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บทคดัยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไป

ปฏิบัติท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือศึกษาสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบ 

รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามาตรการควบคุมยาสูบสูการปฏิบัติในระดับ

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียน และคนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ กลุมตัวอยางประกอบดวยประชาชนบานปากบอ ตําบลทะเล

ทรพัย และบานวังชาง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จํานวนหมูบานละ ๒๐๐คน เก็บขอมูล

โดยการสัมภาษณ และการสังเกต 

 ผลการศึกษาพบวาดานสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบมีการ

ดําเนินการในสวนของนโยบาย การปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหนวยใหบริการสาธารณสุข

ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานและโรงเรียนและภาคประชาสังคม แตไมจริงจังเทาท่ีควร

เนื่องจากผูรับผิดชอบงานมีนอย ประชาชนไมตระหนักและไมใหความสําคัญเทาท่ีควร ดานรูปแบบ

การดําเนินงานท่ีสําคัญคือตองมีการประชุมชี้แจง ทําขอตกลงชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชน

ทุกกลุม รางมาตรการ ทดลองใช สรุปผลและประกาศใชอยางจริงจัง สวนดานปจจัยความสําเร็จของ

การขับเคลื่อนคือผูนําทุกระดับมีสวนสําคัญตองใหความสําคัญ เปนแบบอยาง ประกาศใชและผลักดัน

ใหเปนนโยบายสาธารณะของชุมชน และท่ีสําคัญประชาชนผูสูบยาสูบและครอบครัวตองตระหนักถึง

พิษภัยของยาสูบ เห็นความสําคัญท่ีตองลด-ละ-เลิกยาสูบอยางจริงจังเพ่ือประโยชนของตนเองและ

บุคคลรอบขาง ตลอดจนตองมีระยะเวลาในการศึกษาชุมชนใหมากกวานี้ ในการนี้มีผูเลิกยาสูบไดจริง

จํานวน ๓ รายและพระภิกษุ ๕ รูปในหมูบานปากบอ และเลิกยาสูบไดจริงจํานวน ๒ รายในหมูบานวัง

ชาง ซ่ึงไมแตกตางกัน สวนผูท่ีลด-ละ ยาสูบก็มีจํานวนใกลเคียงกัน 

 ดังนั้นควรมีการดําเนินการท่ีตอเนื่องและท่ัวถึงเพ่ือปองกันและดูแลผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและมี

ผลกระทบจากยาสูบ ลดความสูญเสียและภาวะโรคท่ีเกิดจากยาสูบ และเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผูรับผิดชอบงาน ตลอดจนควรมีการศึกษาในระยะยาวตอไปในการดําเนินงานควบคุมยาสูบจังหวัด

ชมุพร  

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากดร.นัยนา  หนูนิล และ            

ดร.เรวดี  เพชรศิราสัณห ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและติดตามการศึกษาคนควาอยางใกลชิดเสมอมา  

นับตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ  ขอขอบคุณศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหงบประมาณสนับสนุน 

ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง 

 ผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนรวมทีมวิจัยและคณะทํางานทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวิจัย  ครั้งนี้ 

ท่ีอํานวยความสะดวก และใหการชวยเหลือ 

 สุดทายขอขอบคุณประชาชนบานปากบอ ตําบลทะเลทรัพย  บานวังชาง ตําบลชุมโค อําเภอ

ปะทิว และบานแหลมยางนา ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ทุกคนท่ีกรุณาใหขอมูลท่ี

แทจริงตามแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

 

 ทีมงานผูวิจัยยาสูบจังหวัดชุมพร 

         ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

  



สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย          ค 

กิตติกรรมประกาศ          ง 

สารบัญตาราง           ช 

สารบัญภาพ           ซ 

บทท่ี ๑ บทนํา           ๑ 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา       ๑ 

 วัตถุประสงคการวิจัย        ๓ 

 ขอบเขตของการวิจัย        ๓ 

 นิยามศัพทเฉพาะ         ๔  

          ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        ๕ 

บทท่ี ๒ วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ         ๖ 

 แนวคิดและสถานการณเก่ียวกับยาสูบ       ๖ 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติ                 ๑๕ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ         ๒๙ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย         ๓๖ 

 รูปแบบงานวิจัย          ๓๖ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย         ๓๗ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล         ๓๘ 

 การวิเคราะหขอมูล         ๓๘ 



บทท่ี ๔ ผลการวิจัย          ๓๙ 

 สถานการณการขับเคลื่อนมติสมัชชาดานการควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร   ๓๙ 

 รูปแบบการควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร       ๔๔ 

 ปจจัยความสําเร็จในการนํามาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการปฏิบัติ   ๕๓ 

  

สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

บทท่ี ๕ สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       ๕๕ 

 สรุปการวิจัยและอภิปรายผล         ๕๕ 

 ขอเสนอแนะ          ๖๐ 

บรรณานุกรม            ๖๒ 

ภาคผนวก            ๖๔ 

  ผลการวิเคราะหขอมูล         ๖๔ 

  ภาพกิจกรรม          ๘๐ 

ประวัติผูวิจัย            ๘๕ 

 

 

  

 

 



สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางท่ี ๑ ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดตางๆ ท่ีถูกทําใหหลั่งเพ่ิมข้ึนดวยนิโคติน  ๑๒ 

ตารางท่ี ๒ จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง               ๔๖                                                                       

ตารางท่ี ๓ จํานวน และรอยละของประชาชนบานปากบอ  

             ตอระดับการติดสารนิโคตินในบุหรี่/ใบจาก      ๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 

หนา 

ภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย         ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

บทนาํ 
 

 

ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

 สถานการณการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมเสี่ยงทีม่ีผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี ่โดย

เพ่ิมอุบัติการณความเสี่ยงของการโรคท่ีเกิดจากสารเคมีในควันบุหรี่ท่ีตกคางในรางกาย โดยเฉพาะนิโคตินทีจ่ะไปจับ

ท่ีปอดและบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองและอวัยวะตางๆ จากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุวา บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคทางเดินหายใจ โรคระบบสืบพันธุ  การสูบบุรี่ทําใหผูสูบเสียชีวิต ๑ คน ในทุก ๑๐ คน ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ 

สัดสวนการเสียชีวิตจะเพ่ิมข้ึนเปน ๑ คน ในทุก ๖ คน   และผูสูบบุหรี่เปนระยะเวลานานจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวา

ผูไมสูบบุหรี่ถึง ๓ เทา โดยรอยละ ๕๐ จะเสียชีวิตเพราะบุหรี่ โดยครึ่งหน่ึงของผูเสียชีวิตอยูในวัยทํางาน ซึง่เปนการ

เสียชีวิตกอนวัยอันควร เร็วข้ึน ๒๐-๒๕ ป (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยธุยา, ๒๕๔๓: ๓) ไมเพียงแตผูสูบบุหรีเ่ทานั้น

ที่ไดรับอันตรายจากการสูบบุหรี ่บุคคลทีอ่ยูรอบขางก็ไดรับอันตรายจากควันบุหรีเ่ชนกัน ซึง่ผูทีไ่มสูบบุหรี่ทีต่องอยู

ในบรรยากาศทีม่ีควันบุหรี่จะทําใหเกิดการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้าํมูกไหล โดยเฉพาะผูทีม่ีอาการหอบหืด 

โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบจะทําใหอาการของโรคกําเริบ และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิดจากควันบุหรี่

เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖: ๔) สถิติช้ีบอกวา ๑๗ เปอรเซ็นตของคนที่เปนมะเร็งปอดและ

ไมเคยสูบบุหรี่เลยเสียชีวิตเพราะไดรับควันบุหรี่มากขณะท่ีอยูในวัยเด็ก  สวนพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพสตรีพบวาพิษ

บุหรี่สามารถทํารายระบบสืบพันธุสตรี ท่ีสูบบุหรี่เวลาตั้งครรภมีโอกาสแทงลูกและโอกาสการคลอดตายสูง และทารก

ท่ีคลอดจากมารดาท่ีสูบบุหรี่มักมีน้ําหนักตัวตํ่ากวาปกติ มีผลทําใหไมประสบความสําเร็จในชีวิตการเรียนดีเทาทารก

ท่ีพอแมไมสูบ   

องคการอนามัยโลกกําหนดใหวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปเปนวันงดสูบบุหรีโ่ลก เพื่อใหหลายประเทศทัว่

โลกเกิดความสนใจและจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่ รัฐบาลไทยจึงใหความสําคัญกับการรณรงคเพือ่

การไมสูบบุหรี่ของประชาชนเปนอยางมาก เชน กําหนดนโยบายตอตานการสูบบุหรี่ ใหมีการปองกันการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนดวยวิธีการตางๆ อยางไรก็ตามวิธีการปองกันการสูบบุหรี่มีหลายวิธีทีต่องประสานกันไป โดยเฉพาะภายใน

สถาบันการศึกษา ซึง่ตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยไดออก

ระเบียบตางๆ เชนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ในขอที่ ๑๖ ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “ใหบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหนาที่ในการเขามามีบทบาท



และมีสวนรวมในการปองกันบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดทุก

ชนิด” (คูมือนักเรียนและผูปกครอง ๒๕๔๘ : ๑๓๒) และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีทิศทางในการขับเคลือ่น

สังคม โดยเนนในกลุมเยาวชนทีม่ีปญหาจากผลพวงของการโฆษณาและสงเสริมการขายของอุตสาหกรรมยาสูบที่

พยายามทําการตลาดกับเยาวชนในฐานะนักสูบหนาใหมและลูกคารายใหญ  ซึ่งผูทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการไประยะ

หนึ่งแลว ดังที่มีคําขวัญที่สอดคลองกับองคการอนามัยโลกที่ใหวา “เยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยบุหรี่” ท่ีมุง

เปาหมายทําใหเยาวชนปลอดบุหรี ่และป พ.ศ.๒๕๕๒ “บุหรี่มีพิษ รวมคิดเตือนภัย” (Tobacco  Health Warnings) 

สถานการณน้ีจึงเปนปญหาท่ียากแกการควบคุมและตองเฝาระวังดําเนินการอยางจริงจัง ในการทํางานควบคุมยาสูบ

น้ันตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันสังคม หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และบุคคลตาง ๆ ในสังคม รวมท้ังสื่อท่ี

จะตองรวมมือกันในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยจากบุหรี่และกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ การสรางภูมิคุมกัน

และพลงัใหแกประชาชนใหมีศักยภาพในการตานภัยบุหรี่ 

การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ครั้ง

ท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนพลังการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวม

สรางสรรค นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใชหลักการทํางานดวยยุทธศาสตร

สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะส)ี ซึ่งใชในการขับเคลื่อน เพื่อแกปญหาที่ยาก และซับซอน โดยพึ่งพลัง ๓ 

สวน ทีเ่ชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปญญา พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง เนน

กระบวนการ ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรู และเรียนรู อยาง

สมานฉันท เพ่ือนําไปสู การเสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพโดยในป ๒๕๕๓ มีจํานวนท้ังสิ้น ๙  ประเด็น ซึ่ง

หน่ึง ในน้ันคือ เรื่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ โดยสมัชชาไดรับรองมติใหภาคีรวมกัน

ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติขอทีส่าม มีการกลาวใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใหความรวมมือในการ

สนับสนุนมาตรการความเสี่ยงตอสุขภาพ ซึง่ในทิศทางการขับเคลือ่นมติสูแนวปฏิบัติควรมีการขับเคลื่อน เครือขาย

รวมทํางาน รวมถึงขอเสนอใหหนวยงานเก่ียวของรวมตัวทํางานแบบบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง และพัฒนาเพิม่

ศักยภาพกลไกการทํางานของแตละจังหวัด 

 จากภาวะสถานการณท่ัวไปของจังหวัดชุมพร จากผลการสํารวจอัตราการสูบบุหรีแ่ยกรายจังหวัด ป พ.ศ. 

๒๕๕๐ และป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่จังหวัดชุมพรมีอัตราการสูบบุหรีล่ดลงรอยละ ๒.๑๓ (รอยละ๒๗.๙๑ และรอยละ 

๒๕.๗๘ ตามลําดับ) อยางไรก็ตามพบวามีการดําเนินงานในเรื่องการควบคุมยาสูบของหนวยงานตางๆ ยังไมไมมีการ

รวมประสานภารกิจหรือขับเคลื่อนนโยบายอยางเปนรูปธรรม ในการกําหนดแผนการมาตรการ และยุทธศาสตรเพื่อ

ควบคุมการบริโภคบุหรี่ โดยประสานงาน กับหนวยงาน และองคกรตางๆ ที่มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่มีอัตลักษณของจังหวัดชุมพร จึงเปน

โอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ

ไปปฏิบัติที ่สอดคลองกับประเด็นอื่น ๆ ของจังหวัดชุมพร ดังนั้นผู วิจัยและคณะจึงไดจัดทําโครงการวิจัยเชิง



ปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรือ่งยาสูบไปปฏิบัติทีจ่ังหวัดชุมพร ซึง่เปนการรวมมือและบรูณา

การทางความคิดระหวางนักวิชาการและนักประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนมติ หารูปแบบกระบวนการ

หนุนเสริมการและคนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมท่ีจังหวัดชุมพร 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑. ศึกษาสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบในระดับ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียน 

๒. ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามาตรการควบคุมยาสูบ 

สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียนj 

๓. คนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไป 

สูการปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ผลลัพธ์ 

- เกิดเครือขายและรูปแบบ

การนํานโยบายการควบคุม

ยาสูบสูการปฏิบัติ 

- กลุมเสี่ยง/ผูสูบบุหรี่ลดลง

หรือไดรับการดูแล 

กระบวนการ 

- การวางแผน (Planning) 

- การปฏิบัติตามแผน (Acting) 

- การสังเกตและบันทึกผล (Observing) 

- การสะทอนผล (Reflecting) 

 

ปจจัยนําเขา 

คณะทํางานและ

หนวยงาน ท่ีเก่ียวของท้ัง

ระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล 

หมูบานและโรงเรียน 

 

 



ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกําหนดขอบเขตในแตละ

ข้ันตอนออกเปน ๓ ดาน คือ พ้ืนท่ีศึกษา กลุมเปาหมาย และระยะเวลาการศึกษา 

พ้ืนท่ีศึกษา 

   พ้ืนท่ีศึกษา คือ หมูท่ี ๕ ตําบลทะเลทรัพย และหมูท่ี ๔ตําบลชุมโค อําเภอ    ปะทิว จังหวัดชุมพร  

       กลุมเปาหมาย 

           กลุมเปาหมายหลัก : คณะทํางานและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 

     ระดับจังหวัด คือ  คณะกรรมการที่มาจากภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาครัฐ  

     ระดับอําเภอ คือ คณะทํางานระดับอําเภอทีม่าจากภาควิชาการ ภาคประชา

สงัคม และภาครฐั  

     ระดับตําบล คือ ผูนําชุมชน องคกรทองถิ่น องคกรสาธารณสุขระดับทองถิ่น

ในตําบล 

     ระดับหมูบานและโรงเรียน คือ อาสาสมัครประจําหมูบาน ผู อํานวยการ

โรงเรียน คณาจารย และ ผูปกครองนักเรียน 

          กลุมเปาหมายรอง : ผูสูบบุหรี่ และกลุมเสี่ยง เชน เยาวชน  
 

ขอตกลงเบื้องตน  

 ผูวิจัยทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเทาน้ัน 

 

ขอจํากัดในการวิจัย  

 ระยะเวลาทีกํ่าหนดไมตรงตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ(วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 

 



นิยามศัพทเฉพาะ 

 สถานการณ หมายถึง เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศที่เอื้อตอการขับเคลื่อนมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ 

 

     รปูแบบกระบวนการ หมายถึง วิธีดําเนินการตามแบบแผนและข้ันตอนท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึนจาก

แนวคดิ ทฤษฎีเพ่ือถายทอดความสัมพันธขององคประกอบ โดยใชสือ่ท่ีทําใหเขาใจไดงายและกระชับถูกตอง และ

สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณจริงไดเพ่ือชวยใหตนเองและคนอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน  

 ปจจัยความสําเร็จ หมายถึงปจจัยท่ีสําคัญยิ่งประกอบดวยการจัดการ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับองคกรท่ีตองทําใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการขับเคลื่อนมตสิมัชชาสุขภาพ

แหงชาติเรื่องยาสูบ  

       

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑. เกิดภาคีเครือขายในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ในการขับเคลื่อนมติการ 

ควบคุมยาสูบจังหวัดชุมพร 

๒. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบ จังหวัดชุมพร 

๓. เกิดแนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบของ 

จังหวัดชุมพรอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๒ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการครัง้นีม้ีความมุงหมายเพื่อศึกษาการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ

ไปปฏิบัติท่ีจังหวัดชุมพรป ๒๕๕๖  มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พอสรุปไดดังน้ี 

๑. แนวคิดและสถานการณเก่ียวกับยาสูบ 

๒. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

๓. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๑. แนวคิดและสถานการณเกี่ยวกับยาสูบ 

๑.๑ ความหมาย  

บุหรี่ ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะ

มีใบยาแหงหรอืยาอัดเจอืปนหรอืไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใชแทนกระดาษหรือใบ

ยาแหงหรือยาอัด 

   องคการอนามัยโลกจึงรณรงคใหประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมกันปองกันพิษภัย ลดการปวย และ

เสียชีวิตของประชาชน โดยกําหนดประเด็นรณรงคในปนี้ไววา "จับตา เฝาระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ" เพ่ือให

ประชาชนรูเทาทันกลยุทธ และรวมมือกันเฝาระวังความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ตาง ๆ ใน

การขัดขวางมาตรการสําคัญในการควบคุมยาสูบ(๒๕๕๕) 

๑.๒ สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการสํารวจ การสูบบุหรี่ของคนไทยท้ังประเทศครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

พบวา มีผูสูบบุหรี่จํานวน ท้ังสิ้น ๘.๖ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๐.๑ จากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา ประเทศ

ไทยมีผูสูบบุหรี่เปนประจําจํานวน ท้ังสิ้น ๑๐.๖ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๐.๖ ของประชากรทีม่ีอายุมากกวา ๑๑ ป 

ในป ๒๕๔๔ พบวา ผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจํามีอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่ ๑๗.๙ ป โดยมีอายุนอยลง เมื่อเทียบกับป ๒๕๐๐ 

(๑๘.๕ป) และพบวาทุกกลุมวัยมีอายุเริ่มสูบบุหรีน่อยลง โดยเฉพาะกลุมเยาวชน(๑๕-๒๔ ป) เริม่สูบบุหรี่เมือ่อายุ

นอยลงคอนขางมากกวากลุมอ่ืน คือจากป ๒๕๕๐ เยาวชนเริม่สูบบุหรีอ่ายุเกือบ ๑๗ ป และในป ๒๕๕๔ ลดลงเปน 

๑๖.๒ ป 



 สํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสํารวจสถานการณ

การบริโภคบุหรี่และยาสูบป ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการสํารวจครั้งท่ี ๒ หลังจากทีด่ําเนินการครั้งแรกในป ๒๕๕๒ ในคนไทย

ตัง้แตอายุ ๑๕ ปขึน้ไป พบวา มีผูสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบทุกชนิดเพิ่มสูงขึน้ถึง ๑๓ ลานคน หรือรอยละ ๒๔ ของ

ประชากรอายุ ๑๕ ปขึน้ไป แบงเปนชาย รอยละ ๔๖.๖ หญิงรอยละ ๒.๖ เพิ่มจากป ๒๕๕๒ ถึง ๕ แสนคน โดย

แบงเปนการสูบบุหรี่ชนิดตาง ไดแก ผูสูบบุหรี่จากโรงงาน (บุหรี่ซอง) จาํนวน ๕.๑ ลานคน บุหรี่มวนเอง จํานวน ๔.๗ 

ลานคน สูบรวมท้ัง ๒ ชนิด จาํนวน ๓.๑ ลานคน และชนิดอ่ืน ๆ เชน บารากู ไปป ซิการ ฯลฯ จํานวน ๑ แสนคน 

๑.๓ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย 

ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ป ๒๕๕๔ พบวาประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึน

ไป จํานวน ๕๓.๙ ลานคน เปนผูท่ีสูบบุหรี่ ๑๑.๕ ลานคน หรือรอยละ ๒๑.๔ โดยเปนผูท่ีสูบบุหรี่เปน

ประจํา ๙.๙ ลานคน(รอยละ ๑๘.๔) และเปนผูท่ีสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง ๑.๖ ลานคน (รอยละ ๒.๙) โดย

อัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง ๒๐ เทา คือรอยละ ๔๑.๗ และ ๒.๑ ตามลําดับ เปนผูท่ีอยู

นอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล ๑.๔ เทา คือ รอยละ ๒๓.๕ และ ๑๗.๓ ตามลําดับ   มีผูท่ี

เคยสูบเปนประจําเลิกสูบแลวรอยละ ๒๗.๒ ผูท่ีสูบปจจุบันและคิดจะเลิกสูบ รอยละ ๕๔ เคยพยายาม

เลิกสูบในชวง ๑๒ เดือนรอยละ ๓๖.๗ และผูท่ีคิดอยากเลิกสูบเพราะเห็นภาพคําเตือน รอยละ ๖๒.๖ 

โดยสิ่งท่ีนาเปนหวง คือ พบผูท่ีสูบนิยมบุหรี่ราคาถูกมากข้ึน จากเดิม ๑ ใน ๕ ยี่หอ เพ่ิมเปน ๒ ใน ๕

ราคาเฉลี่ย ๓๐-๔๕ บาท ขณะท่ีสถานการณการสูดควันบุหรี่มือสองในตลาดสด หรือตลาดนัดมาก

ท่ีสุดรอยละ ๖๘.๘ ในบานรอยละ ๓๖ และท่ีทํางานรอยละ ๓๐.๕ (สํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสํารวจสถานการณการบริโภคบุหรี่และยาสูบป ๒๕๕๔) 

พิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๕ ปข้ึนไป ท่ีสูบบุหรี่เปนประจํา ในชวงป ๒๕๔๔-

๒๕๕๒ พบวาอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลง แตในป ๒๕๕๔ มีอัตราการสูบเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๒ 

คือจากรอยละ ๑๘.๑ เปนรอยละ ๑๘.๔ โดยเพ่ิมข้ึนในผูชายจากรอยละ ๓๕.๕ เปน ๓๖.๑ สวน

ผูหญิงอัตราการสูบยังคงท่ี  จากการสํารวจพฤติกรรมของผูท่ีปจจุบันไมสูบบุหรี่แตในอดีตเคยสูบเปน

ประจํา ในป ๒๕๕๔ พบวา สาเหตุท่ีทําใหเลิกสูบมากท่ีสุดเพราะ พบวา ไมดีเลยตัดสินใจเลิกเอง (รอย

ละ ๓๔.๒) รองลงมา คือปวย/เปนโรคแลวแพทยแนะนํา ใหงดสูบบุหรี่ (รอยละ ๒๘.๒) และสามี/

ภรรยา/ลกู ขอรอง(รอยละ ๑๔) ตามลําดับ ผูชายเลิกสูบบุหรี่มีสาเหตุเดียวกับท่ีกลาวขางตน ในขณะ

ท่ีผูหญิงเลิกสูบบุหรี่เพราะพบวาไมดีเลยตัดสินใจเลิกเองมากท่ีสุด (รอยละ ๓๗.๓) 

๑.๔ กลไกการติดบุหรี่ 

การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอตัวผูสบู และมผีลกระทบตอสุขภาพผูท่ีอยูใกลเคียงท่ีสดูควันบุหรีเ่ขาไป 

ในทางการแพทยถือวาการสูบบุหรี่เปนโรคชนิดหน่ึงท่ีตองการการบําบัดรักษา ผลิตภัณฑยาสบูหลายชนิดไดรับการ

ปรุงแตงกลิ่น รส เพ่ือใหผูเสพเกิดความพึงพอใจในการเสพ ยิ่งไปกวาน้ัน การเริม่ตนหัดลองบุหรีเ่ร็วเทาไรก็ยิ่งสงผล



ใหมีปญหาทางสรีระ, จิตใจ และสงัคมมากข้ึนเทาน้ัน ซึ่งจะทําใหกลายเปนผูติดบุหรี่ และรับผลกระทบจากบุหรีสู่ง 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ ผูสูบบุหรีส่วนใหญไมสามารถเลิกบุหรี่ไดงาย การเลิกบุหรี่จึงไมใชทางเลือกท่ีงายสําหรับคนท่ี

สูบบุหรีเ่ปนสวนใหญ เพราะจําเปนตองเอาชนะการเสพ และการติดนิโคติน อยางไรก็ตามการหยดุหรอืเลิกบุหรีไ่มวา

ในชวงเวลาใดของชีวิต จะทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพท้ังในระยะสั้น และในระยะยาวแนนอน คนท่ีสบูหรือคนท่ีใช

ผลิตภณัฑยาสูบสวนใหญจะพบวา การเลิกอยางเด็ดขาดเปนสิ่งท่ีคอนขางยาก อาจเลิกไดเพียง ๒-๓ วันแรกเทาน้ัน 

การใชพฤติกรรมบําบัด การใหยาชวยการเลิกบุหรี่จึงถือเปนปจจยัหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมความสําเรจ็ในการเลิกบุหรี่ได 

และแตละวิธีก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกันและกันไดดวย ผูปวยโรคตางๆ หรือผูปวยท่ีใชยารักษาโรคหลายชนิด

ลวนแตไดรับผลเสียจากการสูบบุหรี่ ท้ังทําใหเกิดภาวะกําเริบของโรค และปฏิกิริยาระหวางยากับสารตางๆ ในบุหรี่

ดวย 

 

๑.๕ สาเหตุการติดบุหร่ี สามารถแบงออกเปน ๓ แบบดวยกัน 

๑.๕.๑ ภาวะเสพติดทางสังคมหรอืสภาพแวดลอม  พบวาคนรอบขางเปนปจจัยสําคัญในการเริ่มตน

ทดลองสูบบุหรี่ และการไดรับความยอมรับจากคนรอบขาง และเพ่ือนฝูง เชน การเลียนแบบหรือไดรับการยั่วยุจาก

คนรอบขาง 

๑.๕.๒ภาวะเสพตดิทางพฤตกิรรมและจติใจ  เปนการเสพติดชนิดหน่ึงโดยเกิดจากการเรียนรูแลว

ปฏิบัติจนเคยชิน ยกตัวอยางเชน การกินกาแฟหรือดืม่เหลาไปดวย และสบูบุหรีไ่ปดวย ดังน้ันเวลากินกาแฟหรือดื่ม

เหลาแลวจึงอยากสูบบุหรี่ หรือ การสูบบุหรี่ในหองทํางาน เวลาเมื่อเขามาในหองทํางานจะเกิดความอยากสูบบุหรี่ 

หรือการสูบบุหรีเ่วลาขับถายเปนประจํา นอกจากน้ีการสูบบุหรี่เวลาขับถายอาจเกิดไดจากภาวะเสพตดินิโคตินได

ดวยเชนกัน เปนตน  

๑.๕.๓ ภาวะเสพติดนิโคติน คือ ในภาวะท่ีสูบบุหรี่รางกายจะทํางานไดเสมือนเปนปกติ แตเมื่อขาด

นิโคตินรางกายจะเสียสมดลุทําใหเกิดอาการขาดนิโคติน (withdrawal symptoms) เชน หงุดหงิด, กระสบักระสาย, ปวด

หัว, นอนไมหลบั, วิงเวียนศีรษะ, ซึมเศรา, หดหู, สมาธิไมคอยด,ี คิดอะไรไมออก และทองผูก เปนตน ผลเหลาน้ีมักทํา

ใหผูท่ีพยายามหยุดบุหรี่ทนไมได และตองการบุหรี่มาสูบอีก  

๑.๖ ผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ 

บุหรี่ท่ีผานการเผาไหมแลว จะไดควันบุหรี่ท่ีประกอบไปดวยนิโคตินซึ่งเปนสารเสพตดิ, กาซ

คารบอนมอนนอกไซด (carbonmonoxide) และสารประกอบอ่ืนๆ มากกวา ๔,๐๐๐ ชนิด มีสารมากกวา ๔๐ ชนิดเปน

สารกอมะเร็ง สารเหลาน้ีจะเปนสารพิษ และสารกอมะเร็งเมื่อบุหรี่มกีารเผาไหมเกิดข้ึน  

สารประกอบในบุหร่ีมีดังนี ้

๑. nicotine สารท่ีพบเฉพาะในใบยาสูบเทาน้ัน มีฤทธ์ิกระตุนระบบประสาทแบบออน ๆ โดยออก

ฤทธ์ิท่ีระบบประสาทสวนกลางโดยตรง ทําใหผูท่ีใชเกิดการติดได nicotine ซึ่งนิโคตินเปนสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุน คือทําให



หลอดเลือดเกิดการหดรดัตัว (vasoconstriction), ทําใหความดันโลหิตสงูข้ึน, หัวใจเตนเร็ว และแรงข้ึน และทําใหความ

อยากอาหารลดนอยลง 

 ๒. tar หรือนํ้ามันดินเปนสารประกอบเกาะกันเปนสีนํ้าตาล ทําใหระคายเคืองทางเดินหายใจ และ

เปนสารกอมะเร็ง เชน มะเร็งปอด, มะเรง็หลอดลม, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งไต และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ 

๓. acetaldehyde เปนสารปรุงแตงซึ่งชวยเสริมฤทธ์ิกับนิโคติน ทําใหมีฤทธ์ิเสพติดมากข้ึน  

๔. ammonia ทําใหคาความเปนกรด-ดาง หรือคาpH ในควันบุหรี่ต่ําลง และสรางนิโคตินท่ีแตกตัว

อิสระ (free nicotine) ในระดับสูงท่ีรางกายสามารถท่ีจะดดูซึมไดเร็วกวานิโคตินท่ีไมแตกตัว แอมโมเนียทําใหเกิดการ

ระคายเคืองตอเน้ือเยื่อตางๆ ทําใหแสบตา, แสบจมูก และระคายเคอืงทางเดินหายใจ  

๕. arsenic หรือ สารหนู เปนสารเคมีท่ีประกอบอยูในจําพวกผลิตภัณฑยาฆาหญา มผีลตอระบบ

ทางเดินอาหาร เมื่อรับเอาสารน้ีเขาไปจะเกิดอาการคลื่นไส อาเจยีน และทองรวงอยางแรง  

๖. cadmium เปนสารท่ีใชในอุตสาหกรรม polymer electronic และเปนสารประกอบท่ีอยูใน

ถานไฟฉายดวย มผีลกระทบตอตบั ไต และสมอง กอใหเกิดมะเรง็ 

๗. carbonmonoxide เปนกาซท่ีแยงจับกับเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซเิจน ทําใหรางกายขาด

ออกซิเจน และเกิดอาการมึนงง คลื่นไส เหน่ือยงาย  

๘. formaldehyde สารน้ีกอใหเกิดมะเร็ง และมีฤทธ์ิกัดกรอนตา, ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ 

การหายใจเอาสารน้ีเขาไปจะทําใหปอดอักเสบ การกลืนหรือกินเขาไปจําทําลายตับ และไต การสัมผัสสารเปน

เวลานานทําใหผิวหนังผิดปกติกอใหเกิดเน้ืองอก มีผลทําลายตับ ไต หัวใจ และอาจเปนสารเปลีย่นแปลงพันธุกรรม

ดวย  

๙. mercury (สารปรอท) สารน้ีมีผลทําลายระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความจําเสื่อม 

บุคลิกภาพ และพฤติกรรมเปลี่ยน กระเพาะอาหารและลําไสผดิปกติ เกิดผื่นแดง ทําลายสมอง และไต  

๑๐. nitrogen dioxide เปนกาซพิษท่ีทําลายเยื่อบุทางเดินหายใจ และถุงลม และทําใหเกิดโรคถุง

ลมปอดโปงพอง  

ควันบุหร่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรค และสงผลกระทบตอสขุภาพของผูสูบและผูใกลชิด ไดแก  

๑. โรคหัวใจและหลอดเลือด บุหรีก่อใหเกิดการแข็งตัวของเสนเลือดในหลอดเลือดใหญ และ

หลอดเลือดเล็กๆ (atherosclerosis) โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary) ทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบแคบท่ีผนัง

หลอดเลือดแดงโคโรนารี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพอยางฉับพลัน เกิดการปริแตก และกระตุนใหเกิดการกอ

ตัวของลิ่มเลือดจนทําใหหลอดเลือดอุดตันอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการขาดเลือดของกลามเน้ือหัวใจอยางรุนแรง 

ผูปวยมักมีอาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอกเปนอาการสําคัญ ซึ่งหากรุนแรงมาก และเปนระยะเวลานานสามารถ

ทําใหเกิดกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน องคการอนามัยโลกระบุชัดวาบุหรี่เปนสาเหตุของความดันโลหติสูง และเปน

ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด จึงแนะนําใหเลิกบุหรีเ่พ่ือลดปจจัยเสี่ยงของโรคเหลาน้ี นอกจากน้ีบุหรี่



ยังเปนปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลอืดสมอง (stroke) ท้ังน้ีเน่ืองจากเกิดการแข็งตัวของเสนเลือด(atherosclerosis) ของ

หลอดเลือดท่ีไปเลีย้งสมอง  

๒. โรคมะเร็งปอด โดยเฉลี่ยผูสูบบุหรี่เสีย่งตอการเปนโรคมะเร็งปอดมากกวาผูไมสูบบุหรี่ถึง ๑๒ 

เทา และหากสูบมานาน ๒๑- ๔๐ป โอกาสเสี่ยงจะมากวาผูไมสบูถึง ๓๐ เทา จากสถิติของสหรัฐอเมรกิาพบวารอยละ 

๓๐ ของผูปวยมะเร็งปอดท่ีมไิดสูบบุหรี่ เกิดโรคมะเร็งจากควันบุหรี่ท่ีผูอ่ืนสูบ และมะเร็งปอดจดัเปนมะเร็งอันดับ

หน่ึงในชายไทย  

๓. โรคมะเร็งตางๆ บุหรี่ยังเปนสาเหตุของโรคมะเร็งกลองเสียง, ชองปาก, หลอดอาหาร, ตบัออน, 

ไต และกระเพาะปสสาวะ บุหรี่ยังอาจเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งกระเพาะอาหารอีก

ดวย  

๔. โรค chronic obstructive pulmonary disease (COPD) หรือโรคถุงลมโปงพอง -- บุหรี่เพ่ิมความ

เสี่ยงของการเกิดโรคCOPD และการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจโดยทําใหเกิดการอักเสบ ระคายเคืองทางเดินหายใจ 

