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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 คณะท างาน ผูศ้ึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ           
เร่ือง ยาสูบ ไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัล  าพนู ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ขปัญหายาสูบในสถานศึกษาอยา่งไร”  
 ขอขอบคุณคณะนักเรียน ครู อาจารย ์ผูป้กครอง โรงเรียนท่ีเป็นพ้ืนท่ีการศึกษาของ
จงัหวดัล  าพนู 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีร่วมใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ 
 ขอขอบคุณผูอ้  านวยการศนูยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และนกัวิชาการ
ของศนูย ์ฯ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนโครงการดว้ยดี ซ่ึงผลจากการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
ต่อไป 
 

 
คณะท างาน 



ค 

 

บทคดัย่อ 
 

 การด าเนินงานโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง
ยาสูบ ไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัล  าพูน ปี 2555 ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การปกครองทอ้งถ่ิน 
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ขปัญหายาสูบในสถานศึกษาอย่างไร” เป็นการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ โดยกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกอบดว้ย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารการศึกษา พ้ืนท่ีด าเนินการในโรงเรียนมธัยมศึกษา 2 แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง ผูบ้ริหารองค์การปกครองทอ้งถ่ิน 5 แห่ง ใชแ้นวทางตามกรอบ CIPP 
Model อธิบายผลเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ทุกกลุ่มให้
ขอ้มูลว่า ความรู้เร่ืองโทษ พิษภยัของบุหร่ีได้รับจากส่ือทัว่ไป และทุกโรงเรียนไดใ้ห้ความรู้และ  
เนน้ย  ้าในวิชาสุขศึกษาและแนะแนว แต่มีปัจจยัน าในกลุ่มท่ีเคยสูบบุหร่ีของวยัรุ่น คิดว่าเท่ห์หรือเป็น
แฟชั่น เพ่ือนชักจูง ท าให้อยากลองสูบบุหร่ีและพ้ืนฐานของกลุ่มท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว เครียด คิดว่าลองรสชาติแลว้รู้สึกผ่อนคลาย ดา้นปัจจยัเอ้ือกลุ่มนักเรียนให้ขอ้มูลว่า การ
เขา้ถึงบุหร่ีง่าย มีแหล่งร้านคา้อยู่ใกลส้ถานศึกษา หลีกเล่ียงกฎหมายโดยแยกบุหร่ีบรรจุกล่องเล็ก
หรือซองกระดาษไวจ้  าหน่าย มาตรการควบคุมทางกฎหมายดูแลไม่ทัว่ถึง ดา้นปัจจยัเสริมท่ีส าคญั 
พบว่า เห็นบุคคลใกลต้วั เช่น บิดา มารดา ครู ผูน้  าหมู่บา้นสูบบุหร่ี 
 ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสนใจร่วม
แกปั้ญหาเด็กและเยาวชน โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เยาวชน น ามาตรการควบคุมมา
ใชแ้ต่ยงัมีจ  ากดัดา้นความต่อเน่ือง หน่วยงานท่ีรับผดิชอบยงัมีลกัษณะต่างคนต่างท า การมีส่วนร่วม
ยงัไม่จริงจงั จากผลการศึกษา เห็นควรใหม้ีการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพเชิงบูรณาการ สร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากข้ึน มีการผลกัดนัให้เป็นวาระของจังหวดัหรือของทอ้งถ่ินทุก
ระดบั 



 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1. แนวคดิการศึกษา 
 แนวคิดของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การน ามติสมชัชาสุขภาพดา้นยาสูบ น าสู่การ
ปฏิบัติ ประเด็นการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา จังหวัดล  าพูน                 
ใชแ้นวคิดการด าเนินงานขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพ ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาคความรู้และวิชาการ ภาคประชา
สงัคม ภาครัฐ/ ภาคการเมือง ตามแนวคิด “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.นพ ประเวศ  วะสี และ
หลงัจากน ามติจากสมชัชาสุขภาพสู่การปฏิบติัหลายภาคส่วนในระดบัปฏิบติัตอ้งมีการด าเนินงาน
ตามมติสมชัชาสุขภาพ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าพูน ซ่ึงมีการติดตามผลการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพ
ดา้นยาสูบสู่การปฏิบติั โดยมีการติดตามในประเด็นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาสูบใน
สถานศึกษา โดยมีแนวคิดการติดตามประเมินกระบวนการน าสู่การปฏิบัติเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารโรงเรียน เพ่ือให้ไดแ้นวทางการปฏิบติัใน
ระดบัพ้ืนท่ีและเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป 
 
2. ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
  จงัหวดัล  าพูนมีประชากร 404,960 คน เป็นชาย 196,868 คน เป็นหญิง    207,692 คน 
ประชากรส่วนหน่ึงเป็นวยัแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล าพนู และมีประชากรอายุระหว่าง 15-25 ปี 
จ  านวน 55,184  คน จากสถานการณ์สูบบุหร่ีรายจงัหวดั ในสถานการณ์  การบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2534– 2550 ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลยัมหิดล 
พบว่าจงัหวดัล  าพนูอยูใ่น 5 จงัหวดัล  าดบัแรกท่ีประชากรหญิงมีอตัราการสูบบุหร่ีของประชากรอายุ 
15 ปีข้ึนไปสูงสุด และจากสรุปสถานการณ์ควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2555 จงัหวดั
ล  าพนู มีอตัราการบริโภคยาสูบร้อยละ 23.77  อยูใ่นล  าดบัท่ี 51 ของประเทศ 



2 
 

  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล  าพูน สรุปผลส ารวจการสูบบุหร่ีในชุมชน พบว่าร้อยละ 
92.5 ไดม้ีกติกาหรือมาตรการเก่ียวกบับุหร่ี ร้อยละ 75.83 ไม่มีการเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีในท่ี  หา้มสูบ
ร้อยละ 94.17 มีผูรั้บผดิชอบการสูบบุหร่ีในท่ีหา้มสูบบุหร่ีร้อยละ 75.00 ให้มีการด าเนินการเก่ียวกบั
การลด ละ เลิก บุหร่ี สถานท่ีจ  าหน่ายบุหร่ีในชุมชน อยูห่่างจากโรงเรียน 100 เมตร ร้อยละ 42.5และ
โรงเรียนในชุมชนยงัไดรั้บการสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์และ    ของรางวลัในการแข่งขนักีฬา 
โดยมีกาแสดงสญัลกัษณ์ของบุหร่ี 3 แห่ง 
  มติสมชัชาสุขภาพคร้ังท่ี 3  พ.ศ. 2553 มติท่ี 6 มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ มีมติให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานและเข้ามามี        
ส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-
2557 ในส่วนของจงัหวดัล  าพูนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อควบคุมป้องกนัการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั และสร้างความร่วมมือใชม้าตรการ
ทางกฎหมายตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บา้น / ชุมชน ในการรณรงคล์ดพฤติกรรมเส่ียง 
โดยเน้นหนักในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ ดงันั้น ภาคประชาสังคม 
โดยสมาคมพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จงัหวดัล  าพูน จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยจัดท าโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการควบคุมยาสูบไปปฏิบติัเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและสภาเด็ก ในการก าหนดแนวทางการปฏิบติัการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เอ้ือต่อสุขภาพดี 
 
3. วตัถุประสงค์ของการวจิยั เพื่อ 

3.1 สร้างการมีส่วนร่วม การขบัเคล่ือน มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ สู่การปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.2 หารูปแบบกระบวน การหนุนเสริม การขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพ 
3.3 คน้หาแนวทาง และปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงาน มาตรการควบคุมปัจจัย

เส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 



3 
 

4. กรอบแนวคดิ 
 

กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน 
“มตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตด้ิานยาสูบ น าไปสู่การปฏิบัต”ิ 

ประเด็น การด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา จงัหวดัล าพูน 
 

- อตัราการสูบบุหร่ี ปี 2554 และ 2555 

ของประชากรจังหวัดล  าพูนสูงอยู่ใน  

จงัหวดั 5 อนัดบัแรกของประชากรไทย 

- ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด มี

คณะกรรมการด า เ นินงานด้านการ

ป้องกนัควบคุมดา้นยาสูบ 

- ประชากรอายุ 15-25 ปี มีพฤติกรรม

เส่ียง 

- มติสมชัชาสุขภาพ 

- นโยบายระดบัเขต 

- มาตรการด าเนินการในสถานศึกษา 

- จ านวนสถานศึกษาเป้าหมาย 4 แห่ง 

- มติสมชัชาชาติ 

- เครือข่ายเยาวชน สภาเดก็ 

- หน่วยงานรัฐ ประชาสังคม 

- อปท. 

