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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี และ
เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับ
พ้ืนท่ี การศึกษาวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 
และการสนทนากลุม ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการ รพ.สต.  
เจาหนาท่ี รพ.สต. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุร ี
จํานวนผูใหขอมูล 189 คน การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา กระบวนการดําเนินโครงการ (ระยะท่ี 1) แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนแกนหลัก ดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการ
ใหกับสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเพ่ือรับทราบนโยบาย  ระดับอําเภอ โดยสาธารณสุขอําเภอแตละอําเภอ 
ดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการใหกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) ทุกโรงพยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงจังหวัดสมุทรสาครมี 55 รพ.สต. จังหวัดเพชรบุรีมี 117 
รพ.สต.เพ่ือรับทราบนโยบายและนําไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ระดับตําบล โดยเจาหนาท่ีรพ.สต.ทําหนาท่ีพ่ี
เลี้ยงและดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ท่ีเปนแกนนําท่ีอยูในความรับผิดชอบของแตละรพ.สต. โดยใหไปพูดคุยและชักชวนผูท่ีสูบบุหรี่ และ
คนในครอบครัวใหเห็นความสําคัญของโทษและพิษภัยบุหรี่ เพ่ือใหผูสูบบุหรี่ลด ละ และเลิกบุหรี่ สมัครใจ
เขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพบวา 
ขาดการติดตามและควบคุม กํากับการทํางานของเจาหนาท่ีในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การสื่อสาร
และการรับรูโครงการมีความเขาใจไมตรงกัน ขาดการบูรณาการอยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และการถายทอดขอมูลโครงการจากผูอบรมไมครบถวน 
 ขอเสนอแนะ ควรประชาสัมพันธโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
อยางตอเนื่อง และมีการประชุมเพ่ือติดตามงานและประเมินผลอยางตอเนื่อง ควรมีการสื่อสารใหเขาใจ
ตรงกันระหวางผูรับผิดชอบหลักกับเจาของโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
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Abstract 

 This research study on “The 3-million 3-year Thailand-wide quit smoking project 
for King: A case study of Samut Sakhon and Phetchaburi province” has the following two 
objectives: to evaluate the implementation process (phase 1) of the project, and to study the 
problems and obstacles in implementing the project. The data was collected through 
qualitative research, and the information derived from in-depth interviews and focus group 
discussions was analyzed. The main 189 informants that participated in the interviews included 
the Inspector General of the Ministry of Public Health (Region 5), the provincial public health 
officers, the district public health administrators, the directors and staff of Tambon Health 
Promoting Hospitals (THPHs), and village health volunteers (VHVs). 
 The result showed that the process of implementing the project (phase 1) was 
executed by three top-down levels of authorized agencies: the provincial, district and tambon 
levels. At the provincial level, the public health offices were instrumental in conducting 
meetings and public relations campaigns and defining policies for the district health offices. At 
the district level, the health offices arranged the meetings for policies and carried out public 
relations campaigns for the staff of the responsible THPHs. This included 55 THPHs in Samut 
Sakhon and 117 THPHs in Petchaburi. Officials from the THPHs put policies into practice locally 
thereafter. At the tambon level, the staff of the THPHs were in charge of mentoring and 
conducting meetings and public relation campaigns for the leading VHVs. The policy campaigns 
were passed on to the VHVs so that they were able to persuade and educate smokers and 
their family members about the significance of the effect and the harm of smoking. Those who 
smoke, subsequently, reduce smoking, quit smoking, and voluntarily participate in “The 3-
million 3-year Thailand-wide quit smoking project for King”. The following problems and 
obstacles in implementing the project were realized. There was no follow-up and supervision 
over the work of related officials in the ongoing operation. Communication and perception of 
the project was incomprehensible. There was a lack of integrated involvement with relevant 
agencies. The transmission of information about the project from authorized training agencies 
to participants was incomplete. 
 The researcher suggests the following recommendations. “The 3-million 3-year 
Thailand-wide quit smoking project for King” should be promoted continuously. The meetings 
for ongoing monitoring and evaluation should be arranged constantly. To accomplish the work 
and move forward in the same direction, there should be good communication and 
understanding between the responsible government agencies and the project proprietor. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา การบริโภคยาสูบกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ท้ังสุขภาพผู
สูบเองและสุขภาพของคนรอบขางผูท่ีไดรับสัมผัสจากควันบุหรี่ทําใหปวยเปนโรคตางๆ เชน โรคถุงลม
โปรงพอง มะเร็งกลองเสียง มะเร็งปอด และเสียชีวิต เปนตน อันสงผลกระทบตอดานอ่ืนๆ ดวยเชน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสังคม  กลายเปนการสูญเสียตนทุนดานโอกาสการพัฒนา
ท่ีสําคัญ รวมไปถึงคาใชจายทางการแพทยและสาธารณสุข  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงผลเสียอันเนื่องมาจากปญหา
การสูบบุหรี่  ท่ีผานมามีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหลาย ไดมีการ
ดําเนินการในหลายมาตรการในการจัดการแกปญหาการบริโภคยาสูบท้ังมาตรการดานการจําหนาย 
มาตรการดานภาษี มาตรการควบคุมการผลิต รวมถึงมาตรการดานสาธารณสุข ตลอดจนการอบรมให
ความรูความเขาใจเรื่องพิษภัยของบุหรี่แกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ใหมีความตะหนักเรื่อง
สุขภาพมากข้ึน และชวยกันรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติ โดยการขับเคลื่อนผานโครงการตางๆ เชน โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองค
ราชัน โครงการเลิกบุหรี่คลินิกฟาใส โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการบานปลอดบุหรี่ เปนตน  ซ่ึง
เปนโครงการเลิกบุหรี่ในระดับพ้ืนท่ี ท่ีเกิดจากความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือมุงหวังท่ีจะ
สรางการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต  

โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มีวัตถุประสงคจัดกิจกรรมและ
ขับเคลื่อนเพ่ือใหประชาชนเห็นความสําคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย 
ท้ังโดยทางตรงและทางออม นําไปสูการเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีดี โดยมียุทธศาสตรดําเนินงาน 1) ใชกลไก “เครือขายหมออนามัยและ อสม.” ซ่ึงมีกระจายอยูทุก
ตําบลและหมูบานท่ัวประเทศ และ เปนกลุมท่ีใกลชิดประชาชนในระดับพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 2) สราง 
“กิจกรรมลงมือทํา (Action-based activity)” ควบคูไปกับ “กิจกรรมรณรงคสรางกระแส 
(Campaign-based activity)”, โดยท่ีกิจกรรมรณรงคมุงใหขอมูลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
“ทัศนคติ”   สวนกิจกรรมลงมือทํามุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยกระบวนการกลุม โดยโครงการนี้จะ
ทําการ “สรางกลุมลงมือทําพฤติกรรมบางอยางรวมกัน” โดยการตั้ง “กลุมคนรักษสุขภาพ ทํา
กิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหลา)  รวมกัน” และ 3) เนน “ลงมือทําสราง
พฤติกรรมอยางตอเนื่อง” ควบคูไปกับ “รณรงคสรางกระแสใหญเปนระยะ”   โดยโครงการนี้จะจัดให
มีการทํากิจกรรมออกกําลังกายในระดับตําบลทุกสัปดาห (ซ่ึงแตละหมูบานสามารถเปนตัวแทนระดับ
ตําบลเวียนกันจัดกิจกรรมได)  และจะเชิญคนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมาออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหลา) รวมกันทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง  (โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชัน กระทรวงสาธารณสุข, 2559: ออนไลน)   

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพภาคกลาง ประกอบดวย พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4, 5 และ 6  ซ่ึงพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 5 ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสมุทรสาคร ขอมูลผูสมัครใจเลิกบุหรี่ จาก www.quitforking.com 
ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 พบวา จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสาคร มีผูสมัครใจเลิกบุหรี่ จํานวน 
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362 ราย และ 227 ราย ตามลําดับ ซ่ึงมีสัดสวนจํานวนผูสมัครใจเขารวมโครงการเลิกบุหรี่นอยกวา
จังหวัดอ่ืนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5  ซ่ึงอาจเปนเพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ยัง
ขาดความรูความเขาใจ  หรือขาดการประชาสัมพันธใหทราบถึงขอดีของโครงการ หรือ มีปญหา
อุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีทําใหมีผูสนใจเขารวมสมัครเขาโครงการไมมากนัก ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําการศึกษา
การประเมินเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองค
ราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี 
 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว

ไทย เทิดไทองคราชัน ระดับพ้ืนท่ี: กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 

เทิดไทองคราชัน ระดับพ้ืนท่ี: กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี 
 

3. นิยามปฏบิัติการ 
 การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลกระบวนการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ของโครงการ 
3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี วามีความกาวหนาเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือมีขอจํากัด ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือนําขอมูลมา
ประกอบการวางแผน ทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานโครงการในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบรรลุเปาหมาย 
 

4.ระเบียบวิธีวิจัย  
      การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลดวย

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) 

 
5.ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยมุงศึกษากระบวนการดําเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชัน ระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี และศึกษาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน โดยใชแนวคิดการประเมินผล CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam and Shinkfield, 1985) เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการท่ีเกิดข้ึน ท่ีเก่ียวกับ 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผลกระทบหรือคุณคาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการและความยั่งยืน
ของโครงการ  (สมพิศ สุขแสน, 2545) 

2.ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
       พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา คือ โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ใน

เขตภาคกลาง พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 จํานวน 2  จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร มี  3 อําเภอไดแก 
อําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เลือกศึกษาท้ัง 3 อําเภอ และจังหวัด
เพชรบุรี  มี 8 อําเภอ เลือกศึกษาแบบเจาะจง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย 
และอําเภอบานลาด 
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3.ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรท่ีใชศึกษา ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน  สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน  ผูอํานวยการ รพ.สต. 
เจาหนาท่ี รพ.สต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  และผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ 3 ลาน 
3 ป  ผูใหขอมูลหลักจํานวน 189 คน  
 4.ขอบเขตดานระยะเวลา ผูวิจัยใชเวลาดําเนินงานวิจยั 8 เดือน   
 

6.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
         1. ไดทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาโครงการในปถัดไป 
       2. ไดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน เพ่ือ
ขยายการดําเนินงานเลิกบุหรี่ในระยะตอไป และไดแนวทางในการกําหนดนโยบายเพ่ือควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
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บทท่ี 2 
ทนทวนวรรณกรรม  

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารตําราทางวิชาการ
ตางๆ ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และแนวคิดทฤษฎีท้ังหลาย ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา ซ่ึง
แบงเปนดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับบุหรี่ 
 2. แนวคิดการประเมิน 
 3. ผลกระทบของบุหรี่ดานสุขภาพ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม 
 4. ปจจัยท่ีสนับสนุนในการเลิกบุหรี่ 
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่ 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับบุหรี่ 
 1.1 ความหมายของบุหรี่ 

ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 บุหรี่ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมี
ใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใชแทนกระดาษหรือใบยาแหง
หรือยาอัด หรือใบตอง กลีบบัว กากหมาก ใบมะกา ใบจาก (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2560 : 
ออนไลน) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดไววา“ผลิตภัณฑยาสูบ” 
หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุม (Nicotiana 
tabacum) และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนใดท่ีมีสารนิโคตินเปนสวนประกอบ ซ่ึงบริโภคโดย
วิธีสูบ ดูด ดม อม เค้ียว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือใหไดผลเปน
เชนเดียวกัน ท้ังนี้ ไมรวมถึงยาตามกฎหมายวาดวยยา สรุปไดวา บุหรี่ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง 
รวมถึงซิกาแรต ซิการ ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุท่ีทํา
ข้ึนใชแทนกระดาษหรือใบยาแหงหรือยาอัด 

1.2 สวนประกอบของบุหรี่ 
อรวรรณ หุนดี (2543) ไดแบงสวนประกอบของบุหรี่ไวดังนี้ 
1.2.1 ใบยาสูบ ใบยาท่ีใชทําบุหรี่ มีนิโคตินประมาณ 20 มิลลิกรัม ใบยาท่ีใชทํายาสูบ

กลอง มีนิโคตินประมาณ 25 มิลลิกรัม และในซิการมีสูงถึง 100 มิลลิกรัม 
1.2.2 สารประกอบอ่ืนๆ เชน น้ําตาล แปง ไขมัน โปรตีน ฟนอล กรดไขมันและแร

ธาตุตางๆ ท่ีมีอยูในดินท่ีใชเพาะปลูกใบยาสูบ 
1.2.3 กระดาษท่ีใชมวนบุหรี่ สวนใหญเปนพวกเซลลูโลส 
1.2.4 สารประกอบในบุหรี่ บุหรี่ 1 มวน มีสารประกอบตางๆ อยูประมาณ 7,000

ชนิดมีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 70 ชนิด (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2560) ซ่ึงสารประกอบบางชนิดเปน
อันตรายท่ีสําคัญ คือ 

1) นิโคติน (Nicotine) เปนสารแอลคาลอยดพิษ (Poisonous Alkaloid) ชนิดหนึ่ง
สารนี้มีลักษณะคลายน้ํามันไมมีสี เปนสารท่ีออกฤทธแรงและเสพติดงาย การเสพติดเกิดจากนิโคตินไป
มีผลตอสมองสวนกลาง โดยระยะแรกนิโคตินจะสงผลตอสมองเปนการกระตุน และ ตอมาจะเปนการ
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กดสมองสวนกลาง ทําใหผูสูบบุหรี่รูสึกตื่นตัวในตอนแรก หลังจากนั้นสมองจะถูกกดตามมา  ในการสูบ
บุหรี่ Nicotine จากควันบุหรี่ไปถึงสมอง ใชเวลาเพียง 8 วินาที และในเวลาเพียง 20 วินาที นิโคตินก็
จะมีผลไปถึงสวนอ่ืนๆ ของรางกาย เชน ชวยผอนคลายกลามเนื้อ มีผลตอการทํางานของหัวใจ หลอด
เลือด ผูท่ีติดบุหรี่จึงตองสูบไปเรื่อยๆ เพ่ือใหปริมาณนิโคตินในเลือดคงท่ี เม่ือนิโคตินในเลือดต่ําลง จะ
รูสึกอยากสูบบุหรี่ สังเกตไดจากคนท่ีสูบบุหรี่สมํ่าเสมอ จะเวนชวงหางในการสูบบุหรี่ประมาณ 20-45 
นาที ข้ึนอยูกับอัตราการสูบวามากหรือนอย โดยปกตินิโคตินอยูในรางกายประมาณ 24 ชั่วโมง แตใน
การปรับสมดุลของสารเคมีในรางกายใหเปนปกติตองใชเวลาเปนวันหรือเปนสัปดาห การติดนิโคตินจะ
เริ่มเกิดหลังจากการสูบบุหรี่เปนประจํานาน 2 ปข้ึนไป  การสูดควันบุหรี่ไปแตละครั้ง (1 puff) สมอง
จะไดรับการกระตุนจากนิโคติน 1 ครั้ง บุหรี่ 1 มวน จะถูกสูดประมาณ 10 ครั้ง การสูบบุหรี่วันละซอง
ตลอดป จึงทําใหนิโคตินสงผลตอสมองถึง 70,000 ครั้ง (ประสิทธิ์ ก่ีสุขพันธ, 2560) ในควันบุหรี่มี
ปริมาณนิโคตินประมาณ 0.8 – 1.8 มิลลิกรัมตอมวน (คามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัม) 
(สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2542) สารนิโคตินมีฤทธิ์กระตุนตอมหมวกไต (Adrenal Gland) 
ใหหลั่ง Epinephrine ยังผลใหมีการเพ่ิมความดันโลหิตและการเตนของหัวใจในตอนตนเร็วข้ึนและไม
เปนจังหวะ ตามดวยความดันโลหิตต่ํา และยังเปนสารท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนท่ีผนังชั้นในของ
หลอดเลือด เกิดการอักเสบหนาข้ึนและเพ่ิมหินปูนจับท่ีผนังของหลอดเลือดมากข้ึนเปนสาเหตุหนึ่งท่ี
ทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบ(วิทย เท่ียงบูรณธรรม 2531) นอกจากนี้ Nicotine ยังทําใหเบื่ออาหารไมรู
รสชาติอาหาร ในขณะเดียวกันก็ไปกระตุนน้ํายอยในกระเพาะอาหารเปนตนเหตุของโรคแผลใน
กระเพาะและทางเดินอาหาร (อรวรรณ หุนดี 2543) 

Nicotine เปนสารท่ีทําใหคนติดบุหรี่ ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับอัตราเร็วและปริมาณการ
ดูดซึมสาร Nicotine ของผูสูบบุหรี่นั้น วิทย เท่ียงบูรณธรรม (2531) อธิบายวาไดแก 

1) ระยะเวลาของการสูบท่ีทําใหเนื้อเยื่อบุผิว (Mucous Membrane) ตองสัมผัสอยูกับ
บุหรี่ 

2) คาไฮโดรเจนไอออน (H+) แสดงภาวะกรดดาง (pH) ของของเหลวรางกายท่ีควันบุหรี่
จะเขาไป 

3) ความแรงและความลึกของการอัดควันบุหรี่เขาไป 
4) ปริมาณ Nicotine ในบุหรี่ท่ีสูบ 
5) ปริมาณความชื้นของบุหรี่ท่ีสูบ 
6) ชนิดของบุหรี่ท่ีสูบ (บุหรี่มีกนกรองหรือไม) 
7) ความเปนกรดเปนดางของบุหรี่ท่ีสูบ 
8) การรวมตัวของอนุภาคในควันบุหรี่ 
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2560 : ออนไลน) กลาว

ไววา สาร Nicotine ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทเม่ือเสพในขนาดท่ีต่ําๆ จะกระตุนระบบประสาททําให
รูสึกมีความสุข แตถาเสพในขนาดสูงนิโคตินจะมีผลตอระบบประสาทท่ีไปควบคุมระบบฮอรโมนท่ี
เก่ียวกับการหลั่งสาร โดยเฉพาะนิโคตินจะไปเพ่ิมสารโดปามีน (dopamine) ในสมองและสารอ่ืนๆ ใน
รางกายอีกดวย เม่ือเสพนิโคตินแลวผลท่ีแสดงออกทางรางกายท่ีพบคือ ทําใหหัวใจเตนเร็ว ความดัน
โลหิตสูง เกิดการทนตอยาทําใหตองการเสพยาในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือหยุดยาจะทําใหเกิดการ
ถอนยา 
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 2) Tar คือ น้ํามันท่ีเกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืนๆ ในบุหรี่ Tar เปนสาร Hydro Carbon มีลักษณะเปนละอองของเหลว เปนยางสี
น้ําตาลเขมคลายน้ํามันดิน ใน Tar มีสารประกอบทางเคมีมากกวา 4,000 ชนิดสวนใหญเปนสารท่ีเปน
อันตราย เชน Benzopyrene และน้ํามัน สารพิษเหลานี้ทําใหเกิดการระคายเคืองและเปนสารท่ี
กอใหเกิดมะเร็ง (Carcinogen) (วิทย เท่ียงบูรณธรรม 2523, อางถึงใน วีณา ศิริสุข 2541) รอยละ 50 
ของ Tar จับอยูท่ีปอด ทําใหเยื่อบุหลอดลมไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ เกิดการระคายเคืองอัน
เปนสาเหตุของอาการไอเรื้อรังมีเสมหะ (กรมควบคุมโรค 2546 : 2) คนท่ีสูบบุหรี่วันละหนึ่งซอง ปอด
จะไดรับ Tar ราว 300 มิลลิกรัมตอวัน หรือ 110กรัมตอปเกิดการระคายเคืองอันเปนสาเหตุของ
อาการไอเรื้อรังมีเสมหะ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และมะเร็งริมฝปาก ลิ้น ชองปาก กลองเสียง หลอดลม
และปอด (อรวรรณ หุนดี 2543) บุหรี่ไทยมีปริมาณ Tar ประมาณ 24 – 33 มิลลิกรัมตอมวน (ฝาย
วิจัยโรงงานยาสูบ 2522, อางถึงใน วีณา ศิริสุข 2541) 

3) Carbon Monoxide เปนกาซชนิดเดียวกับท่ีพนออกจากทอไอเสียรถยนต การ
หายใจรับคารบอนมอนนอกไซดมาก จะทําลายคุณสมบัติในการเปนพาหะ นําออกซิเจนของเม็ดเลือด
แดง ทําใหผูสูบบุหรี่ไดรับออกซิเจนนอยลงไมต่ํากวารอยละ 10 – 15 เกิดอาการขาดออกซิเจน ทําให
มึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย หัวใจตองเตนเร็วข้ึนและทํางานมากข้ึน ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคหัวใจ ถามี
คารบอนมอนนอกไซดในเลือดสูงถึงรอยละ 30 จะเกิดอาการรุนแรงและตายไดเม่ือเม่ือมีกาซนี้ 60 % 
นอกจากนี้คารบอนมอนนอกไซด ยังลดความไวของตาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน 
เพราะฉะนั้นนักบินควรงดสูบบุหรี่อยางนอย 6 ชั่วโมงกอนทําการบิน วิทย เท่ียงบูรณธรรม (2531) 
กลาวไววา ควันบุหรี่ประกอบไปดวย Carbon Monoxide ในความเขมขนราว 400 เทา ของระดับ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม การสูดเอากาซนี้ในความเขมขน 120 สวนในลานสวน(ppm) นาน 1 ชั่วโมง
จะเกิดการเสื่อมของฮีโมโกลบินมากถึง 5 % ความเขมขนของ Carbon Monoxideมักพบในโรงรถ
และทายรถยนต แตความเขมขนนี้นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับควันบุหรี่ (เทากับ24,000 สวนในลาน
สวน) หองท่ีมีผูสูบบุหรี่และมีการถายเทอากาศท่ีไมดีจะมี Carbon Monoxide ในปริมาณสูงมาก ซ่ึง
เปนอันตรายตอท้ังผูสูบและผูท่ีไมสูบบุหรี่ 

4) Hydrogen Cyanide เปนกาซพิษท่ีสามารถทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตน ซ่ึงเปน
แนวท่ีคอยขจัดความสกปรก ฝุนละอองและเชื้อโรค ทําใหมีอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง ในควันบุหรี่มีไฮโดรเจนไซยาไนดเขมขนถึง 100 เทาของระดับปลอดภัยในอุตสาหกรรม มีฤทธิ์
สูงมากตอเอนไซมเก่ียวกับการหายใจและเปนบอเกิดของภาวการณพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม มะเร็ง
ปอด 

5) Hydrogen Dioxide เปนกาซพิษท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลายและถุงลม ทําให
ผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆ หลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญทําใหมีถุงลมจํานวนนอย การ
ยืดหยุนในการหายใจเขาออกนอยลง ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพองสวนท่ีโปงพองกดเนื้อปอดสวนดี ทํา
ใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง อาจเกิดอาการแนนหนาอกไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย ออกกําลังกาย
ไมได ในควันบุหรี่มีไนโตรเจนไดออกไซด ถึง 250 สวนในลานสวน เม่ือเปรียบเทียบกับการกําหนดให
โรงงานอุตสาหกรรมปลอยกาซนี้สูบรรยากาศภายนอกไดเพียงไมเกิน5 สวนในลานสวน 

6) Ammonia เปนสารท่ีทําใหคา pH ในควันบุหรี่สูงข้ึนและสราง Nicotineท่ีแตกตัว
อิสระ (Free Nicotine) ในระดับสูงข้ึน เปนผลใหรางกายสามารถท่ีจะดูดซึม Nicotine ไดดีมากกวา 
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Nicotine ท่ีไมแตกตัว (พงษศักดิ์ ศรีสอาน 2544 : 6) Ammonia เปนสารท่ีมีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ 
ทําใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ และมีเสมหะมาก 

7) สารกัมมันตรังสี ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 ท่ีมีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตุของการ
เกิดโรคมะเร็งปอด ผูท่ีสูบบุหรี่วันละ 40 มวนตอวันพบวา มีสารดังกลาวในปสสาวะมากกวาคนท่ีไมสูบ
บุหรี่ถึง 60 เทา และควันบุหรี่นั้นยังเปนพาหะท่ีรายแรงในการนําสารกัมมันตรังสี ทําใหผูท่ีอยูรอบขาง
ท่ีไมสูบบุหรี่หายใจเอาสารพิษเหลานี้เขาไปดวย 

8) แรธาตุตางๆ เชน โปแตสเซียม ทองแดง นิเกิล โครเมียม พบไดในควันบุหรี่ ธาตุ
เหลานี้เปนสารตกคางในใบยาสูบ เปนสารท่ีกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกายไดโดยเฉพาะนิเกิลเม่ือ
ทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆ จะเปนสารพิษท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็งได 

9) สารปรุงแตง เปนสวนประกอบท่ีชวยปรุงแตงรสชาติและของปรุงแตงอ่ืนๆ ซ่ึงสาร
เหลานี้เปนสารพิษและสารกอมะเร็ง ไดแก Acetaldehyde, Acetone (เปนตัวทําละลายท่ีเปนพิษ) 
Arsenic (สารหนู) Cadmium (แคดเมียม) Cocoa, Formaldehyde (ใชดองศพ ซ่ึงเปนสารกอ
มะเร็ง) เปนตน 

 
สถานการณการสูบบุหรี่ของคนไทย 

 การสูบบุหรี่มีผลกระทบตอสุขภาพท้ังผูสูบและผูอยูใกลชิด กอใหเกิดโรคท่ีกออันตราย
คุกคามตอชีวิต สถิติพบวาประชากรโลก 6 ลานคน ตายดวยโรคท่ีเก่ียวของกับบุหรี่ เพราะสารตางๆ 
ในบุหรี่ทําใหเกิดโรครายแรง เชน มะเร็งปอด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ถุงลมโปงพอง เสน
โลหิตแดงแข็งตัวและตีบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งไต มะเร็งริมฝปาก และมะเร็งหลอดลม ผูท่ีสูบ
บุหรี่จัด มีโอกาสตายดวยโรคมะเร็งมากกวาผูไมสูบบุหรี่ 20 เทา จากสถิติของสํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค พบวาคนไทยท่ีสูบบุหรี่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน มีผูสูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ลานคน 
อัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง 20 เทา มีนักสูบหนาใหมเกิดข้ึนราว 2-3 แสนคนตอป และ
คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน โดย
สูบบุหรี่จากโรงงานอยางเดียวมากท่ีสุด 5.1 ลานคน รองลงมาคือบุหรี่มวนเอง 4.7 ลานคน ผูท่ีอยูนอก
เขตเทศบาลมากกวาในเขต 1.4 เทา และท่ีนาเปนหวงคือ ผลสํารวจยังพบวามีคนไทยท่ีสูดควันบุหรี่มือ
สองในตลาดสดหรือตลาดนัดมากท่ีสุดรอยละ 68.8 ในบานรอยละ 36 และท่ีทํางานรอยละ 
30.5  (เชิดเกียรติ แกลวกสิกิจ, 2556)  จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2557 
ประชาชนไทยอายุ 15 ปข้ึนไปสูบบุหรี่ 11.4 ลานคน โดยเปนผูท่ีสูบเปนประจําสูงถึงจํานวน 10 ลาน
คน อัตราการสูบท้ังชายและหญิงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2556 รอยละ 21 นักสูบหนาใหมเริ่มสูบอาย ุ
15.6 ป ลดลงจากชวงปพ.ศ. 2550 ท่ีเริ่มสูบอายุ 16.8 ป เยาวชนไทยอายุต่ํากวา 18 ปติดบุหรี่
ประมาณ 4 แสนคน แตละปมีเด็กติดบุหรี่ใหมกวา 1 แสนคน โดย 7 ใน 10 คนจะติดบุหรี่ตลอดชีวิต 
เสียเงินซ้ือบุหรี่เดือนละ 409 บาทแตละปมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กวา 50,000 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) จากการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย พบวา อัตราการสูบบุหรี่
ของเยาวชนไทยอายุ13-15 ปสูงถึงรอยละ 11.7 และเปนท่ีนาตกใจวารอยละ 8 ของเยาวชนท่ีไมสูบ
บุหรี่ในปจจุบันคิดวาตนเองจะเริ่มสูบปหนา บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตเปนลําดับท่ี 3 รอง
จากเพศสัมพันธไมปลอดภัยและการดื่มสุรา ผูท่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยอายุสั้นลง 12 ป 
และปวยหนักเปนเวลาเกือบ 2 ปกอนเสียชีวิต ป พ.ศ. 2552 การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิต
ของประชากรไทยเกือบ 5 หม่ืนคนตอป โดยเฉลี่ยผูชาย 1 ใน 6 คน และผูหญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิต
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จากการสูบบุหรี่ซ่ึงทําใหสูญเสียปสุขภาวะหรือปท่ีมีสุขภาพดีจากการตายกอนวัยอันควรและความ
พิการ 6.0 แสนปหรือ 11.1% ของภาระโรคท้ังหมด ซ่ึงในจํานวนนี้มาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
24% และมะเร็งปอด 20% (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ และ ประภาพรรณ เอ่ียมอนันต, 2554) 
 