สงผลใหมีการสรางเสมหะมากทําใหผูปวยไอเรื้อรัง ผนังทางเดินหายใจหนาข้ึน และชองทางเดินหายใจแคบลง เกิด

ถุงลมปอดโปงพองเน่ืองจากมีการขยาย และทําลายถุงลมเล็กๆในปอด โรค COPD สามารถรกัษา/แกไขใหปอด

กลับมาทํางานปกตไิดยากความผดิปรกติของสมรรถภาพปอดไมสามารถกลับมาเปนปรกตไิด แมวาจะหยุดสูบบุหรี่

มานาน และการตอบสนองตอการรักษามีจํากัด ผูปวยแตละคนตอบสนองตอการรักษาไดไมเหมือนกัน  

๕. โรคระบบทางเดินอาหาร บุหรีม่ีสวนเก่ียวของกับการเกิดแผลในทางเดินอาหารสวนบน พบ

แผลในกระเพาะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน (duodenum) ของผูสูบบุหรี่ไดมากกวา และอัตราการหายของแผลชา

กวาผูไมสูบบุหรี่ รวมถึงมีโอกาสท่ีแผลจะทะลสุูงข้ึนดวย  

๖. โรคในชองปาก มีการศึกษาท่ีแสดงวาบุหรีเ่ปนหน่ึงในปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต 

สารเคมีในบุหรี่ทําใหกระบวนการหายของโรคปริทันต และแผลการผาตัดในชองปากหายชาลง และบุหรี่ยังลดการ

ดูดซึมของวิตามินซีในรางกาย ทําใหเกิดปญหาเลือดออกตามไรฟนได ดังน้ันการทานวิตามินซีเสริมควบคูกับการเลิก

บุหรี่อาจชวยลดปญหาเลือดออกตามไรฟนได ผูสูบบุหรี่จะมีคราบหนิปูนฝงแนนท่ีฟน เกิดชองวางระหวางฟน และ

เหงือก โครงสรางของกระดูก และเน้ือเยื้อท่ียึดฟนหายไป นอกจากน้ีบุหรี่ยังกอใหเกิดกลิ่นปาก, ฟนเหลอืง, เหงือกรน 

และอาการระคายเคืองในคออีกดวย และยิ่งสูบปริมาณมาก ความเสี่ยงในการเกิดโรคปริทันตก็ยิ่งสูงข้ึน  

๗. สตรมีีครรภท่ีสูบบุหรี ่เพ่ิมความเสี่ยงตอการแทงโดยไมทราบสาเหต,ุเลอืดออกระหวาง

ตั้งครรภ, คลอดกอนกําหนด และคลอดทารกนํ้าหนักตัวนอยกวาสตรีมีครรภท่ีไมสูบบุหรี่ถึง ๒๐๐ กรัม ธนาคารโลก

รายงานวา มีงานวิจัยท่ีใหขอมูลวาพบสารกอมะเร็งซึ่งปรกติพบในควันบุหรี่ปนอยูในปสสาวะของทารกแรกเกิดท่ี

มารดาสูบบุหรี่ดวย สตรีท่ีสูบบุหรีจ่ะหมดประจาํเดือนเร็วกวาสตรีท่ีไมสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยถึง ๒ปและยังมีความเสี่ยงสูง

ตอภาวะกระดูกพรุนขณะท่ีสตรีท่ีไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่จากบุคคลรอบขางในชวงตั้งครรภ มโีอกาสคลอดทารก

ท่ีมีการเจริญเติบโตชากวาปกติได  



๘. ผูท่ีไมสูบบุหรี่แตสมัผสักับมลพิษจากควันบุหรี ่(environmental tobacco smoker, ETS หรือทารกท่ี

สัมผสัมลพิษจากควันบุหรี่จะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเปนโรคปอดบวม และหลอดลมอักเสบในขวบปแรก หช้ัูนกลาง

อักเสบ เสีย่งตอกลุมอาการเสียชีวิตเฉียบพลันของทารก (sudden infant death syndrome, SIDS) และมีโอกาสปวยดวย

โรคหอบหดื ทารกท่ีไดรับควันบุหรี่เปนประจําจะมีโอกาสเปนผูสูบ และตดิบุหรีต่อไปไดในอนาคต ผูท่ีไมสูบบุหรี่

สามารถสดูหายใจเอาควันบุหรี่เขาไปในรางกายไดเชนเดียวกับผูท่ีสูบบุหรี่ถึง ๒ ทางคือ สูดควันบุหรี่ท่ีผูสูบพนออกมา

โดยตรง (mainstream smoke) กับสดูควันจากบุหรี่ท่ีถูกจดุไว (sidestream smoke) มลพิษจากควันบุหรี่ท่ีผูไมสูบไดรับเพ่ิม

ความเสีย่งการเกิดโรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจในคนท่ีไมสูบบุหรี่ ท้ังน้ีข้ึนกับปริมาณท่ีมลพิษจากควันบุหรี่ท่ีไดรับ

ดวย ผูท่ีไมสูบบุหรี่เมื่อไดรับควันบุหรี่ก็จะไดรบันิโคตินในบุหรี่เขาสูรางกาย และจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนโคตินิน 

ดังน้ันจึงสามารถตรวจพบโคตินินไดในเลือด นํ้าลาย และปสสาวะของผูไมสูบบุหรี่ มลพิษจากควันบุหรีก่อใหเกิด

อาการระคายเคืองท่ีตา, ทําใหนํ้าตาไหล, คันตา, เยื่อบุตาแดง และตองกระพริบตาถ่ีกวาปกติ นอกจากน้ียังเกิดอาการ

ระคายเคืองเยื่อบุในโพรงจมูกทําใหเกิดอาการบวม, นํ้ามูกไหล และจามไดดวย มากไปกวาน้ันยังอาจกอใหเกิดอาการ

ระคายเคืองในลําคอ, กอใหเกิดอาการไอ มีเสมหะมาก และการทํางานของปอดลดลง มลพิษจากควันบุหรี่ก็ยัง

กระตุนใหผูปวยโรคหอบหืดมีอาการกําเริบไดดวย second hand smoker)  

๙. การสูบบุหรี่กับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย สารนิโคตนิจะเขาไปกระตุนการบีบ

ตวัของหลอดเลอืด รวมถึงทําใหระดับฮอรโมนในเลือดลดต่ําลง โดยเฉพาะฮอรโมนเทสโตสเตอโรนซึ่งเปนฮอรโมนท่ี

ทําหนาท่ีควบคุมลักษณะทางเพศของชาย และยังทําใหเกิดการรวมตัวของกรดไขมันในเลือดเพ่ิมข้ึนอีกดวย ซึ่งเปน

สาเหตุทําใหเกิดการอุดตัน และการไหลเวียนเลือดท่ีบริเวณอวัยวะเพศชายผิดปกติ บุหรี่มผีลตอการแข็งตัวของ

อวัยวะเพศชาย ผูสูบบุหรีม่ีความเสี่ยงตอการเกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถึง ๒ เทา และพบความเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศรวมกับโรคอ่ืนๆ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน  

๑.๗ กลไกการติดนโิคติน ทุกครั้งท่ีผูสูบบุหรี่ไดสดูควันบุหรีเ่ขาไปในรางกาย จะไดรับสารเคมมีากมายนับ

พันชนิด ซึ่งลวนแตมีโทษตอรางกายท้ังสิ้น ตัวอยางเชน สารกอมะเร็ง สารท่ีเหน่ียวนําใหเกิดอนุมลูอิสระ รวมท้ังสาร

เสพติดนิโคติน (nicotine)  

การเขาสูรางกายของนิโคติน เมื่อสูดควันบุหรี่เขาไป นิโคตินจะถูกดดูซึมผานผนังเซลลทางเดิน

หายใจเขากระแสเลือด แลวไปออกฤทธ์ิท่ีสวนตางๆของรางกาย เชน สมอง หัวใจ และหลอดเลือด ทางเดินอาหาร 

และกลามเน้ือลาย เปนตน นิโคตนิจะถูกกําจัดออกจากรางกายทางปสสาวะในรูปของโคตินิน (cotinine)  

นิโคตินทําใหเกิดการเสพติด ซึ่งเปนผลของนิโคตินตอระบบประสาทสวนกลาง พบวานิโคตินออก

ฤทธ์ิใกลเคียงกับสารเสพติดอ่ืนๆ เชน แอมเฟตามีน โคเคน ตอระบบประสาทสวนกลางในการทําใหติดยาในระบบ

ประสาทสวนกลางมสีวนท่ีรับรูเก่ียวกับอารมณ และความรูสึกเปนสขุใจซึ่งเรียกวา "brain rewarding pathway" โดยเริม่

จากสมองสวนท่ีเรียกวา ventral tegmental area (VTA) ซึ่งจะสงสญัญาณประสาทไปท่ีสมองสวน nucleus accumbens 

(shell region) ในรูปของสารเคมีท่ีช่ือ "dopamine (DA) โดปามีน"สารโดปามีนท่ีสมองสวนน้ีทําหนาท่ีสําคญัในการทําให

รางกายรูสึกมีความสุข, อ่ิมเอิบใจ และมีแรงจูงใจ นิโคตินท่ีไดจากควันบุหรี่จะผานจากเลือดเขาไปในระบบประสาท

สวนกลางไดเร็วมาก จากน้ันนิโคตนิจะไปออกฤทธ์ิกระตุน "brain rewarding pathway" โดยการจับกับตัวรบัของมันท่ีช่ือ 

nicotinic receptor ท่ีอยูบนปลายประสาทของ VTA มีผลทําใหมีการหลัง่ของสารโดปามีนออกมามากข้ึน ดังแสดงในรูป



ท่ี ๒ ดังน้ันจึงทําใหผูท่ีสูบบุหรี่มีความรูสึกสุขใจสบายใจข้ึน รูสึกวาความเครยีดความกดดันตางๆ ลดลงมีอารมณเปน

สุขมีแรงจูงใจใหทํางานหรือวางแผนงานตางๆ มากข้ึนมีความตื่นตัวมากข้ึน นอกจากน้ียังมีผลลดความอยากอาหาร

อีกดวย 

นอกจากนิโคตินจะมีผลเพ่ิมการหลั่งของ dopamine ท่ี brain rewarding pathway แลว นิโคตินยังมีผลเพ่ิมการ

หลั่งสารสื่อประสาทอ่ืนๆ เชน acetylcholine, glutamate, serotonin, norepinephrine และgamma-aminobutyric acid (GABA) 

ออกจากปลายประสาทอีกดวย ท้ังน้ีเน่ืองจาก nicotinic receptor ซึ่งเปนตําแหนงออกฤทธ์ิของนิโคตีนมีอยูท่ีปลาย

ประสาทของสารสื่อตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนสารสื่อประสาทเหลาน้ีรวมท้ัง dopamine สงผลในเชิงบวกตอระบบ

ประสาทสวนกลางดังสรุปไวในตารางท่ี ๑ ซึ่งผลดังกลาวน้ีมีผลทําใหผูท่ีติดบุหรี่เกิดความพึงพอใจ  

ตารางท่ี ๑ ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดตางๆ ท่ีถูกทําใหหลั่งเพ่ิมข้ึนดวยนิโคติน 

สารสื่อประสาท ผลทางชวีภาพ  

Dopamine ทําใหรูสึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร  

Acetylcholine ตื่นตัว ทําใหความจําและสมาธิดีข้ึน  

Serotonin รักษาระดับอารมณ ลดความอยากอาหาร  

Norepinephrine ตื่นตัว มีแรงจูงใจ สดช่ืน ลดความอยากอาหาร  

Glutamate เพ่ิมความจํา  

Vasopressin เพ่ิมความจํา  

β-endorphin ลดความวิตกกังวลและความเครียด  

GABA ลดความวิตกกังวล  

ท่ีมา : วราภรณ ภมูิสวัสดิ.์ แนวทางการรักษาและใหคําแนะนําเพ่ือเลิกบุหรีส่ําหรบัเภสัชกรกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข. นนทบุร.ี ๒๕๔๗ 

จะเห็นวาผูท่ีติดบุหรี่คือผูท่ีตองการไดรับสารนิโคติน ซึ่งจะไปออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลางทําใหลด

ความเครยีด ความวิตกกังวลหรือทําใหทนตอความเครยีดความกดดันจาสภาพแวดลอมตางๆไดดีข้ึน ทําใหสมองมี

ความคิดอานท่ีดีข้ึน มสีมาธิดีข้ึนมคีวามรูสึกพึงพอใจ และเปนสุข ดังน้ันในผูท่ีติดบุหรี่อยางมาก การเลกิบุหรี่อยาง

เฉียบพลันจะทําใหเกิดความรูสึกในเชิงลบ เชน อารมณไมดี หงุดหงิด เศรา เหงา ไมมีแรง หิวบอย เน่ืองจากไมไดรับ

สารนิโคตินจากบุหรี่เขาไปกระตุน เรียกวา อาการถอนนิโคติน (nicotine withdrawal) ซึ่งเปนผลมาจากระดับสารสื่อ

ประสาทตางๆ ลดจํานวนลงอยางมาก ผลคือผูท่ีติดจะตองกลับไปสบูบุหรี่อีกเพ่ือใหไดความรูสึกในเชิงบวก

เหมือนเดมิ 

๑.๘ ปจจัยท่ีสงเสริมใหมีการเริ่มสูบบุหรี่ 

๑.๘.๑ ความอยากลอง ซ่ึงเปนธรรมชาติของวัยรุนท่ีความอยากลองเปนเรื่องท่ี 

ทาทาย นาตื่นเตน และสนุกสนาน ถึงแมจะทราบวาเปนสิ่งท่ีไมดีตอสุขภาพก็ตาม 



๑.๘.๒ ตามอยางเพ่ือน เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพ่ือนชวน บางคนมีเจตคติท่ีวา ถาไมสูบ

บุหรี่จะเขากับเพ่ือนไมได เพ่ือนจะไมยอมรับเขากลุม และหลายคนไมกลาเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัว

เพ่ือนจะลอเลียน และไมใหเขากลุม 

๑.๘.๓ ยึดถือคานิยมผิด ๆ คิดวาการสูบบุหรี่เปนการโกเก หรือเปนลูกผูชาย 

๑.๘.๔ สภาพแวดลอมภายในครอบครัวชักนํา เกิดจากสมาชกิบางคนในครอบครวั

สูบบุหรี่ เชน พอ แม ลุง นา จึงตองการเอาเยี่ยงอยาง 

๑.๘.๕ เพ่ือเขาสังคม บางคนตองสูบบุหรี่เพราะหนาท่ีการงานท่ีตองเขาสังคม งาน

เลี้ยงสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรอง 

๑.๘.๖ กระแสของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาตางๆ ท้ังทางตรงและทางออมลวนมี

อิทธิพลตอวิถีชีวิตคนอยางมาก 

๑.๘.๗ ความเชื่อท่ีผิดๆ เชน เชื่อวาเม่ือสูบบุหรี่จะทําใหสมองปลอดโปรง จิตใจ

แจมใสและไมงวงนอน เปนตน 

๑.๘.๘ ความเครียด สารนิโคตินในควันบุหรี่เม่ือสูดเขารางกายจะเขาสูสมองภายใน

เวลา ๘-๑๐ วินาที ซ่ึงออกฤทธิ์ทําใหเสนเลือดแดงหดรัดตัว ความดันโลหิตสูงข้ึน หายใจเร็วข้ึน และ

กระตุนสมองสวนกลางทําใหรูสึกผอนคลาย ในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหรี่ดวยเหตุผลเพ่ือคลาย

ความเครียด แตเม่ือปริมาณนิโคตินในสมองลดลง จะทําใหผูสูบเกิดอาการหงุดหงิด และเครียดไดใน

เวลาตอมา และนี่คือเหตุผลท่ีทําใหตองสูบบุหรี่อยูเสมอเพ่ือคงระดับนิโคตินไวในรางกาย 

๑.๙ การใชยาบําบัดเพ่ือชวยใหเลิกสูบบุหร่ี  

การใชยาบําบัดเพ่ือชวยใหเลิกสูบบุหรี่เปนองคประกอบหน่ึงของการรักษาผูท่ีติดบุหรี่ใหประสบ

ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ การใชยาบําบัดน้ีมีความจําเปน เพราะยาจะชวยบรรเทา ระงับหรือปองกันอาการถอน

นิโคตินจากบุหรี่ นอกจากน้ีการใชยายังทําใหผูตดิบุหรีไ่มตองไดรับสารกอมะเร็งหรือสารพิษจากควันบุหรี่ รวมท้ัง

อาการระคายทางเดินหายใจจากควันบุหรี่ การใหยาท่ีเปนนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy, NRT) ทําให

รางกายไดรับนิโคตินในขนาดต่าํ เพ่ือเปนการทดแทนนิโคตินท่ีไดรับจากบุหรี่บางสวน จึงทําใหสามารถลดอาการ

ถอนนิโคตินลงได แตนิโคตินในระดับต่ําดังกลาวจะไมทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เกิดความพึงพอใจหรือคลายเครียด 

จึงเปนการลดการเสพตดินิโคตินทางจิตใจจากการเคี้ยวหมากฝรั่ง ซึง่จะชวยใหสามารถคงสภาพการเลกิบุหรี่ไวได 

การใชยาบําบัดน้ีควรใชเพียงช่ัวคราวเพ่ือใหสามารถปรับพฤติกรรมเทาน้ัน เมื่อเลิกบุหรี่ไดแลวก็ไมจําเปนตองใชยา

ตอไป 

ยาท่ีใชในการเลิกบุหรี่ท่ีจดัเปนตัวเลือกแรก (first-line) ในปจจบุนั โดยการรบัรองขององคการ

อาหาร และยาประเทศสหรัฐอเมรกิา และมีใชในประเทศไทย ไดแก การใหนิโคตินทดแทน (nicotine replacement 

therapy, NRT) ซึ่งไดแก นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคี้ยว (nicotine chewing gum) ชนิดแผนติดผิวหนัง (nicotine patch) และยา

เม็ดรบัประทาน bupropion HCl sustained release สวนยาท่ีจัดเปนตัวเลือกรอง (second-line) ซึ่งไมไดรับการรับรองจาก

องคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาใหใชเปนยาเลิกบุหรี่ ไดแก clonidine และ nortriptyline  



ทางเลือกหนึ่งในการเลิกบุหร่ีโดยใชสมุนไพร  

๑. หญาดอกขาว (Vernonia cinerea) หญาดอกขาว (Vernonia cinerea) มีชื่อเรียก

แตกตางกันออกไปในแตละทองถ่ิน เชน หญาหมอนอย หญาละออง กานธูป ถ่ัวแฮะดิน ฝรั่งโคก เสือ

สามเขา หญาสามวัน เปนตน ปจจุบันมีการนําหญาดอกขาวมาใชในการบําบัดผูติดบุหรี่ เนื่องจากใน

ตน ใบ และรากของหญาดอกขาวมีสารสําคัญคือ Sodium nitrate ทําใหลิ้นชา ชวยลดอาการอยาก

สูบบุหรี่ โดยเหตุผลสําคัญของการเลิกสูบบุหรี่จากการใชชาหญาดอกขาว คือ ชาลิ้น กินอาหารไม

อรอย ไมรูสึกอยากบุหรี่ รูสึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ เม่ือสูบบุหรี่แลวรูสึกอยากอาเจียน สวนในผูท่ีไมสามารถ

เลิกบุหรี่ได ใหเหตุผลวา ดื่มชาหญาดอกขาวเหมือนดื่มน้ําธรรมดา ไมมีอาการใดๆ ถึงแมวาการใชหญา

ดอกขาวเพ่ือชวยใหเลิกสูบบุหรี่ยังขาดขอมูลทางคลินิกอีกมาก แตก็นับเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูท่ี

ติดบุหรี่ เนื่องจากมีราคาถูก และเปนการสนับสนุนการใชสมุนไพรไทย อยางไรก็ตามตองระวงัการใช

ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจวายหรือไตวายรวมดวย 

เภสัชภัณฑในปจจุบันท่ีมีหญาดอกขาวเปนสวนประกอบ  

๑. ลูกกวาดแบบนุม เนื่องมาจากชาชงสมุนไพรหญาดอกขาวมักมีกลิ่นเหม็นเขียว และ

ไมสะดวกในการพกพาไปบริโภคในท่ีตางๆ จึงไดมีการวิจัยปรับปรุงแปรรูปเปนผลิตภัณฑลูกกวาดแบบ

นุม (soft candies) เปนการปรับปรุงรสชาติใหถูกปากผูบริโภค และสะดวกตอการพกพา งายตอการ

บริโภค โดยนําน้ําสกัดจากหญาดอกขาวผสมกับน้ําตาลกลูโคสซีรัป นมขนหวานเลซิทิน เนย และ

ไขมัน ปรุงแตงรสชาติ ๓ แบบคือ รสธรรมชาติดั้งเดิม รสนมม้ินต และรสชามะนาว ผลิตเปนลูกกวาด

ชนิดนุมแบบ open pan ท่ีอุณหภูมิ ๑๒๕-๑๓๐ องศาเซลเซียส หอแผนพลาสติกออน ผูวิจัยได

ทดลองใหน้ําสกัดหญาดอกขาว ๓ ความเขมขน คือ ๑๖% สําหรับลูกอมชนิดอม ๕ เม็ดตอวัน, ๓๒% 

สําหรับลูกอมชนิดอม ๓ แบบคือ รสธรรมชาติ, รสม้ินต และรสชามะนาวตามลําดับ นําลูกกวาดท้ัง ๙ 

แบบมาประเมินผลรสชาติ และความเขมขน โดยใหผูเขารับบริการคลินิกอดบุหรี่ ๕๔ คน ทดลอง

บริโภค และใหคะแนนโดยวิธี Hedonic scoring test พบวาความชอบโดยรวมสูงสุด คือ ลูกกวาด

ชนิดรสนมม้ินต ชนิดรับประทาน ๓ เม็ดตอวัน อยางมีนัยสําคัญ (p<๐.๐๕) ดังนั้นลูกกวาดอดบุหรี่

หญาดอกขาวแบบนุมรสนมม้ินต ชนิดรับประทาน ๓ เม็ดตอวัน จึงเปนตัวเลือกใชในคลินิกอดบุหรี่ 

เพ่ือประเมินประสิทธิผลการลดความอยากบุหรี่ตอไป 

๒. ชาชง  ชาชงสมุนไพรหญาดอกขาว ๑ ซองละลายน้ํา ๑ แกว ดื่มวันละ ๓ ครั้ง หลัง

อาหาร รวมกับการรับประทานวิตามินซี (๑๐๐ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร แต

เนื่องจากหญาดอกขาวนั้นมีรสขม เฝอน จึงมีแนวคิดในการนํากาแฟมาชวยกลบรสชาติ และพัฒนา

เปนผลิตภัณฑกาแฟในซองใหชงดื่มรูปแบบเดียวกับชา เนื่องจากผูท่ีติดบุหรี่แลวตองมาลดปริมาณการ

สูบลงนั้นจะมีความรูสึกงวง หัวใจเตนชาลง ไมกระชุมกระชวย ไมตื่นตัว ดังนั้นสารคาเฟอีนในกาแฟ



จะชวยกระตุนรางกายใหตื่นตัวอีก ขอเสียชองชาชง คือ น้ําชาชงมักมีกลิ่นเหม็นเขียว และไมสะดวก

ในการพกพาไปบริโภคในท่ีตางๆ 

ยาชวยเลิกบุหร่ีท่ีเปน first-line drugs  

๑.นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคีย้ว ผูตดิบุหรี่ตองหยดุสูบบุหรี่ทันทีกอนเริ่มใชยา โดยตองงด

รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีความเปนกรด เชน กาแฟ นํ้าสม นํ้าอัดลม ไวน ๑๕นาที กอนใชยา และตอง

เคี้ยวหมากฝรั่งชาๆจนไดรสเผ็ดซา แลวหยุดเคี้ยว อมหมากฝรั่งไวระหวางกระพุงแกม และเหงือก จนรสซาหายไป 

จึงเคี้ยวใหม ทําเปนระยะสลับกัน (chew-and-park technique) อยางตอเน่ือง ๓๐ นาที โดยเปลี่ยนบรเิวณท่ีอมดวย  

อาการไมพึงประสงค เจบ็ปาก, ปวดกราม, ระคายเคืองทางเดินอาหาร (dyspepsia) และสะอึก  

๒. นิโคตินชนิดแผนติดผิวหนัง ผูติดบุหรีต่องหยุดสูบบุหรี่ทันทีกอนเริ่มใชยา ควรติดแผนยา

บริเวณท่ีไมมีขน, ไมมัน, ไมมีบาดแผล, ไมอักเสบหรือไหม โดยติดระหวางบริเวณคอและสะโพก หรือตนแขนดานนอก 

ติดแผนยาทุกวันในเวลาเดียวกัน โดยติดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ยกเวนเมือ่มีอาการนอนไมหลับหรือฝนราย ใหดึงแผนยา

ออกกอนนอน 

 ขอหามโรคหัวใจและหลอดเลือด, hyperthyroidism, เบาหวานชนิดท่ี ๑, หามใชในผูท่ีแพนิโคติน, 

life-threatening, arrhythmia, unstable angina, เพ่ิงเกิดกลามเน้ือหัวใจตายภายใน ๑ เดอืน, ผูท่ีเปน atopic, eczematous 

dermatitis 

๓. Bupropion HCl sustained release กลืนยาท้ังเม็ด หามหัก เคี้ยว หรือบดยากอนกลืน  

อาการไมพึงประสงค นอนไมหลับ ปากแหง ปวดศีรษะ มือสั่น วิธีแกไขอาการไมพึงประสงค 

หากเกิดอาการนอนไมหลับ ใหรับประทานยาในมื้อท่ีสองตอนบาย โดยหางจากมื้อแรกอยางนอย ๘ ช่ัวโมง หรือลด

ขนาดยาลง ขอควรระวัง หามใชใน seizure disorders, bulimia, anorexia nervosa, หามใชรวมกับ MAOIs, หากใชรวมกับ

นิโคตินชนิดแผนติดผิวหนัง อาจเกิดความดันโลหติสูง, ระวังการใชในภาวะท่ีเพ่ิมความเสี่ยงตออาการชัก  

ยาชวยเลิกบุหร่ีท่ีเปน second-line drugs  

๑.Clonidine ระมดัระวังในผูปวย severe coronary insufficiency, conduction disturbances, recent MI, 

cerebrovascular disease, chronic renal failure Hypotension
  ผูปวยบางรายอาจมีการดื้อยาได จําเปนตองประเมิน

ประสิทธิภาพของยาเปนระยะ 

๒.nortriptyline
 เริ่มใชยา ๑๐-๒๘ วันกอนวันท่ีจะเลิกบุหรี่ และใชติดตอกัน ๖-๑๒ สัปดาห  



อาการไมพึงประสงค มีงวงนอน ปากแหง ตาพรา หนามดื มือสั่น ปสสาวะคั่ง ทองผูก วิธีแกไข

อาการไมพึงประสงคหากมีอาการงวงซึมใหรับประทานกอนนอน หรืออาจเริม่ใชยาในขนาดต่ํา แลวจงึเพ่ิมขนาดให

ยาสูงข้ึน  

ขอควรระวัง ระวังการใชในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคตอหนิ, hyperthyroidism, มีประวัติ

ปสสาวะคั่ง, โรคตอมลูกหมากโต,โรคลมชัก หรือผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตออาการชัก, ผูปวย schizophrenia, ผูท่ีมีโรคตับ

อาจตองปรับลดขนาดยา เน่ืองจากยาทําใหเกิดอาการงวงซึม จึงควรระวังการทํางานท่ีตองการความตื่นตัว ใชความ

ระมัดระวังสูง เชน การทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร ขับรถ, หามใชรวมกับยา MAOIs, หามใชในผูท่ีเพ่ิงฟนตัวจากภาวะ

กลามเน้ือหัวใจตาย และผูท่ีแพยา  

๑.๙ ขอดีของการเลิกบุหรี่ ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  อายุยืน การไหลเวียนของ

โลหิตดีข้ึน  การทํางานของประสาทในการรับรสและกลิ่นดีข้ึน อาการไอและเสมหะลดลง สมรรถภาพ

ทางเพศดีข้ึน ปอดทํางานไดดีข้ึน และภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน 

๑.๑๐วิธีการเลิกสูบบุหรี่ จัดการดูแลตัวเอง ทําจิตใจใหเขมแข็ง ท้ิงท้ังบุหรี่และท่ีเข่ียบุหรี่ไป

ใหพน ๆ สายตา  อยูใหหางจากสภาพแวดลอมเดิม ๆ ของคุณ หากิจกรรมทํา  หามใจออนกับตัวเอง

เปนอันขาด คอยย้ําเตือนตัวเองอยูเสมอ และอยาละเลยแมเพียงเล็กนอย 

 

๒. สมชัชาสขุภาพแหงชาติ 

๒.๑ ความหมาย 

พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” วาเปน 

กระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยาง

สมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน 

โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม 

สมัชชาสุขภาพ จึงเปนนวัตกรรมทางสังคม ท่ีเปดพ้ืนท่ีสาธารณะรูปแบบใหมใหกับ

ทุกฝายในสังคม ไดแก ประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน องคกรประชาสังคม องคกรเอกชน นักวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังฝายการเมืองและราชการ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน ไดเขามารวมกัน

ทํางานเชิงนโยบายท่ีเรียกวา การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม ตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ท่ีมีความสําคัญควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

“สมัชชาสุขภาพ” ในประเทศไทย เริม่มีครัง้แรกในปพ.ศ.๒๕๓๑ แตยังไมไดเรียกชื่อ

นี้ เม่ือคณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติไดรวมกับหลายหนวยงานจัดเวที “สมัชชาสาธารณสุข

แหงชาติ” ข้ึนและมีการเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง “สภาสาธารณสุข” ข้ึนเพ่ือเปนองคกรประสาน

ระหวางสาขาและกระทรวงตางๆ มารวมกันในการทํางานพัฒนาสุขภาพ แตก็ไมประสบความสําเร็จ 



หลังจากนั้นไมมีหนวยงานใดจัดสมัชชาเชนนี้อีกเลย จนกระท่ังเม่ือมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

(สปรส.) ภายใต คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ ( คปรส.) จัดการประสานงานกับทุกภาคสวนของ

สังคม จัดทําพรบ.สุขภาพแหงชาติ ซ่ึงภารกิจของ สปรส. ไดกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของ

ประชาคมรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน จนทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) หรือท่ีเรียกวา “สมัชชา

สุขภาพ” ข้ึน เม่ือราง พรบ.สุขภาพแหงชาติผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร และผานออกมา

เปนกฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๕๐ พรบ.สุขภาพแหงชาติไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(คสช.) ทําหนาท่ีหลักในการใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน สุขภาพ 

และมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกรเลขา ท้ังนี้ ยังกําหนดให คสช.

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

รวมท้ังจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๓ ธันวาคมนี้ ถือเปน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติท่ีจัดข้ึนตามเจตนารมณของพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เปนครั้งแรก

ซ่ึงในพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) จัดใหมีสมัชชา

สุขภาพแหงชาติอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยปนี้มีประเด็นการจัดอยูท่ีเรื่อง“ธรรมนูญวาดวยเรื่องระบบ

สุขภาพแหงชาติ”ซ่ึงมีวาระดังนี้ ๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ๒) การเขาถึงยาจําเปน: 

การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ๓) ระบบสุขภาพและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต: นโยบายแหงชาติเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม ๔) กลไกการมีสวนรวม

ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ: การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการ

เจรจาการคาเสรี ๕)เกษตรและอาหารในยุควิกฤต ๖)การควบคุมการบรโิภคแอลกอฮอล: ยุทธศาสตร

ในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ๗) บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ๘) ความเสมอภาคในระบบหลักประกัน

สุขภาพ: ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ๙) เด็กและเยาวชนกับ

สื่อ: แนวทางสรางสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว - กองทุนสือ่

สรางสรรคชองทางสําคัญของการเปลี่ยนสื่อสีดําเปนสีขาว ๑๐) สุขภาวะทางเพศ:ความรนุแรงทางเพศ 

การตั้งครรภท่ีไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ๑๑)กลไกการประเมินผล

กระทบดานสุขภาพในสังคมไทย ๑๒)การจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ: นโยบายสาธารณะเพ่ือสุข

ภาวะของแรงงานนอกระบบ ๑๓)ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ๑๔)

วกิฤตเศรษฐกิจและการปกปองสขุภาวะคนไทย 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๒ มีมติการประชุม ๑๒ มติประกอบดวย ๑) การจดัการ

ขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน ๒) แผนพัฒนาท่ียั่งยืนบนฐานการพ่ึงตนเอง

ดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต ๓) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพ่ือการเขาถึง

บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพของประชาชน๔)ยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม : เพ่ือลดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูปวย๕)ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ๖) โรคติดตอ

อุบัติใหม๗)การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทย ทางเลือกใหเปน๘)ระบบ

บริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน ๙) การจัดการปญหาภาวะน้ําหนัก

เกินและโรคอวน ๑๐) การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ๑๑) การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพ่ือสุข

ภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ๑๒) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูใน

ภาวะพ่ึงพิง 

สมัชชาสขุภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๓ มีมติการประชุม ๑) มาตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน 

๒)ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ๓) การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสําหรับทารกและ

เด็กเล็ก ๔)นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ๕)นโยบายสนับสนุนพืน้ทีจ่ัดการตนเองเพือ่สังคมสุขภาวะ 

๖) มาตรการในการควบคุมปจจยัเสีย่งตอสขุภาพดานยาสบู ๗)รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นําสังคมสูสุขภาวะ 

๘)การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภท่ีไมพรอม ๙) การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรี

ระหวางประเทศ 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง สมัชชาสุขภาพที่ใช ประเด็นสาธารณะเปนตัวตั ้งในการ

ดําเนินการ เชน สมัชชาสุขภาพเรื่องการเกษตรท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

๒.๒ ความสําคัญของสมัชชาสุขภาพ 

สมัชชาสุขภาพภายใตกรอบคิดและเจตนารมณของ พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ มีบทบาทตอสังคม ดังนี้ 

๒.๒.๑ สมัชชาสุขภาพมีฐานะเปน “พ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ภาคสวนตางๆในสังคม”สมัชชา สุขภาพเปนการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและ

หลากหลาย เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไดมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และคนหา

ทางออกรวมกัน ในประเด็นปญหารวมท่ีแตละฝายใหความสําคัญและนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายและ 

ขอเสนอตอฝายตางๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขอเสนอนั้นอาจดําเนินการไดทันทีในระดับทองถ่ิน 

๒.๒.๒ สมัชชาสุขภาพมีฐานะเปน “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ”คุณคา

ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพท่ีสําคัญและแตกตางจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูท่ัวๆ ไป คือ 
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การมีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หรือใหเกิดทางเลือกเชิงนโยบายท่ีเอ้ือหรือ

สนับสนุนการสรางสุขภาวะของ ประชาชน ท้ังนี้เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นยอมสามารถทําท่ีไหน

ก็ได และปจจุบันก็มีกลุมองคกรและเครือขายที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริม สรางกระบวนการ

เรียนรูของชุมชนผานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆใน ระดับพ้ืนท่ีอยูแลว 

๒.๒.๓ สมัชชาสุขภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม”สมัชชา

สุขภาพสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยขบวนการ

ประชาสังคมมาขับเคลื่อนเพ่ือประสานงานทุกภาคสวนเปนแบบ เครือขายดวยทาทีและบรรยากาศ

แบบพันธมิตร ความสัมพันธระหวางเครือขายมุงใหมีลักษณะเปนแบบพหุภาคี ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ

รัฐธรรมนูญฉบับท่ีใชในปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) ระบุใหมีการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

แกประชาชน และกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 ๒.๓ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของประเทศ

ไทย (สมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓) 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเปนประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบขององคการอนามัยโลก เพ่ือใชเปนกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เปนลําดับ

ท่ี ๓๖ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญคือมาตรา ๕.๓ ของ

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกวาดวย การเฝาระวังและปกปองจาก

อิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยท่ีประเทศไทยมีกฎหมายท่ี

สําคัญ ๓ ฉบับ ท่ีใชเปนกลไกในการควบคุมยาสูบกอนการเกิดข้ึนของอนุสัญญาดังกลาว ไดแก พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.

ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางกลไกใหมในการเฝาระวังและปกปองจากอิทธิพลของ

อุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ 

กลยุทธและวิธีปฏิบัติดานการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพัฒนาการ

ตลอดเวลา ไดแก การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ

(Sponsorship) โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบอางวาเปนกิจกรรมท่ีแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกิจกรรมท่ีระบุวาเปนกิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ

ภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เชน การสนับสนุนเงินใหกับหนวยงานภาค

การศึกษาและกิจกรรมดานเยาวชนเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมท้ัง สราง

การยอมรับตัวสินคาวาเปนสินคาปกติในชีวิตประจําวันอันจะเปนผลทางออมตอการบริโภคยาสูบ รวม

ไปถึงการแทรกแซงของผูประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยาสูบ ตอกระบวนการ



นโยบายควบคุมยาสูบ อันไดแก การขอเขาพบเพ่ือเจรจาตอรองขอผอนปรนกฎระเบียบตางๆ กับผูมี

สวนในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ 

การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองคกรเปนภาคีเครือขายในการ

ขับเคลื่อนเพ่ือการควบคุมยาสูบ ท้ังภาครัฐ องคกรพิเศษภายใตการกํากับของภาครัฐ องคกรพัฒนา

เอกชน และองคกรอ่ืนๆ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหนาท่ีใน

การเชื่อมโยงเครือขาย ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง

บริบทในสังคมไทย จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้ึน

จากความรวมมือของทุกภาคสวน 

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิต

บุหรี่ซิกาแรตรวม ๙ ครั้ง โดยลาสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ มีการปรับข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิต

บุหรี่ซิกาแรตเปนรอยละ ๘๕ ทําใหรายไดสรรพสามิตบุหรี่ซิกกาแรตท่ีรัฐจัดเก็บไดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่องจาก ๑๕,๔๓๘ ลานบาท เปน ๔๓,๙๓๖ ลานบาท ในป พ.ศ.๒๕๕๒ แตการข้ึนภาษีในแตละ

ครั้งไมไดทําใหราคาบุหรี่เพ่ิมสูงกวาอัตราเงินเฟอ อีกท้ังอัตราภาษียาเสนไมไดเพ่ิมไปดวย ปจจุบัน

อัตราคาแสตมปยาเสนคิดตามมูลคารอยละ ๐.๐๑ บาท ดังนั้นกลไกดานราคาจึงยังไมไดทําหนาท่ีใน

การลดการบริโภคยาสูบเทาท่ีควร ในขณะท่ีอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง มีผลมา

จากมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมรวมดวย เชน การทําใหบุหรี่เปนสินคาไมปกติ 

รวมท้ังการสูบบุหรี่เปนท่ีนารังเกียจของสังคม และการหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ  

เปนตน 

ปจจุบันยาเสนและยาสูบ ไดแก ซิการ ยาเสนปรุง ยาเค้ียว และบุหรี่อ่ืนๆ จัดเก็บ

ภาษีตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มีโครงสรางภาษี เปนการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน

อุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑยาสูบท่ีผลิตในประเทศ และราคานําเขา CIF รวมอากรขาเขาและภาษี

อ่ืนๆ (ถามี) สําหรับผลิตภัณฑยาสูบนําเขา แตปรากฏวาปจจุบันบริบทไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ 

การแจงราคานําเขาของบุหรี่ตางประเทศไมสามารถตรวจสอบได จึงอาจไดรับแจงในราคาท่ีต่ํา 

ประกอบกับอัตราภาษีนําเขาจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากขอตกลงการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางภาษียาสูบและบุหรี่ซิกาแรตเพ่ือใหราคาบุหรี่ไมลดลง ซ่ึงจะสงผล

กระทบใหมีผูบริโภคยาสูบหนาใหมเพ่ิมข้ึน 

      กระทรวงสาธารณสุขไดจัดกระบวนการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมการ

บริโภคยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสัยทัศน คือการควบคุมยาสูบของประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพ กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีพันธกิจสนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาค

สวนรวมกันเฝาระวังและดําเนินการเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐานทันตอการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย พิการและตายอันเนื่องจากอันตรายของยาสูบ 



โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ(คบยช.)แลว เม่ือ ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๓ เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จะมีผลผูกพันกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใชยาสูบ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความเข็มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย 

 ยุทธศาสตรท่ี ๗ การแกไขปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี 

 ยุทธศาสตรท่ี ๘ การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ 

 

 มาตรการในการควบคุมปจจัยเส่ียงตอสุขภาพดานยาสูบ 

     จากสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมต ิ๖ เรื่อง มาตรการในการควบคมุปจจัยเสี่ยงตอ

สุขภาพดานยาสูบดังน้ี 

ขอ ๑ สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการดําเนินงานและเขามามสีวน

รวมในการควบคมุการบริโภคยาสบู ตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น  ครม. ไดมมีติเห็นชอบมตสิมัชชาสุขภาพแหงชาติวาดวยมาตรการควบคุมปจจยั

เสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

๑.๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพควรเพ่ิมบทบาทในการปองกัน และลด

จํานวนประชาชนผูบริโภคยาสูบใหเกิดผลสาํเรจ็อยางเปนรูปธรรม โดยใหมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือใหสอดคลอง

กับอํานาจหนาท่ี และงบประมาณท่ีไดรับ 

๑.๒ ควรกําหนดยุทธศาสตรลดการนําเขาใบยาสูบจากตางประเทศ เน่ืองจากใบยาสูบของ

ตางประเทศมีสารนิโคตินและทาร ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และมีโทษมากกวาใบยาสูบท่ีปลูกในประเทศรวมท้ังเพ่ือ

ลดผลกระทบตอเกษตรกรผูปลกูยาสบูภายในประเทศดวย 

๑.๓ ควรกําหนดยุทธศาสตรสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูก

ยาสูบในการขับเคลื่อนมต ิครม. ท้ัง ๒ เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องท่ีสอดคลองกัน กระทรวงสาธารณสุข ไดมคีําสัง่กระทรวง



สาธารณสุข ท่ี ๑๒๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแหง

องคการอนามัยโลก (WHO FCTC) เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ และ

ผูแทนจากกระทรวงท่ีเก่ียวของเปนกรรมการและมีท่ีปรึกษาจากองคกรพัฒนาเอกชน และกรรมการจากหนวยงาน

ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของนอกจากน้ัน กรมควบคมุโรค ไดมีคําสั่งกรมควบคุมโรค ท่ี ๑๕๖๙/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตรการควบคมุยาสบูแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๕ 

– ๒๕๕๗ เพ่ือเปนกลไกติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาตดิังกลาวมีตัวอยางใน

การทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิดังน้ี 

  ๑.๓.๑ กรมควบคุมโรค ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินการควบคุมการบริโภค

ยาสูบระหวางกรมควบคุมโรค และภาคีเครือขาย ๓๕ องคกร เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือสนับสนุนการจดัทํา

และรวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรควบคมุยาสูบแหงชาติและมาตรการตางๆ ตามอนุสญัญา

การควบคุมยาสูบแหงองคกรอนามัยโลก รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย รณรงคเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรู

การควบคุมยาสูบ 

  ๑.๓.๒ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับ สช. สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนมติสูการปฏิบัติผานเครอืขายสมัชชาสุขภาพระดบัพ้ืนท่ีใน ๑๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูนพัทลุง นครพนม 

มหาสารคาม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร กาฬสนิธุ สตลู ศรษีะเกษ ประจวบครีขีนัธ ยะลา ระนอง ตรัง และ

ชุมพร 

  ๑.๓.๓ สช. ไดจัดเวที สช. เจาะประเด็น เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง “เจาะ ๒ 

มาตรการคุมเขมยาสูบ” โดยเฉพาะมาตรการคมุเขมบุหรี่เถ่ือนท่ีทะลกัเขามาใหประเทศไทยและมาตรการหามผู

จําหนายยาสูบใชกลยุทธสงเสรมิการตลาดดวยกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 

ขอ ๒ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบมตสิมชัชา

สุขภาพแหงชาติครั้งท่ี ๓ เรื่อง มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ และมอบหมายใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น สช. ไดเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิเรื่อง มาตรการในการควบคมุปจจัยเสีย่ง

ตอสุขภาพดานยาสบู” ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิเมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ และไดมมีติ

เห็นชอบใหเสนอตอคณะรัฐมนตรพิีจารณาใหความเห็นชอบ 

ครม. ไดประชุมเมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 

ดานยาสูบ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวของตอไปอีกท้ังยังมี 



ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความสําคัญในการ 

ปราบปรามบุหรีต่างประเทศท่ีมีการลักลอบนําเขามาในประเทศอยางผิดกฎหมาย ซึ่งทําใหราคาบุหรี ่

ดังกลาวต่ํากวาบุหรี่ท่ีมีจําหนายอยูโดยท่ัวไป และสงผลใหเกิดการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังกรณีการ 

สําแดงราคานําเขาของบุหรีต่างประเทศท่ีต่ํากวาปกต ิทําใหรัฐไดรับความเสยีหาย มีการวางระบบการติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานอยางเปนระบบและมสีวนรวมโดยการ 

๒.๑ ใหหนวยงานราชการปฏิบัตติามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคมุยาสูบของ

องคการอนามัยโลกโดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคมุยาสบูของรัฐโดย

อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือป องกันการแทรกแซงดงักลาว 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น ประเทศไทยไดใหสตัยาบันตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคการอนามยัโลก 

(WHOFCTC) เปนอันดบัท่ี ๓๖ จาก ๑๖๙ ประเทศท่ีลงนามแลว โดยมผีลบังคับใชเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๔๘ ซึ่ง

เปนพันธะกรณรีะหวางประเทศ ท่ีประเทศรัฐภาคตีองปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังกลาว อยางเครงครัดกรมควบคุมโรค 

ไดออกระเบียบกรมควบคุมโรควาดวยการตดิตอกับผูประกอบการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๓เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือกําหนดมาตรการในการติดตอประสานงานกับ

ผูประกอบการ 

และผูท่ีมีสวนเก่ียวของเก่ียวกับผลติภัณฑยาสูบใหเปนไปดวยความโปรงใสกรมควบคุมโรครวมกับภาคเีครือขาย ได

จัดทําราง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ และมรีะเบียบกรมควบคุมโรคกําหนดวิธีปฏิบัติของขาราชการกรมควบคมุ

โรค ในการตดิตอกับผูประกอบการ และผูท่ีมสีวนเก่ียวของกับผลิตภณัฑยาสูบใหเปนไปตามพันธกรณท่ีีประเทศไทย

ม ีภายใตขอ 5.3 แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO FCTC) เพ่ือป องกันการ

แทรกแซงนโยบายสาธารณะวาดวยการควบคุมยาสูบจากผูประกอบการและผูท่ีมสีวนเก่ียวของกับผลติภัณฑยาสูบ

ศจย. รวมกับภาคเีครือขาย จัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ” ครั้งท่ี ๑๑ เรื่อง “การแทรกแซงของ

อุตสาหกรรมยาสูบ” (Against Tobacco Industry Interference) ระหวางวันท่ี ๑๕-๑๗สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด คอนเวนช่ัน กรงุเทพฯ โดยเผยแพรแนวคิดน้ีใหกับผูประชุมอยางกวางขวาง 

๒.๒ ใหกระทรวงการคลังดาํเนินการ 

๒.๒.๑ ปรับโครงสรางภาษียาสูบ ใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันเพ่ือทําใหราคาขาย

ปลกียาสบูโดยเฉลีย่สูงข้ึนโดยขอใหพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ท้ังตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมท้ังให

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสบูปดแสตมป ยาสูบบนซองบรรจุยาเสนท่ีทําจากใบยาสูบพันธุพ้ืนเมืองดวย และ

ดําเนินการทยอยปรับข้ึนภาษียาเสนและยาสูบประเภทอ่ืนอยางคอยเปนคอยไป 



ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น ครม. มีมตเิห็นชอบการข้ึนภาษีสรรพสามติยาสูบครั้งลาสดุ เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๕ เปนการปรับโครงสรางภาษียาสูบ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมการ

จัดเก็บรายไดของรัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบซึ่งมผีลตอสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจดัเก็บภาษีใหมีท้ัง

การจัดเก็บตามมูลคารอยละ ๘๗ และการจัดเก็บตามปริมาณ ๑ บาทตอมวนเปนครั้งแรก โดยกรมสรรพสามติตองนํา

ท้ังมูลคาและปริมาณมาคํานวณภาษี หากการคํานวณระหวางการจดัเก็บตามมูลคาและการจดัเก็บตามปริมาณตัวใด

สูงกวากันก็ใหเก็บภาษีในสวนน้ัน เพ่ือแกปญหาบุหรีร่าคาถูกเขามาตีตลาดและผูประกอบการแสดงมลูคาตนทุนบุหรี่

ต่ํากวาราคาเปนจริง ทําใหราคาบุหรี่ท้ังบุหรี่ในและตางประเทศปรับข้ึนซองละ ๗-๙ บาท อีกท้ังไดมีการปรับอัตรา

การจัดเก็บภาษียาเสนพันธุเวอรจิเนียรพันธุเบอรเลยและพันธุเตอรกิช จากเดิมมีอัตราตามมลูคารอยละ ๐.๑ ปรบั

เปนอัตราภาษีตามมูลคารอยละ ๑๐ แตยังยกเวนการจดัเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุพ้ืนเมืองอยูและพบวาเมื่อปรับ

อัตราภาษียาเสนแลวอัตราภาษียาเสนยังคงต่ํากวาอัตราภาษีบุหรี่ซองมากถึงประมาณ ๙ เทา 

๒.๒.๒ หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาค

ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility ; CSR) 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น กรมควบคมุโรครวมกับ ศจย. ไดทําขอมลูเฉพาะ CSR โรงงานยาสบู โดยมโีครงการ

กลุมศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการเรื่องพัฒนาโมเดลตนแบบ

เครือขายเฝาระวังแบบบูรณาการกับเครือขายท่ีมีอยูเดิม และพัฒนากระบวนการเฝาระวัง เตือนภัย และตอบโต

อุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึง ประเมนิผล ถอดบทเรยีน และ จัดการความรู รวมถึงศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมสูบ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารแจงวาอยูในระหวางการพิจารณาประเด็นตางๆและ กม. ท่ีเก่ียวของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวง หามมิใหหนวยงานสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆ 

จากผูประกอบธุรกิจยาสูบ ซึง่รวมถึงรปูแบบการดาํเนินกิจกรรมของผูประกอบธุรกิจยาสบูภายใตนโยบาย “ความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท” (Corporate Social Responsibility : CSR)กรมควบคุมโรครวมกับภาคีเครือขาย ผลกัดนัการ

หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; 

CSR) โดยบรรจุไวในราง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... 

๒.๓ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิสาํนักงานประกันสงัคมกรมบัญชีกลาง และ

กระทรวงสาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมนุไพร แพทยแผน

ไทยหรือบริการแพทยทางเลือกท่ีจําเปนตอการบําบัดโรคตดิบุหรี่และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงานเลิกบุหรี่ใน

ชุมชน 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นบัญชีสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ ไดบรรจสุมุนไพรหญาดอกขาว

ใหเปนสมุนไพรชวยเลิก บุหรี่แลว และในชวงเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๔ สปสช. ไดออกมาแถลงขาวรับรองบริการเลิก

บุหรี่ในหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว โดยท่ียา Nortripthylin เปนทางเลือกหน่ึงในการบําบัดการตดิบุหรี่ท่ีอยูใน



บัญชียาหลักแหงชาติแลว (แตยังไมไดข้ึนทะเบียนดวยขอบงช้ีในการชวยเลิกบุหรี)่มีการนํา (ราง) คูมือปฏิบัติการการ

ใหบริการบําบัดผูเสพยาสูบ (โดยชุมชนเปนศูนยกลาง) ท่ีจัดทําเสร็จสิน้เรียบรอยแลว ทดสอบดาํเนินการใน 3 พ้ืนท่ีนํา

รองเพ่ือชุมชนท่ีเปนตัวอยางของการเลิกบุหรีไ่ดแก ชุมชนบานหางไหล หมู ๔ ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนกระบ่ีทาเรอืตําบลปากนํ้า อําเภอเมอืง จังหวัดกระบ่ี และอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรามี

โครงการนโยบายผลักดันใหมียาเลกิบุหรี่อยูในบัญชียาหลักแหงชาต ิโดยมีการกําหนดเปนโครงการท่ีจะดําเนินการ

ภายใน ๓ ป ในกรอบโครงรางการจัดทําแผนปฏิบัติการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยรายยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร

หลักท่ี ๑ นโยบายสาธารณะสรางสุขกระทรวงสาธารณสุข อยูระหวางการผลักดันคลินิกอโรคยา โดยบรรจุอยูใน

นโยบาย "มุงเนนสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย เพ่ือคนไทยสขุภาพด"ีปจจุบันมีโรงพยาบาลท่ีใหบริการ

ชวยเลิกบุหรี ่๕๕๕ แหงท่ัวประเทศ และ สปสช. ไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลแลวกวา 

๒๖๐ แหงในป งบประมาณ ๒๕๕๓ และขยายจาํนวนอยางตอเน่ือง สสส. ไดวางระบบเพ่ือใหบริการเลกิบุหรี่ทาง

โทรศพัท (๑๖๐๐ สายเลิกบุหรี)่ ซึ่งศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติไดเปดใหบริการแลวตั้งแตป ๒๕๕๒ 

เครือขายวิชาชีพสุขภาพมีการดําเนินงานของเครือขายคลินิกฟาใส ปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น ๒๓๔ แหง 

๒.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือหามการโฆษณา 

และการสงเสริมการตลาดของผลติภัณฑยาสูบ และการประชาสมัพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรมยาสูบทาง

สื่อคอมพิวเตอรท้ังจากภายในและตางประเทศ และออกกฎหมายจดัสรรเวลาในการนําเสนอโทษของยาสบูในทุก

ประเภทสื่อในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น กรมควบคมุโรครวมกับภาคีเครือขาย บรรจุประเด็นการหามโฆษณาและการ

สงเสริมการตลาดของผลติภณัฑยาสูบ และการประชาสมัพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรมยาสบูทาง

สื่อคอมพิวเตอรท้ังจากภายในและตางประเทศไวในราง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ……. 

๒.๕ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือหามมีฉากสูบบุหรี่และการสงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอ

สังคมของภาคธุรกิจทางภาพยนตร โทรทัศนและสื่อมวลชนตางๆ และมมีาตรการสงเสริมใหบุคคลสาธารณะท่ีมี

ช่ือเสียง เชน ดารา นักรองเปนแบบอยางท่ีดีแกสาธารณชน โดยการไมสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยูระหวางการดําเนินการศึกษา

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย ในการปรับปรุงกฎหมายหามมีฉากสูบบุหรี ่และการ

สงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสมัพันธความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร โทรทัศนและ

สื่อมวลชนตางๆ และมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลสาธารณะท่ีมีช่ือเสยีง 

๒.๖ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกํากับองคกรและ

เครือขายไมใหรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบท้ังภายในและตางประเทศตามกฎหมาย 



ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดใหรวมรับผิดชอบ

ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาตโิดยกําหนดเปนมาตรการและแนวทาง/กิจกรรม ในการ

ควบคุมและปองกันการสูบบุหรี่ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ท่ีสําคัญ ไดแก กําหนดใหเปนป กีฬาปลอดบุหรี ่

การสรางแนวรวมในการรณรงคในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและกีฬา การมอบรางวัลโรงแรม

ปลอดบุหรี่ดานการกีฬา โรงงานยาสูบยังสนับสนุนทีมฟุตบอล TTM อยางตอเน่ือง สวนกีฬาอ่ืนๆไมพบวามีการใหการ

สนับสนุน ดานการทองเท่ียว โรงงานยาสูบ ใหการสนับสนุนโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนพ้ืนบานนนทบุร ีซึ่งมี

การประชาสัมพันธทางหนาหนังสอืพิมพหลายฉบับในชวงเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา 

๒.๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจเุรื่องโรคท่ีเก่ียวกับบุหรีเ่ขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน

และหนวยงานท่ีมสีถานศึกษาในสงักัดท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบในสถานศึกษา 

กําชับใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสบูบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด

หามสูบบุหรี่ในขณะท่ีอยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษาใหบุคลากรทางการศึกษา เชน คร ูอาจารย นักการภารโรง 

ผูนําทางศาสนา เปนตน เปนแบบอยางแกนกัเรยีนนักศกึษา สนับสนุนงบประมาณการผลติสื่อนวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนรูดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรม และการวิจยักิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร

การควบคุมยาสูบแหงชาต ิในสถานศกึษา ซึ่งเน้ือหาประกาศมีความสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแก

การหามมิใหหนวยงานสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใด ๆ จากผูประกอบธุรกิจยาสูบซึ่งรวมถึง

รปูแบบการดาํเนินกิจกรรมของผูประกอบธุรกิจยาสบูภายใตนโยบาย “ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท” 

(Corporate Social Responsibility : CSR) ใหสถานศึกษาตองบรรจุเรื่องโรคเก่ียวกับบุหรีไ่วในหลักสูตรการเรยีนการสอน 

ใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามมิใหมีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนกําชับให

นักเรยีน นักศกึษา หามสูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบนักเรียนนักศกึษา ใหผูบริหารการศึกษา คร ูอาจารย ตลอดจน

บุคลากรในสถานศึกษาควรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดโีดยการเลกิสูบบุหรี ่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

ผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือการเรยีนรูดานพิษภัยจากบุหรี่และการวิจัยเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ

กระทรวงศึกษาธิการไดมคีําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลดักระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน เพ่ือพิจารณาแนวทางการติดตามสถานการณสาร

เสพติด รวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝาระวังในสถานศึกษา ตั้งแตวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

กระทรวงศึกษาธิการไดมคีําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการควบคุมยาสบูในสถานศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

รวมท้ังแนวทางปฏิบัต ิกํากับดแูล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในการปองกัน

และไขปญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



๒.๘ ใหกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแหงชาต ิ(คบยช.)เปน

หนวยงานหลักในการบูรณาการโดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแกกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ

กระทรวงการคลัง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นไดมีการประสานความรวมมือกับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห

มอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพ่ิมเติมในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีการประสานความรวมมือ

กับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะหมอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพ่ิมเติมใน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันท่ี 

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕กระทรวงสาธารณสขุ ไดมีหนังสือ ท่ี สธ ๐๔๔๒.๕/๓๔๖๕ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรือ่งขอ

ความรวมมือในการปฏิบัติตามประกาศกระทวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดขอความรวมมอืไปยงั

หนวยงานและกระทรวงตางๆ ในการดําเนินการประชาสัมพันธและเฝาระวังมิใหมีการละเมิดสูบบุหรี่ในสถานท่ี

สาธารณะท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๙)  

๒.๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบใน

พ้ืนท่ีและการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น ศจย. อยูระหวางการประสานนักวิจยั สํารวจการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบในพ้ืนท่ี 

และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 

ขอ ๓ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิจะใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปจจยัเสีย่งตอ

สุขภาพดานยาสูบ ดังน้ี 

๓.๑ สนับสนุน สงเสรมิใหภาคประชาสังคม เฝาระวังและตดิตามขอมลูอยางตอเนื่อง รวมท้ังใช

มาตรการทางสังคมไมใหอุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาชองทางใหมๆ ในการโฆษณา การสงเสรมิการตลาด และการให

ทุนอุปถัมภ โดยมีกลไกระดับจังหวัด 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ไดรวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสูการปฏิบัตผิานเครือขายสมัชชาสุขภาพในระดับ

พ้ืนท่ี๑๕ จังหวัดสํานักควบคมุการบริโภคยาสูบไดดําเนินโครงการจติอาสาเฝาระวังเตือนภัยยาสูบ รุนแรกรับสมัคร

สมาชิกจํานวน ๑๐๐ คนเพ่ือชวยดําเนินการเฝาระวังในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักควบคุมการบรโิภคยาสูบไดดําเนินการ

ปฏิบัติการเฝาระวังเพ่ือควบคุมยาสูบโดยการมสีวนรวมของเครือขายภาคประชาชนภายใตการดูแล กํากับ โดยตรง

ของสํานักฯ จํานวนไมนอยกวา ๓ เครือขายอาทิ เครือขายอัครสังฆมณฑล กทม. สํานักงานสถิติแหงชาต ิเครือขายจิต

อาสาฯ 



๓.๒ สนับสนุนการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ใหกระจายอยางท่ัวถึง โดยจัดสถานท่ีปลอด

บุหรี่และไมสูบบุหรี่ท้ังในท่ีสาธารณะ ท่ีทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางราน เอกชน โดยเฉพาะสถานท่ี

ราชการ และสงเสรมิใหมีหมูบานปลอดบุหรี ่

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นกรมควบคมุโรคและเครือขายสนับสนุนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี ๔ การ

สรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี ่ฯ ซึ่งมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของดังน้ี 

๑) มีโครงการนํารองชุมชนฟาใส ดาํเนินการโดยเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทย

ปลอดบุหรี่และเครือขาย 

๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี ่๑๐๐% โดยดําเนินการจัดทํามาตรฐาน

โรงพยาบาลปลอดบุหรี ่รวมท้ังพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี ่๑๐๐% โรงพยาบาลสามารถเปน

แกนนําการควบคมุการบรโิภคยาสบูในชุมชน และใหความรูกับเครอืขายภาคประชาสังคมเพ่ือสรางชุมชนปลอดบุหรี่

ได ซึ่งดําเนินการโดย เครือขายวิชาชีพสุขภาพและเครือขายวิชาชีพแพทย 

๓) โครงการรณรงคการไมสูบบุหรีใ่นสถานท่ีราชการ โดยดาํเนินการแจงขนสงท่ัว

ประเทศประชาสมัพันธพรอมตดิปายสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ท่ีสถานีขนสงผูโดยสารท้ังสิ้น ๑๕๕ แหง ดาํเนินการ

โดย กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

๔) มีแผนงานพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ/โครงการพัฒนาสถาน

ประกอบการปลอดบุหรี ่โดยดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการรวมท้ังบูรณาการเชิงประเด็น เหลา 

บุหรี ่อุบัติเหต ุและการพนัน เพ่ือผลักดันใหเปนโรงงานสีขาวรวมไปกับการจัดทําคูมือการดําเนินการและสรางการมี

สวนรวม ดําเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๕) โครงการโรงพักปลอดบุหรีเ่พ่ือประชาชน (สถานท่ีราชการ) โดยไดดําเนินการ

ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิกบุหรี ่อบรมเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติตามโครงการ ดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

๖) โครงการรณรงคสรางกระแสสถานศึกษาปลอดบุหรี ่โดยมีการเผยแพรองคความรู

ในรปูแบบตางๆ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ราย สนับสนุนการดาํเนินการโรงเรยีนปลอดบุหรีโ่ดยบูรณาการกิจกรรมควบคมุ

ยาสูบรวมกับการปองกันยาเสพตดิ ดําเนินการโดย สํานักปลดักระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) 

๗) โครงการสถานท่ีสาธารณะลดโรค ลดควันบุหรี ่เกิดการดําเนินการจัดสถานท่ี

สาธารณะในพ้ืนท่ีเขตนํา รอง เปนเขตปลอดบุหรี่อยางถูกตองตามกฎหมายโดยมีการรณรงคเผยแพรและ



ประชาสมัพันธในพ้ืนท่ี จัดประชุมช้ีแจงใหแกผูประกอบการ และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาท่ี

ตามกฎหมายควบคมุยาสูบ ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 

๓.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนและ

ดําเนินการตามมติน้ี และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553-2557” ใหเปนรูปธรรมในระดับพ้ืนท่ี 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นกรมควบคมุโรคไดดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุก

จังหวัดเพ่ือขอความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติในระดับจังหวัด 

โดยนําไปผนวกเขากับแผนปฏบิตักิารประจาํป และดําเนินการแจงใหหนวยงานระดับจังหวัดไดรับทราบเพ่ือรวมกัน

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสบูแหงชาติตอไปกรมควบคุมโรคมีแผนการการดําเนินการการ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผน 

ยุทธศาสตรการควบคมุยาสูบแหงชาติและมาตรการควบคุมปจจัยเสีย่งตอสุขภาพดานยาสบูตามมต ิ

คณะรัฐมนตรีสูการปฏิบัต ิระดับจงัหวัด ในเดอืนมกราคม ๒๕๕๖ 

ขอ ๔ ขอใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต ิ(คบยช.) เปนหนวยงานหลักรวมกับภาคี

เครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจงูใจในการดําเนินการตามมติและตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามมติน้ี 

ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นไดมีการประสานความรวมมือกับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห

มอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพ่ิมเติมในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และจากการประชุม

คณะกรรมการควบคุมการบรโิภคยาสูบแหงชาต ิครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เมือ่วันศุกรท่ี ๑ มิถุนายน๒๕๕๕ ผูแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรายงานความกาวหนาในการสงหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยน้ัน กระทรวงมหาดไทยจะ

ใชอํานาจการปกครองของผูวาราชการจังหวัด โดยใชคําสั่งใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประสานพนักงาน

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีประชุมเพ่ือกําชับใหปฏิบัติตามกฎหมายกรมควบคุมโรคขอความรวมมือจากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดซึ่งเปนคณะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด ในการบูรณาการ

งานควบคุมยาสูบของจังหวัดเขาไปเปนวาระหน่ึงเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด 

ขอ ๕ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งท่ี ๕ 



ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นไดจดัใหมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินการในการประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งท่ี ๕ในวันท่ี ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แลว 

สาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  

      ๑. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเหตุผลในการ

บังคับใช เนื่องจากเปนท่ียอมรับในวงการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ท่ี

อยูใกลเคียงหลายประการ นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวา การท่ีผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ซ่ึงผูอ่ืนสูบเขา

ไปยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับผูสูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีผู

สูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก จึงไดออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสุขภาพของ  ผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับควันบุหรี่

ในสถานท่ีสาธารณะ โดยกําหนดหามสูบบุหรี่ในบางสถานท่ี หรือจัดเปนเขตสูบบุหรี่ไวโดยเฉพาะ หรือ

โดยวิธีอ่ืน ๆ  กําหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ หลักเกณฑ

และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมท้ังกําหนดโทษกรณีกระทํา

การฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว 

 ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กําหนดช่ือหรือประเภทของ

สถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ี

สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรีห่รือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 

๒๕๓๕ มีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ออกโดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑) (๒) และมาตรา 

๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสาระสาํคัญของประกาศฉบับน้ีได

กําหนดพ้ืนท่ีไว ๓ ประเภท ดังนี ้

    ๒.๑ ประเภทท่ี ๑ คือ เขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด คือหามสูบบุหรี่ท้ังในและนอกอาคาร 

สถานท่ี ไดแก 

  ๑)  สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน โรงพยาบาล สถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล รานขายยา สถานประกอบกิจการนวดแผนไทยหรือแผนโบราณ สถานประกอบ

กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เปนตน  

 ๒)  สถานศึกษา เชน โรงเรียนหรอืสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับท่ีต่ํากวา

อุดมศึกษา สถานกวดวิชา ศูนยการเรียนรู พิพิธภัณฑหรือสถานท่ีจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

  ๓) สถานท่ีสาธารณะท่ีใชประโยชนรวมกัน เชน ศาสนสถาน ธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน  อาคารหางสรรพสินคา อาคารหรือสถานท่ีใชในการจัดประชุมสัมมนา สนามกีฬา (สนามกอลฟหรือสนาม

ฝกซอมไดรฟกอลฟ เฉพาะบรเิวณพ้ืนท่ีอาคารและบริเวณท่ีมีหลังคา) สถานบันเทิง สถานเสริมความงาม สถานท่ี

บริการคอมพิวเตอร สถานท่ีจาํหนายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มท่ีมรีะบบปรับอากาศ (ถาไมมีระบบ



ปรบัอากาศ เปนเขตปลอดบุหรี่เฉพาะบริเวณท่ีใหบริการอาหาร เครือ่งดื่ม) ตลาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน 

บริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินท้ังหมดภายในอาคารโรงแรม อพารทเมนต หรือคอนโดมเินียม ลิฟทโดยสาร 

ยานพาหนะและสถานีขนสงสาธารณะ เปนตน 

   ๒.๒ ประเภทท่ี ๒ คือ กําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่เฉพาะในอาคาร แตสามารถจัดเขตสูบ

บุหรี่เปนการเฉพาะนอกพ้ืนท่ีอาคารได   เชน สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ สถานท่ี

ใหบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือแกสเช้ือเพลิง สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