- สาธารณสุข 

- ทรัพยากร 

- ก าหนดกรอบแผนการด าเนินงาน 

- คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

- เวทีเสวนาเยาวชนในสถานศึกษา 

ทางออก และการป้องกนัการสูบบุหร่ีใน

วยัรุ่น (ใชก้ระบวนการสมชัชา) 

- ส ารวจขอ้มูลประเมินสถานการณ์ใน

กลุ่ ม  อ ปท . ผู ้ บ ริ ห า รส ถ า น ศึ ก ษ า

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

- วิเคราะห์ขอ้มูล 

- ถอดบทเรียน 

- กลุ่มเ ป้าหมายมีส่วนร่วมก าหนด

แนวปฏิบัติการป้องกันการสูบบุหร่ีใน

วยัรุ่น ตามมติสมชัชาชาติ 

- ผลักดัน เ ป็นข้อ เ สนอของกลุ่ ม

เยาวชนและของสถานศึกษาต่อผูบ้ริหาร 

อปท. และสถานศึกษา 
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5. นิยาม 
- มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ หมายถึง มติสมัชชาสุขภาพตาม พรบ.

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และเป็นมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2553  มติท่ี 6 มาตรการ
ในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ 

- การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในการรับรู้ สนใจและ
ร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั 

- เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 - ปีท่ี 6 
ของโรงเรียนเป้าหมายท่ีศึกษา 



 
 

บทที่ 2 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

 
 เป็นการศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการด าเนินงาน  
น ามติสมชัชาสุขภาพ ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ข
ปัญหายาสูบในสถานศึกษาอยา่งไร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. สร้างการมีส่วนร่วม การขบัเคล่ือน มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ สู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. หารูปแบบกระบวน การหนุนเสริม การขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพ               
สู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ี 

3. คน้หาแนวทางและปัจจยัความส าเร็จ ในการด าเนินงานมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียง
ต่อสุขภาพดา้นยาสูบตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

 
ขอบเขตการวจิยั 
 ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมด าเนินการ ประกอบดว้ย  
กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

- กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
- กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ก ลุ่มเป้ าหมายดังก ล่าวข้างต้น  ร่วมกันประ เมินสถานการณ์ในพ้ืน ท่ี                  
น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาก าหนดแนวทางมาตรการ ขบัเคล่ือนในพ้ืนท่ีร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา และมีขอ้เสนอแนวทาง เชิงนโยบายส่ือสารให้ผูบ้ริหารระดบัท้องถ่ิน   
และระดบัจงัหวดั 
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พืน้ที่ด าเนินการ 
- โรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 2  แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงเรียนจกัรค าคณาทร อ  าเภอเมือง จงัหวดัล  าพนู 
  โรงเรียนป่าซาง อ  าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพนู 

- โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงเรียนวดับา้นกอ้ง อ  าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพนู 
 โรงเรียนริมปิง อ  าเภอเมือง จงัหวดัล  าพนู 

- องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขตรับผดิชอบ โรงเรียนเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองล าพนู 
 เทศบาลต าบลริมปิง 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 

- องคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ร่วมด าเนินการ 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 
  เทศบาลต าบลแม่แรง 
  เทศบาลต าบลประตูป่า 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 กรกฎาคม 2555  - สิงหาคม 2555 - จดัโครงสร้างคณะท างาน 

- ประชุมช้ีแจงกรอบแนวคิดและคณะท างาน
โครงการ 

- ปรับปรุงโครงการ 
- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่  - ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
- สถาบนัวิจยัหริภุญชยั 

กนัยายน – ตุลาคม 2555 - ประชุมคณะท างานสร้างเคร่ืองมือและก าหนด 
     แผนออกปฏิบติังานเก็บขอ้มลู 