2.แนวคิดการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP 

คําวา รูปแบบหรือแบบจําลอง ภาษาอังกฤษใชคําวา Model ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการท่ีมีตอปรากฏการณหรือเรื่องราว
ใดๆ ใหปรากฏโดยใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ
เพ่ือใหเขาใจไดงาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวไดอยางมีระบบ ( เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2542 
:27 ) ในการประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอยาง แตในท่ีนี้ใครขอเสนอแนวคิดและ
โมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เพราะเปนโมเดลท่ี
ไดรับการยอมรับกันท่ัวไปในปจจบุัน แนวคิดของสตัฟเฟลบีม เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางาน
ระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝายประเมินมีหนาท่ีระบุ จัดหา 
และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาท่ีเรียกหาขอมูล และนําผลการ
ประเมินท่ีไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี ท้ังนี้เพ่ือ
ปองกันการมีอคติในการประเมิน 
ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 

1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)  
เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล 

ความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 
2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) 

เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ 
เวลา ฯลฯ รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ท่ีจะใชเปนขอมูลในการ

พัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการ
บันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหา
จุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการซ่ึง
มักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) 
ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเทาท่ีควร 
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นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีมไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ี
ประเมินดังนี้ 

1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจท่ีใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน 

2. การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปน
การตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากปจจัยนําเขาท่ีไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และข้ันตอน
ของการดําเนินการของโครงการ 

3. การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการ
ตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผน และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพ่ือ
ใชขอมูล 

จากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยาย
โครงการท่ีจะนําไปใชในโอกาสตอไป 

เกณฑและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จของ

โครงการใหทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวเกณฑท่ีใชในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จันทรศร และ
ไพโรจน ภัทรนรากุล 2541 : 44) มีดังนี้ 

1.  เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย 
ผลิตภาพตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลังคน ระยะเวลาในการใหบริการผูปวย 

2.  เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับ
การบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

3.  เกณฑความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 
4.  เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจ 
5.  เกณฑความเปนธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปน

ธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ  
6.  เกณฑความกาวหนา (Progress) มีตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย

รวมกิจกรรมท่ีทําแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาท่ีใชไป 
7.  เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เชน ความอยูรอดของโครงการดาน

เศรษฐกิจสมรรถนะดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ 
8.  เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เชน ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน 
สําหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความสําเร็จของโครงการนั้น หมายถึงขอความท่ีแสดงหรือ

ระบุประเด็นท่ีตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรท่ีตองการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะท่ี
คอนขางเปนรูปธรรม ท้ังสวนท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณ และสวนท่ีแสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 
 โดยสรุปการประเมินเนนความเปนรูปธรรม ขอมูลเชิงประจักษ และการวัดผลในเชิง
ปริมาณ การประเมินกระแสนี้มีพลังเปนท่ียอมรับกันมาก ตัวอยางเชน การวัด/ประเมินความสามารถ
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ในการแขงขันระดับโลก (World Competiveness Index) การวัดความโปรงใส ดัชนีคอรัปชั่น ดัชนี
เมืองนาอยู กิจกรรมทางกาย ดัชนีสุขภาพ ดัชนีคุณภาพการศึกษา (PISA ท่ีพัฒนาข้ึนโดยองคกร 
OECD) ดัชนีประเทศนาลงทุน ดัชนีความทุกขเวทนา (Misery Index) และดัชนีจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
เปนตน 
 
3. ผลกระทบของบุหรี่ดานสุขภาพ เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
 ผลกระทบของบุหรี่ดานสุขภาพ ซ่ึงท่ัวโลกท่ีผูสูบบุหรี่ประมาณ 1.1 พันลานคน ใน
จํานวนนี้ประมาณรอยละ 80 เปนผูท่ีอาศัยในประเทศท่ีประชาการมีรายไดตํ่าถึงปานกลาง ไดมีการ
ประมาณการวาภายในป พ.ศ. 2568 ท่ัวโลกจะมีผูสูบบุหรี่จํานวนมากถึง 1.6 พันลานคน จาก
การศึกษาทางระบาดวิทยาของการบริโภคบุหรี่พบวา ในระยะแรกๆ การแพรขยายของการสูบบุหรี่จะ
พบมากในกลุมประชากรเพศชายและขยายออกไปสูกลุมประชากรเพศหญิงในประเทศท่ีมีรายไดสูง 
จนกระท่ังเขาไปสูกลุมประชากรเพศชายในประเทศท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง  โดยในแตละปจะมี
ประชากรโลกเสียชีวิตประมาณปละ 5 ลานคน การเสียชีวิตจากบุหรี่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในประเทศกําลัง
พัฒนา และคาดวาในป พ.ศ. 2573 จะมีผูเสียชีวิตจากบุหรี่เพ่ิมข้ึนประมาณ 10 ลานคน ซ่ึงเปนตัวเลข
การเสียชีวิตท่ีมากกวาการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ จากการศึกษาอัตราการเสียชีวิตของประชากร
ในชวงอายุ 35-65 ป พบวาผู ท่ีสูบบุหรี่มากกวา 25 มวนตอวันจะมีอัตราการเสียชีวิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือผูท่ีสูบบุหรี่นอยกวา 25 มวนตอวัน และผูท่ีไมสูบบุหรี่จะมีอัตราการเสียชีวิตนอยท่ีสุด 
(เพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ, 2552) จากสถิติ พบวา ประชากรโลก 6 ลานคน ตายดวยโรคท่ีเก่ียวของกับ
บุหรี่ เพราะสารตางๆ ในบุหรี่ทําใหเกิดโรครายแรง เชน มะเร็งปอด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด 
ถุงลมโปงพอง เสนโลหิตแดงแข็งตัวและตีบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งไต มะเร็งริมฝปาก และ
มะเร็งหลอดลม ผูท่ีสูบบุหรี่จัด มีโอกาสตายดวยโรคมะเร็งมากกวาผูไมสูบบุหรี่ 20 เทา ท่ีสําคัญ 1 ใน 
4 เปนเด็กเล็กท่ีตายเพราะไดรับควันบุหรี่มือสอง (เชิดเกียรติ แกลวกสิกิจ, 2556) 

การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบมีอายุสั้นลงโดยการสูบบุหรี่ 1 ซอง จะทําใหชีวิตสั้นลงประมาณ 2 
ชั่วโมง 20 นาที หรือ ทําใหชีวิตสั้นลง 7 นาที ตอการสูบบุหรี่ 1 มวน (มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่
, 2549) ผลการศึกษาและวิจัยจํานวนมากทําใหทราบวาสารพิษในควันบุหรี่ท่ีมีผลเสียตอสุขภาพของผู
ท่ีสูบบุหรี่ และผูท่ีไมสูบบุหรี่ แตไดรับควันบุหรี่ บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรค เชน โรคมะเร็งใน
อวัยวะตางๆ ของรางกาย โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรคเสนเลือดสวนปลาย
ตีบ  เปนตน ความเจ็บปวยอันมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นี้ใชเวลาหลายปจึงจะปรากฏอาการของโรค
อยางเดนชัด แตผลกระทบท่ีสามารถพบไดท่ัวไปในผูท่ีสูบบุหรี่ คือ การมีกลิ่นตัว กลิ่นปาก มีคราบ
เหลืองติดอยูท่ีฟนและนิ้วมือ มีอาการไอ และมีเสมหะในตอนเชา 
 นอกจากนี้ไดมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคท่ีมีสาเหตุมาจากบุหรี่ พบวา ไขมัน
ชนิดตางๆ ในเลือดของผูท่ีสูบบุหรี่จะมีระดับของโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอรไรด และแอลดีแอล
โคเลสเตอรอล สูงกวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ สวนระดับเอชดีแอล – โคเลสเตอรอลต่ํากวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในกระแสเลือดของผูท่ีสูบบุหรี่นาจะเปนปจจัยเสี่ยงชนิดหนึ่งท่ีนําไปสูการ
เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ อีกท้ังในกลุมของผูท่ีสูบบุหรี่จะมีระดับของ Malondialdehyde ใน
เลือดสูงกวากลุมท่ีไมสูบบุหรี่ Malondialdehyde เปนผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการทําลายไขมัน 
(Lipid Peroxidation) ในรางกาย โดยสารพวกอนุมูลอิสระจากควันบุหรี่สามารถเหนี่ยวนําใหเกิด
กระบวนการนี้ จากหลักฐานทางระบาดวิทยา พบวาสารตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี สามารถลด
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อัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได การศึกษาเก่ียวกับการสูบบุหรี่และคาทางโลหิตวิทยาพบวา ผูท่ีสูบ
บุหรี่จะมีจํานวนเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดสูงกวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสารพิษตางๆ 
ในบุหรี่มีผลทําใหเกิดการอักเสบและการระคายเคืองข้ึนในรางกาย การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการ
เพ่ิมความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การศึกษาการเจริญเติบโตในเด็กวัยรุนพบวาเด็ก
วัยรุนท่ีสูบบุหรี่จะมีการเจริญเติบโตท่ีนอยกวาผูท่ีเคยสูบบุหรี่และผูท่ีไมสูบบุหรี่ เด็กท่ีปวยดวยโรคหืด
หอบ เม่ือไดรับควันบุหรี่จากสิ่งแวดลอม เชน บิดาและมารดารวมท้ังสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ เปน
ตน จะมีโอกาสเสี่ยงตอการกําเริบของอาการหอบเพ่ิมข้ึน การตรวจวัดระดับของวิตามินซีในเด็กท่ี
ไดรับควันบุหรี่จากครอบครัวท่ีมีบิดามารดาสูบบุหรี่พบวามีระดับของวิตามินซีในเลือดต่ํากวาในกลุม
เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีไมมีผูสูบบุหรี่ วิตามินซีเปนสารตานอนุมูลอิสระและปองกันการทําลายสารชีว
โมเลกุลตางๆ ในรางกาย นอกจากนี้ ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีสูบบุหรี่จะมีน้ําหนักตัวนอยกวาทารกท่ี
เกิดจากมารดาท่ีไมสูบบุหรี่ และผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ในระหวางตั้งครรภก็จะมีโอกาสแทงบุตรไดมากกวา
ผูหญิงท่ีไมสูบบุหรี่ ดังนั้น จะเห็นวาการสูบบุหรี่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพโดยตรงกับผูท่ีสูบบุหรี่
รวมท้ังผูท่ีไมไดสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่ (เพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ, 2552) 
          ผลกระทบของบุหรี่ดานเศรษฐกิจ บุหรี่ถือวาเปนสินคาสิ้นเปลืองไมกอประโยชนกับ
รางกาย และยังเพ่ิมภาระคาใชจายทางเศรษฐกิจใหกับตัวผูสูบและครอบครัวรวมท้ังประเทศชาติดวย 
จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวาการสูบบุหรี่ทําใหมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ัวโลก
ประมาณ 8 ลานบาทตอป ในประเทศท่ีประชากรมีรายไดสูง คาใชจายดานการรักษาพยาบาลผูปวย
จากโรคท่ีมีสาเหตุมาจากบุหรี่ตอปมีประมาณรอยละ 6-15 ของงบประมาณประจําป ดาน
รักษาพยาบาล ประเทศท่ีประชากรมีรายไดตํ่าถึงปานกลาง คาใชจายในดานนี้ยังคงอยูในระดับท่ีต่ํา 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดโรคตางๆ ท่ีมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ของประเทศในกลุมนี้ยังอยูในระยะ
เริ่มตน แตไดมีการประมาณการวา งบประมาณคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลโรคท่ีมีสาเหตุมา
จากการสูบบุหรี่จะมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีนและประเทศอินเดีย สําหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คาใชจายทางดานการรักษาพยาบาลของผูท่ีสูบบุหรี่จํานวน 75.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เปนคารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวกับ การตรวจวินิจฉัย การดูแลและฟนฟูสุขภาพ และอีก 
81.9 พันลานเหรียญสหรัฐ เปนคาใชจายเนื่องจากภาวะทุพพลภาพ ภาวะท่ีไมสามารถประกอบอาชีพ
และสรางผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือการเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบ
บุหรี่ (เพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ, 2552) 
 ในประเทศไทย จากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยในป พ.ศ.2548 พบวามีคาใชจาย
จากการสูบบุหรี่ประมาณ 57,380 ลานบาท ผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจํามีคาใชจายจากการสูบบุหรี่เฉลี่ย
ประมาณวันละ 14.6 บาทตอคน จากการประมาณการรายไดของรัฐบาลไทยในแตละปพบวา
อุตสาหกรรมยาสูบสรางรายไดประมาณรอยละ 5 ของรายไดท้ังหมดท่ีรัฐไดรับ แยกเปนรายไดจาก
โรงงานยาสูบในสังกัดของกรมสรรพสามิตประมาณรอยละ 4 และจากภาษีบุหรี่นําเขาอีกประมาณรอย
ละ 0.7 เชน ในป พ.ศ.2546 รัฐมีรายไดจากบุหรี่ประมาณ 43 พันลานบาท ซ่ึงรายไดนี้สวนใหญจะมา
จากการเก็บภาษี ถึงแมวาอุตสาหกรรมบุหรี่สรางรายไดใหกับรัฐเปนจํานวนมาก แตบุหรี่เปนอันตราย
ตอสุขภาพตอตัวผูสูบเองและผูอ่ืน รวมท้ังยังเปนการเพ่ิมภาระใหกับรัฐท่ีจะตองสูญเสียงบประมาณ
เปนจํานวนมาก เพ่ือใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ นอกจากนี้การสูบ
บุหรี่ยังกอใหเกิดการสูญเสียผลผลิตท่ีควรจะไดเนื่องจากทุพพลภาพและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
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ของผูท่ีสูบบุหรี่ตนทุนคาใชจายโดยท่ัวๆ ไปของผูปวยจากโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ แบงเปน 2 
ประเภทหลักคือ 
 1.ตนทุนคาใชจายทางตรง หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรับบริการนั้นๆ ซ่ึงมี 2 
ชนิดคือ 
    1.1 ตนทุนคาใชจายทางตรงจากการบริการทางการแพทย คือคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ
การรักษาพยาบาลผูปวยโดยตรง เชน คาการตรวจวินิจฉัยโรค คายา คาอุปกรณตางๆ หรือ คา
บุคลากรทางการแพทย เปนตน 
    1.2 ตนทุนคาใชจายทางตรงท่ีไมเก่ียวกับการบริการทางการแพทย คือ คาใชจายท่ี
เปนผลเนื่องมาจากการเจ็บปวย เชน คาอาหาร คาท่ีพักผูปวยและญาติ หรือ คาเดินทาง เปนตน 
 2.ตนทุนคาใชจายทางออม หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากการเสียโอกาสเนื่องมาจากการ
เจ็บปวย และการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยสงผลทําใหรายไดของผูปวยลดลง เพราะสาเหตุจากการ
ขาดงาน การทุพพลภาพ หรือการท่ีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีลดลง ซ่ึงจะรวมถึงการเสียรายไดของ
ญาติผูปวยท่ีตองหยุดงานเพ่ือมาดูแลผูปวย และการเสียชีวิตของผูปวยกอนวัยอันควรทําใหไมสามารถ
กอใหเกิดผลผลิตใหกับรัฐไดเทากับระยะเวลาท่ีเขาควรจะมีชีวิตอยู 
 จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตรจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ในป 
พ.ศ.2552 (Disease Attributed to Smoking) พบวา คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดจากความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตรเทากับ 74,884 ลานบาท (คํานวณเปนความสูญเสีย 42 บาทตอบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 
0.78% ของ GDP โดยคิดเปนคาใชจายทางตรงทางการแพทยเทากับ 11,473 ลานบาท (15%ของ
คาใชจายท้ังหมด), คาใชจายทางออมทางการแพทยเทากับ 1,168 ลานบาท (1.56%), การสูญเสีย
ผลิตภาพจากการขาดงานของผูปวยเทากับ 731 ลานบาท (0.98%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาด
งานของผูดูแลผูปวยเทากับ 293 ลานบาท (0.39%) และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายกอนวัยอัน
ควรเทากับ 61,219 ลานบาท (81.75%) (ขอมูลป พ.ศ.2552 ปรับปรุงป พ.ศ.2558 โดยโครงการ 
BOD) (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (2559)  
 การศึกษาตนทุนคาใชจายทางเศรษฐกิจของผูปวยจากโรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสูบ
บุหรี่ในประเทศไทย มีการประเมินตนทุนคาใชจายรวมของโรคมะเร็งปอด หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
และโรคหลอดลมอุดก้ันเรื้อรังท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ในป พ.ศ. 2546 พบวาตนทุนคาใชจาย
ท้ังหมดของท้ัง 3 โรคนี้ประมาณ 45 พันลานบาท นอกจากนี้ไดมีการประเมินและคาดการณคาใชจาย
รวมของโรคท้ัง 3 โรคตั้งแตป พ.ศ. 2542 – 2550 พบวาในป พ.ศ. 2544 คาใชจายของโรคท้ัง 3 โรค 
นั้นเริ่มเพ่ิมสูงข้ึนมากกวารายรับของรัฐท่ีไดรับจากอุตสาหกรรมบุหรี่และรายจายนี้เพ่ิมมากข้ึนในป
ตอๆ ไป (เพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ, 2552) จากรายงานการประมาณการตนทุนคาใชจายรวมทาง
เศรษฐกิจของโรคมะเร็งปอดในป พ.ศ.2552 โดยคิดเปนเงินประมาณ 8,184 ลานบาท ซ่ึงแบงเปน
ตนทุนคาใชจายดานสุขภาพโดยตรงประมาณ 630 ลานบาท และตนทุนคาใชจายทางออมจากการ
สูญเสียรายไดท่ีคาดวาจะไดรับมีคาประมาณ 7,553 ลานบาท (คณะทํางานศึกษาภาระโรคและปจจัย
เสี่ยงของประชากรไทย สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2552)  จะเห็นไดวารายไดท่ีรัฐ
ไดรับจากอุตสาหกรรมบุหรี่นี้อาจจะไม คุมคาเ ม่ือเทียบกับรายจายท่ีรัฐจะตองใชไปในการ
รักษาพยาบาลผูปวยโรคตางๆ ท่ีสัมพันธกับการสูบบุหรี่มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยรวมแลวการสูบบุหรี่
กอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจโดยเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายใหกับตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยัง
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เปนการเพ่ิมภาระคาใชจายของรัฐดานการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากความเจ็บปวยและพิการ อีกท้ัง
ยังเปนการลดปริมาณและคุณภาพของงาน เนื่องมาจากเวลาท่ีสูญเสียไปในขณะท่ีสูบบุหรี่หรือปวยจาก
โรคตางๆ รวมท้ังการเสียชีวิตกอนวัยอันควร เนื่องมาจากสาเหตุของการสูบบุหรี่ (เพ็ญศรี วิเศษพันธ
พงศ, 2552) 
 ผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม บุหรี่เปนสิ่งเสพติดท่ีถูกกฎหมาย สามารถหาซ้ือ
ไดงายตามทองตลาด มีราคาถูกกวาสิ่งเสพติดชนิดอ่ืนๆ เม่ือมีการติดบุหรี่แลว มักจะเปนหนทางท่ี
นําไปสูการทดลองใชสิ่งเสพติดชนิดอ่ืนตามมา มีผลการวิจัยพบวา รอยละ 95 ของวัยรุนท่ีติดโคเคน
และเฮโรอีนรอยละ 75 ของวัยรุนท่ีติดฝนและกัญชา และรอยละ 62 ของวัยรุนท่ีติดเหลาจะเริ่มจาก
การสูบบุหรี่กอน ดังนั้นจะเห็นวาการสูบบุหรี่ในวัยรุนสามารถนําไปสูปญหาเรื่องยาเสพติดชนิดตางๆ 
ซ่ึงจะสรางปญหาตอสังคมตามมาเปนอันมาก การสูบบุหรี่ของพอแม หรือผูนําในสังคม เชน ครู ดารา 
นักการเมือง บุคลากรสาธารณสุข และพระภิกษุ เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญทําใหเยาวชนเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีพอแมหรือบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
ใหเห็นเปนตัวอยางจะมีแนวโนมในการสูบบุหรี่มากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีไมสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่
ทําใหเสียบุคลิกภาพและเปนท่ีรังเกียจของสังคมเพราะผูท่ีสูบบุหรี่จะมีกลิ่นปากและกลิ่นตัว มีริมฝปาก
ดําคล้ํา มีคราบเหลืองติดท่ีฟนและนิ้วมือและมีการไอบอยครั้ง เปนตน การสูบบุหรี่เปนสาเหตุอีก
อันหนึ่งของการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร ซ่ึงเปนการสูญเสียบุคลากรท่ีสามารถทําคุณประโยชนใหกับ
สังคมและประเทศชาติ การสูบบุหรี่นอกจากจะสงผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมแลวยังสราง
ความเสียหายใหกับสิ่งแวดลอมดวย เนื่องจากการปลูกใบยาสูบจะตองใชสารเคมีในการฆาวัชพืชและ
แมลงทําใหเพ่ิมสารพิษตกคางอยูในสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเปนผลเสียตอเกษตรกรและสุขภาพของผูสูบ
บุหรี่อีกท้ังควันบุหรี่ยังมีสวนทําใหเพ่ิมกาซพิษใหกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานท่ีแออัด
และในหองท่ีมีการใชเครื่องปรับอากาศ การสูบบุหรี่ทําใหบานเมืองสกปรกไมนาดูเนื่องจากการท้ิงกน
บุหรี่ไมเปนท่ี ถาผูสูบบุหรี่ขาดความระมัดระวังในการท้ิงบุหรี่ก็จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนําไปสูการเกิดไฟ
ไหมในอาคารบานเรือนและการเกิดไฟปา ซ่ึงจะสรางความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสินของตนเอง
และผูอ่ืนรวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การสูบบุหรี่มิไดสงผลเสียใหกับตัวผูสูบเทานั้น แตยังสงผล
กระทบไปสูสังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังประเทศชาติ (เพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ, 2552) 

แนวปฏิบัติในการลด ละ เลิกบุหรี่ 
แนวปฏิบัติในการลด ละ เลิกบุหรี่ จากการศึกษาของ รณชัย คงสกนธ และ ทานตะวัน 

สุรเดชาสกุล (2549) พบวา การสูบบุหรี่เปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุข เพราะกอใหเกิดโรครายแรง
และทําใหเจ็บปวยเปนระยะเวลานาน ทําใหสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมของประชาชน และ
ประเทศชาติ สาํหรับประเทศไทยยังพบวาคนไทยสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวา 10 ลานคน และอัตราการ
สูบบุหรี่ของประชาชนบางกลุมมีแนวโนมสูงข้ึน หรือยังไมลดลงเทาท่ีควร โดยเฉพาะในกลุมเปาหมาย
ของการตลาดทางธุรกิจบุหรี่ขามชาติ ท่ีมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งเพ่ือมุงขยายตลาดเดิม และเจาะ
ตลาดใหม เชน กลุมเยาวชน สตรี ซ่ึงมีแนวโนมในการสูบบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน แมวาจะมีการรณรงค
ตอตาน เพราะบุหรี่เปนสารเสพติดซ่ึงคนสวนใหญจะมองวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเลิกบุหรี่ไมไดคือความ
ตั้งใจในการเลิกสูบ การรณรงคจึงเนนท่ีการใหกําลังใจในการเลิกสูบ และผูสูบบุหรี่เองมักจะพยายาม
หลายครั้งกวาจะประสบผลสําเร็จ แตประเด็นสําคัญคนมักมองขามและไมไดใหความสําคัญคือปจจัย
ทางชีวภาพ เพราะการติดบุหรี่นั้นแทจริงแลวคือการติดนิโคติน ผลของนิโคตินตอสมองไมตางไปจาก
ผลของสารเสพติดชนิดอ่ืน ดังนั้น ปจจัยทางชีวภาพจึงเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหการเลิกสูบบุหรี่เปนเรื่อง
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ยาก ถึงแมจะมีความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม ผลของนิโคตินจะออกฤทธิ์กลอมประสาท ทําให
เบื่ออาหาร หากเลิกสูบบุหรี่จะทําใหรางกายขาดนิโคติน เกิดอาการขาดยา เชน หงุดหงิด ซึมเศรา 
อยากสูบบุหรี่ สมาธิและความสามารถลดลง เปนตน อาการจะรุนแรงมากในชวง 2-3 วันแรก 
หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลงในระยะ 2-3 สัปดาหตอมา แตอาการอยากสูบบุหรี่ท่ีเปนอาการสําคัญและ
อาจรุนแรงจะคงมีอาการอยูนานถึง 6 เดือน นับเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได จึง
ตองมีขบวนการรักษา ดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียมการ ตองประเมินสภาพปญหาการสูบบุหรี่ โดยท่ัวไปจะเปนการพูดคุย โนม
นาวใหผูสูบบุหรี่เห็นประโยชนของการลด ละ เลิกบุหรี่ และสรางความมุงม่ันในการเลิกสูบบุหรี่ 
 1.1 Develop Discrepancy คือ การทําใหผูสูบบุหรี่รับรูถึงความขัดแยงระหวาง
พฤติกรรมการติดบุหรี่ในปจจุบันกับเปาหมายสําคัญในชีวิต โดยใหผูสูบบุหรี่ทบทวนตนเอง 
 1.2 Avoid Argumentation คือ การหลีกเลี่ยงการกลาวตําหนิผูสูบบุหรี่ เพราะจะ
ทําใหเกิดการตอตาน 
 1.3 Roll with Resistance คือ ความไมเต็มใจ ลังเลใจของผูสูบบุหรี่ไมอยากเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนั้น ตองเชิญชวนใหผูสูบบุหรี่มีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาเพ่ือชวยใหผูสูบบุหรี่
เห็นศักยภาพของตนเอง 
 1.4 Express Empathy คือ การยอมรับและเขาใจผูสูบบุหรี่ แตไมไดหมายความวา
เห็นดวยกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 1.5 Support Self-Efficacy คือ การทําใหผูสูบบุหรี่เกิดความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองในการประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ 
 นอกจากนี้ จะตองประเมินสถานการณและพฤติกรรมการสูบ ปริมาณการสูบบุหรี่ตอวัน 
เวลาท่ีสูบ สถานการณเสี่ยงตอการสูบ รวมท้ังการประเมินสภาพแวดลอม ครอบครัวการงาน การใช
เวลาวาง วามีผลจูงใจหรือผลักดันใหเกิดการสูบบุหรี่หรือไม และอีกประการหนึ่งคือการสัญญาหรือ
ขอตกลงรวมกัน เชน การกําหนดวันเลิกสูบบุหรี่(Set a quit date) 
 2. ข้ันดําเนินการรักษา 
 2.1 การรักษาโดยไมใชยา ซ่ึงมีแนวคิดวาสามารถปองกันการกลับไปสูบบุหรี่ใหม 
(Relapse Prevention) ไดดวยการปองกันอาการอยากสูบบุหรี่ โดยการชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถแยก
ไดวาอะไรเปนตัวกระตุน (Trigger) ซ่ึงตัวกระตุนนั้นแบงเปนตัวกระตุนภายใน เชน อารมณ ความคิด 
จินตนาการท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ สวนตัวกระตุนภายนอก เชน อุปกรณ สิ่งของ สถานท่ี บุคคลท่ี
ทําใหนึกถึงบุหรี่ 
 2.1.1 การใหคําปรึกษา (Counseling) โดยการใชเทคนิค 5 R’s คือ 
 - Relevance คือ การใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมเรียกความสนใจของผูติด
บุหรี่ 
 - Risks คือ การใหขอมูลความเสี่ยงหรือขอเสียท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
 - Rewards คือ การบอกขอดีของการเลิกสูบบุหรี่ 
 - Road blocks คือ การประเมินอุปสรรค ปญหาท่ีขัดขวางการเลิกสูบ
บุหรี่ และวิธีการแกไข 
 - Repetition คือ การใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ 
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 2.1.2 พฤติกรรมบําบัด (Behavior Therapy) โดยการใหผูสูบบุหรี่หลีกเลี่ยง
ตัวกระตุน  
 2.1.3 การฝกทักษะและหาความชวยเหลือทางสังคม เชนการแกปญหา
ความเครียด  
 2.1.4 สงเสริมผูสูบบุหรี่ดูแลตนเอง เพ่ือเสริมกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ 
 2.1.5 กลุมการเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคการหยุดสูบบุหรี่  
 2.2 การรักษาดวยยา จุดประสงคหลักในการใชยาคือลดอาการอยากยา หลังจาก
หยุดสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในชวงตนของการเลิกสูบบุหรี่ และอาจตอเนื่องเปนเวลาหลายเดือน ยาท่ีใช
แบงเปนการใชนิโคตินทดแทน และการใชยาอ่ืนๆ เชน ยารักษาอาการซึมเศรา 
    3. ข้ันติดตามผล ควรมีการติดตามผลในชวง 1-2 สัปดาห หลังจากเลิกสูบบุหรี่ จากนั้น
ควรติดตามผลตอทุก 1 เดือน ใน 6 เดือนแรก จากนั้นตามความเหมาะสม และระยะการติดตามผล
โดยท่ัวไปประมาณ 1-2 ป 
 4. การปองกันการกลับมาสูบซํ้า ควรมีการติดตามการใชยา ประสิทธิภาพการรักษา
อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึน ติดตามการปฏิบัติตัวของผูสูบในชวง 6 เดือนแรก 
 สรุปไดวา การบําบัดรักษาผูสูบบุหรี่  ควรทําอยางเปนข้ันตอนเพ่ือใหไดผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะการใหคําปรึกษา เพราะผูใหคําปรึกษาท่ีดีจะชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได และถา
ไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน หรือคนใกลชิด จะเปนการเพ่ิมกําลังใจใหชวยเลิกบุหรี่ได 
 