   ๒.๓ ประเภทท่ี ๓ คือ จัดใหมีเขตสูบบุหรี่ไดท้ังภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งปจจุบันมี

แหงเดียวคือ สนามบินสุวรรณภูมิ ในพ้ืนท่ีใหบริการระหวางประเทศเทาน้ัน 

 ๓. เมื่อไดประกาศกําหนดสถานท่ีสาธารณะท่ีตองจัดใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

แลว เจาของสถานท่ีมีหนาท่ีตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ   ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ดังน้ี  

      ๓.๑ จัดสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอด

บุหรี่  

      ๓.๒ จัดเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ใหมีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานตามท่ีกําหนด คือ 

 เขตสูบบุหร่ี ตองไมอยูในบรเิวณท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนราํคาญแกประชาชนท่ีอยู

บริเวณขางเคียง ไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และไมอยูใน

บริเวณท่ีเปดเผยอันเปนท่ีเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานท่ีน้ัน หากเปนบริเวณท่ีมรีะบบปรับอากาศตองมีการระบาย

อากาศถายเทหมุนเวียนระหวางภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ ไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกฟุต/นาที/คน (ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ ) 

  เขตปลอดบุหร่ี ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด ไมมีการสูบบุหรี่ รวมท้ังไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ในบริเวณดังกลาว (ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๐)  

     ๓.๓ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สรุปไดดังน้ี 



     ๓.๓.๑ ลักษณะเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ ใหเปนไปตามท่ี

ประกาศกําหนด โดยอาจจดัแสดงเปนปายถาวร ปายแขวน ปายตั้งโตะหรือปายสติ๊กเกอรไดตามความเหมาะสมของ

สถานท่ี  

    ๓.๓.๒ การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ จะตองจัดแสดงไว

โดยเปดเผยและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน กรณีท่ีสถานท่ีดังกลาวมีชองทางเขาอยางชัดเจน จะตองแสดง

เครื่องหมาย ณ บริเวณ ทางเขา ทุกชองทาง ของสถานท่ีดังกลาวดวย 

     ๓.๓.๓ สถานท่ีสาธารณะท่ีกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด แตมีขอยกเวน

สําหรับบริเวณท่ีจัดเปนเขตสูบบุหรี่ไวเปนการเฉพาะ เจาของสถานท่ีอาจจัดใหมีขอความ “ยกเวน บริเวณท่ีจัดเปน

เขตสูบบุหรี”่ หรือขอความทํานองเดียวกัน ประกอบอยูกับขอความ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมโีทษปรับ  ๒,๐๐๐ บาท” 

ก็ได 

  ๔.  บทกาํหนดโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัตติามบทบัญญัติกฎหมายดงักลาว มีโทษดังน้ี 

    ๔.๑ ผูท่ีสูบบุหรี่ในเขตพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ มโีทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

    ๔.๒ เจาของสถานท่ีไมจัดใหมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มโีทษปรับไม

เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๔.๓ เจาของสถานท่ีไมจัดเขตสูบบุหรี่ใหมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามท่ีกําหนดมี

โทษปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔.๔ เจาของสถานท่ีไมจัดพ้ืนท่ีใหเปนเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรีม่ีโทษปรับไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชัยยุทธ จิตติยานุวัตร (๒๕๔๔) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการเลิกสูบบุหรี่ของเจาหนาท่ี

สาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรีพบวา จากปจจัยท่ีศึกษาท้ังสิ้น ๑๓ ปจจัย พบวามีเพียง ๕ ปจจัยทีม่ีความสําคัญตอ

การเลิกบุหรี ่ซึง่ไดแก  ๑) อายุ พบวาอายุตั้งแต ๓๕ ป ขึ้นไปมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่

มากกวากลุมอ่ืนๆ ท้ังน้ี เน่ืองจากกลุมอายุดังกลาวมีหนาท่ีจะตองรับผิดชอบในครอบครัว และลักษณะทางกายภาพ

และสุขภาพเริม่เสือ่มถอย ทําใหคํานึงถึงผลกระทบของบุหรีต่อสุขภาพมากขึ้น ในขณะทีวั่ยรุนคิดวาเรือ่งเหลานี้ยัง

เปนเรื่องท่ีไกลตัว ดังการศึกษาของชูชัย ศุภวงศ และคณะ(๒๕๔๑) ทีพ่บวาวัยรุนมากกวารอยละ ๙๐ ตองการที่จะ



เลิกสูบบุหรี่โดย ๑ ใน ๓ ไดลองพยายามเลิกแลวแตไมสําเร็จ ๒) จํานวนครั้งทีพ่ยายามเลิกก็เปนปจจัยสําคัญอีก

ปจจัยหน่ึง โดยพบวาความพยายามครั้งท่ี ๑ ถึง ๒ มักประสบความสําเร็จมากกวาความพยายามหลายๆครั้ง เพราะ

ครั้งแรกมักมีความตั้งใจมากกวาครั้งหลังๆ ๓) ความตั้งใจที่จะเลิก ยิ่งมีความตั้งใจสูงก็มีโอกาสสําเร็จมาก ๔) วิธีการ

ลดการสูบบุหรี่ พบวาวิธีการลดหรือเลิกสูบอยางฉับพลันหรือเด็ดขาดมีโอกาสท่ีจะสําเร็จมากกวาคอยๆ ลดจํานวนลง 

เน่ืองจากการท่ีจะใชวิธีดังกลาวไดตองอาศัยความตั้งใจอยางสูง ตรงขามกับการคอยๆ ลดท่ีอาจทําใหกลับมาสูบใหม

ได ๕) ความเครียด ผูท่ีไมมีความเครียดสามารถประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ไดมากกวากลุมท่ีมีความเครียด

สูง เนื่องจากผูที ่มีความเครียดมักสูบบุหรี ่เพือ่ระบายความเครียดซึ่งสารนิโคตินในบุหรีช่วยกระตุนประสาทรับ

ความรูสึกในสมองใหปลอยสารบางอยางทีช่วยใหผูสูบเกิดความสุขผอนคลายแตเปนแคชวงแรกๆ เทานัน้ และการ

สูบบุหรี่ก็ไมไดเปนการแกปญหาโดยตรง ดังน้ันผูท่ีมีความเครียดและมักแกดวยการสูบบุหรี่จึงไมประสบความสําเร็จ

เมื่อพยายามเลิกบุหรี่ 

  ธนิดา  มีตองปน (๒๕๔๔) ไดพัฒนากลวิธีในการเลิกสูบบุหรี ่สําหรับนักศึกษาชาย สถาบันราช

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยประยุกตใช McMOS Model มาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมเลิกบุหรี ่กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาทีสู่บบุหรี่เปนประจํา โดยแบงเปนกอนและหลังโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ ๓ ข้ันตอน ตั้งแต ข้ันท่ี ๑ เปน

การสรางความตระหนักใหเกิดการรับรูและคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง ขั้นที่๒ เปนการทําใหเกิดความ

เช่ือมั่นในตนเอง และมีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ท่ีถูกตอง ข้ันท่ี๓ เปนการใหแรงสนับสนุนทางสังคมโดยผูวิจัย

และเพื่อนรวมทั้งการจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่และขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่ เพื่อใหเกิดการปรับ

พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ท่ีถาวรตอไป ผลพบวา โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ข้ันท่ี ๑ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดโรค รับรูความรุนแรง คาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี ่และมีความตัง้ใจเลิก

สูบบุหรี่มากขึ้น โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ขั้นที ่๒ กลุมตัวอยางไดรับการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและ

ปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรีใ่นระดับที่ถูกตอง โปรแกรมเลิกสูบบุหรีข้ั่นท่ี ๓ มีการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ทําให

นักศึกษาท่ีสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ ๓๔ สวนกลุมท่ียังเลิกสูบไมไดพบวายังมีความพยายามและความตั้งใจท่ีจะ

เลิก แตสาเหตุทีเ่ลิกไมไดเกิดจากการสรางสรรคระหวางกลุมเพือ่นและการดื่มเหลา ซึ่งกลุมนีก็้สามารถลดจํานวน

มวนบุหรี่ท่ีสูบลงได และกลุมท่ีเลิกแลวไมหวนกลับไปสูบบุหรี่อีก 

   บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (๒๕๔๘) ศึกษาการติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ระยะ

ท่ี๑:การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือสํารวจพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่และ

สํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ ความรูเรือ่งผลกระทบของการสูบบุหรีทั่ง้กลุมตัวอยางที่สูบบุหรีแ่ละไมสูบบุหรี่ 

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่โดยการตรวจสุขภาพรางกาย พบวาพฤติกรรมของผูสูบบุหรี่

คือสูบบุหรีทุ่กวัน เฉลี ่ยวันละ๑๑-๑๒ มวน ชนิดของบุหรี ่ทีสู่บมีทั้งบุหรี ่จากโรงงาน และบุหรี ่มวนเอง (ยาเสน) 

ระยะเวลาสูบเฉลี่ย ๒๓.๗ ป อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบครั้งแระ ๑๘.๑ ป (อายุต่ําสุดคือ๗ป) สาเหตุจูงใจใหสูบบุหรี ่คือทํา

ตามเพื่อน และอยากทดลอง บุหรี่ที่นิยมสูบคือ กรองทิพย สายฝน วันเดอร กรุงทอง สําหรับยาเสนนิยมตราผูหญิง 



และตรามา ๒ ใน ๓ ของกลุมตัวอยางเคยพยายามเลิกสูบบุหรีเ่ฉลี่ยประมาณ ๓ ครัง้ เมือ่เปรียบเทียบความคิดเห็น

ตอการสูบบุหรี่พบวาท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นตรงกันในหลายประเด็น สวนท่ีมีความแตกตางกัน เชน ประเด็นบุหรี่

ชวยทําใหรูสึกผอนคลายและมีสมาธิซึ่งผูสูบเห็นดวยแตผูไมสูบไมเห็นดวยกับประเด็นนี้ ทั้ง๒ กลุมมีความคิดเห็น

สอดคลองกันและเปนเชิงลบตออุตสาหกรรมบุหรี่ ท้ังสองกลุมมีความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพใน

ระดับปานกลางถึงระดับดี ในกลุมผู ที ่ไมสูบบุหรี ่พบวารอยละ๙๘ ระบุวาในอนาคตจะไมสูบบุหรี ่อยางแนนอน 

สําหรับผลการประเมินสุขภาพ พบวากลุมผูสูบบุหรี่มีปญหาสุขภาพมากกวากลุมผูท่ีไมสูบบุหรี่ในหลาย ๆดาน ไดแก 

โรคความดันโลหิตสูง ผลเอ็กซเรยปอดผิดปกติและปญหาอนามัยชองปาก ซึง่นาจะมีผลกระทบจากการสูบบุหรี ่จึง

ควรมีการรณรงคเพ่ือปองกันไมใหคนเริ่มสูบบุหรี่และชวยคนท่ีสูบบุหรี่ใหเลิก และควรกระทําอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 

   สํานักงานสถิติแหงชาติ (๒๕๕๐) ไดนําเสนอสถานการณการสูบบุหรี่ของประเทศไทยใน

ปจจุบันพบวา อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง โดยในป ๒๕๑๙ ประชากรทีสู่บบุหรี่มีอัตรารอย

ละ ๓๐.๑ และลดลงเหลือรอยละ ๑๗.๕ ในป ๒๕๔๙  ท้ังชายและหญิงมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน ลักษณะของผูท่ีสูบ

บุหรี่ พบวาประชากรท่ีมีอายุตั้งแต ๑๕ ปข้ึนไปมีจํานวนประมาณ ๕๐.๓ลานคน เปนผูท่ีสูบบุหรี่๑๑.๐ ลานคน หรือ

คิดเปนรอยละ๒๑.๙ ซึ่งเปนผูท่ีสูบประจําหรือสูบทุกวันประมาณ๙.๕ลานคน หรือรอยละ๑๘.๙ ผูท่ีสูบนานๆครั้ง(สูบ

ไมสม่ําเสมอหรือกําหนดระยะเวลาที่แนนนอนไมได)มีประมาณ๑.๕ลานคนหรือรอยละ๓.๐ และอายุที่เริ่มสูบบุหรี่

เปน๑๕ปขึ้นไปรอยละ๕๐.๓ ผูสูบบุหรี่ภาคใตมีผูสูบบุหรีเ่ปนประจําสูงกวาภาคอืน่รอยละ ๒๒.๑ ของประชากรใน

ภาค รองลงมาเปนภาคเหนือและภาคตะวันออกมีจํานวนใกลเคียงกันรอยละ๒๐ ภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร

รอยละ๑๖.๕ และกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรีเ่ปนประจําต่ํากวาทุกภาครอยละ๑๓.๙ เพศและอายุพบวา

เพศชายมีอัตราการสูบบุหรีเ่ปนประจํารอยละ ๓๖.๙ เพศหญิงมีอัตรารอยละ ๑.๙  ผูสูบบุหรีป่ระจําสวนใหญหรือ

รอยละ๖๘.๘ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาหรือไมไดรับการศึกษาเลย รองลงมาเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รอยละ ๒๘.๔และ๒.๖ ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ผกผันกับระดับ

การศึกษาที่สําเร็จ กลาวคือผูทีส่ําเร็จการศึกษาระดับสูงจะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง เมือ่เปรียบเทียบกับป๒๕๔๗

พบวาผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีอัตรารอยละของการสูบบุหรี่ประจําเพ่ิมข้ึนจากรอยละ๒๔.๒ในป๒๕๔๗ 

เปนรอยละ๒๘.๔ในป๒๕๔๙หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ๑๗.๔ ดานอาชีพพบวาผูสูบบุหรี่เปนประจําสวนใหญหรือรอยละ

๓๕.๒ เปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร รองลงมาคืออาชีพธุรกิจดานความสามารถทางฝมือรอยละ ๑๒.๕ 

อาชีพข้ันพ้ืนฐาน(ขายของขางถนน ขายสินคาแบบเคาะประตูบาน คนงานรับจางทั่วไป ยาม เปนตน) รอยละ๑๒.๔ 

ผูมีอายุ๑๕ปขึน้ไปที่สูบบุหรีป่ระจําเริ่มสูบเมือ่อายุเฉลี่ย ๑๘.๒ป ชายเริม่สูบเร็วกวาหญิง โดยชายเริม่สูบเมื่ออายุ

เฉลี่ย๑๘.๑ป และหญิงเมื่ออายุเฉลี่ย๒๐.๔ป สาเหตุที่เริม่สูบบุหรีพ่บวาสวนใหญหรือรอยละ๔๔.๕ เริ่มสูบเพราะ

อยากทดลอง และตามอยางเพื่อนหรือเพือ่นชวนสูบรอยละ๓๒.๘ สวนสาเหตุอื่นไดแกเพือ่เขาสังคม มีความเครียด 

วิตกกังวล เพ่ือความโกเก เพ่ือความเปนผูใหญ และอ่ืน ๆมีอัตรารอยละไมมากนัก ประเภทบุหรี่ท่ีสูบพบวา ประมาณ

ครึง่หนึง่หรือรอยละ ๕๐.๐ ของผูทีสู่บบุหรีเ่ปนประจําสูบบุหรีม่วนเอง รอยละ ๔๖.๒ สูบบุหรีซ่องผลิตในประเทศ 

และรอยละ ๑.๓ สูบบุหรี่ซองผลิตจากตางประเทศ ดานบุหรี่ทีสู่บและคาใชจายในการซื้อบุหรีสู่บตอวัน ผูทีสู่บบุหรี่



เปนประจํา สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๙.๙ มวน ทุกหมวดอายุสูบบุหรี่เฉลีย่วันละ ๙ – ๑๑ มวน โดยหมวดอายุ ๔๕ – ๔๙ 

ป และ ๕๐ – ๕๔ ป สูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันสูงท่ีสุด คือ สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๑๐.๖ มวน และหมวดอาย ุ๒๐ – ๒๔ ป สูบ

บุหรี่เฉลี่ยตอวันต่ําที่สุดประมาณ ๘.๕ มวน เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยตอคนตอวันกับการสํารวจป 

๒๕๔๗ พบวา จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวันลดลงเล็กนอย (ป ๒๕๔๗ สูบเฉลี่ยวันละ ๑๐.๔ มวน) สวนคาใชจายในการซือ้

บุหรี่และสูบบุหรี่ตอคนตอวัน มีคาใชจายประมาณ ๑๔.๖ บาท ในเขตเทศบาลมีคาใชจายในการซื้อบุหรีสู่บเฉลีย่ตอ

คนตอวันประมาณ ๒๔.๒ บาท ซึ่งสูงกวานอกเขตเทศบาลท่ีมีประมาณ ๑๑.๒ บาท ดานพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขณะ

อยูในบานกับสมาชิกในครัวเรือนพบวา ผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจํา สูบบุหรี่ขณะอยูในบานกับสมาชิกในครัวเรือนถึงรอย

ละ ๘๗.๙ พฤติกรรมนี้เปลีย่นแปลงจากผลสํารวจเมื่อป ๒๕๔๔ เล็กนอย (ป ๒๔๔๔ สูบบุหรี่ขณะอยูกับสมาชิกใน

ครัวเรือนรอยละ ๘๘.๕) ท้ังชายและหญิงมีพฤติกรรมในการสูบขณะอยูกับสมาชิกในครัวเรือนใกลเคียงกัน โดยมี

อัตรารอยละ ๘๗.๗ และ ๙๑.๒ ตามลําดับ ดานความพยายามท่ีจะเลิกสูบบุหรี่และสาเหตุท่ีเลิกสูบบุหรี่ไมไดพบวา ผู

ทีสู่บบุหรีเ่ปนประจําสวนใหญหรือประมาณรอยละ ๔๒.๒ ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ผูที่อยากเลิกสูบแตยังไมเคย

พยายามเลิกสูบมีรอยละ ๒๓.๐ สวนผูท่ีอยากเลิกสูบและไดพยายามเลิกสูบมีรอยละ ๓๓.๒ สําหรับผูทีอ่ยากเลิกสูบ

และไดพยายามเลิกสูบน้ัน มากกวาครึ่งหน่ึงหรือรอยละ ๕๗.๗ เคยพยายาม ๑ – ๒ ครั้ง รอยละ ๒๒.๒ เคยพยายาม 

๕ ครั้งข้ึนไป และรอยละ ๒๐.๑ เคยพยายาม ๓ – ๔ ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจป ๒๕๔๔ เปนทีน่าสังเกตวา 

ผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจําและไมเคยคิดทีจ่ะเลิกสูบบุหรี่มีอัตรารอยละเพิม่ขึ้น (ป ๒๕๔๔ มีรอยละ ๓๓.๒ เพิ่มขึน้เปน

รอยละ ๔๒.๒ ในป ๒๕๔๗) ทั้งชายและหญิงมีอัตรารอยละเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ผูที่สูบบุหรีเ่ปน

ประจําและไดพยายามที่จะเลิกสูบในป ๒๕๔๗ มีอัตรารอยละสูงกวาป ๒๕๔๔ รอยละ ๓๒.๐ ใหเหตุผลวา รูสึก

หงุดหงิดเมื่อไมไดสูบบุหรี่รอยละ ๒๕.๔ เปนความเคยชินท่ีตองสูบบุหรี่ และรอยละ ๒๐.๗ เห็นคนอ่ืนสูบบุหรี่ก็อยาก

สูบอีก 

   บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (๒๕๕๑) ศึกษาผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทย การสํารวจกลุมผูสูบบุหรีร่ะดับประเทศ รอบที่๓ ภายใตโครงการInternational Tobacco Control Policy-

Southeast Asia เพื่อนําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทําการสํารวจรอบที่๑(มกราคม-กุมภาพันธ 

๒๕๔๘) การสํารวจรอบท่ี๒ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๙)และสํารวจรอบท่ี ๓ (มกราคม-มีนาคม๒๕๕๑) ผลการศึกษา

พบวานอกจากกลุมตัวอยางทีศ่ึกษามีลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันตามสถานภาพการสูบบุหรี่

แลวยังพบวาแตกตางกันตามเขตที่อยูอาศัยดวย โดยพบวาสัดสวนการสูบบุหรีแ่ละการเลิกสูบบุหรี่ของผูชายในเขต

ชนบทสูงกวาในเขตเมือง สําหรับผูหญิงสัดสวนของผูหญิงในเขตเมืองสูงกวาผูหญิงในเขตชนบทถึงสองเทา แสดงให

เห็นถึงความชุกในการสูบบุหรี่ของผูหญิงในเขตเมืองสูงกวาผูหญิงในเขตชนบท ผูสูบบุหรี่มีอายุนอยกวาและเปนโสด

มากกวาผูเลิกสูบบุหรี ่และผูที่อาศัยในเขตเมืองมีอายุนอยกวาผูทีอ่าศัยอยูในเขตชนบท ในเรือ่งการศึกษาพบวาผูที่

สูบบุหรี่ท่ีอยูในเขตเมืองมีการศึกษาสูงกวาผูสูบบุหรี่ท่ีอยูในเขตชนบทอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามสัดสวนของผูท่ีไม

เคยเรียนหนังสืออยูในเขตเมืองสูงกวาในเขตชนบทท้ังในกลุมผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ในเรื่องอาชีพพบวาผูเลิกสูบ

บุหรี่มีอาชีพเกษตรกรรมในสัดสวนท่ีสูงกวาและทําอาชีพนอกเกษตรกรรมต่ํากวาผูสูบบุหรี่ท่ีอยูในเขตเมือง ผูสูบบุหรี่



สวนใหญอาศัยอยูในครัวเรือนท่ีมีตนเองเพียงคนเดียวท่ีสูบบุหรี่ การประเมินภาวะตนเองพบวาผูสูบบุหรี่มีสุขภาพแย

สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่มากกวาสองเทา สวนผูเลิกสูบบุหรี่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีหรือดีมากมากกวาผูสูบบุหรีเ่กือบ

สองเทา และยังพบอีกวามีการสูบบุหรีเ่ฉลี่ย๑๐.๓ มวนตอวันมากกวาครึง่ของผูสูบบุหรี่ และพบวาผูสูบในเขตเมือง

สูบบุหรี่มากกวาเขตชนบทเล็กนอย ผูสูบบุหรี่สวนใหญสูบบุหรี่ในตอนเริ่มตนของวันคือทันทีหลังตื่นนอน กอนอาหาร

เชาและหลังอาหารเชา สวนประเภทการสูบในภาพรวมผูทีสู่บบุหรี่โรงงานอยางเดียวและผูที่สูบบุหรี่มวนเองอยาง

เดียวมีสัดสวนใกลเคียงกัน สูบบุหรี่ท่ีผลิตจากโรงงานภายในประเทศมากกวาบุหรี่นอก ดานเหตุผลในการเลือกบุหรี่

พบวารสชาติและราคาของบุหรี่เปนสิ่งท่ีผูสูบคํานึงมากท่ีสุดวารสชาติอยูเหนือราคา สวนในกลุมผูสูบบุหรี่มวนเองให

เหตุผลวารสชาติและราคาสัดสวนใกลเคียงกันและคิดวาบุหรี่มวนเองอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงาน ผูสูบบุหรี่ท่ีอยูใน

ชนบทเห็นวาบุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรีโ่รงงานมากกวาผูสูบบุหรี่ในเขตเมือง ดานฉลากคําเตือนบนซอง

บุหรี่พบวาผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองสังเกตเห็นบอยถึงบอยมากมากกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในชนบทและมีผลใหผูท่ีอยูใน

ชนบทเปลี่ยนใจไมสูบบุหรีม่ากกวาในเขตเมืองเนื่องจากคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี ่ผูสูบบุหรี่สวนใหญมีความรู

เกีย่วกับบุหรี่ในระดับดี เห็นวาบุหรี่ทําลายสุขภาพมากไมแตกตางกันทั้งเขตเมืองและเขตชนบท และมีความกังวล

มากวาตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดชนิดรุนแรงมากกวาคนทีไ่มสูบบุหรี่มาก โดยเฉพาะผูสูบบุหรีใ่นเขตเมือง สําหรับ

ความคิดเห็นตอบริษัทผูผลิตน้ันพบวาผูสูบสวนใหญเห็นวาไมควรอนุญาตใหบริษัทท่ีผลิตบุหรี่สงเสริมการขายโดยทุก

วิธ ีประมาณ ๓ใน๔ของผูสูบเห็นวาบริษัทผูผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม

โดยมีเพียงชื่อและคําเตือนเกีย่วกับสุขภาพเทานัน้และเห็นวาบริษัทบุหรี่ตางชาติทําใหปญหาเรือ่งยาสูบในประเทศ

ไทยเลวรายกวาเดิม แตผูสูบประมาณ๑ใน๕เห็นวาโรงงานยาสูบ/บริษัทผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งท่ีดีๆใหสังคมไทยสอดคลอง

กันทัง้ผูที่สูบในเขตเมืองและเขตชนบท ในกลุมผูเลิกสูบพบวากวาครึง่เลิกสูบบุหรี่ดวยวิธีการหยุดสูบบุหรี่ทันทีโดย

เขตเมืองสูงกวาเขตชนบทและกลุมท่ีเลิกสูบแลวเกือบ๑ใน๔เคยสูบอีกอยางนอย๑ครั้งในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันท้ังเขต

เมืองและเขตชนบท ประมาณ๑ใน๕ไดรับความชวยเหลือในการเลิกบุหรี่โดยเขตเมืองมากกวาเขตชนบท สวนมากใช

หมากฝรั่งหรือลูกอมท่ีไมมีสารนิโคติน รองลงมาเลิกสูบบุหรี่เพราะไดรับคําแนะนําจากแพทย/คลินิกเลิกบุหรี่โดยเขต

เมืองมากกวาเขตชนบท โดยใหเหตุผลในการเลิกสูบกวารอยละ๙๐ระบุวามีความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบ

บุหรี ่ที ่มีตอคนกับการสูบบุหรี ่รอบขางที่ไมสูบ สุขภาพของตนเอง ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก การที่

ครอบครัวไมเห็นดวยและการโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกีย่วกับความเสีย่งตอสุขภาพจากการสูบบุหรี ่สวนผลของ

การเลิกสูบบุหรี่ตอสุขภาพพบวา ผูเลิกสูบบุหรี่เกือบทุกคน(รอยละ๙๘)ประเมินวาสุขภาพตนเองดีขึน้ และผูเลิกสูบ

บุหรี่เกือบทุกคน(รอยละ๙๕.๕)บอกวาแนใจมากและแนใจยิ่งวาจะยังคงเลิกสูบบุหรี่ตอไป และสุดทายผลการสํารวจ

พบแนวโนมท่ีดีอีกหลายเรื่อง เชน ผูสูบบุหรี่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่จากแหลงตางๆนอยมากและมีแนวโนมลดลง มี

การจํากัดพืน้ที่สูบบุหรี่ในบานเพิม่ขึ้น เห็นวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลทุกพืน้ที่มีสัดสวนทีสู่งสุดเมื่อ

เทียบกับพืน้ที่สาธารณะอื่นๆและมีแนวโนมสูงขึน้ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท สถานที่ทํางานไมอนุญาตใหสูบบุหรี่

เพ่ิมข้ึน เห็นวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่ในทุกพื้นทีข่องรานอาหารและสถานทีอื่่นๆที่ไมใชเครือ่งปรับอากาศเพิ่มขึน้ 



สวนใหญเห็นดวยกับการไมอนุญาตใหสูบบุหรีใ่นสถานทีใ่ชเครื่องปรับอากาศทุกพื้นทีเ่พิ่มขึ้น ไมควรอนุญาตใหสูบ

บุหรี่ในทุกพ้ืนท่ีของรถโดยสารสาธารณะ 

   สุขุมาลย  ประสมศักดิ ์(๒๕๕๑) ศึกษาปจจัยและผลทีเ่กีย่วของกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม

การเลิกบุหรี ่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาที่สูบบุหรี ่เรียนอยูคณะ

บริหารธุรกิจมากท่ีสุด(รอยละ๒๘.๑) อายุเฉลี่ย๒๑.๒๙ป กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี๒ รอยละ๓๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู

ในชวง๒.๐๑-๓.๐๐ไดรับคาใชจายตอเดือนมากกวา๓,๐๐๐บาท บิดามารดาอยูดวยกันสวนใหญบิดาจะสูบทุกวัน มี

บางที่มารดาสูบเปนบางครัง้ แตมีนักศึกษาสวนใหญทีม่ารดาไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามนักศึกษาทีสู่บบุหรี่มักมีเพือ่น

สนิทท่ีสูบบุหรี่ ๒ คน นักศกึษาทีสู่บเริ่มสูบเมือ่อายุ๑๖-๑๘ ปมากที่สุดรอยละ๓๐.๗ เหตุที่สูบบุหรีเ่พราะอยากลอง 

และไดรับบุหรี ่มวนแรกจากเพื่อนสนิท บุหรี ่ที ่สูบเปนชนิดกนกรองและสูบทุกวัน สวนใหญจะสูบบุหรี ่เมื ่อมี

ความเครียด โดยอัดควันบุหรี่เขาปอดทุกครั้งเมื่อมีการสูบ คาใชจายในการสูบเดือนละ๑๐๑-๕๐๐บาท ถาอยูที่

สถานศึกษามักเขาไปสูบในหองนํ้าจะไมสูบเมื่อเห็นปายหามหรือเปนเขตปลอดบุหรี่ อีกท้ังสวนใหญจะไมสูบบุหรี่ตอ

หนาผูปกครองขณะอยูท่ีบาน นักศึกษาท่ีเคยเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ๗๘.๓แตเลิกไมไดเพราะเพือ่นหรือผูใกลชิดยังสูบ

อยูแตยังตองการเลิกสูบบุหรีเ่พราะกลัวจะเปนมะเร็งปอด มีอยูบางทีนั่กศึกษาไมตองการเลิกบุหรี่เพราะเห็นวาสูบ

บุหรี่ทุกวันก็ไมมีปญหาอะไร สําหรับนักศึกษาท่ีตองการเลิกสูบบุหรี่น้ันมีความตองการใหสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 

ชวยเหลือในเรื่องการหามขายบุหรี่ เลิกผลิตบุหรี่ และจัดรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่  

   จริยา  หัตถมาศ (๒๕๕๑) ศึกษาการประเมินโครงการรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบใน

จังหวัดนครสวรรค ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ตามแบบจําลองCIPP ของ สตัฟเฟลบีม ผลการวิจัยพบวา การ

ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯรอยละ ๗๕.๖๘ บรรลุตามวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไว คือสถานที่สาธารณะ ๕ 

ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย สําหรับตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค คือรานคาไม

จําหนายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป (รอยละ ๘๔.๘๔) ในป๒๕๔๙ และจากการเปรยีบเทียบการรบัรูกอนและหลัง

ดําเนินการ พบวาทั้งผูประกอบการ และประชาชนมีความรูเพิ่มขึน้ โดยมีความแกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ความเชื่อมั ่น รอยละ ๙๕ ทั้งผู ประกอบการและประชาชน วัตถุประสงคของโครงการสวนใหญ เพื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจแกผูท่ีเก่ียวของรอยละ ๒๖.๓๒ รองลงมา เพ่ือกระตุนใหสถานท่ีสาธารณะ 

๕ ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี ่ปฏิบัติตามกฎหมายยาสูบรอยละ ๒๔.๐๖ ดานกิจกรรม สวนใหญคือการการ

ออกตรวจเยี่ยมสถานท่ีสาธารณะ ๕ ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ รอยละ ๓๘.๙๕ โดยมีบุคลากรรับผิดชอบงาน

บุหรีเ่พียง ๑ คน (รอยละ ๑๐๐) สวนใหญปฏิบัติงานอยูในงานสงเสริมสุขภาพรอยละ ๓๒.๔๓ และรับผิดชอบงาน

อื่น ๆ รวมกับงานบุหรี ่รอยละ ๘๑.๐๘ และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญเปนหนวยงาน

สาธารณสขุ รอยละ๔๑.๑๑ รองลงมาคือ ตํารวจรอยละ๒๗.๗๘ ปญหาในการดําเนินงาน สวนใหญเปนปญหาในดาน

บุคลากร รอยละ ๓๕.๓๗ รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมรอยละ ๒๓.๑๗ สําหรับปจจัยสนับสนุนและจุดเดน ท่ีทํา

ใหการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ไดแก การมีคูมือการปฏิบัติงานสนับสนุนหนวยงานทีเ่กีย่วของอยาง



เพียงพอ รอยละ ๒๔.๔๓ มจีอเสนอแนะวาควรมีการประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวของระดับนโยบาย ผลักดันให

หนวยงานทองถิน่ สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ดวย ผูบริหารควรสนับสนุนบุคลากรและการดําเนินงานตางๆ ให

เพียงพอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานสาธารณสุขใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

   เรณู  บุญจันทรและคณะ (๒๕๕๒) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง 

พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนองพบวาอัตราการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนเปนชายรอยละ๓๐.๘ หญิงรอยละ๖.๙ อายุที่เริม่สูบครัง้แรก๑๓-๒๐ปรอยละ๘๐.๓ อายุเฉลี่ยของการสูบ

บุหรี่ครัง้แรก ๑๓.๘๓ ป สถานทีสู่บบุหรี่ประจําคือสูบที่บานเพือ่นรอยละ ๓๔.๑ เยาวชนมีพอสูบบุหรี่รอยละ๔๕.๙ 

แมสูบรอยละ ๗ และเพื่อนสนิทสูบบุหรรี่รอยละ ๗ และทราบวามีกฎหมายหามสูบในสถานที่สาธารณะ เมือ่ศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ๐.๐๑ การไดรับสื่อเกีย่วกับการสูบบุหรีใ่นรอบ 

๓๐ วันท่ีผานมา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และการสอนเก่ียวกับบุหรี่ในโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ซึ่งจะนําไปเปนแนวทางจัดกิจกรรมลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในเยาวชนตอไป 

   ผลิน  กมลวัทน และคณะ (๒๕๕๓) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาบุหรี่ใน

ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานหนองบัว อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ สรุปผลการเรียนรูวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม

ของทีมวิจัยและคนในชุมชนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน มีเวทีประชาคมเปนชองทางสื่อสารและสรางการมีสวน

รวมของคนในชุมชนได และปรับเวลาท่ีรวมกันทํากิจกรรมในชุมชนใหเหมาะสมโดยไมรบกวนเวลาของครอบครัวใน

ชุมชน ไมควรทิ้งชวงเวลาในการดําเนินงานไปนาน ทําใหการทํางานไมตอเนือ่งเชื่อมไมติดกับการดําเนินการในครั้ง

กอน การเลาเรื่องดวยภาพจะนาสนใจมากกวาSlide การประชุมในวันเดียวและมีประเด็นมากจะทําใหความคิดไมโลด

