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โครงการวิจยัน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมระดบัจงัหวดัตรัง 

ระยะ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556 ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ชุมชนบา้น

โคกไมไ้ผ ่หมู่ท่ี 4 ต  าบลนาบินหลา 2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ซ่ึงตั้งอยู่ใน บา้นโคกไมไ้ผ่ ต.นาบินหลา และ 

3) โรงพยาบาลตรัง ต.ทบัเท่ียง ซ่ึงทั้ง 3 พ้ืนท่ี อยูใ่นเขตของอ.เมือง จ.ตรัง  โดยมีกลุ่มหลกั คือ  คณะท างาน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผูใ้ชย้าสูบ และ กลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ซ่ึงจากการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อศึกษามาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ

ในพ้ืนท่ีอ  าเภอเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการ และการ

ประเมินผล ไดก่้อใหเ้กิดผลลพัธท่ี์น่าพึงพอใจในระดบัการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัคือ โรงเรียน 

สถานบริการ และชุมชน และยงัสามารถขยายผลว่าการอ  าเภอ ก่อใหเ้กิดแรงกระเพ่ือมยงัเครือข่ายพ้ืนท่ีต าบล

อีก 13 ต าบลในพ้ืนท่ีอ  าเภอเมืองตรัง 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 

จากข้อมูลโครงการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2554 ของ

ส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยส ารวจ อตัราการสบูบหุร่ีของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ของจงัหวดัตรัง ปี 2554 

พบวา่ประชากรอาย ุ15 ปีมีอตัราการสบูบหุร่ี ร้อยละ 26.39 เร่ิมสบูบหุร่ีตัง้แตอ่ายเุฉล่ียประมาณ 18 ปีโดย

พบวา่เยาวชน อายตุัง้แต ่15-18มีแนวโน้มสบูหุร่ีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 5.89 ในปี 2550 เป็นร้อยละ11.57  ปี มี

แนวโน้มการสบูบหุร่ีเป็นประจ าเพ่ิมจ านวนมากย่ิงขึน้ กลุม่อาย ุ25-40 ปีเป็นกลุม่ท่ีมีอตัราการสบูมากท่ีสดุ

ร้อยละ 32.88 ซึ่งเพ่ิมจากเดิมร้อยละ30.59 ในปี 2550  อย่างไรก็ดียงัพบวา่การสบูบหุร่ียงักระจายอยู่ในทกุ

กลุม่อาย ุโดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน วยัแรงงานและวยัผู้สงูอายุ ในขณะท่ีอตัราการเลิกบุหร่ีท่ีเลิกบุหร่ีได้

มากกวา่ 6 เดือนของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไปมีเพียงร้อยละ 17.38  

ผลกระทบตอ่สขุภาพของการสบูบุหร่ีในระยะยาว คือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รัง อาทิ  โรคมะเร็ง

ปอด โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง จากข้อมลูสถิติของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง พบ ผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดท่ี

ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2551 – 2553 ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ ท่ีสบูบุหร่ี

เป็นประจ ามีโอกาสสงูท่ีจะเป็นมะเร็งปอดกว่าคนปกติ 10 เท่าและในควนับุหร่ีก็มีสารประกอบมากกว่า 

4,000 ชนิด และในจ านวนนีม้ีประมาณ 60 ชนิดท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง มีตวักระตุ้นและตวัส่งเสริมให้เกิด

มะเร็งปอด ได้แก่ ทาร์ นิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจน ไซยานายด์ ฟีนอล แอมโมเนีย เบนซิน 

และฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น 

การควบคุมการสบูบุหร่ีของจังหวดัตรัง คณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัจงัหวดั มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การด าเนินงานสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพ



เพ่ือควบคมุป้องกันการบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความร่วมมือใช้มาตรการทาง

กฎหมายตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง  โดย

เน้นหนกัในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ  ส าหรับมาตรการทางกฎหมายในการ

ด าเนินการควบคมุยาสบูของจงัหวดัตรัง ไมส่ามารถบงัคบัใช้อย่างได้ผล จากรายงานผลการส ารวจข้อมูล

จากโครงการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและดื่มสรุาของประชากร พ.ศ.2550 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

พบวา่เดก็วยัรุ่น 15-18 ปียงัสามารถซือ้บหุร่ีได้เองร้อยละ 100 ทัง้ท่ีร้อยละ 96.01 รับรู้ว่ากฎหมายควบคมุ

ผลิตภณัฑ์ยาสบูห้ามจ าหน่ายบหุร่ีแก่เดก็อายตุ ากวา่ 18 ปี  เห็นว่าการบงัคบัใช้กฎหมายไม่สามารถบังคบั

ใช้ได้ ปัญหาการสูบบุหร่ีจึงมิสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว  จ าเป็นต้องหา

มาตรการทางสงัคมอ่ืนๆ มาร่วมด าเนินการด้วย เพ่ือสร้างความตระหนกัและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบู

บหุร่ีตอ่ไป 

 

ปัญหาดงักลา่วสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ได้เห็นความส าคญัจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่ง

เน้นให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการเพ่ือควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อการสบูบุหร่ี โดยได้มีมติสมชัชาสขุภาพ 

ครัง้ท่ี 3 พ.ศ.2553 มติท่ี 6 เร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบู   สมชัชาสขุภาพ

จงัหวดัตรังในฐานะเป็นจังหวดัน าร่อง 1 ใน 6 จังหวดัภาคใต้ท่ีน ากระบวนการสมชัชาสขุภาพมาพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมชัชาสขุภาพ พ.ศ.2551 – 2553 โดย

ความร่วมมือของ 36 องค์กรภาคีทัง้ภาคราชการ   ท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และ

ภาควิชาการ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสขุภาวะของประชาชนในจังหวดัตรัง เพ่ือ

พฒันานโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วมผา่นกระบวนการสมชัชาสขุภาพจังหวดัตรัง  ได้เห็นความส าคญั

ของการน ามติสมชัชาสขุภาพมาขบัเคลื่อนในพืน้ท่ีเพ่ือแก้ปัญหาดงักลา่ว  

 

ค าถามวิจยั 

 

มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี 3  เร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงต่อสขุภาพด้านยาสบู 

สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ีของจงัหวดัตรังได้อย่างไร? 



 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1) ศกึษาสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบูในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง 
2) ศกึษารูปแบบการน ามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพ

ด้านยาสบูสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง 
3)  ศกึษาปัจจยัความส าเร็จในการน ามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยง

ตอ่สขุภาพด้านยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาครัง้นี ้ด าเนินงานเฉพาะพืน้ท่ีเป้าหมาย 3 แห่ง ดงันี ้1) ชุมชนบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ท่ี 4 

ต าบลนาบินหลา 2) โรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 ซึ่งตัง้อยู่ใน บ้านโคกไม้ไผ ่ต าบลนาบินหลา และ 3) โรงพยาบาล

ตรัง ต าบลทบัเท่ียง ซึ่งทัง้ 3 พืน้ท่ี อยู่ในเขตของอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  

           การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากรท่ีสบูบุหร่ีในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัตรัง ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องครอบคลมุในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี 
1.1  สารพิษในบหุร่ี 

1.2  โทษจากการสบูบหุร่ี 

 2. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ี 

                 2.1 ปัจจยัสง่เสริมท่ีท าให้สบูบหุร่ี 



                2.1.1 สารนิโคติน 

                2.1.2 เพศ 

                2.1.3 อาย ุ

                2.1.4 การศกึษา 

                2.1.5 ด้านสภาพแวดล้อม 

                  2.2 ปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้สบูบหุร่ี 

         2.2.1 ความอยากลอง 

                2.2.2 ความเครียด 

                2.2.3 การตามแบบอย่างและการเลยีนแบบ 

 2.2.4 เพ่ือเข้าสงัคม 

                2.2.5 กระแสโฆษณา 

        3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

   

 

1. ความรู้เก่ียวกับบุหร่ี 

 1.1 สารพษิในบุหร่ี 

 ในบหุร่ี 1 มวน เมื่อมีการเผาไหม้ จะท าให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดสารหลายร้อยชนิดมี

ผลตอ่การท างานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายและมี 42 ชนิดท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง (สิริศกัดิ์ ภริูพัฒน์, 2531) 

คือ  

   1.1.1 นิโคติน ( Nicotine )  นิโคตินเป็นสารพิษอย่างแรง  สามารถดดูซึมเข้าทางผิวหนงั

และเยือ้บรุ่างกายได้  และเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเสพย์ติด ถ้าได้รบัสารขนาดน้อยๆ เช่นการสบูบหุร่ี 1-2 มวนแรก 

อาจกระตุ้นท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า แตถ้่าสบูมากๆ หลายๆ มวนจะกดประสาทสว่นกลางท าให้ความรู้สกึ

ตา่งๆ ช้าลง ซึ่งสารนีใ้นระยะแรกออกฤทธ์ิกระตุ้นสมองและระบบประสาทสว่นกลาง  นอกจากนีย้งัมีผลตอ่



ตอ่มหมวกไตท าให้เกิดการหลัง่อิพิเนฟฟิน (Epineppine)  ท าให้ความดนัโลหิตสงูขึน้หวัใจและชีพจรเต้นเร็ว

ขึน้ และไมเ่ป็นจงัหวะ (ส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสบู, 2551)โดยอาจจะ

เพ่ิมขึน้ถงึ 33 ครัง้ตอ่วินาที  ท าให้หวัใจต้องท างานหนกักวา่ปกติ หลอดเลือดท่ีแขน และขาหดตวั  เพ่ิม

ไขมนัในเส้นเลือด และกระตุ้นการบีบล าไส้    

   1.1.2 ทาร์ (Tar)  ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดท่ีมีคณุสมบตัิเป็นสารก่อมะเร็ง เชน่ 

ปอด, กลอ่งเสียง, หลอดลม, หลอดอาหาร, ไต, กระเพาะปัสสาวะ โดยร้อยละ 50 ของสารทาร์ (Tar) จะจบั

อยู่ท่ีปอด เมื่อผู้สบูบหุร่ีหายใจสดูอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองตา่งๆ ปนอยู่เข้าไป สารทาร์ (Tar) ท่ีปอดกจ็ะรวมตวั

กบัฝุ่ นละอองท่ีสดุเข้าไปนัน้แล้วจบัตวัสะสมอยูใ่นถงุปอดท าให้เกิดการระคายเคืองและไอเรือ้รัง อนัเป็น

สาเหตขุองการไอ และก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และโรคถงุลมโป่งพอง  

   1.1.3 คาร์บอนมอนอกไซด์  (Carbon monoxide) เป็นก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ชนิด

เดียวกบัท่ีพน่ออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าซนีจ้ะขดัขวางการล าเลียงออกซิเจนของเมด็เลือดแดง ท าให้ผู้สบู

บหุร่ีได้รับออกซิเจนน้อยลงไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 -15 ท าให้ มนึงง ตดัสินใจช้า เหน่ือยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุ

ส าคญัของโรคหวัใจ ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจดัร่างกายต้องสร้างเมด็เลือดแดงเพ่ิมขึน้ ท าให้เลือดข้นและหนืดมากขึน้ 

หวัใจเต้นเร็วขึน้และท างานมากขึน้ เพ่ือให้เลือดน าออกซิเจนไปยงัสว่นตา่งๆ ของร่างกายให้เพียงพอ ถ้ามี

ก๊าซจ านวนมากจะท าให้เนือ้เย่ือขาดออกซิเจน 

   1.1.4 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และ

หลอดลมอกัเสบเรือ้รัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคล่ืนไส้อาเจียน เป็นก๊าซพิษท่ีใช้ในสงคราม สารไนเตรท

ในบหุร่ีท าให้เกิดสารนี ้และเป็นตวัสกดักัน้เอนไซน์ท่ีเก่ียวกบัการหายใจหลายตัว ท าให้เกิดความผิดปกติ

ของการเผาผลาญพลงังานท่ีกล้ามเนือ้หวัใจและท่ีผนงัหลอดเลือด  

   1.1.5 ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคถงุลมปอด

โป่งพอง โดยจะไปท าลายเย่ือบหุลอดลมสว่ยปลายและถงุลม  

   1.1.6 แอมโมเนีย  (Ammonia)  ใช้ในการปรุงแตง่รสชาตแิละช่วยให้นิโคตนิดดูซึมเข้าสู่

สมองและประสาทเร็วขึน้ มีฤทธ์ิระคายเคืองเนือ้เย่ือ ท าให้แสบตา แสบจมกู หลอดลมอกัเสบ  

   1.1.7 โพโลเนียม- 210 (Plonium-210) เป็นสารกมัมนัตรังสี ก่อให้เกิดมะเร็ง และในควนั

บหุร่ีมีสารกมัมนัตรังสี ท าให้ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ีหายใจเอาอากาศท่ีมีสารพิษนีเ้ข้าไปด้วย 



   1.1.8 แคดเมียม (Cadmium) เป็นสารท่ีใช้ในอตุสาหกรรมโพลิเมอร์อิเล็คโทรนิค และ

เป็นสารประกอบท่ีอยู่ในถ่านไฟฉายด้วย มีผลกระทบต่อตบั ไต และสมอง บุหร่ี 1 มวนมีแคดเมียม 1-2 

ไมโครกรัม และ 10 % ของแคดเมียมจะถูกหายใจเข้าไปเวลาสูบซึ่งจะสะสมในร่างกายปีละ 0.5-1.2

มิลลิกรัมเพ่ิมขึน้ทกุปี แคดเมียมท าให้เกิดโรคมะเร็งปอดและตอ่มลกูหมาก (วรวฒุิ เจริญศิริ, 2551) 

   1.1.9 สารหนู (Arsenic) เป็นสารเคมีท่ีประกอบอยู่ในจ าพวกผลิตภณัฑ์ยาฆ่าหญ้า มีผล

ตอ่ระบบทางเดินอาหาร เมื่อรับเอาสารนีเ้ข้าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วงอย่างแรง    

   1.1.10 ฟอมาลดีไฮด์ (Formaldehyde)  คนท่ีสบูบหุร่ีวนัละ 20 มวน จะได้รับสารฟอร์มา

ลีนในประมาณ 1 มิลลิกรัมตอ่วนั และยงัเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย จากการวิจยัพบวา่เก่ียวข้องกบัการเกิด

โรคมะเร็งหลงัโพรงจมกู ปริมาณของฟอมาลดีไฮด์ท่ีมากกวา่ 2.5-3 ppm จะท าให้ระคายเคืองเย่ือบทุางเดิน

หายใจและเย่ือบตุา และอาจก่อให้เกิดอาการภมูิแพ้ท่ีรุนแรง(ศนูย์ข้อมลูสขุภาพกรุงเทพ,2551) 

   1.1.11 ตะก่ัว (Lead) จะพบอยู่ตามโรงงานอตุสาหกรรมจ าพวกแบตเตอร์ร่ี หรือโรงถลงุ

โลหะ เหลก็ตา่งๆ เป็นสารก่อมะเร็ง มีผลตอ่หลายระบบในร่างกาย เชน่ ทางระบบประสาท จะท าให้การได้

ยินผิดปกติ ระดบัไอคิวต ่า ผลตอ่ระบบเลือด คือ จะท าให้ความดนัเลือดสงูมีผลตอ่ระบบไต และท่ีส าคญัมี

ผลตอ่ระบบสืบพนัธุ์ในผู้ใหญ่ จะท าให้เป็นหมนัในเพศชาย ซึ่งจะท าให้ตวัอสจิุ (sperm) ผิดปกติ และน้อยลง 

จึงท าให้เกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้  

   1.1.12 อะซโิตน (Acetone) เป็นสารประกอบส าคญัท่ีอยูใ่นน า้ยาล้างเลบ็ ซึ่งพบวา่อยู่ใน

บหุร่ีด้วยเชน่กนั ก่อให้เกิดการระคายเคืองจากการสดูดมและมีผลตอ่เซลล์ตบัท าให้เซลล์ตบัตายได้เป็น

จ านวนมาก (ศนูย์ข้อมลูสขุภาพกรุงเทพ; 2551) 

   1.1.13 สารเพิ่มความหวานรสชาติ สารเหลา่นีถ้กูเพ่ิมเข้าไปกลบรสชาติกระด้างของ

ควนับหุร่ี เพ่ือสร้างความพอใจในรสชาติแก่เดก็ๆ และผู้ ท่ีเพ่ิงเร่ิมสบูบหุร่ีเป็นครัง้แรก เมนทอลและสารปรุง

แตง่อย่างอ่ืนถกูน ามากใช้เพ่ือท าให้ล าคอของผู้สบูบหุร่ีไมรู้่สกึระคายเคืองจากควนับหุร่ี (สถาบนัควบคมุ

การบริโภคยาสบู กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ; 2543) 

 

 1.2 โทษจากการสูบบุหร่ี 

 โทษของบหุร่ีสมยันีม้ีมากวา่สมยัก่อนหลายเท่าเน่ืองจากบหุร่ีปัจจบุนัมีสารนิโคตินและทาร์ต ่าท า

ให้คนสดูบหุร่ีเข้าปอด ผู้ ท่ีอยูก่บัผู้ ท่ีสบูบหุร่ีก็ได้รบัผลเช่นเดียวกนั เราเรียกกลุม่นีว้า่ สบูบหุร่ีมือสอง ควนัท่ี

http://www.thaihealth.net/h/article464.html)แคดเมียมทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและต่อมลูกหมาก(วร


ออกจากผู้สบูบหุร่ีจะมีสารท่ีมีขนาดเลก็สามารถเข้าปอดของผู้สบูบหุร่ีมือสอง ผลเสียของการสบูบุหร่ีหรือ 

โรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี ได้แก ่

   1.2.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด  การ

สบูบหุร่ีจะท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจตีบซึ่งโรคหลอดเลือดหวัใจแขง็ตวัหรือหลอดเลือดแขง็ตวั  เป็น

สาเหตสุ าคญัของการเกิดโรคร้ายหลายชนิด เชน่ โรคหลอดเลือดและหวัใจ ท่ีเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 

ของโลก โดยทกุ ๆ 2 วินาทีจะมีผู้ เสยีชีวิต 1 ราย โรคหวัใจวายเฉียบพลนั มีผู้ เสยีชีวิตทกุ ๆ 5 วินาที และทกุ 

ๆ 6 นาที จะมีผู้ เสยีชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอดุตนั ซึง่เป็นต้นเหตขุองโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต(ปิยมติร 

ศรีธนา, 2551) ส าหรับประเทศไทย พบวา่ มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจสงูถงึ 36.771 คน คิดเป็นอตัราการ

ตายตอ่ประชากรแสนคน คือ 59.12 คน ขณะท่ีโรคเหลา่นีม้ีคา่รักษาพยาบาลสงูถึงครัง้ละ 110,000 บาท 

(ข้อมลูกระทรวงสาธารณสขุ , 2548)ซึ่งปัจจบุนัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองโรคดงักลา่ว ก็คือการสบูบหุร่ีโดยจาก

รายงานการศกึษาในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ในกลุม่ผู้สบูหร่ีจะมีโอกาสหรือความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหวัใจ

ขาดเลือดมากกวา่คนไมส่บูบหุร่ีถงึ 2.4 เท่า ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจะมีระดบัไขมนั HDL-Cholesterol (ไขมนัซึ่งป้องกนั

หลอดเลือดแดงตบี) ต ่าโดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้สบูบหุร่ีท่ีเป็นโรคความดนัเลือดสงูหรือมีไขมนัในเลือดสงู จะ

เพ่ิมความเสีย่งตอ่การเป็นโรคหวัใจขาดเลือดถึง 1.5 เท่า แตห่ากผู้สบูบหุร่ีนัน้เป็นทัง้ความดนัเลือดสงูและ

ไขมนัในเลือดจะเสี่ยงตอ่โรคหวัใจถึง 8 เท่าของคนทัว่ไป นอกจากนี ้มีความเสี่ยงตอ่การเกิดภาวะหวัใจวาย

เฉียบพลนัมากกวา่ผู้ไมส่บูบหุร่ีถึง 10 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพ่ิมจากจ านวนบหุร่ีท่ีสบู และในกลุม่ผู้ท่ีเกิด

