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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย   1 ) แกนน าและประชาชนหมู่บ้านนางพระยา หมู่ที่ 3 ต าบลปากนคร 2) ผู้อ านวยการ อาจารย์ 
นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต าบลปากนคร และ 3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย ต าบลปากนคร ขั้นตอนการด าเนินงาน มี 3 ระยะ คือ ขั้นเตรียมการ ได้แก่ 
การประชุมแกนน าในพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงโครงการ และท าความเข้าใจมติสมัชชาสุขภาพการควบคุมยาสูบ และ
ศึกษาสถานการณ์การที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของชุมชนและโรงเรียน ขั้นด าเนินการ  มีการจัดเวที
ประชุมเพ่ือสรรหาอาสาสมัคร ประเมินทุนเดิม วางแผนควบคุมการบริโภคยาสูบ และน าแนวทางไปทดลอง
ปฏิบัติในพ้ืนที่ และขั้นประเมินผล โดยการประชุมแกนน าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน รวบรวมข้อมูล ด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นความเรียงเชิง
พรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่าการขับเคลื่อนมติสมัชชาชาติหรือนโยบายระดับชาติให้สามารถน ามาสู่การปฏิบั ติ
ได้นั้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับพ้ืนที่ และให้พ้ืนที่ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนที่
ของชุมชนบ้านนางพระยา ได้ก าหนดมาตรการไว้ 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้องกัน ประกอบด้วย การ
ก าหนดที่ห้ามสูบให้ชัดเจน จัดป้ายรณรงค์วัดปลอดบุหรี่ ติดป้ายห้ามแบ่งขายบุหรี่แก่เยาวชนต่ ากว่า 18 ปี 
และจัดแต่งตั้งทีมตรวจจับ ปรับ ผู้ละเมิดกฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน 2) มาตรการบ าบัด
เชิงรุก โดยทีม อสม. รพ.สต. บ้านโคกข่อย และ รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านครอบครัวที่ต้องการ
เลิกบุหรี่ และมีก านัน/แกนน าให้ก าลังใจแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการบ าบัด และ3) มาตรการเสริมแรง เพ่ิมคุณสมบัติ
บุคคลดีเด่นในทุกสาขาของต าบล เช่น ผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี ต้องไม่สูบบุหรี่ และมีรางวัลชื่นชมให้แก่ 
ครอบครัว หรือบุคคลตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ ในเวที
ชุมชน สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายต่างๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานพบว่าคนในชุมชนที่เคยติดบุหรี่อย่างมาก จาก 69 คน (69.62%) 
สามารถลดลงเหลือเพียง 20 คน (27.78%) รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 20 คน 
(66.66%) 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการการสูญเสียชีวิตของประชากรโลกจากการสูบบุหรี่ ว่ามี

แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี ค.ศ.1998 เป็น 4.9 ล้านคนในปี ค.ศ.2003 และมีแนวโน้มจะ

เพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านคนในปี ค.ศ.2030 การสูญเสียชีวิตของประชากรโลกถึงปีละ 10 ล้านคนนี้ แสดงว่า

บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าชีวิตจากมาลาเรีย จากการเสียชีวิตของมารดาและทารก และจากวัณ

โรครวมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 70 ของการสูญเสียในอนาคตจะเกิดขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

ประมาณปี ค.ศ. 2020 บุหรี่จะเป็นสาเหตุการตาย 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 1 ใน 6 ในปี       

ค.ศ.1990  

 ข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2552) พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบ

บุหรี่จ านวน 10.90 ล้านคน (ร้อยละ 20.70) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 2.01 เพศชาย ร้อยละ 40.46 แม้ว่า

ข้อมูลการสูบบุหรี่ในรอบ 18 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ.2552 กลับพบว่าอัตราการสูบบุหรี่

เพ่ิมมากขึ้น จากร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.36 ในปี 2554 (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม

ยาสูบ : ศจย,2555) แม้ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นจะเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่น่าวิตกก็คือตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นเป็นนักสูบ

หน้าใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน จากปี 2544 ร้อยละ 6.44 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2554 โดยเฉพาะ

เยาวชนในภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงที่สุด คือ ร้อยละ 23.76 (ศจย,2555) เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 93.60 ไม่เคยถูกผู้ขายขอดูบัตรประชาชน และส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่แบบแบ่งมวนขาย ร้อยละ 68.25 

ตลอดจนพบว่ากลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบมีส่วนส าคัญในการโน้มน้าวให้ประชาชนมี

พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบหลากหลายรูปแบบ เช่น การ

โฆษณา ส่งเสริมการตลาด บุหรี่ชนิดใหม่/รสชาติใหม่/ราคาถูกและการให้ทุนอุปถัมภ์ที่อ้างเป็นกิจกรรมที่

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นต้น 
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 ผลกระทบ ผู้สูบบุหรี่ หรือ บุคคลที่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ ท าให้ได้รับสารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 4,000 ชนิด และสารก่อมะเร็งไม่ต่ ากว่า 42 ชนิด ซึ่งก่อให้เกิด

มะเร็งได้ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งล าคอและกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหารส่วนต้น มะเร็ง

กระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มะเร็งไต เป็นต้น  (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือ

การไม่สูบบุหรี่, 2553) ท าให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ 3 ข้อมูลจากการศึกษาภาระโรคของกระทวง

สาธารณสุขประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต จ านวน 48,244 คนต่อปี จากโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสูบ

บุหรี่ท าให้ผู้สูบบุหรี่เสียชีวิต 1 คน ในทุก 10 คน ภายใน พ.ศ. 2573 สัดส่วนการเสียชีวิตจะเพ่ิมขึ้นเป็น   

1 คน ในทุก 6 คน และผู้สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า โดย

ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหรี่ และครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ในวัยท างาน ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัย

อันควรเร็วขึ้น 20-25 ปี ปี พ.ศ. 2550 พบว่าครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ต้องจ่ายเงินซื้อบุหรี่สูบร้อยละ 8.04 

ผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองมีมากกว่าร้อยละ 39.1 สมควรต้องได้รับการคุ้มครองเพราะในควันบุหรี่มีสารเคมี

มากกว่า 4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และมากกว่า 50 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง (สุทัศน์ 

รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชัย คงสกนธ์, 2552)  

ควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่แต่

ได้รับควันบุหรี่มือสองโดยมีผลต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ว่าปี 

พ.ศ.2552 จ านวนผู้เลิกสูบบุหรี่มีถึง 4.7 ล้านคน (ร้อยละ 30.37) ของประชากรที่เคยสูบบุหรี่ 15.6 ล้าน

คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2551) แต่ทดแทนด้วยผู้สูบหน้าใหม่ที่มีอัตราเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาน้อย ยากจน และอยู่ในชนบทเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงบริการการเลิกยาสูบของ

รัฐได้ ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรค

หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งปอด มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น วิธีการส าคัญที่จะลด

ภาระค่าใช้จ่ายของโรคดังกล่าวที่สามารถด าเนินการได้ในระดับพ้ืนที่คือ การควบคุมการบริโภคยาสูบ 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 3 พ.ศ.2553 เรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ  

ได้มีมติ ดังต่อไปนี้ 1) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

และเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.

2553- 2557 2) ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 3 เรื่อง มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ 
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และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปนี้ 2.1) ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของ

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการ

แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการก าหนดนโยบายหรือระเบียบ

ภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว 2.2) ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ 2.2.1) ปรับ

โครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพ่ือท าให้ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดย

ขอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมทั้งให้ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นที่ท าจากใบยาสูบพันธุ์ พ้ืนเมืองด้วย และ

ด าเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอ่ืนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 2.2.2) ห้ามธุรกิจยาสูบท า

กิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(Corporate Social Responsibility ; 

CSR) 2.3) ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ

กระทรวงสาธารณสุข ให้หลักประกันการเข้าถึงการบ าบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเข้าถึงการรับยา สมุนไพร 

แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกที่จ าเป็นต่อการบ าบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน 2.4) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ

ห้ามการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุปถัมภ์

จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลา

ในการน าเสนอโทษของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 2.5) ให้กระทรวงวัฒนธรรม กรม

ประชาสัมพันธ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามมีฉากสูบ

บุหรี่ และการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทาง

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนต่างๆ และมีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลสาธารณะที่ชื่อเสียงเช่น ดารา 

นักร้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน โดยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 2.6) ให้กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมก ากับองค์กรและเครือข่ายไม่ให้รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัท

ยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศตามกฎหมาย 2.7) ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคเกี่ยวกับบุหรี่เข้า

ไปในหลักสูตรการเรียนการสอนและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา ก าชับให้สถานศึกษาทุกแห่ง ติดป้ายและห้ามสูบบุหรี่ใน

สถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา ให้บุคลากร

ในสถานศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน 
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นักศึกษา สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม 

และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2.8) ให้กระทรวงสาธารณสุข และ

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ โดยร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.9) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

ระดับ มีบทบาทร่วมในการควบคุมแหล่งผลิต วัตถุดิบในพ้ืนที่ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบังคับ

อย่างจริงจัง 3.) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ดังนี้ 3.1) สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม เฝ้าระวังและติดตามข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา 

การส่งเสริมการตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด 3.2) สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ ที่ท างาน 

ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริมให้มีหมู่บ้าน

ปลอดบุหรี่ 3.3) ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนและ

ด าเนินการตามมตินี้ และตาม “แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557” ให้เป็น

รูปธรรมในระดับพ้ืนที่ 4) ขอให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงาน

หลักร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชน สร้างแรงจูงใจในการด าเนินการ

ตามมติและติดตามผลการด าเนินงานตามมตินี้ 5.) ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน

ความก้าวต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  

 

ค ำถำมกำรวิจัย 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3  เรื่องมาตรการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านบุหรี่ 

น าไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านอย่างไร 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่และมาตรการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน

และโรงเรียน 

2. ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการน ามาตรการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติใน

ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และโรงเรียน 

3. ค้นหาปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนการน ามาตรการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ 

 

ขอบเขตกำรวิจัย  

1. พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านนางพระยา ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

4. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะท างาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

หมู่บ้านและโรงเรียน 

5. ระยะเวลา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

          

                                                                   

 

 

 

 

 

ปัจจยัน ำเขำ้ 

จังหวัด 

อ าเภอ 

ต าบล 

หมู่บ้าน 

โรงเรียน 

         กระบวนการ                                             

การวางแผน(Planning) 

การปฏิบัติการ(Acting) 

การสังเกตและบันทึกผล
(Observing) 

ผลลัพธ์ 

มีวิธีการ/นโยบายควบคุม
ยาสูบ 

กลุ่มเสี่ยง/ผู้สูบบุหรี่
ลดลง/ได้รับการดูแล/ส่ง
ต่อ 



6 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในการขับเคลื่อนมติการควบคุม

ยาสูบ 

2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบ 

3. เกิดแนวทางการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การติดบุหรี่ การเลิกบุหรี่ โดยสังเขป ดังนี้ 

การสูบบุหรี่ในมุมมองจิตวิทยาและสังคม 

ค าตอบที่ได้จากผู้ติดบุหรี่ในเชิงจิตวิทยาถือว่าเป็นการให้รางวัลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ

ผู้ที่เริ่มติดบุหรี่ใหม่ การสูบบุหรี่เป็นเสมือนใบเบิกทางในการเข้าสังคม บางครั้งผู้สูบบุหรี่ก็ไม่รู้ตัวว่านี่เป็น

สาเหตุที่ท าให้ตนเองต้องการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ผู้สูบบุหรี่บางคนติดบุหรี่เพราะชอบกลิ่นและรสชาติของ

บุหรี่ และมีบางคนก็มีความสุขที่เฝ้าดูควันบุหรี่ที่ค่อยๆ ลอยไปสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยเชิงจิตวิทยา

ร่วมกับปัจจัยทางชีววิทยาแล้ว สามารถจดักลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ตอบสนองความพึงพอใจได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 เพื่อการกระตุ้น(stimulation) ผู้สูบบุหรี่จ านวนมากรู้สึกดีจากการสูบบุหรี่ รู้สึกว่าการ

สูบบุหรี่ช่วยให้กระปรี้กระเปล่า ตื่นตัว มีพลังงาน ท าให้สามารถท างานต่อไปได้ ซึ่งเป็นผลชั่วคราวจาก

นิโคตินที่มีผลกระตุ้นท าให้หายจากความอ่อนล้าได้อย่างรวดเร็ว ค าแนะน าทางจิตวิทยาการแพทย์ส าหรับ

ผู้สูบบุหรี่กลุ่มนี้อาจให้ออกก าลังกายปานกลาง หรือเดินเล่น เมื่ออยากสูบบุหรี่ 

กลุ่มที่ 2 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่มีต่อการจับถือหรือความพอใจทางปาก (Handling-

Oral gratification)  ผู้สูบบุหรี่บางคนมีความพอใจที่จะต้องมีอะไรบางอย่างจับถือ คีบ หรือต้องมีอะไร

คาบ เคี้ยวอยู่ในปากตลอดเวลา ผู้สูบบุหรี่กลุ่มนี้ อาจให้ค าแนะน าให้ถือสิ่งของอ่ืนๆ เช่น ปากกา ดินสอ 

หรือคาบ เคี้ยวสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย แทนที่จะคีบหรือคาบบุหรี่ 

กลุ่มที่ 3 เพื่อตอบสนองการผ่อนคลายด้วยความยินดี (Pleasurable relaxation) ผู้สูบบุหรี่

บางคนสูบบุหรี่เพื่อให้เกิดความรู้สึกจุใจในความรู้สึกทางบวก เมื่อประสบความส าเร็จ มีชัยชนะ มีความพึง

พอใจ เช่น สูบบุหรี่เมื่อท างานประสบความส าเร็จอย่างดี หรือสูบบุหรี่หลังจากรับประทานอาหาร การสูบ

บุหรี่ท าให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ควรได้รับการแนะน าให้แก้ไข
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นิสัยโดยแนะน าให้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ทางกายหรือทางสังคมที่เหมาะสมทดแทนกิจกรรมเดิมที่เคยท า เพ่ือ

ไม่ให้คิดถึงบุหรี ่

กลุ่มที่ 4 เพื่อเป็นการลดความเครียด (Crutch-tension reduction) ผู้สูบบุหรี่บางคนสูบ

บุหรี่เพ่ือลดผลกระทบทางด้านลบจากสิ่งต่างๆ เช่น ในสถานการณ์ที่มีความเครียด ภาวะที่รู้สึกโกรธ กลัว 

วิตกกังวล ซึ่งในกรณีนี้การบุหรี่เป็นเสมือนยาคลายความกังวล หรือการหลบหนีจากความวิตกกังวล ดังนั้น

การสูบบุหรี่ในกรณีนี้จึงใช้เพ่ือเป็นเครื่องแสดงถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือลดความเครียด ผู้ ที่สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ 

พบว่าจะเลิกพฤติกรรมสูบบุหรี่ไม่ยาก หากทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเมื่อเขา

สามารถทนต่อความเครียดที่ก าลังเกิดขึ้นได้ ผู้สูบบุหรี่ควรได้รับการแนะน า ให้มีกิจกรรมทางกายหรือทาง

สังคม เช่น การออกก าลังกายเมื่อเกิดความเครียด 

กลุ่มที่ 5 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางกาย (Physical addiction) ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม

นี้มักมีอาการผิดปกติต่าง ๆ ทางกายเกิดขึ้น เมื่อหยุดหรือไม่ได้สูบบุหรี่เพ่ือลดอาการผิดปกติอาการที่ไม่

สบายที่เกิดขึ้น ผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ต้องได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยา หรือสิ่งอ่ืนๆ ทดแทนเพ่ือ

ลดความไม่สบายอันเกิดจากการที่ร่างกายต้องการสูบบุหรี่ พร้อม ๆ ไปกับการแก้ไขในเชิงพฤติกรรมไป

พร้อมๆกันด้วย 

กลุ่มที่ 6 การติดโดยนิสัยและความเคยชิน มักจะมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็นรูปแบบ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ การสูบบุหรี่จะเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น สูบบุหรี่

เมื่อดื่มกาแฟ สูบบุหรี่เมื่อขึ้นรถ หรือสูบบุหรี่เมื่ออยู่ใกล้ที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ที่มาจากนิสัยนี้ไม่ได้เป็นการ

สูบบุหรี่เพ่ือตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยา ผู้สูบบุหรี่โดยความเคยชินนี้ไม่ได้สูบเพ่ือต้องการผ่อน

คลาย เพ่ือสังคม หรือเพ่ือการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์แต่อย่างใด ผู้สูบบุหรี่ไม่ได้รับความพึง

พอใจมากพอเท่ากับเมื่อครั้งที่สูบเพ่ือต้องการการตอบสนองทางจิตวิทยาเป็นเพียงความเคยชินเท่านั้น ผู้

สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้อาจพบว่า เลิกบุหรี่ได้ไม่ยากหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมให้แตกต่างไป

จากเดิม เปลี่ยนแปลงวิธีการสูบบุหรี่ที่เคยท า ปัจจัยที่จะท าให้เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จในกรณีนี้คือ การ

ตระหนักถึงบุหรี่แต่ละมวนที่สูบโดยฝึกให้ผู้สูบบุหรี่ถามตัวเองว่า มีความต้องการสูบบุหรี่จริงๆ หรือไม่ทุก

ครั้งที่จะหยิบบุหรี่มาสูบ ให้ตระหนักถึงตนเองตลอดเวลา 
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กลไกการติดบุหรี่  

ทุกครั้งที่สูดควันบุหรี่เข้าไป ร่างกายจะได้รับสารเคมีมากมายนับพันชนิด ซึ่งล้วนมีโทษต่อร่างกาย