แลน เหนื่อยลาจนเกินไปเปนตน มีการสื่อสารประชาสัมพันธหลายชองทางทั้งหอกระจายขาวและบัตรเชิญ จัด

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนรูและจดจําไดดียิ่งขึ้น และมีการนําขอมูลคืนสูชุมชนโดยพบวามีอัตราการสูบบุหรี่ 

รอยละ ๓๔.๓๖ เปนชายรอยละ ๙๗.๖๙ สบูมากในชวง ๒๕-๖๕ ปรอยละ ๘๓.๘๔ ผูสูบอายุต่ําสุด ๑๔ ป สูงสุด ๘๐ 

ป ประเภทของยาสูบมีการใชเปนยาเสนรอยละ ๖๖ คาใชจายเก่ียวกับบุหรี่ในชุมชนตอเดือน ๒๕,๖๒๕ บาท จํานวน

บุหรี่ท่ีสูบ ๕-๑๐ มวนตอวันตอคน มีรานขายบุหรีใ่นชุมชน ๖ แหง มีลูกเมียคนรอบขางจาก ๗ใน๑๐ ครัวเรือนตอง

ทนไดรับควันบุหรี่มือสอง เยาวชนมีแนวโนมสูบบุหรีเ่พิ่มขึน้จากคนในครอบครัวสูบบุหรี ่จากนัน้ก็จัดเวทีประชาคม

คืนขอมูลสูชุมชน ชวนคุยคิด มองเห็นปญหาบุหรี่ในชุมชนรวมกันและรวมกันวางแผนการดําเนินงานปองกันแกไข

ปญหาโดยจะขับเคลื่อน ๓ โครงการคือ๑)พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน ๒)สรางแกนนําเยาวชน ๓) สรางครอบครัว

อบอุนไรควัน เพ่ือหารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบานหนองบัวท่ีเหมาะสมตอไป 

  สนทรรศ  บุษราทิจ และอภิญญา  สิริไพบูลยกิจ (๒๕๕๕) ศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเลิกบุหรีไ่ด

สําเร็จของผูท่ีรับการรักษาท่ีคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราชป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ พบวาผูทีเ่ขารับการรักษาทีค่ลินิก

เลิกบุหรี่จํานวน ๙๔ รายพบวาสามารถเลิกบุหรี่ได ๓๔ ราย(รอยละ๓๖.๒) ๓๕ราย(รอยละ๓๗.๒) ๓๐ ราย(รอยละ

๓๑.๙) และ๑๖ ราย(รอยละ๑๗) เมือ่วัดทีร่ะยะเวลา ๔ และ๑๒ สัปดาห ๖และ๑๒ เดือนตามลําดับ ทีเ่วลา ๑๒ 



เดือน มีผูที่ไมสามารถติดตอไดจํานวน ๗๑ ราย หรือรอยละ ๗๕.๕ ปจจัยทีม่ีผลตอการเลิกบุหรีส่ําเร็จในชวง ๑๒ 

สัปดาห และ๖ เดือน คือ สิทธิขาราชการ การมีโรคประจําตัวหรือเจ็บปวยดวยโรคทางกาย ไมปวยเปนโรคทางจิต

เวชรวมท้ังไมเคยพยายามเลิกสูบมากอน 

   

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 

 ผลการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ใบจาก ทัศนคติ การรับรู

ผลกระทบของยาสูบท่ีมตีอสุขภาพและเศรษฐกิจ ความคดิท่ีจะเลิกยาสูบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ บทบาทของสื่อตางๆ 

ท่ีมีอิทธิพลและเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะใหความรูเก่ียวกับโทษพิษภัยจากยาสูบ องคกรระดับตาง ๆในพ้ืนท่ีและ

หนวยงานภายนอกท่ีจะมาหนุนเสริมและสนับสนุนการควบคุมปจจยัเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ นโยบายรัฐภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

รูปแบบงานวิจยั (Research Design ) เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือขับเคลื่อนมตสิมัชชาเรื่อง

มาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบานมีข้ันตอนการ

ดําเนินการดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการ 

๑. การศึกษาบริบท การนํามาตรการควบคุมยาสูบไปปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล และหมูบาน 

๒. คนหาทุน/เครือขาย/กลไก โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในทุกระดับ 

 ขั้นตอนท่ี ๒ การวางแผนงาน 

๑. ประชุมเครือขายเพ่ือชี้แจงโครงการ สรางความเขาใจ นโยบาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของกับ 

มติสมัชชาควบคุมยาสูบปรึกษาหารือ แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาทีผู่ เกี่ยวของเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหา

อาสาสมัครปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน แบง

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 

๓. จัดเวทีเพื่อเตรียมความพรอมของคณะทํางานอาสาสมัครปฏิบัติการในพื้นที่กอนลง

พื้นที่ เนื้อหาประกอบ องคความรูเรือ่ง การจัดการความรู การสรางเครือ่งมือ และเก็บรวบรวมขอมูล 

บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินงาน 

๑.  คณะทํางานลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล การสนทนากลุม การสัมภาษณ 

แบบเจาะลึก การจัดเวทีประเมินวิเคราะห สถานการณ มุมมองการขับเคลื่อนรูปแบบกระบวนการ  

๒. รางรูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติของประชาชนใหมี

ความสอดคลองกับมาตรฐานในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพยาสูบ โดยผูนําชุมชน องคกรทองถ่ิน 

และ องคกรสาธารณสุขระดับทองถ่ิน 



๓. ทดลองใชรูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติ ในชุมชน

ตัวอยาง ตําบลชุมโค และตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

๔. ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานสรุปผลการดําเนินงานในเขตพื้นที่ ปรับปรุง

รูปแบบกระบวนการและปจจัยสนับสนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติ

จรงิในชมุชน จังหวัดชุมพร 

๕. จัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรม/เผยแพร โดยสื่อสารสาธารณะตอผลการขับเคลื่อน

มติสมัชชาและขอเสนอในการขับเคลื ่อนตอไปทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ทุกหนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ ประเมนิผล 

๑. คณะทํางานรวมสังเกตการณ ประเมินผลใน ๔ ประเด็นในดานบริบทของพ้ืนท่ี ปจจัย 

นําเขา กระบวนการ และผลลัพธจากการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

๒. จัดประชุมแลกเปลี ่ยนนําผลการประเมินมารวมสะทอนคิดเพือ่ปรับปรุงแผนงาน/

วิธีการดําเนินงาน 

๓. ผูวิจัยและคณะทํางานนําผลที่ไดจากการเขาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีขับเคลื่อน

ภายในพ้ืนท่ีมาเรียบเรียงและจัดระเบียบขอมูลท่ีไดรวมกัน 

๔. สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขับเคลือ่น กระบวนการและปจจัยใน

การหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูจังหวัดชุมพร 

๕. จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

๑. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส โรคเรื้อรัง การสูบและพยายามเลิกบุหรี่มาแลวก่ีครั้ง เลิกไดนาน ปจจัยสําคัญท่ีทําให

เลิกบุหรี่ และสาเหตุท่ียังไมเลิกสูบ เปนตน 

๒. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของแกนนํา ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส โรคเรื้อรัง การสูบ ระดับแกนนํา หนวยงาน บทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงาน     เปนตน 

๓. แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินในผูสูบบุหรี่/ใบจาก มีท้ังหมด ๖ ขอ  

คําถามขอ๑ สามารถใชเปนเครื่องช้ีวัดการติดบุหรี่ ผูสูบบุหรี่ภายใน ๓๐ นาทีหลังตื่นนอน แสดงวาตดิบุหรี่มาก 

  การประเมนิผลจากคะแนนรวมทุกขอ 



  คะแนนมากกวา ๖ คะแนน แสดงวา เปนผูตดิบุหรีม่าก(ติดนิโคตินซึง่เปนการติดทางรางกาย) 

  คะแนน  ๕  คะแนน แสดงวา เปนผูติดบุหรี่ปานกลาง 

  คะแนน  ๐-๔  คะแนน แสดงวา เปนผูติดบุหรี่นอย 

๔. แนวคําถามการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบในจังหวัด 

ชุมพร และพ้ืนท่ีศึกษา พัฒนาจากมติสมัชชาสุขภาพดานการควบคมุยาสูบ ป ๒๕๕๓ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานระดับ

จังหวัด และในพ้ืนท่ี ไดแก 

๔.๑ สถานศึกษา เก่ียวกับบุหรี่เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และหนวยงานท่ี

มีสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ และเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบในสถานศึกษา 

กําชับใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามท่ี

กฎหมายกําหนด หามสูบบุหรี่ในขณะท่ีอยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา  ใหบุคลากรทางการ

ศึกษา เชน ครู  อาจารย นักการภารโรง ผูนําศาสนา เปนตนแบบอยาง แกนักศึกษา และสนับสนุน

งบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรม และการวิจัย

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปนตน 

 ๔.๒ สถานพยาบาล ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการ

เขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยาสมุนไพร  แพทยแผนไทยหรือบริการแพทย

ทางเลือกท่ีจําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน 

 ๔.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต 

วัตถุดิบในพ้ืนท่ี และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจังอยางไร 

 

การเกบ็รวบรวมขอมลู 

๑. จัดประชุมกลุมผูท่ีเก่ียวของท้ังระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินสถานการณ

การดําเนินควบคุมยาสูบ สํารวจโดยใชแนวคําถามการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมยาสูบใน

จังหวัดและพ้ืนท่ีท้ังกอนและหลังดําเนินงาน 

๒. การสัมภาษณแกนนําท้ังในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี เก่ียวกับบทบาทในการควบคุม

การบริโภคยาสูบ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

๓. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังระดับจังหวัด และพ้ืนท่ี เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค และปจจัยความสําเร็จตาง ๆ 

 

การวิเคราะหขอมลู 



๑. ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยวิธีการเชิงคุณภาพ วิเคราะหเนื้อหา และสรุปเปน

ความเรียงเชิงพรรณนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕ 

สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

๑. สรปุและการอภปิรายผล 

 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

เรื่องยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดชุมพรครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

๑.๑ ศึกษาสถานการณการใชยาสบูและมาตรการมาตรการควบคุมยาสบูในระดับ 

จงัหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียน พบวาจากการดําเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบของจังหวัดชุมพรท่ีผาน

มาซึ่งศึกษาในพ้ืนท่ีตาง ๆท่ีมีความหลากหลายท้ังสถานศึกษา วัด ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข ตลอดจนกลไก

ระดับจังหวัด  อําเภอ ตําบลและหมูบาน ทั้ง ๘ อําเภอ มีการปฏิบัติทีไ่มแตกตางกัน การขับเคลื่อนมติสมัชชาดาน

การควบคุมยาสูบในพืน้ที่ของจังหวัดชุมพรไมมีการ ขับเคลือ่นโดยตรงแตมีการขับเคลือ่นในเรื่องประเด็นเด็กและ

เยาวชน ประเด็นเหลาและแอลกอฮอรและประเด็นตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติท่ีสอดคลองกับประเด็น

อ่ืน ๆ ของจงัหวัดชุมพร ดังเชน  

๑) การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพรมีหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและ

ภาคประชาชนทีด่ําเนินการโดยตางคนตางทํา โดยไมมีผูทีเ่ชื่อมโยงการปฏิบัติงานซึง่ถือวาไมมีการผนึกกําลังกันให

ไปสูเปาหมายเดียวกัน ประกอบดวย (๑) สถานบริการสาธารณสุข มีหนาทีใ่นการดําเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็น 

(๑.๑) ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ พิษภัยของยาสูบ และการลด ละ 

เลกิ (๑.๒) รณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในวันงดบุหรีโ่ลกของทุกป มีกิจกรรมใหความรู ปายประชาสัมพันธ 

และเอกสารสิ่งพิมพ  เปนตน (๑.๓) ตรวจตราและปองปรามผูละเมิดรวมกับทีมงาน (๑.๔) ประชุมชี้แจงและขอ

ความรวมมือจากสถานประกอบการใหจัดสถานทีป่ลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

(๑.๕)จัดสิ่งแวดลอม กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ และติดปายประกาศ ติดสติ๊กเกอรหามสูบบุหรี่ และ

ปายกําหนดโทษการสูบบุหรี่ ตลอดจนเฝาติดตามบริเวณท่ีมีการสูบบุหรี่ของผูรับบริการและเจาหนาท่ี และรานคาใน

โรงพยาบาลหามขายบุหรี ่เปนตน (๑.๖) การบําบัดผูสูบบุหรี่ทัง้ในคลินิกและหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สถาน

ประกอบการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โรงเรียนวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑.๗) การบรกิาร

เชิงรุกในชุมชน ตั้งแตประชุมช้ีแจง จัดอบรมใหกับแกนนําจิตอาสาในชุมชนเพื่อดูแลติดตามผูบริโภคยาสูบ พัฒนา

แบบประเมินและแนวทางการคัดกรองผูบริโภคยาสูบ สรางและพัฒนาเครือขายผูดูแลผูบริโภคยาสูบ และพัฒนา



ระบบการติดตามและดูแลตอเน่ืองระหวางโรงพยาบาลและรพ.สต.ในชุมชน ซึ่งมีปญหาอุปสรรคในเรือ่งเจาหนาที่ไม

ตระหนัก/ไมเห็นความสําคัญไมเพียงพอตอการบริการ/มีภาระงานมาก และผูสูบบุหรี่/ผูปวยขาดแรงจูงใจในการเลิก

บุหรี่ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลโครงการรณรงคการควบคุมยาสูบของ    จริยา หัตถมาศ (๒๕๕๑) ท่ีพบวามีการ

ออกตรวจเยี่ยมสถานที่สาธารณะ๕ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย ประชาชนมี

ความรูเพิ่มขึ้น พบปญหาอุปสรรคในเรือ่งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอแตจุดเดนคือมีคูมือปฏิบัติงานทีเ่พียงพอ

และเสนอใหใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของระดับนโยบายผลักดันใหระดับทองถิน่สนับสนุนงบประมาณและ

บุคลากรพรอมทั้งใหมีการพัฒนาศักยภาพที่เข็มแข็งยิง่ขึน้ (๒) ภาคประชาสังคม เครือขายงดเหลา โครงการชุมชน

ทองถิน่นาอยู และประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในเทศกาลสําคัญของจังหวัด

ชุมพรอยางตอเนือ่ง จัดทําปายประชาสัมพันธไมสูบบุหรี่ที่มีแกนนําชุมชนใหความรูแกประชาชนและสื่อสาร (๓) 

สถานศึกษา มีการดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบดวยการ (๓.๑) ติดปายหามสูบบุหรีใ่นสถานศึกษาและหามสูบ

บุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดแตไมครอบคลุมทุกแหง (๓.๒) การหามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของ

สถาบันหรือชุดนักศึกษา มีการกําหนดแตไมครอบคลุม เนื่องจากบทกําหนดโทษไมชัดเจน หนวยงานทีร่ับผิดชอบ

ปฏิบัติไมตอเนื่อง นักศึกษาไมเห็นอันตรายและพิษภัยของยาสูบ(บุหรี่)ที่เปนชองทางสูการเสพสารเสพติดชนิดที่

รนุแรงข้ึน (๓.๓) กลุมครู อาจารยบางสถาบันไมสูบบุหรี่ เปนตวัอยางใหกบันักเรยีนและนักศกึษา มีการใหคําแนะนํา

สอนในช้ันเรียน และสงผูเสพเขารับการบําบัดในโรงพยาบาล (๓.๔) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรมมีนอย มีเพียงสือ่ทีไ่ดรับจากหนวยงานสาธารณสุขที่เปน แผน

พับ โปสเตอร และสติก๊เกอรเทานั้น (๔) องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรับนโยบายจากรัฐบาล และผูวาราชการ

จังหวัดในการรณรงคสิ่งเสพติด ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล การพนัน และยาเสพติด แตละตําบลไมมีมาตรการในการใช

กฎหมายในการควบคุมบุหรี ่ทีเ่ปนรูปธรรม (๕) ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เชน หางสรรพสินคา มีการ

ดําเนินงานมาตรการใหบริเวณภายในหางเปนเขตปลอดบุหรี ่แตจัดพื ้นที ่สูบบุหรี ่บริเวณดานนอก โรงงาน

อุตสาหกรรม (โรงงานปาลมน้าํมัน ผลิตอาหาร และโรงงานผลไมกระปอง) บริเวณอาคารสํานักงาน เปนเขตปลอด

บุหรี่ และจัดสถานท่ีภายนอกอาคารใหสูบบุหรี่ได (๖) ศาสนสถานไมมีการควบคุมทีชั่ดเจน มีเพียงติดสติ๊กเกอรเขต

ปลอดบุหรี่แตประชาชนท่ีมาประกอบกิจทางศาสนายังสูบบุหรี่อยู   

๒) กลไกระดบัตางๆ มีการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกันท้ัง ๘ อําเภอท้ังในดานนโยบาย การ

ประชาสัมพันธ การจัดมุมและสถานท่ีสูบบุหรี่ รณรงคเวทีประชุมประจําเดือน และการประกาศใชกฎหมายแตมีการ

แตกตางดานเชิงรุกบางอําเภอ เชน ใหทุนการศึกษาเฉพาะนักเรียนที่ไมสูบบุหรี ่ใหรางวัลและมอบประกาศนียบัตร

กับหมูบานทีป่ลอดบุหรีเ่ปนการเสริมแรงจูงใจ รณรงคเรือ่งบุหรี่และแอลกอฮอลรวมกันในเวทีชุมชนตางๆและงาน

ประเพณี การสรางผูนําตนแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใชงบประมาณทองถ่ิน รวมกับภาคีเครือขายติดตามขอมูล

ขาวสารจากสื่อโฆษณาตางๆสงเสริมใหประชาชนรูเทาทันการสงเสริมตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ และเสนอใหผูท่ี

เกี่ยวของและภาครัฐไมใหมีโฆษณาทั่วไปโดยเฉพาะละครโทรทัศนที่ทําใหเยาวชนเลียนแบบ  และบางอําเภอมีการ

ทําหมูบานปลอดบุหรี่รวมกับหมูบานลดเสี่ยงลดโรค เปนตน 



๑.๒ รปูแบบการควบคมุยาสูบในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร แบงออกเปน ๔ ระยะ ประกอบดวย ๑) การ

เตรียมการ มีการเตรียมความพรอมในสวนของทีมงาน ศึกษาขอมูลเบือ้งตนในประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่

เก่ียวของกับยาสูบท้ังหมด วิเคราะหสถานการณขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดรับและขอขอมูลเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีแตละระดับของ

จังหวัดชุมพรเพ่ือเตรียมวางแผนการดําเนินงานตอไป ๒) การวางแผน มีการประชุมชีแ้จงในเวทีสมัชชาจังหวัด รับ

สมัครทีมงานท่ีครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการ แจงใหผู ทีเ่กี ่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตามแผนที่

กําหนด พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอปะทิวและตําบลทะเลทรัพยเพือ่จัดการประชุมปฏิบัติและติดตาม

งานตอไป ซึง่มีผลการวิเคราะหปญหาทีผ่านมาพบวาผูชายอายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอยละ ๘๐ สูบบุหรี/่ยาเสนวันละ ๕-

๑๗ มวนตอวัน ซึง่สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ(๒๕๕๐)ทีพ่บวาผูชายอายุ๑๕ ปขึ้นไปเริม่สูบบุหรี่เร็วกวา

ผูหญิง โดยมีสาเหตุจากการอยากทดลอง ตามเพื่อนหรือเพื่อนชวน และบางรายสูบเพราะความเครียด/วิตกกังวล 

บางสวนเพ่ือความโกเก และความเปนผูใหญเปนตน และไมมีหมูบานใดปลอดบุหรี่เลยในจังหวัดชุมพร นอกจากน้ียัง

พบวารานคาในหมูบานทุกรานมีการขายบุหรี่ใหกับเด็กทีอ่ายุนอยกวา ๑๘ ป และแบงบุหรี่ขายอีกดวย แตละตําบล

ไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ที่เปนรูปธรรม จึงไดกําหนด ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) การตรวจ

รานขายของชํา ใหคําแนะนําการไมขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ํากวา ๒๐ ป (๒)การประชาสัมพันธและใหความรูประชาชน

ท่ัวไป รณรงคการลด-ละ-เลิกบุหรีแ่ละโทษของบุหรี ่ติดปายหามสูบบุหรี ่ รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับ

กองทุนหลกัประกันสขุภาพตาํบล และ (๓) การจัดกิจกรรมและใหความรูแกพนักงานและเยาวชนในพ้ืนท่ี ท้ังในและ

นอกหนวยงานทองถิน่และสาธารณสุข พรอมทัง้วิเคราะหขอมูลจากประชาชนที่เขารวมโครงการจํานวน ๑๙๔ คน 

พบวา สวนใหญเคยสูบบุหรี่ รอยละ ๗๘.๓๕ และสูบมานานนอยกวา ๑๐ ปรอยละ ๒๔.๒๓ สําหรับผู ที ่เลิกสูบ

จํานวน ๗ คน สวนใหญเลิกมานาน ๖-๑๐ ป และมีอายุ ๕๑ ปเปนตนไป สอดคลองกับชัยยุทธ จิตติยานุวัตร 

(๒๕๔๔) ท่ีพบวาผูท่ีมีอายุ ๓๕ ปข้ึนไปมีหนาท่ีจะตองรับผิดชอบตอครอบครัวและลักษณะทางกายภาพและสุขภาพ

เริ่มเสื่อมถอย ทําใหคํานึงถึงผลกระทบของบุหรีต่อสุขภาพมากขึน้ทําใหมีโอกาสจะเลิกบุหรี่ไดสูง ถาตัง้ใจเลิก ดาน

ปจจัยทีช่วยใหเลิกสูบ คือ ออกกําลังกาย (รอยละ ๑๗.๐๑) และรองลงมาคือ การนําสิง่เกี่ยวของกับบุหรีอ่อกนอก

บาน (รอยละ ๘.๗๖) สําหรับผู ที ่ยังสูบบุหรี ่เคยพยายามจะเลิกสูบมาแลว ๑-๒ ครั้ง (รอยละ ๓๐.๔๑) ซึ่งไม

สอดคลองกับการศึกษาของ ชูชัย ศุภวงศ และคณะ (อางถึงใน ชัยยุทธ จิตติยานุวัตร : ๒๕๔๔) ที่พบวาความ

พยายามครั้งที่ ๑ ถึง ๒ มักประสบความสําเร็จมากกวาความพยายามหลายๆครั้ง เพราะครัง้แรกมักมีความตัง้ใจ

มากกวาครั้งหลังๆ โดยสาเหตุของการเลิกสูบไมไดสวนใหญเนือ่งจากเขาสังคมเมื่อคนอื่นสูบก็สูบรอยละ ๑๖.๔๙ 

และไมเคยคิดจะเลิกรอยละ ๑๑.๘๖ ในกลุมน้ีเปนผูติดสารนิโคตินในยาสูบระดับมากรอยละ ๖๕.๘๙ ดังน้ันจํานวนผู

สูบกลุมนี้จึงจําเปนที่ตองไดรับการบําบัดตอไป สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติทีพ่บวาผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา

และไมเคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่มีอัตราเพ่ิมข้ึนใหเหตุผลวารูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดสูบ เคยชินและเห็นคนอืน่สูบก็อยาก

สบู ๓) การดําเนินงานโดย (๑) รวมกําหนดมาตรการการลด-ละ-เลิกยาสูบของชุมชนในเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

ประกอบดวย (๑.๑)ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง ผลกัดนัใหบานปากบอเปนหมูบานตนแบบปลอด

บุหรี่ ๑๐๐% (๑.๒) สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี ่โดยใชฐานครอบครัวเปนหลักในการตักเตือนและใหกําลังใจ 



(๑.๓) ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี ่๑๐๐ %” (๒) ดําเนินงานตามมาตรการ

การควบคุมยาสูบของชุมชน ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว (๒.๑) ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรีข่องคนรอบขาง 

โดยผลักดันใหบานปากบอเปนหมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐% ดวยการกําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนบาน

ปากบอ และประกาศเปนนโยบายของชุมชนโดยผูใหญบาน ดวยการทําปายประกาศ และแจงในทีป่ระชุมให

ประชาชนทุกคนรับทราบ กําหนดโซนบริเวณเขตปลอดบุหรีแ่ละยาสูบ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรีห่รือเขต

ปลอดบุหรี ่  มีการแตงตั ้งทีมงานเฝาระวังพื้นที่ กําหนดแนวทางการลงโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

กฎหมายดังกลาว และประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ทางวิทยุชุมชนคลื่น FM ๑๐๐ ทุกวันโดยนักจัดรายการอิสระของ

ชุมชนและผูใหญบานรวมกันประชาสัมพันธในเวทีประชุมหมูบานทุกเดือนพรอมทั้งมีการติดปายหามสูบบุหรี่ไว

บริเวณศาลาหมูบาน (๒.๒) สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานของครอบครัวเปนหลักในการตักเตือนและ

ใหกําลังใจ ดวยการ (๒.๒.๑) จัดมหกรรมรณรงคและใหความรูกับประชาชนดวยการจัดนิทรรศการ บริการตรวจ

สุขภาพ ใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล ธรรมเทศนาและรวมเผาบุหรี่จําลองเพื่อปฏิญาณตนในการเลิกยาสูบ 

พรอมท้ังมีคํามั่นสัญญาในการลด ละเลิกบุหรี่ นําโดยผูนําชุมชน (๒.๒.๒) รวมรณรงคบานปลอดบุหรี่ โดยบานที่เขา

รวมโครงการ ปกธงสีขาวสําหรับบานท่ีปลอดบุหรี่หรือยาสูบ ปกธงแดงสําหรับบานทีย่ังสูบอยูซึ่งมีผูไดรับธงทั้งหมด 

๙๗ ครัวเรือนจาก ๑๕๗ ครัวเรือน คงเหลืออีก๖๐ครัวเรือนท่ีจะตองรณรงคลด ละ เลิกยาสูบตอไป(๒.๒.๓) ผลักดัน

ใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน“โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี ่๑๐๐ %”เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

ปลอดจากสิ่งเสพติด มีการเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียนดวยการติดปายรณรงคหามสูบบุหรี่ใน

โรงเรียน สํารวจขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมเสี ่ยงของนักเรียนใหมทุกคนในปการศึกษาแรกเพื่อคัดกรองปญหา

เบื้องตนและรายงานผลใหกับสํานักงานเขตการศึกษา มีระบบชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพ

ติดรวมกับหนวยงานสาธารณสุขเปนประจําทุกป และจัดกิจกรรมเสริมเพือ่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน กีฬาสี 

เตะฟุตบอลตอนเย็น รวมท้ังขอความรวมมือรานคาในการไมจําหนายยาเสนหรือบุหรี ่แกเด็ก มีรานคาเขารวม

โครงการจํานวน ๕๘ ราน ทั้งตําบลและ ๕ รานในบานปากบอ ซึง่หลังจากมีการรณรงคทุกรานคาไมมีการแบงขาย 

และมี อสม.ในหมูบานคอยตรวจสอบและเฝาระวังอยางตอเนือ่ง             (๓) หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน

ของชุมชน (๓.๑) เทศบาลตําบลทะเลทรัพยรวมกับชุมชนบานปากบอและหมูบานใกลเคียง รวมกับโรงเรียนทะเล

ทรพัย วัดปากบอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบรางวัลแกผูที่

ทําดีเปนแบบอยางมอบเกียรติบัตรใหแกแกนนําผูสูบที่สามารถเลิกสูบได มอบธงขาวใหญใหหมูบานเปนหมูบาน

ปลอดบุหรี่/ยาสูบ ๑๐๐% รวมทัง้มอบเกียรติบัตรใหกับรานคาที่ไมขายบุหรี่ พรอมทั้งผลักดันแผนการดําเนินงาน

มาตรการเขาสูขอบัญญัติทองถิ่นและกําหนดใหผูนําทุกคนกระทําตัวใหเปนแบบอยางกับประชาชนในชุมชนตนเอง 

ตลอดจนมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองดวยการจัดนิทรรศการ และรายการวิทยุคลื่นFM๑๐๐

ทุกวัน ประกาศรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมยาสูบบานปากบอ (๓.๒) โรงพยาบาลปะทิวบริการใน

คลินิก โดยใหคําปรึกษา สนับสนุนดานวิชาการ การรักษาและใหยาเลิกบุหรีพ่รอมทั้งนัดติดตามผลทุก ๒ สัปดาห 

กรณไีมมาตามนัดจะโทรศัพทติดตามจะประสานไปยังหนวยตางๆทีเ่กีย่วของเพื่อการดูแลตอเนื่อง เยี่ยมบานพรอม



จิตอาสาในพ้ืนท่ี และคนหาเชิงรุกในชุมชน กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาท่ีหรือบุคลากรใหมของโรงพยาบาลตองไม

สูบบุหรี ่ เปนตนแบบโรงพยาบาลปลอดบุหรีแ่ละไดรับรางวัลเครือขายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี ่ และ

ประชาสัมพันธเรื่องเขตปลอดบุหรี่ท้ังในและนอกโรงพยาบาล ประสานความรวมมือเจาหนาทีใ่นการ ตรวจตราและ

ปองปรามผูทีล่ะเมิดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล พรอมทัง้ขอความรวมมือกับเจาหนาทีต่ํารวจ ใหมาตรวจตรา เดือนละ

ครั้ง จดักิจกรรมรณรงคการเลิกบุหรี่ระดับอําเภอ นอกจากน้ีไดจัดอบรมและใหความรูแกเจาหนาท่ีของรพ.สต.ในการ

จัดบริการคลินิกอดบุหรี่ของ รพ.สต. ชุมโค รพ.สต. ทะเลทรัพย และโรงพยาบาลมาบอํามฤต (๓.๓) โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย ติดตามดูแลและบําบัดผูบริโภคยาสูบทีส่มัครใจเลิกบุหรีร่วมกับแกนนําจิตอาสาที่

ผานการอบรม โดยการมีสวนรวมของครอบครัวทีเ่สริมแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรีข่องผูบริโภคยาสูบ ประสานงาน

หนวยงานและผูนําระดับทองถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก โรงเรียน วัด องคการบริหารสวนตําบล สถาน

ประกอบการ และรานคาที่จําหนายยาสูบ เปนตน ๔) การประเมินผล จากขอมูลและมีสวนรวมของชุมชนและ

เจาหนาที่และหนวยงานทีเ่กี่ยวของที่มีความพรอมในการดําเนินการควบคูไปกับการรณรงคยาเสพติดตามนโยบาย

ของประเทศ นํากลุมเสี่ยงและกลุมเสพเขาคายปรับพฤติกรรมเปนประจําทุกปโดยผูวาราชการจังหวัดและทีมงาน

จากทุกภาคสวน ซึ่งมีอุปสรรคในดานความรูและสื่อประชาสัมพันธท่ีพรอมและเพียงพอ ผลท่ีไดพบวา(๑)ชุมชนบาน

ปากบอ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ ประเมินไดจาก (๑.๑)เกิดแกนนําในชุมชนลด-

ละ-เลิกสูบบุหรี่ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ และประชาชนท่ีเลิกไดอยางเด็ดขาดอยางนอย ๓ คน และมีผูท่ีลด-ละ

จํานวนมวนของยาสูบตอวันลงมาก เชน เดิมผูติดบุหรี่มาก ๖๕.๙ ลดลงเหลือ ๔๖.๕% และท่ีติดบุหรี่นอยเพ่ิมข้ึนจาก 

๑๔.๗ เปน ๒๔.๘๑ เปนตน (๑.๒) เกิดกระบวนการมีสวนรวมของแกนนําท่ีคอยเฝาระวังไมใหมีผูสูบบุหรี่ในเขต

ปลอดบุหรี่ตามท่ีประกาศซึ่งยังไมมีใครฝาฝน (๑.๓) รานคาทัง้หมดในหมูบานไมจําหนายยาเสน/บุหรีแ่กเด็กต่าํกวา 

๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย(๒) มีการขยายผลสูหมู บานอื่นๆในตําบลทะเลทรัพย โดยไดนํา

มาตรการการควบคุมยาสูบไปใชกับหมูบานของตนเอง ๕ หมูบาน โดยเฉพาะหมูที่ ๒ สามารถประกาศเปนหมูบาน

ปลอดบุหรี่ ๑๐๐% (๓) เกิดโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐% (๔) เกิดวัดปลอดบุหรี ่เนื่องจากเจาอาวาสวัดบานปาก

บอ และพระลูกวัดรวมท้ังสิ้น ๖ รูป ประกาศเลิกสูบบุหรี ่ และมีปายติดบริเวณวัดเปนเขตปลอดบุหรี ่ รวมทั้งมี

มาตรการหามการถวายบุหรี่แกพระในวัด นอกจากน้ันยังพบวาพระในตําบลทะเลทรัพยท้ังสิ้น ๙ วัดมีพระที่เลิกสูบ

บุหรี่ท้ังสิ้น ๓๓รูปจากท้ังหมด ๓๘ รูป ๕) มีการขยายผลสูตําบลอ่ืนๆ ไดแก ตําบลชุมโค นํามาตรการการลด ละ เลิก

ยาสูบพบวา เกิดหมูบานสีขาวขึ้น ๑ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๔ มีการสนับสนุนใหกลุมเยาวชนมีการเลนกีฬาอยาง

ตอเนื่อง และมีมาตรการชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี ่ ดวยการสงเสริมบุคคลแกนนําตนแบบ เชนประธาน

อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมูบาน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญไมสูบ   

๑.๓ ปจจัยความสําเร็จในการนํามติสมัชชาแหงชาติดานการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการปฏบัิติในพ้ืนท่ี 

ประกอบดวย ๑) ความตระหนักในการควบคุมยาสูบของแกนนํา ๒)การมีสวนรวมกําหนดมาตรการควบคุมยาสบู

ของชุมชน ทําใหขอตกลงตางๆมาจากเวทีประชาคมท่ีแทจริง ซึ่งเปนผลใหเกิดการยอมรับตั้งแตตน เมื่อนําสูการ

ปฏิบัติก็จะทําใหเกิดการยอมรับไดดี ๓) การมีจดุจัดการท่ีดแีละมพีลงั คอื ผอ.รพ.สต.ทะเลทรัพย ซึ่งเปนท่ียอมรับ



ของประชาชนและแกนนําในชุมชน จงึสามารถประสานงาน และขอความรวมในการนํามาตรการตางๆในชุมชนมา