ภาวะหวัใจวายเฉียบพลนันัน้ คร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 50) จะเสยีชีวิตในท่ีเกิดเหตเุลย และอีกร้อยละ 25 จะไป

เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล และยงักระตุ้นระบบประสาทอตัโนมตัิท าให้หวัใจและหลอดเลือดเกิดโรค ย่ิงสบูมาก

ย่ิงมีโอกาสเกิดโรคมาก โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีจะมีความเสี่ยงตอ่โรคหวัใจมากกวา่ผู้ชายท่ีสบูบหุร่ี 

เน่ืองจาการสบูบหุร่ีมีผลตอ่ระดบัฮอร์โมนestrogen  นอกจากนีย้งัพบวา่ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผู้ ท่ี

เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหวัใจตีบเป็นผลจากการสบูบหุร่ี (องค์การอนามยัโลก, 2549) 

   1.2.2 โรคระบบทางเดินหายใจ การสบูบหุร่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดดงัท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ และแพทย์ทัว่โลกยืนยนัซึ่งโรคนีเ้ป็นได้ทัง้ผู้สบู และผู้ ท่ีได้รับควนับหุร่ี และเป็นโรคท่ีพบ

มากท่ีสดุ เป็นอนัดบัหนึง่ในผู้ชายไทย (สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ของไทย, 2551) โดยบหุร่ี จะท าลายเซลล์ท่ีมี

ความส าคญัในการป้องกนั การเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกาย  ดงันัน้ในแตล่ะวนั ท่ีมีการสบูบหุร่ี ไมว่า่จะมาก

หรือน้อยเพียงใด ก็เหมือนกบัท าลายกลไกป้องกนัมะเร็งปอดไปด้วย ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้นในเนือ้หา

โรคมะเร็งแล้วนอกจากนีย้งัพบวา่การสบูบหุร่ี ยงัท าให้เกิด การระคายเคืองตอ่ระบบทางเดินหายใจอย่าง



มาก และท าให้เนือ้ปอดเสื่อมสมรรถภาพลง เมื่อมีการสะสม ของควนับหุร่ีในปอดอย่างตอ่เน่ืองโดยโรคท่ี

พบ คือ ถงุลมปอดอดุกัน้เรือ้รัง ถงุลมโป่งพอง หลอดลมอกัเสบเรือ้รัง เป็นหวดัและหลอดลมอกัเสบง่าย 

และโรคทางเดนิหายใจอ่ืนๆ  ซึ่งโรคถงุลมโป่งพอง ซึ่งเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ ท่ีทรมาน และรุนแรง

มากท่ีสดุ เพราะภายในปอดมถีงุลมเลก็ๆ มากมาย ท าหน้าท่ีแลกเปลีย่นก๊าซ โดยขบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ออกทางลมหายใจ แล้วน าออกซิเจนเข้าสูเ่ลือด การสบูบหุร่ีจะท าให้สารไนโตรเจนได

ออกไซด์ในควนับหุร่ีจะท าลายเนือ้เย่ือในปอดและในถงุลมให้ฉีกขาดทีละน้อยๆ และ รวมตวักลายเป็นถงุ

ลมท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้พืน้ท่ีผิวเนือ้เย่ือภายในปอด ซึ่งเป็นท่ีรบัออกซิเจนเข้าสูร่่างกายมีขนาดเลก็ลง เนือ้ปอด

คอ่ยๆ เสื่อมสมรรถภาพ เย่ือบหุลอดลมหนาขึน้จึงต้องหายใจเร็วขึน้และ ต้องออกแรงมากขึน้ในการหายใจ

ขึน้ เพ่ือให้ออกซิเจนเข้าสูร่่างกายเพียงพอ  เย่ือบแุละถงุลมเกิดการอกัเสบ เปราะแตก ฉีกขาดมารวมกนั 

ท าให้เป็นถงุลมขนาดใหญ่ และไมส่ามารถขบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ จึงท าให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนไม่

เพียงพอ และมีอาการเหน่ือยหอบตลอดเวลา ทรมานไปจนกวา่จะเสียชีวิต เพราะไมม่ีทางรักษาให้หายได้ 

(กลุม่ควบคมุการบริโภคยาสบู, 2551) โรคถงุลมโป่งพองนีใ้นระยะท้ายๆของโรคจะท าให้ผู้ป่วยทรมานมาก 

เน่ืองจากเหน่ือยจนท าอะไรไมไ่ด้ ต้องนอนอยู่กบัท่ี และอาจ ต้องได้รับออกซิเจนจากถงัตลอดเวลา ซึ่งจาก

รายงานการศกึษาพบวา่ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยท่ีอาการอยู่ในระยะสดุท้ายจะ เสียชีวิตภายใน 10 ปี โดยมี

อาการเหน่ือยหอบตลอดเวลาจนกวา่จะเสยีชีวิต 

  1.2.3 โรคมะเร็ง  การสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็ง

ปอด หลอดลมและกลอ่งเสยีง และปัจจบุนัยงัพบอีกวา่มีความสมัพนัธ์กบัมะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะ

ปัสสาวะ และมะเร็งปากมดลกู เป็นต้น สถาบนัมะเร็งสหรฐัอเมริกา (National Cancer Institute, USA)พบวา่ 

โรคมะเร็งทัง้หมดมีสาเหตมุาจากบหุร่ีประมาณร้อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งมีสาเหตมุา

จากบหุร่ี โดยโรคมะเร็งปอดท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีพบวา่เป็นสาเหตกุารตายส าคญัรองลงมาจากโรคหวัใจ 

ซึ่งพบวา่ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดจะสบูบหุร่ีซึ่งเป็นโรคท่ีมีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากติดอนัดบั 

1 ใน 5 ทกุประเทศและประมาณการณ์วา่ ในแตล่ะปีทัว่โลกมีผู้ป่วยใหมเ่พ่ิมขึน้ 1.2 ล้านคน และมีแนวโน้ม

ท่ีจะเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ (องค์การอนามยัโลก, 2251) การสบูบหุร่ีท าให้เกิดมะเร็งปอดมากกวา่ผู้ไม่สบูบหุร่ีถงึ 10 

เท่า และถ้าสบูบหุร่ีวนัละ 1 ซอง หรือ 20 มวน โอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดจะเพ่ิมเป็น 20 เท่าทัง้นี ้

เน่ืองจากในบหุร่ี 1 มวนจะมีสารซึ่งเป็นสว่นประกอบประมาณ 4,000 ชนิด และในจ านวนนีจ้ะมีประมาณ 

60 ชนิดท่ีเป็นสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง สารเหลา่นีเ้มื่อผา่นเข้าปอดจะท าลายเซลล์ปอดท าให้เกิดความ

ผิดปกติของเซลล์ เมื่อระยะเวลานานขึน้เซลล์เหลา่นีจ้ะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง จึงโอกาสในการเกิดมะเร็ง



ปอด โดยระยะแรกของมะเร็งปอดจะไมม่ีอาการ เมื่อไรท่ีมอีาการแสดงวา่โรคเป็นมากแล้วอาการท่ีพบคือ 

ไอเรือ้รัง ไอเสมหะมีเลือดปน น า้หนกัลด ออ่นเพลยี มีไข้เลก็น้อย เจ็บหน้าอก เจ็บปวดกระดกู หรือบางราย

มีอาการอมัพาตของแขนขาเกิดขึน้ (กริช โพธิสวุรรณ, 2545) ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้สบูเข้าปอดก็ยงัมีความเสี่ยง

ตอ่การเกิดโรคมะเร็งในช่องปากได้อีกด้วย (วรวฒุิ เจริญศริิ, 2551)นอกจากนีย้งัพบอบุตัิการณ์การเกิด

มะเร็งในกระเพาะอาหารในผู้ท่ีสบูบหุร่ีสงูกวา่ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี 1.5-3 เท่าและผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีมีโอกาสเกิด

มะเร็งปากมดลกูกวา่ผู้หญิงท่ีไมส่บูบหุร่ี 3.42 เท่า เมื่อวิเคราะห์ปริมาณนิโคตินท่ีปากมดลกูพบวา่ มี

ความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งปากมดลกู (วีรวรรณ เลก็สกลุไชย, 2550) 

   1.2.4 ระบบทางเดินอาหาร การสบูบหุร่ีท าให้เกิดโรคร้ายแรงมากมาย และมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบตา่งๆ รวมทัง้ระบบอาหาร โรคทางเดนิอาหารท่ีสมัพนัธ์กบับหุร่ี คือ การสบูบหุร่ีจะท าให้

เกิดมะเร็งในช่องปากและหลอดอาหาร มากกวา่80% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากและหลอดอาหารเกิดจาก

การสบูบหุร่ี นอกจากนัน้การสบูบหุร่ียงัท าให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร เกิดการติดเชือ้ Helicobacter 

pylori (H.pylori) ได้ง่าย เชือ้ดงักลา่วเป็นสาเหตขุองโรคกระเพาะอาหาร และสารเคมใีนบหุร่ียงัเป็นสาเหตท่ีุ

ท าให้เกิดกรดเพ่ิมมากขึน้ในกระเพาะอาหาร เกิดการระคายเคือง การอกัเสบของเย่ือบกุระเพาะอาหาร ใน

ปัจจบุนัพบวา่มีผู้ท่ีเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารมากขึน้เป็น 2 เท่าและ เสยีชีวิตด้วยโรคแผลในกระเพาะ

อาหารถึง 3 เท่า (สรุพจน์ วงศ์ใหญ่, 2551)  นอกจากนัน้การสบูบหุร่ียงัท าให้ตบัออ่นไมส่ามารถสร้างดา่งได้

มากพอ กรดท่ีมาจากกระเพาะจึงมคีวามเป็นกรดมากจึงท าให้เกิดแผลโดยเฉพาะแผลท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น 

duodenal ulcer และจะหายยากกวา่ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี นอกจากนีย้งัพบโรคทางเดินอาหารท่ีสมัพนัธ์กบับหุร่ีมี  

ได้แก่ Heartburn หรือคนไทยเรียกร้อนใน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการจกุหน้าอก เกิดจาการท่ีบหุร่ีท าให้หรููดท่ีกัน้

ระหวา่งกระเพาะและหลอดอาหารหย่อนตวั กรดจากกระเพาะล้นเข้าไปยงัหลอดอาหารท าให้เกิดการ

อกัเสบและการสบูบหุร่ีจะท าให้ตบัมีความสามารถในการก าจดัของเสยีลดลง 

   1.2.5 ผลของบุหร่ีต่อระบบสืบพันธ์ุ ในผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ีท่ีจะเข้าสูว่ยัหมดประจ าเดือน

เร็วกวา่ปกต ิสว่นในผู้ชายท่ีสบูบหุร่ีจะท าให้ขนาดของอวยัวะเพศเลก็ลง และเสื่อมสมรรถภาพ มีการหดตวั

ของอวยัวะเพศจากการสบูบหุร่ี และพบวา่การสบูบหุร่ีจะเป็นตวักระตุ้นไขมนัในร่างกายให้พอกหรือเกาะ

ผนงัหลอดเลือดเร็วขึน้ ผลก็คือ เส้นเลือดจะมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางเลก็ลง ท่ีพบเหน็บ่อย คือ โรคหวัใจ ใน

สว่นอวยัวะเพศเองก็มีหลอดเลือดอยู่มากมาย ผลจากการสบูบหุร่ีท่ีเป็นตวัเร่งการเกาะตวัตามผนงัหลอด

เลือดของไขมนั ซึ่งจะมีผลกบัอวยัวะเพศด้วยเช่นกนั เมื่อไขมนัพอกตวักบัหลอดเลือดบริเวณอวยัวะเพศจน

เส้นผา่ศนูย์กลางหลอดเลือดมีขนาดเลก็ลง การไหลเวียนของโลหิตก็จะตดิขดั กรณีท่ีหลอดเลือดอดุตนั 



หรือมีขนาดเลก็ลง การไหลเวียนโลหิตท่ีจะไหลเข้าสูอ่วยัวะเพศกเ็ป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยลกัษณะ

ของอวยัวะเพศมีความยืดหยุ่น มีเนือ้เย่ือคล้ายฟองน า้ หากหลอดเลือดมีไขมนัเกาะกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

การไหลเวียนของโลหิตกจ็ะเข้าไปคัง่ในเนือ้เย่ือได้จ านวนน้อย เมื่อหลอดเลือดเข้าไปอยู่ในเนือ้เย่ือท่ีมี

คณุสมบตัิคล้ายฟองน า้ได้น้อย ขนาดของอวยัวะเพศก็เลก็ลงด้วย ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้นอกจากจะมีผลตอ่

สมรรถภาพทางเพศและขนาดอวยัวะเพศเลก็ลงแล้ว ยงัมผีลไปถึงครอบครัว เพราะเมื่อเกิดการหดตวัและ

สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง ความมัน่ใจในความเป็นชายก็จะขาดหายไปด้วย จนเกิดปัญหาท าให้

ครอบครัวแตกแยกได้ (นริศ เจนวิริยะ, 2551) 

   1.2.6 ผ ล ข อ ง บุ ห ร่ี ต่ อ ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ ส า ท ก า ร รั บ ฟั ง เ สี ย ง

 เน่ืองจากการสบูบุหร่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นเลือดท่ีไปเลีย้งช่องหู สารนิโคตินจะท าลาย

เซลล์ขนออ่นในช่องหูชัน้ใน ซึ่งมีหน้าท่ีแปลงสญัญาณคลื่นเสียงให้กลายเป็นคลื่นไฟฟ้า เพ่ือส่งต่อไปยัง

กระบวนการรับรู้ของสมอง จึงมีผลท าให้ระบบและประสาทการรับฟังเสียง บกพร่อง (มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการ

ไมส่บูบหุร่ี, 2551) 

   1.2.7 ผลร้ายต่อเดก็ในครรภ์ และทารก ผู้ ท่ี

สบูบหุร่ีวนัละซองโดยเฉพาะท่ีเร่ิมสบูตัง้แตอ่าย ุ18 ปีจะมคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดโรค เป็นหมนั ครรภ์นอก

มดลกู และยงัเพ่ิมอตัราการตายในทารก การสบูบหุร่ีจะไปลดกรดโฟลิก  กรดโฟลิกจะมีสว่นช่วยป้องกนั

ความพิการแตก่ าเนิด ลกูท่ีเกิดจากแมท่ี่สบูบหุร่ีมกัจะมีน า้หนกัตวัเดก็เมื่อแรกเกิดต ่ากวา่เดก็ท่ีมารดาไมส่บู

บหุร่ีโดยเฉล่ียทารกท่ีเกิดจากหญิงท่ีสบูบหุร่ีขณะตัง้ครรภ์จะมีน า้หนกัตวัแรกเกิดน้อยกวา่ปกติถึง 200 กรัม 

ท่ีอายคุรรภ์ขณะคลอดเท่ากนั หรือเมื่อคลอดครบก าหนดจะมีน า้หนกัตวัน้อยกวา่ 2.5 กิโลกรัม (วีรวรรณ 

เลก็สกลุไชย, 2550) ระยะเวลาการตัง้ครรภ์สัน้ลง มีผลท าให้เดก็คลอดก่อนก าหนดโดยมารดาท่ีสบูบหุร่ี

ประมาณ 1-9 มวนตอ่วนั และมารดาท่ีสบูบหุร่ีตัง้แต ่10 มวนขึน้ไปตอ่วนั เมื่อเปรียบเทียบกบัคนไมส่บูบหุร่ี 

อตัราเสี่ยงตอ่การคลอดลกูก่อนก าหนดในมารดาท่ีสบูบหุร่ี จะเพ่ิมขึน้ 1.9 และ 2.6 เท่า ตามล าดบัอนัเป็น

ผลจากการท่ีถงุน า้คร ่าแตกก่อนเวลา ตกเลือกระหวา่งตัง้ครรภ์ รวมทัง้คลอดก่อนเวลาโดยไมม่ีโรคแทรก

ซ้อนอ่ืน (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2547) และมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก อตัราการแท้งสงูขึน้ และคอ่นข้างจะ

เรียนรู้ช้ากวา่ปกติ มีความพิการแตก่ าเนิด ลดคณุภาพของน า้นม   ทัง้นีเ้น่ืองจากบหุร่ีมีสารเคมหีลายชนิดท่ี

มีอนัตรายผา่นรกและสายสะดือไปยงัตวัเดก็ ซึง่มีผลกระทบตอ่กบัสมองเดก็ ระบบไหลเวียนของรก ท าให้

ลกูในครรภ์ดีรับออกซิเจนหรืสารอาหารท่ีผา่นรกน้อยลง ลกูท่ีคลอกออกมาจึงตวัเลก็ผดิปกติ และสมองมี



ขนาดเลก็เซลล์สมองก็น้อยตามไปด้วย ท าให้การท างานของสมองด้อยประสิทธิภาพ มีผลกระทบตอ่การ

เรียนรู้หรือไอคิวของเดก็ เดก็มีการเรียนรู้คอ่นข้างช้ากวา่เดก็ปกติ   

 นอกจากนีย้ังพบว่าเด็กท่ีเกิดจากแม่ท่ีสบูบุหร่ีระหว่าตัง้ครรภ์ เมื่อโตขึน้จะมีพฤติกรรมต่อต้าน

สงัคม  ติดบหุร่ีหรือยาเสพย์ติด ก่ออาชญากรรมหรือติดคกุมากกว่าเด็กท่ีเกิดจากแม่ท่ีไม่สบูบุหร่ีระหว่าง

ตัง้ครรภ์ 

   1.2.8 ผลของบุหร่ีต่อผวิหนังและริมฝีปาก ผู้สบูบหุร่ีจะเกิดรอยเห่ียวย่นบนใบหน้า

มาก กวา่ผู้ไมส่บูบหุร่ีถึง 3 เท่า และถ้าเป็นคนสบูบหุร่ีจดั โอกาสท่ีใบหน้าจะเห่ียวย่นก่อนวยัจะเพ่ิมขึน้เป็น

ร้อยละ 4.7 (มหาวิทยาลยัยทูาห์ สหรัฐอเมริกา; 2250) ใบหน้าของผู้สบูบหุร่ีมานานชัว่ระยะเวลาหนึ่ง จะมี

ริว้รอยลกึท่ีสงัเกตได้ง่าย และมกัจะมีผิวสีหมองคล า้มากกวา่ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี โดยผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจดั (มากกวา่ 20 

มวนตอ่วนั) จะมีผิวหนงัเห่ียวย่นก่อนวยั ซึง่ริว้รอยท่ีเห่ียวยน่มกัปรากฎเป็นรอยตนีกาท่ีหางตา และเป็นรอย

เห่ียวย่นท่ีมมุปาก ส าหรับริมฝีปากของผู้สบูบหุร่ีโดยเฉพาะผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจดัจะมีสีคล า้กวา่ปกติจนถึงสเีขียว

คล า้ ทัง้นีเ้พราะไอร้อนและแก๊สพิษในควนับหุร่ีท าให้ผิวหนงัท่ีสมัผสัเกดอาการแห้งกร้าน แดง และระคาย

เคือง สารนิโคตินในบหุร่ีจะดดูซึมผา่นผิวหนงัไปท าอนัตรายหลอดเลือดและเนือ้เย่ือเก่ียวพนัท าให้เส้นเลือด

ฝอยทัว่ร่างกายหดตวัตลอดเวลา ขาดเลือดไปเลีย้งผิวหนงับริเวณนัน้ และท าให้มีการสร้างคอลลาเจน 

(collagen) ลดลง ความยืดหยุน่ของผิวหนงัจึงลดลง ความสามารถในการรักษารูปทรงหรือความเตง่ตงึจึง

สญูเสียไป ท าให้เกิดรอยเห่ียวย่นตามผิวหนงัเร็วขึน้ (วีรวรรณ เลก็สกลุไชย, 2550) 

   1.2.9 การสูบบุหร่ีกับสุขภาพในช่องปาก การ

สบูบหุร่ีสง่ผลเสียมากมาย ท่ีเห็นได้ชดัเจน ได้แก่ กลิน่ปาก คราบสีน า้ตาลติด ตามเหงือก และฟัน ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีสมัผสัได้ แตค่วามจริงแล้วบหุร่ีจะมีผลเสียมากกวา่นัน้ นัน่คือ ความร้อน จากควนับหุร่ีท่ีดดูเข้าปาก จะ