- สงัเคราะห์ขอ้มลูประเมินสถานการณ์ 
 พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 - ส ารวจเก็บขอ้มูลภาคสนามตามกลุ่มเป้าหมาย  
 มกราคม – กุมภาพนัธ ์2556 - ประเมินสรุปรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มลู 
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 มีนาคม 2556 - สงัเคราะห์ ถอดบทเรียน 
- ประมวลผล 

 เมษายน – พฤษภาคม 2556 - สรุปรายงานผลการวิจยั 
 มิถุนายน 2556 - ปิดโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเด็กและเยาวชนมีโอกาสไดเ้สนอข้อคิดเห็น มุมมอง ทางออก เป็นแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อหนุนเสริม มาตรการควบคุมป้องกันปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบร่วมกัน ผูบ้ริหาร
การศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. มีแนวทางการขบัเคล่ือน เพื่อผลกัดนัแนวปฏิบติัสู่ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั 



 
 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ การน ามติสมชัชาเร่ือง ยาสูบ ไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัล  าพูน 
ปี 2556 คณะท างานไดมุ้่งเนน้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม ท่ีองค์กรปกครองท้องถ่ิน สถานศึกษาได้ท าเป็นการขับเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพใน
รูปแบบต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1. ข้อมูลการจดัเวทีสนทนากลุ่ม 
 การจดัเวทีเสวนาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา เพื่อรับทราบทศันะ แลกเปล่ียน
สถานการณ์ เพื่อน าเสนอแนวทางปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหา จากหวัขอ้ค าถามและขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดจ้ากเวทีของแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกเขา้ร่วมแลกเปล่ียนประมาณ 20 - 30 คน 
ประกอบดว้ยทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงในระดบัชั้นมธัยมปลายและนักเรียนระดบัมธัยมตน้ 
โรงเรียนขยายโอกาส พอสรุปไดด้งัน้ี 

 หัวข้อค าถาม : “นักเรียนเคยสูบบุหร่ีหรือไม่” 

 ระดบัมธัยม   โรงเรียนป่าซาง 
  ส่วนใหญ่นกัเรียนไม่สูบบุหร่ีเพราะ 

- ท าลายสุขภาพ 
- เปลืองเงิน 
ส่วนเพื่อน ๆ ท่ีสูบก็มีอยูบ่า้ง (เพื่อนท่ีอยูห่อ้งทา้ย ๆ ) 
- อยากลอง 
- แอบสูบ 
- เห็นเพือ่นบอกว่า (อร่อย) 
- เครียด 
- ไม่รู้จิตใจพวกเขา 
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   โรงเรียนจกัรค าคณาทร 
    ส่วนใหญ่ไม่สูบเพราะเห็นโทษของบุหร่ี 

- โรคปอด 
- โรคมะเร็ง 
- เบาหวาน 
- ถุงลมโป่งพอง 
- รับรู้จากการเรียนวิชาสุขศึกษา 

  เพื่อนท่ีสูบจากการสอบถาม เพราะ 
- ตามเพื่อน / เพื่อนชวน 
- เครียด 
- เห็นผูใ้หญ่ท า 
- อิทธิพลจากหนงั / ละคร 
- ไม่มีอะไรท า 
- แฟชัน่ / เท่ห์ 

   โรงเรียนขยายโอกาส   โรงเรียนบา้นกอ้ง , โรงเรียนริมปิง 
  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี เพราะ 

- ท าร้ายตวัเอง 
- รู้ว่าเป็นมะเร็งปอด / ตายไว 
เพื่อนนกัเรียนบางคนสูบ เพราะ 
- คิดว่าเท่ห์ 
- ยงัไม่รู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 

 หัวข้อค าถาม : “สภาพแวดล้อมที่นักเรียนพบเห็นเกีย่วกบัเร่ืองบุหร่ี” 