4. ปจจัยท่ีสนับสนุนในการเลิกบุหรี่ 
 ปจจัยท่ีสนับสนุนในการเลิกบุหรี ่มีหลายปจจัย ดั่งท่ีดุจฤดี ชินวงศ และคณะ (2550) ได
ศึกษาไว มีดังนี้ 
 1. ปจจัยทางครอบครัว   คนในครอบครัวเปนตัวแปรสําคัญในการสนับสนุนใหคนท่ีสูบ
บุหรี่ สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ ได เชน ทําเพ่ือลูก ทําเพ่ือภรรยาหรือสามี ตระหนักถึงสุขภาพของคน
ในครอบครัว และ ตองการเปนตัวอยางท่ีดีใหคนในครอบครัว 
 2. ปจจัยทางสุขภาพ คนท่ีสูบบุหรี่เปนเวลานาน จะเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็งตางๆ โรคถุงลมโปงพอง เม่ือเปนโรคแลวก็ตองเลิกสูบบุหรี่  
 3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ คนท่ีสูบบุหรี่ตองเสียคาใชจายในการซ้ือบุหรี่ คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล สูญเสียเงินจากการรักษาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  
 4. ปจจัยทางเพ่ือน  เพ่ือนก็เปนแรงสนับสนุนและชวยใหกําลังใจ ชวนไปทํากิจกรรม
อ่ืนๆ แทน เชน เลนกีฬา 
 5. การใชยาชวยเลิกบุหรี่ เชน การใชหมากฝรั่งท่ีมีนิโคติน  
 6. ความตั้งใจท่ีจะเลิกบุหรี่จากตัวผูสูบเอง ผูสูบบุหรี่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสูบบุหรี่จะทํา
ไดสําเร็จมากกวาผูท่ีไมมีความตั้งใจเลิกบุหรี่เองแตถูกบังคับใหเลิกหรือถูกกดดันจากบุคคลรอบขาง
หรือสิ่งแวดลอม สถานท่ีทํางาน 
 7. มีการกําหนดเขตหามสูบบุหรี่มากข้ึน เชน ในท่ีสาธารณะ สถานท่ีทํางาน รานอาหาร 
ปมน้ํามัน หางสรรพสินคา 
 8. การรณรงคเชิญชวนใหเลิกบุหรี่ผานสื่อตางๆ เชน การโฆษณาทางโทรทัศนเพ่ือ
กระตุนใหผูสูบบุหรี่สนใจท่ีจะเลิกสูบ 
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 9. การใหคําปรึกษา คําแนะนํา จากบุคลากรทางการแพทย จะชวยสนับสนุนใหผูสูบ
บุหรี่ลด ละ เลิกบุหรี่ได 
 10. นโยบายภาครัฐ ท่ีข้ึนภาษีและปรับราคาบุหรี่ใหสูงข้ึน  ทําใหบุหรี่มีราคาแพง  
 11. ทําใหรูสึกวาสังคมไมยอมรับผูสูบบุหรี่ เปนท่ีรังเกียจ เชน สูบบุหรี่ทําใหกลิ่นตัวเหม็น 
มีบุคลิกภาพท่ีไมดี  
 

วิธีการเลิกบุหรี่  
 การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมของความ เคยชิน ซ่ึงตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด 
ฟรอยด (Sigmund Freud) การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมโหยหาความสุขในวัยเด็ก (Nostalgia) 
เนื่องจากระหวางท่ีมีพัฒนาการทางจิต ทําใหพวกเขาติดอยูท่ีความสุขทางปาก (Oral phase) เหมือน
เด็กติดนมแม บวกกับพฤติกรรมของเด็กผูชายท่ีติดแมมากกวาเด็กผูหญิง (Odepal complex) จึงทํา
ใหกลุมผูสูบบุหรี่เปนผูชายมากกวาผูหญิงอยางเห็นไดชัด การจะทําใหคนท่ีสูบบุหรี่เลิกบุหรี่นั้นทําได
ยากมาก ถึงแมจะเลิกไดแลว ก็มีคนท่ีกลับมาสูบใหมอีกในสัดสวนท่ีมาก โดยเฉลี่ยการท่ีคนจะเลิกบุหรี่
ไดอาจจะตองเลิกๆ สูบๆ ถึง 5-7 รอบ กวาท่ีจะเลิกบุหรี่ไดอยางเด็ดขาด ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีมากกวาการ
เลิกยาเสพติดรายแรงบางชนิดอยางเฮโรอีน ดังนั้นผูท่ีจะเลิกบุหรี่จะตองใชกําลังใจและความเขมแข็ง
อยางมาก เพราะโดยสถิติแลว คนท่ีสูบบุหรี่จํานวนมากท่ีมีความอยากเลิกบุหรี่ แตก็ยังเลิกไมไดเสียที 
คนรอบขางตองมีสวนชวยเปนกําลังใจ การเลิกบุหรี่ก็จะมีโอกาสสําเร็จมากข้ึน ความอยากบุหรี่เปน
พฤติกรรมของความเคยชิน เม่ือตัดสินใจจะเลิกบุหรี่แลว จะตองตัดใหขาด ซ่ึงจะดีกวาการลดปริมาณ
ท่ีสูบลงทีละนอย เพ่ือหวังวาจะหยุดสูบไดในท่ีสุดนั้น จากการสํารวจพบวามักจะลมเหลวมากกวาการ
เลิกดวยวิธีหักดิบ โดยเริ่มตั้งแต ท้ิงบุหรี่และอุปกรณท่ีใชสูบบุหรี่ ไดแกไฟแช็ค ท่ีเข่ียบุหรี่ใหหมด 
รวมถึงละเวนพฤติกรรมท่ีชอบทําควบคูไปกับการสูบบุหรี่ดวย ละเวนการพบปะกลุมเพ่ือนท่ีเคยสูบ
บุหรี่ดวยกันมากอน และตองเหลียกเลี่ยงกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะเปนการกระตุนเตือนจิตใตสํานึกใหอยาก
บุหรี่ข้ึนมา เชนหากมีการดื่มเบียร หรือจิบกาแฟ พรอมๆ กับการสูบบุหรี่เปนประจํา หากทํากิจกรรม
ดั่งกลาวแลวไมไดสูบบุหรี่ดวยก็จะรูสึกเหมือนขาดรสชาดบางอยางไป จนกวาจะหยิบบุหรี่ข้ึนมาสูบ
นั่นเอง สําหรับผูท่ีดื่มชาหรือกาแฟเปนประจํา จะตองลดปริมาณสาร Caffeine กอนการเลิกบุหรี่ ให
ไดประมาณครึ่งหนึ่งของท่ีเคยดื่มในแตละวัน เพราะ Nicotine ทําให caffeine ซึมเขารางกายได
รวดเร็วยิ่งข้ึน ถาหากดื่ม Caffeine ในปริมาณเทาเดิม ขณะท่ีสูบบุหรี่ อาจจะนําไปสูภาวะท่ีเรียกวา 
Caffeine Toxicity โดยมีอาการ กระวนกระวายและเครียดไดและอาจจะทําใหกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง 
(“สารพัดวิธี เลิกบุหรี่ดวยธรรมชาติบําบัด” ม.ป.ป. : ออนไลน) การออกกําลังกาย เปนกิจกรรมคลาย
เครียดท่ีไดผลมากสําหรับผูท่ีกําลังเลิกบุหรี่ อาจเปนการวิ่งเหยาะๆ 30-40 นาที จะทําใหรางกายคลาย
เครียด อยากบุหรี่นอยลง ท้ังยังทําใหเพลียจึงหลับสบาย และการปรับพฤติกรรมการดื่มน้ําในแตละวัน
ใหมากๆ จะชวยขับนิโคตินออกจากรางกาย ทําใหอาการอยากบุหรี่หายไปไดเร็วข้ึน วิธีการเลิกบุหรี่ท่ี
ใชไดผลมีหลายวิธี ดังนี้  
 1. วิธีทางธรรมชาติบําบัด  

    วิธีทางธรรมชาติบําบัดท่ีลดอาการลงแดงจากการเลิกสิ่งเสพติดไดดี ก็คือ การฝกชี่กง 
มีงานวิจัยในผูเสพเฮโรอีนท่ีถูกสงมาบําบัด กลุมหนึ่งไมทําอะไร กลุมหนึ่งใหกินยาเลิก อีกกลุมหนึ่งให
ฝกชี่กงเพียงอยางเดียว จากการตรวจวัดระดับสารเฮโรอีน พบวา กลุมท่ีฝกชี่กงนั้นสามารถขจัดอนุ
พันธุของเฮโรอีนออกจากตัวไดเร็วท่ีสุด นอกไปจากนั้น อาการลงแดงท่ีเกิดระหวางการบําบัด พบวา
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กลุมท่ีฝกชี่กงมีอาการลงแดงเพียง 4-5 วันเทานั้น เทียบกับกลุมควบคุมแลวตองใชเวลาเกือบ 10 วัน
กวาท่ีอาการลงแดงจะหายไป ยิ่งไปกวานั้น เม่ือเทียบกับกลุมท่ีรักษาดวยยาเลิกท่ีอาการลงแดงจะ
หายไปภายใน 7 วัน ก็ยังพบวากลุมท่ีฝกชี่กงยังใหผลลดอาการลงแดงไดดีกวาการกินยาเสียอีก ในคน
สูบบุหรี่ก็เชนกัน ถาไดฝกชี่กงควบคูไปกับวิธีการอดบุหรี่อ่ืนๆ ก็จะชวยใหผานชวงอยากบุหรี่ไปไดอยาง
ราบรื่นยิ่งข้ึน  
 2. การใชพืชสมุนไพรและผลไม  
    สมุนไพร ท่ีใช ไดแกหญาดอกขาว( Leptochloa chinensis (L) Nees) ซ่ึงเปนตนไม
จําพวกตนหญา พบวา sodium nitratc ในหญาดอกขาวชวยใหชองปากจืด รับรสไดนอยลง ขนาดท่ี
ใชคือ หญาดอกขาวท้ังตนตากแหงจํานวน 3 กรัม ชงตมดวยน้ําจนไดปริมาณเครื่องดื่มชา 150 
มิลลิลิตร ดื่มวันละ 3 ครั้ง โดยการวิจัยนี้สามารถสงเสริมใหเลิกบุหรี่ไดเห็นผลในเดือนท่ี 2 ของการใช
วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 กรัม หลังอาหารทุกม้ือ และปจจุบันไดมีผูนํามาสกัดเปนชาชงดื่ม หรือโดย
เม่ือใดท่ีตองการสูบบุหรี่ ใหดื่มชาหญาดอกขาว 1 แกวกอน เม่ือดื่มเขาไปแลวถาสูบบุหรี่ตามจะทําให
ความรูสึกจากการสูบบุหรี่ไมเหมือนท่ีเคย และอาจไมอยากสูบอีกตอไป ในท่ีสุดก็อาจเลิกสูบบุหรี่ได 
จากผลการดําเนินงานโครงการคลินิกอดบุหรี่ของ โรงพยาบาลทาแซะ จังหวัดชุมพร ไดใชรูปแบบการ
บําบัดรักษา แบบผสมผสานท้ังดานรางกายและ จิตใจ และมีการใชชาชงสมุนไพรหญาดอกขาว 1 ซอง 
ละลายน้ํา 1 แกว ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร รับประทานวิตามินซี (100 มิลิกรัม) 1 เม็ด วันละ 3 
ครั้ง หลังอาหาร และใชน้ํายาอมบวนปากเวลาท่ีมีอาการอยากบุหรี่ ใชเวลาประมาณ 1 - 2 เดือน 
พบวาไดผลดี แตเนื่องจากหญาดอกขาวเปนกลุมท่ีมีโปแตสเซียมสูง การใชจึงควรระวังในรายท่ีมี
ประวัติโรคหัวใจ สวนผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน อาจมีอาการคอแหง ปากแหง เปนตนสําหรับผลไมท่ีใช
ไดแกผลไมรสเปรี้ยวท่ีมีวิตามินซีสูง โดยเฉพาะมะนาว พบวาเม่ือนําไปใชแลวไดผลดีมาก เนื่องจาก
มะนาวมีผลตอการทํางานของตอมรับรสขม ทําใหรสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป ซ่ึงวิธีการกินจะหั่นมะนาว
เปนชิ้นเล็กๆ ใหมีเปลือกติดมาดวย ขนาดพอคํา เม่ือมีความรูสึกอยากสูบบุหรี่ใหกินมะนาวแทน โดย
อมแลวคอยดูดความเปรี้ยว จากนั้นเค้ียวเปลือกอยางชาๆ นาน 3-5 นาที มะนาวจะมีผลทําใหลิ้นขม 
เฝอน จากนั้นดื่มน้ํา 1 อึก นอกจากชวยลดความอยากนิโคตินแลว เม่ือสูบบุหรี่จะทําใหรสชาติบุหรี่
เปลี่ยนเปนขมจนไมอยากสูบ และสามารถกินมะนาว หรือผลไมชนิดอ่ืนท่ีมีความเปรี้ยวมากๆ ไดทุก
ครั้งท่ีเกิดความอยากบุหรี่ ซ่ึงการเลิกบุหรี่ดวยการกินมะนาวสวนใหญจะเลิกบุหรี่ไดใน 2 สัปดาห และ
ไมอยากบุหรี่อีก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑท่ีนําเอาหญาดอกขาว ผสมกับชะอมเทศ มะขามปอม และ 
สมอไทย มาผลิตเปนเม็ดอมสมุนไพรอดบุหรี่ หรือบางท่ีเรียกวาเม็ดอมอดบุหรี่หรือลูกอมอดบุหรี่ ซ่ึงก็
นับวาเปนอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งปลอดภัยเพราะผลิตจากสมุนไพร  
 3. วิธีทางการแพทย  
    สําหรับผูท่ีไมม่ันใจวาจะทําการอดบุหรี่ไดเองหรือไม จะใชวิธีทางการแพทยคือวิธีการ
ฝงเข็ม โดยจะมีจุดฝงเข็มตามจุดของรางกาย ไดแกท่ีหู ตัว ประมาณ 15 จุด โดยใชเวลาครั้งละ
ประมาณ 20-30 นาทีกอนดึงเข็มออก และตองทําการฝงเข็มเปนเวลาติดตอกันประมาณ 5 วัน หรือใช
วิธีฝงเข็มเปนคอรส 1 คอรส หมายถึง วันละครั้งหรือวันเวนวัน 3 ครั้ง ซ่ึงโดยท่ัวไปใชเวลา 1-2 คอรส 
การฝงเข็มมีผลในการปรับความสมดุลของชี่เลือด การทะลวงเสนลมปราณ การขับพิษออกจาก
รางกาย การฝงเข็มเพ่ืออดบุหรี่ ผลจะปรากฏใน 2-3 วันแรก ในตอนนี้ถาสูบอีกจะรูสึกขม เผ็ด เหมือน
กินใบไมท่ีขมจัด และมีกลิ่นโลหะ จนเกิดอาการเบื่อท่ีจะสูบ หรือหากมีอาการอยากสูบก็ไมทรมานมาก
นัก สําหรับงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการฝงเข็มอดบุหรี่ขณะนี้ก็ยังไมคอยมีใหเห็นมากนัก โดย



18 
 

งานวิจัยท่ีมีอยูพบวา วิธีการนี้ไดผลเพียงไมเกินรอยละ 20 อีกท้ังการรักษาดวยวิธีนี้ ก็ยังไมใช
เครื่องบงชี้ท่ีชัดเจนวาสามารถรักษาไดตามท่ีองคการอนามัยโลกใหการยอมรับระบบทางเดินหายใจ
เปนระบบหลักท่ีทําใหเกิดอาการหลังจากเลิกบุหรี่ ดังนั้นการรักษาดวยการฝงเข็มไมวาจะเปนเข็มตัว
หรือเข็มหูจึงตองเลือกเสนลมปราณและจุดท่ีเก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังตองเพ่ิม
จุดท่ีทําใหกระวนกระวายกระสับกระสายหลังเลิกสูบ เสริมดวยจุดคอหอยและจุดกลองเสียงสําหรับผูท่ี
กระวนกระวายจากการติดบุหรี่มานาน การคนควารักษาผูปวยท่ีติดบุหรี่ดวยเข็มหูในประเทศยุโรป 
บางประเทศพัฒนากาวหนาไปมาก มีสิ่งใหมๆ จุดใหมๆ ท่ีใชแลวไดผลคอนขางดี แตกอนจะรักษาดวย
วิธีนี้ ผูปวยจะตองงดสูบบุหรี่กอนการลงมือฝงเข็มประมาณ 6 ชั่วโมง สวนสมุนไพรก็มีคนเคยแนะนํา
เหมือนกัน โดยนําไปตมดื่มเหมือนชา แตยังไมแนใจในการใช จึงไมสามารถแนะนํามาในท่ีนี้ ถาสนใจ
คุณนกนาจะพาเด็กมาลองดู ท้ังนี้ตองใหเด็กสมัครใจดวยจึงจะไดผล  
 4. นิโคตินทดแทน  
    นิโคตินทดแทนซ่ึงทําเปนแผนปะ หรือหมากฝรั่ง อาจารยพอล เอฟยารด และคณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม อังกฤษ ทําการทบทวนผลการศึกษา 7 รายงาน รวมกลุม
ตัวอยางเกือบ 3,000 คนผล การศึกษาพบวา การใชนิโคตินทดแทน เชน หมากฝรั่ง แผนปะ ฯลฯ ชวย
เพ่ิมโอกาสเลิกบุหรี่สําเร็จท่ี 6 เดือน 6.75% หรือประมาณ 2 เทาของยาหลอก (ยาท่ีทําใหเหมือนยา
จริง แตไมมีเนื้อยา)  

 การเลิกสูบบุหรี่สําหรับประเทศไทยไดมีการสํารวจในป 2550 โดยศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ ไดสํารวจถึงอัตราการเลิกบุหรี่และความพยายามเลิกบุหรี่ พบวาตั้งแตป 
2534-2550 อัตราการเลิกบุหรี่ไดเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 9.95 เปน 18.29 ซ่ึงมากข้ึนเปนเทาตัว ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในประเทศไทยไดมีหนวยงานหลายหนวยท่ีใหความสําคัญตอการเลิกสูบบุหรี่รวมถึงการ
ออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสูบและขายบุหรี่ แตจากการสํารวจครั้งนี้พบวามีผูท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีความ
พยายามในการเลิกสูบบุหรี่ โดยเลิกไดนาน 11 เดือนและกลับมาสูบใหมมีจํานวน 1.77 ลานคน จากผู
ท่ีสูบ 10.86 ลานคน ซ่ึงมีประเด็นท่ีนาสนใจ คือ กลุมท่ีพยายามเลิกสูบหลายครั้ง ชวงระยะเวลาการ
เลิกสูบครั้งลาสุดกอนกลับมาสูบซํ้ายิ่งนอยลง แสดงใหเห็นวาการชวยใหเลิกบุหรี่นั้นควรทําใหสําเร็จ
ตั้งแตระยะพยายามเลิกบุหรี่ครั้งแรก และพบวามีผูเลิกบุหรี่ครั้งสุดทายไดนานถึง 20 ป ก็ยังกลับมาสูบ
ใหมได ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูปวยโรคติดบุหรี่แตละรายมีปจจัยกระตุนหรือกลไกในการเสพติด
แตกตางกัน ซ่ึงอาจจะข้ึนกับปจจัยทางรางกายหรือจิตใจก็ได ดังนั้นจึงทําใหผูท่ีเก่ียวของไดพยายามหา
เทคนิคท่ีจะชวยใหผูปวยโรคติดบุหรี่สามารถท่ีจะเลิกการสูบบุหรี่ได ซ่ึงประเทศไทยปจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุข โดยสถาบันควบคุมยาสูบ กรมการแพทยไดมีการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติเพ่ือการรักษาผู
ติดบุหรี่โดยใชหลัก 5 As (วราภรณ ภูมิสวัสด์ิ และคณะ, 2546 อางถึงใน ปยภรณ เยาวเรศ, 2550) 
หลักการดําเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคติดบุหรี่ แบบ 5As ประกอบดวย  

 Ask ถาม เปนการซักถามประวัติการสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทุกชนิด  
 Advice แนะนํา เปนการใชคําสั่งหรือขอใหผูท่ีสูบบุหรี่เลิกสูบโดยเด็ดขาด  
 Assess ประเมิน ประเมินความรุนแรงในการติดบุหรี่และความประสงคในการเลิกบุหรี่  

 Assist ชวยเหลือ ชวยเหลือและบําบัดรักษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ  
 Arrange ติดตาม ติดตามผลการบําบัดของผูสูบบุหรี่ทุกราย  
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 อยางไรก็ตามการเลิกบุหรี่ท่ีไดผลท่ีสุดนั้น ตองเกิดจากความสมัครใจและความรวมมือ
อยางเต็มท่ีของผูเลิกเอง ตองมีการจดบันทึกของจํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแตละวัน อาการแสดงเม่ือหยุดสูบ 
รวมท้ังชวงเวลาท่ีเกิดอาการมากท่ีสุด เพ่ือเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมและชวยเหลือตอไป 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สุภรณ บุหลัน (2546) ทําการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ของผูมารับ
บริการคลินิกปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสงขลา โดยติดตามผลเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสามารถเลิกบุหรี่ได จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.1 เลิกสูบบุหรี่ได 1 สัปดาห
แลวกลับไปสูบบุหรี่ซํ้าอีกจํานวน 2 คน ไมสามารถอดบุหรี่ไดจํานวน 32 คน นอกจากนี้ยังพบวาใน
จํานวนผูท่ีเลิกบุหรี่ไดครอบครัวมีสวนสนับสนุนใหกําลังใจทําใหมีความมุงม่ันสามารถอดบุหรี่ไดสําเร็จ 
การไดรับกําลังใจหรือแรงเสริมมีความสัมพันธกับการเลิกสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล ปางกเพ็ญ เหลืองเอกทิน ศิริลักษณ วงษวิจิตสุข (2553) 
ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงคเลิกบุหรี่ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 92.85 (13/14 คน) อายุ
เฉลี่ย 43.07 ป สวนใหญมีความรูเก่ียวกับบุหรี่อยูระดับมากคิดเปนรอยละ64.29 (9/14 คน) ทัศนคติ
เก่ียวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 57.14 (8/14 คน) รอยละ 50 (7/14 คน) สูบบุหรี่เม่ือ
เครียด รอยละ 35.71 (5/14 คน) สูบบุหรี่เม่ือดื่มสุรา รอยละ 50.00 (7/14 คน) มีระดับการติดสาร
นิโคตินอยูในระดับต่ํา ท่ีเหลืออยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยของอายุท่ีเริ่มสูบเทากับ 18.14 ป คาเฉลี่ย
ของจํานวนปท่ีเริ่มสูบเทากับ 25.13 ป คาเฉลี่ยของจํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวันเทากับ 11.03 มวน ผลลัพธ
การเลิกสูบบุหรี่โดยใชเทคนิค 5 A ติดตามผลในระยะ 1 ป พบวา รอยละ14.29 (2/14 คน) สามารถ
เลิกบุหรี่ได และรอยละ 71.43 (10/14 คน) สูบบุหรี่ลดลง ผลการตรวจสมรรถภาพปอดพบวา คา 
FEV1 หลังการเลิกหรือลดสูบบุหรี่ มีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ คา FEV1 กอนเลิกหรือลดการสูบบุหรี ่
รอยละ 50 สําหรับวิธีท่ีผูเลิกบุหรี่ใชไดผลดี คือ วิธีการหักดิบ และปจจัยท่ีชวยทําใหเลิกบุหรี่ติดตอกัน
ไดนาน 1 ป คือ การติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (2556) ทําการศึกษาโครงการวิจัยประเมินจังหวัดเชียงราย 
นาน และ แมฮองสอน เพ่ือมุงสูจังหวัดปลอดบุหรี่ ผลการศึกษาพบวาเม่ือประเมินผลภายหลังสิ้นสุด
โครงการ ปรากฏวามีจํานวนผูเลิกสูบบุหรี่ต่ํากวาเปาหมายเดิมท่ีคาดวาจะสามารถลดลงได รอยละ 25 
อยางไรก็ตามถือวาผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้สามารถติดตอกับกลุมเปาหมายแบบสองทาง 
และมีปฏิสัมพันธ โดยตรงกับผูสูบบุหรี่ท่ีไดเขารวมโครงการ ในพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล หมูบาน ตาม
ทะเบียนท่ีไดสํารวจไวดังนั้นจึงมีเปาหมายแนนอน ชัดเจน เพราะการข้ึนทะเบียนเปนผูท่ีอยูใน
โครงการและจากการประกาศใหเปนจังหวัดปลอดบุหรี่โดยผูวาราชการจังหวัดอยางเปนทางการตอ
สาธารณะ มีสวนชวยให การประชาสัมพันธและการรณรงคตอตาน ใหความรูแกประชาชนทุกรูปแบบ 
มีผลทําใหโครงการนี้มีผูสูบบุหรี่เลิกสูบไดจาก ชุดครัวเรือนและชุดอาสา ถึง 1,634 คนจากผูสูบบุหรี่
ท้ังหมด 10,500 คนหรือ รอยละ 15.56 ผลจากการศึกษาท่ีสะทอนความเปนจริงอีกประการหนึ่งก็คือ 
การเลิกสูบบุหรี่โดยการตัดสินใจแบบหักดิบนั้น ยังคงเปนเรื่องยาก สิ่งท่ีงานวิจัยครั้งนี้ไดมีขอคนพบ
ใหมก็คือการโนมนาวใหลดจํานวนการสูบลง ซ่ึงหมายถึงการท่ีจะไดไดรับพิษจากบุหรี่นอยลงไปดวย 
ดังนั้นจากการศึกษาท่ีพบวามีผูท่ีสูบบุหรี่ในปริมาณลดลงนับเปนโอกาสท่ีผูสูบบุหรี่จะสามารถเลิกสูบ
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ไดเชนเดียวกับการวางแผนท่ีจะเลิกสูบอยางถาวร สิ่งท่ีควรดําเนินการเชนนี้หากมีพยานผูรูเห็นให
กําลังใจจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะผูสูบบุหรี่มักจะหาเหตุผลเขาขางตัวเองท่ีจะสูบตอไป 