ทั้งสิ้น เช่น สารก่อมะเร็ง สารที่เหนี่ยวน าให้เกิดอนุมูลอิสระ รวมทั้งสารเสพติดที่มีฤทธิ์ ร้ายแรงที่รู้จักกันดี

ในชื่อของนิโคติน (nicotine) ในบุหรี่ทั่วไปจะมีปริมาณนิโคตินประมาณ 1.80-3.25 มิลลิกรัม หรือร้อยละ 

20-25 ของปริมาณนิโคติน 

กลไกการติดนิโคติน 

 เมื่อสูดควันบุหรี่เข้าไป นิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านผนังเซลล์ทางเดินหายใจเข้าสู่กระแสเลือด แล้วไป

ออกฤทธิ์ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อลาย 

นิโคตินจะถูกก าจัดจากร่างกายทางปัสสาวะในรูปของโคตินิน (cotinine)  การท าความเข้าใจถึงความจริงที่

ส าคัญเกี่ยวกับการติดบุหรี่ ต้องพิจารณาจากสมอง 2 ส่วน คือ สมองชั้นนอก (cerebral cortex) ที่เป็น

สมองส่วนคิด ที่ท าหน้าที่คิดและตัดสินใจด้วยสติปัญญาแบบมีเหตุผล และสมองส่วนที่อยู่ชั้นใน  (limbic 

system) ที่เป็นสมองส่วนอยาก เป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม สมองส่วนนี้เป็นที่ตั้งของระบบ

ประสาทส่วนกลางที่มีส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกเป็นสุขใจ เรียกว่า brain reward pathway เป็นส่วนที่

เป็นศูนย์กลางของการติดบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจจิตใจ 

 กระบวนการเริ่มจากสมองส่วนบริเวณที่เรียกว่า ventral tegmental area (VTA) ซึ่งอยู่ในสมอง

ชั้นในจะส่งสัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาทเป็นสารเคมีชื่อ โดปามีน (dopamine) ไปที่สมอง

ส่วน nucleus  accumbens (NA) สารโดปามีนที่สมองท าหน้าที่ส าคัญในการท าให้ร่างกายมีความสุข อ่ิม

เอิบใจ มีแรงใจ นิโคตินที่ได้จากควันบุหรี่จะผ่านจากเลือดเข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางเร็วมาก คือ 

ประมาณ 6 วินาที(เร็วกว่าการได้รับยาเสพติดชนิดอื่น เร็วกว่าการฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด) จากนั้นนิโคติน

จะไปออกฤทธิ์กระตุ้น brain reward pathway โดยการจับกับตัวรับนิโคติน(nicotine receptor) มีผล

ท าให้มีการหลั่งสารโดปามีนออกมามากขึ้น ท าให้ผู้สูบบุหรี่มีความรู้สึกสุขสบายใจขึ้น รู้สึกว่าความเครียด

ความกดดันต่างๆ ลดลง มีอารมณ์เป็นสุข มีแรงจูงใจให้ท างานหรือวางแผนงานต่างๆ มากขึ้น มีความ

ตื่นตัวมากขึ้น และยังมีผลในการลดความอยากอาหารอีกด้วย นอกจากนิโคตินจะมีผลต่อการเพ่ิมการหลั่ง

ของสารโดปามีนที่ brain reward pathway แล้ว นิโคตินยังมีผลต่อการเพ่ิมการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด

อ่ืน ๆ เช่น acetycholine, serotonin, noreptnephrine, glutamate, vasopressin, beta-
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endorphin, gamma-aminobutyric acid (GABA) ออกจากปลายประสาทอีกด้วย เนื่องจาก nicotine 

receptor ซึ่งเป็นต าแหน่งออกฤทธิ์ของนิโคตินมีอยู่ที่ปลายประสาทของสารสื่อต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ผล

ทางชีวภาพในเชิงบวกของสารสื่อประสาทรวมทั้ง dopamine ต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

 ในผู้ที่ติดบุหรี่อย่างมาก การเลิกบุหรี่อย่างฉับพลันจะท าให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ เช่น อารมณ์ไม่ดี 

หงุดหงิด เศร้า ไม่มีแรง หิวบ่อย เนื่องจากไม่ได้รับสารนิโคตินจากบุหรี่เรียกอาการเหล่านี้ว่า อาการถอน

นิโคติน (nicotine withdrawal syndrome) ซึ่งเป็นผลจากการหลั่งของสารสื่อประสาทดังกล่าวข้างต้น

ลดลง ผู้สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานจึงเกิดอาการ “อยากบุหรี่” (cigarette craving) อย่างมาก เมื่อ

หยุดสูบบุหรี่ ผลเชิงลบเหล่านี้มักท าให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามหยุดสูบทนไม่ได้ต้องกลับไปสูบบุหรี่อีก เพ่ือให้

ได้ความรู้สึกในเชิงบวกเช่นเดิม การช่วยให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อาจจ าเป็นต้องใช้ยามาช่วยใน

การลดอาการอยากบุหรี่ 

เกณฑ์การวินิจฉัยการติดนิโคติน 

1. DSM IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition) เป็น

คู่มือที่ได้ก าหนดมาตรฐานการแยกประเภทภาวะผิดปกติทางจิต จัดท าขึ้นโดย American 

Psychiatric Association ได้ก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการติดนิโคติน(nicotine dependence) 

ดังนี้ 

- มีอาการดื้อยา(tolerance) ต้องการนิโคตินในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือให้ได้ผลต่อร่างกายตามที่

ต้องการ 

- มีอาการถอนนิโคติน 

- มีการใช้นิโคตินในปริมาณท่ีมากขึ้นหรือใช้ในระยะเวลาที่นานกว่าที่ตั้งใจ 

- มีความต้องการนิโคตินที่รุนแรงหรือล้มเหลวในการพยายามหยุดได้รับนิโคติน 

- มีการใช้เวลาอย่างมากไปกับกิจกรรมที่ท าให้ได้มาซึ่งสารนิโคตินหรือการเสพนิโคติน 

- มีการลดหรือเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการงานที่ส าคัญหรือกิจกรรมสันทนาการ

อ่ืนๆเนื่องจากข้อจ ากัดในการเสพสารนิโคติน 

- มีการใช้สารนิโคตินต่อไปแม้ว่าจะคระหนักถึงปัญหาสุขภาพและจิตใจที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นอยู่

ตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราวว่าเกิดจากการเสพสารนิโคติน 
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2. Fagerstrom tolerance test Fagerstrom test เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการติด

นิโคติน โดยตั้งค าถามผู้สูบบุหรี่ ต่อไปนี้ 

1. คุณสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าเมื่อใด 

ก. สูบทันทีหลังตื่นนอน หรือภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที (3 คะแนน) 

ข. สูบหลังตื่นนอนเกิน 6 นาที แต่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง 

ค. สูบหลังตื่นนอนเกินครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (2 คะแนน) 

ง. สูบหลังตื่นนอนเกิน 1 ชั่วโมง (0 คะแนน) 

2. คุณรู้สึกอย่างไร หากไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ในที่ที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน เช่น ใน

ห้องสมุด หรือโรงภาพยนตร์ 

ก. หงุดหงิด อึดอัด (1 คะแนน) 

ข. เฉยๆ (0 คะแนน) 

3. ในแต่ละวันบุหรี่มวนใดที่คุณคิดว่าถ้าไม่ได้สูบแล้วจะหงุดหงิดมากที่สุด 

ก. มวนแรกท่ีสูบในตอนเช้า (1 คะแนน) 

ข. มวนไหนๆ ก็เหมือนกัน ( 0 คะแนน) 

4. โดยปกติคุณสูบบุหรี่วันละกี่มวน 

ก. มากกว่า 31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน) 

ข. 21 – 30 มวน (2 คะแนน) 

ค. 11 – 20 มวน (1 คะแนน) 

ง. ไม่เกิน 10 มวน ( 0 คะแนน) 

5. โดยเฉลี่ยคุณสูบบุหรี่มากที่สุดในช่วง 2 - 3 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนมากกว่าช่วงอ่ืนๆ ของวัน

ใช่หรือไม ่

ก. ใช่ ( 1 คะแนน) 

ข. ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

6. ขณะเมื่อคุณป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลา คุณต้องการสูบบุหรี่หรือไม่ 

ก. ต้องการ ( 1 คะแนน) 

ข. ไม่ต้องการ (0 คะแนน) 
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การประเมินผล :  

คะแนนรวมทุกข้อ มากกว่า 6 แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่มาก(ติดนิโคตินซึ่งเป็นการติดทางร่างกาย) 

คะแนนรวมทุกข้อ เท่ากับ 5 แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่ปานกลาง 

คะแนนรวมทุกข้อ 0 – 5 คะแนน แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่น้อย 

ค าแนะน า 

คะแนน 0 – 3 ไม่นับว่าติดสารนิโคติน สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง หากเคยล้มเหลวจาก

การพยายามเลิกด้วยตนเอง อาจลองใช้พฤติกรรมบ าบัดบางอย่างช่วยเสริม 

คะแนน 4 – 5  ติดนิโคตินในระดับปานกลาง สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง หากเคยล้มเหลว

จากการพยายามเลิกด้วยตนเอง อาจลองใช้พฤติกรรมบ าบัดบางอย่างช่วยเสริม 

คะแนน 6 – 7 ติดนิโคตินระดับปานกลาง และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติด

นิโคตินในระดับสูง การเลิกสูบบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้จะท าได้ง่ายกว่าการที่ยังสูบต่อไป และจะมีแผนเลิกใน

อนาคต หากเคยล้มเหลวจากการพยายามเลิกบุหรี่ด้วยตนเองหรือร่วมกับการใช้พฤติกรรมบ าบัดเสริม หรือ 

วิธีอ่ืนๆ เช่น การฝังเข็มหรือการสะกดจิต มาแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะไปพบแพทย์เพ่ือรับค าปรึกษาเพ่ือการ

เลิกสูบบุหรี่ 

คะแนน 8 – 9 ติดสารนิโคตินระดับสูงมาก ควรใส่ใจและให้ความส าคัญกับสุขภาพ และเอาจริง

เอาจังในการเลิกบุหรี่เพื่อชีวิตที่ดีข้ึน ส าหรับการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง หรือการใช้แค่เพียงก าลังใจอย่างเดียว

อาจไม่เพียงพอในการรักษา หากเคยล้มเหลวจากการพยายามเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง หรือร่วมกับการใช้

พฤติกรรมบ าบัดเสริม หรือวิธีอ่ืนๆ รวมทั้งการใช้แผ่นแปะนิโคตินหรือหมากฝรั่งนิโคตินมาแล้ว กรณีนี้พบ

แพทย์เพ่ือรับค าปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ 

คะแนน 10 ติดนิโคตินในระดับสูงสุด ควรใส่ใจและให้ความส าคัญกับสุขภาพ และเอาจริงเอาจัง

ในการเลิกบุหรี่เพือ่ชีวิตที่ดีข้ึน ส าหรับการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง หรือการใช้แค่เพียงก าลังใจอย่างเดียวอาจไม่

เพียงพอ หากเคยล้มเหลวจากการพยายามเลิกบุหรี่ด้วยตนเองหรือร่วมกับการใช้พฤติกรรมบ าบัดเสริม 

หรือวิธีอ่ืนๆ รวมทั้งการใช้แผ่นแปะนิโคตินมาแล้ว กรณีนี้ควรพบแพทย์เพ่ือรับค าปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ 

เกณฑ์การวินิจฉัยอาการถอนนิโคติน(nicotine withdrawal symptoms)  

 อาการถอนนิโคตินจะเกิดข้ึนกับผู้พยายามเลิกสูบบุหรี่ภายในเวลา 4 ชั่วโมง จากการสูบบุหรี่มวน

สุดท้ายและความรุนแรงจะอยู่ในช่วง 3 – 5 วัน อาการต่างๆ ก็จะหมดไปภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งภายในเวลา 
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2 สัปดาห์นี้นับเป็นช่วงวิกฤติส าหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ อาการถอนนิโคตินมีทั้งอาการทางร่างกายและ

อาการทางจิตใจ 

 DSM IV ได้ก าหนดเกณฑ์วินิจฉัยอาการถอนนิโคติน ดังนี้ 

1. มีการใช้สารนิโคตินเป็นประจ าทุกวันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 – 3 สัปดาห์ 

2. ผู้หยุดสูบบุหรี่จะมีอาการดังต่อไปนี้ 4 ข้อ หรือมากกว่า หลังจากหยุดใช้นิโคติน หรือลดการใช้

นิโคตินทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 

2.1 อารมณ์ซึมเศร้า 

2.2 นอนไม่หลับ 

2.3 หงุดหงิด ผิดหวัง หรือโกรธเคือง อารมณ์เสียง่าย 

2.4 วิตกกังวล 

2.5 สมาธิลดลง 

2.6 กระวนกระวาย 

2.7 หัวใจเต้นช้าลง 

2.8 อยากอาหารมากข้ึนหรือน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น 

     3.  อาการที่เกิดขึ้นตามข้อ 2 ก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตประจ าวัน การเข้าสังคม และอาชีพของผู้ป่วย

และกิจกรรมที่ส าคัญอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 

    4. อาการที่เกิดขึ้นในข้อ 2 ไม่ได้เกิดจากภาวะเจ็บป่วยทางกายและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผิดปกติ

ทางระบบประสาท 

 สรุป การติดบุหรี่มีลักษณะเป็นโรคสมองติดสารเสพติดเช่นเดียวกับการติดสารเสพติดอ่ืนๆ เช่น 

เฮโรอีน โคเคน ยาบ้า ดังนั้น ผู้ให้การรักษาต้องอธิบายให้ผู้ติดบุหรี่และต้องการเลิก เข้าใจถึงกลไกเหล่านี้ 

ให้รับทราบเหตุผลที่ท าให้การเลิกบุหรี่ในระยะแรกเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

อารมณ์ และความอยากบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่จึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้งพฤติกรรมบ าบัด ความมุ่งมั่นและ

ความรู้สึกที่ดีต่อการเลิกบุหรี่และในบางกรณีต้องใช้ยามาช่วยบ าบัดอาการอยากบุหรี่  เ พ่ือท าให้

ความส าเร็จในการเลิกบุหรี่อย่างถาวรได้ในที่สุด 
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สาเหตุที่สูบบุหรี ่

 การติดบุหรี่ในวัยรุ่น พบปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักๆ ในการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ได้แก่ 

1. ปัจจัยทางประชากรและสังคม พบว่า วัยรุ่นที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า มีโอกาสในการ

เริ่มสูบบุหรี่สูง 

2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม พบว่า คนรอบข้างและเพ่ือนเป็นปัจจัยส าคัญในการเริ่มต้นทดลองสูบบุหรี่

และการได้รับความยอมรับจากคนรอบข้างและเพ่ือนฝูง ท าให้วัยรุ่นผู้นั้นสูบบุหรี่ต่อไปจนกลายเป็นผู้ติด

บุหรี่ 

3. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในสังคม พบว่า วัยรุ่นที่เริ่มต้นสูบบุหรี่จะมีการรับรู้ว่า การหาบุหรี่มาสูบ

นั้นเป็นเรื่องง่าย  

4. ปัจจัยทางพฤติกรรม ซึ่งเก่ียวกับการรับรู้และความเชื่อของวัยรุ่น ได้แก่ 

- รับรู้ว่าการสูบบุหรี่ท าให้เป็นผู้ใหญ่ มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระจากครอบครัว 

โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ครอบครัวมีความเข้มงวดมากๆ จะใช้การสูบบุหรี่เป็นเสมือนการต่อต้าน 

- เป็นการแสดงบทบาทความม่ันใจ แสดงบทบาททางเพศ 

- เชื่อว่าการสูบบุหรี่ท าให้เกิดผลทางบวก เช่น การเข้ากับเพื่อนฝูง การเป็นผู้ใหญ่ มีภาพลักษณ์

ทางสังคมด ี

- ขาดความมั่นใจและขาดทักษะในการปฏิเสธการชักชวนของเพ่ือน การชักชวนโดยสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

- การมีทัศนคติในเชิงบวกกับการสูบบุหรี่ ท าให้ตั้งใจที่จะสูบเอง 

- มีพฤติกรรมชอบเสี่ยง ท าให้เกิดการทดลองสูบ 

แนวทางการให้ค าปรึกษาเพ่ือเลิกบุหรี่ 

 การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยบุคคลหนึ่งอยู่ในฐานะผู้ให้

ค าปรึกษา (counselor) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือได้รับการอบรมด้านการให้ค าปรึกษา และอีกบุคคลหนึ่ง

เป็นผู้รับค าปรึกษา (client) ผู้รับค าปรึกษาจะได้ส ารวจและท าความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา สามารถน า

ความรู้ ความเข้าใจในตนเองไปสู่การแก้ปัญหาและการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทั้งยังสามารถด าเนินชีวิต

ได้อย่างเหมาะสมตามควรแก่อัตภาพของตน 
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หลักการให้ค าปรึกษา 

1. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับบริการ และยอมรับในความรู้สึกพฤติกรรมของ

ผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข 

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบายความรู้สึกความคิดโดยไม่สกัดกั้น 

3. กระตุ้นให้ผู้รับบริการตัดสินใจด้วยตนเอง 

4. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

5. ผู้รับบริการสมัครใจที่จะมารับบริการ ไม่ถูกบังคับหรือฝืนใจ 

6. ผู้ให้บริการต้องเคารพในตนเองและผู้รับบริการ 

7. ผู้ให้บริการต้องด ารงไว้ซึ่งศีลธรรม จรรยาบรรณของการให้การปรึกษา 

8. การให้การปรึกษาเป็นการให้บริการแก่ผู้มีปัญหาที่ยังไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้เท่านั้น 