ใชไดเปนอยางดี ๔) การมหีนวยสนับสนุน โดยโรงพยาบาลชุมชนสนับสนุนดานวิชาการ นายอําเภอใหความสําคัญ

เขารวมในเวทีสาํคัญๆ นายกองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีใหแรงเสริมตางๆ 

เชน การมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคณุตาง ๆ เพ่ือเปนกําลังใจ ใหกับคนทํางาน 

 

๒.ขอเสนอแนะ 

 ๒.๑ ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชประโยชน 

  จากผลการวิจัยโครงการสามารถบรรลเุปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงควรดําเนินการ ดงัน้ี 

๑) ควรประสานความรวมมือระดับบริหารองคกรภาครัฐและภาคประชาชนใหเปน

ตนแบบของผูไมสูบบุหรี่ 

๒) ผูบริหารของหนวยงาน/องคกรควรกําหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการและให

ความสําคัญในการคุมครองสุขภาพของผูท่ีไมสูบบุหรี่ในหนวยงานและประสานความรวมมือกับภาคี

เครือขายชุมชน 

๓) บุคลากรทุกภาคสวนควรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมและความ

เขมแข็งในการนํามาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 

๔) ควรมีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของในการ

ดําเนินการระดับทองถ่ินเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเนื่อง 

 ๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ๑) ควรมีการดําเนินการวิจัยประเมินโครงการการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการบรโิภคยาสูบ

ระดับหนวยงานราชการ และระดบัหมูบานอยางตอเน่ือง 

๒) ควรมีการดําเนินการวิจัยเชิงผลลัพธการดําเนินการสงเสรมิการลด ละ เลิกยาสูบ และศึกษา

ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของยาสูบ ในระดับพ้ืนท่ี  

 



 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

  
ประเทศไทยไดดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนาน โดยความรวมมือของทุกภาค 

ท้ังภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน แตก็ยังมีสวนขาดท่ียังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการแลวแตยัง

ไมไดผลดีเทาท่ีควร ประกอบกับประเทศไทยไดรวมลงสัตยาบันตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบ โดยมีผลบังคับใชเม่ือ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุไดจดั

ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ป ๒๕๕๓-

๒๕๕๗ และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เม่ือ ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๓  

การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนพลังการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ให

เกิดการรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้ง

ประเทศใชหลักการทํางานดวยยุทธศาสตรสามเหลีย่ม เขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซ่ึงใชในการ

ขับเคลือ่น เพื่อแกปญหาทีย่าก และซับซอน โดยพึง่พลัง ๓ สวน ทีเ่ชือ่มโยงกัน คือ พลังทาง ปญญา 

พลงัทางสงัคม และพลังแหงอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง เนนกระบวนการ ทีใ่หประชาชนและ

หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสู การ

เสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพโดยในป ๒๕๕๓  มีจํานวนทัง้สิ้น ๙  ประเด็น ซ่ึงหนึ่ง ในนั้น

คือ เรื ่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสีย่งตอสุขภาพดานยาสูบ โดยสมัชชาไดรับรองมติใหภาคี

รวมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติขอที่สาม มีการกลาวใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสีย่งตอสุขภาพ ซ่ึงในทิศทางการขับเคลื่อนมติสูแนว

ปฏิบัติควรมีการขับเคลือ่น เครือขายรวมทํางาน รวมถึงขอเสนอใหหนวยงานเกี่ยวของรวมตัวทํางาน

แบบบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง และพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทํางานของจังหวัดชุมพร

ดังตอไปนี้ 

 



สถานการณการขับเคล่ือนมติสมัชชาดานการควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ีของจังหวัดชุมพร 

จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดที่อยูบนสุดของภาคใต มีเนื้อที่ ๓.๗๕ ลานไร หรือ ๖,๐๑๐.๘๔๙

ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด ๔๙๑,๖๐๒ คน เปนชาย ๒๔๕,๓๙๖ คน หญิง ๒๔๖,๒๐๖คน 

สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและคาขาย นับถือศาสนาพุทธรอยละ ๙๘.๙๗ อิสลามรอยละ ๐.๘๖ 

และศาสนาคริสตรอยละ ๐.๑๗ แบงเขตพ้ืนท่ีเปน ๘ อําเภอ 

จากภาวะสถานการณท่ัวไปของจังหวัดชุมพร พบวามีการดําเนินงานในเรื่องการควบคุม

ยาสูบบางแตยังไมชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ ยังไมไดมีการขับเคลื่อนนโยบายอยางเปน

รูปธรรม ทําใหผลการสํารวจการควบคุมยาสูบของจังหวัดชุมพรป พ.ศ. ๒๕๕๐ และปพ.ศ. ๒๕๕๔ 

พบมีผลลดลงรอย๒.๑๓ (รอยละ๒๗.๙๑ และรอยละ ๒๕.๗๘ ตามลําดับ ) และจากการสํารวจ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๕ ป ข้ึนไปในป ๒๕๕๔ ท่ีไดพบเห็น/ไดกลิ่น/เห็นกนบุหรี่

ในสถานท่ีสาธารณะของจังหวัดชุมพร ไดแก ตลาดนัดหรือตลาดสด รอยละ๗๔.๓๗ รานอาหาร/

ภัตตาคารรอยละ๓๗.๙๐ บรกิารขนสงสาธารณะรอยละ ๓๐.๗๓ ศาสนสถานรอยละ ๒๓.๒๖ อาคาร

ของสถานท่ีราชการรอยละ ๒๒.๖๖ สถานบริการสาธารณสุขรอยละ ๒๑.๓๕ โรงเรียน/สถานศึกษา

ระดับต่ํากวาอุดมศึกษารอยละ๑๘.๗๙ และอาคารของมหาวิทยาลัยรอยละ๕.๑๙ แตมีการขับเคลื่อน

ในเรื่องประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นเหลาและแอลกอฮอร นอกจากนี้จังหวัดชุมพรมีการ

ขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เพ่ือเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติท่ีสอดคลองกับประเด็นอ่ืน 

ๆ ของจังหวัดชมุพร โดยมีแกนนําบุคคลท่ีเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม.ภาคประชาสังคมจังหวดั

ชมุพร กลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (งานควบคุมโรคไม

ติดตอ/งานคุมครองผูบริโภค) สถาบันการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคและบรรจุถึงผลเสียของ

ยาสูบไวเปนเรื่องของสิ่งเสพติด สวนในองคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือเพียงบางสวนเทานั้น 

และในสวนของวัดมีการดําเนินการบางสวนเชนกัน และมีเพียงหนึ่งแหงเทานั้นท่ีกําหนดไววาเปนวัด

ปลอดอบายมุข เปนตน  

          การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพร 

    การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพรมีหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและภาค

ประชาชนที่ดําเนินการโดยตางคนตางทํา โดยไมมีผูที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานซึ่งถือวาไมมีการผนึก



กําลังกันใหไปสูเปาหมายเดียวกัน เชน บางหนวยงานทําหนาท่ีใหความรู ใหบริการกรณีท่ีตองการเลิก

ยาสูบทุกรูปแบบ หรือการบริการเชิงรุกเพ่ือการคนหา ปองกันและการเฝาระวัง เปนตน 

       ๑. การดําเนินงานโดยบุคลากรสาธารณสุข  ในจังหวัดชุมพรมีสถานบริการภาครัฐใน

สวนของกระทรวงสาธารณสุขประกอบดวย โรงพยาบาลท่ัวไป ๑ แหง โรงพยาบาลชมุชน ๑๐ แหง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ๙๖ แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๘ แหง และ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยแตละหนวยมีหนาท่ีในการดําเนินงานแตกตางกัน 

๑.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีหนาท่ีรับนโยบายจากหนวยเหนือคือ

รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มอบหมายงานใหงานควบคุมโรคไมติดตอ

และงานคุมครองผูบริโภคดําเนินงาน ดวยการ 

๑) ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการควบคุมการบริโภค

ยาสูบ พิษภัยของยาสูบ และการลด ละ เลิก รวมท้ังการบําบัดผูสูบบุหรี่ ใหกับหนวยงานราชการ 

ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โรงเรียน  วัดและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๒) รณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในวันงดบุหรี่โลกของทุกป มี

กิจกรรมใหความรู ปายประชาสัมพันธ และเอกสารสิ่งพิมพ  เปนตน 

 ๓) ตรวจตราและปองปรามผูละเมิดรวมกับทีมงาน ณ โรงพยาบาลชุมพร

เขตอุดมศักดิ์ทุกเดือน โดยผูละเมิดตองเสียคาปรับตั้งแต ๑๐๐-๕๐๐ บาท  

 ๔) ประชุมชี้แจงและขอความรวมมือจากสถานประกอบการใหจัดสถานท่ี

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

 ๑ .๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีหนาที ่รับนโยบายจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชุมพรและนายอําเภอ ประสานงานกับหนวยงานในพืน้ที่ในการตรวจตราและปอง

ปรามผูที่ละเมิดในสถานประกอบการ ไดแก รานอาหาร  รานคาราโอเกะ รานคาในชุมชน เปนตน 

รวมทั้งสถานที่ของหนวยงานราชการ โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่พบวาไมมี

หนวยงานใดท่ีปลอดบุหรี่ ๑๐๐% 

 ๑.๓ โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน มีหนาท่ีรับนโยบายจากรัฐบาล

และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และประสานงานกับหนวยงานพ้ืนท่ีในแตละอําเภอ โดยมีการ

ดําเนินการในภาพรวมของแตละโรงพยาบาลดังนี้ 



 ๑) ดานนโยบาย มีการผสมผสานการดําเนินงานของโรงพยาบาล ท่ี

เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกหนวยงานในการดําเนินงานท้ังการปองกันนักสูบหนาใหม การ

บําบัดรักษา และฟนฟูสุขภาพจากผลกระทบของการสูบบุหรี่  

         ๒) ดานการจัดสิ่งแวดลอม กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ 

และติดปายประกาศ ติดสติ๊กเกอรหามสูบบุหรี่ และปายกําหนดโทษการสูบบุหรี่ ตลอดจนเฝาติดตาม

บริเวณท่ีมีการสูบบุหรี่ของผูรับบริการและเจาหนาท่ี และรานคาในโรงพยาบาลหามขายบุหรี่ เปนตน 

         ๓) ดานการประชาสัมพันธ ติดปายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ๑๐๐% 

ตามกฎหมาย มีปายบอกถึงพิษภัยของบุหรี่ตามสถานที่ตาง ๆ เชน หองสุขา (การสูบบุหรีจ่ะทําให

สมรรถภาพทางเพศลดลง/ ริมฝปากคล้ ําดําและใบหนาเหี ่ยวยน ฯลฯ) และจัดทําบอรดรณรงค

เกีย่วกับโทษและพิษภัยของบุหรี ่การใหสุขศึกษาทัง้รายบุคคลและรายกลุมในคลินิกโรคเรือ้รัง เสียง

ตามสาย และการฉายภาพยนตรเกีย่วกับบุหรี่ และการปฐมนิเทศผูปวยและญาติเมื่อเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลทุกราย เปนตน 

         ๔) พัฒนาระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรมอดบุหรี่ใน

บุคลากร (ใชเทคนิคการเสริมแรง/ใหรางวัลเมือ่ทําสําเร็จ) จัดทําแนวทางการใหบริการทุกหนวย

บริการตัง้แตการซักประวัติการสูบ การใหความรู การบําบัดรักษา การใชสมุนไพรหญาดอกขาวที่

โรงพยาบาลผลิตเพื่อชวยเลิกบุหรี่ การใหคําปรึกษา และพัฒนาการบริการอยางตอเนือ่งจากปญหา

และอุปสรรคจากผลการดําเนินการท่ีผานมา 

        ๕) การบริการเชิงรุกในชุมชน โดยประชุมชี้แจงและจัดอบรมใหกับแกน

นําจิตอาสาในชุมชนเพื่อดูแลติดตามผูบริโภคยาสูบ พัฒนาแบบประเมินและแนวทางการคัดกรอง

ผูบริโภคยาสูบ สรางและพัฒนาเครือขายผูดูแลผูบริโภคยาสูบ และพัฒนาระบบการติดตามและดูแล

ตอเนื่องระหวางโรงพยาบาลและรพ.สต.ในชมุชน 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 ๑. เจาหนาท่ีไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญ บางคนเดินผานบุคคลท่ีสูบบุหรี่

แลวไมกลาวโทษหรือตักเตือน เจาหนาท่ีบางรายยังสูบบุหรี่อยู เสนอใหมีการกําหนดนโยบายและ

ประกาศใชพรอมกับใหเจาหนาท่ีรายงานเปนความเสี่ยง อบรม/เขาคายผูสูบบุหรี่และเจาหนาท่ีทุกคน

ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจัดใหมีผูติดตามอยางตอเนื่อง และไมรับบุคคลท่ีสูบบุหรี่เขาทํางานใน

โรงพยาบาล 



๒. ผูรับผิดชอบงานยังมีความรูไมเพียงพอตอการรักษาพยาบาล (เจาหนาท่ีในคลินิก

มีหลายคนแตใหบริการไดเพียงคนเดียว) เสนอใหมีการนําหลัก๕A มาเปนแนวทางในการดําเนินงานให

เจาหนาท่ีรูทุกหนวยงานโดยเฉพาะผูท่ีอยูในงานคลินิกเดียวกันตองรูเหมือนกัน พรอมท้ังจัดทําแนว

ทางการดูแลผูสูบบุหรี่ไวประจําทุกหนวยงาน 

๓.เจาหนาท่ีมีภาระงานมาก ไมสามารถใหบริการเรื่องยาสูบท่ัวถึงทุกคลินิก เสนอให

รับสมัครจิตอาสารวมรณรงคการไมสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล พรอมท้ังสรางแรงจูงใจในการทํางานของ

จิตอาสา 

๔. ผูสูบบุหรี่/ผูปวยขาดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ เสนอใหมีการเยี่ยมติดตามผูปวยท่ี

บานรวมกับเจาหนาท่ีและจิตอาสาในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

๒. การดําเนินงานโดยภาคประชาสังคม 

  ภาคประชาสังคม เครือขายงดเหลา โครงการชุมชนทองถิ่นนาอยู และประชาชน 

รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในเทศกาลสําคัญของจังหวัดชุมพรอยาง

ตอเนื่อง เชนงานแหพระแขงเรือของอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันรณรงคการปองกันอุบัติเหตุ 

งานกาชาดจังหวัด งานประจําป งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ  เปนตน จัดทําปาย

ประชาสัมพันธไมสูบบุหรี่ที่มีแกนนําชุมชนใหความรูแกประชาชนและสื่อสารถึงกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการดังกลาวตองลด ละ เลิก บุหรี่ เปนเบื้องตน 

๓. การดําเนินงานโดยหนวยอ่ืน ๆ ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียน วัด และภาคอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานสาธารณสุข 

     ๓.๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดชุมพร ประกอบดวย องคกรบริหาร

สวนตําบลจํานวน ๕๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง และเทศบาลตําบล ๒๕ แหง ทุกหนวยงาน ไดรับ

นโยบายจากรัฐบาล และผูวาราชการจังหวัดในการรณรงคสิ่งเสพติด ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล การ

พนัน และยาเสพติด แตละตําบลไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ท่ีเปนรูปธรรม 

    ๓.๒ สถานศึกษา จังหวัดชุมพรมีพืน้ที่เขตการศึกษา ๒ พืน้ทีป่ระกอบดวยเขต ๑ 

(อําเภอเมือง อําเภอปะทิว และอําเภอทาแซะ) มีโรงเรียนของรัฐระดับอนุบาลและประถมศึกษา

จํานวน ๔๓ แหง ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสจํานวน ๘๔ โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชนระดับ

อนุบาลและประถมศึกษาจํานวน ๑๔ แหงและระดับมัธยมจํานวน ๓ โรงเรียนและมีระดับอุดมศึกษา 

๓ แหง เขต ๒ (อําเภอสวี  อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน อําเภอพะโตะ อําเภอละแม) มีโรงเรียน



อนุบาล ประถมศึกษา และขยายโอกาสจํานวน ๑๒๕ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๑๒ โรงเรียน 

และระดับอุดมศึกษา ๓ แหง มีนักเรียนและนักศึกษาจํานวน ๘๗,๑๐๐ คน และครูจํานวน ๔,๓๘๑ 

คน 

การดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบของสถานศึกษา มีดังนี้ 

(๑) มีการติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนดทุกโรงเรียน ซึง่มีการติดไมครอบคลุมทุกสถานศึกษา สวนใหญมีการติดไวหนา

หองน้ํา หองพยาบาล หองเรียนที่มีการติดแอรคอรดิชัน และหองพักครูเปนตน บางโรงเรียนมีปายติด

แตนักเรียน/นักศึกษาฝาฝนไมปฏิบัติตาม 

(๒) การหามสูบบุหรี่ในขณะทีอ่ยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา มีการ

กําหนด 

โดยผูบริหารสถาบันและครูผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน มีการดูแลสอดสอง โดยผูนํานักเรียนใน

แตละโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน แตบางสถาบันยังมีนักเรียน/นักศึกษาสูบอยู

ทั้งชุดนักศึกษา เนื่องจากบทกําหนดโทษไมชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติไมตอเนือ่ง นักศึกษา

ไมเห็นอันตรายและพิษภัยของยาสูบ(บุหรี่)ที่เปนชองทางสูการเสพสารเสพติดชนิดที่รุนแรงขึ้น  ถา

พบวา นักเรียนสูบบุหรี่ก็เรียกผูปกครองมาปรึกษา และติดตาม 

(๓) การใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู อาจารย ผู นําทางศาสนาเปน

แบบอยาง 

แกนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงพบวาในกลุมครู อาจารยบางสถาบันมีการทําแบบตัวอยางใหกับนักเรียนและ

นักศึกษา โดยไมสูบบุหรี่ ใหคําแนะนําพรอมทั้งมีการสอนในชัน้เรียน และสงผูเสพเขารับการบําบัดใน

โรงพยาบาล ยังมีบางคนท่ีในโรงเรียนไมสูบแตนอกโรงเรียนยังสูบบุหรี่อยู  

 (๔) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู ดานพิษ

ภัยจากบุหรี ่อยางเปนรูปธรรมมีนอย มีเพียงสื ่อที่ไดรับจากหนวยงานสาธารณสุขที่เปน แผนพับ 

โปสเตอร และสติ๊กเกอรเทานั้น  

  ๓.๓ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เชน หางสรรพสินคา มีการดําเนินงาน

มาตรการใหบริเวณภายในหางเปนเขตปลอดบุหรี ่ แตจัดพื้นที่สูบบุหรี ่บริเวณดานนอก โรงงาน

อุตสาหกรรม (โรงงานปาลมน้าํมัน ผลิตอาหาร และโรงงานผลไมกระปอง) บริเวณอาคารสํานักงาน 

เปนเขตปลอดบุหรี่ และจัดสถานท่ีภายนอกอาคารใหสูบบุหรี่ได  



   ๓.๔ ศาสนสถาน ที่ประกอบดวย วัด และมัสยิด ติดสติ๊กเกอรเขตปลอดบุหรี่ 

แตยังคงมีประชาชนทีม่าประกอบกิจทางศาสนาสูบบุหรีใ่นบริเวณวัดและมัสยิด ซึ่งไมมีการควบคุมที่

ชัดเจน  

๓.๕ กลไกระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

      ๑) ระดับอําเภอ มีการดําเนินงานในอําเภอตางๆ ดังเชน 

       (๑) อําเภอทาแซะมีการตรวจและติดตามผูขายบุหรี่ ใหทุนการศึกษา

เฉพาะนักเรียนทีไ่มสูบบุหรี่ มีการใหรางวัลและมอบประกาศนียบัตรกับหมูบานที่ปลอดบุหรี่เปนการ

เสรมิแรงจงูใจ  

       (๒) อําเภอหลังสวนมีการรณรงคเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอลรวมกันใน

เวทีชุมชนตางๆ และงานประเพณีขึ้นโขนชิงธง เปนตน และการสรางผูนําตนแบบในการลด ละ เลิก

บุหรี่ โดยเริ่มที่ตําบลหาดยาย มีที่มีผูนําชุมชนเสนอใหทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําปาย

ประชาสัมพันธเกีย่วกับบุหรีต่ิดในสถานที่ราชการทุกแหงและทีทํ่าการหมูบานทุกหมูในตําบลและ

กําลังขยายไปทุกตําบลตอไป  

    (๓) อําเภอทุงตะโกมีการรวมกับภาคีเครือขายติดตามขอมูลขาวสารจาก

สื่อโฆษณาตางๆสงเสริมใหประชาชนรูเทาทันการสงเสริมตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ  

       (๔) อําเภอปะทิว เสนอใหผูทีเ่กีย่วของและภาครัฐไมใหมีโฆษณาทัว่ไป

โดยเฉพาะละครโทรทัศนท่ีทําใหเยาวชนเลียนแบบ  

        (๕) อําเภอเมืองมีการทําหมูบานปลอดบุหรี่รวมกับหมูบานลดเสี่ยง ลด

โรคแตยังไมจริงจังเทาท่ีควร  

ซ่ึงท้ัง ๘ อําเภอของจังหวัดชุมพร มีมุมและบริเวณ สถานทีป่ลอดบุหรี่ โดยมี

ปายติดท้ังในท่ีสาธารณะ ท่ีทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางรานเอกชน โดยเฉพาะสถานท่ี

ราชการ และสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (ชุมพรอุตสาหกรรมน้าํมันปาลม 

วิจิตภัณฑปาลมในอําเภอทาแซะ/เมือง) 

๒) ระดับตําบล เชน ตําบลหาดยาย หามสูบบุหรีใ่นสถานที่ทํางานและ

ไมใหมีการ 

โฆษณาประชาสัมพันธเรือ่งการสูบบุหรี ่และการจัดทําโครงการคนเชี ่ยวยาหมู รวมใจ ไมสูบบุหรี ่

ตลอดจนมีคนตนแบบเลิกสูบบุหรี่ และมีขอเสนอใหจัดทํามาตรการควบคุมบุหรี่อยางชัดเจน  



    ๓) ระดับชุมชน ในวันประชุมประจําเดือน มีการรณรงคในหมูบาน และให

การ 

บําบัด  ตลอดจนสนับสนุนใหออกกําลังกายขณะบําบัดบุหรี ่โดยทีมเจาหนาทีส่าธารณสุขและแพทย

แผนไทย  

 

รูปแบบการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 

แบงออกเปน ๔ ระยะ ไดแก การเตรียมการ  การวางแผน การดําเนินงาน  และการ

ประเมินผล 

การเตรียมการ 

ทีมผูวิจัยเตรียมความพรอมของทีมงานพรอมท้ังศึกษาขอมูลเบื้องตนในสวนของขอมูล

ประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติท่ีเก่ียวของกับยาสูบท้ังหมด จากเอกสารวิชาการ วิเคราะห

สถานการณขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดรับและและการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ

ขอมูลเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีแตละระดับของจังหวัดชุมพรเพ่ือเตรียมวางแผนการดําเนินงานตอไป 

การวางแผน 

๑.ระดับจังหวัด  

   ๑.๑ การประชุมเครือขายสมัชชาจังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางการ

ดําเนินการตามมติสมัชชาที ่กําหนดพรอมเอกสารใหกับสมาชิกผู เขารวมประชุมทราบและหา

อาสาสมัครและแนวรวมในการดําเนินการขับเคลือ่นประเด็นการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่อง

การควบคุมยาสูบมาใชที่จังหวัดชุมพร โดยใหผูเขารวมประชุมทุกคนนําขอมูลทีเ่กี่ยวกับสถานการณ

และการขับเคลือ่นยาสูบในจังหวัดชุมพร และคนหาปญหาเกีย่วกับมาตรการยาสูบในจังหวัดชุมพร มี

ผูเขารวมอุดมการณลงนามจํานวน  ๑๕  คน รวมท้ังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและ

พืน้ที่ ไดแก คณะทํางาน อําเภอละ ๒ คน ๘ อําเภอ รวม ๑๖ คน  และที่ปรึกษา เปนสาธารณสุข

อําเภออีก ๘ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๔ คน ตัวแทนภาคประชาชน /สภาเด็ก/ทองถิน่และผูทีส่นใจ จํานวน 

๒๒ คน และคณะกรรมการในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก บานปากบอ(หมูบานนํารอง) ตําบลทะเลทรัพย  

๑.๒ ประชุมคณะทํางาน ประกอบดวย นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย 

ผูใหญบาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมผูสูงอายุ ชมรมอสม. ผูทรงคุณวุฒิ (ขาราชการบํานาญ) 

หัวหนาสถานีตํารวจ อาจารยกศน. ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอปะทิว รพ.สต.ชมุโค และรพ.สต.ทะเล

ทรัพย และแกนนําประชาชน จัดทํารางมาตรการชุมชนในการลด ละ เลิกบุหรี่/ยาสูบ เพ่ือสรางความ

เขาใจมติสมัชชาสุขภาพชาติดานการควบคุมยาสูบ และรวมกันวิเคราะหปญหาท่ีผานมา พบวาผูชาย



อายุ ๑๕ ปข้ึนไป รอยละ ๘๐ สูบบุหรี่/ยาเสนวันละ ๕-๑๗ มวนตอวัน และไมมีหมูบานใดปลอดบุหรี่

เลยในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังพบวารานคาในหมูบานทุกรานมีการขายบุหรี่ ขายใหกับเด็กท่ีอายุ

นอยกวา ๑๘ ป และมีการแบงบุหรี่ขายอีกดวย แตละตําบลไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการ

ควบคุมบุหรี่ท่ีเปนรูปธรรม   

ดังนั้นในท่ีประชุมจึงไดรวมกันกําหนด ๓ แนวทางหลกั คือ (๑) การตรวจรานขาย

ของชํา ใหคําแนะนําการไมขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ํากวา ๒๐ ป (๒) การประชาสัมพันธและใหความรู

ประชาชนท่ัวไป รณรงคการลด-ละ-เลิกบุหรี่และโทษของบุหรี่ ติดปายหามสูบบุหรี่ รวมสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล และ (๓) การจัดกิจกรรมและใหความรูแก

พนักงานและเยาวชนในพ้ืนท่ี ท้ังในและนอกหนวยงานทองถ่ินและสาธารณสุข  

  จากนั้นท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตําบลทะเลทรัพย 

เนื่องจากมี ผอ. รพ.สต. ทะเลทรัพยท่ีเห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ รวมท้ังนายกเทศมนตรี

เห็นดวยกับมติสมัชชาชาติดานการควบคุมยาสูบและยินดีจะเปนแกนนําหลัก โดยไดกลาววา  

  “โดยสวนตัวแลวเห็นดวยกับนโยบายการควบคุมยาสูบตั้งแตเด็กไมชอบอยูแลว

เนื่องจากคนในครอบครัวสูบแตตนเองไมชอบ เคยทดลองสูบตอนเด็กๆแตไมติด ยินดีใหการสนับสนุน

และเสนอใหทุกคนในท่ีประชุมรวมกันกําหนดมาตรการของชุมชนทะเลทรัพยโดยเฉพาะบานปากบอ”  

๒. พ้ืนท่ีศึกษา: เทศบาลตําบลทะเลทรัพย  

     การเตรียมความพรอมเทศบาลตําบลทะเลทรัพย คือ มีการจัดเวทีประชาคม โดย

ผูนําองคกรบริหารสวนทองถิน่และทองที ่แกนนําชุมชนกลุมตางๆ ตํารวจ อาสาสมัครสาธารณสุข 

และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และนําเสนอสถานการณการสูบ

บุหรี่ของของคนในพ้ืนท่ี หมู ๕ บานปากบอ เพือ่ใหเกิดความตระหนักโทษภัยของบุหรี ่ผลการสํารวจ 

๑๙๔ คน พบวา สวนใหญเคยสูบบุหรี่ รอยละ ๗๘.๓๕ และสูบมานานนอยกวา ๑๐ ปรอยละ ๒๔.๒๓ 

รองลงมาระยะ ๑๑-๒๐ ปรอยละ ๒๓.๗๑ สําหรับผูที่เลิกสูบจํานวน ๗ คน สวนใหญเลิกมานาน ๖-

๑๐ ปและมีอายุ ๕๑ ปเปนตนไป ดานปจจัยที่ชวยใหเลิกสูบ คือ ออกกําลังกาย (รอยละ ๑๗.๐๑) 

และรองลงมาคือ การนําสิ่งเกีย่วของกับบุหรี่ออกนอกบาน (รอยละ ๘.๗๖) สําหรับผูทีย่ังสูบบุหรี่เคย

พยายามจะเลิกสูบมาแลว ๑-๒ ครั้ง (รอยละ ๓๐.๔๑) โดยสาเหตุของการเลิกสูบไมไดสวนใหญทั้ง

เนื่องจากเขาสังคมเมื่อคนอืน่สูบก็สูบและไมเคยคิดจะเลิก รอยละ ๑๖.๔๙ และรอยละ ๑๑.๘๖ 



ตามลําดับ โดยมีระดับการติดสารนิโคตินในยาสูบ ดังนี ้ระดับมากรอยละ ๖๕.๘๙ ระดับปานกลาง 

รอยละ ๑๙.๓๘ และระดับนอย รอยละ ๑๔.๗๓ ตามลําดับ ดังตารางท่ี๒ 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒ จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง (n = ๑๙๔) 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

๑๔๖ 

๔๘ 

 

๗๕.๒๖ 

๒๔.๗๔ 

อายุ 

< ๒๐ ป 

๒๑-๓๐  

๓๑-๔๐ 

๔๑-๕๐ 

๕๑-๖๐ 

> ๖๐ ป 

 

๘ 

๒๕ 

๓๘ 

๓๙ 

๔๒ 

๔๒ 

 

๔.๑๒ 

๑๒.๘๙ 

๑๙.๕๙ 

๒๐.๑๐ 

๒๑.๖๕ 

๒๑.๖๕ 



ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

 

๑๖ 

๑๒๑ 

๒๓ 

๑๐ 

๑๘ 

๔ 

๒ 

 

๘.๒๕ 

๖๒.๓๗ 

๑๑.๘๖ 

๕.๑๕ 

๙.๒๘ 

๒.๐๖ 

๑.๐๓ 

สถานภาพ 

โสด 

คู 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 

 

๓๑ 

๑๔๐ 

๒๓ 

 

๑๕.๙๘ 

๗๒.๑๖ 

๑๑.๘๖ 

มีโรคเรื้อรัง 

ไมมี 

มี  

โรคหอบหืด 

ไอเรื้อรงั 

โรคภมิูแพ/ทางเดินหายใจ 

 

๑๖๖ 

๒๘ 

๘ 

๑ 

๒ 

 

๘๕.๕๗ 

๑๔.๔๓ 

๔.๑๒ 

๐.๕๑ 

๑.๐๓ 



ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน 

หัวใจและหลอดเลือด 

 อ่ืนๆ 

 

 

๕ 

๑ 

๕ 

๖ 

๒.๕๘ 

๐.๕๑ 

๒.๕๘ 

๓.๐๙ 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

ประวัติสูบบุหรี่/ใบจาก 

ไมสูบ 

สูบ  

ระยะเวลาท่ีสูบ 

 < ๑๐ ป 

        ๑๑-๒๐ ป 

        ๒๑-๓๐ ป 

        ๓๑-๔๐ ป 

        ๔๑-๕๐ ป 

 

๔๒ 

๑๕๒ 

 

๔๗ 

๔๖ 

๓๖ 

๑๘ 

๕ 

 

๒๑.๖๕ 

๗๘.๓๕ 

 

๒๔.๒๓ 

๒๓.๗๑ 

๑๘.๕๕ 

๙.๒๘ 

๒.๕๘ 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวัน 

นอยกวา ๑๐ มวน 

๑๑-๒๐ มวน 

 

๕๖ 

๕๗ 

 

๒๘.๘๗ 

๒๙.๓๘ 



๒๑-๓๐ มวน 

๓๑ มวนหรือมากกวา 

๒๕ 

๗ 

๑๒.๘๘ 

๓.๖๑ 

ระดับการติดสารนิโคติน 

ระดับนอย 

ระดับปานกลาง 

ระดับมาก 

 

๑๙ 

๒๕ 

๘๕ 

 

๑๔.๗๓ 

๑๙.๓๘ 

๖๕.๘๙ 

จํานวนครั้งท่ีพยายามในเลิกสูบ 

๑-๒ ครั้ง 

๓-๔ ครั้ง 

> ๕ ครั้ง 

 

๕๙ 

๑๗ 

๑๑ 

 

๓๐.๔๑ 

๘.๗๖ 

๕.๖๗ 

  

การดําเนินงาน 

๑.รวมกําหนดมาตรการการลด-ละ-เลิกยาสูบ โดยมีจัดประชุมของทีมทํางานของเทศบาล

ทะเลทรัพย เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน อสม. รวมกับชาวบานใน

ชุมชน รวมท้ังเจาหนาท่ีสุขภาพของ รพ.สต.ทะเลทรัพย ซ่ึงท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดมาตรการการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชนในเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไวดังนี้ 

               ๑.๑ ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง โดยผลกัดันใหบานปากบอเปน

หมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐% 

               ๑.๒ สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานครอบครัวเปนหลักในการ

ตักเตือนและใหกําลงัใจ 

               ๑.๓ ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %” 

เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดีปลอดจากสิ่งเสพติด 

 



๒. ดําเนินงานตามมาตรการการควบคุมยาสูบของชุมชน ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว 

                ๒.๑ ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง โดยผลกัดันใหบานปากบอเปน

หมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐% มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

        ๑) กําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนบานปากบอ และประกาศเปน

นโยบายของชุมชนโดยผูใหญบาน ดวยการทําปายประกาศ และแจงในที่ประชุมใหประชาชนทุกคน

รับทราบ ดังนี้ 

    (๑) กําหนดบริเวณหามสูบและหามจําหนายบุหรี่หรือยาสูบในโรงเรียน 

    (๒) หามสูบบุหรี่ในท่ีประชุมของหมูบาน  

   (๓) รานคาไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ปและไม

แบงขาย 

    (๔) แกนนําชุมชน เปนตนแบบของการลด ละ เลิกยาสูบ 

    (๕) หามนํายาสูบถวายพระหามสูบและจําหนายบุหรี่หรือยาสูบใน

บริเวณวัด 

 ๒) กําหนดบริเวณเขตปลอดบุหรี่และยาสูบ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบ

บุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ โดยแบงเขตปลอดบุหรี่ออกเปน ๒ โซน คือ 

(๑) โซนปลอดบุหรี่ทั้งในและนอกอาคาร  ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ 