มีอณุหภมูิสงู อาจมีผล ตอ่เนือ้เย่ือทัว่ทัง้ปาก ในลกัษณะกระตุ้น ให้มกีารหนาตวัของเย่ือเหงือกในช่องปาก

ท่ีผิดปกติ อาจก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้ เกิดคราบสีบนตวัฟัน วสัดอุดุหรือครอบฟัน เกิดกลิน่ปาก การ

รับรู้รสชาติเปลีย่นไป สง่ผลให้เกิดโรคฟันผใุนรากฟัน (อิทธิพล สงูแขง็, 2551) เนือ้เย่ือเหงือกไมแ่ขง็แรง 

โดยเฉพาะความสามารถการยึดเกาะคอฟันและกระดกูจะลดลง น ามาซึ่งอาการ เหงือกร่น รากฟันจะถกู

เปิดออกมา คนท่ีสบูบหุร่ีจึงมกัจะมีอาการเสียวฟันมาก เมือ่ฟันสมัผสักบัอาหารร้อนๆ หรือน า้เย็นๆ การท่ี

รากฟันโผล ่ไมใ่ช่แตจ่ะท าให้เสียวฟันเท่านัน้ แต่มนัยงัท าให้รากฟันผ ุได้ง่ายขึน้ด้วย ซึง่ยากตอ่การซ่อมแซม

แก้ไข เหมือนฟันผท่ีุตวัฟันโดยทัว่ไป การสบูบหุร่ีจึงบัน่ทอนและท าให้แผลหายช้าลง หากมกีารถอนฟันหรือ

ผา่ตดั ในช่องปาก โดยเฉพาะผู้ ท่ีจะท าการผา่ตดัใสร่ากฟันเทียม คนท่ีสบูบหุร่ีจะมี ความเสี่ยงท่ีรากฟัน



เทียมจะหลดุได้ง่ายกวา่ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี อีกอย่างท่ีคนสบูบหุร่ี มกัไมค่อ่ยทราบคือ การสบูบหุร่ีท าให้มีกลิน่

ปาก และก่อให้เกิดการเกาะของ หินปนูง่ายขึน้ มีคราบสดี าติดท่ีฟันและลิน้ (พจนารถ พุ่มประกอบศรี, 

2550) นอกจากนีย้งัสง่ผลท าให้เชือ้โรคในช่องปาก มกีารเปลี่ยนแปลงอาจมีปริมาณมากขึน้จะสง่ผลให้เกิด

โรคเหงือกอกัเสบ หรือโรคปริทนัต์อกัเสบง่าย 

 ซึ่งการสูบบุหร่ีทีมีผลต่อการเกิดโรคปริทันต์มีผลต่อร่างกายทัง้ผลเฉพาะท่ีและผลทางระบบ 

โดยเฉพาะคือ นิโคตินและสารประกอบเคมีอ่ืนๆ จะถูกดดูซึมผ่านทางผิวรากฟัน มีผลให้ไฟโบรบลาส 

(Fibroblast) ของเหงือกเพ่ิมการท างานของเซลล์สงูขึน้ ในขณะท่ีความสามารถในการสร้างคอลลาเจน 

(Collagen) ลดลง การยึดของเหงือกกับผิวรากฟันจึงลดลง จากรายงานการวิจัยงานสารปริทันต์  พบว่า 

ความล้มเหลวในการปลกูกระดกูเบ้าฟันและการปลกูเนือ้เย่ือในผู้สบูบหุร่ีอย่างมีนยัส าคญั 

 กลา่วได้วา่ การสบูบหุร่ีเป็นสิ่งส าคญัสิ่งหนึง่ในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการ

รักษาโรคปริทนัต ์และการฝังรากเทียมนิโคตนิในบหุร่ีมีผลทางระบบคือ ยบัยัง้การท างานของนิวโตรฟ์ล 

(Neutrophil) ลดภมูิต้านทานของร่างกาย และเพ่ิมการหดรัดตวัของเส้นเลือดฝอยรอบนอก โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงเส้นเลือดฝอยบริเวณเหงือก คาร์บอนมอนอกไซดใ์นควนับหุร่ีเข้าไปลดความเข้มข้นของออกซิเจนใน

เลือด ท าให้การเคลื่อนตวัของเมด็เลือดขาวช้าลง ลดความสามารถท าลายเชือ้แบคทีเรียในร่องเหงือก และ

มีผลยบัยัง้การท างานของโพลีมอร์โฟนิวเคลียร์ลิมโฟไซด ์(Polymophonuclear Lymphocyte PMNs) การ

สร้างเอนไซม์ไลโซมอล (Lysosomal Enzyme) ลดลง เป็นผลให้บริเวณชัน้ผิวหน้าของเนือ้เย่ือปริทนัต์ไม่

แสดงลกัษณะอกัเสบ เชน่ เหงือกแดง และเลือดออกตามไรฟ์น (กนิกนนัต์ บญุเพ่ิม, 2550) 

   1.2.10 การสูบบุหร่ีกับโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ บหุร่ีนอกจากจะท าให้เกิดโรคมะเร็ง 

โรคหวัใจและหลอดเลือดยงัก่อให้เกิดโรคข้อและกระดกู นั่นก็คือโรคกระดกูพรุน การสบูบุหร่ีจะลดเลือดท่ี

ไปเลีย้งกระดกู นิโคตินท่ีอยู่ในบุหร่ียังลดการสร้างกระดกูและลดการดดูซึมแคลเซียมท าให้ผู้ ท่ีสบูมีโรค

กระดกูพรุน กระดกูหกัง่ายโดยเฉพาะกระดกูสะโพก กระดกูสนัหลงัและกระดกูข้อมือ การสบูบหุร่ีในช่วงวยั

ท่ีร่างกายก าลงัสร้างมวลกระดกู (หรือช่วงก่อนอายุ 30 ปี) จะท าให้ระดบัมวลกระดกูสงูสดุ (peak bone 

mass) นัน้ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะท าให้เกิดความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคกระดกูพรุนต่อมา ส่วนการสบูบุหร่ี

ในช่วงหลงัอาย ุ30 ปีนัน้ จะเร่งให้เกิดการสญูเสียมวลกระดกูเร็วขึน้ 1.5-2 เท่า โดยทั่วไปจะมีผลต่อกระดกู

ทกุสว่นของร่างกาย  และโดยปกติแล้ววิตามีนดีจะช่วยกระดกูในการดดูซึมแคลเซียม  แต่การสบูบุหร่ีจะ

รบกวนใช้วิตามีนดีของร่างกายจึงท าให้แคลเซียมท่ีจะสร้างกระดกูให้แข็งแรงเหลือน้อยลง จึงส่งผลให้

กระดกูเร่ิมเปราะบาง(มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี,2551)  เกิดการอกัเสบของข้อและกระดกูจากการ



ออกก าลงัได้ง่าย มีการฉีกของเอ็นและกล้ามเนือ้ นอกจากนัน้การสบูบุหร่ียังท าให้ ระดบัฮอร์โมนเอสโตร

เจน ทัง้ในเพศหญิงและเพศชายลดลง ซึ่งเอสโตรเจนนีม้ีความส าคญัในการสะสมแคลเซียมและแร่ธาตอ่ืุน 

ๆ ท่ีช่วยท าให้กระดกูแขง็แรง 

   1.2.11 โรคอัลไซเมอร์ในคนสูบบุหร่ี ผู้ สู บ

บหุร่ีมีความเสี่ยงตอ่การท่ีภาวะสมองถกูท าลาย หรืออาจเป็นโรคอลัไซเมอร์ สงูกว่าคนท่ีไม่ได้สบูบุหร่ีถึง 2 

เท่า โดยโรคอลัไซเมอร์จะเกิดขึน้ได้กับผู้สบูบุหร่ีท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่น และพบว่าหากผู้สบูบุหร่ีมี อโป เอ ยีน 

(Apoe A Gene) จะไม่มีผลต่อความเสี่ยงของโรคอลัไซเมอร์ เพราะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน

สมอง เป็นไปได้วา่ผู้สบูบหุร่ีท่ีมี อโป เอ ยีน อาจตายตัง้แตอ่ายยุงัน้อย หรือมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอท่ีจะเป็น

โรคอลัไซเมอร์ เพราะตายเน่ืองจากเกิดโรคอ่ืนๆ จากการสบูบหุร่ี และพบว่าการสบูบุหร่ีเพ่ิมโอกาสสญูเสีย

ความจ าในผู้ใหญ่วยักลางคน 

   1.2.12 ผลของการสูบบุหร่ีต่อบุคคลข้างเคียง การสบูบหุร่ีนัน้นอกจากจะมีผลตอ่ผู้สบู

โดยตรงแล้วยงัท าให้ผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในบรรยากาศของควนับหุร่ีสดูเอาพิษจากควนับหุร่ีเข้าไปด้วย ท าให้เกิด

อนัตรายเช่นเดียวกบัผู้สบูบหุร่ี การรับควนับหุร่ีท่ีผู้ อ่ืนสบูจ านวน 20 มวน ในห้องท่ีไมม่ีอากาศถ่ายเท

ประมาณคร่ึงชัว่โมงจะท าให้ ผู้ไมส่บูบหุร่ีต้องหายใจเอาควนับหุร่ีเข้าไปเป็นปริมาณเท่ากบัการสบูบหุร่ี 1 

มวน ซึ่งผลกระทบของบหุร่ีท่ีมีตอ่คนข้างเคยีงได้แก ่การสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว ท าให้เดก็ป่วยด้วยโรค

หลอดลมอกัเสบ ปอดบวม หอบหืด หชูัน้กลางอกัเสบเพ่ิมมากขึน้ (สรุพจน์ วงศใ์หญ่, 2551)  และผู้หญิง

ตัง้ครรภ์ท่ีสบูบหุร่ี ระดบัคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะเพ่ิมสงูขึน้ทกุๆ ครัง้ ท่ีสดูเอาควนับหุร่ีเข้าไปในปอด 

คาร์บอนมอนอกไซดจ์ะเข้าไปแทนท่ีออกซิเจนในเลือด ท าให้ออกซิเจนในเลือดน้อยลง ซึ่งจะสง่ผลกระทบ

ตอ่ทารกในครรภ์ สว่นนิโคตินในบหุร่ีนัน้ จะมีผลท าให้ผนงัเส้นเลือดตีบแคบลง เป็นผลให้อตัราการเต้นของ

หวัใจมารดาสงูขึน้ ในขณะเดียวกนัอตัราการเต้นของหวัใจทารกก็สงูขึน้ด้วย เน่ืองจากการไหลเวียนของ

เลือดผา่นทางรกขณะท่ีมารดาสบูบหุร่ีนัน้ลดลงจากฤทธ์ิของสารนิโคติน โดยสรุปแล้ว หญิงมีครรภ์ท่ีสบูบหุร่ี 

จะท าให้น า้หนกัตวัขณะตัง้ครรภ์เพ่ิมน้อยกวา่ปกต ิและมีโอกาสแท้งคลอดก่อนก าหนด ตกเลือดระหวา่ง

คลอดและหลงัคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิงตัง้ครรภ์ท่ีไมส่บูบหุร่ี ท าให้เกิดภาวะรกเกาะต ่าและรกลอกตวั

กอ่นก าหนดมากขึน้ เดก็ท่ีคลอดจากมารดาท่ีสบูบหุร่ี จะมนี า้หนกัและความยาวน้อยกวา่ปกต ิพฒันาการ

ด้านสมองช้ากวา่ปกต ิอาจมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท มีระยะเวลาความสนใจสัน้ พฤติกรรมไม่

สงบน่ิง และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดนิหายใจได้มากจนไปถึงอาย ุ5 ขวบ และในการศกึษาของ

คณะวิจยัมหาวิทยาลยัมินเนโซตา เมืองบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจพบวา่ มีสารนิโคตินในเดก็



ทารกท่ีเพ่ิงคลอดจากมารดาท่ีสบูบหุร่ี แสดงวา่ทารกได้สารเคมีท่ีเกิดจากพิษของบหุร่ีผา่นมาตามรกเข้าไป

ในครรภ์ตัง้แตแ่รกเกิด โดยปริมาณสารเคมีท่ีวดัได้ในตวัทารกมีประมาณ ร้อยละ 10 ของปริมาณสารเคมีท่ีมี

อยู่ในปัสสาวะของผู้ ท่ีใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีนอกจากนีคู้ส่มรสของผู้สบูบหุร่ี ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกวา่คู่

สมรสท่ีไมส่บูบหุร่ีถงึ 2 เท่า โดยมคีวามเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกวา่ปกติถงึ 4 ปี สว่น

คนทัว่ไปท่ีได้รับ ควนับหุร่ีจะท าให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คดัจมกู น า้มกูไหล โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอาการ

หอบหืด โรคหวัใจ โรคหลอดลมอกัเสบ กจ็ะท าให้มีอาการของโรคเพ่ิมมากขึน้ (สถาบนัควบคมุการบริโภค

ยาสบู, 2551) 

   1.2.13 ผลกระทบของบุหร่ีต่อเศรษฐกิจ การ

สบูบหุร่ีไมใ่ช่มีผลกระทบตอ่ผู้สบูและบคุคลรอบข้างเท่านัน้ แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมยาสบูเป็นแหลง่รายได้ท่ีส าคญัแหลง่หนึง่ของรัฐ แตร่ัฐบาลต้อง

จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการรกัษาพยาบาลผู้เจบ็ป่วยด้วยโรคอนัเน่ืองมาจากการสบูบหุร่ีซึ่งอตัรา

การเจ็บป่วยด้วยโรคเหลา่นีม้ีเพ่ิมขึน้ทกุภาคทัว่ประเทศไทย รวมทัง้อตัราการตายก็สงูขึน้โดยมีผู้เสียชีวิต

จากการสบูบหุร่ีถึงปีละ 5 ล้านคน ท่ีผา่นมามีคนไทยต้องเสียชีวิตอย่างทกุข์ทรมาน ด้วยโรคท่ีเกิดจากการ

สบูบหุร่ี ท่ีส าคญัคือโรคมะเร็ง โรคหวัใจ ปีละ 52,000 คน หรือชัว่โมงละ 6 คน และต้องสญูเสียเงินรักษาผู้

เป็นโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี 3 โรคหลกั ได้แก่ มะเร็งปอด โรคหวัใจ โรคถงุลมโป่งพอง รวมปีละไมต่ ่ากวา่ 

50,000 ล้านบาท (กระทรวงสาธารณสขุ, 2549) และจากการศกึษาเปรียบเทียบ คา่ใช้จ่ายในปัจจบุนัและ

อนาคต ทางด้านสขุภาพของโรค ท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี กบัรายรับของรัฐจากภาษีบหุร่ี ในประเทศไทย ปี 

พ.ศ. 2546-2550 พบวา่รัฐบาลต้องสญูเสียคา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี ดงันี ้โรคถงุลม

โป่งพอง 8,746,235,942 บาท โรคหลอดเลือดหวัใจอดุตนั 2,725,124,874 บาท โรคมะเร็งปอด 

3,707,419,399 บาท จากผลการประเมนิและคาดการคา่ใช้จ่ายของทัง้ 3 โรค จากปี 2542-2550 และรายรับ

จากการเก็บภาษีบหุร่ีของภาครัฐ จากปี 2542-2550 พบวา่ คา่ใช้จ่ายของ 3 โรค นัน้ เร่ิมเพ่ิมสงูกวา่รายรบั

ของภาครัฐ จากภาษีบหุร่ีในปี 2543 และเพ่ิมมากขึน้ในปีถดัมา และตอ่ไปในอนาคต แสดงให้เหน็วา่ 

คา่ใช้จ่ายของเพียง 3 โรค มีแนวโน้มสงูกวา่รายรับของรัฐจากภาษีบหุร่ีในอนาคต(สถิรกร พงศพ์านิช, 2550) 

 นอกจากนีย้ังพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.25 ซือ้บุหร่ีเป็นมวน โดยร้อยละ 93.6 ของ

เยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี สามารถซือ้บหุร่ีได้ง่าย โดยท่ีผู้ขายไม่ขอดบูัตรประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 91 

เป็นการซือ้จากร้านค้าใกล้บ้าน คิดเป็นมลูคา่การใช้จ่ายวนัละ 12.58 บาทต่อวนั ดงันัน้ เมื่อรวมค่าใช้จ่าย



บหุร่ีของเยาวชนทัง้ประเทศสงูถึงวนัละ 20.3 ล้านบาท เยาวชนเหล่านีร้้อยละ 2.19 เป็นการสบูบุหร่ีเถ่ือนท่ี

ไมม่ีภาพค าเตือน เป็นผลให้รัฐต้องสญูเสียรายได้จากภาษีบหุร่ีถึงวนัละ 6.9 ล้านบาท หรือไม่ต ่ากว่า 2,500 

ล้านบาทต่อปี (ลกัขณา เติมศิริกุลชัย, 2551) การสญูเสียรายได้ของรัฐบาลเหล่านี ้ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศ

สญูเสียเงินไปกบับหุร่ีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

 

 

2.ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ี 

 สาเหตขุองการสบูบหุร่ีในคนทั่วไป สภุา มาลากุล ณ อยุธยา (อ้างในวนัเพ็ญ ทาราศี,2533) ได้

แบ่งสาเหตท่ีุท าให้คนติดบหุร่ี 3 ประการ คือ เหตกุระตุ้น ความเครียดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกาย 

ใจ และสงัคมของบคุคล เช่น การแสดงออกในท่ีสาธารณชน ท าให้เกิดการประหมา่ บคุคลเหลา่นีค้ิดวา่การ

สบูบหุร่ีช่วยให้หายประหมา่ เหตสุนบัสนุน การหาซือ้ได้สะดวก ง่ายดาย พ่อแม่สบูบุหร่ี เพ่ือนสบูบุหร่ีกัน

มาก การโฆษณา อยากเดน่ดงั เช่น เลียนแบบดาราศิลปิน ช่ือดงั ท าให้อยากเป็นดาราก็ท าตาม 

 การวิเคราะห์สาเหตขุองการสบูบุหร่ีในทางพฤติศาสตร์ สรุปสาเหตขุองการสบูบุหร่ีได้ดงันี ้การ

เอาแบบอย่าง โดยบุคคลมกัจะมีกลุ่มอ้างอิงเสมอในแง่ความคิด ความรู้สึกและการกระท า ทัง้นีเ้พราะ

บคุคลต้องการเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ และต้องการยอมรับจากกลุ่ม ดงันัน้เมื่อกลุ่มอ้างอิงการสบูบุหร่ีของ

บุคคลในกลุ่มนัน้ย่อมจะสูบบุหร่ีตามไปด้วย การอยากลองท า การอยากตามผู้ อ่ืนในสงัคมเร่ิมตัง้แต ่

สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ครู ดารา นกัร้อง และผู้น ากลุม่ตา่งๆ กิจกรรมทางสงัคมก็เป็นสาเหตหุนึ่ง

เมื่อมีการรวมกลุม่ในสงัคม  เช่นเดียวกบัธรรมเนียมชมุชนไทยแตโ่บราณท่ีใช้บหุร่ี หมาก น า้ เป็นสิ่งต้อนรับ

ผู้ ท่ีมาเยือน  กลไกการปรับตวัก็เป็นสาเหตหุนึ่ง โดยบคุคลจ านวนมากใช้การสบูบหุร่ีเป็นทางออกของความ

ตงึเครียดทางอารมณ์ โดยอ้างวา่การสบูบหุร่ีจะระงบัอาการเหลา่นี ้และการท่ีบหุร่ีมีจ าหน่ายโดยทัว่ไป การ

โฆษณาทางสื่อมวลชน มีสว่นท าให้คนสบูบหุร่ีได้สะดวก และมีการสบูบหุร่ีมากขึน้ 

 2.1 ปัจจัยส่งเสริมท าให้คนสูบบุหร่ี 

   2.1.1 สารนิโคติน บุหร่ีใช้ใบยาสบูซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบอยู่ตามธรรมชาติ 