ดังนั้นผู้รับบริการจึงไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 

กระบวนการให้การปรึกษา (Process of counseling)  

1. การสร้างสัมพันธภาพ เป็นขั้นตอนที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการสามารถสังเกตพฤติกรรม แนวความคิด

อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ของผู้รับบริการ โดยอาศัยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งใช้ทั้ง วจนภาษา 

และ อวจนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่ดีต่อผู้รับบริการ อาจใช้การแนะน าตนเอง การ

ทักทาย การพูดคุยเพ่ือสร้างความคุ้นเคย การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร 

2. การส ารวจปัญหา เป็นขั้นตอนที่มุ่งหวังให้ทราบว่า ปัญหาที่ผู้รับบริการได้รับนั้นมีอะไรบ้าง และ

ความต้องการของผู้รับบริการคืออะไร โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การสะท้อนความรู้สึก 

3. การเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนที่มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัญหานั้น ว่าเกิดจาก

สาเหตุอะไร ส่งผลกระทบอะไรกับการด าเนินชีวิตของผู้รับบริการและบุคคลรอบข้าง เริ่มมองเห็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสรุปความ การท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด 

4. การวางแผนแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาตนเองได้

อย่างเหมาะสม ชัดเจน มีการตัดสินใจด้วยตนเองด้วยศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง สามารถกระท าได้

จริง โดยมีผู้ให้บริการเป็นเสมือนเพ่ือนช่วยพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ 

5. การปฏิบัติ ติดตามผล และยุติการปรึกษา เป็นขั้นตอนที่มุ่ งหวังให้ผู้รับบริการน าแนวคิดที่ได้ใน

การแก้ไขปัญหาไปลองปฏิบัติ หากเกิดปัญหาก็น ามาพิจารณาแก้ไขจากการกระท าดังกล่าว โดยการนัด
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ติดตามผล และในท้ายที่สุดเพ่ือการพัฒนาตนเอง ผู้ให้บริการจึงด าเนินการยุติการปรึกษาโดยผู้รับบริการ

ยังสามารถมาพบได้หากต้องการ พร้อมให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในภายหน้า

ด้วยตนเอง 

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ 

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สาม (ปี 2553) ได้พิจารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ 

ตระหนัก ว่าการบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความพยายามแทรกแซง

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ และการแจ้งราคาน าเข้าของ

บุหรี่ต่างประเทศในราคาที่ต่ า ไม่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไม่ได้เพ่ิมสูง

กว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้บุรี่ในท้องตลาดมีราคาถูกและกลยุทธ์ในท้องตลาดของอุสาหกรรมยาสูบใหม่ๆ มี

ส่วนส าคัญในการโน้มน้าวให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีและผู้หญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว 

รับทราบ ถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย รวมถึงเยาวชนและผลกระทบต่อ

สุขภาพและเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในกลุ่มเยาวชน 

เข้าใจ ว่าการควบคุมยาสูบต้องใช้มาตรการที่บูรณาการหลายด้าน โดยเฉพาะการลดอุปสงค์ด้วย

ราคาและภาษี การลดอุปสงค์ด้วยการควบคุมกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่ 

 ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทยที่มี

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นองค์กรหลักในการก าหนดนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงาน ประสาน ก ากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ 

 ตระหนัก ถึงความจ าเป็นในการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันของสังคมไทยในการควบคุม การบริโภค

ยาสูบ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

จึงมีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557  
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2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น

ความชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 เรื่อง มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน

ยาสูบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม

ยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ

ของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการก าหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกันการ

แทรกแซงดังกล่าว 

2.2 ให้กระทรวงการคลัง ด าเนินการ 

2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพ่ือท าให้

ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดยขอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตาม

ราคาขายปลีก รวมทั้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นที่ท าจากใบ

ยาสูบพันธุ์พื้นเมืองด้วย และด าเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอ่ืนอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป 

2.2.2 ห้ามธุรกิจยาสูบท ากิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR)  

  2.3 ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง 

และกระทรวงสาธารณสุข ให้หลักประกันการเข้าถึงการบ าบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเข้าถึงการรับยา 

สมุนไพร แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกที่จ าเป็นต่อการบ าบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน 

  2.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามการ

โฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุปถัมภ์จาก

อุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาใน

การน าเสนอโทษของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  2.5 ให้กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามมีฉากสูบบุหรี่ และการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีประชาสัมพันธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆ และมีมาตรการส่งเสริมให้
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บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน โดยการไม่สูบบุหรี่ในที่

สาธารณะ 

  2.6 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมก ากับองค์กร

และเครือข่ายไม่ให้รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศตามกฎหมาย 

  2.7 ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการ

สอนและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบ

ในสถานศึกษา ก าชับให้สถานศึกษาทุกแห่ง 

  - ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

  - ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา 

  - ให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น 

เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา 

  - สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพิษภัยจากบุหรี่อย่าง

เป็นรูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2.8 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 

(คบยช.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพ 

2.9 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีบทบาทร่วมในการควบคุมแหล่งผลิต 

วัตถุดิบในพ้ืนที่ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างจริงจัง 

3. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพด้านยาสูบ ดังนี้ 

  3.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริม

การตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด 
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  3.2 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่

ปลอดบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ ที่ท างาน ศาสนสถาน สถานศึกษา 

  3.3 ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน

และด าเนินการตามมตินี้และตาม “แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557” ให้เป็น

รูปธรรมในระดับพ้ืนที่ 

4. ขอให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคี

เครือข่ายระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชน สร้างแรงจูงใจในการด าเนินการตามมติและ

ติดตามผลการด าเนินงานตามมตินี้ 

5. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ     ครั้งที่ 5 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการวิจัยของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 

การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ.2534-2549 พบว่า 

 คนที่มีการศึกษาน้อยสูบบุหรี่สูงกว่าคนที่มีการศึกษามาก โดยคนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

หรือไม่เคยเรียน จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา อัตรา

การสูบบุหรี่ของคนที่ไม่เคยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง(47.7%) แต่น้อยกว่าประชากรที่เรียน

ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป นั้นแสดงให้เห็นว่ามาตรการการควบคุมยาสูบของรัฐไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การมี

ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ และการขึ้นภาษีบุหรี่ ส่งผลต่อคนที่มีการศึกษาน้อย น้อยกว่าคนที่มีการศึกษาสูง 

 คนจนสูบบุหรี่มากกว่าคนรวย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ระหว่างคนจนกับคนรวย พบว่า 

ในทุกปีที่ท าการส ารวจ อัตราการสูบบุหรี่ของคนจนสูงกว่าคนรวย โดยในปี พ.ศ. 2549 พบว่าคนจนที่สุด

สูบบุหรี่ 21.96% ในขณะที่คนรวยที่สุดสูบบุหรี่เพียง 13.35%  

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของคนจนและคนรวย ในปี พ.ศ.2534-2549 

พบว่าคนจนมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง 46.29 ในขณะที่คนรวยที่สุดลดลงถึง 60.72% นั่นแสดงให้เห็นว่า 

คนรวยที่สุดมีโอกาสทางสังคม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเลิกบุหรี่ได้ง่ายกว่าคนจนที่สุด นอกจากนี้คนที่
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เกือบจน และปานกลางก็มีอัตราการสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงที่ลดน้อยลงมาก ดังนั้น ในการคิดค้นโครงการ

เพ่ือการควบคุมยาสูบโดยเฉพาะมาตรการด้านการศึกษา การรณรงค์ และบริการเลิกสูบบุหรี่ควรค านึงถึง

ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่างๆได้ 

 ผู้ชายเริ่มสูบบุหรี่เมื่อมีอายุน้อยกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 18 ปี และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก จากปี พ.ศ.2534จนถึงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงที่มีแนวโน้มน่าเป็นห่วงที่

สูบบุหรี่ในอายุที่น้อยลง คือในปี พ.ศ.2534 ผู้หญิงริเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 22 ปี แต่ปี พ.ศ.2549 ริเริ่มสูบ

เมื่ออายุ 20 ปี 

 ผศ.ดร.สุนันทา โอศิริ ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคตะวันออก ภายใต้การสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ผู้ท าวิจัยเรื่องภาพค าเตือนบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

พบว่า จากการส ารวจนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สูบบุหรี่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อภาพค า

เตือนบนซองบุหรี่ พบว่าร้อยละ 61.7 คิดว่าภาพเตือนบนซองบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ โดยใน

จ านวนนี้ร้อยละ 52.7 ให้เหตุผลว่าเห็นพิษภัยจากบุหรี่มากขึ้น และ ร้อยละ 47.3 ให้เหตุผลว่าเห็นภาพ

แล้วท าให้เกิดความกลัว ส่วนผู้ที่คิดว่าภาพเตือนบนซองบุหรี่ไม่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได้มีจ านวน 

ร้อยละ 38.3 เนื่องจากภาพเตือนยังไม่น่ากลัวพอ เมื่อเห็นนานๆ แล้วเกิดความคุ้นเคย และบุหรี่บางยี่ห้อ

ยังไม่มีภาพเตือน อย่างไรก็ตามจากการส ารวจพบว่าภาพเตือนบนซองบุหรี่มากที่สุด คือ ภาพควันบุหรี่ที่

ท าให้เกิดมะเร็งปอด(ร้อยละ 39.2) รองลงมาคือสูบแล้วท าให้เกิดกลิ่นปาก(ร้อยละ 27.5) และสูบแล้วถุง

ลมพองตาย(ร้อยละ 20) ส่วนภาพเตือนบนซองบุหรี่ที่ไม่ท าให้เกิดการลดการสูบบุหรี่ คือ ภาพควันบุหรี่ฆ่า

คนตายได้ ภาพสูบแล้วแก่เร็ว และภาพควันบุหรี่จะท าร้ายลูก 

 แม้ภาพเตือนบนซองบุหรี่จะท าให้เกิดความน่ากลัว แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักมีทางออกเพ่ือหลีกเลี่ยง

ในการเห็นภาพ คือ การย้ายบุหรี่ไปใส่ซองอ่ืน การซื้อที่ครอบซองบุหรี่มาใส่ บางรายเปลี่ยนยี่ห้อในการสูบ

บุหรี่ เลือกซื้อภาพที่ไม่น่ากลัว หรือเอาสีระบายทับที่ซองบุหรี่ เป็นต้น จึงพบว่าภาพเตือนบนซองบุหรี่

สามารถลดการสูบบุหรี่ได้เพียงร้อยละ 32.5 ของผู้สูบบุหรี่ เท่านั้น โดยลดอัตราการสูบลงเหลือ 1-7 มวน/

วัน จากที่เคยสูบบุหรี่สูงสุด 15 มวน/วัน นอกจากนี้การส ารวจกลุ่มนักศึกษาที่สูบบุหรี่ พบว่าส่วนใหญ่มี

รายได้ไม่สูงนัก เพราะยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง หรือไม่ได้พักอยู่กับครอบครัว แต่มักพักอาศัยอยู่ตาม

หอพัก ทั้งท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสูบบุหรี่ได้สะดวก เพราะหอพักส่วนใหญ่

ไม่มีกฎห้ามสูบบุหรี่ในหอพัก 



 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย (Research Design) 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

และสถานศึกษา/สถานบริการด้านสุขภาพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลัก : คณะท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

สถานศึกษา และสถานบริการด้านสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มผู้ใช้ยาสูบ และกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่เป้าหมาย 

1. หมู่บ้าน 1 แห่ง คือบ้านนางพระยา หมู่ที่ 3 ต าบลปากนคร 

2. สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต าบลปากนคร 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. สถานบริการด้านสุขภาพ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย ต าบล

ปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นเตรียมงาน 

1. การศึกษาบริบทการใชย้าสูบและมาตรการควบคุมยาสูบ
ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น และสถานศึกษา/
สถานบริการดา้นสุขภาพ            

2. คน้หาทุน/เครือข่าย โดยการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกระดบั 

ขั้นวางแผนงาน 

1. จดัประชุมช้ีแจง สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

นโยบาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัมติสมชัชาควบคุมยาสูบ 

2. ร่วมระดมสมองเพื่อวางแผน ก าหนดแนวทางและ

บทบาทของทีมงาน/เครือข่ายเพื่อสนบัสนุนการน านโยบายสู่

การปฏิบติั 

ขั้นด าเนินงาน 

1. คณะท างานในแต่ละระดบัร่วมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานใหเ้กิดการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 

2.ขบัเคล่ือนการด าเนินงานในชุมชนอยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
(อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น)สถานศึกษา 1 แห่ง และสถาน
บริการดา้นสุขภาพ 1 แห่ง 
3. ขั้นน้ีมีการพฒันาสมรรถนะคนท างานหรือไม่ 

ขั้นตอนประเมินผล 
1.คณะท างานร่วมสังเกตการณ์ ประเมินผลใน 4 ประเด็น                  
1.1 ประเมินบริบท                                                 

1.2 ประเมินปัจจยัน าเขา้                                                           
1.3 ประเมินกระบวนการ 
1.4ประเมินผลลพัธ์ 
2. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้น าผลการประเมินมาร่วม
สะทอ้นคิดเพื่อปรับปรุงแผนงาน/วธีิการด าเนินงาน 



 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

ส่วนที1่สถานการณ์การสูบบุหรี่และมาตรการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิถีชุมชนนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรราราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพ้ืนที่ออกเป็น 23 อ าเภอ 165 ต าบล 

1,551 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 1,546,566 คน จากทั้งหมด 529,580 ครัวเรือน  มีค าขวัญประจ า

จังหวัด คือ “นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า ชื่นฉ่ าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถม

สามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” 

 

จากค าขวัญประจ าจังหวัด สะท้อนความเป็นตัวตนของนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี  ถึงความ

เป็นเมืองใหญ่ทางปักษ์ใต้ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อน หลากหลายเรื่องราว แม้แต่เรื่องวิถี

ชีวิตชาวบ้านธรรมดาก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างเป็น

เหตุเป็นผล ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยาสูบหรือบุหรี่และวิถีชีวิต วิถีการผลิต และตัวตน

คนนครศรีธรรมราช 

การสูบบุหรี่ของคนนครศรีฯ 

พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ซึ่งประกอบด้วยอ าเภอเมือง อ าเภอ

ปากพนัง อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอชะอวด เป็นลุ่มน้ าที่อุดมไป
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ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัด หนึ่งในวิถีชุมชนที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องการสูบ

บุหรี่ของคนเมืองคอน ก็คือ ใบจาก ที่ได้จากส่วนยอดของต้นจากที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตลอดสายน้ า 

น ามาผ่านกรรมวิธีการท าใบจากที่ใช้มวนยาสูบที่เรียบง่าย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ดังกล่าวล้วนมี

ความคุ้นเคยใกล้ชิดพบเห็นและสัมผัสอยู่ทุกวัน ประกอบกับในพ้ืนที่ใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก็มีแหล่ง

ผลิตยาเส้นที่มีชื่อเสียง เมื่อปัจจัยสองส่วนหลักได้ท าหน้าที่ประกอบกันอย่างลงตัว การสูบยาเส้นใบจากจึง

ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง 

การสูบยาเส้นกับใบจากที่เมืองนครศรีธรรมราช ต้องพูดถึง  “ยากลาย” ยากลายกับชาวเล ยาก
ลายกับชาวเขา ยากลายกับชาวนา ยากลายกับคนเมืองคอนมีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกันมายาวนาน  
ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลหรือความนิยมในใบจากยาเส้นที่เมืองนครศรีธรรมราช แพร่กระจายไปในทุ กกลุ่มคน 
ทุกภูมินิเวศน์ ภูมิวัฒนธรรม ดังนั้นการแก้ปัญหายาสูบที่เมืองคอนให้ได้ผลต้องเข้าไปแก้ให้ถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนกันเลยทีเดียว ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องท่ีท้าทายมากๆ 

 
ความเป็นมาของยากลาย 
 ยากลาย เป็นชื่อของยาสูบชนิดหนึ่งที่ปลูกกันมากใน

ท้องที่ลุ่มน้ าคลองกลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าบลกลาย ต าบล
สระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีคลอง
กลายไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่ทั้งสองต าบลคือต าบล
กลายกับต าบลสระแก้ว ยากลาย มีชื่อเสียงในด้านรสชาติ เป็น
ที่นิยมของผู้บริโภค สูบยาสูบโดยทั่วไปว่า  มีรสฉุนจัดหอม เส้น

ดี สีสวย ไม่เจือปนสิ่งอ่ืนใด มีกระบวนการผลิตยากลายอย่างมีขั้นตอน ผลิตโดยค านึงถึงคุณภาพของยาก
ลาย เพราะยากลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวต าบลกลายและต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีพ่อค้ามาซื้อแล้วน าไปบรรจุหีบห่อ เพ่ือน าไปจ าหน่ายยังจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย  (สามารถ แต่งอักษร, 
2551) 

     ยากลาย  ยังเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคนในจังหวัดเดียวกัน เช่น คนในต าบล

ท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  นิยมท านากันมากก็น าข้าวสารมาแลกเปลี่ยนกับยากลาย 

หรือกับคนต่างอ าเภอเช่นอ าเภอหัวไทร  อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอปากพนัง โดยทั่วไปชาวกลายเรียกว่า”

คนนอก” มีอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่  สภาพภูมิประเทศมีคลองหรือบางมาก มีต้นจากขึ้นตามล าคลอง

หรือบาง ก็น าใบจากหรือข้าวมาแลกเปลี่ยนกับยากลายของชาวเหนือ (ต าบลกลาย ต าบลสระแก้ว อ าเภอ