ตําบลทะเลทรัพย สถานศึกษา เชน โรงเรียนทะเลทรัพยและมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (สถานี

ทดลองและฝกงานจังหวัดชุมพร) สถานทีส่าธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน เชน ศาลาหมูบานปากบอ 

วัดทะเลทรัพย วัดปากบอ เปนตน 

(๒) โซนปลอดบุหรี่เฉพาะในอาคาร แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่เปนการ

เฉพาะ 

นอกพ้ืนท่ีอาคารได เชน เทศบาลตําบลทะเลทรัพย  สถานีตํารวจทะเลทรัพย   

   รวมท้ังไดมีการแตงตั้งทีมงานเฝาระวังพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ ประธานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตํารวจสภต.ทะเลทรัพย 

และกําหนดแนวทางการลงโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว ดังนี้ 

ก. ผูท่ีสูบบุหรี่ในเขตพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่มีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

ข. ไมใหกูเงินกองทุน 



ค. ไมใหรับบริการดวยบัตรหลักประกันสุขภาพท่ีรพ.สต.ทะเลทรพัย 

ง. ไมเลือกใหเปนผูนําทองถ่ิน 

                        ๓) มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 (๑) จัดรายการวิทยุชุมชนคลืน่ FM ๑๐๐ ทุกวันโดยนักจัดรายการ

อิสระของชุมชนถึงพิษภัยของยาสูบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และโทษที่จะไดรับถาฝาฝนและไมปฏิบัติ

ตาม ซ่ึงมีการประสานการจัดรายการกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย 

  (๒) แกนนําชุมชนทุกกลุม ผูใหญบานรวมกันประชาสัมพันธในเวที

ประชุมหมูบานทุกเดือนพรอมท้ังมีการติดปายหามสูบบุหรี่ไวบริเวณศาลาหมูบานซ่ึงเปนท่ีประชุม  

                 ๒.๒ สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานของครอบครัวเปนหลักในการ

ตักเตือนและใหกําลังใจ       

                        ๑) จัดมหกรรมรณรงค และใหความรูกับประชาชน เพื่อสรางความตระหนัก

และแรงจูงใจในการลด ละ เลิกยาสูบ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย ดวยการจัด

นิทรรศการ บริการตรวจสุขภาพ ใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล และการใหความรูโดยทีมวิทยากร

จากโรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลทาแซะ ใหการเยียวยาทั้งทางกายและทางจิต พรอมทั้งมี

ธรรมเทศนาโดยทานเจาอาวาสวัดถํ้าทะเลทรัพย แกนนําชุมชนรวมกันเผาบุหรี่จําลองเพ่ือปฏิญาณตน

ในการเลิกยาสูบ และรวมกันรณรงคลด ละ เลิก บุหรี่ มีผูเขารวมกิจกรรม ๒๒๐ คน พรอมทั้งมีคํามัน่

สัญญาในการลด ละเลิกบุหรี่ นําโดยผูใหญหมูท่ี๕ บานปากบอ และประธานสภาตําบลทะเลทรัพย 

        ๒) รวมรณรงคบานปลอดบุหรี่ โดยจากการสํารวจบานที่เขารวมโครงการ 

ปกธงสีขาวสําหรับบานที่ปลอดบุหรี่หรือยาสูบ กรณีทีบ่านไหนยังมีการสูบอยูตองรับธงแดงอยาง

ปราศจากเงือ่นไข รอจนกวาจะปรับเปลีย่นพฤติกรรมไดจึงจะเปลีย่นเปนธงขาว จากการดําเนินงาน

พบวามีบานที่ตองการเปลี่ยนธงเปนสีขาวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแกนนําชุมชน เพื่อเปนตนแบบการเลิก

ยาสูบ โดยเริ่มจากผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุข และไม

ตองการใหมีธงสีแดงหนาบานของตนเองซึ่งมีผู ไดรับธงทัง้หมด ๙๗ ครัวเรือนจาก ๑๕๗ ครัวเรือน 

คงเหลืออีก  ๖๐ ครัวเรือนท่ีจะตองรณรงคลด ละ เลิกยาสูบตอไป 

๒.๓ ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %” 

เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดีปลอดจากสิ่งเสพติด มีการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝาระวังและ

ปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียน ดังนี้ 



      ๑) การดําเนินงานในโรงเรียน  

(๑)  ติดปายรณรงคหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

(๒)  สํารวจขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใหมทุกคนในป

การศึกษาแรกเพ่ือคัดกรองปญหาเบื้องตนและรายงานผลใหกับสํานักงานเขตการศึกษา 

(๓)  ดําเนินโครงการจะมีระบบชวยเหลือนักเรียน โดยมีอาจารย

ผู รับผิดชอบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหคําปรึกษาและพูดคุยกับนักเรียนกลุมเสี ่ยงอยางใกลชิด คือ

อาจารยสอนศิลปะ และอาจารยสอนวิชาพลศึกษาซึ่งไมสูบบุหรี ่และประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง ครูบอกวา  

“นักเรียนปนี้ไมเกเร เรียบรอย สวนใหญแคลองสูบไมไดติด หากวามี

สูบแลวเลิกไมไดก็จะเรียกมาคุย ติดตอผูปกครอง”  

ครูใหขอมูลเพ่ิมเติมวา  

“โรงเรียนเราเล็ก เด็กนอย ครูดูแลทั่วถึง มีนโยบายเยี่ยมบานเด็กทุก

คน พอแมก็รูจักซ่ึงบางคนครูก็สอนมา วันนี้มาสอนลูกอีก จึงรูปญหาของเด็กเปนอยางดี” 

(๔)  จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับหนวยงานสาธารณสุข

เปนประจําทุกป ซ่ึงครูเลาวา  

“เด็กนักเรียนเคาชอบ แตงตัวเปนผี มีการทําสื่อตอตานยาเสพติด ทํา

บุหรี่มวนใหญ พากันเดินจากโรงเรียน ไปสถานีอนามัย ในวันพอวันแม และเราก็ทําพิธีถวายพระพรที่

นั่นเลย” แหลงท่ีขายบาง ติดตอผูปกครอง เริ่มสํารวจตั้งแตรับนักเรียน 

(๕)  จัดกิจกรรมเสริมเพือ่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน กีฬาสี เตะ

ฟุตบอลตอนเย็น เปนตน 

ขอเสนอแนะ  ครูในโรงเรียนใหความสําคัญกับผูปกครองเด็ก 

เนื่องจากท่ีผานมาพบวา มีผูปกครองจํานวนมากท่ียังคงสูบบุหรี่ท่ีบานและท่ีสําคัญพอเด็กสวนใหญ

ชอบใชใหเด็กไปซ้ือบุหรี่ให  ทําใหเด็กเกิดการเลียนแบบ เห็นวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติใน

ชีวิตประจําวัน เด็กบางคนสูบบุหรี่ตั้งแตเรียนอยูชั้นประถม ดังคํากลาวของผูใหญบานทานหนึ่งวา 

  “ปญหาคือผูปกครองคิดวาบุหรี่ไมใชตัวอันตราย ท่ีบานมีบุหรี่ตั้งกองอยู ติด

บุหรี่ดีกวาติดอยางอ่ืน เด็กอายุนอยท่ีสุดคือนักเรียน ป. ๓ ติดมา ๓ ป เม่ืออยูมัธยมก็ติดแลว ทํา

อยางไรใหผูปกครองตระหนักวาเด็กไมยุงเก่ียวกับบุหรี่ ควรจะเริ่มตนท่ีนักเรียนประถม โดยเฉพาะ

ผูปกครอง มันมาจากประถม ควรไปรณรงคสรางความตระหนัก”  



“เด็กท่ีสูบ  สวนหนึ่งเปนเพราะพอเด็ก ชอบใชเด็กใหไปซ้ือยาสูบใหเหมือน

จะทุกบาน และรานท่ีขายบุหรี่ใหเด็กก็ผิด ผิดมากกวาคนสูบเสียอีก” 

ดังนั้นการรณรงคจึงควรทําตั้งแตท่ีบานโดยเฉพาะทํากับผูปกครอง ใหเด็กชักชวนพอ

ใหเลิกสูบบุหรี่ และมอบรางวัลใหกับนักเรียนท่ีชวนพอเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ ดังคํากลาวของครูวา 

   “ใหโรงเรียนมีนโยบายเก่ียวกับสูบบุหรี่ ควรมีการคัดกรองเก่ียวกับ

ครอบครัวของเด็กนักเรียนท่ีมีผูปกครองสูบบุหรี่ ควรใหนักเรียนบอกผูปกครองเลิกสูบบุหรี่ ควรมี

โครงการชักจูงใหรางวัลแกนักเรียนท่ีชักชวนใหผูปกครองเลิกสูบบุหรี่ หรือครอบครัวปลอดบุหรี่ โดย

วันสําคัญมีการมอบรางวัล ใหความรูสึกวาพอทําเพ่ือเรา”  

๒) ขอความรวมมือรานคาในการไมจําหนายยาเสนหรือบุหรี่แกเด็ก มีการทํา

ปายไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กต่ํากวา ๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย มีรานคาเขา

รวมโครงการจํานวน ๕๘ ราน ท้ังตําบลและ ๕ รานในบานปากบอ ซ่ึงหลังจากมีการรณรงคทุกรานคา

ไมมีการแบงขาย และมี อสม.ในหมูบานคอยตรวจสอบและเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

    ๓. หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน 

 ๓.๑   เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

          ๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบรางวัลแกผูทีทํ่าดีเปนแบบอยาง จัด

โดยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เพื่อมอบเกียรติบัตรใหแกแกนนําผู สูบที่สามารถเลิกสูบได ไดแก 

ผูใหญบานหมูท่ี๕ (ผญ.ธงชัย ทองบุญสง) และประธานสภาเทศบาลทะเลทรัพย (นายอนุภาส  สินธุ

สะอาด) ตํารวจ            (รตท.สวัสดิ์ คงแกว) โรงเรียนทะเลทรัพย (รองผอ.วิเชียร  แจมใส) เจา

อาวาสวัดปากบอ และพระภิกษุอีก     ๕ รูป และผูใหญบานที่ทําการรณรงคการลด ละ เลิก บุหรี่/

ยาสูบจํานวน ๕ หมูบาน คือ หมูที่๑ หมูท่ี๓ หมูท่ี๕ หมูท่ี ๘ และหมูท่ี ๒ นอกจากไดรับเกียรติบัตร

แลวยังไดรับธงขาวใหญเนื่องจากสามารถทําใหหมูบานเปนหมูบานปลอดบุหรี่/ยาสูบ ๑๐๐%  รวมท้ัง

มอบเกียรติบัตรใหกับรานคาท่ีท่ีไมขายบุหรี่เลย จํานวน ๑ ราน 

                ๒) ผลักดันแผนการดําเนินงานมาตรการเขาสู ขอบัญญัติทองถิ ่น โดย

นายกเทศมนตรี นําเรือ่งรณรงคบุหรี ่และยาสูบประกาศใชในสํานักงานและกําหนดใหผู นําทุกคน

กระทําตัวใหเปนแบบอยางกับประชาชนในชุมชนตนเอง เปนตน  



 ๓) มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการจัด

นิทรรศการ และจัดรายการวิทยุคลื่นFM๑๐๐ทุกวัน ประกาศรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการการ

ควบคุมยาสูบบานปากบอ ตําบลทะเลทรัพยอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

         ๓.๒ โรงพยาบาลปะทิว 

                           ๑) เปนท่ีปรึกษา พรอมท้ังมีการสนับสนุนดานวิชาการ แนวทางการรักษา

และยาเลิกบุหรี่ เปนตน  

                            ๒) มีการเยี่ยมบาน พรอมกับจิตอาสาในพ้ืนท่ี (จันทรบาย) และมีการคนหา

เชิงรุกในชุมชนจากการประชุมหมูบานและการรายงานของอสม.ในเขตรับผิดชอบ  

         ๓) เปนตนแบบของโรงพยาบาลปลอดบุหรี ่ทําใหโรงพยาบาลปะทิวไดรับ

รางวัลเครือขายสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่อีกดวย โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้  

(๑) ติดปายรณรงค ปายหามสูบ ในบริเวณโรงพยาบาลบริเวณ

ทางเขาออกโรงพยาบาล ศาลาพัก หองน้าํ หอผูปวยใน เปนตน กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาทีห่รือ

บุคลากรใหมของโรงพยาบาลตองไมสูบบุหรี่ 

  (๒) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในโรงพยาบาล เชน 

เจาหนาทีห่รือพนักงานเปล พนักงานรักษาความปลอดภัย ในการประชาสัมพันธเรื่องเขตปลอดบุหรี่

ในโรงพยาบาล ตรวจตราและปองปรามผูทีล่ะเมิดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไดขอความรวมมือกับ

เจาหนาท่ีตํารวจ ใหมาตรวจตรา เดือนละครั้ง 

 (๓) บําบัดและใหคําปรึกษาแกผู รับบริการทีข่อรับบริการจากคลินิก

ผูปวยทั่วไปที่สมัครใจขอรับบริการเลิกสูบบุหรี่ และผูรับบริการคลินิกโรคเรื้อรังทุกรายที่ยังสูบบุหรี่ 

โดยใหความรู บําบัดรักษา และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูรับบริการตอเนื่อง สําหรับผูทีต่ิด

บุหรี่นอยจะนัดเดือนละครัง้ สําหรับผูทีสู่บบุหรี่มากกวา ๑ ซองขึน้ไป จะนัดติดตามผลทุก ๒ สัปดาห 

หากผูรับบริการไมมาตามนัด จะดําเนินการโดยโทรศัพทติดตามและประสานไปยังคลินิกผูปวยเรื้อรัง

และผูปวยท่ัวไปใหติดตามผูรับบริการตอไป 

 (๔) ประสานงานกับเครือขายและหนวยงานภายนอกในการรณรงค

การเลิกบุหรี่ระดับอําเภอ คือ มูลนิธิรณรงคเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ศจย.สาธารณสุขอําเภอและสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอประทิว  



 (๕) จัดอบรมและใหความรูแกเจาหนาที่ของรพ.สต.ในการจัดบริการ

คลินิกอดบุหรี่ของ รพ.สต. ชุมโค รพ.สต. ทะเลทรัพย และโรงพยาบาลมาบอํามฤต 

๓.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย  

มีหนาท่ีประสานงานหนวยงานและผูนําระดับทองถ่ินท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ไดแก โรงเรียน วัด องคการบริหารสวนตําบล สถานประกอบการ และรานคาท่ีจําหนายยาสูบ เปนตน 

ติดตามดูแลและบําบัดผูบริโภคยาสูบที่สมัครใจเลิกบุหรี่รวมกับแกนนําจิตอาสาทีผ่านการอบรม โดย

การมีสวนรวมของครอบครัวท่ีเสริมแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผูบริโภคยาสูบ 

               การประเมินผล 

   การประเมินผลการดําเนินงานครั้งนี้ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดใหขอมูลและมีสวนรวมใน

การดําเนินการควบคุมยาสูบควบคูไปกับการรณรงคยาเสพติด ซ่ึงถือวาบุหรี่เปนสารตั้งตนของยาเสพ

ติดท่ีจะตองดําเนินการตามนโยบายของประเทศ มีการนํากลุมเสี่ยงและกลุมเสพเขาคายปรับ

พฤติกรรมเปนประจําทุกปโดยผูวาราชการจังหวัดและทีมงานทองท่ีและทองถ่ินรวมกับเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ซ่ึงมีความพรอมใหบริการระดับหนึ่ง มีอุปสรรคในดานความรูและสื่อประชาสัมพันธท่ี

เพียงพอ และคณะทํางานโครงการมีความพรอมในการทํางานและมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

                  ๑. ชุมชนบานปากบอ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ 

ประเมินไดจาก 

                       ๑.๑ เกิดแกนนําในชุมชนลด-ละ-เลิกสูบบุหรี่ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ และ

ประชาชนท่ีเลิกไดอยางเด็ดขาดอยางนอย ๓ คน และมีผูท่ีลด-ละจํานวนมวนของยาสูบตอวันลงมาก 

เชน เดิมผูติดบุหรี่มาก ๖๕.๙ ลดลงเหลือ ๔๖.๕% และท่ีติดบุหรี่นอยเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔.๗ เปน ๒๔.๘๑ 

เปนตน          ดังตารางท่ี ๓ 

ตารางที่ ๓ จํานวนและรอยละของประชาชนบานปากบอตอระดับการติดสารนิโคตินในบุหรี่/ใบจาก 

ระดับการติดนิโคตินในบุหรี่ กอนเขารวมโครงการ 

(N=๑๒๙) 

หลังเขารวมโครงการ 

(N=๑๒๙) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ติดบุหรี่นอย ๑๙ ๑๔.๗๓ ๓๒ ๒๔.๘๑ 



ติดบุหรี่ปานกลาง 

ติดบุหรี่มาก 

ไมติดบุหรี่เลย 

๒๕ 

๘๕ 

๐ 

๑๙.๓๘ 

๖๕.๘๙ 

๐ 

๓๔ 

๖๐ 

๓ 

๒๖.๓๖ 

๔๖.๕๑ 

๒.๓๒ 

 

                   ๑.๒ เกิดกระบวนการมีสวนรวมของแกนนํา เห็นไดจากแกนนําทุกกลุมเขามารวม

ผลักดันใหมีการขับเคลื่อน เชน ผูใหบาน ผูชวยผูใหญคอยเฝาระวังไมใหมีผูสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ตามท่ีประกาศ และพบวายังไมมีใครฝาฝน  ซ่ึงผูอํานวยการ รพ.สต. ทะเลทรัพย กลาววา  

 “วันกอนรณรงคเทเหลา เผาบุหรี่ ในวันมาฆบูชาของอําเภอประทิว ทําให

ผูนําในชุมชน หลายคนเลิกสูบบุหรี่ได  เจาหนาท่ีสาธารณสุข ไดรางวัลดีเดน กํานัน เลิกแลว รวมกับ 

อบต. รพ.ทาแซะ ใหยาอดบุหรี่ สมุนไพรหญาดอกขาว เลยเลิกได รวมดวยชวยกัน” 

                   ๑.๓ รานคาท้ังหมดในหมูบาน จํานวน ๕ รานไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กต่ํา

กวา ๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย 

              ๒. มีการขยายผลสูหมูบานอ่ืนๆในตําบลทะเลทรัพย โดยไดนํามาตรการการควบคุมยาสูบ

ไปใชกับหมูบานของตนเอง ๕ หมูบาน โดยเฉพาะหมูท่ี ๒ สามารถประกาศ เปนหมูบานปลอดบุหรี่ 

๑๐๐% 

              ๓. เกิดโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐% จากการเขารวมโครงการของโรงเรียนทะเล

ทรัพย ทําให ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นความสําคัญ และประกาศเปนนโยบายของโรงเรียน ไมมีการ

สูบบุหรี่ในโรงเรียนอยางเด็ดขาด ซ่ึงจากการสํารวจพบวา เด็กนักเรียนท้ังหมด ๑๐๐ % ไมมีใครสบู

บุหรี่ และรองผูอํานวยโรงเรียนท่ีเคยสูบบุหรี่ก็ไดประกาศเลิกสูบอยางเด็ดขาด 

              ๔. เกิดวัดปลอดบุหรี่ เนื่องจากเจาอาวาสวัดบานปากบอ และพระลูกวัดรวมท้ังสิ้น ๖ รูป 

ประกาศเลิกสูบบุหรี่ และมีปายติดบริเวณวัดเปนเขตปลอดบุหรี่ รวมท้ังมีมาตรการหามการถวายบุหรี่

แกพระในวัด นอกจากนั้นยังพบวาพระในตําบลทะเลทรัพยท้ังสิ้น ๙ วัดมีพระท่ีเลิกสูบบุหรี่ท้ังสิ้น ๓๓

รูปจากท้ังหมด ๓๘ รูป 

              ๕. มีการขยายผลสูตําบลอ่ืนๆ ไดแก ตําบลชุมโค นํามาตรการการลด ละ เลิกยาสูบ มาใช 

พบวา เกิดหมูบานสีขาวข้ึน ๑ หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๔ มีการสนับสนุนใหกลุมเยาวชนมีการเลนกีฬา



อยางตอเนื่อง และมีมาตรการชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่ ดวยการสงเสริมบุคคลแกนนําตนแบบ 

เชน ประธานอสม. คณะกรรมการหมูบาน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญไมสูบ   

ปจจัยความสําเร็จในการนํามติสมัชชาแหงชาติดานการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการ

ปฏิบัติในพ้ืนที ่

 การนํามติสมัชชาชาติดานการควบคุมยาสูบสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีมีปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

๑. การสรางความตระหนักการควบคุมยาสูบของแกนนํา จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีท่ีแกนนํา

เกิด 

ความตระหนักและเห็นความสําคัญของมาตรการการควบคุมยาสูบ ก็จะสามารถนําสูการปฏิบัติไดดี 

ดังเชน นายกเทศมนตรีเทศบาลทะเลทรัพย ท่ีรับอาสาเปนตําบลนํารอง รพ.สต.ทะเลทรัพย และ

ผูใหญบาน รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีกลับไปดําเนินงานโดยไมมีงบประมาณสนับสนุน ดังเชน หมูท่ี ๒ จน

เปนหมูบานสีขาวปลอดยาสูบ นอกจากนั้นยังพบวา พ้ืนท่ีดังกลาวท่ีประสบความสําเร็จจะมีแกนนําท่ี

ไมสูบบุหรี่ หรือสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางจริงจัง 

๒. การมีสวนรวมกําหนดมาตรการควบคุมยาสูบของชุมชน ทําใหขอตกลงตางๆมาจากเวที

ประชาคมท่ีแทจริง ซ่ึงเปนผลใหเกิดการยอมรับตั้งแตตน เมื่อนําสูการปฏิบัติก็จะทําใหเกิดการยอมรับ

ไดดี 

๓. การมีจุดจัดการที่มีพลัง การทํางานของตําบลทะเลทรัพยพบวาปจจัยสําเร็จ อยูที่จุด

จัดการทีด่ีและมีพลัง นั้นคือ ผอ.รพ.สต.ทะเลทรัพย ซึง่เปนที่ยอมรับของประชาชนและแกนนําใน

ชุมชน จึงสามารถประสานงาน และขอความรวมในการนํามาตรการตางๆในชุมชนมาใชไดเปนอยางดี 

๔. การมีหนวยสนับสนุน พบวาหนวยสนับสนุน ไดแก โรงพยาบาลชุมชน เปนหนวย

สนับสนุนดานวิชาการ นอกจากนัน้ยังพบวา ตองมีหนวยสนับทั้งในระดับอําเภอ เชน นายอําเภอให

ความสําคัญเขารวมในเวทีสําคัญๆ และระดับตําบล เชน นายกองคการปกครองสวนทองถิน่เปน

หนวยงานที่จัดใหเกิดเวทีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ซึ ่งมีผลทําใหหมูบานอื่นๆ ไดรับทราบผลการ

ดําเนินงาน และเปนเวทีในการใหแรงเสริมตางๆ เชน การมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณตางๆ

เพ่ือเปนกําลังใจ ใหกับคนทํางาน 
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สุขุมาลย  ประสมศักดิ์ (๒๕๕๔).ปจจัยและผลท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบ

บุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารเกษม

บัณฑิต.๙ (๒) (กรกฎาคม – ธันวาคม): ๖๑-๗๓. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร.(๒๕๕๖) การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี๑/๒๕๕๖ (เอกสารอัดสําเนา). 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (๒๕๕๕) แถลงขาว คนเม่ือ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จาก 

http://www.thaipublica.org./๒๐๑๒/๐๕/hsri-researched-thaihealth 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.สถิติสําคัญเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของคนไทย.คนเม่ือ 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕,จาก http://www.thaihealth.or.th/node/๔๔๓๘ 

สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสุขภาพ  สถานการณการสูบบุหรี่ของคนไทย คนเม่ือ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๖ จาก www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/๓๑๐๒๔ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สรุปการสํารวจพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ 

และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔ คนเม่ือ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ จาก 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_๒-๔-๗.html 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สถานการณการสูบบุหรี่ของ

ประเทศ 

ไทย(๒๕๕๐) คนเม่ือ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จาก

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/analyze/smoke๕๐.pdf 

http://www.thaihealth.or.th/node/๔๔๓๘�
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_๒-๔-๗.html�


ศรณัญา  เบญจกุลและคณะ.(๒๕๕๓).ขอมูลสถานการณการสูบบุหรี่:รายจังหวัดใชประกอบการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๓ คนเม่ือ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖,จาก http://info.thaihealth.or.th/hilight/๑๒๓๓๑ 

ศิรินทร ฟารมาซี บุหรี่ คนเม่ือ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จาก http://sirinpharmacy.exteen.com/

๒๐๐๙๑๑๐๓/entry-๑ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ-key-success-factors   คนเม่ือ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ จาก 

http://marky.blog’com/๒๐๑๑/๐๑/๒๖/ 

องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญ. (๒๕๕๔).  โครงการอบรมปองกันและแกปญหายาเสพติด.คนเม่ือ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จาก perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=

๒๗๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.thaihealth.or.th/hilight/๑๒๓๓๑�
http://sirinpharmacy.exteen.com/๒๐๐๙๑๑๐๓/entry-๑�
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                        ภาคผนวก ๑  แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของแกนนาํ 

ขอมูลสวนบุคคล 
จาํนวนท้ังหมด ๕๐ 

จาํนวน รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

๑๖ 

๓๔ 

 

๓๒.๐ 

๖๘.๐ 

อายุ 

๒๑-๓๐ ป 

๓๑-๔๐ป 

๔๑-๕๐ป 

๕๑-๖๐ป 

มากกวา๖๐ ป 

 

๖ 

๑๐ 

๑๑ 

๒๑ 

๒ 

 

๑๒.๐ 

๒๐.๐ 

๒๒.๐ 

๔๒.๐ 

๔.๐ 

ระดับการศึกษา 

ประถมศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปรญิญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี

 

๒๐ 

๗ 

๖ 

๒ 

๑๒ 

๓ 

 

๔๐.๐ 

๑๔.๐ 

๑๒.๐ 

๔.๐ 

๒๔.๐ 

๖.๐ 

สถานภาพ 

โสด 

คู 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 

 

๔๔ 

๕ 

๑ 

 

๘๘.๐ 

๑๐.๐ 

๒.๐ 

โรคเร้ือรัง 

ไมม ี

มี หอบหืด 

   ไขมนั 

   ความดันโลหติสูง 

   เบาหวาน 

   น่ิว 

   หัวใจ 

   ผังผืดท่ีมดลูก  

 

๓๙ 

๑ 

๒ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๗๘.๐ 

๒.๐ 

๔.๐ 

๖.๐ 

๔.๐ 

๒.๐ 

๒.๐ 

๒.๐ 

การสูบบุหร่ี 

สูบ 

ไมสูบ 

 

๓ 

๔๗ 

 

๖.๐ 

๙๔.๐ 



 

ขอมูลสวนบุคคล 
จาํนวนท้ังหมด ๕๐ 

จาํนวน รอยละ 

ระดับแกนนํา 

จังหวัด 

อําเภอ 

ตําบล 

หมูบาน 

 

๔ 

๕ 

๒๑ 

๒๐ 

 

๘.๐ 

๑๐.๐ 

๔๒.๐ 

๔๐.๐ 

แกนนํา 

ภาครัฐ 

ภาควิชาการ 

ภาคเอกชน/ประชาคม 

 

๑๓ 

๘ 

๒๙ 

 

๒๖.๐ 

๑๖.๐ 

๕๘.๐ 

บทบาทในการสนบัสนนุการควบคุมบริโภคยาสบู 

ผูรับผิดชอบงานบุหรี่แอลกอฮอลระดับอําเภอ 

ประชาสมัพันธ รณรงคใหความรูแกประชาชน เยาวชนถึง 

     พิษภัยของบุหรี่ ฯ 

เปนตัวอยางไมสูบบุหรี่และเลิกยาสูบ 

รับผิดชอบงานในคลินิก/หนวยงาน 

แนะนําใหประชาชน ลด ละ เลิกยาสูบ 

จัดมุมเลิกบุหรี่ท่ีบาน 

จัดรายการวิทยุชุมชน 

ตรวจรานคา รานชํา และใหคําแนะนําขอกฎหมายยาสูบ 

กรรมการกองทุนหลกัประกันสขุภาพสนับสนุนสือ่ฯ 

 

๒ 

๑๙ 

 

๓ 

๒ 

๑๘ 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

 

๔.๐ 

๓๘.๐ 

 

๖.๐ 

๔.๐ 

๓๖.๐ 

๒.๐ 

๒.๐ 

๔.๐ 

๔.๐ 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงานควบคุมบริโภคยาสบู 

การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง 

ผูบริหารสูบบุหรี่ทําใหการขับเคลือ่นยาก / 

     ไมเปนตัวอยางท่ีด ี

ผูดําเนินการดูแลและควบคุมยาสบูมีนอย 

ปญหาสวนตัวของผูบริโภคท่ีอยากรู อยากลอง 

หาซื้อยาสูบไดงาย 

ขาดความรวมมือของผูสูบบุหรี/่ใบจาก 

ขาดจิตสํานึกในตนเองและหนาท่ี 

ปดบัง หลบชอน ทําใหแกไขยาก 

ผูสูบไมเช่ือ/ไมทําตามท่ีแนะนํา/ไมใหความสําคัญ 

ไมมีหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบท่ีชัดเจนและจริงจัง 

 

๗ 

๒ 

 

๓ 

๔ 

๓ 

๕ 

๖ 

๒ 

๑๖ 

๒ 

 

๑๔.๐ 

๔.๐ 

 

๖.๐ 

๘.๐ 

๖.๐ 

๑๐.๐ 

๑๒.๐ 

๔.๐ 

๓๒.๐ 

๔.๐ 



 

 

ภาคผนวก ๒  แบบสอบถามปจจยัทํานายการเลกิสบูบุหร่ีของประชาชน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมลูสวนบุคคลของกลุมตัวอยางบานปากบอ 

ขอมูลสวนบุคคล 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

๑๓๖ 

๑๖ 

 

๘๙.๔๗ 

๑๐.๕๓ 

 

อายุ 

<๒๐ ป 

๒๑-๓๐  

๓๑-๔๐ 

๔๑-๕๐ 

๕๑-๖๐ 

>๖๐ ป 

 

๖ 

๒๕ 

๓๔ 

๓๖ 

๓๗ 

๑๔ 

 

๓.๙๕ 

๑๖.๔๕ 

๒๒.๓๗ 

๒๓.๖๘ 

๒๔.๓๔ 

๙.๒๑ 

 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาประถมศึกษา 

ประถมศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปรญิญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี

 

๑๕ 

๘๔ 

๒๓ 

๑๐ 

๑๔ 

๔ 

๒ 

 

๙.๘๗ 

๕๕.๒๖ 

๑๕.๑๓ 

๖.๕๘ 

๙.๒๑ 

๒.๖๓ 

๑.๓๒ 

 

ศาสนา 

พุทธ 

คริสต 

 

๑๕๐ 

๒ 

 

๙๘.๖๘ 

๑.๓๒ 

 



สถานภาพ 

โสด 

คู 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 

 

๒๙ 

๑๑๐ 

๑๓ 

 

๑๙.๐๘ 

๗๒.๓๗ 

๘.๕๕ 

 

จํานวนบุตรในปจจุบัน 

ไมม ี

๑-๒ คน 

๓-๖ คน  

 

๔๗ 

๘๐ 

๒๕ 

 

๓๐.๙๒ 

๕๒.๖๓ 

๑๖.๔๕ 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

อาชพี 

     รับราชการ 

     รับจาง 

     รัฐวิสาหกิจ 

     คาขาย 

     นักเรยีน/นักศกึษา 

     ทําสวน 

     พระ 

 

๒ 

๙๗ 

๓ 

๔ 

๖ 

๓๙ 

๑ 

 

๑.๓๒ 

๖๓.๘๑ 

๑.๙๗ 

๒.๖๓ 

๓.๙๕ 

๒๕.๖๖ 

๐.๖๖ 

สิทธิในการรักษาเมื่อเจ็บปวย 

     รับราชการ 

     ประกันสงัคม 

     หลักประกันสุขภาพ 

     จายเอง 

 

๖ 

๒ 

๑๔๐ 

๔ 

 

 

๓.๙๕ 

๑.๓๒ 

๙๒.๑๐ 

๒.๖๓ 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

< ๒,๕๐๐ บาท 

๒,๕๐๑-๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-๑๐,๐๐๐ 

>๑๐,๐๐๐ 

 

๑๘ 

๖๐ 

๔๒ 

๒๖ 

๖ 

 

๑๑.๘๔ 

๓๙.๔๗ 

๒๗.๖๓ 

๑๗.๑๑ 

๓.๙๕ 



สถานภาพทางเศรษฐกจิในครอบครัว 

 มีเหลือเก็บ 

 พอกินพอใช 

 มีหน้ีสินเล็กนอย 

 มีหน้ีสินมาก 

 

๓๑ 

๑๐๗ 

๑๓ 

๑ 

 

๒๐.๓๙ 

๗๐.๓๙ 

๘.๕๖ 

๐.๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี๒ ขอมูลสุขภาพ 

ขอมูลสุขภาพ 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

BMI 

ต่ํากวา 18.5 ผอม 

18.5 – 24.9 ปกต ิ

25.0 – 29.9 อวน 

30.0 ข้ึนไป อวนมาก 

 

๕ 

๑๒๓ 

๒๓ 

๑ 

 

๓.๒๙ 

๘๐.๙๒ 

๑๕.๑๓ 

๐.๖๖ 

 

โรคประจาํตัว 

ไมมโีรคประจําตัว 

โรคเบาหวาน 

โรคตับ 

โรคระบบภมูิคุมกัน 

โรคไต 

โรคภมูิแพ/โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคทางระบบประสาท 

โรคระบบยอยอาหาร/กระเพาะอาหาร 

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด/ ความดันโลหิตสูง  

    /ไขมันในเลือดสูง 

ท้ังโรคภูมิแพ/โรคระบบทางเดนิหายใจ และโรคระบบ 

     ยอยอาหาร/กระเพาะอาหาร 

ท้ังโรคภูมิแพ/โรคระบบทางเดนิหายใจ และโรคระบบ

หวัใจและหลอดเลอืด/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง 

 

 

๑๓๖ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๒ 

๕ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๘๙.๔๗ 

๐.๖๖ 

๐.๖๖ 

๐.๖๖ 

๐.๖๖ 

๑.๓๑ 

๐.๖๖ 

๑.๓๑ 

๓.๒๙ 

 