ร้อยละ 85 - 95 ของสารแอลคาลอยด์ทัง้หมด ขึน้อยู่กบัชนิดของใบยาสบู โดยสารนิโคตินสามารถกระตุ้น

ส่วนสมองท่ีเก่ียวกับ ความอยาก ความสุขสม รวมทัง้เป็นการเสพติด (องค์การอนามยัโลก; 2550) 

เน่ืองจากผู้สบูบหุร่ีท่ีมีความต้องการอยากทดลอง เมื่อทดลองแล้วท าให้ต้องการสบูบุหร่ีซ า้ กลิ่นของยาสบู



ไปเช่ือมตอ่กบัการหลัง่โดปามีน (Dopamine) ในสมอง โดยนิโคตินมีผลโดยตรงต่อสมองท าให้รู้สึกเป็นสขุ

เกิดความต้องการสบูบหุร่ีอีกผู้สบูบหุร่ีมกัต้องการความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี เมื่อมีการสบู

แล้วเกิดความรู้สกึหรืออารมณ์ในทางท่ีดีจงึต้องการสบูซ า้อีก ซึ่งเป็นอาการท่ีคล้ายคลงึกบัการได้รับสารเสพ

ติดและความรู้สกึพึ่งพาสารท่ีอยู่ในสิ่งเสพติดอ่ืนๆไมม่ีสารเสพติดตวัอ่ืนใดท่ีมีความสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

มากมายเทากบัความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการสบูบหุร่ี (ทศันา บญุทอง, 2550) และนิโคตินยงัเป็นยาเสพติดซึ่ง

ผู้ เสพท่ีติดแล้วต้องใช้ตลอดเวลาและทกุวนั ยกเว้นเวลานอนหลบั มีฤทธ์ิด้านดีคือ กระตุ้นตอ่มพิทอิูทารีและ

อะดรีนลัให้เกิดความรู้สกึคลายเครียด และควบคมุน า้หนกัตวั แตมี่ฤทธ์ิข้างเคียงคือ ท าให้เส่ียงต่อการเกิด

มะเร็ง ปอด โรคหลอดเลือดหวัใจ ถงุลมโป่งพองได้ เมื่อสดูควนับหุร่ีเข้าไป สารนิโคตินจะเข้าสู่ร่างกาย โดย

ร้อยละ 95 จะจบัอยู่ท่ีปอด บางสว่นจะดดูซึมเข้าสูก่ระแสโลหิต เมื่อใดท่ีระดบัของสารนิโคตินลดลงจากท่ี

เคยมีอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัจ านวนมวนบุหร่ีท่ีผู้สบูสบูต่อวนั จะท าให้เกิดอาการขาด

สารนิโคตินคือ กระวนกระวาย หงดุหงิด ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ เหน่ือยล้า ซึมเศร้า ง่วง มนึศีรษะ เหม่อลอย 

บางคนนอนไมห่ลบั และบางคนมีอาการปวดท้อง คล่ืนไส้อาเจียน ครั่นเนือ้ครั่นตวั ถ้าผู้สบูบุหร่ีไม่มีความ

ตัง้ใจแน่วแน่ในการเลิกสบู ก็จะหวนกลบัไปสบูอีกเพ่ือระงบัอาการเหลา่นี  ้

   2.1.2 เพศ จากการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

พบวา่ผู้ชายสบูบหุร่ีมากกวา่ผู้หญิงถึง 22 เท่า คือ ร้อยละ 41.7 และ1.9 ตามล าดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากธรรมชาติ

ของผู้ชายเป็นเพศท่ีชอบความท้าทาย น่าตื่นเต้น และสนกุสนานต้องการท่ีจะท าตวัให้ดดูีท่ีสดุในสายตา

ของเพศตรงข้ามและสายตาของกลุม่เพ่ือน คดิวา่ตนเองเป็นเพศท่ีหนกัแนน่กวา่ผู้หญิง การสบูบหุร่ีกเ็ป็นสิ่ง

ท่ีท าให้ตนดดูี ดเูท่ห์   แสดงความเป็นชายท่ีแท้จริง  โดยผู้ชายท่ีชอบกีฬาท่ีท้าทาย มีแนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ี

เป็น 2 เท่าของเดก็ผู้ชายท่ีไมส่นใจกีฬาเหลา่นี ้บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพขาดความมัน่ใจในตนเอง ประหมา่ง่าย 

วิตกกงัวล จะมคีวามเสี่ยงสงูตอ่การสบูบหุร่ี และบคุคลท่ีชอบความก้าวร้าวรุนแรง ไมเ่กรงใจ ไมเ่คารพใน

สิทธิผู้ อ่ืน ไมรู้่สกึผิดในสิ่งท่ีตนกระท าตอ่ผู้ อ่ืน บคุคลกลุม่นีก้็มีความเสี่ยงตอ่การเสพตดิบหุร่ีเชน่กนั ในเดก็

วยัรุ่นชายท่ีก าลงัริเร่ิมสบูบหุร่ีหรือบางคนสบูบุหร่ีตดิเป็นนิสยัคือ มีบหุร่ีพกติดตวัอยู่เสมอ สบูทกุวนัและสบู

มาประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็นสิ่งบง่ชีว้า่ติดบหุร่ี  สว่นผู้ ท่ีริเร่ิมสบูบหุร่ี คือ เร่ิมรับบหุร่ีจากเพ่ือนเพ่ือเข้าสงัคมหรือ

อยู่ในกลุม่ของเพ่ือท่ีมีบหุร่ีอยู่ในตวัประจ า หรือซ่อนไว้เพ่ือหยิบได้ รวมกลุม่กนัสบูบหุร่ี เมื่อพบปะกนัอาจจะ

เป็นวนัละ 1-2 มวน หรือ สปัดาห์ละ 3-4 มวน สบูมาน้อยกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน ให้เหตผุลตา่ง ๆ วา่สบู

บหุร่ีเพ่ือเข้าสงัคม เพ่ือให้หายกลุ้มใจ เดก็ท่ีติดบหุร่ีสว่นมากเพ่ือนมกัเป็นบคุคลแรกท่ีให้บหุร่ี บคุคลอีกพวก



หนึ่งคือ บิดามารดาท่ีสบูบหุร่ีมกัมีลกูสบูบหุร่ี เพราะเหน็วา่สบูบหุร่ีมาตลอดชีวิตแล้วยงัไมเ่หน็อนัตราย

เกิดขึน้ 

 จากการจดัโครงการค่ายเยาวชนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลบุหร่ี พบว่า เยาวชนกลุ่มสบูส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 99 ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก และเพศชายมีโอกาสสูบบุหร่ีมากเป็น 67.57 เท่า ของ ซึ่ง

สอดคล้องผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกบัผลส ารวจและการศกึษาท่ีผา่นมา อาทิสถานการณ์การบริโภคยาสบูของ

ประชากรไทย พ.ศ.2549 ซึ่งพบว่าเพศชายมีอตัราการสบูบุหร่ีเท่ากับ  9.0 ล้านคน ในขณะท่ีวยัรุ่นหญิงมี

อตัราสบูบุหร่ีเท่ากับ 5 แสนกว่าคน จากทัง้หมด 9.5 ล้านคน ทัง้นีเ้น่ืองจากสิ่งยั่วยุต่อเพศชายในสงัคม

ปัจจุบันมีมาก บุหร่ีมีการวางจ าหน่ายอย่างกว้างขวาง หาซือ้ได้ทั่วไป และถึงแม้ว่าบุหร่ีเป็นสิ่งท่ีไม่ดีใน

สายตาของบคุคลสว่นใหญ่ในสงัคม แต่บุหร่ีก็มิใช่สิ่งผิดกฎหมาย(ศรัษณญา เบญจกุล, 2549)  นอกจาก

เพศชายจะพฤติกรรมสว่นตวั เจตคติ คา่นิยม ความรู้สกึนึกคิด และสงัคมต่างกัน การสบูบุหร่ีของเพศชาย

เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงสงัคมเป็นผู้ใหญ่ และมีอ านาจท่ีมีเหนือเพศหญิงและเดก็ ทัง้นีผู้้ชายท่ีสบูบุหร่ีจะมี

การยอมรับของสงัคมมากกวา่ และด้วยลกัษณะเฉพาะของวยัรุ่นเพศชายเป็นวยัอยากรู้ อยากลอง วยัของ

ความต้องการและการยอมรับในกลุม่เพ่ือนและในสงัคม วยัท่ีต้องการแสดงออกซึ่งตวัตนอย่างเตม็ท่ีและวยั

ท่ีย่ิงห้ามเหมือนย่ิงย ุ

 ดงันัน้การสบูบหุร่ีจึงอาจเป็นหนทางท่ีวยัรุ่นเพศชายน ามาใช้บ่อยท่ีสดุเพ่ือแสดงออกซึ่งความเป็น

ชาย และ ตอบสนองความคกึคะนองแห่งวยั (ปรียาพร ชเูอียด และนรลกัขณ์ เอือ้กิจ, 2549) 

   2.1.3 อาย ุจากการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากร อาย1ุ5ปี ขึน้ไป พ.ศ.2549 

(ส านกังานสถิติแหง่ชาต;ิ 2549) พบวา่กลุม่ประชากรท่ีมีอายใุนช่วง 25-40 ปี มีอตัราการสบูบหุร่ีมากท่ีสดุ 

ซึ่งมีจ านวน 3,732,242 จากทัง้หมด 9,535,484 คน ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานสถานการณ์การสบูบหุร่ีของ

ส านกังานสถิติแห่งชาติได้ผลสรุปการส ารวจการสบูบหุร่ีของประชากรไทยตัง้แตปี่ 2519 ถึง 2544 พบวา่ 

กลุม่วยัท างานอายรุะหวา่ง 25-49 ปี มีสดัสว่นการสบูบหุร่ีสงูกวา่ช่วงอายอ่ืุน คือ ร้อยละ 21.3 ขณะท่ีกลุม่

ผู้สงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป สบูบหุร่ีร้อยละ 18.2 และกลุม่วยัรุ่นอาย ุ15-24 ปีสบูบหุร่ีร้อยละ 10.9 และสอดคล้อง

กบัโครงการส ารวจการสถานการณ์บริโภคยาสบูยาสบู เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ซึง่พบวา่ ผู้ ท่ี

บริโภคยาสบูมีอายอุยู่ในระยะผู้ใหญ่ตอนต้น (21-40ปี) และระยะผู้ใหญ่ตอนปลาย (41-60ปี) ซึ่งการท่ี

ประชากรกลุม่นีม้ีอตัราการสบูบหุร่ีมากท่ีสดุ เน่ืองจากประชากรเป็นวยัท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง จึงมี

อ านาจในการซือ้บหุร่ีหรือยาสบูเพ่ือบริโภคได้เอง (ศรญัญา  เบญจกลุ, 2550) 



   2.1.4 ระดับการศกึษา  จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบู

บหุร่ีและดื่มสรุาในประชาชน จงัหวดัเพชรบรีุ พบวา่ระดบัการศกึษามีปัจจยัพืน้ฐานหรือลกัษณะชีวสงัคม

เร่ืองหนึ่งท่ีมีผู้สบูบหุร่ี โดยพบวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า (ระดบัประถมศกึษา) สบูบหุร่ีมากกวา่ผู้ ท่ีมกีารศกึษาสงู 

(วิไลรัตน์ เดียวกลู, 2549) ซึ่งสอดคล้องกบัการส ารวจการบริโภคของ ทศันา บญุทอง ท่ีพบวา่  กลุม่ตวัอย่าง

ท่ีสบูบหุร่ีสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 69.0) ประกอบอาชีพรับจ้างมากท่ีสดุ รองลงมา 

คือ เกษตรกร ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีเห็นได้ทัว่ไปในสงัคมชนบท ท่ีผู้บริโภคมกัมีอาชีพรับจ้างหรือเกษตรกรและ

การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา เพราะประชากรกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีใช้แรงงาน มีรายได้ไมม่าก การศกึษา

น้อยท าให้ขาดความรู้ ในการพิจารณาถึงผลเสยีของการสบูบหุร่ีอย่างถ่ีถ้วน นอกจากนีย้งัมีผลงานวิจยัท่ี

แสดงให้เหน็วา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่ามีโอกาสสบูบหุร่ีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู โดยจากการจดันโยบายการ

รณรงค์เพ่ือลดการบริโภคยาสบู ซึ่งผลการจดัโครงการพบวา่ ได้ผลดีคอ่นข้างดีกวา่ ส าหรับผู้ ท่ีมีการศกึษา

สงู และไมค่อ่ยได้ผลนกัส าหรับผู้ท่ีมีการศกึษาคอ่นข้างต ่ากวา่ (วิชยั โชควิวฒัน์ และคณะ, 2550) จึงเหน็ได้

วา่ระดบัการศกึษากเ็ป็นปัจจยัหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี 

   2.1.5 สภาพแวดล้อม สถานท่ีท างานท่ีมีผู้สบูบหุร่ีจ านวนมาก มีความเสี่ยงสงูท่ีจะ

กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสบูบหุร่ีและเลิกสบูได้ยาก โรงเรียนท่ีมคีรูอาจารย์สบูบหุร่ีก็จะมคีวามเสี่ยงท่ีนกัเรียน

นกัศกึษาจะสบูบหุร่ีมากขึน้ ทัง้นี ้ผู้ท่ีติดบหุร่ีสว่นใหญ่จะเร่ิมสบูบหุร่ีก่อนจบชัน้มธัยมศกึษา หมายความวา่ 

ถ้าเยาวชนคนไหนไมเ่คยสบูบหุร่ีในระหวา่งท่ีเรียนชัน้มธัยมศกึษา เยาวชนคนนัน้กจ็ะมีแนวโน้มเป็นคนท่ีไม่

สบูบหุร่ี  เยาวชนท่ีสบูบหุร่ีจะสง่ผลให้มีผลการเรียนต ่ากวา่ท่ีเคยเป็น และมีแนวโน้มท่ีจะติดกลุม่เพ่ือนท่ีสบู

บหุร่ีด้วยกนั นอกจากนี ้ยงัมีผลเสยีต่อบคุลิกภาพ กลายเป็นคนไมแ่ขง็แรง และไมม่ัน่ใจในตนเอง 

(ประกติ วาทสีาธกกจิ และกรองจติ วาทสีาธกกจิ, 2550) นอกจากนีพ้บวา่การหาซือ้

บหุร่ีได้ง่าย ซึ่ง สามารถหาซือ้ได้ทกุสถานท่ี ทกุเวลา ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยให้มีการสบูบหุร่ีมาก 

 2.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้สูบบุหร่ี 

   2.2.1 ความอยากลอง เป็นธรรมชาติของผู้ชายท่ีความอยากลองเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย น่า

ตื่นเต้น และสนกุสนาน ถึงแม้จะทราบวา่เป็นสิ่งท่ีไมด่ีตอ่สขุภาพก็ตาม และบวกกบัความคดิท่ีวา่ ผู้ชาย

ต้องการท่ีจะท าตวัให้ดดูีท่ีสดุในสายตาของเพศตรงข้ามและสายตาของกลุ่มเพ่ือน คดิวา่ตนเองเป็นเพศท่ี

หนกัแน่นกวา่ผู้หญิง  จึงสามารถท าอะไรก็ได้  สงัคมไมไ่ด้บงัคบัเหมือนอย่างเพศหญิง การสบูบหุร่ีกเ็ป็นสิ่ง

ท่ีท าให้ตนดดูี ดเูท่ห์ แสดงความเป็นชายท่ีแท้จริง และจากสถานภาพสงัคมท่ีเหนือกวา่ จึงท าให้ผู้ชายมอง



วา่ไมไ่ด้เสียหายอะไรท่ีจะสบูบหุร่ี ซึ่งแตกตา่งจากผู้หญิงท่ีสงัคมคาดหวงัวา่ต้องเรียบร้อยเป็นกลุสตรี 

ออ่นหวานไมเ่หมาะท่ีจะมาสบูบหุร่ี จงึเป็นสว่นน้อยท่ีจะเห็นผู้หญิงสบูหุร่ี และเน่ืองจากเพศชายเป็นเพศท่ี

ต้องออกท างานนอกบ้าน เพ่ือหาเลีย้งครอบครัว  บางครัง้เกิดความเครียดขึน้ จากการได้รับอิทธิพลจาก

กลุม่คนในสงัคมวา่การสบูบหุร่ี เป็นการคลายเครียด จงึท าให้ผู้ชายหนัมาสบูบหุร่ีกนัมากขึน้เพราะคดิวา่

สามารถคลายเครียดได้ นอกจากนีก้ารได้รับคา่นิยมท่ีผิดคดิวา่การสบูบหุร่ีท าให้ตนดดูี ดเูทห์่ มีเสนห์่ ก็

ก่อให้เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีได้ 

   2.2.2 การตามแบบอย่างและการเลียนแบบโดยพบวา่เยาวชนท่ีสบูบหุร่ีร้อยละ 35.9  

เร่ิมสบูบหุร่ีเพราะเพ่ือนชวน เน่ืองมาจากเพ่ือนจะมีอิทธิพลอย่างมากส าหรับวยัรุ่น วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการ

เพ่ือนและสิ่งหนึ่งท่ีวยัรุ่นต้องการมากท่ีสดุ คือ การยอมรับจากกลุม่เพ่ือน ไมว่า่เพ่ือนจะท าอะไรก็มกัจะ

คล้อยตาม วยัรุ่นจะคิดแคว่า่ให้ตนเองสนกุและเป็นท่ียอมรับจากกลุม่เพ่ือนก็เพียงพอ เพ่ือนสบูบหุร่ี ตนก็

สบู บางคนไมอ่ยากสบูแตเ่หน็เพ่ือนสบูก็สบูด้วยเพ่ือให้เพ่ือนยอมรับ คิดวา่ถ้าตนไมส่บู ตนกจ็ะเป็นบคุคลท่ี

แปลกแยกของกลุม่ไป เพ่ือนจะไมย่อมรับ ถึงแม้ไมอ่ยากสบูแตเ่พ่ือไมใ่ห้แตกตา่งจากคนในกลุม่ จึงต้องสบู

บหุร่ีให้เป็น เพ่ือให้เพ่ือนในกลุม่ยอมรับ และเหมือนกบัเพ่ือนในกลุม่ บางคนมเีจตคติท่ีวา่ ถ้าไมส่บูบหุร่ีจะ

เข้ากบัเพ่ือนไมไ่ด้ เพ่ือนจะไมย่อมรับเข้ากลุม่ และหลายคนไมก่ล้าเลิกสบูบหุร่ี เพราะกลวัเพ่ือนจะล้อเลียน 

และไมใ่ห้เข้ากลุม่ดงันัน้การสบูบหุร่ีของเพ่ือนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี 

 และเมื่อมีคนในบ้านไมว่า่จะเป็นบิดา มารดา หรือญาตพ่ีิน้อง ซึ่งอยู่บ้านเดยีวกนัสบูบหุร่ี หลาย

คนจะสบูบหุร่ี เพราะเหน็การสบูในบ้าน และคิดวา่เป็นเร่ืองธรรมดา หรือตามแบบอย่างญาตพ่ีิน้อง อยาก

ลองสบูตามบ้าง และคิดวา่เป็นการแสดงออกถงึความเป็นผู้ใหญ่ เป็นชาย และมองเห็นวา่พ่อแม ่พ่ีน้อง ท า

ได้  ก็คิดวา่ดีและเขาสามารถท าได้  จึงท าให้เขาท าตาม ถงึแม้จะมีคนบอกวา่ไมด่ี เขากจ็ะท าเพราะเหน็

แบบอย่างจากพ่อแม ่พ่ีน้อง  

 จากการศกึษาปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีของนกัศกึษาวิทยาลยัสงักดักรม

อาชีวศกึษาในเขตภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย พบวา่  คนท่ีมีความสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนมาก มีแนวโน้มจะ

สบูบหุร่ีมากกวา่บคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัเพ่ือนกลุม่น้อย จึงมีโอกาสท่ีเพ่ือนสนิทจะชกัชวนให้สบูบหุร่ีได้