ท่าศาลา) พร้อมกันนั้นก็น า วัว  มาฝากเลี้ยงในช่วงฤดูฝนหลังจากท่ีท านาเสร็จ 
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 “ยากลายกับใบจาก” นับเป็นวิถีที่อยู่เคียงคู่ชุมชนคนเมืองคอนมายาวนานนับร้อยปี จากการ

สืบค้นต านานยากลายซึ่งเป็นยาเส้นที่ผลิตโดยชุมชนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ยากลาย เป็นยาสูบที่

ปลูกในเขตพ้ืนที่ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นยาเส้นที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกัน

ดีในด้านคุณภาพของยาเส้น กล่าวกันว่ามีลักษณะเฉพาะคือเส้นเล็กนิ่มไม่หยาบแข็ง สีคล้ า มีน้ ามันดินดีไม่

แห้งหยาบกระด้าง และขึ้นชื่อลือชามากท่ีสุด ทั้งในด้านรสชาติ กลิ่นและความเมาคือมีรสชาติดีมีกลิ่นที่ฉุน

ของยาเส้นและสูบแล้วเมาจัดเป็นที่นิยมในวงการนักสูบจากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ท าให้มีราคาดีจึงเป็นที่

นิยมปลูกกันมากขึ้น 

ในระยะเริ่มแรกประมาณไม่ต่ ากว่า 100 ปี มาแล้ว   ชาวบ้านที่มีอายุ 70 –80 ปี ในขณะนี้เล่าว่า 

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นบรรพบุรุษของเขาปลูกยากลายกันอยู่แล้วและไม่เพียงแต่นิยมปลูกกันที่ต าบลกลาย

เท่านั้น แต่ยังแพร่พันธุ์ไปสู่ต าบลใกล้เคียง เช่น ต าบลสระแก้ว ต าบลกะหรอ อ าเภอท่าศาลาด้วย ชาวบ้าน

จะปลูกกันเกือบทุกครัวเรือนเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ชาวบ้านจะใช้ยา

กลายที่ผลิตเป็นยาเส้นแล้วห่อด้วยใบจากส าหรับสูบ และยังใช้เป็นของรับรองแขกที่มาเยี่ย มเยียนหรือ

เพ่ือนบ้านที่ไปมาหาสู่นั่งสนทนาพูดคุยในชีวิตประจ าวัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ชายรับแขกด้วยบุหรี่หรือยาสูบ 

หญิงรับแขกด้วยหมากพลู” ดังนั้น “เชี่ยนหมาก ใบจาก ยาเส้น” จึงเป็นของคู่กันในการด ารงชีวิต

ประจ าวันของครัวเรือนและเป็นสิ่งของรับแขกในวิถีชุมชนที่แทบทุกบ้านในอดีตมีไว้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สุด  

 แม้ว่าในระยะหลังจะมีการรับรองแขกด้วยน้ าดื่ม ชา กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ แต่เชี่ยนหมาก ใบ

จากยาเส้นในชุมชนยังด ารงหน้าที่ต้อนรับขับสู้อยู่ด้วยเช่นกัน แม้ว่าในระยะหลังๆนี้ เชี่ยนหมากจะลด

บทบาทหน้าที่น้อยลงไปมาก แต่ใบจากยาเส้นยังด ารงอยู่ได้อย่างชัดเจน ท าให้ใบจากยาเส้นปรากฏขึ้นใน

วงน้ าชากาแฟ ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึกดื่น  

 การออกปากไหว้วานขอความช่วยเหลือในวิถีชุมชน มักรับรองแขกที่มาช่วยงานด้วยบุหรี่ ยาเส้น

ใบจาก หมากพลู ถ้าเป็นงานหนัก งานใหญ่ต้องมีอาหารคาวหวานเครื่องดื่ม อย่างน้ าอัดลม หรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านจัดสรรมาเพ่ือแสดงความมีน้ าจิตน้ าใจตอบแทน เป็นการ

แสดงออกถึงความใจป ้าหรือความเป็นนักเลงของเจ้าของบ้านอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้

ลูกหลานเด็กเยาวชนมักจะถูกใช้ให้เป็นผู้ไปซื้อด้วยเงินสดหรือเงินเชื่อที่สามารถอ้างชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย พ่ี 

ป้า น้า อา แล้วเอาสินค้ามาได้เลย เพราะเจ้าของร้านรู้จักมักคุ้นกันดี  ทุกอย่างจึงด าเนินไปอย่างเรียบง่าย

ดูเป็นธรรมชาติ ธรรมดาในวิถีของชุมชนที่มีความเอ้ือเฟื อเจือจุนกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยเฉพาะ
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ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติที่มีความเหนียวแน่นและเข้มแข็งมาก ในชุมชนเล็กๆ แทบจะเรียกได้ว่า

รู้จักมักคุ้นกันแทบทุกคน ว่าใครลูกใครหลานใคร เขยใคร สะใภ้ใคร  

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงยาสูบกับวิถีชีวิตคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด ารงอยู่เคียงคู่กันมา

ยาวนาน จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่คู่ชุมชน ยาสูบมักจะเป็นองค์ประกอบในเครื่องบูชาครู

หมอของศิลปินต่างๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์หรือเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งการบูชาครูหมอของ

หมอพ้ืนบ้านบางกลุ่มความเชื่อ ความศรัทธา เป็นต้น นอกจากนี้ยาสูบจากใบชุมเห็ดเชื่ อว่าเป็นยารักษา

ริดสีดวงจมูกได้ดีอีกด้วย  บุหรี่หรือยาสูบจึงท าหน้าที่ที่หลากหลายไม่เพียงแต่สูบเพ่ือความเพลิดเพลินหรือ

เพ่ือสนองความอยากยาเท่านั้น แต่ในมิติวัฒนธรรมยังเห็นการท าหน้าที่ส าคัญอีกหลายอย่าง การเลิกสูบยา

หรือบุหรี่จึงต้องมีมาตรการและพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากพอที่จะฝ่าฟันความฝังลึกของรากเหง้า

วัฒนธรรมชุมชน 

 

การด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555–2557  

โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

จากรายงานผลการประเมินโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการประเมิน ซึ่งได้ประเมินโรงพยาบาลทั้งหมด 19 แห่ง  ผลการประเมิน

สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี ้

1. กลุ่มเข้มแข็ง เป็นโรงพยาบาลที่ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าง

ต่อเนื่องเข้มแข็งจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการประกาศเป็นนโยบายขององค์กร ให้รับรู้ ทั้งระดับ

บุคคล องค์กร ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้รับผิดชอบและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายอย่าง

ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง มีการเฝ้าระวังการละเมิดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น 

บางโรงพยาบาลมีสายตรวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะกรรมการเฝ้า

ระวังตรวจจับผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  ทุกมาตรการ ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน การบ าบัดรักษาและการ

ฟื นฟูสภาพ   การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ โดยมีองค์ประกอบ ด้านสถานที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีการจัด

กระบวนการ มีการค้นหาและรักษาคนที่ติดบุหรี่  ในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระดับต าบล  

มีการศึกษาวิจัย มีการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง



27 
 

หน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น/มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิเภสัช มูลนิธิแพทย์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

โรงเรียน และสามารถขยายกิจกรรมลงสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน วัด มัสยิด 

โรงงาน/สถานประกอบการ อสม. และมีองค์กรต้นแบบเป็นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ โรงพยาบาล

ร่อนพิบูลย์ โรงพยาบาลสิชล โรงพยาบาลท่าศาลา ซึ่งด าเนินการกิจกรรมบุหรี่ควบคู่ไปกับการควบคุมสุรา 

2. กลุ่มก าลังพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลที่ด าเนินการให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ครบทุก

กิจกรรม แต่ต้องพัฒนาในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กร การสื่อสารและระบบเฝ้าระวังต้องเข้มข้นมากขึ้น 

คลินิกอดบุหรี่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ครบทั้ง ๓ กิจกรรม ได้แก่ โรงพยาบาลพรหมคีรี โรงพยาบาลชะอวด 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพิปูน และโรงพยาบาลทุ่งสง 

3. กลุ่มก าลังริเริ่ม ให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ แต่ยังยังมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เช่น 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ระบบเฝ้าระวัง คลินิกอดบุหรี่และต้องแสวงหา

ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและขยายกิจกรรมสู่ชุมชน ได้แก่โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลเชียร

ใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลหัวไทร 

4. กลุ่มที่ไม่ได้ด าเนินการ ให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ คือไม่มีกิจกรรม มีแต่การแสดง

เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่เล็กน้อย และยังพบผู้ละเมิดสูบบุหรี่และก้นบุหรี่จ านวนมาก  

ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลฉวาง โรงพยาบาลลานสกา โรงพยาบาลถ้ า

พรรณรา  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จการด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีนโยบายชัดเจน เช่นไม่รับย้าย/โอน ผู้ที่สูบบุหรี่เข้าท างาน 

หรือไม่รับพนักงานที่สูบบุหรี่ 

2. มีคลินิกเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรและชุมชนในการที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยให้บริการแบบ

เส้นทางด่วน 

3. ชุมชนภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อสม.มีการลด ละเลิก การสูบบุหรี่เพ่ือเป็นแบบอย่างด้าน

สุขภาพ 

4. มีสิ่งจูงใจ เช่น การประกวดในระดับจังหวัด ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

โรงเรียนและชุมชน 
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5. การสนับสนุน ติดตาม ตรวจเยี่ยมของ สคร.๑๑/สสจ. ท าให้เกิดการกระตุ้นในการท างานมาก

ขึ้น ปัญหา/อุปสรรค ยังพบผู้ละเมิดสูบบุหรี่ ทั้งที่รู้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับผิดชอบงานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ดังนี้  

1) ปัจจัยน าเข้า ควรมีการให้ความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ โรงพยาบาลมีมุมเรียนรู้เรื่องโทษของบุหรี่ 

รายการเคเบิ้ลทีวีโทษของบุหรี่และการเจ็บป่วย เปิดในอาคารผู้ป่วยนอก ให้ผู้ป่วย ญาติ และ

ผู้มาใช้บริการต่างๆ ได้รับชมขณะรอตรวจหรือรอรับยา หรือรอการรับบริการต่างๆ เพ่ือรู้

พิษภัยและโทษของบุหรี่ เอกสารและสื่อวิทยุชุมชน อัดสปอร์ตวิทยุ แบบสั้นและยาว คลินิก

บริการโรคเรื้อรัง ทีมสหวิชาชีพจัดกระบวนการ/กิจกรรมกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากบุหรี่และคัด

กรองผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนจะได้รับค าแนะน าให้ไปรับบริการที่คลินิกฟ้าใส ของกลุ่มงานจิตเวช 

ไมม่ีค่าใช้จ่าย บริการยาอดบุหรี่ ผู้ที่มารับบริการที่มีโรคเรื้อรัง 

2) ปัจจัยเอื้อ จัดตั้งคณะท างานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ให้กลุ่มงานสุขศึกษา จัดทีมตรวจจับปรับ

จริง ซึ่งเป็นมาตรการทางสังคม ประกอบด้วย รปภ. จพง. ต ารวจ ผอ. รองผอ. ร่วมเดิน

ตรวจจับ พาผู้ที่สูบบุหรี่ขึ้นรถตู้ น าส่งไปสถานีต ารวจลงบันทึกประจ าวันและเสียค่าปรับ 

เพราะคนไข้สามารถฟ้องร้องโรงพยาบาลได้ หากโรงพยาบาลไม่ได้ด าเนินการ ปล่อยให้คนมา

สูบบุหรี่ คนที่เป็นโรคหอบหืดจะมีความไวต่อควันบุหรี่มาก เมื่อได้รับควันบุหรี่ กลิ่นบุหรี่ก็จะ

มีอาการหอบมากขึ้น ต้องสร้างความเข้าใจกัน ซึ่งการด าเนินงานต้องท าให้ครอบคลุมหลาย

ด้าน ให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างปัจจัยเอ้ือ 

3) ปัจจัยเสริม ต้องใช้มาตรการต่างๆควบคู่ เพ่ือสามารถท าชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบได้ ทุก

ถ้อยค าที่คนไข้โรคหอบที่พูดให้ฟังประจ า 

 

การขยายผลสู่กลุ่มชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

โรงพยาบาลมหาราช ได้น านโยบายการควบคุมยาสูบนี้ไปปฏิบัติอยู่แล้วนานนับสิบปี ดังนั้นใน

พ้ืนที่โรงพยาบาลมหาราช กลุ่มชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ได้ออกมาตรการให้ร้านอาหารทุกร้าน
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ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังคอยบอกกล่าวแนะน าบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการและสูบบุหรี่ใน

โรงพยาบาล ว่า   

“โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ถ้าสูบจะมีมาต ารวจ รปภ. และเจ้าหน้าที่มาจับและส่งไปปรับที่

โรงพัก”  

จนในที่สุดหลังจากที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะน ามานานนับ 10 ปี ตอนนี้เห็นผลเป็นจริงได้

แล้ว ประธานชมรมกล่าวเสริมว่า  

“ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท าความดี และได้ท าตามนโยบายที่ดีมีประโยชน์ เพราะช่วย

ให้คนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ท าให้ร้านค้าสะอาด และอากาศไม่เป็นมลพิษ” 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2535 โดยได้ท างานร่วมกับหลายหน่วยงานแบบบูรณาการ เช่น 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 สารวัตรนักเรียนนักศึกษาจังหวัด ชุดเฉพาะกิจศรีวิชัย ซึ่งชุดเฉพาะกิจ

พ่อเมืองได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด และปฏิบัติขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง 

รับผิดชอบพระราชบัญญัติบุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดยมี          

นายพิสันต์ เพชราภรณ์ ผู้รับผิดชอบงานจากส านักงานสาธารณสุขเป็นเลขานุการและผู้ประสานงานหลัก 

โดยการควบคุมยาสูบของส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด 

  1.1 ชุดขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนระดับ

จังหวัดเป็นกรรมการ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ 

  1.2 ชุดปฏิบัติการสื่อสาร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายสาธารณสุขเป็นประธาน มี

หัวหน้างานอนามยัสิ่งแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ 

  1.3 ชุดปฏิบัติการระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการระดับ

อ าเภอร่วมด าเนินการ มีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 
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  1.4 ชุดเฉพาะกิจพ่อเมือง มีหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ผู้รับผิดชอบงาน

ระดับจังหวัดเป็นเลขานุการ  

 

2.ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ทั้งจังหวัด ปีละ 1-2 ครั้ง ส่วนชุดย่อยจะพบปะไม่เป็นทางการ

อย่างสม่ าเสมอในวิถีการท างานและบริบทของเครือข่าย 

3. ออกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสื่อสารนโยบายไปยังทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ 

เอกชน หอการค้า ชมรมร้านอาหาร ร้านค้า วัด โดยออกเป็นหนังสือส่งไปให้ทุกแห่ง ตาม พรบ.บุหรี่และ

แอลกอฮอล์ควบคุมถึง 

4.มีการตรวจเตือนและตรวจจับ ก่อนการจับจะมีการเตือนให้ทราบก่อน โดยเฉพาะในงาน

บริเวณส่วนราชการหรือสวนสาธารณะจะให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าออกประชาสัมพันธ์ มีป้ายไวนิล 

สติ๊กเกอร์ และตัวมัสคอทช่วยรณรงค์ 

 4.1 ตรวจจับบุหรี่ในที่ห้ามสูบได้แก่ โรงพยาบาล สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ คิวรถตู้  26 ราย 

 4.2 ตรวจเตือนปั๊มน้ ามันท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 187 ราย 

 4.3 ตรวจเตือนร้านค้า ร้านอาหารที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายไวนิล ตู้ไฟ 198 ราย 

 4.4 ตรวจจับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะของราชการ 72 ราย 

 4.5 ตรวจจับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ ามัน 8 ราย 

 4.6 ตรวจจับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 ราย 

 4.7 ตรวจเตือนร้านอาหารที่ไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ 115 ราย 

 4.8 ตรวจจับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถยนต์ งานเทศกาลสงกรานต์ 5 ราย 

 4.9 ร่วมกับส่วนกลางตรวจจับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานเทศกาลมนต์เสน่ห์ทะเลสิชล 1 ราย  
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4.10 ร่วมกับส่วนกลางตรวจจับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านอาหารและสถานบันเทิง 15 ราย 

5. กิจกรรมส าคัญ  จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องน าไปสู่กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม 

โดยใช้พิธีกรรมและความเชื่อ ความศรัทธา สร้างพลังความร่วมมืออย่างยั่งยืน ผ่านพิธีกรรมในพิธีลงนาม

เลิกเหล้าเข้าพรรษาและหล่อเทียน ร่วมกับ อบจ. โดยพิธีลงนามจัดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรวิหาร  ปี 

2557 และได้มีการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยได้ด าเนินการควบคู่กับการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ ร้านค้าจะจัดจ าหน่ายควบคู่กันอยู่แล้ว

ในวิถีปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ในปั๊มน้ ามันขนาดเล็กในชุมชนโดยทั่วไป ซึ่ง

ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขออนุญาตแยกขอคนละ

บ้านเลขที่และอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตก็มิได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ

ถูกต้อง ท าให้เกิดความเสี่ยงและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 
 

ส่วนที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนการน ามาตรการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน  

บริบทพื้นที่บ้านนางพระยา   

บ้านนางพระยา หมู่ที่ 3 ต าบลปากนคร  อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเป็นหย่อม

บ้านหรือกลุ่มบ้าน 5 กลุ่มบ้าน คือ 1.บ้านนางพระยา 2. บ้านซอยสามสิบห้า 3. บ้านสะพานเหล็ก 4. บ้าน