๐.๖๖ 

 

๐.๖๖ 

อาการระบบทางเดินหายใจ 

ไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ 

ไอเรื้อรัง 

มีเสมหะมากในตอนเชา 

เหน่ือยงาย 

หายใจเหน่ือยหอบ 

มีเสมหะมากในตอนเชา และหายใจเหน่ือยหอบ 

 

๑๔๓ 

๑ 

๑ 

๔ 

๑ 

๒ 

 

๙๔.๐๘ 

๐.๖๖ 

๐.๖๖ 

๒.๖๓ 

๐.๖๖ 

๑.๓๑ 

 
 



 

สวนท่ี ๒ ขอมูลสุขภาพ (ตอ) 

ขอมูลสุขภาพ 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

การออกกาํลงักายเปนประจาํ 

   ออกกําลังกายเฉลี่ย <๓ ครั้ง/สปัดาห 

                            ≥๓ครั้ง/สปัดาห 
   กิจกรรมที่ออกกําลังกาย 

   ไมออกกําลังกาย 

   เดินเลน 

   เดินเร็ว 

   ว่ิงจอกก้ิง 

   ฟุตบอล  

   ตะกรอ 

   ทําสวน 

   กอสราง 

   หลายๆ กิจกรรม 

 

๑๐๑ 

๕๑ 

 

๙๐ 

๑๗ 

๗ 

๑๔ 

๒ 

๑ 

๔ 

๓ 

๑๔ 

 

๖๖.๔๕ 

๓๓.๕๕ 

 

๕๙.๒๑ 

๑๑.๑๘ 

๔.๖๑ 

๙.๒๑ 

๑.๓๒ 

๐.๖๖ 

๒.๖๓ 

๑.๙๗ 

๙.๒๑ 

 

การด่ืมชา/กาแฟ 

  ไมดื่ม 

  ดื่ม วันละ ๑-๒ แกว 

               ๓-๔ แกว 

                 ≥๕แกว 

 

๑๖ 

๑๐๘ 

๒๕ 

๓ 

 

๑๐.๕๓ 

๗๑.๐๕ 

๑๖.๔๕ 

๑.๙๗ 

 

ประวัติการใชสารเสพติดอ่ืน ๆนอกจากบุหร่ี 

   ไมเคยใช 

   เคยใช แตเลิกมานาน ๑-๓ ป 

              เลกิมานาน ๔-๕ ป 

              เลิกมานาน >๕ ป 

  ยังใชอยูกับสุรา 

 

 

๑๔๑ 

๓ 

๓ 

๑ 

๔ 

 

๙๒.๗๖ 

๑.๙๗ 

๑.๙๗ 

๐.๖๖ 

๒.๖๔ 

 

 



 

สวนท่ี ๓ การประเมนิความเครียด 

 

 

ความเครียด 

อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก 

 

SD ระดับ 

นอนไมหลับเพราะคิดมาก ๑.๕๕ .๕๓๘ นอย 

รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ ๑.๗๘ .๖๑๑ นอย 

ทําอะไรไมไดเลย เพราะประสาทตึงเครียด ๑.๓๐ .๕๘๗ นอย 

มีความวุนวายใจ ๑.๕๙ .๗๓๒ นอย 

ไมอยากพบปะผูคน ๑.๓๔ .๖๐๘ นอย 

ปวดหัวขางเดียว หรือปวดบริเวณขมับท้ังสองขาง ๑.๖๗ .๖๖๙ นอย 

รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง ๑.๓๒ .๕๕๘ นอย 

รูสึกหมดหวังในชีวิต ๑.๒๐ .๔๓๑ นอย 

รูสึกวาชีวิตตนเองไมมคีุณคา ๑.๒๒ .๔๗๕ นอย 

กระวนกระวายอยูตลอดเวลา ๑.๓๒ .๕๘๐ นอย 

รูสึกวาตนเองไมมสีมาธิ ๑.๕๓ .๖๔๐ นอย 

รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร ๑.๖๘ .๗๒๓ นอย 

รูสึกเหน่ือยหนายไมอยากทําอะไร ๑.๖๕ .๖๖๔ นอย 

มีอาการหัวใจเตนแรง ๑.๓๗ .๖๓๘ นอย 

เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ ๑.๓๒ .๖๓๗ นอย 

รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตางๆ ๑.๔๘ .๕๘๖ นอย 

ปวดหรือเกร็งกลามเน้ือบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล ๑.๕๕ .๕๖๒ นอย 

ตื่นเตนงายกับเหตุการณท่ีไมคุนเคย ๑.๕๑ .๕๖๔ นอย 

มึนงงหรือเวียนศีรษะ ๑.๗๐ .๖๔๑ นอย 

ความสุขทางเพศลดลง ๑.๓๖ .๕๙๓ นอย 

 

 

 



 

สวนท่ี ๔ ขอมูลการสูบบุหร่ี 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

อายุท่ีเร่ิมสูบ 

 ไมสูบบุหรี ่

 ๑๐-๒๐ ป 

 ๒๑-๓๐ ป 

 ๓๑-๔๐ ป 

 ๔๑-๕๐ ป 

 >๕๐ ป 

 

๑ 

๙๔ 

๔๔ 

๘ 

๓ 

๒ 

 

๐.๖๖ 

๖๑.๘๔ 

๒๘.๙๕ 

๕.๒๖ 

๑.๙๗ 

๑.๓๒ 

 

ระยะเวลาการสบู 

<๑๐ป 

 ๑๑-๒๐ ป 

 ๒๑-๓๐ ป 

 ๓๑-๔๐ ป 

 ๔๑-๕๐ ป 

 

๔๗ 

๔๖ 

๓๖ 

๑๘ 

๕ 

 

๓๐.๙๒ 

๓๐.๒๖ 

๒๓.๖๘ 

๑๑.๘๔ 

๓.๓๐ 

 

จํานวนบุหร่ีท่ีสูบในชวงชีวิตท่ีผานมา 

มากกวาหรือเทากับ ๑๐๐ มวน 

นอยกวา ๑๐๐ มวน 

 

๑๒๙ 

๒๓ 

 

๘๔.๘๗ 

๑๕.๑๓ 

 

การสบูโดยเฉลีย่วันละ 

<๑๐ มวน 

๑๑-๒๐ มวน 

๒๑-๓๐ มวน 

>๓๐ มวน 

 

๑๑๑ 

๒๗ 

๑๒ 

๒ 

 

๗๓.๐๓ 

๑๗.๗๖ 

๗.๘๙ 

๑.๓๒ 

 

ลักษณะการสูบบุหร่ี 

สูบเปนประจําทุกวัน 

ไมไดสูบทุกวัน 

ไมสูบเลย 

 

๑๒๙ 

๒๒ 

๑ 

 

๘๔.๘๗ 

๑๔.๔๗ 

๐.๖๖ 

 



ลักษณะบุหร่ีท่ีใชสูบประจํา 

ไมใชบุหรี่ (ไมสูบบุหรี่) 

บุหรี่ซอง/บุหรีโ่รงงานท้ังในและตางประเทศ 

บุหรี่มวนเอง : มวนเองจากใบจาก/กระดาษชนิดตางๆ 

ท้ังบุหรี่ซอง/บุหรี่โรงงานท้ังในและตางประเทศ และบุหรี่มวนเอง 

 

๑ 

๑๗ 

๘๔ 

๕๐ 

 

๐.๖๖ 

๑๑.๑๘ 

๕๕.๒๖ 

๓๒.๙๐ 

 

 

สวนท่ี ๔ ขอมูลการสูบบุหร่ี (ตอ) 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

ชวงเวลาท่ีท่ีสูบโดยท่ัวไป 

ไมสูบบุหรี่เลย 

หลังตื่นนอนตอนเชา 

ขณะเขาหองนํ้า 

ขณะ/หลังดืม่กาแฟ 

หลังรับประทานอาหาร 

ขณะดืม่สรุา 

ขณะขับรถ 

เวลาเครียด ใชความคดิ 

เวลาหงุดหงิดหรืออารมณเสีย 

เวลาเหงาๆ/วาง/รูสึกผอนคลาย 

หลังเลิกงาน 

ตั้งแต ๒ ชวงเวลาเปนตนไป 

 

๑ 

๑๙ 

๐ 

๗ 

๘ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๑๐ 

๐ 

๑๐๗ 

 

๐.๖๖ 

๑๒.๕๐ 

๐ 

๔.๖๑ 

๕.๒๖ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๖.๕๘ 

๐ 

๗๐.๓๙ 

 

ชวงเวลาท่ีสูบบุหร่ีท่ีบานและท่ีทํางาน 

ไมสูบ 

ท่ีบาน 

ท่ีทํางาน 

พอๆกัน 

 

๑ 

๖๙ 

๒๒ 

๖๐ 

 

๐.๖๖ 

๔๕.๔๐ 

๑๔.๔๗ 

๓๙.๔๗ 

 

มีผูสูบบุหร่ีคนอ่ืนๆ ในบาน/ท่ีพัก 

ไมม ี

ม ีจาํนวน  ๑คน /คูสมรส/เพ่ือน/บิดา/มารดา/บุตร 

              ๒คน/คูสมรส/เพ่ือน/บิดา/มารดา/บุตร 

 

๙๐ 

๓๕ 

๑๑ 

 

๕๙.๒๑ 

๒๓.๐๒ 

๗.๒๔ 



              ๓คน/คูสมรส/เพ่ือน/บิดา/มารดา/บุตร 

             ๔คนเปนตนไป/คูสมรส/เพ่ือน/บิดา/มารดา/บุตร 

๑๑ 

๕ 

๗.๒๔ 

๓.๒๙ 

 

ท่ีพักอาศัยมีเด็ก/หญิงต้ังครรภอาศัยอยู 

ไมม ี

มี 

 

๑๐๗ 

๔๕ 

 

๗๐.๓๙ 

๒๙.๖๑ 

 

พฤติกรรมของเพ่ือนสนิทหรือการพบปะสังสรรคดวยกันบอยท่ีสุด (๕คน) 

เปนผูท่ีไมสูบบุหรี ่

เปนผูท่ีเลิกสูบบุหรี่สาํเร็จ 

เปนผูท่ีกําลังพยายามเลิกบุหรี ่

เปนผูสบูบุหรี่และยังไมคิดท่ีจะเลิก 

(N=๗๖๐) 

๑๒๑ 

๑๔๕ 

๑๖๒ 

๒๙๓ 

 

๑๕.๙๒ 

๑๙.๐๘ 

๒๑.๓๒ 

๓๘.๕๕ 

 
 

สวนท่ี ๕ ประสบการณการเลกิบุหร่ี 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

แหลงรับขอมูลขาวสารการเลิกบุหร่ี 

พยาบาล, แพทย หรือ บุคลากรทางดานสุขภาพแนะนํา 

การรณรงคของหนวยงาน / ตนสังกัด / ผูบังคับบัญชา 

บุคคลใกลชิด / ครอบครัว / เพ่ือน 

สื่อตางๆ เชน โทรทัศน / วิทยุ / หนังสือพิมพ / อินเตอรเน็ต 

เอกสารเผยแพร / แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ 

๒ แหลงขอมูลขาวสารข้ึนไป 

 

๑๔ 

๐ 

๒ 

๔ 

๓ 

๑๒๙ 

 

๙.๒๑ 

๐ 

๑.๓๒ 

๒.๖๓ 

๑.๙๗ 

๘๔.๘๗ 

 

การใชบริการการเลกิบุหร่ี 

ไมเคยใชบริการ 

เคยใชบริการ ๑ – ๒ ครั้ง 

เคยใชบริการ ≥๓ ครั้ง 

 

๑๓๐ 

๒๑ 

๑ 

 

๘๕.๕๓ 

๑๓.๘๑ 

๐.๖๖ 

 



การสูบบุหร่ีในชวงชีวิตท่ีผานมา 

ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี ่

พยายามเลิกบุหรี่ ๑ – ๓ ครั้ง 

พยายามเลิกบุหรี่ ๔ – ๖ ครั้ง 

พยายามเลิกบุหรี่ ≥ ๗ ครั้ง 
ระยะเวลาทีเ่ลิกนานที่สุด 

๑ – ๙ วัน 

๑๐ – ๑๙ วัน 

๒๐ – ๒๙ วัน 

๑ เดือนข้ึนไป 

 

๒๗ 

๑๑๔ 

๗ 

๔ 

 

๒๘ 

๑๒ 

๑๓ 

๗๒ 

 

๑๗.๗๖ 

๗๕.๐๐ 

๔.๖๑ 

๒.๖๓ 

 

๑๘.๔๒ 

๗.๘๙ 

๘.๕๕ 

๔๗.๓๒ 

การพยายามเลกิบุหร่ีในระยะเวลา ๑๒ เดือนท่ีผานมา 

ไมเคยเลิก 

เคยเลิกไดนาน ๑ – ๙ วัน 

เคยเลิกไดนาน ๑๐ – ๑๙ วัน 

เคยเลิกไดนาน ๒๐ – ๒๙ วัน 

เคยเลิกไดนานเกิน ๑ เดือนข้ึนไป 

 

๙๔ 

๑๔ 

๙ 

๒ 

๓๓ 

 

๖๑.๘๔ 

๙.๒๑ 

๕.๙๒ 

๑.๓๒ 

๒๑.๗๑ 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๕ ประสบการณการเลกิบุหร่ี (ตอ) 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

สาเหตุท่ีทําใหพยายามเลิกบุหร่ีท้ังในอดีตและปจจุบัน 

กลัวการเกิดโรครายแรงตอตนเอง ครอบครัวและอ่ืนๆ 

กลัวตาย 

กลัวสังคมรังเกียจ/ตอตาน/ไมยอมรับ 

กฎหมายเขมงวดมากข้ึน 

ทําใหเสียบุคลิกภาพ เชน ฟนเหลอืง กลิ่นปาก แกเร็ว 

เห็นอันตรายของบุหรี ่

สิ้นเปลืองคาใชจาย 

 

๔๐ 

๒๔ 

๖ 

๐ 

๕ 

๓ 

๑๗ 

 

๒๖.๓๒ 

๑๕.๗๙ 

๓.๙๕ 

๐ 

๓.๒๙ 

๑.๙๗ 

๑๑.๑๘ 



ครอบครัว/บุคคลใกลชิดไมอยากใหสูบ 

มีปญหาสุขภาพท่ีจําเปนตองเลิก 

ตองการเปนตัวอยางท่ีดีแกครอบครัว/ผูรวมงาน/สังคม 

เห็นการรณรงคของสื่อและอ่ืนๆ 

๒๕ 

๓ 

๒๗ 

๒ 

๑๖.๔๕ 

๑.๙๗ 

๑๗.๗๖ 

๑.๓๒ 

 

สาเหตุท่ีเลิกบุหร่ีไมสําเร็จและกลบัไปสูบอีก 

รูสึกหงุดหงิด/ฉุนเฉียว/โกรธงาย 

รูสึกเครียด 

ไมมสีมาธิในการทํางาน 

นอนไมหลับ 

เห็นคนอ่ืนสูบแลวอยากสูบ 

ดื่มสรุา/แอลกอฮอลแลวตองสบู 

เพ่ือเขาสังคม 

คิดวามวนเดียวไมเปนไร 

ความพรอมและเวลา 

 

๔๔ 

๒๕ 

๑๑ 

๖ 

๔๙ 

๔ 

๕ 

๗ 

๑ 

 

๒๘.๙๕ 

๑๖.๔๕ 

๗.๒๔ 

๓.๙๕ 

๓๒.๒๓ 

๒.๖๓ 

๓.๒๙ 

๔.๖๐ 

๐.๖๖ 

 

การสูบบุหร่ีในปจจุบัน 

ไมสูบบุหรี่แลว 

ยังสูบบุหรี่อยู แตวางแผนจะเลิกสบูใน ๓๐ วันขางหนา 

ยังสูบบุหรี่อยู แตวางแผนจะเลิกสบูใน ๖ เดือนขางหนา 

ยังสูบบุหรี่อยู และตลอด ๖ เดือนท่ีผานมาก็ยังไมมีความคิดท่ีจะเลกิสูบ 

 

๗ 

๒๙ 

๓๑ 

๘๕ 

 

๔.๖๑ 

๑๙.๐๘ 

๒๐.๓๙ 

๕๕.๙๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๖ ปริมาณการติดนิโคติน และการติดบุหร่ีในปจจุบัน 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จาํนวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จาํนวน รอยละ 

การสูบบุหร่ีมวนแรก หลังต่ืนนอนตอนเชา 

ไมสูบบุหรี่เลย 

ภายใน ๕ นาที หลังตื่นนอน 

๖ – ๓๐ นาที หลังตื่นนอน 

๓๑ – ๖๐ นาที หลังตื่นนอน 

หลังจากตื่นนอน ๖๐ นาทีข้ึนไป 

 

๗ 

๕๙ 

๔๒ 

๑๔ 

๓๐ 

 

๔.๖๐ 

๓๘.๘๒ 

๒๗.๖๓ 

๙.๒๑ 

๑๙.๗๔ 

การระงับการสูบบุหร่ีในสถานท่ีหามสูบ เชน วัด หองสมุด โรงภาพยนตร 

เปนตน 

ยากลําบาก 

ไมยากลําบาก 

ไมสูบบุหร่ี 

 

 

๔๘ 

๙๗ 

๗ 

 

 

๓๑.๕๘ 

๖๓.๘๒ 

๔.๖๐ 

 

บุหร่ีมวนท่ีเลิกยากท่ีสุด 

มวนแรกในตอนเชา 

ทุกมวน 

ไมสูบบุหร่ี 

 

๑๖ 

๑๒๙ 

๗ 

 

๑๐.๕๓ 

๘๔.๘๗ 

๔.๖๐ 

 

การสูบบุหร่ีตอวัน 

นอยกวา ๑๐ มวน 

๑๑ – ๒๐ มวน 

๒๑ – ๓๐ มวน 

๓๑ มวน หรอืมากกวา 

ไมสูบบุหร่ี 

 

๖๔ 

๗๓ 

๖ 

๒ 

๗ 

 

๔๒.๑๐ 

๔๘.๐๓ 

๓.๙๕ 

๑.๓๒ 

๔.๖๐ 

 

สูบบุหร่ีชวงต่ืนนอน มากกวาชวงอ่ืนของวัน 

ใช 

ไมใช 

ไมสูบบุหร่ี 

 

๔๑ 

๑๐๔ 

๗ 

 

๒๖.๙๗ 

๖๘.๔๓ 

๔.๖๐ 

 

สูบบุหร่ีขณะปวย 

ใช 

ไมใช 

 

๗ 

๑๓๘ 

 

๔.๖๐ 

๙๐.๘๐ 



ไมสูบบุหร่ี ๗ ๔.๖๐ 

 
 

 

 

สวนท่ี ๖ ปริมาณการติดนโิคติน และการติดบุหร่ี (ตอ) 

ขอมูลการสูบบุหร่ี 
จํานวนท้ังหมด ๑๕๒ 

จํานวน รอยละ 

สาเหตุท่ียังสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน 

ไมสามารถอยูไดถึงครึ่งวันโดยไมสบูบุหรี่ตองรวมกับอยางอ่ืน 

ขณะท่ีกําลังสูบบุหรี่อยูจําไมไดวาจุดบุหรีต่ั้งแตเมื่อไร 

สูบบุหรีเ่พราะชวยใหคดิไดดี มีชีวิตชีวาข้ึน 

ชอบมองควันบุหรี่เมื่อพนออกมา 

รูสึกอยากสูบมาก ถาไมไดสูบประมาณ ๒ – ๓ ช่ัวโมง/มีความสุขถาไดสมัผสั 

สูบบุหรีเ่ปนสิ่งหน่ึงท่ีทําใหพอใจในชีวิต 

ตองการสูบบุหรี่ทันทีหลังจากท่ีตืน่นอนในตอนเชา 

เวลาท่ีรูสึกสบาย ผอนคลายเปนเวลาท่ีตองการบุหรี่มากท่ีสดุ 

สูบบุหรีร่ะหวางชวงพักหรือหลังทานอาหาร 

สูบบุหรีเ่มื่อโกรธหรือทุกขใจและทําใหผอนคลาย 

การสูบบุหรี่ชวยใหผอนคลายในเวลาตึงเครียด 

 

๘๓ 

๑๖ 

๗ 

๒ 

๓ 

๒ 

๗ 

๗ 

๒๐ 

๒ 

๓ 

 

๕๔.๖๑ 
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๔.๖๑ 

๑.๓๑ 

๑.๙๗ 

๑.๓๑ 

๔.๖๑ 

๔.๖๑ 

๑๓.๑๖ 

๑.๓๑ 

๑.๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๗ กระบวนการเปลีย่นแปลงการสบูบุหร่ี 

 

ไมเคยเกิดขึ้น  

SD ระดับ 

คนสําคัญในชีวิตยอมรับวาเหมือนเดิม ไมวาจะสูบบุหรี่หรือไม ๒.๗๓ ๑.๑๑๐ ปานกลาง 

เห็นปาย “หามสูบบุหรี่” ในอาคารสาธารณะ ๒.๔๗ ๑.๐๐๙ ปานกลาง 

สามารถเปดเผยประสบการณการสูบบุหรี่ของตนกับบุคคลท่ีสาํคัญในชีวิตฟงอยางนอย

หน่ึงคน 

๒.๕๖ .๙๔๗ ปานกลาง 

บอกกับตัวเองวาสามารถเลิกท่ีจะสูบหรือไมสบูก็ได ๒.๔๔ ๑.๑๔๔ ปานกลาง 

ทํากิจกรรมท่ีออกแรงแทนการสูบบุหรี ่ ๒.๗๐ ๑.๐๙๘ ปานกลาง 

จําไดวามีบทความเก่ียวกับปญหาของการเลิกบุหรี ่ ๒.๗๖ ๑.๐๒๓ ปานกลาง 

สังเกตเห็นวามีบรเิวณเฉพาะสําหรบัผูสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ๒.๔๑ ๑.๐๖๔ ปานกลาง 

จําประโยชนของการเลิกสูบบุหรี่ท่ีมีคนเคยบอกโดยตรงได ๒.๖๓ ๑.๐๙๖ ปานกลาง 

กําลังพิจารณาความเช่ือท่ีวาบุคคลท่ีเลิกสูบบุหรี่ชวยทําใหโลกใบน้ีนาอยูข้ึน ๒.๖๕ ๑.๐๖๙ ปานกลาง 

นึกถึงขอมูลจากบทความและโฆษณาเก่ียวกับวิธีเลิกสบูบุหรี ่ ๒.๕๑ ๑.๑๙๐ ปานกลาง 

ขอมูลการศึกษาเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ทําใหไมสบายใจ ๒.๕๗ ๑.๐๗๑ ปานกลาง 

บุคคลรอบตัวพยายามทําใหรูสึกสบายใจเมื่อไมสูบบุหรี ่ ๒.๖๑ ๑.๐๙๓ ปานกลาง 

บอกกับตัวเองวาสามารถเลิกบุหรีไ่ดถาตองการ ๒.๔๑ ๑.๒๖๘ ปานกลาง 

มีคนท่ีรับฟงเมื่อตองการพูดคุยเก่ียวกับการสูบบุหรี ่ ๒.๕๑ ๑.๒๓๙ ปานกลาง 

นําสิ่งของตางๆท่ีทําใหนึกถึงการสบูบุหรี่ออกไปจากบาน ๒.๖๖ ๑.๑๙๖ ปานกลาง 

บอกตัวเองวาถาพยายามมากพอ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได ๒.๙๗ ๑.๑๔๘ ปานกลาง 

จําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ท่ีมีคนบอกโดยตรงได ๒.๘๗ ๑.๐๔๖ ปานกลาง 

มีความมุงมั่นท่ีจะเลิกสูบบุหรี ่ ๓.๐๗ .๙๖๔ มาก 

ใหรางวัลตัวเองเมื่อไมสูบบุหรี ่ ๓.๓๙ .๙๙๑ มาก 

สังเกตเห็นวาคนท่ีไมสูบบุหรี่กําลังเรียกรองสิทธิ ๓.๑๔ ๑.๒๓๖ มาก 

ชะงักและคิดวาการสูบบุหรี่เปนการสรางมลภาวะใหสิ่งแวดลอม ๒.๓๙ ๑.๓๖๗ ปานกลาง 

คาดการณไดวาคนอ่ืนๆจะช่ืนชมและยกยอง ถาไมสูบบุหรี ่ ๒.๓๓ ๑.๓๓๑ ปานกลาง 

วางสิ่งของตางๆท่ีชวยเตือนไมใหสบูบุหรี่ไวในท่ีทํางาน ๒.๘๘ ๑.๐๘๘ ปานกลาง 

พบวาสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีทําใหชีวิตของคนท่ีไมสูบบุหรีม่ีความ

สะดวกสบายมากข้ึน 

๓.๐๐ ๑.๑๑๐ มาก 

รูสึกหงุดหงิดเมื่อคิดถึงการสูบบุหรีข่องตนเอง ๒.๔๗ ๑.๐๕๔ ปานกลาง 

พบวาการใชมือทํากิจกรรมอ่ืนๆ เปนสิ่งท่ีทดแทนการสูบบุหรีไ่ดด ี ๒.๘๙ ๑.๒๓๒ ปานกลาง 

พยายามคิดถึงเรื่องอ่ืนเมื่อรูสึกวามีสิ่งมากระตุนใหอยากสูบบุหรี ่ ๒.๖๔ ๑.๑๔๘ ปานกลาง 



ทําอยางอ่ืนท่ีไมใชการสูบบุหรี่เมื่อตองการผอนคลายหรือจัดการกับความเครยีด ๒.๕๑ ๑.๓๕๗ ปานกลาง 

นําสิ่งของตางๆท่ีทําใหนึกถึงการสบูบุหรี่ออกจากท่ีทํางาน ๓.๗๒ ๑.๓๔๔ มาก 

คําเตือนเก่ียวกับผลเสียของการสบูบุหรี่ตอสุขภาพมผีลกระทบตอจติใจ ๒.๘๒ ๑.๑๑๒ ปานกลาง 

การแสดงภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับอันตรายของการสูบบุหรีม่ีผลกระทบตอจิตใจ ๒.๘๒ ๑.๐๕๑ ปานกลาง 

มีปฏิกิริยาทางอารมณอยางมากตอคําเตือนเก่ียวกับการสูบบุหรี ่ ๒.๕๓ ๑.๒๓๙ ปานกลาง 

คนอ่ืนๆช่ืนชมยกยองเมื่อไมสูบบุหรี่ ๒.๖๘ ๑.๒๗๔ ปานกลาง 
 

สวนท่ี ๗ กระบวนการเปลีย่นแปลงการสบูบุหร่ี(ตอ) 

 

ขอความ 

 SD ระดับ 

พิจารณาความเห็นท่ีวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ๓.๔๔ ๑.๒๒๗ มาก 

กําลังคิดทบทวนวารูสึกพอใจการเลิกสูบบุหรี ่ ๓.๐๕ ๑.๑๐๐ มาก 

กําลังรูสึกลําบากใจเพราะการสูบบุหรี่ขัดแยงกับการท่ีมองตัวเองวาเปน

คนมีจิตใจดีและรับผดิชอบ 

๒.๗๖ ๑.๐๕๙ ปานกลาง 

วางสิ่งของตางๆ ท่ีชวยเตือนไมใหสูบบุหรีไ่วท่ัวบาน ๓.๐๕ ๑.๐๘๔ มาก 

การท่ีติดบุหรี่ทําใหรูสึกผดิหวังกับตัวเอง ๓.๑๒ ๑.๑๑๕ มาก 

การท่ีติดบุหรี่ทําใหรูสึกผดิหวังกับตัวเอง ๓.๒๔ ๑.๒๑๗ มาก 

มีคนท่ีพ่ึงพาไดเมื่อมีปญหาเก่ียวกับการสูบบุหรี ่ ๒.๙๕ ๑.๑๑๒ ปานกลาง 
 

สวนท่ี ๘ ประสิทธิภาพในการเลิกสูบบุหร่ี 

 

สถานการณ 

 SD ระดับ 

ขณะท่ีน่ังดื่มอยูท่ีบารหรือคอกเทลเลาจน ๒.๐๘ ๑.๐๕๘ ปานกลาง 

เมื่อตองการสบูบุหรี ่ ๒.๒๖ ๑.๐๐๗ ปานกลาง 

เมื่อกําลังขุนของหมองใจเน่ืองจากสิ่งตางๆรอบตัวไมเปนไปตามท่ี

ตองการ 

๒.๔๑ .๘๗๙ ปานกลาง 

เมื่ออยูกับสามี/ภรรยาหรือเพ่ือนท่ีกําลังสูบบุหรี ่ ๒.๕๗ .๙๗๔ ปานกลาง 

เมื่อมีการโตเถียงหรือความขัดแยงในครอบครัว ๒.๓๕ .๙๗๒ ปานกลาง 

เมื่อกําลังมีความสุขและตองการเฉลิมฉลอง ๒.๖๒ .๙๓๕ ปานกลาง 

ขณะท่ีกําลังโกรธมาก ๒.๔๙ .๘๖๑ ปานกลาง 

เมื่อมีสิ่งมากระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง เชน การประสบอุบัตเิหตุ 

หรือสูญเสยีบุคคลในครอบครัว 

๒.๗๔ ๒.๕๑๐ ปานกลาง 



เมื่อเห็นคนสูบบุหรี่อยางมีความสขุ ๒.๑๖ .๙๕๒ ปานกลาง 

ขณะท่ีกําลังดืม่กาแฟและพูดคุยหรือพักผอน ๒.๕๓ .๘๕๓ ปานกลาง 

เมื่อรูสึกวาการเลิกสูบบุหรี่เปนเรื่องยากมากๆ ๒.๕๗ .๙๖๗ ปานกลาง 

เมื่อกําลังอยากบุหรี่เปนอยางมาก ๒.๔๖ ๑.๐๐๓ ปานกลาง 

เมือ่ตืน่นอนในตอนเชา ๒.๔๙ .๙๗๗ ปานกลาง 

เมื่อตองการกําลังใจ ๒.๕๙ ๑.๐๖๔ ปานกลาง 

เมื่อเริม่ไมใหความสนใจกับสุขภาพและรูสึกไมกระฉับกระเฉง ๒.๖๖ ๑.๐๖๗ ปานกลาง 

เมื่ออยูกับเพ่ือนในงานเลี้ยงสังสรรค ๒.๖๗ ๑.๐๔๗ ปานกลาง 

เมื่อตื่นข้ึนมาตอนเชาและรูสึกวาวันน้ันเปนวันท่ีเหน่ือยยากลําบาก ๒.๕๘ .๘๘๘ ปานกลาง 

เมื่อรูสึกเศราหรือกลุมใจ ๒.๓๙ ๑.๐๒๓ ปานกลาง 

เมื่อกังวลหรือเครียดเปนอยางมาก ๒.๓๔ .๙๖๙ ปานกลาง 

เมื่อรูสึกวาไมไดสูบบุหรี่มานานแลว ๒.๕๗ ๑.๑๓๒ ปานกลาง 
 

สวนท่ี ๙ ความสมดุลในการตัดสินใจเลิกหรือสูบบุหร่ี 

 

สถานการณ 

 

 

SD 

 

ระดับ 

การสูบบุหรี่ทําใหมีความสุข ๒.๔๑ ๑.๒๕๒ ปานกลาง 

การสูบบุหรี่ของตนเองมีผลตอสุขภาพของผูอ่ืน ๓.๑๕ ๑.๓๓๖ มาก 

รูสึกชอบภาพลักษณของคนสูบบุหรี่ ๒.๒๖ ๑.๐๖๔ ปานกลาง 

บุคคลรอบตัวจะเดือดรอนหากเจบ็ปวยเน่ืองจากสูบบุหรี ่ ๒.๘๘ ๑.๑๐๓ ปานกลาง 

รูสึกผอนคลายและมีความสุขมากข้ึนเมื่อไดสูบบุหรี ่ ๒.๔๖ .๙๖๒ ปานกลาง 

เน่ืองจากสูบบุหรีม่ากอยางตอเน่ือง จึงมีคนคิดวาไมสามารถเลิกบุหรีไ่ด ๒.๕๔ .๙๑๓ ปานกลาง 

เมื่อพยายามเลิกสูบบุหรี่ จะกลายเปนคนท่ีหงุดหงิดงายและสรางความเดือดรอนใจให

คนรอบขาง 

๒.๔๖ .๙๘๙ ปานกลาง 

การสูบบุหรี่มผีลเสียตอสุขภาพ ๒.๙๗ ๑.๑๘๒ ปานกลาง 

บุคคลในครอบครัวและเพ่ือนๆ พอใจท่ีเห็นผูสูบสูบบุหรี่อยางมีความสุขมากกวาท่ีจะ

เห็นความทุกขจากการพยายามเลกิบุหรี ่

๒.๓๘ ๑.๐๔๒ ปานกลาง 

รูสึกอายท่ีตดิบุหรี ่ ๒.๓๓ .๙๓๓ ปานกลาง 

มีความรูสึกดตีอตนเองมากข้ึนเมื่อไดสบูบุหรี ่ ๒.๒๕ .๘๗๘ ปานกลาง 

การสูบบุหรี่สรางความรําคาญใหกับผูอ่ืน ๒.๖๓ .๙๔๘ ปานกลาง 

การสูบบุหรี่ทําใหมสีมาธิและทํางานไดดีข้ึน ๒.๔๘ .๙๓๕ ปานกลาง 

คนคิดวาผูสูบโงเขลาท่ีเพิกเฉยตอคําเตือนเก่ียวกับอันตรายของการสูบบุหรี ่ ๒.๖๒ .๙๖๙ ปานกลาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสูบบุหรี่ชวยคลายเครียด ๒.๕๑ .๙๕๖ ปานกลาง 

บุคคลใกลชิดไมเห็นดวยท่ีสูบบุหรี ่ ๒.๗๖ ๑.๐๙๘ ปานกลาง 

รูสึกวาเปนการตดัสินใจของตนเองท่ีจะสูบบุหรี่ตอไป ๒.๖๐ ๑.๐๑๘ ปานกลาง 

รูสึกวาตนเองโงเขลาท่ีเพิกเฉยตอคําเตือนเก่ียวกับการสูบบุหรี ่ ๒.๕๓ ๑.๐๐๓ ปานกลาง 

รูสึกดมีากเมื่อไดสูบบุหรีห่ลังจากท่ีหยุดสูบไมระยะหน่ึง ๒.๓๙ .๙๙๑ ปานกลาง 

ตอนน้ีจะรูสึกกระปรี้กระเปรามากกวาน้ี ถาไมไดสูบบุหรี ่ ๒.๘๑ ๑.๑๔๙ ปานกลาง 
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