 ระดบัมธัยม   โรงเรียนป่าซาง 
- รอบโรงเรียนมีร้านคา้ขายบุหร่ี 
- สมาชิกในครอบครัวยงัมีการสูบบุหร่ี เช่น พ่อ, พี่ชาย 
- พ่อเคยใชใ้หไ้ปซ้ือบุหร่ีแต่ไม่อยากไป 
- ในหมู่บา้นยงัมีการขายบุหร่ีอยา่งเปิดเผย 
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 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 
- สมาชิกในครอบครัวยงัสูบบุหร่ี 
- รอบโรงเรียนมีร้านคา้มากและขายบุหร่ีดว้ย 
- คุณครูในโรงเรียนยงัสูบบุหร่ีอยูห่ลายท่าน (3 - 4 คน) 
- ร้านคา้ในหมู่บา้นขายอยา่งเปิดเผย รวมทั้งแบ่งขายดว้ย 

 โรงเรียนขยายโอกาส   โรงเรียนบา้นกอ้ง, โรงเรียนริมปิง 
- สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี 
- ร้านคา้ในหมู่บา้นมีบุหร่ีขายแมจ้ะมีป้ายรณรงคเ์ร่ืองบุหร่ี 

 หัวข้อค าถาม : “นักเรียนรับรู้โทษของบุหร่ีจากแหล่งใด” 

 ระดบัมธัยม   โรงเรียนป่าซาง 
1. จากวิชาท่ีเรียน วิชาสุขศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี 

- ท าใหเ้ป็นมะเร็ง 
- ถุงลมโป่งพอง 
- มะเร็งช่องปาก 

2. จากป้ายรณรงค ์

 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 
1. จากวิชาท่ีเรียนสุขศึกษา 

- ท าใหเ้ป็นโรคปอด 
- มะเร็ง 
- ถุงลมโป่งพอง 
- เบาหวาน 

2. จากขอ้งซองบุหร่ี 
3. จากการเขา้ค่ายอบรมเก่ียวกบัเร่ืองยาเสพติด 
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 โรงเรียนขยายโอกาส   โรงเรียนบา้นกอ้ง, โรงเรียนริมปิง 
1. จากการเรียนวิชาเก่ียวกบัสารเสพติด 

- วิชาสุขศึกษา 
- วิชาพละ 
- วิชาแนะแนว 

2. ป้ายรณรงคใ์นชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี 

 หัวข้อค าถาม : “นักเรียนเห็นควรมมีาตรการเกีย่วกบับุหร่ีอย่างไร” 

 ระดบัมธัยม   โรงเรียนป่าซาง  
- หามาตรการท่ีเขม้งวดข้ึน  
- หา้มสูบบุหร่ีในเคร่ืองแบบ 
- รัฐบาลตอ้งก าหนดภาษีบุหร่ีแพงข้ึน 

 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 
- หา้มสูบบุหร่ีในเคร่ืองแบบ 
- ท าพ้ืนท่ีใหโ้ล่ง เช่น หอ้งน ้ า 
- มีแกนน าวินยั เช่น ต ารวจ นกัเรียน 
- มีค  าเตือนบนซองบุหร่ีใหใ้หญ่ข้ึน 

 โรงเรียนขยายโอกาส   โรงเรียนบา้นกอ้ง, โรงเรียนริมปิง 
- หา้มเอาไฟแช็กมาโรงเรียน 
- หา้มยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด 
- รณรงคใ์หรุ่้นพี่เป็นตวัอยา่ง 
- เลิกโรงงานผลิตบุหร่ี 
- บงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ขม้งวดฝ่าฝืน / ปรับ  
- ท างานบนซองบุหร่ีใหน่้ากลวั เช่น มะเร็ง / โรคเหงือก 
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 หัวข้อค าถาม : “นักเรียนคดิว่าควรท ากจิกรรมอะไรเกีย่วกบับุหร่ี” 
 ระดบัมธัยม   : 1. กิจกรรมถา้เป็นการอบรมก็จะเบ่ือ ไดผ้ลนอ้ย 

2. การจดันิทรรศการก็จะเดินผา่นไม่สนใจ 
   ส่ิงท่ีควรท า 

- การใช้สุนทรียะสนทนา คงใช้ได้ดีกับนัก เรียน คือการใช้
กระบวนการคิดเพื่อใหเ้กิดส านึก 

- ใชข้บวนการศึกษา สร้างส านึกและตระหนัก เช่น การไปศึกษา     
ดูงานตามโรงพยาบาล จากผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากบุหร่ีว่าเป็น
อยา่งไร แลว้ผูศ้ึกษาก็จะเกิดส านึกและตระหนกั 