โคกอิฐและ 5. หมู่บ้านหัวสะพาน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรกรรม   

อาชีพหลัก ของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชที่ปลูกเป็นหลัก คือ ข้าว ต้น

จาก ผลิตภัณฑ์จากป่าจาก และพืชผักสวนครัว อาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/

รัฐวิสาหกิจธุรกิจบริการของตนเอง เช่นเสริมสวย ช่างต่างๆ เป็นต้น รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน เป็นเงิน 

34,396.14 บาท/คน/ปี  

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีฤดูร้อนและฤดูฝน  
อาณาเขต  

ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 5 ต.ท่าซัก  
ทิศใต้ จด หมู่ที ่3 ต.ท่าไร่  
ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 4 ต.ปากนคร  
ทิศตะวันออก จด เทศบาลปากนคร  
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การคมนาคม  ใช้เส้นทางหลักจากหมู่บ้านถึงอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ถนนสาย

ปากนคร - นครศรีธรรมราช ระยะทาง 11 กิโลเมตร 

ประชากร จ านวนประชากรทั้งหมด 1,449 คน คิดเป็นเพศหญิง 746 คน เพศชาย 703 คน 

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 100% ผลจากการส ารวจประชาชนในชุมชนจ านวน 156 คน (ตารางที่ 1) 

พบว่าเป็นเพศชาย 129 คน ร้อยละ 82.69 เพศหญิง จ านวน 27 คน ร้อยละ 17.31 อายุ ส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 45.15  การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา จ านวน 112 คน ร้อย

ละ 71.79 มีส าเร็จปวช./ปวส. 15 คน ร้อยละ 9.62 และ ปริญญาตรีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 

ตามล าดับ  และสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คู ่ร้อยละ 64.74 และโสด ร้อยละ 21.80 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนชุมชนบ้านนางพระยา (n=156) 
 

ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
82.96 
17.31 

อายุ 
   ต่ ากว่า 20 ปี 
   20-29 
   30-39 
   40-49 
   50-59 
   60 ปีขึ้นไป 

 
5.77 
11.54 
21.15 
25.00 
17.95 
18.59 

ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   ปวช./ปวส. 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
71.79 
14.74 
9.62 
3.85 
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ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนชุมชนบ้านนางพระยา (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 
   คู ่
   โสด 
   หม้าย 
   หย่า/แยกกันอยู่ 

 
64.74 
21.80 
10.90 
2.56 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
   ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 
   ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

 
23.08 
76.92 

 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน 

  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่าการสูบบุหรี่ (สูบยา) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ใบจาก หรือยาเส้น 

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนต าบลปากนครมายาวนาน เฉกเช่นเดียวกับพ้ืนที่ใกล้เคียงใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช การสูบยาสูบจึงมิใช่เรื่องผิดปกติในชุมชนมาตั้งแต่ในอดีต แต่เมื่อความก้าวหน้าที่

ทางแพทย์และการขยายตัวขององค์กรทางการแพทย์ ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อีกทั้งกระบวนการท างานเชิงรุกในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและการ

ฟื นฟูสภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าถึงองค์

ความรู้และบริการเพ่ิมมากข้ึน ความตระหนักต่อพิษภัยและอันตรายจากการสูบบุหรี่ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นห่วงต่อความอยากรู้อยากลองของลูกหลานและผลกระทบที่ตามมาอันจะ

น าไปสู่การคบเพ่ือนที่ชอบเหมือนๆกัน เกเร และไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในที่สุด ที่พ่อแม่ผู้ปกครองกังวล

มากท่าสุดคือการก้าวข้ามจากบุหรี่หรือยาสูบไปสู่ยาเสพติดอ่ืนที่ร้ายแรงกว่า เช่น น้ ากระท่อม ยาบ้า ยา

ไอซ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามส าหรับเหตุผลในการสูบบุหรี่ หรือส าหรับผู้ไม่คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ และที่เคยคิด

เลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่ส าเร็จ โดยส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มเด็กเยาวชน “เพราะสังคมวัยรุ่น” โดยพบผู้เริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยสุดคือ 10 ปี 

2. กลุ่มวัยท างาน “เพราะต้องท างาน” 

3. กลุ่มผู้สูงอายุ “เพราะชินแล้วเลิกไม่ได้” 
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ตารางที่ 2 การสูบบุหรี่ของประชาชนในชุมชน 
การสูบบุหรี่ ร้อยละ 

ประวัติการสูบบุหรี่ 
    ไม่เคยสูบบุหรี่ (46 คน) 
    เคยสูบบุหรี่ (110 คน) 

 
29.49 
70.51 

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน 
    ยังคงสูบบุหรี่(106 คน) 
    ไม่สูบบุหรี่(50 คน) 

 
67.95 
32.05 

ความคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ 
    เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ 
    ไม่เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ 

 
27.56 
72.44 

 

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน ณ วันที่ส ารวจ พบว่ามีผู้สูบบุหรี่ เคยมีประวัติการ

สูบบุหรี่ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.51 ไม่เคยสูบบุหรี่ มีเพียง 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49 

ส าหรับคนที่ยังสูบอยู่ในปัจจุบันมีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 ในจ านวนนี้ มีมากถึง ร้อยละ  

72.44 ที่ไม่เคยคิดเลิกสูบบุหรี่เลย ซึ่งให้เหตุผลผูกโยงกับการเข้าสังคมในกลุ่มวัยรุ่น การใช้แรงงานและ

ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มวัยท างาน และสุดท้าย เพราะความเคยชิน เลิกไม่ได้ พร้อมจะตายไปด้วยกันใน

กลุ่มผู้สูงอายุ  เหตุผลบนปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของการท าหน้าที่ของ

บุหรี่หรือยาสูบในชุมชน สังคม และวิถีชีวิต จนท าให้ชุมชนมองข้ามพิษภัยที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างสงบนิ่งในมวน

บุหรี่หรือมวนใบจาก  

แกนน าชุมชน 

 จากการส ารวจในกลุ่มแกนน าชุมชนจ านวน 21 คน พบว่า เป็นเพศชาย 4 คน หญิง 17 คน อายุ

ตั้งแต่ 40-66 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา จ านวน 18 คน และจบมัธยมศึกษา 3 คน 

สถานภาพสมรส คู่ 18 คน หม้าย แยกกันอยู่และโสด อย่างละ 1 คน มีโรคประจ าตัว 5 คน สูบบุหรี่ 1 คน

เป็นเพศชาย เป็นแกนน าระดับหมู่บ้าน 17 คน ระดับต าบล 4 คน ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชน จ านวน 15 

คน ภาครัฐ 6 คน ส่วนใหญ่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุน รณรงค์ให้มีการงดสูบบุหรี่ ห้ามจ าหน่ายบุหรี่

แก่เด็กแต่ปัญหาที่พบยังพบการจ าหน่ายบุหรี่แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนยังสูบบุหรี่ในชุดนักเรียนอยู่ 
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 ส าหรับครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม. ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลปาก

นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีทั้งหมด 19 คนพบว่าสมาชิกในครอบครัวของอสม. มีเพียง 

ครอบครัวเดียวที่ไม่สูบบุหรี่  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ กับการสูบบุหรี่ไม่ได้ไปในทิศทาง

เดียวกัน จะเห็นได้จากครอบครัว อสม. ที่ผ่านการอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้ง 19 ครอบครัว กลับพบว่า มีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ชอบการสูบบุหรี่มาตั้งแต่

ตอนเป็นเด็ก และไม่ชอบกลิ่นบุหรี่อย่างมากด้วย 

ร้านค้าในชุมชน 

จากการส ารวจร้ านค้า ในชุมชนในพ้ืนที่หมู่ที่  3 ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จั งหวัด

นครศรีธรรมราช  มีทั้งหมด 12 ร้าน ซึ่งเป็นร้านขายของช าอันเป็นที่พ่ึงพิงทางด้านการอุปโภคและบริโภค 

และเป็นที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมือง ตลอดจน

เรื่องราวที่อยู่ในกระแสซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท สถานการณ์และความ

สนใจ ของคนในชุมชน เป็นที่นั่งดื่มน้ าชา กาแฟ อาหารต่างๆรวมทั้งเหล้าด้วย  ทุกร้านมีบุหรี่จ าหน่ายทั้ง

เป็นแบบซองและแบ่งขาย รวมทั้งมีใบจากและยาเส้นวางจ าหน่ายควบคู่กันไป โดยลูกค้าที่ซื้อบุหรี่ส่วน

ใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปนิยมซื้อใบจากมากกว่าบุหรี่ แต่ทั้งสองกลุ่มซื้อและสูบทั้ง

บุหรี่และใบจากยาเส้น  

นอกจากนั้นเจ้าของร้านค้าบอกว่า บุหรี่ยอดนิยมในชุมชนต าบลปากนคร ได้แก่ ยี่ห้อ SMS ซึ่งเป็น

ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มวัยรุ่น วัยท างานและวัยสูงอายุ เหตุผลที่เลือกสูบยี่ห้อนี้เพราะมีราคาถูก 

รสชาติไม่เข้มเกินไป ส่วนกรองทิพย์มักนิยมในกลุ่มวัยท างานที่คอแข็งหน่อยเพราะเมาจัดกว่าและราคา

แพงกว่าด้วย ส่วนวัยรุ่นที่อยู่ในสถานศึกษาเลยมัธยมไปแล้วนิยม LM มวนเล็ก ทั้งสีเขียวและสีแดงคือทั้งที่

รสเย็นเมนทอลและก้นกรองธรรมดา ดังค าบอกเล่าของกลุ่มให้ข้อมูลบอกว่า  

“เป็นการแสดงออกถึงความมีระดับ และไลฟ์สไตล์ หรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม ที่บ่งบอกความเป็นผู้มี

รสนิยม”  

จะเห็นได้ว่า ยี่ห้อบุหรี่ถูกยกระดับให้เชื่อมโยงการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคม บ่งบอกถึงฐานะทาง

สังคมในหมู่นักสูบด้วยกัน อีกทั้งยังแบ่งแยกกลุ่มวัย อีกด้วย ดังนั้น การได้โชว์ยี่ห้อบุหรี่กลายเป็นค่านิยมใน

วงนักสูบหน้าใหม่ เพ่ือแสวงหาพวกพ้องและการยอมรับ นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นเครื่ องมือในการท าความ
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รู้จักกัน รวมทั้งไฟเช็คด้วย การหยิบยื่นบุหรี่และไฟเช็คให้แก่กันถือเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพและอาจน าไปสู่

การคบหาสมาคมกันต่อไป ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความต้องการของทั้งสองฝ่าย 

การตั้งโชว์บุหรี่และใบจากยาเส้น พบว่า มีการตั้งโชว์ใบจากยาเส้นทุกร้าน โชว์บุหรี่เพียง 1 ร้าน  

ทุกร้านจ าหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กต่ ากว่า 18 ปี แม้กระท่ังเด็กอนุบาล ทั้งท่ีรู้ว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

โดยให้เหตุผลว่า  

“รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองให้มาซื้อ และรู้ว่าทุกร้านก็ขายทั้งนั้น ถ้าตนไม่ขายร้านอ่ืนก็ขายให้อยู่ดี และ

ท าให้เสียลูกค้าซึ่งอาจโกรธที่ไม่ขายบุหรี่ให้และอาจถูกต่อต้านไม่ยอมมาซื้อสินค้าอย่างอ่ืนไปด้วย แต่ถ้าทุก

ร้านท าเหมือนกันก็ยินดีให้ความร่วมมือ”  

ทุกร้านรับรู้ว่าการโชว์บุหรี่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการขายใบจากและยาเส้นมีเพียง

ร้านเดียวที่เจ้าของร้านบอกว่าการโชว์ใบจากและยาเส้นไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท ากันเองในชุมชน 

หากมีการท าข้อตกลงกันชัดเจนทุกร้านก็ยินดีให้ความร่วมมือ และควรมีการควบคุมกันอย่างจริงจังไม่ใช่

ร้านตนไม่ขายแต่ร้านอื่นยังขายอยู่มันไม่เป็นธรรม ทุกร้านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

การแก้ปัญหาบุหรี่ดังกล่าวต้องตรงจุดตรงประเด็น เนื่องจากชุมชนมองเรื่องการสูบบุหรี่เป็นเรื่อง

ปกติเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน และการขายบุหรี่ก็เป็นรายได้ที่ดีอย่างหนึ่งของร้านค้า 

การเข้าไปแทรกแซงขัดขวางการซื้อขายนับว่าเป็นเรื่องที่องค์กรภายในชุมชนไม่อยากก้าวล่วงเพราะผลที่

ออกมาย่อมเสียมากกว่าได้ ดังนั้น การที่หน่วยงานภายนอกหลายๆหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมจึงเป็นความ

จ าเป็นในระยะเริ่มต้น หน่วยงานที่มีผลกระทบน้อยและเป็นที่ยอมรับมากคือหน่วยงานด้านสุขภาพและ

ทางการศึกษา ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ เหมาะที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการสร้างเสริม

สุขภาพและกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นการปราบปรามตรวจจับร้านค้าที่จ าหน่ายบุหรี่ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐาน

เสียงหรือความขัดแย้งภายในชุมชน ดังนั้น ท้องถิ่น อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชนจึงนิยมเสริมพลัง

เชิงสร้างสรรค์มากกว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แต่จะใช้มาตรการความร่วมมือโดยการ

ท าข้อตกลงร่วม ยึดหลัก เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า ท าทีละอย่าง เอาน้ าเย็นเข้าลูบ ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง 

สร้างกุศลอย่ารู้โรย เพ่ือให้ได้ใจกันมาก่อน ความร่วมมือก็จะเกิดตามมาอย่างเต็มใจ ชุมชนคนใต้ส าคัญที่

การยกย่องให้เกียรติ ดังค ากล่าวที่ว่า “ฆ่าได้หยามไม่ได้” “เหล้าเติมบ้าน ลูกขวานเต็มเมือง” “ใจมา 

เวลามี เวทีเกิด”  
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ดังนั้น หากจะท าอะไรให้ส าเร็จต้องใช้ “หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การเชิญร้านค้ามาเพ่ือร่วม

แก้ปัญหาเด็กเยาวชนสูบบุหรี่และติดสารเสพติด โดยให้ความส าคัญกับร้านค้าในการปกป้องคุ้มครอง

ลูกหลานให้ปลอดภัย การให้ความส าคัญน าไปสู่การร่วมคิด ร่วมท า แต่ต้องท าอย่างเสมอกัน จะเลือก

ปฏิบัติไม่ได้ การลงนาม MOU ร่วมกันของร้านค้าและการขึ้นป้ายหน้าร้านเป็นสิ่งที่ตอกย้ าถึงจิตส านึก

รับผิดชอบต่อเกียรติยศและศักดิ์ของตนเองที่ได้ประกาศต่อสาธารณะชนและที่ประชุมแล้ว การบิดเบือน

บิดพลิ้วถือว่าเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ ขาดความเป็นลูกผู้ชายและภาวะผู้น าอย่างสิ้นเชิง  ส่วนการจับปรับหรือ

การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ร้านค้าทุกร้านเห็นด้วย ถ้าหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องจะด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

การวางแผนด าเนินงาน 

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนระดมสมองในต าบล วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากนครเพ่ือวางแผนงานการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภค

ยาสูบ จังหวัดนครสรีธรรมราช ประกอบด้วย แกนน าทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน เช่น นายก อบต. ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อสม. แกนน าอ่ืน และภาคีเครือข่าย

สุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช  เช่น ศูนย์อนามัยที่ 11 องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมทั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงจาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน โดยเน้นสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ความรู้พิษภัยบุหรี่และผลกระทบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชา มติสมัชชาและ

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และได้ระดมสมองเสริมพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยน าเอา

ข้อมูลที่มีอยู่มาร่วมวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงของปัญหาและการหาทางออกที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน ที่ผ่านมา อบต.ก็ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดกระบวนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนติดบุหรี่และยาเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันก าหนด

ข้อตกลงเบื้องต้นของประชาคม ก่อนที่จะประกาศใช้  

จากการร่วมระดมสมองพบว่า ปัญหาชุมชน 1 ใน 10 คือบุหรี่ โดยมีการสูบบุหรี่ 81% ของ

ครัวเรือนมีผู้สูบบุหรี่/ยาเส้น โดยวิถีชุมชน เชี่ยนหมาก ใบจาก ยาเส้น ส าหรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยม ซึ่ง
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ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นวิถีชุมชน 

พ่อแม่สูบ ลูกเห็นเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย ทั้งที่บุหรี่เป็นพ้ืนฐานของการใช้ยาเสพติดที่รุนแรง เช่น กัญชา 

เฮโรอีน ท าให้เลิกยาก ตัวอย่างผู้ที่มารับการบ าบัดยาเสพติด อายุ 60 ปี ปัจจุบันต้องมารับยาเมทาโดนเป็น

ป ร ะ จ า  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล เ สี ย ต่ อ สุ ข ภ า พ  จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด แ ผ น ง า น ร่ ว ม กั น ใ น ปร ะ เ ด็ น ห ลั ก ๆ ดั ง นี้  

 

1. มาตรการป้องกัน มีการวางแผน ไว้ดังนี้ 

1.1 ก าหนดที่ห้ามสูบให้ชัดเจน ได้แก่ ที่ประชุมก านัน วัด โรงเรียน และ รพ.สต. โดยมี

การติดป้ายรณรงค์สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ และก าหนดมาตรการใครสูบจับปรับจริงไปสูบที่ให้สูบ 

1.2 อบต. จัดป้ายรณรงค์เรื่องวัดปลอดบุหรี่ ไม่จ าหน่ายและถวายบุหรี่ และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพพระ ตรวจสุขภาพ 