มาก ย่ิงถ้าอยู่ในช่วงวยัรุ่นซึง่เป็นวยัท่ีมคีวามใกล้ชิดกบักลุม่เพ่ือนมากกวา่ครอบครัว เพราะวยัรุ่นใช้เวลา

สว่นใหญ่อยู่ในโรงเรียน เมื่อมีความต้องการด้านตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนขึน้ไมส่ามารถบอกหรืออธิบายให้พ่อแมรู้่

ได้ ดงันัน้จงึคบหาบคุคลท่ีมคีวามคิด และอดุมคติคล้อยกบัตนเองกระท าพฤติกรรมตามกลุม่เพ่ือน จนท า



ให้มีการเลียนแบบการกระท าของเพ่ือนในกลุม่โดยขาดเหตผุล หากกลุม่เพ่ือนสบูบหุร่ี และคิดวา่การสบู

บหุร่ีจะเป็นการยอมรับซึง่กนัและกนั เป็นการผกูมดัทางจิตใจ กจ็ะชกัจงูให้เพ่ือนสบูบหุร่ีด้วย (ปรียาพร ชู

เอียด และนรลกัขณ์ เอือ้กิจ, 2549) และการศกึษาหาแนวทางลด และเลิกสบูบหุร่ี ของนกัเรียนชายพบวา่ 

เยาวชนมีโอกาสได้สมัผสั กบัควนับหุร่ี และบคุคลท่ีสบูบหุร่ี ตัง้แตใ่นครอบครัว ชมุชน และในโรงเรียน โดย

พบวา่ ในครอบครัวไทยปัจจบุนั ยงัมีบคุคลท่ีสบูบหุร่ีอยู่จ านวนมาก และพบวา่ มากกวา่ร้อยละ 65 ของ

ครอบครัวของเยาวชน ท่ีมีบคุคลท่ีสบูบหุร่ี และประมาณร้อยละ 60 ของบคุคลท่ีสบูบหุร่ีในครอบครัว จะ

เป็นบิดา มารดา หรือหวัหน้าครอบครัวเอง ซึ่งถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีความใกล้ชิด กบัประชาชนมากท่ีสดุ และ

ถือวา่ ครอบครัวเป็นสถาบนั ท่ีมีความส าคญัตอ่การเลียนแบบ และปลกูฝังทศันคติของเยาวชน เมื่อเข้าสู่

โรงเรียน ซึ่งถือเป็นสถาบนัการศกึษาของเยาวชน พบวา่ มากกวา่ร้อยละ 60 ของนกัเรียน มีเพ่ือนใน

โรงเรียนสบูบหุร่ี และมีครูในโรงเรียนสบูบหุร่ี ถึงร้อยละ 25-45 บคุคลท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของเยาวชน เช่น ดารา

ภาพยนตร์ นกัร้อง นกัแสดง หรือบคุคลส าคญัทางการเมือง ครูท่ีนกัเรียนประทบัใจ พบวา่ เป็นแบบอย่างใน

การสบูบหุร่ีของเยาวชน ถึงร้อยละ 20 ของนกัเรียน (สร้อย อนสุรณ์ธีรกลุ, 2530) 

 

   2.2.3 เพื่อเข้าสังคม บางคนต้องสบูบหุร่ีเพราะหน้าท่ีการงานท่ีต้องเข้าสงัคม งานเลีย้ง

สงัสรรค์หรืองานเลีย้งรับรอง ซึ่งมีผู้สบู ในสงัคมนัน้ๆ เชิญชวนให้สบู บางคนจะสบูเฉพาะในงานสงัคม

เท่านัน้ ทัง้นีเ้ป็นความเช่ือท่ีวา่ถ้าไมส่บูกจ็ะเข้ากลุม่ไมไ่ด้ และท าธรุกิจไมส่ าเร็จ 

   2.2.4 ความเครียด ความเครียด กงัวล ขาดสมาธิ พบวา่ความเครียดเป็นปัจจยัหลกัใน

ล าดบัต้นๆ ท่ีท าให้เกิดการติดบหุร่ี ทัง้นีเ้พราะเมื่อเกิดความเครียด ขาดสมาธิ กงัวล ไมส่บายใจ ถ้าได้สบู

บหุร่ีจะท าให้ผู้สบูบหุร่ีรู้สกึสบายขึน้ ทัง้นีเ้พราะสารนิโคตนิในบหุร่ีเมื่อซึมซาบเข้าสูก่ระแสเลือดแล้วจะไป

สมองอย่างรวดเร็วภายในไมเ่กิน 7-10 วินาที (เร็วกวา่เฮโรอีน 2 เท่า) ซึ่งออกฤทธ์ิท าให้เส้นเลือดแดงหดรัด

ตวั ความดนัโลหิตสงูขึน้ หายใจเร็วขึน้ และกระตุ้นสมองสว่นกลางท าให้รู้สกึผอ่นคลาย ในระยะต้น จากนัน้

จะไปกระตุ้นการหลัง่สารโดปามนิ (dopamine) จากสมองท าให้เกิดอารมณ์แห่งความสขุ  นอกจากนัน้

นิโคตินจะไปมีผลตอ่เซลล์ประสาทให้หลัง่สารเอน็โดฟิน (Endophine) ซึ่งเป็นสารท่ีท าให้ร่างกายผอ่นคลาย

กล้ามเนือ้ รู้สกึสบาย อีกทัง้นิโคตินจะไปกระตุ้นตอ่มหมวกไตให้หลัง่นอร์อิพิเนฟริน ท าให้เกิดการตืน่ตวัและ

มีพลงั  ดงันัน้ผู้ ท่ีมีความเครียดกงัวล ไมส่บายใจ หรือขาดสมาธิ   ถ้าได้สบูบหุร่ีแล้วจะท าให้ผู้สบูรู้สกึสบาย 

ผอ่นคลายมีความสขุ รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า มีพลงั จึงท าให้เกิดการเสพติดในท่ีสดุ แตเ่มื่อปริมาณนิโคตนิใน



สมองลดลง จะท าให้ผู้สบูเกิดอาการหงดุหงิด และเครียดได้ในเวลาตอ่มา และน่ีคือเหตผุลท่ีท าให้ต้องสบู

บหุร่ีอยู่เสมอเพ่ือคงระดบันิโคตินไว้ในร่างกาย (สรุพจน์ วงศ์ใหญ่, 2547) 

    2.2.5 กระแสของส่ือโฆษณา ปัจจบุนัโฆษณาทางโทรทศัน์มีอิทธิพลอย่างมากตอ่การ

บริโภคสินค้าของคนในปัจจบุนั ส่ิงใดท่ีมีการโฆษณาทางโทรทศัน์เยอะ และมีการโฆษณาสรรพคณุมาก ๆ 

ก็จะมีอิทธิพลท าให้คนสนใจและอย่างเป็นเจ้าของ พบวา่ร้อยละ 72 บหุร่ีมาร์ลโบโลเป็นย่ีห้อท่ีเห็นทางสื่อ

โฆษณามากท่ีสดุ และร้อยละ 67 เห็นย่ีห้อมาร์ลโบโลบนผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนบ่อยท่ีสดุ  ถึงแม้การเหน็ย่ีห้อ

บหุร่ีมาร์ลโบโลบ่อยๆ อาจจะไมไ่ด้เป็นสาเหตขุองพฤติกรรมการสบูบหุร่ีกต็ามแตก่็ท าให้เราเห็นวา่มาร์ล

โบโลคือบหุร่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ จากแนวโน้มนีส้ะท้อนให้เหน็วา่ โฆษณามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เพราะ

อย่างน้อยการโฆษณากท็ าให้ได้รู้จกัวา่บหุร่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ คือย่ีห้ออะไร  และมีสินค้าอีกหลาย ๆ ย่ีห้อท่ีใช้

ช่ือนีเ้ป็นช่ือของผลิตภณัฑ์ ท าให้เป็นช่ือท่ีคุ้นหมูากท่ีสดุ และย่ิงมีการโฆษณาบหุร่ีมาก มีการน าบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของคนในสมยันัน้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย (Marvin Goldberg; 2542) บวกกบัมีการ

โฆษณาท าให้รู้สกึวา่สบูบหุร่ีแล้วเท่ห์ ดี คลายเครียดได้ ย่ิงท าให้วยัรุ่นอยากสบูบหุร่ีมากขึน้ สื่อโฆษณา

ตา่งๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมล้วนมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเช่ือ

และนิยมชมชอบในผลิตภณัฑ์ท่ีโฆษณา ถึงแม้วา่ประเทศไทยจะมกีฎหมายห้ามการโฆษณาบหุร่ี และไมใ่ห้

ขายแก่บคุคลท่ีมีอายตุ ่ากวา่  18  ปี แตก่็ดเูหมือนวา่จะไมไ่ด้ผล ไมม่ีการลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนอย่างจริงจงั จึงท า

ให้สามารถหาซือ้บหุร่ีได้ไมย่ากนกั เมื่อบหุร่ีสามารถหาซือ้ได้ง่าย การท่ีจะสบูบหุร่ีกเ็ป็นไปได้ง่ายด้วย  

เพราะถ้าบหุร่ีหาซือ้ได้ยากแล้ว โอกาสท่ีจะสบูบหุร่ีกจ็ะมีน้อยลง แตบ่างประเทศท่ีไมม่ีกฎหมายห้ามก็มีการ

โฆษณาทกุรูปแบบ ซึ่งเผยแพร่ไปทัว่โลกตามการสื่อสารไร้พรมแดน ในปัจจบุนัสามารถรับรู้สื่อโฆษณาบหุร่ี

ของตา่งประเทศได้ทัง้ทางหนงัสือหรือสิ่งพิมพ์ชนิดตา่งๆ ทาง วิทยแุละโทรทศัน์ นอกจากนีก้ลยทุธ์ในการ

โฆษณาแฝงของอตุสาหกรรมบหุร่ีท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมายก็มมีาก คือ การจดทะเบียน การค้าโดยใช้

สญัลกัษณ์ตราบหุร่ีเป็นสนิค้า และการสนบัสนนุตา่งๆ ท่ีเน้นกลุม่เป้าหมายพิเศษ เช่น การจดัแสดงดนตรี 

การจดัแขง่รถให้วยัรุ่น การแสดงแบบเสือ้ให้กลุม่สตรี และการแจกสมดุหรือหนงัสือท่ีมตีราบหุร่ีให้แกเ่ดก็

เลก็ ในตา่งประเทศยงัมีการโฆษณา แฝงทางภาพยนตร์ โดยให้ดาราท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบสบูบหุร่ีหรือใช้ดาราท่ีมี

ช่ือเสียงมาเป็นแบบโฆษณาจะช่วยปลกุเร้าให้เกิดความอยากลองหรืออยากสบูบหุร่ีมากขึน้ และให้เห็น

สญัลกัษณ์ของบหุร่ีนัน้ด้วย การโฆษณาทกุรูปแบบจะเน้นท่ีความโก้เก๋ ทนัสมยั และเร้าใจ ซึ่งสง่ผลอย่าง

มากในการสง่เสริมให้สบูบหุร่ี เยาวชนจึงมีแนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ีย่ีห้อท่ีมีการโฆษณาบ่อยๆโดยพบวา่ในเดก็



ท่ีอายนุ้อยกวา่ 13 ปี ท่ีสบูหรือติดบหุร่ี ร้อยละ 33.3 ระบวุา่การดภูาพยนตร์ท่ีมกีารสบูบหุร่ีท าให้อยากลอง

สบูบหุร่ี (ประกติ วาทสีาธกกจิ และกรองจติ วาทสีาธกกจิ, 2550) 

 

3.งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของคนกรุงเทพ พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ

อยากสบูบหุร่ี ของคนกรุงเทพฯท่ีตอบแบบสอบถามระบปัุจจยั 5 อนัดบัแรกท่ีกระตุ้นให้เกิดความอยากสบู

บหุร่ี คือ ความเครียด การดื่มสรุา โมโห/หงดุหงิด การเท่ียวกลางคืน และการดภูาพยนตร์ท่ีมีการสบูบหุร่ี 

นอกจากนี ้พบวา่การดภูาพยนตร์ท่ีมีการสบูบหุร่ีท าให้อยากลองสบูบหุร่ี แม้วา่ 1 ใน 3 ของผู้ ท่ีตอบ

แบบสอบถามกลุม่นีจ้ะยงัไมเ่คยสบูบหุร่ีเลยก็ตาม (โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2546) 

 การศกึษาระบาดวิทยาของการสบูบหุร่ี ของนกัเรียนอาชีวศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใน

อ าเภอเมือสงขลา พบวา่ ปัจจยัการสบูบหุร่ี ไมไ่ด้ขึน้กบัปัจจยัหนึ่งเพียงอย่างเดียว แตม่ีมาจากหลายปัจจัย 

ได้แก่ ความรู้เร่ืองบหุร่ี อาชีพมารดา ท่ีพกัปัจจบุนั บคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี เพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียนสบูบุหร่ี

และรายรับประจ าเดือน ปัจจยัเหลา่นี ้เกือบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เน่ืองจากวยัท่ีท าการศึกษาเป็นวยัท่ี

พฤติกรรมกลุ่มมีอิทธิพลมาก รวมทัง้การเอาแบบอย่างบุคคลท่ีพวกเขายอมรับทัง้ๆ ท่ี ในกลุ่มท่ีสบูบุหร่ี

ยอมรับวา่บหุร่ีมีโทษ ท าให้เกิดโรคตา่งๆ มากมาย ท าให้เสียสขุภาพ และเสียการเรียนแตต้่องการสบูเพราะ

บหุร่ีเป็นเพ่ือนท่ีดี ท าให้หายเครียด ดงันัน้ จึง ยอมเสียเงินซือ้บุหร่ีเพ่ือจะสบู และให้เป็นท่ียอมรับในกลุ่ม

และเหตผุลส าคญั คือโทษ จากบหุร่ีไมไ่ด้เกิดขึน้ทนัที ต้องอาศยัระยะเวลานานจึงจะเกิดโรค แตค่วามสบาย

ใจท่ี เกิดจากการสบูบุหร่ีเกิดขึน้ได้ทันที  ส่วนความรู้เร่ืองบุหร่ี บุคคลในครอบครัวสบูบุหร่ี เพ่ือนสนิทท่ี

โรงเรียนสบูบหุร่ี ท่ีพกัปัจจบุนั และรายรับประจ าเดือนมีความ สมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจัย

เหล่านีเ้ป็นปัจจัยส่งเสริมการเอาอย่างกลุ่ม และมีรายได้พอท่ีจะซือ้บุหร่ีได้ง่าย การท่ีคบเพ่ือนสบูบุห ร่ีมี

โอกาสท่ีจะสบูบหุร่ีได้ง่าย ๆ เน่ืองจากอยากทดลอง ปัจจยัทางสงัคมไทยท่ีสง่เสริมให้มีการสบูบุหร่ีมาก คือ 

การหาซือ้บหุร่ีได้ง่าย ซึ่ง สามารถหาซือ้ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเอือ้อ านวยให้มีการสบูบุหร่ี

มาก (สมฤดี มอบนรินทร์, 2542) 



 การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสบูบหุร่ี และดื่มสรุาในประชาชนจงัหวดัเพชรบรีุ 

พบวา่ ปัจจยัพืน้ฐาน เช่น ปัจจยัทางเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สภาพรายได้ และเขตพืน้ท่ีอยู่อาศยั มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสบูบหุร่ี ดงันี ้เพศชายมีอตัราการสบูบหุร่ีมากกวา่เพศหญิง 

(5 เท่า) ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า (ระดบัประถมศกึษา) สบูบหุร่ีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู คนท่ีมีรายได้ต ่าสบูบหุร่ี

มากกวา่คนท่ีมีรายได้สงู และการมีแบบอย่างพฤติกรรมการสบูบหุร่ี (วิไลรัตน์ เดียวกลู, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาแห่งชาติ

เร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบูในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

เจาะจงเลือกกลุม่เป้าหมายจากพืน้ท่ีท่ีศึกษา ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลนาบิน

หลา 2) โรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 ซึ่งตัง้อยู่ใน บ้านโคกไม้ไผ ่ต าบลนาบินหลา และ 3) โรงพยาบาลตรัง ต าบล

ทบัเท่ียง ซึ่งทัง้ 3 พืน้ท่ี อยู่ในเขตของอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยแบ่งกลุม่เป้าหมายออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1) กลุม่เป้าหมายหลกั : 

คณะท างาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี 

2) กลุม่เป้าหมายรอง : กลุ่ม

ผู้ใช้ยาสบู และ กลุม่เสี่ยงในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

 

การด าเนินงาน 

  

 แ บ่ ง

ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

  



             ขัน้เตรียมการ 

  1) จัด

ประชุมชีแ้จง สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ นโยบาย /ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับมติสมชัชาชาติด้านการ

ควบคมุยาสบู 

  2 ) 

ส ารวจสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบูในจงัหวดัตรัง 

  3) 

ค้นหาทนุ/เครือขา่ย โดยการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทกุระดบั 

 

ขัน้การด าเนินงาน 

1) ประชมุชีแ้จงคณะท างานในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัพิษภยัของยาสบูและนโยบาย
สมชัชาชาติด้านการควบคมุยาสบู 

2) ร่วมระดมสมองเพ่ือวางแผน ก าหนดแนวทางและบทบาทของทีมงาน/เครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
การน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ี 

3) ขบัเคลื่อนการด าเนินงานในชมุชน โรงเรียน และสถานบริการด้านสขุภาพ  
 

ขัน้ตอนประเมินผล 

            1)จัดประชุมแลกเปลี่ยนน าผลการประเมินมาร่วมสะท้อนคิดเพ่ือปรับปรุงแผนงาน /วิธีการ

ด าเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง 

      2) มีการการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระหวา่งพืน้ท่ีหลงัสิน้สดุโครงการ 

 

การรวบรวมข้อมูล 



  เก็บ

รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายและการด าเนินงานกอ่นปฏิบตัิการวิจยั ระหวา่งปฏิบตัิการวิจยั และ

ในสปัดาห์สดุท้ายของการปฏิบตัิการ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ.ได้แก่  จ านวนคนผู้สบูบหุร่ี หรือกลุม่เสี่ยงใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติอย่าง

ง่าย คือ ความถ่ี ร้อยละ เป็นต้น และข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการได้แก่ บันทึกการสงัเกต ภาพถ่าย ใช้วิธี

วิเคราะห์เนือ้ความด าเนินงานเพ่ือขบัเคลื่อนการน านโยบายไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 



 

 การศึ

กษาครัง้นีข้อน าเสนอผลการศกึษาใน 3 สว่น คือ 1) สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบูในจังหวดั

ตรัง 2) กระบวนการน ามตสิมชัชาแห่งชาติเร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพด้านยาสบูสู่

การปฏิบัติในพืน้ท่ี และ 3) ปัจจัยความส าเร็จในการน ามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองมาตรการในการควบคุม

ปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบูไปสูก่ารปฏิบตัิ ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบในพืน้ที่จงัหวัดตรัง 

 

ประเทศไทยไดด้  าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง

ภาครัฐ องคก์รเอกชน และชุมชน แต่ก็ยงัมีส่วนขาดท่ียงัไม่ไดด้  าเนินการหรือด าเนินการแลว้แต่ยงัไม่ไดผ้ลดี

เท่าท่ีควร ประกอบกบัประเทศไทยไดร่้วมลงสตัยาบนัตามกรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบ โดยมีผล

บงัคบัใชเ้มื่อ 27 กุมภาพนัธ ์2548 และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัประชุมจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2553-2557 และผา่นการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เมื่อ 22 เมษายน 2553  

การจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2553 เป็นการด าเนินการตามบทบญัญัติแห่ง

พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2550  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือขบัเคลื่อนพลงัการมีสว่นร่วมของภาคสว่น

ตา่งๆ ให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพ่ือสขุภาพของประชาชนคนไทยทัง้

ประเทศใช้หลกัการท างานด้วยยทุธศาสตร์สามเหลีย่ม เขยือ้นภเูขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งใช้ในการ

ขบัเคลื่อน เพ่ือแก้ปัญหาท่ียาก และซบัซ้อน โดยพึ่งพลงั 3 สว่น ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ พลงัทาง ปัญญา พลงั