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ (2558) ทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางในการปองกันและ
ลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ผลการศึกษาพบวาแนวทางการ
ปองกันการสูบบุหรี่สําหรับเยาวชนมี 5 ประเด็น ไดแกการเฝาระวังของครอบครัว การเปนแบบอยาง 
การสรางครอบครัวอบอุน การสอนสุขศึกษาเรื่องบุหรี่ และสงเสริมการออกกําลังกาย สวนแนวทาง
การลดการสูบบุหรี่สําหรับเยาวชนประกอบดวย การทําโทษ สงเสริมความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว 
การสอนสุขศึกษาเก่ียวกับบุหรี่ ออกกําลังกาย และการสรางกฎเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน 
ขอเสนอแนะคือสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยสําคัญในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน ดังนั้นการ
ดําเนินงานเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนจึงควรเริ่มจากครอบครัว อยางไรก็ตามการมีสวนรวม
ของชุมชนควรไดรับการสงเสริมเพ่ือชวยใหเยาวชนสามารถเลิกการสูบบุหรี่ได ทีมสหวิชาชีพและผู
กําหนดนโยบายสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับใชเพ่ือควบคุมการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยควรมี
การศึกษาวิจัยเพ่ือใหเขาใจองคความรูเรื่องการสอนสุขศึกษาเก่ียวกับบุหรี่ และการออกกําลังกายท่ีมี
ผลตอการปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน และควรออกแบบการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพโดย
เนนหนักท่ีการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว และเสริมสรางทักษะการเฝา
ระวังของครอบครัวและชุมชน 

สิริกร  นามลาบุตร และ วรานิษฐ  ลําใย (2561) ทําการศึกษาการประเมินประสิทธิผล
ของมาตรการระดับประเทศดานสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา 
คณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบจังหวัดหนองคาย จัดประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกภาคสวนประสานงานและรวมกันรณรงคเพ่ือลดจํานวนผูสูบบุหรี่ลง มีการแสดง
สติ๊กเกอรเครื่องหมายปลอดบุหรี่  แสดงไวตามจุดตางๆ ท่ีเปนสถานท่ีปลอดบุหรี่ มีกิจกรรมโครงการ 
โรงพยาบาล “คลินิกอดบุหรี่” จัดโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ มีแผนพับ เนื้อหาพิษภัยจากบุหรี่  
รณรงคในงานกีฬาสีโรงเรียน  ในรานอาหาร มีการติดปายหามสูบบุหรี่ใหลูกคาเห็นชัดเจน ปญหา 
อุปสรรค การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไมตอเนื่อง ในการบังคับใชกฎหมาย ปลอดบุหรี่
ยังไมเขมขน กฎหมายยังไมชัดเจน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล เปนเรื่องยากในการเลิกสูบบุหรี่ 
สําหรับแนวทางพัฒนาหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธขอกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน 
วิทยุ อินเทอรเน็ต มีการจัดทําสื่อรณรงค แผนพับ  ท่ีนําเสนอความรูเก่ียวกับขอกฎหมายและเนื้อหา
การ รณรงคใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเผยแพรแกประชาชนในโอกาสตางๆ จัดโครงการ
เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู   ดานสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่  ให
กําหนดเปนนโยบาย มาตรการ กิจกรรม / โครงการ เพ่ือประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศดาน
สิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย  ในหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน     
 Garvey และคณะ (2002) ทําการศึกษาประสิทธิภาพของหมากฝรั่งนิโคตินในผูปวย
จํานวน 608 ราย โดยใชแบบประเมิน fagerstrom test มาวัดระดับความรุนแรงในการเสพสาร
นิโคติน แลวสุมผูปวยออกเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 ไดรับหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 2 มิลลิกรัม กลุมท่ี 2 
ไดรับหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 4 มิลลิกรัม กลุมท่ี 3 ไดรับยาหลอก พบวาระยะเวลา 1 ป อัตราการ
เลิกบุหรี่สําเร็จในผูปวยท่ีมีระดับการเสพนิโคตินต่ํา คือ รอยละ 11 สําหรับกลุมยาหลอก รอยละ 18 
สําหรับกลุมหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 2 มิลลิกรัม และรอยละ 17 สําหรับกลุมหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 4 
มิลลิกรัม ผลการศึกษานี้พบวา หมากฝรั่งนิโคตินในขนาดสูงจะชวยเพ่ิมอัตราการสูบบุหรี่สําหรับคนท่ี
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ติดนิโคตินในระดับสูงไดท่ีระยะเวลา 1 ป และคนท่ีมีครอบครัว มีการศึกษาสูง และอยูกับคูสมรสท่ีไม
สูบบุหรี่จะทําใหเลิกบุหรี่ไดนานข้ึน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนและใหกําลังใจจากคนใกลชิด สําหรับ
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความสัมพันธกับการเลิกบุหรี่ได เนื่องจากคนท่ีมีการศึกษาสูงจะกลัวอันตราย
จากการสูบบุหรี่ จึงไมสูบบุหรี่อีกตอไป และการสูบบุหรี่ไมเปนท่ียอมรับของคนในสังคม ดังนั้นความ
กดดันทางสังคมจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งใหเขามีความมุงม่ันท่ีจะเลิกบุหรี่ได นอกจากนี้ประวัติการ
สูบบุหรี่ และลักษณะของผูสูบบุหรี่ก็มีผลตอความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ 
 

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  
กรอบแนวคิดในการประเมิน อาศัยแนวคิดของการประเมินผลแบบ (CIPP Model) ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

บริบท (Context) 
 

• บริบทโครงการ 

• สถานการณปจจุบัน 

• ศึกษาปญหาและ
ความตองการ 

• บทบาท ผูตรวจฯ 
สสอ. สสจ. 

 

ปจจัยนําเขา (Input) 
 

• การรับรูของอสม. 

• การทําหนาท่ีพ่ี
เลี้ยงของรพ.สต. 

• ความเหมาะสม
และพอเพียงของ
งบประมาณ 

กระบวนการ(Process) 
 

• ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
โครงการ 

• กิจกรรมลงมือทํา : 
อสม.ชวน/ชวยคน
ใหเลิกสูบบุหรี่ 

• การมีสวนรวมของผู
ท่ีเก่ียวของหลัก 

 

ผลผลติ (Product) 
 

• คนเลิกสูบบุหรี่ ท่ี
เขารวมโครงการ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การดําเนินวิจัยเรื่อง การประเมินเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลาน 

3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ท่ีใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในบทนี้เปนการนําเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย อันประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะ
ศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลท่ีคาดวาจะใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชาการและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5   
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน  สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน  ผูอํานวยการ รพ.สต.หรือ
ผูแทนในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี เจาหนาท่ี รพ.สต.ในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุร ี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี  รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ
กับโครงการ 3 ลาน 3 ป จังหวัดสมุทรสาคร มี 3 อําเภอ ทําการศึกษา 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว จังหวัดเพชรบุรี มี 8 อําเภอ ทําการศึกษา 3 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมือง อําเภอบานลาด และอําเภอเขายอย โดยมีจํานวนผูใหขอมูลหลัก 189 คน  
  
เครื่องมือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง โดยดําเนินการ
สรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย รวมท้ังใชวิธีการสังเกตแบบไมเปนทางการ เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ระดับ
พ้ืนท่ี ศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี  

แบบสัมภาษณการประเมินผลโครงการเลิกบุหรี่ระดับพ้ืนท่ี โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก
บุหรี่ ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ 
สวนท่ี 2 แนวคําถามเก่ียวกับการประเมินผล โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิด

ไทองคราชัน 
 
วิธีการเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน  สาธารณสุขอําเภอ
หรือผูแทน  ผูอํานวยการ รพ.สต.หรือผูแทน และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม และการ
สัมภาษณ ประกอบดวย เจาหนาท่ีรพ.สต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  และ
ผูเขารวมโครงการในพ้ืนท่ี โดยทําหนังสือขออนุญาตจากผูรับผิดชอบโครงการ รวมท้ังประชุมชี้แจง
เหตุผลในการดําเนินงาน 
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วิธีการวิเคราะหและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยสรุป 

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แยกแยะขอมูล แจกแจงเนื้อหาใหเห็นภาพท่ี
ชัดเจน โดยการสรางขอสรุปในแตละประเด็นและเชื่อมโยงขอมูลท่ีไดจากการตีความ ทําความเขาใจ
และคนหาความหมายท่ีแทจริงของขอมูล เพ่ือสรางขอคนพบและสรุปผล 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการประเมินเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลาน 
3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี มี
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1.เพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 
เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี 
 โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีผลการศึกษาดังนี้ 
 
ประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการประเมินในภาพรวม 
 ดานบริบท (Context) 
        โครงการ 3 ลาน 3 ป โดยมีสมาคมหมออนามัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เปนน้ํามันหลอลื่น เพ่ือใหโครงการขับเคลื่อนไปได โดยมอบหมายใหอสม.เปน
ผูดําเนินการชวนคนเลิกบุหรี่ ตามหลักการท่ีวา อสม. 1 คนชวนคนเลิกบุหรี่ 1คน เม่ือผูรับผิดชอบงาน
บุหรี่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไปรับรูนโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองค
ราชัน ก็มาแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ โดยการจัดเวทีประชุม 2 ครั้ง  ครั้งแรกจัดประชุม Kick off  ใน
วันท่ี 23 กันยายน 2559 รวมกับงานวันเยาวชน ผูท่ีเขารวมอบรมประกอบดวย สาธารณสุขอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอบานแพว สาธารณสุขอําเภอกระทุมแบน แกนนําเยาวชน 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือใหทุกฝายนําไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ใหอสม. ไปชวนคนเขารวมโครงการเพ่ือ
เลิกบุหรี่ ในระยะแรก มีคนเขารวมโครงการจํานวน 313 คนซ่ึงนอยมากไมถึง 10% เม่ือเทียบกับ
จํานวน อสม.ในจังหวัด ซ่ึงมีจํานวนอสม. 3,670 คน อําเภอเมืองสมุทรสาครมีคนเขารวมโครงการ
จํานวน 102 คน อําเภอกระทุมแบนมีคนเขารวมโครงการจํานวน 94 คน อําเภอบานแพวมีคนเขารวม
โครงการจํานวน 111 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560) สาเหตุท่ี อสม.ชวนคนเขาโครงการได
นอย เนื่องจาก อสม.สวนใหญไมทราบวามีโครงการนี้ และอสม.บางคนก็สูบบุหรี่ดวย และครั้งท่ี 2 จัด
ประชุมเพ่ือติดตามโครงการโดยจัดรวมกับโครงการควบคุมสุรา-ยาสูบจังหวัดสมุทรสาครโดยรศ.ดร.
มณฑา เกงการพานิช ในวันท่ี 22 กันยายน 2560 โดยมีสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
สาธารณสุขอําเภอบานแพว สาธารณสุขอําเภอกระทุมแบน และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
55 รพ.สต. เขารวมประชุม  ซ่ึงปกติแลวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะมีการจัดอบรมใหความรูแก
เจาหนาท่ี รพ.สต. และอสม. ท่ีเปนแกนนํา ทุกวันท่ี 7 ของเดือน ในแตละครั้งจะเนนใหรับรูโครงการ 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย ทางรพ.สต.แตละแหง จะจัดอบรมใหความรูแก อสม. ท่ีเปนแกนนํา ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ ทุกวันท่ี 15 ของเดือน ซ่ึงจะเนนใหอสม.ชวนคนเลิกบุหรี่และเขารวมโครงการ 
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 จากการสัมภาษณผูบริหารหนวยบริการสุขภาพไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) เก่ียวกับความคิดเห็นตอโครงการ พบวา โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
เปนนโยบายท่ีดี เปนโครงการท่ีดีทําเพ่ือถวายพอหลวง พอรับนโยบายมาไดมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของ
รับไปปฏิบัติ ซ่ึงสสจ. มีนโยบายในการดําเนินงานโดยจัดประชุมใหกับสสอ. ท้ัง 3 อําเภอ และใหแตละ
อําเภอไปดําเนินการประชุมใหกับรพ.สต. ท่ีอยูในความรับผิดชอบรวม 55 รพ.สต. มอบหมายให แตละ
รพ.สต. ไปจัดประชุมอสม. ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหอสม.รับทราบโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชัน นําไปชักชวนคนเลิกสูบบุหรี่ อสม. 1 คน ดูแล 15 หลังคาเรือน ดังตัวอยางคํา
สัมภาษณ 
 

“โครงการนี้ เปนนโยบายท่ีดีนะ ชวยคนเลิกบุหรี่ ทําเพ่ือถวาย
พอหลวง ไดสั่งการใหสาธารณสุขจังหวัดไปดําเนินการ แตจะใหคนเลิกสูบบุหรี่
นี่ ผมวาทําคอนขางยากนะ ข้ึนอยูกับใจของผูสูบบุหรี่ ถาเคามีความต้ังใจท่ีจะ
เลิก ก็ทําไดสําเร็จอยูแลว” 

(ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 5) 
    

 “เปนโครงการท่ีดี เริ่มเม่ือปท่ีแลว ใหอสม.ไปชวนคนเลิกบุหรี่ 
ใหชวนคนในละแวกใกลเคียง ถึงแมจะชวนคนเลิกไมสําเร็จแตอยากให
โครงการนี้ทําตอไป รณรงคไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง คนท่ีเขารวมโครงการแลว
เลิกบุหรี่ได ก็จะใหเคาเปนตนแบบ” 

(รอง สสจ.) 
 

 ขอคนพบอีกประการคือ ผูบริหารซ่ึงรับนโยบายมาสวนใหญจะเห็นดวยวาเปนโครงการท่ี
ดี ท่ีจะสงผลถึงสุขภาพประชาชนทําใหลดจํานวนผูสูบบุหรี่ ลดภาระทางเศรษฐกิจ แตในทางปฏิบัติได
มอบให อสม.เปนคนชักชวนใหคนในชุมชนท่ีสูบบุหรี่ มาเขารวมโครงการนี้และตองเลิกสูบบุหรี่ดวยนั้น 
ซ่ึงทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก สาธารณสุขจังหวัดไดมอบหมายใหสาธารณสุขอําเภอ ไปจัดอบรมและ
แนะนําข้ันตอนการดําเนินโครงการใหกับเจาหนาท่ี รพ.สต. และ อสม. เพ่ือรับทราบ แตพบวาคน
ปฏิบัติบางคนไมสามารถดําเนินการตามนโยบายได เนื่องจากมีภาระงานในมือท่ีมาก และการคียขอมูล
ระบบเปนภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เจาหนาท่ีรพ.สต. ท่ีทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง อายุนอยกวา อสม. ทําใหอสม. ไม
เชื่อและไมปฏิบัติตาม  
 การดําเนินโครงการ ดานสถานการณของผูสูบ พบวา ผูสูบยังคงสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง ไม
ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ เนื่องจากผูสูบไมสามารถเลิกสูบุหรี่ได ประชาชนสวนใหญท่ีสูบบุหรี่ ไมไดให
ความสําคัญ ไมยอมรับและไมไดเขารวมโครงการนี้ เพราะไมกลาเปดเผยตัวเอง อัตราการสูบบุหรี่มี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ดวยหลากหลายปจจัยเชน สื่อตางๆ หรือสิ่งแวดลอม ครอบครัว ทําใหประชาชน
คิดวาสูบบุหรี่ใครๆ ก็สูบได ทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมในดานท่ีผิด ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
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“...ปญหาท่ีพบในปจจุบัน สวนใหญปริมาณผูสูบมีจํานวนมาก 
ไมคอยใหความสําคัญกับผลท่ีจะตามมาภายหลัง ทําใหผูเขารวมโครงการมี
นอย และไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว” 

 (คุณสุพรรณษา รพ.สต.นาโคก) 
 
 

“...ประชาชนสวนใหญท่ีสูบบุหรี่ ไมไดใหความสําคัญ ไมยอมรับ
และไมไดเขารวมโครงการนี้ เพราะไมกลาเปดเผยตัวเอง” 

 (คุณอมรรัตน รพ.สต.บางโทรัต) 
 
 จากการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ อสม. พบวา การชวนคนเลิกบุหรี่ ทําได
คอนขางยาก เพราะวา อสม.ท่ีไมสูบบุหรี่ เวลาไปชวนคนโดยใหความรูเรื่องโทษของบุหรี่ และขอให
เลิกสูบบุหรี่เพ่ือสุขภาพของผูสูบเองและสุขภาพของคนในครอบครัว กลับไดคําตอบท่ีตอตาน และไม
เห็นดวย ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
   “คุณไมสูบบุหรี่ แลวรูไดอยางไรวาสูบบุหรี่แลวไมดี ถึงมาบอกให 
 เลิกสูบ” 

(คุณวันทนา อสม.) 
 
   “สูบมานานแลว จะใหเลิกทําไมไดหรอก และก็ไมไดทําใหใคร

เดือดรอน” 
(คุณอรทิพย อสม.) 

    
 ในขณะท่ีอสม. บางคนก็สูบบุหรี่  เปนสาเหตุท่ีทําใหไมสามารถชวนคนใหเขารวม
โครงการได เพราะไมกลาไปพูดคุยชักชวนใหคนเลิกสูบบุหรี่  
 
 ดานปจจัยนําเขา (Input) 
 การรับรูโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มีการประชาสัมพันธแต
ยังไมท่ัวถึง อสม.ในบางพ้ืนท่ีไมทราบวามีโครงการนี้ และไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 9 ขอใหดําเนินดวย 
แมแตเจาหนาท่ีรพ.สต.ซ่ึงทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง บางคนก็ไมทราบวามีโครงการนี้ เนื่องจาก เพ่ิงยายมา
รับผิดชอบงานบุหรี่  หรือบางคนเพ่ิงยายสถานท่ีทํางาน บางคนท่ีรับผิดชอบงานบุหรี่ไมไดไปอบรมเพ่ือ
รับทราบโครงการ สวนคนท่ีไปอบรมก็กลับมาถายทอดขอมูลไมครบถวน และขาดการสื่อสารท่ีเปน
ระบบ ระหวางผูรับผิดชอบงานบุหรี่  กับเจาของโครงการ 3 ลาน 3 ป สาธารณสุขจังหวัดทํา
ประชาสัมพันธ โดยทําปายไวนิลสงไปทุกโรงเรียน รณรงคเก่ียวกับยาเสพติด โดยพวงบุหรี่เขาไปดวย 
ซ่ึงเจาหนาท่ีของสาธารณสุขจังหวัดท่ีสูบบุหรี่ ก็ถูกจัดอบรมใหเลิกบุหรี่ดวย ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
  “สสจ. จัดอบรมใหความรูหลายดานรวมกัน ตองใหเครือขาย

รวมดวย เหมือนเพ่ือนเตือนเพ่ือน ใหปลูกฝงในโรงเรียน การเลิกเหลาเลิกบุหรี่
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อยูท่ีใจของเราเองและสังคมรอบขาง ใหสอดแทรกในทุกสวนราชการ ใครท่ี
เลิกไดก็ใหรางวัล โดยทานสสจ.เอาเงินสวนตัวของทานให” 

(รอง สสจ.) 
 

   “รับรูโครงการ จากหนวยงานตนสังกัดท่ีทํางานอยู”  
(คุณพัฒนนรี รพ.สต.บานสหกรณ) 

  “รับรูจากการประชุมท่ีสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุม เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ป และจากหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ และเว็บไซด” 

(คุณอมรรัตน รพ.สต.บางโทรัต) 
 

 ขอคนพบดานงบประมาณนั้น รองสาธารณสุขจังหวัด เลาใหฟงวา สาธารณสุขจังหวัดใช
งบประมาณของตัวเองในการดําเนินงานรณรงคเก่ียวกับบุหรี่ บางครั้งใชงบประมาณรวมกับงานยาเสพ
ติด ทําเหลา บุหรี่ไปดวย เพราะเปนกลุมเปาหมายเดียวกัน มีบางโครงการท่ีไดรับงบประมาณมาจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานสํานักควบคุมโรค(สคร.)  การจัดงาน
วิชาการจะสอดแทรกเรื่องบุหรี่จึงไมจําเปนตองใชงบประมาณ 
 
 ดานกระบวนการ (Process) 
 การทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงของรพ.สต. จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีรพ.สต. พบวา เจาหนาท่ีได
บอกวิธีการชวนคนใหเลิกบุหรี่ตองทําอยางไร ชี้แจงโครงการ 3 ลาน 3 ป ในการประชุมประจําเดือน
ของอสม. และใหอสม.หากลุมเปาหมายในหมูบานท่ีอสม.รับผิดชอบเพ่ือเขารวมโครงการ และออก
ติดตามผูเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง แตในบางพ้ืนท่ี รพ.สต.ก็ไมไดทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง เพราะเปน
เจาหนาท่ีมาใหมบาง เพ่ิงมารับผิดชอบงานบุหรี่บาง และยังไมเคยไปอบรมเก่ียวกับโครงการ 3 ลาน 3 
ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน บางคนท่ีไปอบรมก็มาถายทอดขอมูลไมครบถวนทุกประเด็น เชน 
ไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 10 ขอ สําหรับเจาหนาท่ีรพ.สต. และไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 9 ขอ สําหรับ 
อสม.  และ เจาหนาท่ี รพ.สต. มีอายุนอยกวา อสม. ทําให อสม.ไมเชื่อและไมปฏิบัติตาม ในบางพ้ืนท่ี 
เชน รพ.สต.บานกสิกรรม คนในชุมชนทําอาชีพประมง คนท่ีสูบบุหรี่คือชาวประมงท่ีออกเรือไปหาปลา 
จะหาเวลาพูดคุยคอนขางยาก คนท่ีเหลืออยูสวนใหญไมสูบบุหรี่ ดังนั้นการท่ีจะใหอสม. ชวนคนเลิก
บุหรี่จึงชวนไมได เวลาท่ีไปแนะนําใหอสม.ชวนคนเลิกบุหรี่ อสม.สวนใหญเปนผูหญิง จะเริ่มจากคนใน
บาน ชวนทํากิจกรรมรณรงค มีกลุมอาชีพใหฝกทําอาชีพ เพ่ือเปนรายไดเสริม บางคนท่ีอยากเลิกบุหรี่ 
แตเลิกไมได จะแนะนําใหมาท่ีโรงพยาบาล  ท่ีรพ.สต.บานสหกรณ จะจัดโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ ให
ความรูเก่ียวกับพิษภัยบุหรี่ แก อสม.ในทองท่ีท่ีรับผิดชอบ ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 

 “...คนในชุมชนบานกสิกรรมทําอาชีพประมง คนสูบบุหรี่ออก
ทะเลหาปลา เวลาจะไปพูดคุยดวยไมมี คนท่ีเหลืออยูก็ไมสูบบุหรี่ ทําใหไมมี
คนเขารวมโครงการ” 

 (คุณสุภาพร รพ.สต.บานกสิกรรมนิคมเกลือ) 
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“...อสม.สวนใหญเปนผูหญิง จะเริ่มจากคนในบาน ชวนทํา
กิจกรรม มีกลุมอาชีพ ฝกทําอาชีพเพ่ือเปนรายไดเสริม มีบางคนนะท่ีอยากเลิก
สูบแตเลิกไมได ก็แนะนําใหมาท่ีโรงพยาบาล” 

 (คุณสุภาพร รพ.สต.บานกสิกรรมนิคมเกลือ) 
 

“...เพ่ิมศักยภาพ เติมความรูใหแกอสม. ชักชวนอสม.และสราง
ภาคีเครือขายในชุมชน กระตุนและสนับสนุนใหอสม.เยี่ยมเยียน” 

 (คุณมยุเรศ รพ.สต.บานบอ) 
 

“...ชี้แจงโครงการ 3 ลาน 3 ป ในการประชุมประจําเดือนของอ
สม. และใหอสม.หากลุมเปาหมายในหมูบานท่ีอสม.รับผิดชอบเพ่ือเขารวม
โครงการ และออกติดตามผูเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง” 

 (คุณวรางคณา รพ.สต.บานรางปลาซิว) 
 

 รพ.สต.บานสหกรณจะมีการวางแผนงาน หรือข้ันตอนในการดําเนินโครงการ โดยการทํา
โครงการงดสูบบุหรี่ แจกแผนพับหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ มีการติดตามประเมินผลโครงการเปน
ระยะ ในขณะท่ี รพ.สต.บานบอ ใชกลไก เครือขายหมออนามัยและอสม. สรางกิจกรรมลงมือทํา 
ควบคูไปกับ กิจกรรมรณรงคสรางกระแส โดยมุงใหขอมูลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สวน
กิจกรรมลงมือทํามุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย สวนกระบวนการกลุม เนนลงมือทําสรางพฤติกรรม
อยางตอเนื่อง ควบคูไปกับรณรงคสรางกระแสเปนระยะ 
 ทางดานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีการวางแผนหรือข้ันตอนในการดําเนินงาน
โครงการ โดยใชการวางแผนการทํางานโดยประยุกตใชเครื่องมือ 7 ชิ้นในการศึกษาชุมชนในบางขอ
รวมกับการสํารวจปญหา คืนขอมูลแกชุมชนในเวทีประชาคมรวมกับการวิเคราะหปญหาโดยใช SWOT 
เขามามีสวนรวมเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาในชุมชน 
 เม่ือ อสม.แกนนํา รับทราบโครงการ ประธาน อสม. จัดประชุมอสม.ในระดับหมูบาน ให
รับรูวามีโครงการ3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน อสม. 1 คนรับผิดชอบ 10-15 หลังคา
เรือน โดยใหอสม. 1 คน ชวนคนเลกิบุหรี่ 1 คนมาเขารวมโครงการ  ซ่ึงการดําเนินงานโครงการ อสม.
มีวิธีการคือ หาจังหวะเขาไปพูดคุยและชักชวน บอกถึงโทษของบุหรี่วามีผลเสียอยางไร บางรายก็ชวน
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ เชน พาไปนวดผอนคลาย พาไปฝกอาชีพ เพ่ือใหไมนึกถึงบุหรี่ ท่ีอําเภอกระทุมแบน 
ประธานอสม. เลาใหฟงวา จะมีการประชุมอสม. ระดับจังหวัด ทุกวันท่ี 7 ของเดือน ระดับอําเภอ ทุก
วันท่ี 10 ของเดือน และระดับตําบล จัดประชุมใหอสม. ทุกพฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือน ณ ศาลา
ประชาคม ท่ีวาการอําเภอกระทุมแบน เพ่ือรับทราบนโยบายตางๆ ซ่ึงจะใหเจาหนาท่ีรพ.สต.มา
บรรยายใหฟงเพราะ อสม.จะเชื่อฟงมากกวาท่ีจะประชุมกันเอง แตถาเจาหนาท่ีติดภารกิจ ประธาน 
อสม.จะบรรยายเอง การดําเนินงานตามโครงการ จะเริ่มตนจากการชวนคนในครอบครัว ถาคนใน
ครอบครัวสูบบุหรี่  แตถาคนในครอบครัวไมมีใครสูบบุหรี่ จะไปชวนคนขางบาน พอชวนใหเคาเลิก
บุหรี่ไดแลว ใหอสม.ท่ีรับผิดชอบท่ีชวนคนนั้น เฝาดูแล ติดตาม ซ่ึงสามารถชวนใหเลิกได 2 คน ปญหา
การชวนคนเลิกบุหรี่ทําไดคอนขางยาก เพราะวาเคาสูบมานานแลว บอกใหเลิกสูบเคาไมเชื่อ แตถา
เปนคนสูบบุหรี่ใหมๆ พูดชวนใหเลิกจะเชื่อฟงมากกวา อสม.บางคน ใชประสบการณตรงในการทํางาน 
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และอยากใหมีการประชาสัมพันธโครงการใหชัดเจน โดยเริ่มทํากับเด็กและทําอยางตอเนื่อง อสม.บาง
คนยังไมเขาใจโครงการ 
 จากการสัมภาษณ อสม. พบวา อสม.บางคนรับรูวามีโครงการ3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชัน บางคนไมทราบวามีโครงการนี้ เม่ือถามถึงวิธีการชวนคนเลิกบุหรี่ทําอยางไร  
อสม. เลาใหฟงวา เริ่มจากพูดคุยกับคนในครอบครัวกอน บอกถึงโทษของบุหรี่ ใหนึกถึงสุขภาพของ
ตัวเองและคนในครอบครัว ถาคนในครอบครัวไมมีใครสูบบุหรี่ ก็ไปพูดกับคนขางบานท่ีสูบบุหรี่ ชวน
คนใหเลิกบุหรี่ชวนยากมาก  เพราะเคาสูบมานานมาก ไมยอมเลิกสูบงายๆ บอกวาไมเห็นเปนอะไรเลย 
เม่ือถามวามีแนวปฏิบัติ 9 ขอ สําหรับใหอสม.ชวนคนเลิกบุหรี่ อสม. สวนใหญไมทราบวามีแนวปฏิบัติ
ใหดวย  อสม.บางคน ก็ชวนไปทํากิจกรรม เพ่ือจะไดไมนึกถึงบุหรี่ มีอสม.ท่ีไมสูบหบุรี่ ไปชวนคนใหเขา
รวมโครงการเลิกบุหรี่ ก็ไดรับคําตอบกลับมาวา ไมสูบแลวรูไดอยางไรวาสูบบุหรี่ไมดี ดังตัวอยางคํา
สัมภาษณ 
 
  “...ชวนยากนะ เพราะฉันไมสูบ พอไปชวนเคาก็ตอบมาวาคุณไม

สูบบุหรี่ แลวรูไดอยางไรวาสูบบุหรี่แลวไมดี ถึงมาบอกใหเลิกสูบ” 
(คุณวันทนา อสม.) 