1.3 อบต. และก านัน ส ารวจร้านค้าจ าหน่ายบุหรี่รายรอบโรงเรียน และในชุมชนโดยติด

ป้ายห้ามแบ่งขายบุหรี่แก่เยาวชนต่ ากว่า 18 ปี อบต. ประสานกับผู้ประกอบการร้านค้ามาร่วมประชุมเพ่ือ

รับทราบการด าเนินการโครงการ 

1.4 ติดป้ายบ้านที่ต้องการ ห้ามสูบบุหรี่ 

1.5 แต่งตั้งทีมตรวจจับ ปรับ ผู้ละเมิดกฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบ ของชุมชน 

โดยก านันร่วมกับทีม 

2. มาตรการบ าบัดเชิงรุก โดยทีมชุมชน 

  2.1 อสม. ส ารวจครอบครัวตนเองและข้างบ้านที่ต้องการเลิก มาแจ้งชื่อกับ รพ.สต. บ้าน

โคกข่อย เพ่ือประสาน รพศ.มหาราช ขอยาอดบุหรี่ 

  2.2  จนท. เยี่ยมบ้านครอบครัว อสม.หรือครอบครัวอ่ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องการเลิก

บุหรี่ 

  2.3  ก านัน/แกนน าต้องให้ก าลังใจแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการบ าบัด 
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   2.4 รณรงค์ครอบครัวปลอดบุหรี่ เป็นกลยุทธ์ที่น ามาใช้เพ่ือให้เป็นต้นแบบเน้นที่บ้าน อส

ม.ก่อนเป็นส าคัญเพราะถ้าอสม.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวได้ก็เป็นการยากที่จะไปแก้ปัญหา

เพ่ือนบ้านได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก อสม. เป็นอย่างดี 

 3. มาตรการเสริมแรง 

  3.1 ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี คนที่ได้ที่ 1 ต้องไม่สูบบุหรี่ 

  3.2 ให้รางวัลครอบครัวตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ อสม.ดีเด่น จากสถานีอนามัย โดยมีชุมชน

ช่วยกันตัดสิน ปัจจุบัน อสม. 19 ครอบครัว สูบบุหรี่ 18 ครอบครัว 

  3.3 มีรางวัลผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเด็กในหมู่บ้าน 

  3.4 จัดให้มีการมอบรางวัลในวันส าคัญ พร้อมทั้งประกาศ และประชาสัมพันธ์ เสริมใน

กิจกรรมการประชุมสัญจร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 

  3.5 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีรูปของทีมคณะท างาน และตั้งชื่อรณรงค์ชุมชน

ปลอดบุหรี่ ในวันแห่เทียนพรรษา 

  3.6 ประสานกับผอ./ครูโรงเรียนท่านครฯเก่ียวกับมาตรการเสริมส าหรับเยาวชน 

  3.7 จัดท าป้ายส าหรับร้านค้าที่ไม่จ าหน่ายบุหรี่แก่เยาวชนต่ ากว่า 18 ปี เป็นรูปยกนิ้วให้ 

ที่มีสัญลักษณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

  3.8 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ในเวทีชุมชน สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ โดย

กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายต่างๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการเฝ้าระวังต่อไป 

กระบวนการด าเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 

  เริ่มการประชาสัมพันธ์ในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ภาคีร่วมใจ ต้านยา

เสพติด = การสูบบุหรี่” ที่โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานและเป็นวิทยากร และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- งดสูบบุหรี่ทั้งต าบลปากนคร 1 วัน เป็นการเชิญชวนและประกาศให้คนทั้งต าบลงดสูบ

บุหรี่ 1วันเพื่อให้ปากนครมีอากาศที่ปราศจากควันบุหรี่ทุกครัวเรือนทุกร้านน้ าชากาแฟเต็มพ้ืนที่ 
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- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย พร้อมสื่อๆ เช่น ป้ายไวนิล/สติ๊กเกอร์ อบต.ปาก

นคร/ก านัน/สสจ.นศ/รพ.มหาราช/ศูนย์อนามัยที่ 11 /อสม./สื่อมวลชนหลากหลาย 

- อสม. แกนน า จัดขบวนประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยรถจักรยานยนต์และรถอ่ืนๆที่คนใน

ชุมชนอาสาและออกแบบกันเองด้วยข้อความท่ีคิดขึ้นเองของแต่ละครอบครัว 

 

 

- กิจกรรมบนเวที การแสดงของนักเรียน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสฯ และเวทีเสวนา 

- บูทที่มีชีวิตชีวา โดยการสร้างสรรค์ของนักเรียน/คณะครูและภาคีร่วมจัด 

- บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทดสอบสมรรถภาพปอด โดยทีมสหวิชาชีพ 

- ประกวดฟรีเซนเตอร์ต้านบุหรี่ ผู้สูงอายุ/เด็ก/เยาวชน 

 

  
 

การด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
โรงเรียนปลอดบุหรี่ เป้าหมายการด าเนินงานมุ่งท่ีการเฝ้าระวังและป้องกันยาสูบในโรงเรียนด้วย

การบูรณาการร่วมกันในโครงการยาเสพติด มีกิจกรรม ดังนี้ 
1.  ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน  
2. มีการคัดกรอง ดูแลนักเรียนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้ค าปรึกษา และส่งต่อเพ่ือการ

บ าบัดรักษา รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กแบบบูรณา
การ เป็นองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน 
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3. มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะชีวิต โดยการเชื่อมโยงเรื่องบุหรี่ สารเสพติด 
การสื่อสารเพศศึกษารอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของนักเรียนทุกคน  

4. มีการเฝ้าระวัง โดยการท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงบุหรี่และยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียน 

5. มีระบบการส่งต่อจากโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งมีอยู่ 4 โรง สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนได้

เข้าไปเรียนต่อเพ่ือการดูแลและท าความเข้าใจนักเรียนและครอบครัวได้เร็วขึ้น  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มี

การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 5 โรง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ     

2) โรงเรียนวัดท่านคร 3) โรงเรียนวัดนางพระยา  4) โรงเรียนวัดหัวนอน และ 5) โรงเรียนบ้านคันธง โดยมี

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส อบต.ปากนคร และรพ.สต.บ้านโคกข่อย เป็นแกนหลักเชื่อมประสานกับ

โรงเรียนในระดับประถม 4 โรงเรียน ซึ่งมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีแล้ว  

  

 

ความคิด/มุมมองของเยาวชนกับการสูบบุหรี่ในชมชน 

เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ให้ข้อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ดังนี้ 

  1.เด็กส่วนใหญ่จะสูบใบจากยาเส้น มากกว่าบุหรี่มวนขาวเพราะราคาไม่แพง หาสูบที่ไหนก็ได้ 

และพบว่าเด็กท่ีสูบบุหรี่หาบุหรี่สูบได้ไม่ยากจากเพ่ือนๆที่สูบบุหรี่ด้วยกัน 
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เด็กคนหนึ่งเล่าว่า “ยาขาว(บุหรี่)ไม่ค่อยชวนกัน แอบกันเพราะราคาแพง แต่ใบจากยาเส้น

ชวนเพื่อนสูบ เพราะมันไม่มีราคาไหร” 

“วัยรุ่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ทุกคนมีตังค์หรือไม่มี ก็ไม่อดสูบบุหรี่ เพราะแบ่งปันกันในกลุ่ม 

แต่ถ้าคนไม่สนิทกันจริงก็ไม่กล้าขอ”  

  2. สาเหตุการสูบบุหรี่ของเด็กมาจากเพ่ือน และตนเองอยากลองสูบบุหรี่ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเริ่มสูบ

ตั้งแต่ชั้นประถม 5-6 และจะพบว่ามีจ านวนเด็กสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่วัยผู้ใหญ่สูบบุหรี่ลดลง เนื่องจาก

ปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องหามาตรการป้องกัน เด็กวัยนี้ตั้งแต่ในโรงเรียนชั้นประถม 

“ผมว่าเด็ก ป.5 ป.6 อาจอยากลองตามเพ่ือนคนอ่ืนอยู่ น่าจะช่วยกันห้ามเพราะถ้าปล่อย

ให้สูบปอดเสียใหญ่ไม่ข้ึน เมื่อเขาอายุ 20 ปี เขาเลือกได้เองแล้วว่าจะสูบหรือไม่สูบ มันดีหรือไม่ดี”  

“เดียวนี้ผู้ใหญ่ไม่มากเหมือนเด็กเพราะผู้ใหญ่เจ็บป่วยแล้ว หมอห้ามแล้ว แต่เด็กยิ่งอยาก

ลอง ดีที่มีการรณรงค์และมีมาตรการควบคุมร้านค้า ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมมีมาตรการดูแลมากขึ้น” 

นอกจากนั้นยังพบว่า หากเด็กคิดจะสูบบุหรี่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ จะไม่มีโอกาสรู้ เนื่องจาก

แอบสูบบ้านเพ่ือน และที่ส าคัญบางครอบครัวพ่อ แม่ ไม่มีมาตรการที่จริงจัง รวมทั้งเห็นว่าลูกโตแล้วก็สูบ

บุหรี่ได้ 

“ผมแอบสูบบุหรี่มาสองปีแม่ถึงรู้ ผมซื้อบุหรี่ใส่กระเป๋าเสื้อไปโรงเรียน สูบในห้องน้ าบ้าง 

ร้านน้ าชาหน้าวิทยาลัยบ้าง ก่อนกลับบ้านผมจะเคี้ยวหมากฝรั่ง และจะสะบัดกระเป๋าเสื้อให้สะอาดไม่มี

ร่องรอยบุหรี่หลงเหลืออยู่เลย บุหรี่ที่เหลือฝากไว้บ้านเพื่อนแอบไปสูบกันที่บ้านเพ่ือน” 

“ผมไม่กล้าแอบสูบที่บ้านเพราะกลัวลุง แกเป็นครูพักบ้านเดียวกัน กลัวแกด่า พ่อแม่ผม

ไม่กลัว กลัวลุงเพราะแกเอาจริง ท าให้ผมต้องไปใช้บ้านเพ่ือนเป็นที่แอบสูบบุหรี่ เรื่องมาถูกเปิดเผยเมื่อผม

ไปบ้านพี่ที่กรุงเทพ” 

 “พ่ีเห็นผมสูบบุหรี่มาฟ้องแม่ๆบอกว่าโตแล้วสูบได้ ตอนนั้นผมอายุ 22 ปี แม่ว่าเป็น

ผู้ใหญ่แล้ว ผมจึงสามารถสูบบุหรี่อย่างเปิดเผย และสูบที่บ้านได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา” 

  3. เด็กส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดตามมาหลังการสูบบุหรี่ เช่น เวลาวิ่งเล่นฟุตบอล

เหนื่อยเร็ว ล้า แต่คิดว่าผลข้างเคียงหรือผลกระทบจากการเลิกบุหรี่มีมากกว่าจึงหันหลับมาสูบบุหรี่ใหม่ 

“ส าหรับผมรู้สึกว่าหลังจากสูบยามาสองปีเวลาวิ่งเล่นฟุตบอลเหนื่อยเร็ว ล้า เลยอยาก

เลิก พอลองเลิกได้สองอาทิตย์เจ็บกรามหมด เลยกลับมาสูบใหม่ บายกว่า” 
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  4. สถานที่ที่นิยมไปสูบบุหรี่ในกลุ่มท่ีอยู่ในสถานศึกษาคือ ในห้องน้ าของสถานศึกษา หรือร้านน้ า

ชาบริเวณสถานศึกษา แม้ครูออกมาจับก็วิ่งหนีได้หมด จับใครไม่ได้ 

ความส าเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

1. ได้รับโล่โครงการดีเด่นด้านการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน 

2. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนน าร่องโครงการห้องอุ่นใจ จาก ป.ป.ส. ภาค 8 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

  1. ปัจจัยภายใน โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ผู้บริหารเอาจริงเอาจัง คณะครู นักเรียน บุคลากรให้

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ลดพ้ืนที่เสี่ยงในโรงเรียนให้หมดไป  เพ่ิมเติมพ้ืนที่แห่งการ

สร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ปัจจัยภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีสุขภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง มีการวางมาตรการร่วมกันเพ่ือ การป้องกัน การ

ควบคุม การเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ ลดพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบแจ้งผู้ปกครองทันทีเมื่อ

นักเรียนมีภาวะเสี่ยงเพ่ือการดูแลแก้ไขได้ทันท่วงทีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

การด าเนินงานในชุมชน มีมาตรการด าเนินงานดังนี้ 

1)  ก าหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ เช่น ที่ประชุมของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน อบต. รพ.สต. ศูนย์เด็กเล็ก 

พ้ืนที่ในตัวบ้าน และห้องน้ า โดยเฉพาะบ้านที่มีหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกและเด็กเล็ก ซึ่งชุมชนถือว่าเขา

ยังพูดไม่ได้บอกไม่ได้ ชุมชนจึงต้องพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสิทธิ์ และร่วมกันปกป้องอย่างจริงจัง ใครละเมิดถือ

ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่รังแกได้แม้กระทั่งเด็กทารกและเด็กในครรภ์ สังคมจะประณาม จึงได้มีป้ายบอกเขตปลอด

บุหรี่ไว้ทุกบ้านที่มีบุคคลต้องคุ้มครอง 
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2) ท าข้อตกลงร่วมกับร้านค้า ไม่จ าหน่ายบุหรี่/ยาเส้น แก่เด็กเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี และไม่

แบ่งขาย โดยมีนายก อบต.ปากนคร และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ไปร่วมมอบป้ายร้านเป็นรูปยกนิ้วให้ ที่มี

สัญลักษณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบตามข้อตกลงร้านค้า อย่างไรก็

ตามเจ้าของร้านค้าในชุมชน และคิดว่ามาตรการเหล่านี้น่าจะด าเนินการได้ยากเนื่องจาก พ่อแม่ไม่เข้าใจ 

ยังคงใช้ลูกมาซื้อบุหรี่ให้ และคิดว่ามาตรการเหล่านี้ท าไม่จริงจัง และเสนอข้อคิดว่าการไม่ให้แบ่งบุหรี่ขาย

เด็กก็ไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากเด็กที่มาซื้อบุหรี่ ก็ได้รวมเงินมาซ้ือและแบ่งกันสูบแทน โดยบอกว่า 

“บางที่พ่อแม่บอกให้ลูกมาซื้อ สั่งมาว่าบอกตะถ้าเขาไม่ขายมาบอกกู เขาไม่เชื่อว่าเราจะท า

กันจริงๆ เขาว่าท ากันสักเดียวก็เลิกไปหล่าว ไม่เห็นเคยจริงสักเรื่อง”  

“เขาห้ามแตกซองแบ่งขาย เด็กก็เอาตังค์มาหุ้นกัน ออกปากคนใหญ่ช่วยซื้อให้ คนใหญ่ที่ห้าม

กับท่ีเอ้ือให้เด็กสูบยาคิดว่า 50 : 50” “เด็กบางคนก้าวร้าวพอเราห้ามก็ถูกว่า “ผมซื้อตังค์เตินเหอ” บางที

แลหน้าไม่พอใจ” 

 

3) ครอบครัวแกนน าชุมชนเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อสม. เป็นต้นแบบของการละ ลด เลิกยาสูบ 
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 นอกจากนั้น อสม. ยังได้มีการขยายผลไปปฏิบัติในครอบครัวของตนเองและครัวเรือนในความ

รับผิดชอบ โดยได้มีการน าเอกสาร สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่จ าหน่ายบุหรี่ให้

เด็กต่ ากว่า 18 ปี ไม่แบ่งขาย ตลอดจนการไม่จ าหน่ายบุหรี่แก่เด็กเยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี ตามท่ีตา่งๆ 

 

4) ห้ามน ายาสูบถวายพระ ห้ามสูบและจ าหน่ายจ่ายแจกบุหรี่ในวัดทั้งในยามปกติหรือมีงานบุญ

งานศพ หรือมีการประชุมในวัด โดยการสนับสนุนให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ 

 

5) ก าหนดแนวทางการลงโทษ กรณีฝ่าฝืนจะมีการตักเตือนสามครั้ง ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามจะ

ด าเนินการตามกฎหมาย และประกาศให้ที่ประชุมรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากเป็นร้านค้าก็จะ

ร่วมใจกันไม่ไปซื้อสินค้าอย่างอ่ืนเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งก็พบว่ามีการฝ่าฝืนต้องตักเตือนกันบ้าง แต่สุดท้ายก็
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สามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างแท้จริง โดยต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับคนในชุมชนและมีป้าย

ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเพ่ือให้บุคคลภายนอกได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย 

 

6) ก าหนดแกนน าเฝ้าระวังผู้กระท าผิด ได้มีการแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังขึ้นในชุมชน โดยส่วนใหญ่

เป็นแกนน าที่มีจิตอาสาและท่านก านันเห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ได้อย่างดี จึงได้มีค าสั่ง

แต่งตั้งท าหน้าที่คอยสอดส่อง พบการกระทบผิดก็จะพิจารณาตัดสินใจว่าอยู่ในขอบข่ายที่จะต้องรายงาน

ก านันหรือจะด าเนินการตักเตือนแนะน าด้วยตนเองและรายงานก านันทราบต่อไป 

 

 
การขยายผลมาตรการควบคุมยาสูบ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากพูน ได้มีข้อคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถน าไปขยาย

ผลได้ โดยจะน าสู่หลักสูตรโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนต าบลปากพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทเรียนการคุ้มครองเด็กทารกในครรภ์และเด็กอ่อน รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์แม่และเด็ก ด้วยการบู รณาการ

การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีได้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของว่าที่คุณพ่อ