ทางสงัคม และพลงัแห่งอ านาจรฐั หรืออ านาจทางการเมือง เน้นกระบวนการ ท่ีให้ประชาชนและหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉนัท์ เพ่ือน าไปสู ่การเสนอแนะ 

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพโดยในปี 2553  มีจ านวนทัง้สิน้ 9  ประเดน็ ซึ่งหนึ่ง ในนัน้คือ เร่ืองมาตรการ

ในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบู โดยสมชัชาได้รับรองมติให้ภาคีร่วมกนัขบัเคลื่อนการ



ควบคมุยาสบู ซึ่งในมติข้อท่ีสาม มีการกลา่วให้สมาชิกสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ให้ความร่วมมือในการ

สนบัสนนุมาตรการความเสีย่งตอ่สขุภาพ ซึ่งในทิศทางการขบัเคลื่อนมติสูแ่นวปฏิบตัิควรมีการขบัเคลื่อน 

เครือขา่ยร่วมท างาน รวมถึงข้อเสนอให้หน่วยงานเก่ียวข้องรวมตวัท างานแบบบรูณาการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวั

ตัง้ และพฒันาเพ่ิมศกัยภาพกลไกการท างานของแตล่ะจงัหวดั 

 

จงัหวดัตรังมพืีน้ท่ี 4,941,439 ตร.กม.  หรือ 3,088,399.375 ไร่  ใหญ่ล าดบั 4 ของภาคใต้ ล าดบั 33 

ของประเทศ มีประชากร 622,659 คน   (ชาย 305,678 คน และหญิง 316,981 คน)   โดยมีคนไทยเชือ้สาย

จีน 30 %  ครัวเรือน 195,489   นบัถือศาสนา พทุธ 84.42% อิสลาม 14.17% คริสต์ 1.04% อ่ืนๆ 0.37% 

แบ่งเขตพืน้ท่ีปกครอง 10 อ าเภอ 

คนในจงัหวดัตรังมีค่านิยมในการศึกษา และส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนสูง นักเรียนวยั 15 –19ปี มี

จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ีย 9.46 ปี มากกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มจงัหวดัฝ่ังอนัดามนั ของภาคใต ้(9.01) และของ

ประเทศ (8.90) เป็นจงัหวดัในภาคใตท่ี้มีสถาบนัศึกษาทุกระดบั นอกจากนั้นยงัพบว่าจงัหวดัตรังซ่ึงอยู่ใน

กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั มีอตัราความกา้วหน้าด้านการศึกษาสูงกว่าดัชนีความกา้วหน้าเฉล่ียของ

ประเทศ  โดยจงัหวดัตรัง อยู่ในอนัดับ 2 รองจาก จงัหวดัภูเก็ต และติดอนัดบั 1 ใน 5 ของจงัหวดัท่ีมีจ  านวนปี

เฉล่ียของประชากรในการศึกษาสูงท่ีสุดในประเทศไทย จงัหวดัภูเก็ตมีนักเรียนชั้น ม.6 ซ่ึงมีคะแนน O-Net 

เฉล่ียสูงอนัดบั 2 ของประเทศ (รองจากกรุงเทพฯ) 

1.2.1 การด าเนินงานควบคุมยาสูบของจังหวัดตรัง  พบวา่ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

นายแพทย์วิฑรูย์ เหลืองดิลก มีแนวทางการด าเนินงานท่ีถือปฏิบตัิเป็นประจ า คือ 2อ. 2ส. ออกก าลังกาย 

กินอาหารท่ีปลอดภัยและไม่อ้วนลงพุง เล่ียงสุราและไม่สูบบุหร่ี และมีมาตรการในการควบคุม

การสูบบุหร่ี ดงันี ้

1) ร่วมรณรงค์ทกุปี ในวนังดสบูบหุร่ีโลก 31 พฤษภาคม  

2) ปี 2554 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง ส ารวจและจดัเขตปลอดบหุร่ีของสถาน

ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารภายในจงัหวดั รณรงค์ลดเสี่ยงลดโรคเทเหล้าเผา

บหุร่ี 

3) จดักิจกรรมให้สถานท่ีราชการทกุแหง่ในจงัหวดัเป็นเขตปลอดบหุร่ี100%  



4) ปี2555 เตือนประชาชนควรรู้พิษภยัของบหุร่ีท่ีสง่ผลร้ายตอ่สขุภาพแนะเตือนให้รู้เท่า

ทนักลยทุธ์การตลาดของอตุสาหกรรมยาสบูโดยใช้ค าขวญัรณรงค์วา่ “จับตาเฝ้า

ระวังยับยัง้อุตสาหกรรมยาสูบ” หรือ Tobacco Industry Interference ท่ีจะสง่ผล

ตอ่ปัญหาการควบคมุยาสบูจากการตลาด ท่ีซบัซ้อนและเป็นอนัตรายตอ่ประชาชน 

อาทิการสง่เสริมการขาย การโฆษณาแอบแฝงของบริษัทบหุร่ีในด้านการช่วยเหลือ

สงัคม ชมุชน สถานศกึษา การรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

5) ปี 2555รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นถึงภยัร้ายของบหุร่ีมือ2 ซึ่งผู้ไมส่บูได้รับกระทบจาก

ควนัของผู้สบู 

6) มี รพ.ด าเนินการ รพ. ปลอดบหุร่ี ได้แก่รพ.ตรัง รพ.กนัตงั รพ.ห้วยยอด โดย รพ.ห้วย

ยอดได้เข้าร่วมโครงการ รพ.ปลอดบหุร่ี 100% กบัมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี  

1.2.2 ส านกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาพืน้ท่ี

จังหวัดตรังและกระบ่ี ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีแผนงานโครงการท่ีชัดเจนต่อการ

แก้ปัญหา เช่น การส ารวจข้อมลูนักเรียนสบูบุหร่ีปีละ 2 ครัง้, การจัดอบรมให้ความรู้เยาวชนแกนน าเพ่ือ

รณรงค์การเลิกบหุร่ีในนกัเรียน ฯลฯ  

 

 อย่างไรก็ตาม จากแผนภาพท่ี 1 และ2 พบวา่อตัราการสบูบหุร่ีของประชากรอายุ 15-18 ปี มีแนวโน้ม

เพ่ิมสงูขึน้ขึน้มากท่ีสดุ ปี 2550 5.89% เพ่ิมเป็น 11.57% ในปี 2554 ซึ่งในเด็กกลุ่มนี ้พบว่าสบูเป็นประจ า 

มากถึง 23.40% เป้าหมายของการศกึษาครัง้นีจ้ึง เป็นโรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 ท่ีมีนกัเรียนสบูบหุร่ีจ านวนมาก 

และหมูบ้่านท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ คือ หมูท่ี่ 4 บ้านโคกไมไ่ผ ่ต าบลนาบินหลา เลือกโรงพยาบาลตรังเป็นพืน้ท่ี

เป้าหมาย 

 



 

ส่วนที่ 2 กระบวนการน านโยบายสมัชชาชาตด้ิานการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัตใิน

พืน้ที่ 

      กระบวนการน านโยบายสมชัชาชาติการควบคมุยาสบูสูก่ารปฏิบตัิ ในพืน้ท่ีศกึษา ได้แก่ โรงเรียน

วิเชียรมาต ุ3, ชมุชนหมู ่4 บ้านโคกไผ ่ต าบลนาบินหลา และ โรงพยาบาลตรัง  มีกระบวนการ ดงันี ้

 

โรงเรียนวเิชียรมาตุ 3 

 ทีม

วิจยัเลือกโรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 เป็นพืน้ท่ีในการศกึษา เน่ืองจาก โรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 เป็นโรงเรียน

มธัยมศกึษา ม.1-ม.6 ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาจากโรงเรียนอ่ืนๆสามารถ

โอนย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 นีไ้ด้ และท่ีส าคญัผู้บริหารให้ความส าคญักบัปัญหายาเสพของ

นกัเรียน ดงัค ากลา่วของ ผอ.โรงเรียนวา่ 

“โดยส่วนตวัมีความเช่ือว่า ตวับหุร่ีเป็นสารตัง้ตน้ของสารเสพติดอ่ืนๆที่ตามมา มีความเช่ืออย่างนัน้ 

ก็เลยคิดว่าเม่ือเรามาอยู่ มาเป็นผูบ้ริหารทีนี่่ ส่ิงหน่ึงที่เราตอ้งแก้ปัญหาคือเร่ืองของยาเสพติดก่อน และ

จะตอ้งแก้ทีบ่หุร่ีก่อน เลยไดค้ยุกบัคณะครูเรา ใหร่้วมกนัด าเนินงานเร่ืองนี้”  

โรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 ด าเนินการส ารวจข้อมลูนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ปีการศกึษา 2555 ไมพ่บนกัเรียน

หญิงสบูบหุร่ี มีเฉพาะนกัเรียนชายทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลายสบูบหุร่ี 

รายละเอียดดงัตาราง 1 

  

นกัเรียนชาย ปีการศกึษา        

1 /2555 

ปีการศกึษา

2/2555 

จ านวน สบูบหุร่ี จ านวน สบูบหุร่ี 



ระดบัมธัยมศกึษาต้น 81 35 69 26 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 37 14 43 12 

รวม 118 49 112 38 

ตาราง 1 ข้อมลูโรงเรียนวิเชียมาต ุ3 ปีการศกึษา2555 

 

จากการพูดคยุกับครู พบว่าครูมีความกังวลต่อการแก้ปัญหาการสบูบุหร่ีของนักเรียน เน่ืองจาก

ประสบการณ์กวา่ 10 ปีของครูท่ีดแูลงานด้านนีย้งัไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ และไมม่ีข้อมลูยืนยันว่านักเรียน

เลิกสบูบหุร่ีได้หรือไม ่สว่นสาเหตกุารสบูบหุร่ีของนกัเรียน ครูเช่ือวา่เกิดจากคา่นิยมของสงัคม  

นโยบายของโรงเรียนในการควบคมุยาเสพติดก่อนเข้าร่วมโครงการ คือ 

1. มีระเบียบวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน พ.ศ.2555   ข้อ 12 

ความผิดท่ีถกูตดัคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน กรณี สูบบุหร่ีในท่ีเปิดเผย  

2. “โครงการป้องกนั  เฝ้าระวงั  และแก้ปัญหายาเสพติด” โดยด าเนินกิจกรรมดงันี ้

    1) กิจกรรมให้ความรู้ป้องกนั  เฝ้าระวงั  และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาโรงเรียนวิเชียร

มาต ุ3 

    2) กิจกรรมสง่เสริมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

ได้แก่กีฬาต้านภยัยาเสพติด  กิจกรรมนกัเรียนเข้าวดั  นัง่สมาธิ   กิจกรรมศิลปะ  นาฎศิลป์ และกิจกรรม

ปลกูต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น 

3. มีการติดสติกเกอร์เขตปลอดบหุร่ี และในห้องน า้  

4. พดูคยุกบัผู้ปกครองของเดก็ท่ีติดบหุร่ี ให้ช่วยดแูล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุดงัค าพดูของ 

ผอ.โรงเรียน  



“พูดคยุกบัผูป้กครองของเด็กทีติ่ดบหุร่ี ใหช่้วยดูแลว่าท าอย่างไรถึงจะใหเ้ลิก ซ่ึงก็เป็นแค่การพูดคยุ

ธรรมดา เวลาผูป้กครองมาประชุมเราก็พยายามใส่เร่ืองนี้ไป แต่คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

มากกว่า แลว้ก็มีป้ายหา้มสูบบหุร่ีอยู่แลว้ ก็แคติ่ดๆๆๆไป”  

5.ส าหรับกลุม่เสี่ยง คือกลุม่ท่ีสบูบหุร่ี หรือยาเสพติด ทางโรงเรียนจะให้โอกาสนกัเรียนเลิกให้ได้ 

ภายในหนึ่งภาคการศกึษา แตห่ากท าไมไ่ด้กจ็ะให้ย้ายไปเรียนการศกึษาทางเลือกหรือการศกึษาตาม

อธัยาศยัเป็นการเรียนเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมีนกัเรียนอยู่ประมาณ80กวา่คน สว่นใหญ่จะเป็นเดก็นกัเรียนท่ีมา

จากโรงเรียนอ่ืน ท่าน ผอ.โรงเรียนกลา่ววา่  

“เราถือว่าเป็นเดก็พวกนีเ้ป็นกลุ่มเส่ียง ก็พยายามคยุ แต่ว่า ความตัง้ใจคือท าอย่างไรใหเ้ด็กเลิกได้

ภายในหน่ึงภาคเรียนการศึกษา คือถา้เด็กเลิกไม่ได ้ก็แสดงว่าเด็กไม่พร้อมทีจ่ะอยู่ในระบบ ก็จะส่งออกไป

นอกระบบ ทางโรงเรียนก็จะยา้ยไปเรียนการศึกษาทางเลือก ซ่ึงในภาคเรียนที ่1 พ.ศ.2555 มีจ านวน 11 

คน”  

6. เดก็กลุม่เสี่ยงทกุคน ต้องพบ ผอ.โรงเรียน ช่วงบ่ายวนัศกุร์ เพ่ือมาคยุเร่ืองโทษของบหุร่ี และจงูใจ

ให้เดก็เลิกสบูบหุร่ีให้ได้ และมีการแตง่ตัง้อาจารย์ฝ่ายงานระบบดแูลช่วยเหลือเดก็ และครูแนะแนวท่ีคอย

ช่วยเหลือเดก็ 

ปัญหาและอปุสรรค จากการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีผา่นมา มีดงันี ้

1) ผู้ปกครองบางคนยงัมองวา่การสบูบหุร่ีเป็นปกติ ดงัจะเห็นวา่มีเดก็บางคนสบูบหุร่ีตัง้แต ่ป. 3 

ก่อนท่ีจะมาเข้าโรงเรียนนี ้ ดงัค าพดูของ ผอ.โรงเรียน  

 “ปัญหาที่เราแก้อะไรไม่ไดคื้อผูป้กครองมองว่า บหุร่ีไม่ใช่เร่ืองอนัตราย เป็นเร่ืองปกติ แลว้ไปใน

บา้นเดก็ ไปเปิดดใูนถงัขยะ ในซอกก็พบบหุร่ีตัง้กองอยู่ แลว้ถามว่าเราอยู่โรงเรียนแลว้เราจะแก้ปัญหา

เหล่านัน้ไดอ้ย่างไร”.....”ปัญหาทีเ่กิดคือเด็กทีติ่ดบหุร่ีตอนมาเรียนมธัยมมนัไม่ถึงคร่ึงแต่มนัติดมาจาก

ประถมแลว้ เด็กอายทีุน่อ้ยที่สดุ เป็นเด็ก ป.3 แลว้ติดมา 4 ปี แลว้ กว่าจะมาข้ึนม.1ที่โรงเรียนนี้” 

2) มีร้านค้ารายรอบโรงเรียน 5 ร้านค้า ท่ียงัคงขายบหุร่ีให้กบันกัเรียน ทัง้ท่ีทางโรงเรียนได้ท า

หนงัสือประสานความร่วมมือ ห้ามขายบหุร่ีให้กบัเดก็นกัเรียน แตก่็ยงัมีการขายให้กบันกัเรียน อาจารย์ฝ่าย

ปกครองกลา่ววา่  



“ถึงแมว่้าทางโรงเรียนไดท้ าหนงัสือแจ้งตามร้านคา้ เพราะกฎหมายเขารู้อยู่แลว้ แตจ่ริงๆสอบถาม

นกัเรียนว่าซ้ือที่ไหน เขาก็บอกว่าซ้ือตามร้านคา้รอบๆโรงเรียน โดยรอบแรกจะแจ้งผ่านผูใ้หญ่ไปก่อน แต่ว่า

ที่ผ่านมาคือเขายงัขาย คือผมไม่ทราบว่าผูใ้หญ่เขามีหนา้ที่หรือต ารวจ เพราะว่าจริงๆ เขาไม่ไดท้ า เหมือน

ผูใ้หญ่เขาก็ตอ้งมีรักษาฐานเสียงอะไรของเขา ซ่ึงตอ้งเหน็ใจเขา” 

การวางแผนงาน  ทางโรงเรียน ทีมวิจยัและผู้เก่ียวข้อง ได้วางแผนไว้ ดงันี ้

1) ยงัคงใชม้าตรการของโรงเรียนท่ีมีระเบียบอยูเ่ดิม  แต่เพ่ิมความเขม้ขน้และจริงจงัมากข้ึน 

2) น านโยบายของสมชัชาสุขภาพมาด าเนินงานอยา่งจริงจงั ไดแ้ก่ 

- การติดป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษาและหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- การหา้มสูบบุหร่ีในขณะท่ีอยูใ่นชุดของสถาบนัหรือชุดนกัศึกษา  

- การใหบุ้คลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย ์ผูน้  าทางศาสนาเป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน  

- การสนบัสนุนงบประมาณการผลิตส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ ดา้นพิษภยัจากบุหร่ีอย่างเป็น

รูปธรรม 

3)   ท างานประสานกบัผูป้กครองและผูน้  าชุมชน 

 
    ก า ร

ด าเนินงาน มีการด าเนินงาน 3 มาตรการ ดงันี ้

1) มาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงั มีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

1.1)  การใหค้วามรู้ ไดแ้ก่  

1.1.1) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ทีมวิจยัร่วมกบัโรงเรียน

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลนาบินหลา ณ หอ้งโสตทศันศึกษา 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ นักเรียนชายสูบบุหร่ีปีการศึกษา 

2/2555 จ  านวน 38 คน และกลุ่มเป้าหมายรองคือ แกนน าอาสาสมัคร

สาธารณสุขต าบลนาบินหลา จ านวน 5 คน  

1.1.2) จดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีและยาสูบและวิธีการเลิกสูบบุหร่ี 

ทีมวิจยัร่วมกบัโรงเรียน โดยเชิญเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลตรังและประธานชมรม

คนไร้กล่องเ สียงโรงพยาบาลตรัง เป็นวิทยากรให้ความ รู้แก่นัก เรียน

กลุ่มเป้าหมาย ท าให้เด็กเกิดความตระหนักมากข้ึนกว่าท่ีเคยท ามาโดยการหัก



คะแนนไม่ไดผ้ล แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไดผ้ลกบัเด็กมธัยมปลายหรือไม่เพราะเด็ก

เหล่าน้ีไดสู้บบุหร่ีมาหลายปีแลว้ ดงัค  าพดูของอาจารยท่์านหน่ึง 

“พอคนไร้กล่องเสียงมา ผมว่าสร้างความตระหนักได้ดี คือคุยกับผอ.แล้วว่า

เราท าตรงนีม้านานแล้วมันไม่ได้ผล เพราะเด็กเห็นแล้วว่ามันชาชิน การหาวิธี

ให้มนัต้องจับใจเด็กให้ได้ ถ้าท าได้ก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะเลิกให้เขาคลิกของเขา

เอง  ถ้าไปหักคะแนนจะไม่ค่อยได้ผลคือตอนนีผ้มสังเกตแล้วว่า ม.ต้นยังได้ผล 

แต่ ม.5-6 ประมาณ 10 คนจะไม่ได้ผลเพราะว่าระยะเวลาท่ีเขาสูบมามนันาน” 

1.2) การเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียง โดยมุ่งเนน้นกัเรียนท่ีเขา้มาใหม่ มีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 

1.2.1) มีการส ารวจเด็กนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 1 ซ่ึงเป็นเด็กเขา้มาใหม่ 

และพบว่า ในปีน้ีมีเด็กท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงเคยสูบบุหร่ีมาแลว้ 15 คน  

1.2.2) แจง้ใหผู้ป้กครองทราบว่า นักเรียนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มเส่ียงตอ้งร่วมกนั

กบัทางโรงเรียนช่วยใหเ้ด็กเลิกสูบบุหร่ี 

1.2.3) ใหค้รูท่ีปรึกษาประจ าชั้น มีหนา้ท่ีคอยดูแล และให้ค  าแนะน า ว่าเด็ก

ยงัสูบอีกหรือไม่ และเกิดปัญหาอะไร  

1.2.4) ส่งต่อไปท่ีครูแนะแนว หากมีปัญหา เพื่อให้ค  าปรึกษา เฉพาะเป็น

รายบุคคล  

1.2.5) ส่งต่อมาท่ีระบบดูแล (คลา้ยๆครูปกครอง) หากยงัไม่ยอมเลิกบุหร่ี 

เพื่อใหค้  าปรึกษานกัเรียน รับการบ าบดั หรือใชม้าตรการลงโทษอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม 

1.3) การติดตั้งป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษา ดา้นหน้าประตูทางเขา้โรงเรียนและหน้า

อาคาร บริเวณหอ้งน ้ า เป็นตน้ 

1.4) ร่วมกนัจดัท าขอ้ตกลงของโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ดงัน้ี  

1.3.1) ไม่สูบบุหร่ีในขณะอยูใ่นชุดนกัเรียน   

1.3.2) บุคลากรโรงเรียน เช่น ผูอ้  านวยการ ครู อาจารย ์นักการภารโรง เป็น

แบบอยา่งแก่นกัเรียน  

1.3.3) ไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน เพื่อโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ปลอดบุหร่ี  

 

2) มาตรการบ าบดั มีวิธีปฏิบติั ดงัน้ี 



2.1) โดยจัดคลินิกอดบุหร่ีให้กบันักเรียนในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลตรัง ,

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง และชมรมคนไร้กล่อง

เสียงจงัหวดัตรัง ช่วงเวลา 12.30-13.00 น. สัปดาห์ละ 1 คร้ังจ  านวน 3 คร้ัง เพ่ือให้

เด็กท่ีสูบบุหร่ีทั้งหมดไดรั้บการบ าบดั 

2.2) เชิญผูป้กครองประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการกวดขัน ดูแล และช่วยเหลือให้

นกัเรียนสามารถเลิกบุหร่ี เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีอ่อนแอ จึงตอ้ง

พ่ึงพายาเสพติด หากมีการลงไปเยีย่มเด็กท่ีบา้นท าเด็กเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน 

และเขม้แข็งมากข้ึนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ดงัค าพดูของอาจารยฝ่์ายปกครองว่า  

“ทีนีถ้้าเช่ือมได้ระหว่างโรงเรียน กับบ้านนีน้ะ ทีนีเ้ดก็กจ็ะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เป็น

ห่วงเรามากขนาดไหน เพราะเดก็พวกนีย้อมรับได้ว่าเป็นเดก็ท่ีอ่อนแอ เขาถึงติดยา

เสพติด”  

2.3) จั ด

กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนในโรงเรียน  

การประเมินผล จากการติดตามของคณะวิจยั พบว่า  

1. ส านกังานเขตพืน้ท่ีมธัยมศกึษา เขต 13  ผู้อ านวยการส านกังานเขต ได้มอบนโยบายตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง แนวทางปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.