 
   “คนท่ีสูบมานานแลว ชวนใหเลิกสูบ เคาบอกวาจะใหเลิกทําไมได

หรอก และก็ไมไดทําใหใครเดือดรอน สูบบุหรี่แลวสมองโลง คิดอะไรไดคลอง” 
   (คุณอรทิพย อสม.) 

 
   “… มีแนวปฏิบัติใหดวยเหรอ ไมเห็นมีใครบอกเลย แตเราก็ชวน

คนเลิกบุหรี่มาตลอดอยูแลว เพราะรูวาบุหรี่ไมดีมีโทษอยางไร เริ่มตนชวนคน
ในบานกอน ใหเคาเลิกสูบ ถาเราชวนคนในบานใหเลิกสูบไมได แลวจะไปชวน
คนอ่ืนไดอยางไร บางคนท่ีไปชวนก็บอกวาแกไมสูบแลวรูไดไงวาไมดี ขาสูบไม
เห็นเปนอะไรเลย” 

   (คุณสุริลักษณ อสม.) 
 
   “...จะบอกใหอสม.เริ่มตนชวนคนในครอบครัวท่ีสูบบุหรี่กอน ถา

คนในคอรบครัวไมมีใครสูบก็ใหไปชวนคนขางบาน คนในละแวกใกลเคียงท่ี  
อสม.รับผิดชอบ” 

   (คุณมานะ ประธานอสม.) 
 

   “...ท่ีชวนมีเลิกได 2 ราย จะพูดตลอด ใหลูกพูดบาง ท่ีเลิกสูบได
นั้นเพราะวาเคาปวย หมอใหเลิกสูบ” 

  (คุณสุนีย อสม.ดีเดน) 
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   “...เราใชประสบการณตรงในการทํางาน พอเคยสูบบุหรี่ และเลิก
สูบแลวทําเพ่ือลูก อยากใหประชาสัมพันธใหชัดเจน ยังไมเขาใจโครงการอยาง
แทจริง” 

(คุณปราณีนิจ อสม.) 
 
 ดานผลผลิต (Product) 

เม่ือโครงการเริ่มไปไดระยะเวลาหนึ่ง จํานวนคนท่ีเขารวมโครงการมีไมนากนัก เม่ือเทียบ
กับจํานวนอสม.ในจังหวัด ซ่ึงมี 3,670 คน ถาดําเนินการตามนโนบายของโครงการ อสม. 1 คน ชวน
คนเลิกบุหรี่ 1 คนเขารวมโครงการ ในจังหวัดสมุทรสาครจะไดคนเขารวมโครงการจํานวน 3,670 คน 
แตในทางปฏิบัติคนเขารวมโครงการมีจํานวน 654 คน คิดเปนรอยละ 18 ซ่ึงบางคนเลิกสูบบุหรี่ไดแค 
3 เดือน  โดยกลุมตัวอยาง อสม. สามารถเชิญชวนใหประชาชนเขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่ไดจํานวน
เฉลี่ยประมาณ 3 คน จากจํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดเฉลี่ยประมาณ 19 คน โดยคิดเปนประมาณรอยละ 
16 ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
  “เคยชวนคนเลิกสูบุหรี่ไดนะ ประมาณ 6-7 คน แตเลิกไดแค 3 

เดือน เราไมไดจดชื่อคนชวน ก็กระจายใหสมาชิกอสม.ชวยกัน อสม.ท่ีไมเลิก
สูบบุหรี่ก็มี” 

(คุณปราณีนิจ อสม.) 
 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชันระดับพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบวา จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนคนเขารวมโครงการไมมากนัก มี
หลายสาเหตุ ดังนี้ 
 1. ขาดการสื่อสารท่ีเปนระบบ ระหวางผูรับผิดชอบหลัก กับเจาของโครงการ 3 ลาน 3 
ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
 2.  การเลิกบุหรี่ข้ึนอยูกับใจคนสูบ ถาไมมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ จะชวนยากมาก 
 3. การคียขอมูลเขาระบบ พบวาเปนภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของเจาหนาท่ี ซ่ึงตองคอย
ติดตามดูแลผูเลิกสูบบุหรี่เปนระยะ 
 4. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และขาดการติดตาม 
 5. การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ประชาชนกลุมเปาหมาย ไมเห็นความสําคัญและไมให
ความรวมมือในการดําเนินโครงการ 
 
 สรุปไดวา การประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก
บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา จังหวัดสมุทรสาคร
มีกระบวนการดําเนินงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี โดยการ
ขับเคลื่อนนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เริ่มจากหนวยงานสาธารณสุขจังหวัด จัดประชุม 2 ครั้ง คือ 
 - ครั้งท่ี 1 เปนการจัดประชุม Kick off  ในวันท่ี 23 กันยายน 2559 โดยจัดงานรวมกับ
งานวันเยาวชน ซ่ึงในงานมีการประชาสัมพันธโครงการ 3 ลาน 3 ป ดวย เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอบานแพว สาธารณสุขอําเภอ
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กระทุมแบน แกนนําเยาวชน เจาหนาท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือไดรับทราบขอมูลโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท
องคราชัน และนําไปปฏิบัติ โดยใหสาธารณสุขอําเภอแตละอําเภอ จัดประชุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลท่ีอยูในความรับผิดชอบของแตละอําเภอ ซ่ึงมี 55 รพ.สต. และใหแตละรพ.สต. 
ไปจัดประชุม อสม. ท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยแตละรพ.สต. จะมีการจัดประชุมอสม. เปนประจําทุก
เดือน โดยเชิญอสม.ท่ีเปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานบุหรี่มารับทราบขอมูลโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก
บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน  
 - ครั้งท่ี 2 เปนการจัดประชุมรวมกับโครงการควบคุมสุรา-ยาสูบจังหวัดสมุทรสาครโดย
รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช และติดตามโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ใน
วันท่ี 22 กันยายน 2560 โดยมีสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอบานแพว 
สาธารณสุขอําเภอกระทุมแบน และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 55 รพ.สต. เขารวมประชุม  
แสดงภาพการขับเคลื่อนนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
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ประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุร ี
 ผลการประเมินในภาพรวม ขอมูลท่ีไดจะคลายกับของจังหวัดสมุทรสาคร แตจะตางกัน
ในดานบริบท 
 ดานบริบท (Context) 
        โครงการ 3 ลาน 3 ป โดยมีสมาคมหมออนามัย เปนน้ํามันหลอลื่น เพ่ือใหโครงการ
ขับเคลื่อนไปได โดยมอบหมายใหอสม.เปนผูดําเนินการชวนคนเลิกบุหรี่ ตามหลักการท่ีวา อสม. 1 คน
ชวนคนเลิกบุหรี่ 1คน เม่ือผูรับผิดชอบงานบุหรี่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไปรับรูนโยบาย
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ก็มาแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ โดยการจัดเวที
ประชุม 2 ครั้ง  ครั้งแรกโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมแกนนําครู ข ในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2559 โดยมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ผู
ประสานงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน และประธานอสม. เขารวม
ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบาย ใหทุกฝายนําไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ใหอสม. ไปชวนคนเขารวมโครงการ
เพ่ือเลิกบุหรี่ ในระยะแรก มีคนเขารวมโครงการจํานวน 493 คนซ่ึงนอยมากไมถึง 10% เม่ือเทียบกับ
จํานวนอสม.ในจังหวัด ซ่ึงมีจํานวนอสม. 7,884 คน สาเหตุท่ี อสม.ชวนคนเขาโครงการไดนอย 
เนื่องจาก อสม.เอง ก็สูบบุหรี่ดวย  และจัดประชุมครั้งท่ี 2 เปนการจัดประชุม Kick off  ในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 โดยสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมใหกับสาธารณสุขอําเภอ ท้ัง 8 อําเภอ เพ่ือรับทราบ
นโยบายและโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มอบหมายให สาธารณสุขอําเภอ
แตละอําเภอ ไปจัดประชุมจัดประชุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของแตละอําเภอ ซ่ึงมี 117 รพ.สต. และใหแตละรพ.สต. ไปจัดประชุม อสม. ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ โดยแตละรพ.สต. จะมีการจัดประชุมอสม. เปนประจําทุกเดือน โดยเชิญอสม.ท่ีเปนแกนนํา
ในการขับเคลื่อนงานบุหรี่มารับทราบขอมูลโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
 จากการสัมภาษณผูบริหารหนวยบริการสุขภาพไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) พบวา โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน เปนโครงการท่ีดี พอรับนโยบาย
มาไดมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของรับไปปฏิบัติ ซ่ึงสสจ. มีนโยบายในการดําเนินงานโดยจัดประชุมใหกับ
สสอ. ท้ัง 8 อําเภอ และใหแตละอําเภอไปดําเนินการประชุมใหกับรพ.สต. ท่ีอยูในความรับผิดชอบรวม 
117 รพ.สต. มอบหมายให แตละรพ.สต. ไปจัดประชุมอสม. ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหอสม.รับทราบ
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน นําไปเชิญชวนคนเลิกสูบบุหรี่  นอกจากมีการ
จัดอบรมใหความรูแก ตัวแทนอสม.แตละอําเภอ  ใหเขาใจเก่ียวกับโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชันแลว มีการจัดทําปาย ประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ และท่ีอําเภอบานลาด 
มีอสม. 3 คน ไดรับรางวัลดีเดนในการทํางานชวยชุมชน ซ่ึงบางคนท่ีสูบบุหรี่แลวสามารถเลิกบุหรี่ 
เพราะมีแรงจูงใจจากภรรยาและลูกและทําเพ่ือพอหลวง ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
  “...มีการจัดประชุมใหกับตัวแทนอสม.แตละอําเภอ ทําTOR ให

รับเงินไป ตัวเลขท่ีคียในระบบ เปนตัวเลขของคนเลิกสูบจริงๆ อยางนอย 1 
เดือน จึงมีคนเขารวมโครงการไมมาก อยากใหเพ่ิมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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เพราะอสม.ไมมีความรู ไมมีวิธีการชวน ใหอสม.ทํางานแตไมใหเครื่องมือใน
การทํางาน อสม.ท่ีมาอบรมแลวไมกลับไปถายทอดตอ” 

 (คุณชุติพร ผูแทนสสจ.) 
 

 จากการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ อสม. พบวา ขอมูลท่ีไดจะคลายๆ กับ
ขอมูลของจังหวัดสมุทรสาคร กลาวคือ การชวนคนเลิกบุหรี่ ทําไดคอนขางยาก เพราะวา อสม.ท่ีไมสูบ
บุหรี่ เวลาไปชวนคนโดยใหความรูเรื่องโทษของบุหรี่ และขอใหเลิกสูบบุหรี่เพ่ือสุขภาพของผูสูบเอง
และสุขภาพของคนในครอบครัว กลับไดคําตอบท่ีตอตาน และไมเห็นดวย ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
   “คุณไมสูบบุหรี่ แลวรูไดอยางไรวาสูบบุหรี่แลวไมดี ถึงมาบอก

ใหเลิกสูบ บางคนก็พูดวาสูบมานานแลว จะใหเลิกทําไมไดหรอก ไมไดทํา
ใหใครเดือดรอน ลงทุนมานาน” 

 (คุณวาสนา อสม.) 
 

  “ดวยตัวอสม. เองบางคนก็สูบบุหรี่ ทําใหไมสามารถชวนคนให
เขารวมโครงการได”  

(คุณวันเพ็ญ อสม.) 
 
 ดานปจจัยนําเขา (Input) 
 การรับรูโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มีการประชาสัมพันธไม
ท่ัวถึง อสม.ในบางพ้ืนท่ีไมทราบวามีโครงการนี้ และไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 9 ขอใหดําเนินดวย แมแต
เจาหนาท่ีรพ.สต.ซ่ึงทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง บางคนก็ไมทราบวามีโครงการนี้ เนื่องจาก เพ่ิงยายมารับผิดชอบ
งานบุหรี่  บางคนท่ีรับผิดชอบงานบุหรี่ไมไดไปอบรมเพ่ือรับทราบโครงการ สวนคนท่ีไปอบรมก็กลับมา
ถายทอดขอมูลไมครบถวน  และขาดการสื่อสารท่ีเปนระบบ ระหวางผูรับผิดชอบงานบุหรี่ กับเจาของ
โครงการ 3 ลาน 3 ป แตพอถามถึงวาโครงการนี้มีแนวปฏิบัติ 9 ขอ ให อสม.นํามาใชดวย สวนใหญจะ
ไมทราบไมเคยเห็น แสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ ขาดการสื่อสาร ขอมูลเขาไมถึง
ตัวอสม. เจาหนาท่ีรพ.สต. ไมไดเปนพ่ีเลี้ยงใหอสม. เพราะดวยอายุนอยกวาอสม. ทําใหอสม.ไมเชื่อใน
สิ่งท่ีพ่ีเลี้ยงชี้แจง ซ่ึงสงผลใหอสม.ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ไดไมมากนัก ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
   “ไมเคยรูเลยวามีวิธีการแนะนําให เจาหนาท่ีไมไดบอก ท่ีเราชวน

คนเลิกเพราะทํากันมานาน ใชวิธีเดิมๆ ท่ีอบรมมา” 
(คุณจิระวัฒน อสม.) 

 
“โครงการไมชัดเจน ไมถึงชุมชน ไมเหมือนโครงการ to be 

number one ” 
(คุณรัฐญา อสม.) 

 
  



34 
 

“รับรูโครงการ จากผูรับผิดชอบงานท่ี สสอ.และจากเว็บไซด” 
(คุณชัยรัตน รพ.สต.หนองปลาไหล) 

 
 ขอคนพบดานงบประมาณ การดําเนินโครงการนั้น สวนใหญไมมีปญหาดานงบประมาณ 
คือมีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน ถาโครงการมีความตอเนื่องและเขมแข็ง จะเกิดเครือขายท่ี
สามารถทําใหประชาชนหันมาเลิกบุหรี่ไดอยางจริงจังมากข้ึน ซ่ึงโครงการนี้เปนโครงการท่ีตอบโจทย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหหางไกลจากบุหรี่ และโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  แตมีบาง
แหงเชน รพ.สต.สะพังท่ีมีความเห็นวางบประมาณไมเพียงพอ อยากใหมีงบประมาณลงถึงตําบล ให
ตําบลเปนเจาภาพในการจัดการโครงการ เพราะถามีงบประชุมใหสสอ. งานก็จะอยูท่ีสสอ. เทานั้น จึง
อยากใหงบประมาณเขามาถึงตําบล หมูบาน ถามีหนวยงานใหญเขามาดําเนินการอยางจริงจัง ทําให
ประชาชนจะเกิดความตระหนัก เกิดความใสใจในชีวิตมากข้ึน 
 
 ดานกระบวนการ (Process) 
 การทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงของรพ.สต. จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีรพ.สต. พบวา เจาหนาท่ีได
บอกวิธีการชวนคนใหเลิกบุหรี่ตองทําอยางไร ชี้แจงโครงการ 3 ลาน 3 ป ในการประชุมประจําเดือน
ของอสม. รวมวางแผนการดําเนินงานกับอสม. แตในบางพ้ืนท่ี รพ.สต.ก็ไมไดทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง เพราะ
เปนเจาหนาท่ีมาใหมบาง เพ่ิงมารับผิดชอบงานบุหรี่บาง และยังไมเคยไปอบรมเก่ียวกับโครงการ 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน บางคนท่ีไปอบรมก็มาถายทอดขอมูลไมครบถวนทุก
ประเด็น เชน ไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 10 ขอ สําหรับเจาหนาท่ีรพ.สต. และไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 9 
ขอ สําหรับ อสม.  และ เจาหนาท่ี รพ.สต. มีอายุนอยกวา อสม. ทําให อสม.ไมเชื่อและไมปฏิบัติตาม 
ในบางพ้ืนท่ี เชน รพ.สต.ถํ้ารงค จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่ นํา
นโยบายสูชุมชนในเขตรับผิดชอบเพ่ือใหความรู เกิดความตระหนัก สูการเลิกบุหรี่ตอไปเพ่ือสุขภาพท่ีดี
ของตนเอง  รพ.สต.สะพัง ใหความรูแก อสม. สาเหตุปญหาของการสูบบุหรี่ ผลกระทบท่ีรายแรงถึง
ชีวิตและคนรอบขาง ใหอสม.เริ่มชักชวนจากคนใกลตัว คนในครอบครัว เพ่ือนบาน นําแนวทางปญหา
มาชี้แจงรวมกัน และชวยกันแกไขปญหาการเลิกบุหรี่ของประชาชน ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 

“เปนโครงการท่ีดี ควรทําตอเนื่อง เราจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใหความรู เรื่องพิษภัยบุหรี่  นํานโยบายสูชุมชนในเขต
รับผิดชอบเพ่ือใหความรู เกิดความตระหนัก สูการเลิกบุหรี่ตอไปเพ่ือสุขภาพท่ี
ดีของเคาเอง” 

(คุณสุภิดา รพ.สต.ถํ้ารงค) 
 

“...ใหความรูกับอสม.ถึงสาเหตุปญหาของการสูบบุหรี่ผลกระทบ
ท่ีรายแรงถึงชีวิตและคนรอบขาง แนะนําให อสม.ชักชวนจากคนใกลตัว คนใน
ครอบครัว และเพ่ือนบาน”  

(คุณกัลยากร รพ.สต.สะพัง) 
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 รพ.สต.พุมวง มีการวางแผน หรือข้ันตอนในการดําเนินโครงการโดยการประชุมชี้แจงแก
ผูนําชุมชน อบต. อสม. ประชาสัมพันธโครงการใหทราบ จัดตั้งแกนนําประจําหมูบานในเขตท่ี
รับผิดชอบ ใหแกนนําคนหาผูสมัครเขารวมโครงการ มีการติดตามผลการดําเนินงาน ในขณะท่ี รพ.สต.
หนองปลาไหล มีการวางแผน หรือข้ันตอนในการดําเนินโครงการ โดยการสอบถามรายละเอียดการ
ดําเนินงานกับผูรับผิดชอบของสสอ. และเชิญ อสม.มาประชุมชี้แจงการดําเนินงาน รับฟงปญหาและ
แนวทางการแกไขรวมกับ อสม.  ในสวนของรพ.สต.สะพัง มีการวางแผน หรือข้ันตอนในการดําเนิน
โครงการโดยใหแกนนําในการเลิกบุหรี่เปนตัวอยางและแบบอยางบุคคลตนแบบในการเลิกบุหรี่ เพ่ือจูง
ใจใหคนเลิกบุหรี่ ชี้แนวทางใหแกนนํา นําความรูและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไปบอกตอ และกระตุน
ใหประชาชนท่ีสูบบุหรี่ท่ีอยูในความดูแลเลิกบุหรี่ 
 ถามถึงวิธีการท่ีชวนคนเลิกบุหรี่ อสม.มีวิธีการอยางไร จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา 
อสม.มีการติดตามคนสูบอยางใกลชิด พูดถึงพิษภัยบุหรี่ใหฟงทุกวัน บางก็ใชลูกอมชวยเลิกบุหรี่ บางก็
ใชวิธีการหักดิบ ใหสังคมรังเกียจคนสูบบุหรี่ ซ่ึงวิธีการเหลาเปนสิ่งท่ีปฏิบัติมากอนท่ีมีโครงการ 3 ลาน 
3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ซ่ึงมีตัวอยางคนสูบบุหรี่ ท่ีสามารถเลิกสูบบุหรี่ โดยอสม. ชวน
ใหเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ ดังตัวอยางคําสัมภาษณ 
 
   “...อสม.พาไปหาหมอ คนนี้สูบบุหรี่มานาน 30 ป อายุ 58 ป  

สุดทายก็เลิกสูบบุหรี่ไดตองมีวิธีพูดใหญาติพูด และตัวเคาตองมีใจดวย” 
(คุณรัฐญา อสม.) 

 
   “...ฉันสูบมานาน ท่ีเลิกสูบเพราะเจ็บปวย และมีปญหากับ

ครอบครัว หมอบอกไมใหสูบ คาใชจายไมพอใชดวย” 
(คุณจิระวัฒน อสม.) 

 
 ดานผลผลิต (Product) 
 เม่ือโครงการเริ่มไปไดระยะเวลาหนึ่ง จํานวนคนท่ีเขารวมโครงการมีไมนากนัก เม่ือเทียบ
กับจํานวน อสม.ในจังหวัด ซ่ึงมี 7,884 คน ถาดําเนินการตามนโนบายของโครงการ อสม. 1 คน ชวน
คนเลิกบุหรี่ 1 คนเขารวมโครงการ ในจังหวัดเพชรบุรีจะไดคนเขารวมโครงการจํานวน 7,884 คน แต
ในทางปฏิบัติคนเขารวมโครงการมีจํานวน 806 คน คิดเปนรอยละ 10.22 โดยกลุมตัวอยาง อสม. 
สามารถเชิญชวนใหประชาชนเขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่ไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 11 คน จาก
จํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดเฉลี่ยประมาณ 21 คน โดยคิดเปนประมาณรอยละ 52 ดังตัวอยางคํา
สัมภาษณ 
 

“...ชวนคนเลิกสูบยากมาก ข้ึนอยูกับใจถาใจไมแข็งพอเลิกสูบ
ยากมาก มีตํารวจคนหนึ่งพอเห็นคนสูบ ก็ทําใหอยากสูบ พอเลิกสูบไดแลว
ตอนนี้นะไดกลิ่นเหม็นเลย ชวนคนเลิกสูบได 2 คน” 

 (คุณสําลี อสม.) 
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“...กลุมเปาหมายท่ีประสงคเลิกบุหรี่เปนกลุมเปาหมายเดิม คน
สูบสวนใหญไมยอมเลิกสูบ ทําใหอสม.ชวนคนไดยากมาก” 

 (คุณพัสกร รพ.สต.บานคีรีวงศ) 
 

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชันระดับพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบวา จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนคนเขารวมโครงการไมมากนัก มีหลาย
สาเหตุ ดังนี้ 
 1. ขาดการสื่อสารท่ีเพียงพอ เชน คนท่ีไปประชุมกลับมาถายทอดขอมูลไมครบ 
 2. การประสานงานโครงการไมชัดเจน ระหวางผูรับผิดชอบหลักในพ้ืนท่ีกับผูรับผิดชอบ
โครงการ(เจาของโครงการ) 
 3. บริบทพ้ืนท่ีของเพชรบุรีชาวบานทําอาชีพประมงจะออกเรือเปนเวลานาน ไมไดอยูใน
พ้ืนท่ี ทําใหอสม.ไมสามารถชวนคนได 
 4. คนในครอบครัวของอสม.สูบบุหรี่ ทําใหไมสามารถชวนคนอ่ืนใหเลิกบุหรี่ได 
 5. ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน มาชวยในพ้ืนท่ี ถามีผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานนาจะทําให
โครงการสําเร็จมากข้ึน 
 6. อสม. แกนนํา มีอาชีพประจํา และมีภาระงานหลายอยาง ซ่ึงอาจทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
 สรุปไดวาการประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก
บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี พบวา จังหวัดเพชรบุรีมี
กระบวนการดําเนินงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี โดยการ
ขับเคลื่อนนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เริ่มจากหนวยงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดประชุม 2 ครั้ง คือ 
 - ครั้งท่ี 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมแกนนําครู ข ในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2559 โดยมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ผู
ประสานงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน และประธานอสม. เขารวม
ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบาย 
 - ครั้งท่ี 2 เปนการจัดประชุม Kick off  ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมใหกับสาธารณสุขอําเภอ ท้ัง 8 อําเภอ เพ่ือรับทราบนโยบายและ
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มอบหมายให สาธารณสุขอําเภอแตละอําเภอ 
ไปจัดประชุมจัดประชุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีอยูในความรับผิดชอบของแตละ
อําเภอ ซ่ึงมี 117 รพ.สต. และใหแตละรพ.สต. ไปจัดประชุม อสม. ท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยแตละ
รพ.สต. จะมีการจัดประชุมอสม. เปนประจําทุกเดือน โดยเชิญอสม.ท่ีเปนแกนนําในการขับเคลื่อนงาน
บุหรี่มารับทราบขอมูลโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
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ภาพแสดงการขับเคลื่อนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวา การชวนคนใหเลิกบุหรี่นั้น ทําไดยาก ถาใชวิธีการใหเลิก
บุหรี่แบบหักดิบนั้น ทําไดยาก ซ่ึงอสม.ก็ไมมีความเชี่ยวชาญในดานนี้มากนัก สําหรับบางคนท่ีเลิกบุหรี่
ไดมีหลายปจจัยท่ีทําใหลด ละ เลิกสูบบุหรี่ไดคือ มาจากการเจ็บปวย มีปญหาในครอบครัว ปญหา
ภาระคาใชจายไมพอใช และท่ีสําคัญตองเกิดจากความตั้งใจท่ีจะเลิกสูบบุหรี่คือตองมีใจท่ีจะเลิกสูบ
จริงๆ เพราะพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคคลเปนเรื่องยาก 
 
  หลังจากท่ีคณะวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการทําสนทนา
กลุม คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม (สวนกลาง) ของ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) มาเก็บขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) ของโครงการฯ โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
รวมถึงเจาหนาท่ีรพ.สต. และอสม. ของจังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี ซ่ึงเปนการรายงานผลระดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอโครงการดังกลาว โดยแบงการรายงานผลออกตามประเภทของกลุม
ตัวอยาง ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 กลุมตัวอยางระดับผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ 
 ตอนท่ี 2 กลุมตัวอยางระดับผูปฏิบัติงาน จ.สมุทรสาคร 
 ตอนท่ี 3 กลุมตัวอยางระดับผูปฏิบัติงาน จ.เพชรบุรี  
 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานใน 2 พ้ืนท่ีตัวอยาง 
 การจําแนกระดับความคิดเห็น มีดังนี้ 
 คะแนน 1.00 – 1.80 อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คะแนน 1.81 – 2.60 อยูในระดับนอย 
 คะแนน 2.61 – 3.40 อยูในระดับปานกลาง 
 คะแนน 3.41 – 4.20 อยูในระดับมาก 
 คะแนน 4.21 – 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด  
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โดยขอคนพบจากการสํารวจแบบสอบถามทั้งหมดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
ตอนที่ 1 กลุมตัวอยางระดับผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ 
 ในสวนนี้เปนผลการศึกษา “การประเมินเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบาย 3 ลาน 
3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนระดับผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ 
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
 