และคุณพ่อมือใหม่และมือเก่าทั้งหลายได้มีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ

กระท าของตนเอง ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ หรือไม่สูบในบ้าน ในห้องน้ า หรือบริเวณบ้านที่ท าให้คนใน

ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม เป็นการกระชับพื้นท่ีสูบบุหรี่ให้หดแคบลง และขยาย

พ้ืนที่ปลอดบุหรี่ให้กว้างขวางออกไป เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจของตนเองที่ใครๆก็เลิกได้ ถ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
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เลิกและลงมือท าทันที ก านัน ผอ.โรงเรียน อสม. สามี อสม. และอีกหลายๆคน ท าส าเร็จมาแล้ว ซึ่งเป็น

บทเรียนที่ทรงคุณค่าท่ีควรแก่การท าตามในบริบทของตนเองได้อย่างสง่าไม่ต้องพ่ึงพายาอดบุหรี่แต่อย่างใด 

ขอให้มีความรัก สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน หรืออะไรก็ตามที่เป็นแรงบันดาลใจแห่งตนที่ท าให้

มีพลังมากพอที่จะชนะใจตนเองได้ในที่สุด 

 

 

 

ส่วนที่ 3 การประเมินผล 

1. การเลิกบุหรี่ของครอบครัวแกนน าในชุมชน จากตารางที่ 3 พบว่าหลังการด าเนินงาน

ขับเคลื่อนนโยบายลดละเลิกบุหรี่ในกลุ่มแกนน า ได้แก่ ก านัน ผู้อ านวยการโรงเรียน อสม. สมาชิก

ครอบครัว อสม. สามารถลดการสูบบุหรี่ได้ 28 คน และเลิกสูบได้จริง 8 คน  

ตารางท่ี 3   จ านวนสมาชิกของครอบครัวแกนน าที่เข้าร่วมโครงการและสามารถเลิกและลดการสูบบุหรี่ได้ 
หมู่ที่ เลิกสูบบุหรี่ ลดการสูบบุหรี่ 
หมู่ที่ 2 2 5 
หมู่ที่ 3 4 14 
หมู่ที่ 4 1 4 
หมู่ที่ 5 1 5 
รวม 8 28 
  

  การลด ละ เลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในชุมชน  จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมตามกระบวนการของโครงการสามารถลดปริมาณการติดสารนิโคตินลงได้อย่างน่าพอใจ คือ คนที่

เคยติดบุหรี่อย่างมาก จาก 69.62% สามารถลดลงเหลือเพียง 27.78% 

หลังจากได้ท าความเข้าใจเรื่องพิษภัยบุหรีต่่อแม่และเด็กรวมทั้งทารกในครรภ์    ท าให้คุณพ่อและว่าท่ีคุณพ่อต่างยกมือ       
เพื่อยืนยันในที่ประชุมว่าตนขอเลกิสูบบุหรี่ทันทีส่วนท่ีไม่ยกมือบอกว่าปกติไมสู่บบุหรี่อยู่ก่อนแล้ว 

 



48 
 

 
ตารางท่ี 4 ระดับการติดนิโคตินของกลุ่มประชากรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

 
ระดับการติดนิโคติน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0-4 14 17.72 30 41.66 
5 10 12.66 22 30.56 

มากกว่า 6 55 69.62 20 27.78 
รวม 79 100 72 100 
 

3. การเลิกบุหรี่ของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน จากตารางที่ 5 พบว่ามีจ านวน

นักเรียนเลิกบุหรี่ไดม้ากถึง 20 คน (66.66%) และ ครู และบุคลากร เลิกได้ 2 และ 1 คน ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน ครู และบุคลากรที่สูบบุหรี่หลังการด าเนินงานโรงเรียนท่านครญาณวโรภาส

อุทิศ 

 ผู้สูบบุหรี่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เลิกสูบบุหรี่หลังเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียนชาย (n=378) 

ครูชาย (n=20) 

บุคลากรอ่ืนๆทั้งหมด(n=10) 

30 

4 

1 

7.94 

20 

10 

20 

2 

0 

66.66 

50.00 

0.00 

 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยความส าเร็จของการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ 
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการควบคุมยาสูบไปสู่ปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ประสบความส าเร็จ อยู่ที่การเข้าใจและเข้าถึง  

ปัจจัยความส าเร็จของการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ 

1. มีผู้น าเป็นแบบต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ ผู้บริหารองค์กร/หน่วยงานหลักในพ้ืนที่ อบต.ปาก

นคร ล้วนไม่สูบบุหรี่ หรือท่ีเคยสูบก็สามารถเลิกสูบได้แล้วทั้งสิ้น การขับเคลื่อนในระดับแกนน าจึงสามารถ

พูดได้อย่างเต็มปาก และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาตัวตนคนต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก านันและผู้อ านวยการ
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โรงเรียนท่านหนึ่งที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกได้ทันทีด้วยตนเองแบบหักดิบ ซึ่งการที่จะท าให้มาตรการควบคุม

ยาสูบไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จนั้น ต้องเริ่มที่ผู้น าหรือแกนน าในพื้นที่ทุกระดับ โดยมีปัจจัยส าคัญดังนี้ 

1.1 การให้ผู้น าประกาศเลิกบุหรี่ในที่ประชุม ดังเช่นในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ของประธาน อสม.ระดับอ าเภอ จ านวน ๒๓ อ าเภอ พบว่าแกนน า อสม. หรือประธาน อสม. หมู่บ้าน 

ต าบล อ าเภอ ประธานจังหวัด ที่เลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดล้วนเกิดจากการหักดิบทั้งสิ้น เนื่องจากการเป็นผู้น า 

เมื่อมีการประกาศว่าเลิกเป็นตัวอย่าง ก็สามารถท าได้ทุกคน เพราะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ซึ่ง

ผู้น าภาคใต้ โดยเฉพาะคนนครศรีธรรมราช เป็นอย่างนี้จริงๆ โดยมีผู้น าท่านหนึ่งกล่าวว่า “ท าได้ถ้าอยาก

ท า ถ้าไม่อยากท าไม่สมัครใจท าจะไม่ยอมท า แต่ถ้ารับปากแล้ว โดยเฉพาะต่อที่ประชุม ต่อสาธารณชน

ด้วยแล้ว เชื่อได้เลยว่า ไม่คืนค า” นี่คือวิธีเลิกบุหรี่ที่ได้ผลจริงและยั่งยืนที่นครศรีธรรมราช เพราะนี่คือวิถี

ชีวิตวัฒนธรรม และอัตลักษณ์หรือตัวตนคนใต้อย่างแท้จริง รวมทั้งประสบการณ์ที่บุคคลดังกล่าวเคยพบ

เห็นและรับรู้มาก็ล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นเรื่องของศักดิ์ศรีและการรักษาค าพูดที่ลั่นแล้วต้องท าตาม “เสียชีพ 

อย่าเสียสัจจะวาจา” ทั้งสิ้น ส่วนที่ค่อยๆลด มักจะกลับหวนคืนการสูบบุหรี่อีก ครั้งแล้วครั้งเล่า การเลิกสูบ

บุหรี่ทีไ่ด้ผลจริงแท้แน่นอนคือการไม่แตะต้องเลยทันทีและตลอดไปตั้งแต่วินาทีที่บอกเลิกสูบบุหรี่ 

1.2 การส่งเสริมให้ครอบครัวผู้น าด้านสุขภาพปลอดบุหรี่ ความเป็นผู้น า เมื่อมีการเปิด

ประเด็นถึงความเป็นผู้น า ครอบครัวผู้น าด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เกดิการสะท้อนคิดและแสวงหาความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ น าสู่การลด ละ และเลิกสูบ

บุหรี่ ได้รับความร่วมมือง่ายกว่าและมากกว่าครอบครัวโดยทั่วไป เพราะมี อสม.ค่อยเสริมพลังและกระตุ้น

เตือนอย่างต่อเนื่อง โดยโยงใยถึงประเด็นความรับผิดชอบด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพในฐานะ 

อสม.ให้สมาชิกในครอบครัวเห็นถึงความส าคัญในบทบาทครอบครัว อสม. ที่จะละเลยการเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ชุมชนไม่ได้ 

1.3 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตบุหรี่ในประเทศแก่แกนน าระดับต่างๆ 

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุ หากรัฐรับรู้

ถึงพิษภัยของบุหรี่จริง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจริง ท าไมไม่ตัดปัญหาเสียแต่ต้นทางคือ การเลิก

ผลิตบุหรี่ หรืองดการน าเข้าบุหรี่ อย่างจริงจัง ดูผิวเผินเหมือนเป็นการตอบโต้แบบกวนๆ แต่หากรับฟังด้วย

หัวใจอันบริสุทธิ์ จะเห็นความใสซื่อบริสุทธิ์อย่างยิ่ง หากแต่เป็นเสียงที่ไม่ได้ยินและไม่มีความหมายภายใน

พ้ืนที่ระบบทุนนิยม การค้าเสรีข้ามชาติในยุคโลกาภิวัตน์ 
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หากแกนน าท้องที่ ท้องถิ่น อสม.และแกนน าชุมชนต่างๆไม่สูบบุหรี่ หรือที่เคยสูบก็เลิกได้ส าเร็จจะ

สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนและคนในชุมชน และท าให้การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในระดับ

ชุมชนมีพลังหนุนเสริมจากแกนน าชุมชนเหล่านี้เป็นอย่างด ี

2. การเสริมพลังด้วยการชื่นชมต่อที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ  เมื่อมีโอกาสการชื่นชมอย่าง

สม่ าเสมอ ช่วยให้มีการส านึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยังผลให้คนรอบข้าง

เห็นเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตาม  

3.การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพที่เอานโยบายด้านการควบคุมยาสูบเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย 

ร่วมกับงานแม่และเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับพ่อ

แม่มือใหม่ ได้น าเอาเรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์และอันตรายต่อเด็กและสมาชิกใน

ครอบครัวส่งผลให้กระบวนการกลุ่มในเวทีกระตุ้นให้พ่อมือใหม่ประกาศตนเลิกสูบบุหรี่แบบหักดิบต่อ

หน้าที่ประชุมด้วยสัจจะลูกผู้ชาย กระบวนการกลุ่มนับว่ามีความส าคัญมากเพราะเป็นทั้งแรงขับภายนอกที่

กระตุ้นแรงขับภายในที่เกิดส านึกรับผิดชอบ น าไปสู่การประกาศยืนยันและกระบวนการกลุ่มยังท าหน้าที่ใน

การตรวจสอบของสมาชิกว่าได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่ นับว่าเป็นกลไกทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มยังช่วยปฏิเสธแทนเจ้าตัวต่อสังคมรอบข้างได้เป็นอย่าง

ดีอีกด้วย เรื่องบางเรื่องเพ่ือนช่วยพูดได้ผลดีกว่าพูดด้วยตนเอง 

4.การเปิดเวที เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นหัวใจส าคัญที่ได้ผลดีอย่างเรียบ

ง่ายใกล้ชิดและเจ้าตัวสามารถตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี บางคนแทบไม่พูด

อะไรเลยในเวทีแต่กลับไปเลิกสูบบุหรี่อย่างได้ผล ด้วยมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ยึดหลักถ้ากลับไปสูบอีกจะเป็นผู้

ที่พ่ายแพ้ตลอดกาล แต่ถ้าไม่ไปแตะต้องมันอีกเราก็คือผู้ชนะ รางวัลแห่งชัยชนะคือสุขภาพและการเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานได้ สั่งสอนตักเตือนลูกหลานและคนทั่วไปได้ แต่ถ้าตัวเองยังเลิกสูบไม่ได้ก็จะไม่

มีใครเชื่อถือศรัทธา  

5.การให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงพิษภัยและค่าใช้จ่ายจากบุหรี่  จากมาตรการค าเตือนบนซองบุหรี่ มี

ผลทางจิตวิทยาเพียงเล็กน้อย ในที่สุดก็น าไปสู่การหาทางออกที่หลากหลาย การเมินเฉยต่อภาพและค า

เตือน การหลีกเลี่ยงไปใช้บรรจุภัณฑ์อ่ืนแทนซองบุหรี่เดิม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่ายที่ต้อง

สูญเสียจากการสูบบุหรี่ว่านอกจากความฟุ่มเฟือยแล้วยังเป็นรายจ่ายที่บ่อนท าร้ายตัวเราเอง อาจจะ
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สามารถสร้างความตระหนักด้านสุขภาพได้บ้าง ดังเวทีแลกเปลี่ยนได้คิดตัวเลขออกมาให้เห็นว่าถ้าสูบบุหรี่

วันละหนึ่งซอง ๆละ 65 บาท หนึ่งปีมากถึง 23,725 บาท ถ้า 10 ปี เป็นเงิน237,250 บาท(สองแสนสาม

หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่มีบางคนสูบมานานถึง 40 ปี เป็นเงิน 949,000 บาท (เก้าแสนสี่

หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) บางคนที่สูบวันละสองซองกี่มีไม่น้อย คิดดูว่าเราเผาเงินไปเท่าใดแล้ว ซึ่งจากเวที

แลกเปลี่ยนยังชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของการสูบบุหรี่ และความทุกข์ทรมานจาก

โรคเรื้อรังดังที่พบเห็นทางสื่อโทรทัศน์  you tube ต่างๆ มีบางครอบครัวที่ใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือ

ในการเลิกบุหรี่ สุรา การพนัน และสิ่งของฟุ่มเฟือยลงได้ 

6.การมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น เครือข่ายเฝ้าระวัง จะเป็นเครือข่ายที่คอยสอดส่องดูแล

ป้องกันและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่หลากหลาย น าไปสู่การ

แก้ปัญหาเชิงระบบในวงกว้าง เครือข่ายควรมีการประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ

ประสานแบบไม่เป็นทางการท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง ซึ่งมีวิธีการสื่อสารหลายช่องทาง 

ได้แก่ โทรศัพท์ , Line Group, e-mail, และ face book เป็นต้น ส าหรับการประสานอย่างเป็นทางการ

เพ่ือช่วยเอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกัน การนัดประชุมมีทั้งนอกเวลาและในเวลาราชการ 

เป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 

7. การสร้างความยอมรับแก้ชุมชนว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเป็นคนดี  การ

คัดเลือก คนดี หรือคนเด่นในชุมชน เช่น  อสม.ดีเด่น  ผู้สูงอายุดีเด่น พ่อดีเด่น  แม่ตัวอย่าง  เยาวชนดีเด่น 

เกณฑ์ข้อหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้คือ ทุกคนในครอบครัวต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และเล่นการพนัน ซึ่งทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันก าหนดอย่างชัดเจน  

8. ความรักและจิตส านึกของคนในครอบครัว ภัยคุกคาม ชุมชนก าลังประสบปัญหาที่ซับซ้อน ใน

ภาวะที่เรียกว่า “สังคมโกลาหล” เนื่องจากพิษภัยของยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า น้ ากระท่อม ยาไอซ์ เฮโรอีน 

เป็นต้น ที่ระบาดอย่างหนัก จนกลุ่มเด็กเยาวชนบอกว่า “ผมว่าหาซื้อได้ง่ายเหมือนกับซื้อของร้านช า ขอให้

มีตังนิ (มีเงินซื้อ)” และเป็นเรื่องที่คนรู้แต่ไม่อยากพูด ไม่กล้าพูด พ่อแม่ผู้ปกครองหาทางออกไม่ ได้ ชุมชน

หาทางออกไม่เจอ รู้ว่าลูกหลานติดยาแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร ท าอะไรไม่ถูก บางคนย่อมให้ลูกหลานกิน

น้ ากระท่อมที่บ้านเพ่ือไม่ให้ไปเสพยาบ้าที่อ่ืน พ่อแม่ผู้ปกครอง คนในชุมชนไม่รู้ว่าคนติดยาสามารถรักษา

ให้หายขาดได้ อีกอย่างคนติดยาจะไม่ยอมรับว่าติดยา ที่ยอมรับหรือจ านนด้วยหลักฐานก็จะปฏิเสธการรับ

การรักษา 
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ความเป็นพ่อ เป็นสามี และเป็นผู้น า ส่งผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จและวิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่

ได้ผลมากที่สุดคือการหักดิบ สัจจะ และเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ  

การหักดิบเป็นตัวบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ และเป็นกระบวนการจัดการกับตนเองแบบเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดจริงจังที่สุดและท้าทายความเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง 

 

ปัญหาอุปสรรค  

1. ชุมชนมองการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของชุมชน ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไร ใครๆ เขาก็สูบ 

2. การขอดูบัตรประชาชนของผู้ซื้อไม่ใช่วิถีปฏิบัติของชุมชน และถือเป็นเรื่องไม่ให้เกียรติกันตีความ

รวมถึงการไม่ให้เกียรติพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย 

3. ความสัมพันธ์ในชุมชนมีความสลับซับซ้อน การใช้มาตรการจับปรับจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าได้

ง่ายๆ ส าหรับคนภายในชุมชนด้วยกัน 

4. เหล้าบุหรี่ยังเป็นสินค้าท ารายได้ของร้านค้าในชุมชน และเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่จ่ายด้วยเงินสด

เท่านั้น 

5. พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้มีความทุกข์เพราะลูกสูบบุหรี่ แต่ก าลังทุกข์กับเรื่องลูกติดน้ ากระท่อม ยาบ้า 

ยาไอซ์ ปัญหาชุมชนมีก าลังก้าวข้ามเรื่องบุหรี่ไปแล้ว แม้ว่าบุหรี่เป็นปัญหาสุขภาพแต่ปัญหาสังคมและ

