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โครงการกลุ่มวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านการควบคุมยาสูบและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ปีที่ 1 
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คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
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ค าน า 

โครงกำรกลุ่มวิชำกำรและวิจัยเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพ้ืนที่ ปีที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร คือ ประกำรที่ 1 เพ่ือพัฒนำและ
ขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพ่ือใช้ข้อมูลวิชำกำร
และวิจัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะในระดับจังหวัด ประกำรที่ 2 เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่และมีกำรน ำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม และประกำรที่ 3 เพ่ือพัฒนำทีมนักวิจัย
ประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง    

ผลงำนวิจัยนี้ นอกจำกจะเป็นกำรเน้นทำงด้ำนวิชำกำรและวิจัยแล้ว ยังได้พัฒนำโครงกำรยุววิจัย ซึ่ง
เป็นกระบวนกำรเรียนรู้และประกอบสร้ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ เพ่ือเชื่อมโยงผู้คน ให้เข้ ำใจและ
รู้จักตัวเอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนในกำรต่อยอดกำรจัดกำรปัญหำสังคม ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถือเป็นกำรพัฒนำ
เครือข่ำยวิชำกำรและวิจัยให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เสริมสร้ำงให้ประเทศไทยมีศักยภำพเพ่ิมขึ้นที่จะสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรอำศัยเครือข่ำยเหล่ำนี้ เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำร
ควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพ่ืนที่ใน 9 จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงต่อไป   
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กิตติกรรมประกาศ 

งำนวิจัยฉบับนี้สำมำรถส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจำกควำมกรุณำและควำม ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย 
โดยเฉพำะ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหรี่ Southeast Asia 
Tobacco Control Alliance (SEATCA) เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
ภำคเหนือตอนบน ส ำนักงำนสำธำรณสุขทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง ส ำนักงำนควบคุมโรคที่ 8 ส ำนักงำน
ควบคุมโรคที่ 9 และอ่ืนๆ ส ำหรับควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รวมทั้งค ำแนะน ำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
นอกจำกนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักและข้อมูลน ำเข้ำทุกท่ำน  

งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำก ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) และ 
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

 

                                                                                                                                 
คณะผู้วิจัย  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  โครงกำรกลุ่มวิชำกำรและวิจัยเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพ้ืนที่ ปีที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ ประกำรที่ 1 เพ่ือพัฒนำ
และขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ข้อมูล
วิชำกำรและวิจัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะในระดับจังหวัด ประกำรที่ 2 เพ่ือพัฒนำงำนวิจัย
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นท่ีและมีกำรน ำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม และประกำรที่ 3 เพ่ือพัฒนำทีม
นักวิจัยประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง    

  ดังจะเห็นได้ว่ำโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เน้นเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื่นท่ี โดยมีเป้ำหมำยในกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำค
ประชำสังคมและภำคนโยบำยภำครัฐ และจะขยำยผลสู่ภำคเหนือตอนบนในขณะที่มีกำรพัฒนำขอทุน
สนับสนุนชุดวิจัยของพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำงด้วย ซึ่งจะเน้นในส่วนกำรประเมินผลกำรท ำ งำนของกลุ่ม
เครือข่ำยบูรณำกำรเหล้ำ-บุหรี่ระดับจังหวัด 

  ผลกำรด ำเนินกำรปีที่ 1 สรุปว่ำ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำต่อเนื่องเครือข่ำยวิชำกำรบุหรี่-เหล้ำ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง  โดยกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 9 จังหวัด 
ภำคเหนือตอนล่ำง  และจัดโครงกำรน ำร่องติดตำมร้ำนค้ำปลีกฯ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เพชรบูรณ์ ,   ขยำยผล
โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรควบคุมยำสูบในภำคเหนือตอนบน, ประสำน
กำรท ำงำนกับเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่
พ้ืนที,่ พัฒนำจัดกำรชุดวิจัยที่สนับสนุนประเด็นกำรขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่, เขียนบทควำมเผยแพร่, พัฒนำทีม
วิจัยประเมินผลเสริมแรง นอกจำกนี้ในโครงกำรกลุ่มวิชำกำรฯ ปีที่ 1 ยังได้พัฒนำโครงกำรยุววิจัยและ
โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ อีกด้วย 
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บทน า 

สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบในประเทศไทยจำกกำรส ำรวจล่ำสุดเมื่อปีพ.ศ 2554 พบว่ำอัตรำกำร
บริโภคยำสูบไม่ลดลง โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ชำยไทยยังสูบบุหรี่อยู่ถึงร้อยละ 42 เมื่อวิเครำะห์ต่อไป พบว่ำ ผู้สูบ
บุหรี่ในกรุงเทพมหำนครและในเมืองใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ในต่ำงจังหวัดสถำนกำรณ์กลับเป็นตรงกันข้ำม ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่ำกำรท ำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบ จ ำเป็นต้องขยำยและเน้นกำรท ำงำนในระดับพ้ืนที่มำกขึ้น นโยบำย
ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ MPOWER ที่ได้รับกำรแนะน ำจำกองค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization, 
WHO) เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่พบว่ำมำตรกำรต่ำงๆยัง
ไม่ได้ถูกน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งท ำให้เห็นว่ำกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่
จึงมีควำมส ำคัญมำกในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

หลักกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบัน คือ หลักกำรสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำซึ่ง
ประกอบด้วยสำมประสำนได้แก่ ภำคนโยบำยหรือภำครัฐ ภำคเครือข่ำยประชำคม และ ภำควิชำกำร ท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับพ้ืนที่ ภำคนโยบำยหรือภำครัฐที่ท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และ ส ำนักงำนควบคุมโรค และมีเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมหลำยกลุ่มที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่เช่น เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ และ สมัชชำ
สุขภำพ เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนำและขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลล์ เพ่ือใช้ข้อมูลวิชำกำรและวิจัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะในระดับจังหวัดและระดับภำค  

2) เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นท่ีและมีกำรน ำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
3) เพ่ือพัฒนำทีมนักวิจัยประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง 
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ชุดกิจกรรมที่ 1  เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการ
ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด 

กิจกรรมท่ี 1.1 พัฒนำต่อเนื่องเครือข่ำยวิชำกำรบุหรี่-เหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง 
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ตารางท่ี 1 สถานการณ์การสบูบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2554 

จังหวัด 
  อัตรา (ร้อยละ)        จ านวน (คน)       ล าดับที่ * 

ผู้สูบ ผู้ดื่ม ผู้สูบ ผู้ดื่ม ผู้สูบ ผู้ดื่ม 

1. พิษณุโลก  21.8 41.1 151,355 693,798 41 13 

2. สุโขทัย  22.4 39.0 115,649 517,279 35 20 

3. ตำก  23.1 34.8 97,929 423,387 29 28 

4. พิจิตร  18.2 25.3 89,880 493,960 59 55 

5. นครสวรรค์  16.8 24.0 159,204 946,699 66 62 

6. ก ำแพงเพชร  23.3 41.7 136,270 585,355 27 10 

7. อุทัยธำนี  24.5 26.8 64,170 262,306 19 49 

8. เพชรบูรณ์  22.3 36.9 188,082 842,911 36 25 

9. อุตรดิตถ์  16.8 36.9 67,707 403,505 67 22 
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ตารางท่ี 2 สถานการณ์การด าเนินงา นของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 9 จังหวัด  

หัวข้อ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก 
1. ประชุมคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ 

25 ก.ค.56 สิงหำคม 
2555 

พ.ย.
2555 

เพ่ิงจัดไป 
เมื่อปี 
2556  

กันยำยน 
2556 

พฤษภำคม 
2556 

กรกฏำคม 
2556 

16 สิงหำคม 
2556 

N/A 

2. ปี 2555-2556 มีกำรประชุมบ่อยแค่
ไหน 

1 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง ไม่มี 2 ครั้ง 2555 จัด
ไป 1 ครั้ง 

จัดขึ้นเดือน
ละ 1 ครั้ง 

N/A 

3. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุม
ยำสูบของจังหวัดอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่ 

ไม่มี ไม่มี มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

4. ก ลุ่ ม ง ำ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง ำ น ย ำ สู บ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ควบคุมโรค คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ควบคุม
โรค 