- ท ากิจกรรมปลกูฝังจากครอบครัว ควรใหค้รอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้ 
- การท ากิจกรรมควรมีความต่อเน่ือง 

 โรงเรียนขยายโอกาส  : 1. ท ากิจกรรมท่ีมีสาระ เช่น 
- ออกก าลงักาย 
- ร้องเพลง 
- อ่านหนงัสือ 
- เขา้วดั 
- เล้ียงสตัว ์
- ช่วยพ่อแม่ 
- ลา้งจาน 
- ปลกูตน้ไม ้
- หลีกเล่ียงเท่ียวกลางคืน 

2. มีลานกีฬาชุมชน 
3. ในหมู่บา้นควรมีป้ายรณรงคเ์ร่ืองบุหร่ี 
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2. ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่ม 
 จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายพบว่า 

1. กลุ่มผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง มีเป้าหมายสนับสนุน
กิจกรรมของเยาวชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม คือ 

- กิจกรรมรณรงคเ์ยาวชนห่างไกลยาเสพติดในงานประเพณีและวนัส าคญัของ
ทอ้งถ่ิน โดยมีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธใ์หเ้ห็นโทษภยัจากยาเสพติด สุรา บุหร่ี 

- จดักิจกรรมกีฬาเยาวชนตา้นยาเสพติด 
- จดัใหม้ีลานกีฬาส าหรับประชาชนออกก าลงักาย 
- จดัสถานท่ีท างานปลอดบุหร่ี 
- ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนดา้นจริยธรรม 

2. กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการวิจยัเป็นโรงเรียนประจ า
จงัหวดั (โรงเรียนจักรค าคณาทร) โรงเรียนมธัยมประจ าอ  าเภอ (โรงเรียนป่าซางวิทยาคม) และ
โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง (โรงเรียนวดับา้นบา้นกอ้ง, โรงเรียนริมปิง) 

- การบริหารจดัการของโรงเรียน 
 ทุกโรงเรียน มีอาจารย ์/ ครู ฝ่ายปกครองรับผิดชอบดูแลด้านความ

ประพฤติ ดา้นการเรียนแก่เด็กนกัเรียน เป็นรายชั้นเรียน 
 อาจารย ์/ ครู ฝ่ายปกครอง มีการประสานงานกบัผูป้กครองของเด็ก

นกัเรียน 
 ก าหนดมาตรการ กติกา ดา้นความประพฤติของนกัเรียน 
 ตรวจสอบ สังเกตพฤติกรรมท่ีเสริมให้สูบบุหร่ี รายงานความ

ประพฤติแก่ผูป้กครอง 
3. กลุ่มนกัเรียน จากการสนทนากลุ่มเด็กนกัเรียนเป้าหมาย โรงเรียนละ 30  คน พบว่า 

3.1 ความรู้เร่ืองโทษ พิษภยัของการสูบบุหร่ี 
  ทุกโรงเรียนมีความรู้เก่ียวกับโทษและภัยจากการสูบบุหร่ีว่ าท าลาย
สุขภาพ เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ง โดยได้
รับรู้โทษภยัของบุหร่ีจากวิชาสุขศึกษา วิชาแนะแนว ส่ือรณรงค ์ส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยโุทรทศัน์ ทุกกลุ่มมี
ความเห็นว่า การสูบบุหร่ีถือเป็นการท าร้ายตวัเองและครอบครัว 
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3.2 ปัจจยัน า ท่ีท าใหม้ีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ 
- อยากลองว่ารสชาติ โทษหรือผลของการสูบบุหร่ี ท่ีได้รับรู้มา          

เป็นจริงหรือไม่ 
- คิดว่าเป็นแฟชัน่ เท่ห์ 
- เยาวชนท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน    

รุ่นพ่ี ช้ีน าใหล้องรสชาติของบุหร่ีแลว้รู้สึกผอ่นคลาย 
3.3 ปัจจยัเอ้ือ ท่ีท าใหเ้ยาวชนสูบบุหร่ี กลุ่มใหข้อ้คิดเห็นว่า แหล่งร้านคา้ท่ีขาย