สวนท่ี 1 ระดับความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันของกลุม
ผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ  
 ในสวนนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองค
ราชัน ในกลุมผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับโครงการดังกลาวในหนวยงานบริการสุขภาพของ
พ้ืนท่ีท้ังจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล รวมท้ังสิ้นจํานวน 16 คน โดยผลการ
สํารวจความคิดเห็นของกลุมผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ ดังรายระเอียดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของระดับความคิดเห็นตอโครงการ 
 

กิจกรรม 

Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอโครงการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานปจจัยการนําเขา (Mean = 3.27, S.D. = 0.519) 
1.1 ความชัดเจนของโครงการ  3.38 

(0.916) 
12.50 25.00 50.00 12.50 0 

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ
โครงการ 

3.75 
(0.707) 

12.50 50.00 37.50 0 0 

1.3 แผนการดําเนินงานขององคกรของทาน
ตามโครงการ 

3.13 
(0.835) 

0 37.50 37.50 25.00 0 

1.4 ความสามารถในการจัดการบริหาร
โครงการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3.62 
(0.518) 

0 62.50 37.50 0 0 

1.5 ความสามารถและความพรอมของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
โครงการ 

3.50 
(0.926) 

12.50 37.50 37.50 12.50 0 

1.6 งบประมาณของโครงการ  2.25 
(0.707) 

0 0 37.50 50.00 12.50 

2. ดานกระบวนการ (Mean = 3.10, S.D. = 0.723) 
2.1 มีการบริหารจัดการโครงการไดอยาง
เปนระบบและข้ันตอน 

3.25 
(0.886) 

0 50.00 25.00 25.00 0 
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กิจกรรม 

Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอโครงการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

2.2 มีการบูรณาการการทํางานอยางมีสวน
รวม 

3.50 
(1.069) 

12.50 50.00 12.50 25.00 0 

2.3 มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง
กลุมเปาหมาย 

3.13 
(0.641) 

0 25.00 62.50 12.50 0 

2.4 มีการบันทึกขอมูลของหนวยงานและ
เว็บไซต Quit For Kingใหตรงกัน 

2.71 
(0.756) 

0 14.20 42.90 42.90 0 

2.5 การเชื่อมโยงของระบบขอมูลระหวาง
สวนกลางกับภาคีเครือขาย 

2.86 
(0.690) 

0 14.30 57.10 28.60 0 

2.6 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 

2.88 
(0.835) 

0 25.00 37.50 37.50 0 

3. ดานผลผลิต (Mean = 2.96, S.D. = 0.374) 
3.1 ระบบสงตอขอมูลของผูเขารวมโครงการ 3.00 

(0.816) 
0 28.60 42.90 28.60 0 

3.2 ระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันระหวาง
ภาคีเครือขายและสามารถเขาถึงได 

3.14 
(0.690) 

0 28.60 57.10 14.30 0 

3.3 การจัดอบรมใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโครงการใหแกบุคลากรสาธารณสุข 

3.00 
(0.756) 

0 25.00 50.00 25.00 0 

3.4 ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความสามารถ และทักษะท่ีสามารถนําไป
ถายทอดองคความรู 

3.13 
(0.354) 

0 12.50 87.50 0 0 

3.5 ความรวมมือของประชาชน 2.63 
(0.744) 

0 12.50 37.50 50.00 0 

  
 จากตารางขางตน เม่ือพิจารณาภาพรวมของตัวแปรท้ัง 3 ประการ คือ ดานปจจัยการ
นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต พบวา ดานปจจัยการนําเขามีระดับคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 
(Mean = 3.27, S.D. = 0.519) รองลงมา คือ ดานกระบวนการ (Mean = 3.10, S.D. = 0.723) และ
ดานผลผลิต (Mean = 2.96, S.D. = 0.374) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของตัวแปรแตละประการ
นั้น ผลการสํารวจท่ีได มีดังนี้ 
 ดานปจจัยการนําเขา พบวา มีองคประกอบ 3 ประการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ
โครงการ (Mean = 3.75, S.D. = 0.707) ความสามารถในการจัดการบริหารโครงการในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ (Mean = 3.62, S.D. = 0.518) และ ความสามารถและความพรอมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับโครงการ (Mean = 3.50, S.D. = 0.926) มีองคประกอบ 2 ประการท่ีมี
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คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ความชัดเจนของโครงการ (Mean = 3.38, S.D. = 0.916) 
แผนการดําเนินงานขององคกรของทานตามโครงการ (Mean = 3.13, S.D. = 0.835) มีเพียง 1 
องคประกอบเทานั้นท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูมนระดับนอย คือ เรื่องของงบประมาณของโครงการ 
(Mean = 2.25, S.D. = 0.707) โดยกลุมตัวอยางรอยละ 50 ท่ีมีความคิดเห็นดังกลาว  
 ดานกระบวนการ พบวา มีเพียง 1 องคประกอบเทานั้นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
คือ มีการบูรณาการการทํางานอยางมีสวนรวม (Mean = 3.50, S.D. = 1.069) กลุมตัวอยางรอยละ 
50 ท่ีมีความคิดเห็นเชนนี้ องคประกอบท่ีเหลือมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียง
จากมากไปนอยไดดังนี้ มีการบริหารจัดการโครงการไดอยางเปนระบบและข้ันตอน (Mean = 3.25, 
S.D. = 0.886) มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย 
(Mean = 3.13 , S.D. = 0.641) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ (Mean = 2.88, 
S.D. = 0.835) การเชื่อมโยงของระบบขอมูลระหวางสวนกลางกับภาคีเครือขาย (Mean = 2.86 , 
S.D. = 0.690) และมีการบันทึกขอมูลของหนวยงานและเว็บไซต Quit For Kingใหตรงกัน (Mean = 
2.71, S.D. = 0.756)  
 ดานผลผลิต พบวา องคประกอบทุกประการมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงจากมากไปนอยไดดังนี้ ระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันระหวางภาคีเครือขายและสามารถเขาถึงได 
(Mean = 3.14, S.D. = 0.690) ผูเขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีสามารถนําไป
ถายทอดองคความรู (Mean = 3.13 , S.D. = 0.354) ระบบสงตอขอมูลของผูเขารวมโครงการ 
(Mean = 3.00, S.D. = 0.816) การจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการใหแกบุคลากร
สาธารณสุข (Mean = 3.00, S.D. = 0.756) ความรวมมือของประชาชน (Mean = 2.63, S.D. = 
0.744) โดยองคประกอบ 4 ประการแรกท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
แตองคประการเรื่องความรวมมือของประชาชนท่ีกลุมตัวอยางรอยละ 50 เห็นวาอยูในระดับนอย
เทานั้น 
 
สวนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองค
ราชัน 
ขอ 1. ทาน/หนวยงานทาน มีบทบาทหนาท่ีอะไรในการขับเคล่ือนโครงการ3 ลาน 3 ป และรับรู
นโยบายอยางไร 
 - ควบคุม กํากับการทํางานของเจาหนาท่ีในการดําเนินงาน 
 - คัดกรองกลุมผูเสพ รณรงค หาบุคคลตนแบบ 
 - แจงนโยบายและสงมอบให รพสต ในพ้ืนท่ี เขียนและเสนอโครงการสนับสนุนการ
ทํางาน 
 - ชี้แจงและเชิญชวนเลิกบุหรี่ท่ัวไทย 
 - ติดตามและใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 - แนะนําเจาหนาท่ีสาธารณสุขเขารวมโครงการเพ่ือเปนแบบอยางใหกับ อสม. และ
ประชาชน 
 - มีหนาท่ีขับเคลื่อนโครงการสูการปฏิบัติ โดยใชระบบคณะกรรมการระบบสุขภาพ
อําเภอ ซ่ึงมีหนวยงานอ่ืนๆรวม 
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ขอ 2. ทานคิดวากระบวนการดําเนินงานตองปรับปรุงอะไรบาง 
- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การใหคําปรึกษา 
- การประชาสัมพันธ การกระตุนใหรูโทษภัยของบุหรี่ ควรหาทางแกปญหาในเด็ก (ระยะ

เริ่มตน) 
- การประชาสัมพันธ การสรางเครือขายภาคีเขามามีสวนรวม 
- การลงขอมูล ขอมูลกลาง 
- ควรปรับปรุงระบบการคียขอมูลใหงายมากข้ึน หรือเปลี่ยนระบบการเก็บขอมูล 
- ตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการบอยๆ 
- ประชาสัมพันธ พฤติกรรม ครอบครัวอบอุน 
- อสม.เองยังสูบบุหรี่ 

  
ขอ 3. ทานคิดวาปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการโครงการนี้มีอะไรบาง 

- การมีเครือขายชวยดําเนินการจากหลายภาคสวน 
- ครอบครัวอบอุน 
- ความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
- ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ ใหการศึกษาประชาชน ใหงบประมาณ ใชมาตรการทาง

กฎหมาย 
 

ขอ 4. ขอเสนอแนะ 
- ตองรณรงค ออกสื่อทีวี อยางตอเนื่อง 
- ปรับปรุงการคียขอมูลในระบบใหงายข้ึน 

 

ตอนที่ 2 กลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงาน จ.สมุทรสาคร 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละ ขอมูลท่ัวไป พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการเขารวมโครงการของ
กลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลท่ัวไป 

รอยละ 

เจาหนาท่ี  
รพ.สต. 

(N = 32 คน) 

อสม. 
 

(N = 36 คน) 
ขอ 1. ปจจุบันทานสูบบุหรี่ หรือไม 
1.1 ไมสูบบุหรี่ 
1.2 สูบทุกวัน 
1.3 สูบบุหรี่แตไมทุกวัน 

 
90.60 
3.10 
6.30 

 
91.70 
5.60 
2.80 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 2. อายุเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก   



42 
 

ขอมูลท่ัวไป รอยละ 

- นอยกวาหรือเทากับ 20 ป 
- มากกวา 20 ป 

100.00 
0.00 

80.00 
20.00 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 3. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานใชยาสูบ/ยาเสน
ครั้งแรกของวัน ภายใน 30 นาทีหลังตื่นนอนตอนเชา 
ใชหรือไม 
3.1 ไมใช 
3.2 ใช  

 
 
 

95.20 
4.80 

 
 
 

88.50 
11.50 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 4. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ทานไดลงมือ
พยายามเลิกใชยาสูบ / ยาเสน ใชหรือไม 
4.1 ไมใช  
4.2 ใช  

 
 

94.40 
5.60 

(รอยละ 33.30 
สําหรับกลุม
ตัวอยางท่ีมี

พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่)  

 
 

87.50 
12.50 

(รอยละ 66.70 
สําหรับกลุม
ตัวอยางท่ี 

มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่) 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 5. การพยายามเลิกบุหรี่ เกี่ยวเนื่องจาก “โครงการ 
3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” หรือไม 
5.1 ไมเก่ียวของ 
5.2 เก่ียวของ 

 
 

53.30 
46.70 

 
 

73.90 
26.10 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 6. ทานรูจักและรับขอมูลขาวสารของโครงการ 3 
ลาน 3 ปฯ หรือไมและจากแหลงใด 
6.1 ไมรูจัก 
6.2 รูจัก โดยไดรับขอมูลจาก 
- การประชุม/ การอบรม 
- เอกสารราชการ 
- เจาหนาท่ี สสจ.  
- เจาหนาท่ี สสอ. 
- เจาหนาท่ี รพ.สต. 
- สื่อตางๆ ท้ังปายโฆษณา โทรทัศน อินเตอรเน็ต วิทยุ 
เปนตน 

 
 

0.00 
100.00 

 
10.53 
5.26 

10.53 
26.32 
10.53 
36.84 

 
 

9.70 
90.30 

 
15.38 
0.00 

38.46 
15.38 
26.92 
3.85 

รวม 100.00 100.00 
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ขอมูลท่ัวไป รอยละ 

ขอ 7. ทานเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว
ไทย เทิดไทองคราชัน 
7.1 ไมเขารวม เพราะ ไมสูบบุหรี่ 
7.2 เขารวม   

 
 

58.80 
41.20 

 
 

35.50 
64.50 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 8. (ถามเฉพาะ จนท.รพ.สต.) ในรอบ 12 เดือนท่ี
ผานมา  
8.1 ทานสามารถเชิญชวน อสม.เขาโครงการ ไดจํานวน 
ก่ีคน (จํานวนเฉลี่ย) 
8.2 มีจํานวน อสม. ในเขตรับผิดชอบท้ังหมดก่ีคน 
(จํานวนเฉลี่ย) 

 
 

13.74  
(S.D. = 19.913) 

46.50 
(S.D. = 33.530) 

 
 
- 
 
- 

ขอ 9. (ถามเฉพาะ อสม.) ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 
9.1 ทานสามารถเชิญชวนผูสูบบุหรี่ไดก่ีคน  
(จํานวนเฉลี่ย) 
9.2 จากจํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดก่ีคน  
(จํานวนเฉลี่ย) 
9.3 มีจํานวนผูสูบบุหรี่ท้ังหมดก่ีคนในพ้ืนท่ีท่ีทาน
รับผิดชอบ (จํานวนเฉลี่ย) 

 
- 
 
- 
 
- 

 
3.71 

(S.D. = 2.956) 
19.38 

(S.D. = 33.028) 
13.24 

(S.D. = 22.909) 
   
 สําหรับผลการสํารวจความคิดเห็นตอโครงการในกลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรสาครจํานวนท้ังสิ้น 68 คน รอยละ 52.94 (จํานวน 36 คน) เปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) และเปนเจาหนาท่ีของ รพ.สต. รอยละ 47.06 (จํานวน 32 คน) เม่ือพิจารณา
ขอมูลท่ัวไปเปนรายกลุมตัวอยาง ดังตารางขางตน โดยผลการศึกษาท่ีจําแนกตามตําแหนงงานของ
กลุมตัวอยางในระดับปฏิบัติการท่ีไดจากการวิเคราะห คือ 

กลุมเจาหนาท่ี รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 90.60 ไมสูบบุหรี่ 
รองลงมาคือ รอยละ 6.30 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตไมสูบทุกวัน อีกรอยละ 3.10 มีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ทุกวัน โดยกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ท้ังหมดนั้นเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุนอย
กวาหรือเทากับ 20 ป เจาหนาท่ี รพ.สต รอยละ 95.20 ไมมีพฤติกรรมการใชยาสูบ/ ยาเสนครั้งแรก
ของวัน ภายใน 30 นาทีหลังตื่นนอนตอนเชาของชวงเวลา 30 วันกอนการใหขอมูลการศึกษานี้ มีเพียง
รอยละ 4.80 เทานั้นท่ีมีพฤติกรรมดังกลาว เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ท้ังสูบทุกวันและไมทุกวันนั้น พบวา ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 66.70 ไมมีความ
พยายามเลิกใชยาสูบหรือยาเสนเลย มีเพียงรอยละ 33.30 เทานั้นท่ีมีความพยายามในการเลิกบุหรี่ แต
เม่ือพิจารณาจากกลุมเจาหนาท่ี รพ.สต.ท้ังหมด พบวามีเพียงรอยละ 5.60 เทานั้นท่ีมีความพยายามใน
การเลิกสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางเกือบครึ่งท่ีรายงานวาการพยายามเลิกสูบบุหรี่นั้นเก่ียวเนื่องมาจาก
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน (รอยละ 46.70) โดยกลุมตัวอยางเจาหนาท่ี 
รพ.สต. ท้ังหมดมีการรับรูเก่ียวกับโครงการดังกลาว สวนใหญ (รอยละ 36.84) รับรูมาจากสื่อตางๆ ท้ัง
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ปายโฆษณา โทรทัศน อินเตอรเน็ต วิทยุ เปนตน รองลงมา คิดเปนรอยละ 26.32 รับรูมาจาก
เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และรอยละ 10.53 รับรูมาจากการประชุม/ การอบรม 
เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และจากเพ่ือนรวมงานท่ี รพ.สต. เม่ือสอบถามถึงการเขารวม
โครงการเลิกบุหรี่ดังกลาวนี้ พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 41.20 เทานั้นท่ีมีความประสงคในการเขารวม 
โดยเจาหนาท่ีรพ.สต.สามารถเชิญชวน อสม. ใหเขารวมโครงการไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 13 คน (S.D. 
= 19.913) จากจํานวน อสม. ในเขตรับผิดชอบจํานวนเฉลี่ย 46 คน (S.D. = 33.530) 

กลุม อสม. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 91.70 ไมสูบบุหรี่ รองลงมาคือ 
รอยละ 5.60 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวัน และรอยละ 2.80 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตไมสูบทุกวัน 
โดยกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้นเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป 
คิดเปนรอยละ 80 ท่ีเหลืออีกรอยละ 20 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุมากกวา 20 ป กลุมตัวอยางรอย
ละ 88.50 ภายในชวงเวลา 30 วันกอนหนานี้ไมมีการใชยาสูบ/ยาเสนครั้งแรกของวัน ภายใน 30 นาที
หลังตื่นนอนตอนเชา มีเพียงรอยละ 11.50 เทานั้นท่ีมีพฤติกรรมดังกลาว เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุม
ตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ท้ังสูบทุกวันและไมทุกวันนั้น พบวา ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา คิด
เปนรอยละ 66.70 มีความพยายามเลิกใชยาสูบหรือยาเสนเลย มีเพียงรอยละ 33.30 ท่ีไมไดความ
พยายามเลิกสูบบุหรี่ แตเม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยาง อสม. ท้ังหมด พบวามีเพียงรอยละ 12.50 
เทานั้นท่ีมีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ และรอยละ 26.10 ท่ีรายงานวาการพยายามเลิกสูบบุหรี่
นั้นเก่ียวเนื่องมาจากโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มีกลุมตัวอยาง อสม. 
เพียงสวนเล็กนอยท่ีไมรูจักและไมไดรับขอมูลขาวสารของโครงการนี้ (รอยละ 9.70) โดยสวนใหญ 
(รอยละ 90.30) ท่ีรับรูขอมูลขาวสารและรูจักโครงการนี้ โดยคิดเปนรอยละ 38.46 ท่ีรับรูขอมูลของ
โครงการมาจากเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รองลงมา คือ รอยละ 26.92 รับรูมาจาก
เจาหนาท่ี รพ.สต. นอกจากนี้มีการรับรูมาจากการประชุม/ การอบรม และจากเจาหนาท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ (รอยละ 15.38) ท่ีเหลืออีกรอยละ 3.85 รับรูมาจากสื่อตางๆ กลุมตัวอยางเกินครึ่ง 
(รอยละ 64.50) ท่ีไดเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน โดยกลุมตัวอยาง 
อสม. สามารถเชิญชวนใหประชาชนเขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่ไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 3 คน จาก
จํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดเฉลี่ยประมาณ 19 คน โดยคิดเปนประมาณรอยละ 16  

 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของระดับความคิดเห็นตอโครงการ 
 

กิจกรรม 

 
Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอความเหมาะสมของโครงการ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานปจจัยการนําเขา (Mean = 3.49 ,S.D. = 0.687) 

1.1 ความชัดเจนของโครงการ  
3.69 

(0.763) 
13.40 46.30 35.80 4.50 0 

1 . 2  ได รั บชี้ แจ ง โ คร งการจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.72 
(0.831) 

17.90 41.80 34.30 6.00 0 



45 
 

กิจกรรม 

 
Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอความเหมาะสมของโครงการ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณจาก
ห น ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง อ ย า ง
เหมาะสม 

2.89 
(0.918) 1.60 22.20 49.20 17.50 9.50 

1.4 ไดรับการถายทอดองคความรู
จากเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การเลิกบุหรี ่

3.52 
(0.827) 10.60 40.90 37.90 10.60 0 

2. ดานกระบวนการ (Mean = 3.23 ,S.D. = 0.704) 
2.1 มีการบูรณาการอยางสวน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.31 
(0.809) 

7.70 29.20 49.20 13.80 0 

2.2 กําหนดเปาหมาย/กิจกรรม
รณรงคท่ีสอดคลองกับโครงการเพ่ือ
เพ่ิมผูเขารวมโครงการ  

3.18 
(0.800) 4.80 25.80 53.20 14.50 1.60 

2.3 มีการสงตอขอมูลและบันทึก
ขอมูลอยางถูกตองและตรงเวลา 

3.20 
(0.775) 

4.60 27.70 50.80 16.90 0 

2.4 มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 

3.27 
(0.833) 

4.50 36.40 42.40 15.20 1.50 

3. ดานผลผลิต (Mean = 3.07 ,S.D. = 0.780) 
3.1 มีระบบการติดตามผู เขารวม
โครงการจนเลิกไดสําเร็จ 

3.02 
(0.864) 

4.70 20.30 50.00 21.90 3.10 

3.2 ทานใหคําแนะนํา/เทคนิคใหแก
ผูเขารวมโครงการจนสําเร็จ  

2.95 
(0.902) 

4.90 16.40 54.10 18.00 6.60 

3.3 ความพึงพอใจของผู เขารวม
โครงการ 

3.40 
(0.906) 

10.00 35.00 43.30 8.30 3.30 

3.4 ความรวมมือของคนในชุมชน 
3.03 

(0.787) 
1.70 22.00 59.30 11.90 5.10 

4. ดานผลลัพธ (Mean = 2.72 , 
S.D. =0.904)  

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

4.1 ผูเขารวมโครงการเลิกไดสําเร็จ 
เม่ือเทียบกับผูเขารวมโครงการ  

2.72 
(0.904) 

4.00 12.00 42.00 36.00 6.00 

  
 จากตารางขางตน เม่ือพิจารณาภาพรวมของระดับคะแนนเฉลี่ยเรื่องความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของโครงการ ท้ัง 4 ตัวแปรนั้นมีเพียงตัวแปรดานปจจัยการนําเขาเทานั้นมีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานปจจัยการนําเขา และอีก 3 ตัวแปร คือ ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 
และดานผลลัพธ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลําดับตัวแปรจากคะแนนความ
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คิดเห็นตอความเหมาะสมของโครงการเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดานปจจัยการนําเขา (Mean = 3.49 
,S.D. = 0.687) ดานกระบวนการ (Mean = 3.23 ,S.D. = 0.704) ดานผลผลิต (Mean = 3.07 ,S.D. 
= 0.780) และดานผลลัพธ (Mean = 2.72 ,S.D. =0.904) 
 ดานปจจัยการนําเขา พบวา มี 3 องคประกอบท่ีมีระดับคะแนนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ไดรับชี้แจงโครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Mean 
= 3.72, S.D. = 0.831) ความชัดเจนของโครงการ (Mean = 3.69, S.D. = 0.763) ไดรับการถายทอด
องคความรูจากเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเลิกบุหรี่ (Mean = 3.52, S.D. = 0.827) โดยกลุม
ตัวอยางเกินรอยละ 40 ท่ีมีความคิดเห็นเชนนั้นและมีเพียง 1 องคประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง คือ มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม (Mean = 
2.89, S.D. = 0.918) มีกลุมตัวอยางเกือบรอยละ 50 มีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของการ
สนับสนนุงบประมาณจากหนวยงานอยูในระดับปานกลาง 
 ดานกระบวนการ พบวา ท้ัง 4 องคประกอบระดับคะแนนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ มีการบูรณาการอยางสวนรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Mean = 3.31, S.D. = 0.809) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 
(Mean = 3.27, S.D. = 0.833) มีการสงตอขอมูลและบันทึกขอมูลอยางถูกตองและตรงเวลา (Mean 
= 3.20, S.D. = 0.775) กําหนดเปาหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ีสอดคลองกับโครงการเพ่ือเพ่ิมผูเขารวม
โครงการ (Mean = 3.18, S.D. = 0.800) มีจํานวนกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละมากกวา 40 ท่ีให
คะแนนความเหมาะสมตอองคประกอบดังกลาวอยูระดับปานกลาง 
 ดานผลผลิต พบวา ท้ัง 4 องคประกอบระดับคะแนนความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
โครงการเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Mean = 3.40, S.D. = 
0.906) ความรวมมือของคนในชุมชน (Mean = 3.03 , S.D. = 0.787) มีระบบการติดตามผูเขารวม
โครงการจนเลิกไดสําเร็จ (Mean = 3.02 , S.D. = 0.864) และทานใหคําแนะนํา/เทคนิคใหแก
ผูเขารวมโครงการจนสําเร็จ (Mean = 2.95, S.D. = 0.902) มีจํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีให
คะแนนความเหมาะสมตอองคประกอบดังกลาวอยูระดับปานกลาง 
 ดานผลลัพธนั้นเปนตัวแปรท่ีประกอบดวย 1 องคประกอบเทานั้น คือ ผูเขารวมโครงการ
เลิกไดสําเร็จ เม่ือเทียบกับผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (Mean = 2.72 
,S.D. =0.904) โดยกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 42 ท่ีประเมินผลของการดําเนินโครงการวาใหผลลัพธ
คิดเปนรอยละ 21-30 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 36 ประเมินผลลัพธของโครงการอยูท่ีรอยละ 11-
20 มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีเห็นวาโครงการใหผลลัพธอยูในระดับมากท่ีสุด (มากกวา
รอยละ 40) 
  

ตอนที่ 3 กลุมตัวอยางผูปฏิบัติงาน จ.เพชรบุรี 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละ ขอมูลท่ัวไป พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการเขารวมโครงการของ
กลุมตัวอยาง 
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 ขอมูลท่ัวไป 

รอยละ 

เจาหนาท่ี 
รพ.สต. 

(N = 22) 

อสม. 
 

(N = 78) 
ขอ 1. ปจจุบันทานสูบบุหรี่ หรือไม 
1.1 ไมสูบบุหรี่ 
1.2 สูบทุกวัน 
1.3 สูบบุหรี่แตไมทุกวัน 

 
86.40 
13.60 
0.00 

 
98.70 
0.00 
1.30 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 2. อายุเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก 
- นอยกวาหรือเทากับ 20 ป 
- มากกวา 20 ป 

 
100.00 
0.00 

 
50.00 
50.00 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 3. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานใชยาสูบ/ยา
เสนครั้งแรกของวัน ภายใน 30 นาทีหลังตื่นนอน
ตอนเชา ใชหรือไม 
3.1 ไมใช 
3.2 ใช 

 
 
 

78.60 
21.40 

 
 
 

91.80 
8.20 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 4. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ทานไดลงมือ
พยายามเลิกใชยาสูบ / ยาเสน ใชหรือไม 
4.1 ไมใช 
4.2 ใช 

 
 

100.00 
0.00 

 
 

87.70 
12.30 

(รอยละ 100 ของผู
ท่ีมีพฤติกรรมสูบ

บุหรี่) 
รวม 100.00 100.00 

ขอ 5. การพยายามเลิกบุหรี่ เกี่ยวเนื่องจาก 
“โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน” หรือไม 
5.1 ไมเก่ียวของ 
5.2 เก่ียวของ 

 
 
 

70.60 
29.40 

 
 
 

70.60 
29.40 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 6. ทานรูจักและรับขอมูลขาวสารของโครงการ 
3 ลาน 3 ปฯ หรือไมและจากแหลงใด 
6.1 ไมรูจัก 
6.2 รูจัก 

 
 

23.80 
76.20 

 
 

18.50 
81.50 
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 ขอมูลท่ัวไป 

รอยละ 

เจาหนาท่ี 
รพ.สต. 

(N = 22) 

อสม. 
 