2555 – 2557 ในสถานศกึษา วนัท่ี 29 มิถนุายน 2555 เพ่ือให้ทกุสถานศกึษาปฏิบตัิ ซึ่งเป็นปัจจยัเอือ้ใน
การด าเนินงานตามโครงการวิจยั 

2. จากการด าเนินงานตามโครงการวิจยั พบวา่ ปีการศกึษาท่ี 2 พ.ศ.2555 นกัเรียนชายสบูบหุร่ี
จ านวน 38 คน สามารถเลิกบหุร่ีจ านวน  15 คน คิดเป็น 39.47 เปอร์เซน็ต ์เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาต้น 
จ านวน 13 และมธัยมศกึษาตอนปลาย 2 คน และพบวา่ปีการศกึษาท่ี 1 พ.ศ.2556 นกัเรียนชายสบูบหุร่ี
จ านวน 24 คน เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจ านวน 12 คน และมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 14 
คน  (ส ารวจข้อมลูนกัเรียนสบูบหุร่ี,31 พฤษภาคม 2556) 

3. เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมจากหน่วยงานภายนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงได้มอบเกียรติบัตร
แก่ผู้ท าคณุประโยชน์แก่โรงเรียน ได้แก่ ทีมงานวิจัย ,เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลตรัง, เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.นาบิน
หลา,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลาและผู้ ใหญ่บ้านและแกนน า อสม.ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการโรงเรียนปลอดบหุร่ี  

4. โรงเรียนยงัคงมีแผนงานด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองในปีการศกึษา 2556 และมุง่มัน่ให้ระบบการ
ช่วยเหลือนกัเรียนเลิกบหุร่ีเป็นเป็นผลงานดเีย่ียมของโรงเรียนตอ่ไปด้วย 



 

หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ไผ่ ต าบลนาบินหลา 

สาเหตุการเลือกหมู่บ้าน เน่ืองจากโรงเรียนวิเชียรมาต ุ3 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีบ้านโคกไม้ไผ ่หมูท่ี่ 4 ต.

นาบินหลาและข้อมลูของโรงเรียนพบวา่นกัเรียนจ านวน 49 คน มี 10 คนอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีบ้านโคกไม้ไผ ่คิด

เป็น 20.40 เปอร์เซน็ต์ ซึ่งมากท่ีสดุ จึงเป็นเหตผุลท่ีนกัวจิยัเลือกหมูท่ี่ 4 บ้านโคกไม้ไผเ่ป็นพืน้ท่ีศกึษา 

นอกจากนัน้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาบินหลา (นางหนเูนียร ด าจตุิ) ยงัเหน็ด้วยเป็นอย่าง

ย่ิงในการด าเนินงานโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการวิจยัการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองมาตรการ

ควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบูไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมระดบัพืน้ท่ีจงัหวดัตรงั แตม่ีความ

ห่วงใยวา่อาจจะประสบความส าเร็จยากเพราะสบูกนัมานาน จึงต้องท างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสขุภาพ ดงั

ค าพดูของนายก อบต.วา่       

“โดยเฉพาะบา้นโคกไมไ้ผ่หมู่ที ่4 ผูใ้หญ่บา้น, ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นทัง้ 2 ท่าน และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 4 สูบบหุร่ีทกุคน เป็นห่วงว่าจะเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของโครงการ และใน

การท างานอยากใหท้ าร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพชุมชนต าบลนาบินหลา” 

 ผลการส ารวจ ระดบัต าบล พบวา่ยงัไมม่ีการด าเนินเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี เน่ืองจากสว่นใหญ่จะไป

เน้นท่ียาบ้า กระท่อม จึงมเีพียงป้ายห้ามสบูบหุร่ีหน้าห้องประชมุเพียงแผน่เดียว ดงัภาพท่ี 3 หวัหน้า

ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลนาบินหลา กลา่ววา่  

“ที่ผ่านมา อบต.นาบินหลายงัไม่มีแผนงานที่เก่ียวขอ้งกบับหุร่ีโดยตรง โดยแผนงานหลกัของ

หน่วยงานจะมุ่งเนน้แก้ปัญหายาเสพติด เช่น ยาบา้ น ้ากระท่อม ฯลฯ และยงัไม่มีการจดัด าเนินงาน

เก่ียวกบัการสูบบหุร่ีในพ้ืนที่ ดงันัน้ในหน่วยงาน จึงมีเพียงป้ายหา้มสูบบหุร่ีติดอยูห่นา้หอ้งประชุม” 

อย่างไรก็ตามขณะนีอ้งคก์ารบริหารสว่นต าบลนาบินหลาก็ได้มีการด าเนินงาน เชน่  

1) ก าหนดพืน้ท่ีปลอดบหุร่ี บริเวณภายในอาคารส านกังานและห้องประชมุขององค์การบริหารสว่น

ต าบลนาบินหลาปลอดบหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต์   

2) เจ้าหน้าท่ีบคุลากรและลกูจ้างหรือผู้ ท่ีมาติดตอ่ราชการสบูบหุร่ีกจ็ะเป็นบริเวณลานจอดรถ  



ระดบัหมู่บา้น จากผลการส ารวจครัวเรือนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 จ  านวน  143 ครัวเรือน พบว่ามีหวัหนา้

ครอบครัวสูบบุหร่ีจ  านวน 93 ครัวเรือน คิดเป็น 65.03 เปอร์เซ็นต ์(ผลการส ารวจของอาสาสมคัรสาธารณสุข

, 27 กุมภาพนัธ ์2556)  

การวางแผนงาน ผูใ้หญ่บา้นและแกนน าอสม.และทีมวิจยั ประชุมวางแผนเพื่อน ามาตรการในการ

ควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบมาใชใ้นพ้ืนท่ี และก าหนดพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีภายในหมู่บา้น ดงัน้ี    

1) การน ามาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบมาใชใ้นพ้ืนท่ี โดยใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งระดบัต าบล และหมู่บา้น (หมู่ 4) มีบทบาทร่วมในการใชม้าตรการทางกฎหมาย/

ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงั เช่น การหา้มขายบุหร่ีใหก้บัเดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี และหา้มสูบบุหร่ีในท่ีมีป้ายหา้มสูบ

บุหร่ี เป็นตน้ 

2) ก  าหนดพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ 

2.1) ขอใหบ้า้นเป็นท่ีปลอดบุหร่ี  

2.2) ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นปลอดบุหร่ี  

2.3) เตน้ทง์านเล้ียงปลอดบุหร่ี  

3) ไม่จ  าหน่ายบุหร่ีใหเ้ด็กท่ีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี   

4) แกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น อสม. เป็นตวัอยา่งไม่สูบบุหร่ี 

 การ

ด าเนินงาน โดยยึด 2 มาตรการหลกั คือ มาตรการป้องกนั และมาตรการบ าบดั ดงันี ้

1. มาตรการป้องกนั 

1.1 จดัเวทีเชิงปฏิบตัเิพ่ือขบัเคลื่อนพืน้ท่ีต าบลนาบินหลาปลอดบหุร่ี 100 เปอร์เซน็ต์ โดย

องค์การบริหารสว่นต าบลนาบินหลา เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานตา่งๆ ในพืน้ท่ีและทีมวิจยัเชิญ

นกัวิชาการ ซึ่งในวนัจดังาน นายอ าเภอเมืองตรังได้มอบให้ปลดัอ าเภอมาร่วมเป็นประธานเปิดการประชมุ

และร่วมเสวนา ภายหลงัจากเสร็จการประชมุทีมงานวิจยั, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาบินหลา,แกน

น า อสม.,ผู้น าท้องท่ี และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต.นาบินหลา หลงัการประชมุประเมินผลการท างาน(AAR) พบวา่ 

ผู้ใหญ่บ้านโคกไม้ไผ ่กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ “ผมจะเลกิสูบบุหร่ี” สร้างความแปลกใจให้กบัทกุคนแตก่็

ปรบมือแสดงความยินดีกบัผู้ใหญ่ท่ีตดัสนิใจเลกิในวนันัน้  



1.2 ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ท่ีท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านติดป้ายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีท าการ

ผู้ใหญ่บ้านและมีการตดิสติกเกอร์และโปสเตอร์ท่ีสามารถเห็นได้โดยง่าย 

1.3 มีกิจกรรมรณรงคติ์ดสติกเกอร์ไม่จ  าหน่ายบุหร่ีใหเ้ด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ตามร้านคา้ต่างๆ

ในหมู่บา้น  

 2. 

มาตรการบ าบดั 

2.1 ประสานงานโรงพยาบาลตรังจดัคลินิกเลิกบหุร่ีให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี ณ ท่ีท า

การบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 ผู้น าเลิกบหุร่ีเป็นตวัอย่าง โดยเบือ้งต้นผู้ใหญ่บ้านเร่ิมต้นจากตวัเองและผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ร่วมกบัครอบครัวอาสาสมคัรอสม.น าร่องอีก  13 คน   

2.3 ให้ก าลงัใจผู้น าท่ีเลกิบหุร่ี เชน่ ติดตามผู้ใหญ่บ้านท่ีเลกิสบูบหุร่ี พบวา่มีอาการ

ข้างเคียงซึ่งมีผลมาจากการเลกิบหุร่ี เชน่ หงดุหงิด เน่ืองจากอยากกลบัไปสบูใหม ่โดยเฉพาะใน 2-5 วนัแรก

ของการหยดุสบู แตห่ากมีจิตใจท่ีเข้มแขง็และมีการให้ก าลงัใจท่ีดี อาการเหลา่นีก้็จะคอ่ยๆ ดีขึน้ภรรยา

ผู้ใหญ่พดูด้วยความกงัวลวา่ “หลงัจากผูใ้หญ่ประชุมแลว้วนัรุ่งข้ึนสูบบหุร่ีมวนเดียวและไม่สูบอีกเลย เขามี

อาการหงดุหงิด จนอยากใหเ้ขาสูบเหมือนเดิม และไดส้อบถามผูใ้หญ่บา้นว่าตอ้งการยาช่วยในการเลิกบหุร่ี

หรือไม่ ผูใ้หญ่ก็ปฏิเสธและยืนยนัทีจ่ะเลิกสูบบหุร่ีดว้ยตนเองแบบฉบัพลนั” 

2.4 ประชาสมัพนัธ์ให้เลิกบหุร่ี โดยใช้วิธีการขอร้องกนัโดย แกนน าอสม.ซึ่งรบัผิดชอบจะ

ร่วมกนัติดสตกิเกอร์และโปสเตอร์รณรงค์พิษภยัจากบหุร่ีและยาสบูยงัทกุครัวเรือน 

  

ผลการประเมิน 

1. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน เลิกบุหร่ีเพ่ือเป็นแบบอย่าง และน าร่อง 13 ครอบครัวปลอด
ควนับุหร่ี การให้ความรู้โทษและพิษภยัของสารเสพติดในบุหร่ีและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนใน
พืน้ท่ี สง่ผลให้คนในหมูบ้่านเร่ิมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ปัจจบุนัพบวา่มีจ านวน 11 ครอบครัวท่ีสามารถเลิก
บุหร่ีได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตามในวนัท าการธนาคารหมู่บ้านซึ่งเปิดให้สมาชิกฝากเงินและกู้ เงิน 



พบวา่ มีการพดูถึงผลเสียหรือพิษภยัของบหุร่ีในระดบัครอบครัวมากขึน้ สมาชิกท่ีเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านเร่ิม
พดูถึงสามีหรือลกูท่ีบ้านท่ียงัเลิกสบูบุหร่ีไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการยกกรณีตวัอย่างของผู้ ใหญ่บ้านท่ี
เป็นตวัอย่างเพ่ือโน้มนาวให้สามีหรือลกูเลิกบหุร่ี  

2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา กล่าวว่า ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะเขายังเลิก
ไม่ได้ เช่น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็พยายามเลิก  ดังนัน้ในเดือนพฤษภาคมนีท้างองค์การ
บริหารสว่นต าบลจะขยายพืน้ท่ีหมูบ้่านปลอดบหุร่ี หมูท่ี่ 3  ต าบลนาบินหลา ตอ่ไป  

3. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครูสอนเลิกบหุร่ีในหมูบ้่านและใช้บ้านเป็นห้องเรียน ซึ่งบ้านผู้ ใหญ่เป็นสถานท่ี
นดัประชมุทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  และเป็นแหลง่สบูบหุร่ี เมื่อผู้ใหญ่เลิกสบูบหุร่ีกเ็ป็นเหตจุงูใจ
ให้ลกูบ้านหลายคนเลิกตาม และขอค าแนะน าจากผู้ใหญ่ในการเลิกบหุร่ี 

 

 โรงพยาบาลตรัง  

นายแพทย์ชยัยทุธ   ศกัดิ์ศรชยั  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง ให้ความส าคญักับการแก้ปัญหาการ

สบูบหุร่ีในโรงพยาลตรัง  

ผลการส ารวจ พบวา่ โรงพยาบาลมีสติกเกอร์เขตปลอดบหุร่ีขนาดเลก็ติดอยู่กระจายทัว่ทัง้

โรงพยาบาล และบริเวณระเบียงอาคารหอพกัผู้ป่วยพบป้ายฟิวเจอร์บอร์ดห้ามสบูบหุร่ีติดอยู่แตใ่นละชัน้

สามารถเห็นได้อย่างชดัเจนแตบ่ริเวณระเบียงหอพกัผู้ป่วยตกึ 298 มีก้นบหุร่ีและขีเ้ถ้าอยู่ประปราย สว่น

บริเวณหลงัคาตกึอ านวยการจะพบก้นบหุร่ีจ านวนมาก 

การด าเนินงาน โรงพยาบาลตรังได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ และมีมาตรการควบคมุยาสบูใน

โรงพยาบาล 

มาตรการควบคุมยาสูบของโรงพยาบาล มีดงันี ้

1. รณรงค์ภายในโดยเปิดเสยีงตามสายให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบหุร่ีและยาสบู 

2. ติดสติกเกอร์และฟิวเจอร์บอร์ดห้ามสบูบหุร่ีในบริเวณอาคาร ระเบียงหอพกัผู้ป่วย 

3. ติดป้ายไวนิล โรงพยาบาลเขตปลอดบหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต ์หน้าประตโูรงพยาบาล 

4. จดัยามและต ารวจลาดตระเวนในพืน้ท่ีบริเวณโรงพยาบาล 

5. แตง่ตัง้คณะกรรมการโรงพยาบาลตรังปลอดบหุร่ี ประกอบด้วย 



  5.1) 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  รองผู้อ านวยการฝ่ายตา่งๆ ได้แก่ ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการพยาบาล  กลุม่

ภารกิจปฐมภมูิและงานประกนัสขุภาพ และกลุม่ภารกิจอ านวยการ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1.1) สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด าเนินงานทางด้านนโยบาย 

บคุลากรและ งบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบหุร่ีประสบความส าเร็จ  

5.1.2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด าเนินงาน

โรงพยาบาลปลอดบหุร่ี 

5.2) คณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบหุร่ี   มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1)  เก็บรวบรวมข้อมลู ศกึษา วิเคราะห์ วิจยัปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงาน

โรงพยาบาลปลอดบหุร่ี 

5.2.2) เป็นศนูย์กลางข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบหุร่ี 

5.2.3) ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงค์ เผยแผค่วามรู้รณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี 

5.2.4) ประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคยาสบู 

5.2.5) ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บนัทกึเสยีง หรือเกบ็รวบรวมวตัถอ่ืุนใดเพ่ือ

เป็นพยานหลกัฐาน 

5.2.6) มีหน้าท่ีควบคมุ ห้ามปรามหรือด าเนินการอ่ืนใดไมใ่ห้มีการสบูบหุร่ีในเขต

โรงพยาบาลตรัง  

 

การประเมินผล หลงัจากการด าเนินงานของโรงพยาบาลตรัง 

1. โรงพยาบาลเร่ิมมาตรการจบัปรับเดือนธนัวาคมจนถึงปัจจุบนัมีจ  านวนผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎหมายและถูก

ด าเนินการจบัปรับจ านวน 25 ราย(ขอ้มูลโรงพยาบาลตรัง,31 พฤษภาคม 2556)  ซ่ึงมีผลท าให้คนในชุมชน



พูดกันต่อๆ ว่าหากต้องมาโรงพยาบาลสูบบุหร่ีไม่ได้ ถูกจับแน่นอน ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า หน้าประตู

โรงพยาบาลจะมีกน้บุหร่ีท่ีญาติ หรือประชาชนท่ีมาโรงพยาบาลดบัท้ิงไวก่้อนเขา้โรงพยาบาลมากมาย 

2.พบว่า ป้ายหา้มสูบบุหร่ีท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล เช่น ในลิบ ถกูท าลาย โดยการใชมี้ดกรีด และ

เจา้พนกังานท่ีด าเนินการจบัปรับโดนกระแสต่อตา้นจากบุคลกรท่ีสูบบุหร่ีของโรงพยาบาล  

3.คิววินเมอเตอร์ไซด์ท่ีอยู่ขา้งประตูทางเขา้โรงพยาบาลตรังทั้ง 2 ดา้น กลายเป็นสถานท่ีสูบบุหร่ี

ของผูม้าติดต่อและใชบ้ริการโรงพยาบาลตรัง  ดงันั้นโรงพยาบาลตรังจึงจบัมือกบัหัวหน้าวินเมอเตอร์ไซด ์