บุหร่ีหาได้ง่าย อยู่ใกลส้ถานศึกษา หลีกเล่ียงกฎหมาย จัดแบ่งบรรจุโดยใช้ซองกระดาษ หรือ
ถุงพลาสติกจ าหน่าย 

- เยาวชน นกัศึกษาท่ีอยูห่อพกั มีผูจ้  าหน่ายบุหร่ีน ามาขายใหใ้นหอพกั 
3.4 ปัจจัยเสริม ในกลุ่มสนทนาทุกกลุ่มยอมรับว่า มีบุคคลในครอบครัวสูบ

บุหร่ี คือ พ่อ แม่ พ่ี คุณครู รวมถึงผูน้  าชุมชน หมู่บา้น 
3.5 ดา้นมาตรการในการควบคุมป้องกนัการสูบบุหร่ี 

- ทุกโรงเรียน มีมาตรการในการควบคุม คือ 
1. ใหค้วามรู้เร่ืองโทษ พิษภยัของบุหร่ี ยาเสพติด 
2. เข้มงวด ในการตรวจ ให้ค  าปรึกษานักเรี ยนท่ีเข้าข่ายมี

พฤติกรรมสูบบุหร่ี 
3. ให้มีผูน้  านักเรียน ติดตามความประพฤติของนักเรียนทุก

ระดบัชั้น 
4. ครูฝ่ายปกครอง รายงานพฤติกรรมแก่ผูป้กครองนกัเรียน 

 โดยสภาพในกลุ่มนกัเรียนเป้าหมายในการศึกษา มีความรู้เร่ืองโทษ พิษภยัของการสูบ
บุหร่ี และทราบถึงทางหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ สูบบุหร่ี ได้แก่ การออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เช่น ช่วยพ่อแม่ขายของ อ่านหนงัสือ และมีบางคนบอกว่า เล่นเกมส์ออนไลน์ ซ่ึงประเด็น
น้ีมีผูเ้ห็นแยง้ว่า การเล่นเกมส์ออนไลน์โดยไม่รู้จกัแบ่งเวลา ก็จะเกิดโทษจึงควรมีแนวทางการช้ีน า
เด็กนกัเรียนใหถ้กูตอ้งต่อไป 



 
 

บทที่ 4 
อภปิรายผล 

 
 การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสูบไปปฏิบติั
ท่ีจงัหวดัล  าพูน ปี 2555 มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติสู่การปฏิบติั และหารูปแบบการด าเนินงานหนุนเสริม การด าเนินงานมาตรการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย กลุ่มเด็ก เยาวชนในโรงเรียน 120 คน กลุ่มผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน 20 คน กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา 10 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสนทนากลุ่ม 
ในกลุ่มเป้าหมาย ผลของการศึกษา พบว่า 

 กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน รับทราบถึงมาตรการการควบคุมยาสูบ แต่ใน
การด าเนินงาน ในแนวทางปฏิบัติตามมาตรการท่ีก  าหนดยงัมีข้อจ  ากัด เร่ืองการบังคับใช้ตาม
มาตรการ เช่น การก าหนดระยะทางร้านคา้ขายบุหร่ีใกลส้ถานศึกษา 

 กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา ไดน้ ามาตรการต่าง ๆ มาด าเนินการในโรงเรียนซ่ึงไดผ้ลดี 
เพราะมีอาจารยฝ่์ายปกครอง ผูน้  านกัเรียน ใชม้าตรการกวดขนัในโรงเรียน แต่ยงัควบคุมไม่ไดเ้พราะ
ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนอยูน่อกเวลาเรียน ซ่ึงตอ้งมีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองท่ีบา้น 