(N = 78) 
โดยไดรับขอมูลจาก 
- การประชุม/ การอบรม 
- เอกสารราชการ 
- เจาหนาท่ี สสจ.  
- เจาหนาท่ี สสอ.  
- เจาหนาท่ี รพ.สต. 
- สื่อตางๆ ท้ังปายโฆษณา โทรทัศน อินเตอรเน็ต  
วิทยุ เปนตน 

 
6.25 
0.00 

31.25 
12.50 
12.50 
37.50 

 
4.88 
0.00 
4.88 

19.51 
60.98 
9.76 

รวม 100.00 100.00 
ขอ 7. ทานเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่
ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
7.1 ไมเขารวม เพราะ ไมสูบบุหรี่ เลิกแลว และมอง
วาการสูบุหรี่ไมไดเปนเรื่องปกติ  
7.2 เขารวม    

 
 

57.90 
 

42.10 

 
 

28.30 
 

71.70 
รวม 100.00 100.00 

ขอ 8. (ถามเฉพาะ จนท.รพ.สต.) ในรอบ 12 
เดือนท่ีผานมา  
8.1 ทานสามารถเชิญชวน อสม.เขาโครงการ ได
จํานวนก่ีคน (จํานวนเฉลี่ย) 
8.2 มีจํานวน อสม. ในเขตรับผิดชอบท้ังหมดก่ีคน 
(จํานวนเฉลี่ย) 

 
 

22.38 
(S.D = 25.598) 

50.46 
 (S.D. = 20.545 ) 

 
 
- 
 
- 

ขอ 9. (ถามเฉพาะ อสม.) ในรอบ 12 เดือนท่ีผาน
มา  
9.1 ทานสามารถเชิญชวนผูสูบบุหรี่ไดก่ีคน  
(จํานวนเฉลี่ย) 
9.2 จากจํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดก่ีคน  
(จํานวนเฉลี่ย) 
9.3 มีจํานวนผูสูบบุหรี่ท้ังหมดก่ีคนในพ้ืนท่ีท่ีทาน
รับผิดชอบ (จํานวนเฉลี่ย) 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 

11.76 
 (S.D. = 21.623) 

21.33 
 (S.D. = 29.046) 

15.62 
(S.D. = 18.175) 

   
 สําหรับผลการสํารวจความคิดเห็นตอโครงการในกลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรีจํานวนท้ังสิ้น 100 คน รอยละ 78 (จํานวน 78 คน) เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) และเปนเจาหนาท่ีของ รพ.สต. รอยละ 22 (จํานวน 22 คน) เม่ือพิจารณาขอมูลท่ัวไป
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เปนรายกลุมตัวอยาง ดังตารางขางตน โดยผลการศึกษาท่ีจําแนกตามตําแหนงงานของกลุมตัวอยางใน
ระดับปฏิบัติการท่ีไดจากการวิเคราะห คือ 
 กลุมเจาหนาท่ี รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 86.40 ไมสูบบุหรี่ 
รองลงมาคือ รอยละ 13.60 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวัน โดยกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ท้ังหมดนั้นเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป เจาหนาท่ี รพ.สต รอยละ 78.60 ไม
มีพฤติกรรมการใชยาสูบ/ ยาเสนครั้งแรกของวัน ภายใน 30 นาทีหลังต่ืนนอนตอนเชาของชวงเวลา 
30 วันกอนการใหขอมูลการศึกษานี้ มีเพียงรอยละ 21.40 เทานั้นท่ีมีพฤติกรรมดังกลาว เม่ือพิจารณา
เฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ท้ังสูบทุกวันและไมทุกวันนั้น พบวา ในชวง 12 เดือนท่ี
ผานมา คิดเปนรอยละ 100 ไมมีความพยายามเลิกใชยาสูบหรือยาเสนเลย เชนเดียวกับการพิจารณา
จากกลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีพบวาไมมีผูท่ีมีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่เลยในชวง 12 เดือนท่ีผาน
มา โดยกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 29.40 ท่ีรายงานวาการพยายามเลิกสูบบุหรี่นั้นเก่ียวเนื่องมาจาก
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
76.20 มีการรับรูเก่ียวกับโครงการดังกลาว โดยรอยละ 37.50 รับรูมาจากสื่อตางๆ ท้ังปายโฆษณา 
โทรทัศน อินเตอรเน็ต วิทยุ เปนตน รองลงมา คิดเปนรอยละ 31.25 รับรูมาจากเจาหนาท่ีของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรอยละ 12.50 รับรูมาจากเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
และจากเพ่ือนรวมงานท่ี รพ.สต. เม่ือสอบถามถึงการเขารวมโครงการเลิกบุหรี่ดังกลาวนี้ พบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 42.10 เทานั้นท่ีมีความประสงคในการเขารวม โดยเจาหนาท่ีสามารถเชิญชวน อสม. 
ใหเขารวมโครงการไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 22 คน (S.D. = 25.598) จากจํานวน อสม. ในเขต
รับผิดชอบจํานวนเฉลี่ย 50 คน (S.D. = 20.545) 
 กลุม อสม. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 98.70 ไมสูบบุหรี่ รองลงมาคือ 
รอยละ 1.30 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตไมทุกวัน และไมพบกลุมตัวอยาง อสม. ท่ีมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ทุกวัน โดยกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้นเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุนอยกวาหรือ
เทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 50 ท่ีเหลืออีกรอยละ 50 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุมากกวา 20 ป 
กลุมตัวอยางรอยละ 91.80 ภายในชวงเวลา 30 วันกอนหนานี้ไมมีการใชยาสูบ/ยาเสนครั้งแรกของวัน 
ภายใน 30 นาทีหลังตื่นนอนตอนเชา มีเพียงรอยละ 8.20 เทานั้นท่ีมีพฤติกรรมดังกลาว เม่ือพิจารณา
เฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 100 มี
ความพยายามเลิกใชยาสูบหรือยาเสนเลย แตเม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยาง อสม. ท้ังหมด พบวามี
เพียงรอยละ 12.30 เทานั้นท่ีมีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ และรอยละ 29.40 ท่ีรายงานวาการ
พยายามเลิกสูบบุหรี่นั้นเก่ียวเนื่องมาจากโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน มี
กลุมตัวอยาง อสม. เพียงสวนเล็กนอยท่ีไมรูจักและไมไดรับขอมูลขาวสารของโครงการนี้ (รอยละ 
18.50) โดยสวนใหญ (รอยละ 81.50) ท่ีรับรูขอมูลขาวสารและรูจักโครงการนี้ โดยคิดเปนรอยละ 
60.98 ท่ีรับรูขอมูลของโครงการมาจากเจาหนาท่ี รพ.สต. รองลงมา คือ รอยละ 19.51 รับรูมาจาก
เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 9.76 รับรูมาจากสื่อตางๆ กลุมตัวอยางเกินครึ่ง (รอย
ละ 71.70) ท่ีไดเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน โดยกลุมตัวอยาง อสม. 
สามารถเชิญชวนใหประชาชนเขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่ไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 11 คน จาก
จํานวนท่ีเชิญชวนท้ังหมดเฉลี่ยประมาณ 21 คน โดยคิดเปนประมาณรอยละ 52   
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สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของระดับความคิดเห็นตอโครงการ 
 

กิจกรรม 

 
Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอความเหมาะสมของโครงการ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานปจจัยการนําเขา (Mean = 3.31 ,S.D. = 0.820) 

1.1 ความชัดเจนของโครงการ  
3.68 

(0.836) 
14.00 48.40 30.10 6.50 1.10 

1 . 2  ได รั บชี้ แจ ง โ คร งการจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.54 
(0.891) 

9.70 48.40 31.20 7.50 3.20 

1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณจาก
ห น ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง อ ย า ง
เหมาะสม 

2.88 
(1.015) 2.20 26.10 42.40 16.30 13.00 

1.4 ไดรับการถายทอดองคความรู
จากเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การเลิกบุหรี ่

3.25 
(1.080) 11.30 30.90 37.10 12.40 8.20 

2. ดานกระบวนการ (Mean = 3.28 ,S.D. = 0.741) 
2.1 มีการบูรณาการอยางสวน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.28 
(0.883) 

5.10 35.70 45.90 8.20 5.10 

2.2 กําหนดเปาหมาย/กิจกรรม
รณรงคท่ีสอดคลองกับโครงการเพ่ือ
เพ่ิมผูเขารวมโครงการ  

3.21 
(0.947) 2.30 41.90 38.40 9.30 8.10 

2.3 มีการสงตอขอมูลและบันทึก
ขอมูลอยางถูกตองและตรงเวลา 

3.33 
(0.868) 

5.30 38.90 43.20 8.40 4.20 

2.4 มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ 

3.27 
(0.827) 

2.20 42.40 38.00 15.20 2.20 

3. ดานผลผลิต (Mean = 3.19, S.D. = 0.703) 
3.1 มีระบบการติดตามผู เขารวม
โครงการจนเลิกไดสําเร็จ 

3.11 
(0.832) 

3.10 28.10 49.00 16.70 3.10 

3.2 ทานใหคําแนะนํา/เทคนิคใหแก
ผูเขารวมโครงการจนสําเร็จ  

3.08 
(0.916) 

5.90 22.40 51.80 14.10 5.90 

3.3 ความพึงพอใจของผู เขารวม
โครงการ 

3.45 
(0.801) 

8.60 37.60 45.20 7.50 1.10 

3.4 ความรวมมือของคนในชุมชน 
3.13 

(0.842) 
4.50 26.10 48.90 18.20 2.30 

4. ดานผลลัพธ (Mean = 2.77 , >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 
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กิจกรรม 

 
Mean 
(S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 
ตอความเหมาะสมของโครงการ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

S.D. = 1.186) 
4.1 ผูเขารวมโครงการเลิกไดสําเร็จ 
เม่ือเทียบกับผูเขารวมโครงการ  

2.77 
(1.186) 

 7.00 21.10 32.40 21.10 18.30 

  
 จากตารางขางตน เม่ือพิจารณาภาพรวมของระดับคะแนนเฉลี่ยเรื่องความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของโครงการ ท้ัง 4 ตัวแปรนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปจจัยการ
นําเขา (Mean = 3.31 ,S.D. = 0.820) ดานกระบวนการ (Mean = 3.28 ,S.D. = 0.741) ดาน
ผลผลิต (Mean = 3.19 , S.D. = 0.703) ดานผลลัพธ (Mean = 2.77 , S.D. = 1.186) 
 ดานปจจัยการนําเขา พบวา มี 2 องคประกอบท่ีมีระดับคะแนนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ความชัดเจนของโครงการ (Mean = 3.68, S.D. = 
0.836) และไดรับชี้แจงโครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Mean = 3.54, S.D. = 0.891) โดยกลุม
ตัวอยางเกือบรอยละ 50 ท่ีมีความคิดเห็นเชนนั้น องคประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
คือ ไดรับการถายทอดองคความรูจากเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเลิกบุหรี่ (Mean = 3.25, 
S.D. = 1.080) มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม (Mean = 2.88, 
S.D. = 1.015) มีกลุมตัวอยางประมาณรอยละ 40 มีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานอยูในระดับปานกลาง 
 ดานกระบวนการ พบวา ท้ัง 4 องคประกอบระดับคะแนนความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ มีการสงตอขอมูลและบันทึกขอมูลอยางถูกตอง
และตรงเวลา (Mean = 3.33, S.D. = 0.868) มีการบูรณาการอยางสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(Mean = 3.28, S.D. = 0.883) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ (Mean = 3.27, 
S.D. = 0.827) และกําหนดเปาหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ีสอดคลองกับโครงการเพ่ือเพ่ิมผูเขารวม
โครงการ (Mean = 3.21, S.D. = 0.947) มีจํานวนกลุมตัวอยางเกิน 1 ใน 3 ท่ีใหคะแนนความ
เหมาะสมตอองคประกอบดังกลาวอยูระดับปานกลาง  
 ดานผลผลิต พบวา มี 1 องคประกอบท่ีมีคะแนนความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
โครงการเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Mean = 3.45, S.D. = 
0.801) อีก 3 องคประกอบระดับคะแนนความคิดเห็นตอความเหมาะสมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ความรวมมือของคนในชุมชน (Mean = 3.13 , S.D. = 0.842) มีระบบการติดตาม
ผูเขารวมโครงการจนเลิกไดสําเร็จ (Mean = 3.11 , S.D. = 0.832) และทานใหคําแนะนํา/เทคนิค
ใหแกผูเขารวมโครงการจนสําเร็จ (Mean = 3.08, S.D. = 0.916) มีจํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีให
คะแนนความเหมาะสมตอองคประกอบดังกลาวอยูระดับปานกลาง 
 ดานผลลัพธนั้นเปนตัวแปรท่ีประกอบดวย 1 องคประกอบเทานั้น คือ ผูเขารวมโครงการ
เลิกไดสําเร็จ เม่ือเทียบกับผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (Mean = 2.77 
,S.D. = 1.186) โดยกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 32.40 ท่ีประเมินผลของการดําเนินโครงการวาให
ผลลัพธคิดเปนรอยละ 21-30 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 21.10 ประเมินผลลัพธของโครงการอยูท่ี
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รอยละ 11-20 และรอยละ 31-40 มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 7 เทานั้นท่ีเห็นวาโครงการใหผลลัพธ
อยูในระดับมากท่ีสุด (มากกวารอยละ 40) 

 
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระหวางผูปฏิบัตงิานระหวาง จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
ระหวางผูปฏิบัติงานของจังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดเพชรบุรี ผลไมมีความแตกตาง ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาการทดสอบ t-Test  
 

 
ตัวแปร 

Mean  
(S.D.) 

 
t-Test 

 
P-value 

จ.สมุทรสาคร 
(จํานวน 68 คน) 

จ.เพชรบุร ี
(จํานวน 100 คน) 

1. ดานปจจัยการนําเขา 3.49 
(0.687) 

3.31 
(0.820) 

1.439 0.152 

2. ดานกระบวนการ 3.23 
(0.704) 

3.28 
(0.741) 

-0.419 0.676 

3. ดานผลผลิต 3.07 
(0.780) 

3.19 
(0.703) 

-1.064 0.289 

4. ดานผลลัพธ 2.72 
(0.904) 

2.77 
(1.186) 

-0.274 0.784 

  
ตารางท่ี 6 เปนการการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม (t-Test) คือ กลุม

ผูปฏิบัติงานของโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ระหวางพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ผลจากการทดสอบ พบวา ตัวแปรท้ัง 4 ประการนั้นมีระดับคะแนน
ความคิดเห็นของความเหมาะสมของโครงการเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value 
> 0.05) นั่นหมายถึง ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโครงการฯ ในพ้ืนท่ีตัวอยางมีคาเทากัน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) 
โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
และเพชรบุรี และเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 
เทิดไทองคราชันระดับพ้ืนท่ี การศึกษาวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูใหขอมูลหลัก 
ประกอบดวย ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการ รพ.สต.  เจาหนาท่ี รพ.สต. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี จํานวนผูใหขอมูล 189 คน การวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 กระบวนการดําเนินโครงการ (ระยะท่ี 1) แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด มี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนแกนหลัก ดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการใหกับ
สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเพ่ือรับทราบนโยบาย  ระดับอําเภอ โดยสาธารณสุขอําเภอแตละอําเภอ 
ดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการใหกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
(รพ.สต.) ทุกโรงพยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงจังหวัดสมุทรสาครมี 55 รพ.สต. จังหวัดเพชรบุรีมี 
117 รพ.สต.เพ่ือรับทราบนโยบายและนําไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ระดับตําบล โดยเจาหนาท่ีรพ.สต.ทํา
หนาท่ีพ่ีเลี้ยงและดําเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธโครงการใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีเปนแกนนําท่ีอยูในความรับผิดชอบของแตละรพ.สต. โดยใหอสม.ไปพูดคุย
และชักชวนผูท่ีสูบบุหรี่ และคนในครอบครัวใหเห็นความสําคัญของโทษและพิษภัยบุหรี่ เพ่ือใหผูสูบ
บุหรี่ลด ละ และเลิกบุหรี่ สมัครใจเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพบวา ขาดการติดตามและควบคุม กํากับการทํางานของเจาหนาท่ีใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การสื่อสารและการรับรูโครงการมีความเขาใจไมตรงกัน ขาดการบูรณา
การอยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การถายทอดขอมูลโครงการจากผูอบรมไมครบถวน และ
ท่ีสําคัญพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล เปนเรื่องยากในการเลิกสูบบุหรี่  
 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอโครงการในกลุมตัวอยางระดับปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นตอโครงการดานปจจัยนําเขา อยูใน
ระดับปานกลาง ความคิดเห็นตอโครงการดานกระบวนการ อยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นตอ
โครงการดานผลผลิต อยูในระดับปานกลาง และ ความคิดเห็นตอโครงการดานผลลัพธ อยูในระดับ
ปานกลาง 
 ความคิดเห็นตอโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ของพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นตอโครงการไมตางกัน ผลจากการทดสอบ พบวา ตัว
แปรท้ัง 4 ประการนั้นมีระดับคะแนนความคิดเห็นของความเหมาะสมของโครงการเฉลี่ยแตกตางกัน



54 
 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) นั่นหมายถึง ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
โครงการฯ ในพ้ืนท่ีตัวอยางมีคาเทากัน 
 

อภิปรายผล 
 กระบวนการดําเนินงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันในระดับ
พ้ืนท่ีท่ีศึกษา ในระยะท่ี 1 พบวา แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล 
โดยระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เปนแกนหลักในการจัดประชุมชี้แจงโครงการให สาธารณสุข
อําเภอทราบ ระดับอําเภอ สาธารณสุขอําเภอเปนแกนหลักในการจัดประชุมชี้แจงโครงการให รพ.สต.
ทราบ ระดับตําบล รพ.สต.เปนแกนหลักในการจัดประชุมชี้แจงโครงการให อสม.ทราบ เก่ียวกับ
โครงการ และนําไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี โดยอสม. 1 คน ชวน คนเลิกบุหรี่ 1 คน ซ่ึงคนท่ีเต็มใจเขารวม
โครงการนั้น มีความต้ังใจท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ บางคนเลิกสูบเพราะปวย บางคนเลิกสูบเพราะครอบครัว 
ทําเพ่ือลูก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภรณ บุหลัน (2546) ทําการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผลโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ของผูมารับบริการคลินิกปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสงขลา โดยติดตามผลเปนระยะเวลา 16 
สัปดาห ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสามารถเลิกบุหรี่ได จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.1 เลิกสูบ
บุหรี่ได 1 สัปดาหแลวกลับไปสูบบุหรี่ ซํ้าอีกจํานวน 2 คน ไมสามารถอดบุหรี่ไดจํานวน 32 คน 
นอกจากนี้ยังพบวาในจํานวนผูท่ีเลิกบุหรี่ไดครอบครัวมีสวนสนับสนุนใหกําลังใจทําใหมีความมุงม่ัน
สามารถอดบุหรี่ไดสําเร็จ   และสอดคลองกับงานวิจัยของ Garvey และคณะ (2002) ท่ีพบวา หมาก
ฝรั่งนิโคตินในขนาดสูงจะชวยเพ่ิมอัตราการสูบบุหรี่สําหรับคนท่ีติดนิโคตินในระดับสูงไดท่ีระยะเวลา 1 
ป และคนท่ีมีครอบครัว มีการศึกษาสูง และอยูกับคูสมรสท่ีไมสูบบุหรี่จะทําใหเลิกบุหรี่ไดนานข้ึน 
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนและใหกําลังใจจากคนใกลชิด สําหรับคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมี
ความสัมพันธกับการเลิกบุหรี่ได เนื่องจากคนท่ีมีการศึกษาสูงจะกลัวอันตรายจากการสูบบุหรี่ จึงไมสูบ
บุหรี่อีกตอไป และการสูบบุหรี่ไมเปนท่ียอมรับของคนในสังคม ดังนั้นความกดดันทางสังคมจะเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งใหเขามีความมุงม่ันท่ีจะเลิกบุหรี่ได นอกจากนี้ประวัติการสูบบุหรี่ และลักษณะของ
ผูสูบบุหรี่ก็มีผลตอความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ นอกจากนี้ มีกิจกรรมหลายอยางท่ีสามารถชวย
ใหคนลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได ซ่ึง อสม.ไดนําไปปฏิบัติในชุมชน เชน ชวนออกกําลังกาย การสราง
ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว  สอดคลองกับงานวิจัยของยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ (2558) ท่ีพบวา
แนวทางการลดการสูบบุหรี่ประกอบดวย การทําโทษ สงเสริมความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว การสอน
สุขศึกษาเก่ียวกับบุหรี่ ออกกําลังกาย และการสรางกฎเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน  
 นโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน เปนนโยบายท่ีดี ท่ี
สามารถใชเปนเครื่องมือชวยใหคนลด ละ เลิกบุหรี่ได ซ่ึงมีหลายหนวยงานท่ีรณรงคการเลิกสูบบุหรี่นํา
โครงการนี้ไปขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ดังเชนงานวิจัยของสิริกร นามลาบุตรและวรานิษฐ ลําใย (2561) ท่ี
พบวา ในจังหวัดหนองคายทุกภาคสวนประสานงานและรวมกันรณรงคเพ่ือลดจํานวนผูสูบบุหรี่ลง มี
การแสดงสติ๊กเกอรเครื่องหมายปลอดบุหรี่  แสดงไวตามจุดตางๆ ท่ีเปนสถานท่ีปลอดบุหรี่ มีกิจกรรม
โครงการ โรงพยาบาล “คลินิกอดบุหรี่” จัดโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ มีแผนพับเนื้อหาพิษภัยจาก
บุหรี่  รณรงคในงานกีฬาสีโรงเรียน  ในรานอาหาร มีการติดปายหามสูบบุหรี่ใหลูกคาเห็นชัดเจน ซ่ึง
นโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันเปนนโยบายท่ีดี แตการนําไปปฏิบัติ
ชวนคนเลิกสูบบุหรี่คอนขางยาก และการเลิกบุหรี่โดยใชวิธีการแบบหักดิบนั้นทําไดยาก เนื่องจากการ
สูบบุหรี่สงผลกระทบใหเกิดอันตรายตอผูสูบและบุคคลรอบขางไมหนักเทาการดื่มเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล  ถึงแมจะทําใหคนเลิกสูบบุหรี่ไมสําเร็จตามเปาหมาย แตควรจะดําเนินโครงการนี้ตอไป
เรื่อยๆ และติดตามการทํางานของอสม.อยางตอเนื่อง  ดังเชนงานของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
(2556) ท่ีพบวาการข้ึนทะเบียนเปนผูท่ีอยูในโครงการและจากการประกาศใหเปนจังหวัดปลอดบุหรี่
โดยผูวาราชการจังหวัดอยางเปนทางการตอสาธารณะ มีสวนชวยให การประชาสัมพันธและการ
รณรงคตอตาน ใหความรูแกประชาชนทุกรูปแบบ มีผลทําใหโครงการนี้มีผูสูบบุหรี่เลิกสูบไดจาก ชุด
ครัวเรือนและชุดอาสา ถึง 1,634 คนจากผูสูบบุหรี่ท้ังหมด 10,500 คนหรือ รอยละ 15.56 ผลจาก
การศึกษาท่ีสะทอนความเปนจริงอีกประการหนึ่งก็คือ การเลิกสูบบุหรี่โดยการตัดสินใจแบบหักดิบนั้น 
ยังคงเปนเรื่องยาก สิ่งท่ีงานวิจัยครั้งนี้ไดมีขอคนพบใหมก็คือการโนมนาวใหลดจํานวนการสูบลง ซ่ึง
หมายถึงการท่ีจะไดไดรับพิษจากบุหรี่นอยลงไปดวย ดังนั้นจากการศึกษาท่ีพบวามีผูท่ีสูบบุหรี่ใน
ปริมาณลดลงนับเปนโอกาสท่ีผูสูบบุหรี่จะสามารถเลิกสูบไดเชนเดียวกับการวางแผนท่ีจะเลิกสูบอยาง
ถาวร สิ่งท่ีควรดําเนินการเชนนี้หากมีพยานผูรูเห็นใหกําลังใจจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะผูสูบบุหรี่มักจะหา
เหตุผลเขาขางตัวเองท่ีจะสูบตอไป 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน
มีหลายสาเหตุ เชน ขาดการประสานงานท่ีเปนระบบ การประชาสัมพันธโครงการไมท่ัวถึง ขาดการ
ติดตามและควบคุม กํากับการทํางานของเจาหนาท่ีในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ขาดการบูรณาการ
อยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล เปนเรื่องยากในการเลิก
สูบบุหรี่ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสิริกร นามลาบุตรและวรานิษฐ ลําใย (2561) ท่ีพบวาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานคือการประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไมตอเนื่อง ในการบังคับใช
กฎหมายปลอดบุหรี่ยังไมเขมขน กฎหมายยังไมชัดเจน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล เปนเรื่องยากใน
การเลิกสูบบุหรี่   
 

ขอคนพบที่ไดจากการประเมิน 
 1. โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน สมาคมหมออนามัยเปน
เจาภาพ ดําเนินงานโดยจัดประชุมใหกับผูรับผิดชอบหลัก และใหผูรับผิดชอบมาถายทอดเอง ซ่ึงการ
ถายทอดขอมูลไมสามารถถายทอดขอมูลไดครบทุกประเด็น 
 2. อสม. สวนใหญไมไดสูบบุหรี่ ทําใหไมสามารถไปเชิญชวนใหคนสูบบุหรี่เลิกสูบได 
เพราะคนสูบบุหรี่จะตอตานและพูดวา “ไมไดสูบบุหรี่แลวรูไดไงวาไมดี” “สูบมานานแลวจะใหเลิกได
อยางไร” 
 3. อสม. ท่ีเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจะเปนแกนนํา ซ่ึงมีไมมากนักถาเทียบกับ
จํานวนอสม.ในพ้ืนท่ี  สวน อสม.ท่ีไมใชแกนนําจะมีภาระงานคอนขางมาก และเปนอสม.ผูสูงอายุท่ีไมมี
ความชํานาญทางเทคโนโลยี สื่อสารออนไลน ทําใหไมไดคียขอมูลเขาระบบ 
 4. การประชาสัมพันธโครงการไมท่ัวถึง อสม. ในบางพ้ืนท่ี ไมทราบขอมูลวามีโครงการ 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ท่ีใหอสม.ไปเชิญชวนคนเลิกบุหรี่ และอสม.สวนใหญ ไม
ทราบวามีแนวปฏิบัติ 9 ขอ ของอสม.ในโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
 5. เจาหนาท่ีรพ.สต. ท่ีทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหงานโครงการ 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ไมตอเนื่อง บางรายท่ีมารับงานใหมไมทราบวามีแนวปฏิบัติ 
10 ขอ ของเจาหนาท่ีรพ.สต.ในโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน 
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 6. นโยบายโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชันเปนนโยบายท่ีดี แต
นําไปปฏิบัติคอนขางยาก เนื่องจากการสูบบุหรี่สงผลกระทบใหเกิดอันตรายตอผูสูบและบุคคลรอบขาง
ไมหนักเทาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 7. ขาดการประสานงานท่ีเปนระบบ เรื่องการใหขอมูล การประสานกับพ้ืนท่ียังไมได
เทาท่ีควร เชน พ้ืนท่ีไมเขาใจ โทรกลับไปถาม ก็ไดคําตอบวาใหไปอานเอกสารแลวปฏิบัติตามนั้น 
 8. โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน ไมมีการประสานงานกับ
กระทรวงสาธารณสุข แตงานควบคุมยาสูบอ่ืนๆ จะดําเนินการโดยรพ.สต. สงรายงานผานสาธารณสุข
อําเภอ (สสอ.) สสอ.จะรวบรวมสงตอใหสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  สสจ. จะรวบรวมสงใหเขตสุขภาพ
ท่ี 5 ถาเปนเรื่องกฎหมายจะประสานกับศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค  
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมิน 
 1. ตองมีการประชาสัมพันธโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน อยาง
ตอเนื่อง และมีการประชุมเพ่ือติดตามงานและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 2. ควรมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันระหวางผูรับผิดชอบหลักกับเจาของโครงการ 3 ลาน 
3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. คนท่ีเลิกสูบบุหรี่ไดแลว กลับมาสูบบุหรี่ซํ้าใหม ควรสรางแรงจูงใจ ใหกําลัง เพ่ือลด
แรงกดดันในการลด ละ เลิกบุหรี่ 
 4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลเปนเรื่องยากในการเลิกสูบบุหรี่ ควรมีการปลูกฝง
สรางจิตสํานึก อบรมใหความรูอยางตอเนื่อง เชน อบรมใหความรูพิษภัยบุหรี่แกนักเรียนในโรงเรียน
อยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดนําไปขยายผลตอในครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหรี่ 
 5. ควรมีการพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหกับอสม. โดยทําบูรณาการใหเปนเรื่องเดียวกับ
งานเหลา บุหรี่ และ NCD 
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รายช่ือผูใหขอมูล จังหวัดสมุทรสาคร 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1 คุณจารุวรรณ สวุงศ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ทาไม 
2 คุณปวีณา สิงหสถิต นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานโพธิ์แจ 
3 คุณกัมปนาท ยิ้มดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.บานสหกรณ 
4 คุณอมรรัตน ม่ังค่ัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