ประกาศวินเมอเตอร์ไซด์ปลอดบุหร่ีและเตรียมจดัคลินิกเลิกบุหร่ีให้คนขบัรถมอเตอร์ไซด์รับจา้งสูบบุหร่ี

จ  านวน 11 คน จากคนขบัรถมอเตอร์ไซด์รับจา้งจ านวน 49 คนโดยไม่มีค่าใชจ่้าย และติดตั้งไวนิลห้ามสูบ

บุหร่ี 

3 โรงพยาบาลตรังท างานเชิงรุก โดยจดัคลินิกให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ี เช่น จดั

คลินิกเลิกบุหร่ีใหน้กัเรียนช่วงพกักลางวนั  และจดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ี ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนรอบ

โรงพยาบาล โดยมีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัตรัง,โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และวินเมอเตอร์ไซด ์ร่วม 

 

การขยายผลสู่ที่ว่าการอ าเภอเมืองตรัง  

 

 ท่ีมา

ของการเข้าร่วมโครงการ ทีมวิจยัเข้าพบนายอ าเภอเมืองตรังเพ่ือเรียนปรึกษาเร่ือง การน าร่องพืน้ท่ีระดบั

หมูบ้่านปลอดบหุร่ี บ้านโคกไม้ไผ ่หมูท่ี่5 ต าบลนาบินหลา  ทีมวิจยัได้น าเรียนสถานการณ์บร่ีุและยาสบู

และข้อมลูพืน้ท่ีเบือ้งต้น นายอ าเภอยินดีให้การสนบัสนนุและร่วมด าเนินการตามมติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติครัง้ท่ี 3 มาตรการในการควบคมุปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพด้านยาสบู  น าร่องพืน้ท่ี “ท่ีวา่การอ าเภอ

เมืองตรัง”  และอนญุาตทีมวิจยัเข้าร่วมประชมุก านนัผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอเมืองตรัง เพ่ือน าเสนอข้อมลู

สถานการณ์ปัญหาการสบูบหุร่ีและรณรงคเ์ลิกบหุร่ีผู้น าท้องท่ี  

 

 ผล

การส ารวจ พบวา่ ผู้น าท้องท่ีซึง่ประกอบด้วย ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน สารวตัร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 



251 คน เพศชายจ านวน 460 คน เพศหญิง 61 คน พบผู้น าเพศหญิง 100 เปอร์เซน็ต์ไมส่บูบหุร่ี และผู้น า

เพศชาย 199 คนสบูบหุร่ีคดิเป็น 43.26 เปอร์เซน็ต์ และต าบลนาบินหลาผู้น าชายจ านวน 27 คน ผู้น าหญิง 4 

ผู้น าชายสบูบหุร่ีจ านวน 11 คน คิดเป็น 47.83 เปอร์เซ็นต ์รายละเอียดดงัตาราง2  และพบวา่สถานท่ีท่ีคนใช้

เป็นท่ีสบูบหุร่ี ได้แก่ 1) บริเวณระเบียงหน้าท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรัง 2) ด้านเข้าทางข้างหลงัท่ีวา่การอ าเภอ

ทัง้สองฝ่ัง และ 3)บริเวณหน้าห้องท่ีท าการก านนัผู้ใหญ่บ้านซึ่งวางใบลงทะเบียน  ควนับหุร่ีลอยอบอวลทัง้

ท่ีวา่การอ าเภอท่ีประชมุก านนัผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมืองตรัง (ข้อมลูส ารวจผู้น าสบูบหุร่ี, 2 มกราคม 2556) 

 

ล าดบั พืน้ท่ี จ านวน ผู้น าชาย ผู้น าหญิง ผู้น าชายสบูบหุร่ี เปอร์เซ็นต ์

1 ต.บ้านควน 27 26 1 15      57.69  

2 ต.นาโยงใต้ 34 25 9 14      56.00  

3 ต.นาท่ามใต้ 35 33 2 18      54.55  

4 ต.นาตาลว่ง 27 25 2 13      52.00  

5 ต.บางรัก 26 20 6 10      50.00  

6 ต.นาบินหลา 27 23 4 11      47.83  

7 ต.นาท่ามเหนือ 55 51 4 24      47.06  

8 ต.หนองตรุด 39 35 4 16      45.71  

9 ต.ควนปริง 38 36 2 16      44.44  

10 ต.โคกหลอ่ 51 40 11 17      42.50  

11 ต.น า้ผดุ 50 47 3 19      40.43  

12 ต.นาพละ 43 33 10 11      33.33  



13 ต.นาโต๊ะหมิง 26 23 3 6      26.09  

14 ต.บ้านโพธ์ิ 43 43 0 9      20.93  

รวม 521 460 61 199 43.26 

ตาราง 2 แสดงจ านวนผู้น าสบูบหุร่ี อ าเภอเมืองตรัง (ผู้น าหญิงไมส่บูบหุร่ี 100 เปอร์เซ็นต์) 

  

การด าเนินงาน 

1. นายอ าเภอเมืองตรัง น ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านการควบคมุยาสบูแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ

และประกาศเป็นนโยบาย “ท่ีวา่การอ าเภอปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย” และได้ประกาศให้ท่ีประชมุทราบวา่

ขณะนีม้ีพืน้ท่ีน าร่องปลอดบหุร่ีและยาสบู คือ ต าบลนาบินหลา  หมูบ้่านโคกไม้ไผ ่หมูท่ี่ 4  

2. ท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรัง มีการติดป้ายประกาศ “ท่ีว่าการอ าเภอเมืองตรังปลอดบุหร่ี 100 

เปอร์เซน็ต์” หน้าท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรัง เพ่ือประกาศท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรังปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย 

และป้ายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีวา่การอ าเภอ 2 จดุ ได้แก่ 1) หน้าห้องท่ีท าการก านนัผู้ใหญ่บ้าน และหน้าห้อง

ประชมุท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรงั  

 3. จดั

คลินิกเลิกบหุร่ีให้กบัผู้น าทกุเดือนในคราวประชมุก านนัผู้ใหญ่บ้านโดยบรรจเุป็นวาระก่อนการประชมุ โดย

โรงพยาบาลตรังและชมรมคนไร้กลอ่งเสยีงจงัหวดัตรัง  

 

 การ

ประเมินผล 

หลงัจากการด าเนินงาน 3 เดือน ท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรัง พบวา่  

1)ในวนัประชมุก านนัผู้ใหญ่บ้านวนัท่ี 2 เมษายน 2556 ผู้น าท้องท่ีให้ความร่วมมือไมส่บูบหุร่ี

ภายในอาคารท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรัง แตจ่ะมีผู้ออกมาสบูอยู่ด้านนอก 



 2)  มี

ผู้น าสนใจเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจ และผู้น าเลกิบหุร่ีจ านวน 6 คน  (ทีมวิจยั , 2 เมษายน) และท่ีเหลือ

ยงัคงมีความพยายามในการเลิก ซึ่งผู้น าโดยสว่นใหญ่บอกวา่ “วนันี้แมจ้ะเลิกไม่ได ้แตก็่ลดปริมาณการสูบ

บหุร่ีลง” 

3)นายอ าเภอเมืองตรังสนับสนุนให้ผู้น าท้องท่ีทัง้ 14 ต าบลเลิกบุหร่ีและประกาศท่ีว่าการอ าเภอ

เมืองตรังปลอดบหุร่ีอย่างตอ่เน่ือง ทัง้มีการติดตามผลและช่ืนชมให้รางวลัแก่ผู้น าท้องท่ีท่ีสามารถเลิกสบู

บหุร่ีได้  และมอบปลดัอ าเภอเมืองตรังประชมุร่วมกบัคณะท างานระดบัพืน้ท่ีระดบัต าบลเพ่ือวางมาตรการ

ร่วมกนัในการแก้ปัญหาและให้น าเสนอความก้าวหน้าตอ่นายอ าเภอทกุเดือน 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจยัความส าเร็จในการน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตด้ิานการควบคุมยาสูบ

ไปสู่การปฏิบัต ิ

    

1.การท างานแบบเครือขา่ยท่ีช่วยกนัหนนุเสริมให้เกิดความเข้มแขง็และตอ่เน่ืองในการท างาน ทัง้

ให้เกิดพลงัใจ พลงัสมอง และพลงัในการลงแรงท ากิจกรรม เน่ืองจากการท างานรณรงค์ลดยาสบู อาทิ ใน

โรงเรียนแม้ครูจะท ามานานแตย่ากจะส าเร็จโดยการด าเนินการของโรงเรียนโดย ล าพงั ซึ่งจากการวิจยัครัง้นี ้

พบวา่ถ้ามีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากภายนอกไปร่วม ด้วย ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นและเพ่ิมพลงัให้ครูได้มี

แนวทางใหม ่และมีก าลงัใจในการรณรงค์กบันกัเรียนมากขึน้  

 

 1.1 

เกิดเครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานเพ่ือลดละเลิกบหุร่ี รวมทัง้ได้แนวทางการร่วมผลกัดนัการ

ท างานตอ่ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม  อาทิ การร่วมกนัพฒันาโครงการจงัหวดัตรังปลอดบหุร่ีโดย

ด าเนินการครอบคลมุพืน้ท่ี 10 อ าเภอ โดยน าโรงเรียนปลอดบหุร่ี และท่ีวา่การอ าเภอปลอดบหุร่ีเป็นโมเดล 



1.2 เกิดความร่วมมือระหวา่งภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  อาทิ โรงเรียนกบัโรงพยาบาล  , 

องค์การบริหารสว่นต าบลกบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล, อาสาสมคัรสาธารณสขุกบัโรงเรียน  เป็น

ต้น ก่อให้เกิดพลงัในการด าเนินงานเพ่ือลดละเลิกบหุร่ี 

1.3 ค้นพบแนวทางการท ากิจกรรมรณรงค์ใหม่ๆ  เช่น การให้ชมรมผู้ไร้กลอ่งเสยีง ร่วม

รณรงค์กบันกัเรียน หรือให้นกัเรียนเป็นอาสาท ากิจกรรมกบั รพ. หรือ อ าเภอกบัก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 

2. ผู้น าให้ความส าคญั อาทิ ผู้อ านวยการโรงเรียน,ผู้อ านวยการโรงพยาบาล, นายอ าเภอเมืองตรงั,

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัตรัง, ผู้อ านวยการส านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 13, นายกองค์การ

บริหารสว่นต าบล ,ก านนั และผู้ใหญ่บ้าน  โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ท่ีประกาศเลกิบหุร่ี เป็นต้น  

3. การไปขยายผลของ สมาชิกสมชัชาสขุภาพจงัหวดัและภาคีเครือขา่ยท่ีติดตามมติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติ เช่น นายแสวง ขนุอาจ ประธานสภาองค์กรชมุชนต าบลจงัหวดัตรังและรองประธานชมรมประชม

พืน้บ้าน ประกาศเลกิบหุร่ีเมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 จนถึงปัจจบุนั ซึ่งนีเ้ป็นผลจาการไปรณรงค์ในเวที

กิจกรรมกบัภาคีเครือขา่ยสมชัชาสขุภาพจังหวดัตรัง และการขยายผลยงัท่ีวา่การอ าเภอเมืองตรังและต าบล

อ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองตรังโดยนายอ าเภอเมืองตรังเป็นแกนน า 

4. มีการเผยแพร่ผา่นสื่อวิทย ุส่ืออินเตอร์เน็ต และท่ีประชมุผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัส านกังาน

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 13 และท่ีประชมุผู้บริหารส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง และท่ีประชมุก านนั

ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมืองตรัง 

 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  



“ท างาน” หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตามมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติระดบัพืน้ได้รับนโยบายจาก

หน่วยงานต้นสงักดัและมีผู้รับผิดชอบและแผนปฏิบตัิการท่ีชดัเจนตอ่มาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่

สขุภาพด้านยาสบู  แตจ่ากจ านวนตวัเลขผู้สบูบหุร่ียงัคงสงูอยู่ โดยเฉพาะนกัสบูหน้าใหมท่ี่เป็นเดก็และ

เยาวชน สะท้อนให้เห็นความจริงในสงัคมท่ียงัต้องยอมรับวา่ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์   

การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพ่ือศกึษามาตรการในการควบคมุปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพด้านยาสบูใน

พืน้ท่ีอ าเภอเมือง โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นตัง้แตก่ระบวนการวางแผน การปฏิบตัิการ และการ

ประเมินผล ได้ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจในระดบัการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีทัง้ 3 ระดบัคือ โรงเรียน 

สถานบริการ และชมุชน และยงัสามารถขยายผลวา่การอ าเภอ ก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมยงัเครือขา่ยพืน้ท่ี

ต าบลอีก 13 ต าบลในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองตรัง 

 “ตาย

ผอ่นสง่”  ควนับหุร่ีเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดโรคร้ายแรง แตก่ารวินิจฉยัของแพทย์ก็ไมส่ามารถระบไุด้วา่

โรคร้ายแรงเหลา่นัน้เกิดจากควนับหุร่ี? หากแตแ่นะน าผู้ป่วยท่ีเป็นโรคให้เลกิสบูบหุร่ี  กวา่ 10 ปีของผู้ป่วยท่ี

สบูบหุร่ีและเป็นโรค สามารถหยดุสบูบหุร่ีได้ และเมื่อทบทวนอดีตหลายคนกเ็สียใจ อยากเปลี่ยนแปลง  

อยากถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเพ่ือเตือนเพ่ือนร่วมสงัคม ให้ตระหนกัและเท่าทนัตอ่ความสขุท่ีได้รับ

จากการสบูบหุร่ี และอนัตรายท่ีจะตามมาไมว่า่จากการสบูบหุร่ีก้นกรองหรือใบจากยาเส้น และเตือนผู้ ท่ีไม่

สบูบหุร่ีแตไ่ด้รับควนับหุร่ีจากคนใกล้ตวัทัง้สมัผสัโดยตรงหรือโดยอ้อม (นายวิชิต  คงจนัทร์ ชมรมบคุคลผู้ไร้

กลอ่งเสียงโรงพยาบาลตรัง) 

 “การ

สร้างพลงัทางสงัคมเพ่ือคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี” เป็นแนวทางส าคญัในการแก้ปัญหา โดยทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องจะต้องร่วมกนัคดิ และมีข้อตกลงร่วมกนัเพ่ือคุ้มครองสขุภาพเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และผู้สงูอายใุห้

ปลอดภยัจากควนับหุร่ีอย่างจริงจงั เชน่ พืน้ท่ีบริเวณบ้าน โรงเรียน ศนูย์เดก็เลก็ก่อนวยัเรียน โรงพยาบาล 

และบางพืน้ท่ีในชมุชนเช่น เต้นงานเลีย้ง งานมหรสพ งานบญุ งานประเพณี  ซึ่งจะท าส าเร็จได้ก็ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ ท่ีสบูบหุร่ี   

 “การ

เลิกสบูบหุร่ี ท ายากกวา่ท่ีคิด”  จากประสบการณ์ของผู้ท่ีสบูบหุร่ีและไมส่ามารถเลกิได้ เกิดจาก “ความ



อยากลองและคิดวา่บหุร่ีเลิกเมื่อไหร่ก็ได้” แตเ่มื่อสบูบหุร่ีเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็มีภาวะติดสารนิโคติน 

ดงันัน้การเลิกบหุร่ีจึงจ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์หรืออยู่ภายใต้การดแูลของผู้เช่ียวชาญและต้อง

ได้รับก าลงัใจจากคนรอบข้าง 

“บริการอดบุหร่ี” การให้บริการในผู้ป่วยและบคุคลทัว่ไปท่ีต้องการเลกิบหุร่ี มีบริการใน

โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัและโรงพยาบาลชมุชนบางแห่งซึ่งยงัไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีระดบัอ าเภอ จึงเป็นเร่ือง

ท่ีคอ่นข้างยากและซบัซ้อนส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีจะเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการของรัฐ  ดงันัน้

การจดัคลนิิกอดบหุร่ีบริการเชิงรุกยงักลุม่เป้าหมายในพืน้ท่ีโดยร่วมมือกบัองค์กรในชมุชน สามารถจดั

คลินิกให้บริการแกป่ระชาชนได้โดยการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีอย่างชดัเจนท าให้ประชาชนสามารถ

เข้ารับบริการได้โดยสะดวกขึน้  แตท่ัง้นีค้วรท างานร่วมกบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในพืน้ท่ีเพ่ือ

การติดตามผลและการป้องกนัการสบูซ า้ในผู้ท่ีเลกิบหุร่ีและป้องกนันกัสบูบหุร่ีหน้าใหม่ 

 การ

เร่ิมต้นเลิกสบูบหุร่ีและท าได้ส าเร็จในผู้น าองคก์ร ผู้น าท้องท่ีท้องถ่ิน นอกจากเป็นแบบอย่างท่ีดียงัเป็น

ก าลงัใจให้กบัผู้ ท่ีต้องการเลิกบหุร่ี แล้วยงัจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีชมุชนอย่างรวดเร็ว

และสง่ผลให้เกิดคา่นิยมใหม ่ท่ีเกิดจากการช่ืนชม และมอบรางวลัให้โดยผู้บงัคบับญัชาและประกาศให้เป็น

ท่ีรับทราบโดยกว้าง 

“การแก้ปัญหาเชงิรุก”  การท างานกบัคณะท างาน ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีและกลุม่ผู้ใช้

ยาสบูและกลุม่เสีย่งในพืน้ท่ีเป้าหมาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวฒันธรรมการท างาน ซึ่ง

ผสมผสานการท างานภายใต้กลไกอ านาจรัฐและความสมัพนัธ์แนวราบของขบวนการภาคประชาชน โดย

มุง่ท่ีเป้าหมายความส าเร็จของพืน้ท่ีเป็นตวัตัง้  

และส าหรับมาตรการท่ีองคก์รท่ีระบตุาม พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี โดยเฉพาะหน่วยงาน

ภาครัฐและท้องถ่ิน สามารถด าเนินการได้ทนัทีและเห็นผลชดัเจนคือการจดัท าป้ายท่ีมีข้อความ “สถานท่ี

ราชการปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย ฝ่าฝืนปรับ 2,000” ติดตัง้ให้เห็นโดยง่ายเพ่ือเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ

ถึงมาตรการควบคมุยาสบูในระดบัพืน้ท่ี  

 

 



 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 สถานศึกษา 

1.การด าเนินการของสถานศกึษา นอกจากมาตรการของนกัเรียน ต้องมีมาตรการของครู นกัการ

ภารโรง ท่ีชดัเจน  นกัเรียนทราบวา่ครูสบูบหุร่ีและครูสบูบหุร่ีรับผิดชอบคลนิิกเลิกบหุร่ีในนกัเรียน  ครูเป็น

ปัจจยักระตุ้นส าคญัตอ่การเลิกบหุร่ีของนกัเรียน ดงันัน้ในขัน้การด าเนินการเพ่ือให้โรงเรียนปลอดบหุร่ี ครู

และบคุลากรทางการศกึษาทกุระดบัต้องปลอดบหุร่ี และเป็นแบบอย่างให้กบันกัเรียน 

2.ควรมีการบรูณาการสอนโดยครูทกุคนต้องท าความเข้าใจถึงโทษและพิษภยัจากควนับุหร่ีและ

สอดแทรกการตกัเตือนด้วยความรัก และไมก่ลา่วโทษผู้ท่ีสบูบหุร่ีทัง้ทางกายและวาจา ปรับเปลี่ยนมมุมอง 

นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีเป็นเหย่ือของสารเสพติดท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

 

สถานบริการด้านสุขภาพ 

1. ส านกังานสาธารณสขุควรสนบัสนนุให้โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล จดัคลินิกเลิกบหุร่ีใน

พืน้ท่ีระดบัต าบล เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายขึน้และมีการติดตามผลอย่างจริงจงั 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมีการรณรงค์ในพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองทกุระดบั โดยพืน้ท่ีระดบัต าบล  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสขุภาพ รพสต. ต้องด าเนินการในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีถึงอนัตราย

และโรคร้ายท่ีเกิดจากควนับหุร่ี  
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