 กลุ่มนักเรียน นักเรียนท่ีให้ข้อมูลในกลุ่มสนทนา เห็นว่าครอบครัวและเพื่อน มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจก าหนดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและเห็นดว้ยกบัการประชาสัมพนัธ์พิษภัย
ของการสูบบุหร่ี โดยมีข้อเสนอว่า ในหลกัสูตรการศึกษาน่าจะมีภาคปฏิบัติให้นักเรียนเข้าไป
สมัภาษณ์หรือศึกษาขอ้มลูผลของการสูบบุหร่ี จากผูป่้วยในโรงพยาบาล เสริมกบัท่ีโรงเรียนสอนใน
หลกัสูตร ดา้นมาตรการท่ีสถานศึกษาน ามาใชก้ลุ่มนักเรียนมีขอ้เสนอว่า ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมความประพฤติของนักเรียนควรให้ทุกกลุ่มชั้นเรียนมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลกนัเองของนกัเรียน 
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ในส่วนของจงัหวดัล  าพูนได้มีการด าเนินงานควบคุมป้องกนัการบริโภคยาสูบ โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวดั ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการผลกัดันมาตรการต่าง ๆ สู่การ
ปฏิบัติ ซ่ึงถ้ามีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานสู่หน่วยงานระดับอ าเภอ / ต  าบล โดยให ้            
ทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมในการปฏิบติัเป็นรูปธรรมหรือก าหนดเป็นวาระส าคญัของพ้ืนท่ี เน้นกลุ่ม
เด็กและเยาวชนและใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง น่าจะท าให้ผลลพัธ์เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน 

บทเรียนและการสานต่อการด าเนินงาน 
1. การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสูบไปปฏิบติั การขบัเคล่ือนในระดับ

จงัหวดั ไดมี้การจดัตั้งกลไกการขบัเคล่ือนเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน แต่ในการปฏิบติัจริง หน่วยงาน
สาธารณสุขเป็นแกนน าหลกัท่ีจะเช่ือมร้อยทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรทอ้งถ่ินมา
ด าเนินการ แต่ในแง่ของทรัพยากรในการด าเนินงาน ยงัแยกส่วนสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ี 

2. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ประเด็นสุขภาพตามมติสมชัชาสุขภาพสู่การปฏิบติัควร
ระดมประชาสมัพนัธใ์หม้ากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

3. ทุกภาคส่วนใหค้วามสนใจและกงัวลต่อการพฒันาและมอบส่ิงดี ๆ ให้กบักลุ่มเด็ก
และเยาวชน ถา้ทุกหน่วยงานยดึเป้าหมายเดียวกนั มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั แกปั้ญหาและให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมผลกัดนัอย่างจริงจงั โดยก าหนดเป็นวาระของจงัหวดัหรือของพ้ืนท่ีจะท าให้
การขบัเคล่ือนส าเร็จไดดี้ 
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นพมาศ  ร่มเกตุ.  (2550).  การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ และพฤติกรรม 
 การสูบบุหร่ีของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัสงขลา.  วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาสร้างเสริมสุขภาพ  บัณฑติวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์. 
ศูนย์วจิยัและจดัการเรียนรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ. สถานการณ์บุหร่ีของเยาวชนไทย อาย ุ11-24 ปี  
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รายช่ือคณะท างานหลัก 

 

1. นายจรูญ     ค  าปันนา  ประธานสมชัชาสุขภาพจงัหวดัล  าพนู 
2. นายอุดม     สุริยวงค ์  หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 
3. นายไกรลาศ     กนัทาแจ่ม  คณะท างาน 
4. นางบุพพณัห์     ค าธิตา   คณะท างาน 
5. นายทรงศกัด์ิ    จินะกาศ  คณะท างาน 
6. นายศราวุธ     นนัตาเวียง  คณะท างาน 
7. นายตระการชยั    ธรรมานุวงศ ์  คณะท างาน 
8. นายบุญเลง   ดีจิตกาศ   คณะท างาน 
9. นายวสุนธรา ปิงชยั   คณะท างาน 
10. นางวนัเพญ็ พรินทรากลู  คณะท างาน 
11. นางอารีวรรณ บุญอุดม   คณะท างาน 
12. นายสุพจน ์ ปันสุรัตน ์  คณะท างาน 
13. นายนฤเทพ  พรหมเทพ  คณะท างาน 
14. นางพิมพพ์รรณ จงสิริวฒัน ์  เลขานุการ 

 

เครือข่ายร่วม 
 เครือข่ายเยาวชน  จงัหวดัล  าพนู 

 เครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 เครือข่ายดา้นการศกึษา จงัหวดัล  าพนู



 
 

 