รพ.สต.บานบางโทรัต 
5 คุณมาลัย เทียนกระจาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานนาด ี
6 คุณจิตติภา ทวีสุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานยาง 
7 คุณดาววัน เจียมใส นักวิชาการสาธารณสุข 
8 คุณศุภกิจ สิทธิรัตนวัฒน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.คลองมะเดื่อ 
9 คุณภัชรนนท อนุ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนไกดี 
10 คุณสุภาพร รถทอง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  

รพ.สต.บานกสิกรรม 
11 คุณมยุเรศ ตารินทร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานบอ 
12 คุณสุพรรษา ภิญโย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาโคก 
13 คุณสุชาดา มีเทียม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กาหลง 
14 คุณปฐวี ปวกพรหมา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางกระเจา 
15 คุณนิธิดล พามีประสิทธิ์ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  

สสอ.กระทุมแบน 
16 คุณกรจิตต ปณะถา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานศรีเมือง 
17 คุณอินทนนท อินธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.บางกระเจา 
18 คุณอารัช มีสน จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  

รพ.สต.แคราย 
19 คุณสุดารัตน ชีขาว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สสอ.กระทุมแบน 
20 คุณทรงยศ ฉิมหาธี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 รพ.สต.บานคลองทองหลาง 
21 คุณกรวุธ อุติณกร นักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.เมืองสมุทรสาคร 
22 คุณทวีพงษ  คุณพิริยะทวี จพ.สาธารณสุขอาวุโส  

สสอ.เมืองสมุทรสาคร 
23 คุณพัฒนนรี สมรักษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลักสอง 
24 คุณฉัตรธิกา พรมภักดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานขอม 
25 คุณณรินทิพย สงวนพันธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สวนสม 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
26 คุณสรรมล เฮงสังวร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานทุงอินทรีย 
27 คุณตรีรัตน งามเพชรเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลักสอง 
28 คุณสุธาสิณี สินวีรุทัย หน.สนง.ชํานาญการ รพ.สต.บานรางชางส ี
29 คุณวรางคณา มาประชุม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  

รพ.สต.บานรางปลาซิว 
30 คุณอุบล ศรีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สสอ.เมืองสมุทรสาคร 
31 คุณนันธิชา นิลมณี แพทยแผนไทยปฏิบตัิการ รพ.สต.บานไร 
32 คุณทวีรัศม์ิ ฉัตรสงวน นักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.บานแพว 
33 คุณเสกสรร เกิดสุข นักวิชาการสาธารณสุข 

สสจ.สมุทรสาคร 
34 คุณวราภรณ นนทเจือ นักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.เมืองสมุทรสาคร 
35 คุณศิริลักษณ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สสจ.สมุทรสาคร 
36 คุณฐิติวัชร วารีรัตนภากร นักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.บานแพว 
37 คุณกัญญาภัทร เกตุแกว จพ.สาธารณสุขชุมชน สสอ.บานแพว 
38 คุณรัชนี โพธิ์งาม จพ.ชวยเหลือคนไข สสอ.บานแพว 
39 คุณอรทิพย มรรคเจริญ อสม. บานชองสาร 
40 คุณวันทนา พุกสุริยะวงศ อสม. บานชองสาร 
41 คุณสุริลักษณ พุกสุริยะวงศ อสม. บานชองสาร 
42 พันจาอากาศเอก มานะ ตั้งสมบูรณ ประธานอสม. กระทุมแบน 
43 คุณสันติ เหลานิพนธ นักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.กระทุมแบน 
44 คุณปราณีนิจ ไขมวง อสม.เมืองสมุทรสาคร 
45 คุณสุนีย สุขสันตศิริมา อสม.กระทุมแบน 
46 คุณพัฒนนรี หงสนันทน ผูอํานวยการ รพ.สต.บานสหกรณ 
47 คุณสมศรี ท้ิงสกุล อสม.คลองมะเดื่อ 
48 คุณอนันต ศรีจินดา อสม.หนองนกไข 
49 คุณนุกูล เดือนสอาด อสม.คลองมะเดื่อ 
50 คุณเมตตา ตั้งสมบูรณ รองประธานอสม. กระทุมแบน 
51 คุณสุพรรณี เทียมจันทร อสม.กระทุมแบน 
52 คุณสมปอง หัตถวงษ อสม.กระทุมแบน 
53 คุณเพชรพร หวันประวัติ อสม.กระทุมแบน 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
54 คุณชอทิพย กันถนอม อสม.หนองนกไข 
55 คุณเนาวรัตน รอณิศ อสม.หนองนกไข 
56 คุณทัศนีย รักพันธ อสม.หนองนกไข 
57 คุณสมพิศ เกตุสาห อสม.หนองนกไข 
58 คุณจุฬา ตุลวงศ อสม.หนองนกไข 
59 คุณพูลทรัพย สุขผล อสม.แคราย 
60 คุณวุฒิชัย เพ่ิมลายทอง อสม.คลองมะเดื่อ 
61 คุณสมชาติ จักรเพชร อสม.ทาเสา 
62 คุณกิตติพงษ ภิรมยพิศ อสม.ดอนไกดี 
63 คุณอุทัย สายแพง อสม.คลองมะเดื่อ 
64 คุณจนัทรผา จอมมงคล อสม.ทาไม 
65 คุณชญาณทิพย จักจํารูญดํารง อสม.กระทุมแบน 
66 คุณอรุณพรรณ หาญติง อสม.ทาไม 
67 คุณละชด แกวปทาน อสม.สวนหลวง 
68 คุณวิไล มีสมิง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานรางชางส ี
69 คุณจเด็จ เอมสวนะ อสม.เมืองสมุทรสาคร 

 

รายช่ือผูใหขอมูล จังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1 คุณปลูก จินดานุช อสม.บานลาด 
2 คุณจินตนา สมศรี อสม.บานลาด 

3 คุณปนิชญา มิตรจิต อสม.บานลาด 

4 คุณสมนึก เอ่ียมทับ อสม.บานลาด 

5 คุณบุญยิ่ง จันทรบูรณ อสม.บานลาด 

6 คุณเม้ียน เผื่อนศรีเมือง อสม.บานลาด 

7 คุณละมัย พราหมณฤกษ อสม.บานลาด 

8 คุณสมร ฤาเดช อสม.บานลาด 

9 คุณกุหลาบ สุขมาก อสม.บานลาด 

10 คุณประเสริฐ รมรวย อสม.บานลาด 

11 คุณพรทิพย คําเขียน อสม.บานลาด 

12 คุณวฤทธิ์ เกิดเกษม อสม.บานลาด 

13 คุณวิเมทร บุตรสิงห อสม.บานลาด 

14 คุณรัศมี ชัยสิทธิสุข อสม.บานลาด 

15 คุณประชุม ดีลั่น อสม.บานลาด 

16 คุณอารีรัตน เทศกลั่น อสม.บานลาด 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
17 นายสุวิทย เทศพุก อสม.บานลาด 

18 คุณธนัส มหาบุญปติ อสม.บานลาด 

19 คุณนายทวี วงศตั้ง นักวิชาการสาธารณสุข 
รพ.สต.บางตะพูนออก 

20 คุณอริสา ขวัญเมือง อสม.ทายาง 
21 คุณสุชาดา ชวยเอ้ือ อสม.บานแหลม 
22 คุณวารุณี สงวนวรพงศ อสม.ชะอํา 
23 คุณปราณี กิมสราง อสม.เขายอย 
24 คุณสุณิสา เงินใย จพ.สาธารณสุข รพ.สต.เขายอย 
25 คุณกัลยากร โคตรศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.สะพัง 
26 คุณวรรณา พรายมี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง 
27 คุณสายพิณ อดกลั้น นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.สํามะโรง 
28 คุณสุภาพ บุญรีบสง จพ.สาธารณสุขอาวุโส  

รพ.สต.บานลาด 
29 คุณสุรินทร หริมาสิท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.หวยโรง 
30 คุณวิโรจน พวงมาลัย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

รพ.สต. สะพัง 
31 คุณสุภิดา เกรียงสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ถํ้ารงค 
32 คุณสายัน สีเดือน ผอ.รพ.สต.ทาเสน 
33 คุณพัสกร ผองใส จพ.สาธารณสุขอาวุโส  

รพ.สต.บานคีรีวงศ 
34 คุณบรรเจิด พันธเพ่ิม ผอ.รพ.สต.บานหนองโพธิ์ชุมพล 
35 คุณเสกสรรค ปนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.พุมวง 
36 คุณชัยรัตน ธรรมวินัยสยติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รพ.สต.หนองปลาไหล 
37 คุณพฤฒ บุญอนันต นักวิชาการสาธารณสุข 

รพ.สต.บานลาด 
38 คุณพน แสงประทิน อสม.บานลาด 
39 คุณพิมพ บุญสิงห อสม.หวยลึก 
40 คุณประธาน แจงสวาง อสม.ไรมะขาม 
41 คุณสุภา จันทรแกว อสม.ไรโคก 
42 คุณหยอด ผลประโยชน อสม.ลาดโพธิ์ 
43 คุณจําลอง สังขพุก อสม.บานลาด 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
44 คุณบุญลือ จันทรบูรณ อสม.ทาชาง 
45 คุณเพ็ญวดี สังขพุก อสม.บานลาด 
46 คุณวิชัย เรืองจรูญ อสม.ดําหรุ 
47 คุณเม่ียน เอ่ียมสะอาด อสม.ทาเสน 
48 คุณประสาน กลิ่นกลุน อสม.หนองกระเจ็ด 
49 คุณประสิทธิ์ สานงาน อสม.หวยรอง 
50 คุณพาณิภัค อินทราพงษ อสม.เมืองเพชรบุรี 
51 คุณเฉลิม จันทรแกว อสม.เมืองเพชรบุรี 
52 คุณศุภวรรณ ทองออน อสม.เมืองเพชรบุรี 
53 คุณรัชนี หมูศิริ อสม.เมืองเพชรบุรี 
54 คุณทองอยู จันทรแกว อสม.เมืองเพชรบุรี 
55 คุณธมน พันธหริ่ง อสม.เมืองเพชรบุรี 
56 คุณบุญชวย นุชพงษ อสม.เมืองเพชรบุรี 
57 คุณอัญชลี เลียบวัน อสม.เมืองเพชรบุรี 
58 คุณเพชรน้ําคาง บรรเทิง อสม.เมืองเพชรบุรี 
59 คุณธนัชชา พวงพยอม อสม.เมืองเพชรบุรี 
60 คุณจําปา ศรีนาม อสม.เมืองเพชรบุรี 
61 คุณวิลรรลร พวงทอง อสม.เมืองเพชรบุรี 
62 คุณดาวเรือง สะเภ็ต อสม.เมืองเพชรบุรี 
63 คุณลําเพย ทองทว ี อสม.เมืองเพชรบุรี 
64 คุณประภา แสนสําราญ อสม.เมืองเพชรบุรี 
65 คุณแสวง อยูหลาย อสม.เมืองเพชรบุรี 
66 คุณอุไรวรรณ พุมผกา อสม.เมืองเพชรบุรี 
67 คุณยุพา ไกรวิลาศ อสม.เมืองเพชรบุรี 
68 คุณเบ็ญสุดา นงนุช อสม.เมืองเพชรบุรี 
69 คุณสุนีย อนคลาย อสม.เมืองเพชรบุรี 
70 คุณสมชาติ จักรกรด อสม.เมืองเพชรบุรี 
71 คุณมันทนา ญาเพ็ชร อสม.เมืองเพชรบุรี 
72 คุณนงลักษณ มาลวงศ อสม.เมืองเพชรบุรี 
73 คุณอารีย ยมะสมิต อสม.เมืองเพชรบุรี 
74 คุณบุญพา ม่ันคง อสม.เมืองเพชรบุรี 
75 คุณนัยนา บุญเลิศวณิช อสม.เมืองเพชรบุรี 
76 คุณนิภา รุจิรา อสม.เมืองเพชรบุรี 
77 คุณไฉน เบื้องถาวร อสม.เมืองเพชรบุรี 
78 คุณปองธรรม มาแกว อสม.เมืองเพชรบุรี 
79 คุณธนจุฑา จีนเปรม อสม.เมืองเพชรบุรี 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
80 คุณนงคนุช ขําขม อสม.เมืองเพชรบุรี 
81 คุณอลิตา วันดี อสม.เมืองเพชรบุรี 
82 คุณเสาวภา อมรภัทรกุล อสม.เมืองเพชรบุรี 
83 คุณดวงพร ประดับศรี อสม.เมืองเพชรบุรี 
84 คุณกมลชนก สมเทศ อสม.เมืองเพชรบุรี 
85 คุณจินตนา บัวสะอาด อสม.เมืองเพชรบุรี 
86 คุณบุญชวย ยอดหอม อสม.เมืองเพชรบุรี 
87 คุณชีพ คันไหน อสม.เมืองเพชรบุรี 
88 คุณศรีนวล ดิษฐลําดับ อสม.เมืองเพชรบุรี 
89 คุณบุญชู กลัดเขมเพชร อสม.เมืองเพชรบุรี 
90 คุณบุญสง พรายแกว อสม.เมืองเพชรบุรี 
91 คุณฉลวย หอมหวล อสม.เมืองเพชรบุรี 
92 คุณเชือน จันทรกระจาง อสม.เมืองเพชรบุรี 
93 คุณสําเนียง จันทรแกว อสม.เมืองเพชรบุรี 
94 คุณกนกวรรณ ทับลอม อสม.เมืองเพชรบุรี 
95 คุณสอง อารียกิจ อสม.เมืองเพชรบุรี 
96 คุณณรงค ไมตรีจิต สสอ.เขายอย 
97 คุณสําราญ เจริญผล สสอ.บานลาด 
98 คุณอํานวย อินทะนิน สสอ.เมืองเพชรบุร ี
99 คุณชูชาติ ภักดีโยธิน สสอ.ทายาง 
100 คุณชุติพร เนียมจันทร นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.เพชรบุร ี
101 คุณหาญพล ศิรชัยประภา นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.เพชรบุร ี
102 คุณระยอง หนาแนน อสม.บานสระพัง 
103 คุณทัศนีย คงอยู อสม.บานสระพัง 

104 คุณสวย นิสพันธ อสม.บานสระพัง 

105 คุณเลียบ หนาแนน อสม.บานสระพัง 

106 คุณสํารอง แหลมสุข อสม.บานหนองสม 
107 คุณกุศล ศรีสุวรรณ อสม.บานหนองสม 
108 คุณสัมฤทธิ์ นาคศิริ อสม.บานหนองสม 
109 คุณลออ ชุมเชื้อ อสม.บานหนองสม 

110 คุณพเยาว กลิ่นพิกุล อสม.บานหนองสม 

111 คุณประชุม ไพฑูรยสวัสดิ ์ อสม.บานหนองสม 

112 คุณชญานิศ สุมณฑา อสม.บานหนองสม 

113 คุณสายทอง ศรีสุวรรณ อสม.บานหนองสม 

114 คุณจิรวัฒน แหลมสุข อสม.บานหนองสม 

115 คุณเฉลา บุญปลอด อสม.บานสระพัง 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
116 คุณบุญตา เกตุมณี อสม.บานสระพัง 

117 คุณสําลี เกตุมณี อสม.บานสระพัง 

118 คุณนองนุช เงินประยูร อสม.บานสระพัง 

119 คุณจินดา ธารา อสม.บานสระพัง 

120 คุณนงนุช ออนระอา อสม.บานสระพัง 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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แบบสัมภาษณการประเมินผลโครงการเลิกบุหรี่ระดับพ้ืนท่ี กรณีศึกษา โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก
บุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน”  ในเขตภาคกลาง 

จังหวัด...............................................................................................  
(สัมภาษณเชิงลึก อสม.) 

 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
  2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย  
                        เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ 
 

 1.1 ชื่อ-สกุล......................................................... อายุ ....................................................... 
 1.2 ตําแหนง.................................................................................................................... 
   
สวนท่ี 2  แนวคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค

ราชัน 
 2.1 สถานการณปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการดําเนินโครงการ เปนอยางไร 
 2.2 ทานรับรูขอมูลโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” หรือไม อยางไร 
 2.3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน”  
 2.4 ทานคิดวา กิจกรรมลงทํา “การเชิญชวน การชักชวน หรือการชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่” 
เปนอยางไร 
 2.5 ทานมีการวางแผน หรือ ข้ันตอนในการดําเนินโครงการ หรือไม อยางไร 
 2.6 ทานคิดวางบประมาณ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานมีเพียงพอ หรือไม อยางไร 
 2.7 มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือไม อยางไร และมีแนวทางแกไขอยางไร 
 2.8 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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แบบสัมภาษณการประเมินผลโครงการเลิกบุหรี่ระดับพ้ืนท่ี กรณีศึกษา โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน”  ในเขตภาคกลาง 
จังหวัด...............................................................................................  

(สัมภาษณเชิงลึก เจาหนาท่ี รพ.สต.) 
 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
  2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย  
                        เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ 
 

 1.1 ชื่อ-สกุล......................................................... อายุ ....................................................... 
 1.2 ตําแหนง.................................................................................................................... 
   
สวนท่ี 2  แนวคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน” 

 2.1 สถานการณปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการดําเนินโครงการ เปนอยางไร 
 2.2 ทานรับรูขอมูลโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” หรือไม อยางไร 
 2.3 ทานเมีความคิดห็นอยางไรเก่ียวกับ โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน”  
 2.4 ทานทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง ใหกับ อสม. อยางไร  
 2.5 ทานมีการวางแผน หรือ ข้ันตอนในการดําเนินโครงการ หรือไม อยางไร 
 2.6 ทานไดมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 3 ลาน 3 ป แก อสม. 
หรือไม อยางไร 
 2.7 ทานคิดวางบประมาณ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานมีเพียงพอ หรือไม อยางไร 
 2.8 มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือไม อยางไร และมีแนวทางแกไขอยางไร 
 2.9 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณการประเมินผลโครงการเลิกบุหรี่ระดับพ้ืนท่ี กรณีศึกษา โครงการ 3 ลาน 3 ป    
เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไทองคราชัน”  ในเขตภาคกลาง 

จังหวัด...............................................................................................  
(สัมภาษณเชิงลึก ผูตรวจฯ / สสจ. /สสอ. /ผูอํานวยการ รพ.สต. ) 

 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
  2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย  
                        เทิดไทองคราชัน ในเขตภาคกลาง 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ 
 

 1.1 ชื่อ-สกุล......................................................... อายุ ....................................................... 
 1.2 ตําแหนง.................................................................................................................... 
  
สวนท่ี 2  แนวคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน” 

 2.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค
ราชัน”  
 2.2 หนวยงานของทานมีนโยบาย/แผน ในการดําเนินโครงการฯ  อยางไร 
 2.3 หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธโครงการฯ หรือไม อยางไร 
 2.4 หนวยงานของทานมีวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการฯ อยางไร 
 2.5 หนวยงานของทานไดมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 3 ลาน 3 ป 
แก เจาหนาท่ี รพ.สต. และ อสม. หรือไม อยางไร 
 2.6 ทานคิดวางบประมาณ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานมีเพียงพอ หรือไม อยางไร 
 2.7 มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ หรือไม อยางไร และมีแนวทางแกไข
อยางไร 
 2.8 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ประวัตินักวิจัย 
              1. หวัหนาโครงการ 

       ดร.วรานิษฐ  ลําใย  
                Email-address   waranist.l@gmail.com  
ประวัติการศึกษา 
 - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยสยาม 
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 1. รูปแบบการแขงเรือปลอดเหลาในจังหวัดนาน (หัวหนาโครงการ) (2560) ไดรับสนับสนุน
ทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม สรางกระแส แสดงจุดยืน หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
(หัวหนาโครงการ) (2558) ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

3. โครงการเสริมพลังใหความรูแกนักศึกษาและประชาชนเพ่ือเสริมสรางสังคมและชุมชนให
เข็มแข็งปลอดบุหรี่ (หัวหนาโครงการ) (2559) ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

4. การศึกษามาตรการในชุมชนเพ่ือควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึง
ท้ังในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย (นักวิจัยรวม) (2560) ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

5. การประเมินผลภายนอกกลุมโครงการพัฒนาและบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ  (ผูชวยนักวิจัย) (2558)  ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

6. โครงการพัฒนาเครือขายผูไดรับผลกระทบจากบุหรี่ (ผูชวยนักวิจัย) (2560) ไดรับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

7. การประเมินผลนโยบายการสรางเสริมสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (2560) ไดรับสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.)   

8. การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศดานสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ใน
จังหวัดหนองคาย (2560) ไดรับสนับสนุนทุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   
 9. โครงการประเมินความเสี่ยง เหตุการณ และการดําเนินการท่ีมีอันตราย จังหวัดนครสวรรค 

10. การจัดการภาคีเครือขายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทย 
(ผูชวยนักวิจัย) 
ประสบการณพิเศษ   - อาจารยพิเศษ สอนวิชานิติกรรมสัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- อาจารยพิเศษ สอนวิชาหลักกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบรุี 
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- อาจารยพิเศษ สอนวิชากฎหมายท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

- ผูชวยอาจารยสอนระเบียบวิธีวิจัย  โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน 
 
                 2. นักวิจัยรวม 
                 รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล 
การศึกษา 
 - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 - พัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 
 - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)   (Candidate)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงทางการบริหาร : 
 -หัวหนาศูนยกฎหมายการแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - อาจารยประจําและกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและงานยุติธรรม   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - อาจารยพิเศษและกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุข
ศาสตร)  สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - กรรมการประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -บรรณาธิการวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  ของศูนยกฎหมายการแพทย  
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - บรรณาธิการวารสารสหศาสตร  ของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ผูทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
สังกัด : ศูนยกฎหมายการแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร  
 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail:chet.rat@mahidol.ac.th 
เบอรโทรศัพทมือถือ  081-6420551 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 02-4419787 โทรสาร 02-4419787 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก: ศูนยกฎหมายการแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร  
    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    เลขท่ี 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
    จ.นครปฐม 73170 
ตัวอยางผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
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 หัวหนาโครงการวิจัย มีดังนี ้
1) การประเมินสื่อตนแบบโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (2547) ไดรับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข   

2) การทบทวนองคความรูเก่ียวกับมาตรการปองกันแกไขเพ่ือลดผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  (2548) ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา 

3)หลักการคุมครองสิทธิเด็กซ่ึงเกิดจากการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ (2550) ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนนักวิจัยรุนใหม) 

4)การทบทวนองคความรูเพ่ือรวบรวมและศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
โรคติดตอ (2551)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

5) การประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 (2551)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สถาบัน วิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) กรมสุขภาพจิต และสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

6) การทบทวนองคความรูเพ่ือรวบรวมและศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม                   
โรคติดตอ ระยะท่ี 2  (2551)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

7) การประเมินผลบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดนนทบุรี  นครปฐม และสิงหบุรี (2552)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กรมสุขภาพจิต และสํานักกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

8)การถอดบทเรียนพ้ืนท่ีซ่ึงมีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการเพ่ิมจํานวนผูเสพ/ผูติด เขาสู
กระบวนการบําบัดฟนฟูระบบสมัครใจ : กรณีศึกษานวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีเก่ียวกับ
ความสําเร็จ จังหวัดระยอง(2553)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

9)การสังเคราะหการประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของประเทศไทย  (2553)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัย
ปญหาสุรา (ศวส.)  

10)การบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ : ศึกษา
เฉพาะกรณีตลาดศาลายา(2554)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาควิชาสังคมศาสตรคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

11) การบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผู ไมสูบบุหรี่ ในสถานท่ีสาธารณะ 
(2555)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนนักวิจัยรุนกลาง)  

12)การประเมินภายนอกกลุมโครงการพัฒนาและบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และยาสูบ ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(2557-2558)   

นักวิจัยรวม มีดังนี้ 



80 
 

1)การวางแผนกําลังคนของการประปาสวนภูมิภาค (2538) ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากการประปาสวนภูมิภาค 

2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการแกไขปญหาความยากจนของคนในเขตเมืองใหม โดย
การใชพลังชุมชนดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม: กรณีศึกษาชุมชน หนองกางเขน 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี(2548)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักคณะกรรม การอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3)  การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมในคายลูกเสือเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูใหกับเยาวชน:
ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมท่ีพึงประสงค(2549)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

4)การจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางการพัฒนาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในคายลูกเสือ 
(2550)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

5)โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพ่ือการผลิตไฟฟาสําหรับ
ประชาชนแบบมีสวนรวม และสํารวจขอมูลความสัมพันธระหวางโรงไฟฟากับชุมชนรอบโรงไฟฟา 
(2550)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

6)การใชแผนท่ีทุนทางสังคมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร (2551) ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

7) การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในคายลูกเสือ (2551)ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

8)การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดานการวิจัยและติดตามผลโครงการวิจัยของ
บุคลากร (2551)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

9) การประเมินผลบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ.2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร (2552)ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข (สวรส.) กรมสุขภาพจิต และสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

10)บุหรี่ในสถานบันเทิงจากนโยบายสูการปฏิบัติ: การประเมินการบังคับใชกฎหมาย   
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และรูปแบบการสูบ และการขายในสถานบันเทิง (2553)ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  

11) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนันในตางประเทศ
(2555)ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

12) การรังแกในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา:รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ 
และมาตรการการแกไขใน 5 จังหวัดของประเทศไทย (2555) ไดรับทุนสนับสนุนจากPlan 
International ประเทศไทย และ UNESCO 

13) การศึกษาบทบาทชุมชนในการปอง กันและเฝาระวังปญหาการค ามนุษย 
(2556)ไดรับทุนสนับสนุนจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย  
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14) โครงการการประเมินภายนอกกลุมแผนงานการลดปญหาจากการพนัน (2557)ไดรับ
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

15) การบริหารงานตํารวจในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของสถานีตํารวจ
นครบาล (2557)   

16) การปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสูบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ ศึกษาเฉพาะ
กรณีวัดในกรุงเทพมหานคร ไดรับทุนสนับสนุนจากสมาคมสงเสริมคุณธรรม (2557)  

17) การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในสถานท่ี
สาธารณะ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับทุนสนับสนุนจากสโมสรโรตารี คลองเตย (2557)  

18) การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในสถานท่ี
สาธารณะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ีไดรับทุนสนับสนุนจากสโมสรโรตารี สวนหลวง (2557)  

19) การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

(2557) ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 
 20) โครงการพัฒนาเครือขายผูไดรับผลกระทบจากบุหรี่ (นักวิจัยรวม) (2560) ไดรับ

สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ตัวอยางผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน  

1) เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล. (2553).ผลการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี,2(2) :8-26.ไดรับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

2) เชษฐ รัชดาพรรณาธิ กุล. (2553).การประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.  2551ในเขตจังหวัดกรุง เทพมหานคร. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี,2(3) :7 - 21.ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหา
สุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข (สวรส.) กรมสุขภาพจิต และสํานักกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3) เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล. (2553).การสังเคราะหการประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย.วารสารสหศาสตร
,10(1) : 152-187. ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

4) เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล. (2553).บุหรี่ในสถานบันเทิง:จากนโยบายสูการปฏิบัติ.
วารสารสหศาสตร, 10(2) : 171-192.ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

5) เชษฐ รัชดาพรรณาธิ กุล. (2554).การประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสิงหบุรี. 
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย,7(2) : 40 – 51.ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยวิจัยปญหาสุรา 
(ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กรมสุขภาพจิต และสํานักกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

6) เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล. (2554).การบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ:ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดศาลายา จังหวัดนครปฐม.วารสารสหศาสตร,11(2) : 
174 - 202.ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาควิชาสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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