เศรษฐกิจครอบครัวได้รับผลกระทบจากสารเสพติดตัวอ่ืนมากกว่า เร็วกว่า รุนแรงกว่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วย   1  ) แกนน าและประชาชนหมู่บ้านนางพระยา หมู่ที่ ๓ ต าบลปากนคร 2  ) ผู้อ านวยการ 

อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต าบลปากนคร และ 3  ) เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกข่อย ต าบลปากนคร ขั้นตอนการด าเนินงาน มี 3  ระยะ คือ ขั้น

เตรียมการ ได้แก่  การประชุมแกนน าในพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงโครงการ และท าความเข้าใจมติสมัชชาสุขภาพการ

ควบคุมยาสูบ และศึกษาสถานการณ์การที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของชุมชนและโรงเรียน ขั้น

ด าเนินการ มีการจัดเวทีประชุมเพ่ือสรรหาอาสาสมัคร ประเมินทุนเดิม วางแผนควบคุมการบริโภคยาสูบ 

และน าแนวทางไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ และข้ันประเมินผล โดยการประชุมแกนน าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

รวบรวมข้อมูล ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และ

สรุปเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่าการขับเคลื่อนมติสมัชชาชาติหรือนโยบายระดับชาติให้สามารถน ามาสู่การ

ปฏิบัติได้นั้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับพ้ืนที่ และให้พ้ืนที่ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่

ส าหรับพ้ืนที่ของชุมชนบ้านนางพระยา ได้ก าหนดมาตรการไว้ 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้องกัน 

ประกอบด้วย การก าหนดที่ห้ามสูบให้ชัดเจน จัดป้ายรณรงค์วัดปลอดบุหรี่ ติดป้ายห้ามแบ่งขายบุหรี่แก่

เยาวชนต่ ากว่า 18 ปี และจัดแต่งตั้งทีมตรวจจับ ปรับ ผู้ละเมิดกฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบของ

ชุมชน 2) มาตรการบ าบัดเชิงรุก โดยทีมอสม. รพ.สต. บ้านโคกข่อย และ รพศ.มหาราช เยี่ยมบ้าน

ครอบครัวที่ต้องการเลิกบุหรี่ และมีก านัน/แกนน าให้ก าลังใจแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการบ าบัด และ3) มาตรการ

เสริมแรง เพ่ิมคุณสมบัติบุคคลดีเด่นในทุกสาขาของต าบล เช่น ผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี ต้องไม่สูบบุหรี่ และ

มีรางวัลชื่นชมให้แก่ ครอบครัว หรือบุคคลตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งด าเนินการ
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ประชาสัมพันธ์ ในเวทีชุมชน สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมาย

ต่างๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  จากผลการด าเนินงานพบว่าคนในชุมชนที่เคยติดบุหรี่

อย่างมาก จาก 69 คน )69.62%) สามารถลดลงเหลือเพียง 20 คน )27.78%) รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียน

สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 20 คน )66.66%) 

 

อภิปรายผล 

การน ามติสมัชชาแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องให้ประชาชนแต่

ละพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการของตนเองหรือที่เรียกว่า “มาตรการทางสังคมของ

ชุมชน หรือนโยบายสาธารณะของชุมชน” ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่และมติ

สมัชชาแห่งชาติการควบคุมยาสูบ การส ารวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในพ้ืนที่และน าวิเคราะห์

ร่วมกันท าให้แกนน าชุมชนและประชาชนมีความตระหนักถึงสภาพปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงสามารถ

ร่วมกันก าหนดมาตรการทางสังคมและบทลงโทษต่างๆของชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้ 

มาตรการป้องกัน ชุมชนให้ความส าคัญกับการก าหนดพ้ืนที่ปลอดบุหรี่  โดยเฉพาะ ศาลา

อเนกประสงค์ของหมูบ้าน โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ และสถานที่สาธารณต่างๆ เพ่ือป้องกันอันตราย

จากควันบุหรี่มือสองต่อสุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่ )สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ รณชัย คงสกนธ์, 2552) 

อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเดียวอาจไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมอ่ืนๆที่

หลากหลาย เช่น การให้ความรู้เชิงลึก การสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคคลเป็นสิ่งส าคัญ )กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย อรพรรณ กาศโอสถ และมณัชยา สุยะลังกา, 2552)  และการ

พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์โทษของการสูบบุหรี่ในชุมชน 

การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่ต่างๆ การติดธงสีขาวเพ่ือแสดงถึงบ้านหรือร้านค้าที่ปลอดบุหรี่ ท าให้ผู้สูบเกิด

ความละอายใจและรับรู้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสิ่งชักน า

ให้เลิกบุหรี่ และพบว่าการกระตุ้นให้เครือข่ายต่างๆเช่น โรงเรียนและวัดในชุมชนเห็นความส าคัญกับ

มาตรการควบคุมยาสูบและเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการของตนเองขึ้นมาก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท าให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่มีส าเร็จมากขึ้น ส าหรับการห้ามจ าหน่ายบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
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เด็ดขาด ก็เป็นมาตรการที่ดีในการช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนและสนับสนุนการด าเนินงาน

โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้  

         มาตรการบ าบัด โดยการให้บริการเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียน เป็นการจัดบริการเกินความ

คาดหมายที่ผู้สูบบุหรี่ไมไ่ด้ร้องขอแสดงถึงความห่วงใย จริงใจ จริงจังในการช่วยเหลือ )นงลักษณ์ วรรักษ์ธ

นานันท์, 2552) และพบว่าเหตุผลหรือแรงจูงใจของการคิดเลิกสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มาจากเหตุผลด้านสุขภาพ

หรือความเจ็บป่วย )จรรยา เศรษฐบุตร และวรชัย ทองไทย, 2550) ท าให้มีแกนน าชุมชนหลายท่านคิดเลิก

สูบบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาต เชื้อสุดา และคณะ )2551) พบว่าเหตุผลในการลดสูบบุหรี่

ที่พบมากที่สุดของนักเรียนจ่าทหารเรือคือ การได้รับข้อมูลอันตรายจากการสูบบุหรี่ เนื่องจากเมื่อบุคคล

รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และรับรู้ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ ก็จะเป็นสิ่งชัก

น าท าให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีได้ )กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552) ส าหรับผู้น าชุมชนที่เลิกบุหรี่ได้

ส าเร็จนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มาจากจิตใจที่เข้มแข็ง โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-efficacy) และ

มีความตั้งใจจริงในการเลิกบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิมศิริ เชาวสกู )2551) ที่พบว่าการที่ผู้สูบ

บุหรี่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ ต้องเกิดจากความตั้งใจของตัวผู้สูบเอง และสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างเสริม

สุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (Perceived self-efficacy) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการท า

พฤติกรรมใดๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแผนการปฏิบัติพฤติกรรมที่วางไว้ได้ส าเร็จ ซึ่งหลังจากการเลิกสูบบุหรี่ได้

แล้วบุคคลเหล่านี้จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แล้วจึงกล้าพอที่จะไปแนะน าหรือห้ามปรามคนอ่ืนๆใน

หมู่บ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของผ่องศรี มรกตและคณะ )2553) ที่พบว่าผู้เลิกบุหรี่เกิดความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง มีความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถบังคับใจตนเองได้ นอกจากนั้นยังพบว่าการได้รับ

ก าลังใจจากบุคคลอันเป็นที่รักก็จะช่วยเสริมความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้น ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนที่เลิก

สูบบุหรี่ได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะกิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน และมาตรการของโรงเรียนที่ให้พ่อ แม่เข้ามามี

ส่วนร่วมให้ก าลังใจเด็กแทนการลงโทษ และส าหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ในชุมชนยังมี แกนน าหมู่บ้าน อสม. 

ซึ่งมีความใกล้ชิดรู้จักกันดี ติดตามเยี่ยมเยือนที่บ้าน แสดงถึงความห่วงใยให้ก าลังใจสม่ าเสมอ )รัชนี มิต

กิตติ และอัญชัญ เกียรติพรศักดา, 2554)  
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ข้อเสนอแนะ 

1. การบ าบัดผู้สูบบุหรี่ ควรด าเนินการเชิงรุก โดยท าในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคลินิก

อดบุหรี่ของโรงพยาบาลชุมชน จึงควรมีการเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้

บริการได้ง่ายขึ้นและมีการติดตามผลอย่างจริงจัง 

2. การด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ นอกจากการก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้ว 

ต้องมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน เช่น ครู นักการภารโรง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

นักเรียน และครูควรปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมอง นักเรียนที่สูบบุหรี่ว่าเป็นเหยื่อของสารเสพติด ที่ต้องการ

ตักเตือนและช่วยเหลือด้วยความรัก โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา  

3. การด าเนินงานในชุมชน ควรสร้างความตระหนักถึงภัยและค่าใช้จ่ายของบุหรี่แก่ผู้น าทุกระดับ 

เพ่ือการท างานเชิงรุกอย่างจริงจัง ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู อย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบส่ง

ต่อที่มีประสิทธิภาพ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
แนวค าถามการประเมินสถานการณ์การด าเนินงานควบคมุบริโภคยาสูบของจังหวัด/พื้นที่

ศึกษา 
 
๑. สถานศึกษาในพ้ืนที่ระบุ.............................................................................................................  

1.1) การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... .............................................................................. 

 
1.2) การห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษาเป็นอย่างไร

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

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

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

................................................................................................................. ...................................................... 
 
 1.3) การให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น คร ูอาจารย์ ผู้น าทางศาสนาเป็นแบบอย่างแก่

นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................ 
 

 1.4) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพิษภัยจากบุหรี่
อย่างเป็นรูปธรรมเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
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๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข (สถานพยาบาล) ระบุ..........................................................................   

2.1)ให้หลักประกันการเข้าถึงการบ าบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเข้าถึงการรับยา สมุนไพร 
แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกท่ีจ าเป็นต่อการบ าบัดโรคติดบุหรี่  
............................................................................ ...........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
...................................................................................... ................................................................................. 

4.2) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................ 

๓. มีกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
3.1) การสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริม
การตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์อย่างไร 
.............................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................  
........................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ................................................................ 

3.2) สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่
ปลอดบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ ที่ท างาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน 
โดยเฉพาะสถานที่ราชการอย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 

3.3) ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านปลอดบุหรี่อย่างไร 
..................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................................................... ........ 
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แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของแกนน า 

1.เพศ    [] ชาย    [] หญิง 

2.อายุ..................ปี 

3.ระดับการศึกษา.............................. 

4.สถานภาพสมรส  []คู่   []หม้าย []หย่า []แยกกันอยู่  

5.ปัจจุบันมีโรคเรื้อรังหรือไม่  [] ไม่มี    [] มี ระบุ.................................................   

6.ท่านสูบบุหรี่หรือไม่   [] ไม่สูบ   [] สูบ    

7.ระดับแกนน า  [] จังหวัด  [] อ าเภอ  [] ต าบล [] หมู่บ้าน

8.แกนน า  [] ภาครัฐ หน่วยงาน....................... []ภาคเอกชน/ประชาคม หน่วยงาน............................. 

             []ภาควิชาการ หน่วยงาน.................. 

    โปรดระต าแหน่ง (หากมี)……………………………………… 

9.บทบาทในการสนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบของท่านในปัจจุบัน
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

10. ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานโครงการควบคุมบริโภคยาสูบหรือไม่อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้เขา้ร่วมโครงการในพ้ืนที่ 

1.เพศ    [] ชาย    [] หญิง 

2.อายุ..................ปี 

3.ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับชั้น.............................. 

4.จบการศึกษาระดับ................................................ 

5.สถานภาพสมรส  []คู่   []หม้าย []หย่า []แยกกันอยู่ []โสด 

6.ปัจจุบันมีโรคเรื้อรังหรือไม ่ []ไม่มี    []มี ระบุ.................................................   

 7ในอดีตสูบบุหรี่/ใบจากหรือไม่  []ไม่สูบ  [] สูบ มานาน.....................ปี   

8.ปัจจุบันสูบบุหรี่หรือไม่   

[]ไม่สูบ เลิกมานาน......................ปี ด้วยวิธีใด.................................................................................. 

ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ของท่าน…………………………………………….. 

[]สูบ  จ านวนบุหรี่ที่สูบ...................มวนต่อวัน 

ท่านเคยคิดเลิกสูบบุหรี่/ใบจากหรือไม่ 

[]ไม่เคยคิด เนื่องจาก.................................................................. ......................... 

[]เคยคิดเลิกมาแล้วกี่ครั้ง …………ครั้ง ปัญหาของการไม่สามารถเลิกได้เนื่องจาก
.................................................................................................................. ......................... 

 

หากท่านยังคงสูบบุหรี่ ท่านสามารถทดสอบระดับการติดนิโคตินในบุหรี่/ใบจาก 

 [] ต้องการทดสอบ 

 [] ไม่ต้องการทดสอบ 
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แบบประเมินสภาวะการติดสารนิโคตินของผู้สูบบุหรี่/ใบจาก 

1. คุณสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าเมื่อใด 
ก. สูบทันทีหลังตื่นนอน หรือภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที (3 คะแนน) 
ข. สูบหลังตื่นนอนเกิน 5 นาท ีแต่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง (2 คะแนน) 
ค. สูบหลังตื่นนอนเกินครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (1 คะแนน) 
ง. สูบหลังตื่นนอนเกิน 1 ชั่วโมง (0 คะแนน) 

 
2. คุณรู้สึกอย่างไร หากไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ในที่ท่ีห้ามสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน เช่น ในห้องสมุด หรือ
โรงภาพยนตร์ 

ก. หงุดหงิด อึดอัด (1 คะแนน) 
ข. เฉยๆ (0 คะแนน) 

 
3. ในแต่ละวัน บุหรี่มวนใดที่คุณคิดว่าถ้าไม่ได้สูบแล้วจะหงุดหงิดมากที่สุด 

ก. มวนแรกท่ีสูบในตอนเช้า (1 คะแนน) 
ข. มวนไหนๆ ก็เหมือนกัน (0 คะแนน) 

 
4. โดยปกติคุณสูบบุหรี่วันละกี่มวน 

ก. มากกว่า 31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน) 
ข. 21-30 มวน (2 คะแนน) 
ค. 11-20 มวน (1 คะแนน) 
ง. ไม่เกิน 10 มวน (0 คะแนน) 

 

5. โดยเฉลี่ยคุณสูบบุหรี่มากที่สุดในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนมากกว่าช่วงอ่ืนๆ ของวันใช่หรือไม่ 
ก. ใช่ (1 คะแนน) 
ข. ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

 

6. ขณะเมื่อคุณป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลา คุณต้องการสูบบุหรี่หรือไม่ 
ก. ต้องการ (1 คะแนน) 
ข. ไม่ต้องการ (0 คะแนน) 

 

คะแนนรวม................................................................ 
 
การประเมินผล :  

คะแนนรวมทุกข้อ มากกว่า 6 แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่มาก(ติดนิโคตินซึ่งเป็นการติดทางร่างกาย) 
คะแนนรวมทุกข้อ 5 แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่ปานกลาง 
คะแนนรวมทุกข้อ 0-4 แสดงว่า เป็นผู้ติดบุหรี่น้อย 

 
ข้อสังเกต : ค าถามข้อ 1 สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดการติดบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่ภายในเวลา 30 นาทีหลัง
ตื่นนอน แสดงว่าติดบุหรี่มาก. 
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เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย 

(informed consent form) 
  
  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว …………………………………………………….................................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี ………………………….อายุ……………ปี ที่อยู่ ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………………………………………. 

ได้ทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบ

สู่การปฏิบัติในจังหวัดภาคใต้ตอนบน: จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนประโยชน์และข้อเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  และยินยอมให้ท าการวิจัยใน

โครงการที่กล่าวข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดข้ึน  ข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้  

และสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อข้าพเจ้า  นอกจากนี้ผู้วิจัยจะ

เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการวิจัย และ/หรือทางวิชาการ โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้

ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า และจะเก็บข้อมูลในตู้ เอกสารโดยผู้วิจัยปิดล๊อคและเก็บกุญแจไว้

กับผู้วิจัยเอง 

                       ลงชื่อ……………………………..............……..…………ผู้เข้าร่วมวิจัย 
            (……………………………..............……..…………) 
     ลงชื่อ……………………………..............……..…………พยาน 
           (……………………………..............……..…………) 

วันที่…………….เดือน…………………..พ.ศ…………. 
หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้เมื่อรับฟังเข้าใจแล้วให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือแทนการลงนาม 
ค าอธิบายของผู้วิจัย 
   ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย  รวมทั้งข้อเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบแล้วอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
      

  ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้วิจัย 
             (………ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล………) 
     วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ. ………. 
 

 



ที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัย 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
    นพ.พูนพงษ์ พูนภักดี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช    
    พญ.ตรีวรรณ  ไมตรีแก้ว  นายแพทย์ช านาญการ   
    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช    
    นายทรงศักดิ์ มุสิกอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
    นายชัยธวัช เกื้อกูล   ก านันต าบลปากนคร   
    ดร.สันติ  นาดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

คณะผู้วิจัย   ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 นายวิเชียร ไทยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช    
  นางวิยะดา  คงเพชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
  นางวันดี  ฐิตินันทพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
  นางไรนา  รัตนพฤกษ์ขจร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  นางสาวชนิตา  แก้วทอง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน  
 นางช่อกิ่ง  แววศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                             
 นางวรรษิดา  อนัคฆมณี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                     นาย
สมชาย  ชามทอง  ผอ.รพ.สต.บ้านโคกข่อย  ต าบลปากนคร       

   องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร      
  นายชูเกียรติ  มณีฉาย  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  
  นางสุดา  เพชรรัตน์  นักพัฒนาชุมชน  อบต.ปากนคร 
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