ควบคุม
โรค 

ควบคุม
โรค 

ควบคุม
โรค 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส่งเสริม
สุขภำพ 

ควบคุม
โรค 

* ตอบโดย ผู้แทน สสจ.ทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง (ส ำรวจ เดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. 2557
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1.1.1 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.สุโขทัย 

 

ก ำหนดกำร 

โครงการจดัเวทีคืนขอ้มูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นจงัหวดัสุโขทยั 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.  
ณ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั อ.เมือง จ.สุโขทยั 

************************************************************************ 
 

09.00-09.30  กล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงการฯ 

09.30-10.00 งานขบัเคล่ือนภาคประชาคม โดย พระครูสุมณฑ์ 

10.00-10.30 ความกา้วหนา้งานขบัเคล่ือนนโยบายระดบัจงัหวดัของภาครัฐ  

โดย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั 

10.30-11.30 สถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น จ.สุโขทยั  

โดย คุณนราศกัด์ิ ปานบุตร 

11.30-12.00 วเิคราะห์ประเด็น จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์และ คุณจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 หารือ และแลกเปล่ียนการใช้ขอ้มูลวิชาการในการขบัเคล่ือนนโยบายและการรณรงคร์ะดบั

จงัหวดั (เสร็จส้ินการประชุมโครงการ ฯ)   

 

 

 

 

 

 
 



12 | P a g e  

 

สรุปรำยงำนกำรประชุม 
 

โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย 
วันศุกร์ที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2556 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ภำคีเครือข่ำย 

1 นำยสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
2 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 นำยจักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
4 นำงสำวชมพูนุท  อ้นศรี หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
5 จ่ำเอกนรำศักดิ์  ปำนบุตร สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขุนไกร 
6 พระครูสุมณฑ์  ธรรมธำดำ  
7 อำจำรย์ส ำรำญ ศรีแก้ว สังกัดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     
8 นำยชูชำติ อุทัยชิต  
9 นำยกสนอง  อินทิม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ทับผึ้ง สังกัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลทับผึ้ง 
10 นำงสุมนำ  ตันติไวทยพันธ์ สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
11 นำยวัฏฏธรรม  นนทธิ สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
12 นำยเสน่ห์  แสงเงิน สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
13 นำงเพชรัตน์   กิจสนำโยธิน  สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย  
14 นำงเมตตำ   ลิมปวรำลัย สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
15 นำงสำวเบญจมำศ  พ่มสุขวิเศษ สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
16 นำยไพบูรย์ ทับโทน สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
17 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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วาระการประชุมและสรุปย่อการประชุม 
 

วาระท่ี 1 ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ 
คือ กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ  
  1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยำสูบจังหวัดสุโขทัยตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
  2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรขับเคลื่อนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย 
  3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
สุโขทัย 
 
วาระท่ี 2 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาคประชาคม 
  เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดสุโขทัย โดยพระครูสุมณฑ์ ธรรมธำดำ, คุณชูชำติ  อุทัยชิต และ
คุณส ำรำญ  สีแก้ว ได้น ำเสนอผลกำรขับเคลื่อน โดยกำรรณรงค์และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัยที่ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง   โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำมีอุปสรรคและ
ข้อจ ำกัดดังนี ้
  1) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือทั้งในเป้ำหมำย กลยุทธ์ และกิจกรรม ระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคประชำคม 
  2) ขำดกำรน ำข้อมูลด้ำนวิชำกำร เช่น สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
จังหวัดสุโขทัย ฯ มำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำ 
  3) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำคม 
 
วาระท่ี 3 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ  
  1) ผลกำรด ำเนินงำนในลักษณะงำนประจ ำ ได้แก่   
   1.1) กำรให้ควำมรู้แก่ ผู้ประกอบร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ 
และสถำนที่ผลิตยำเส้น  
   1.2) กำรเฝ้ำระวังกำรบังคับใช้กฎหมำย 
   1.3) กำรใช้สื่อรณรงค์ และกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถำนศึกษำ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   1.4) กำรสร้ำงและพัฒนำฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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  2) งำนโครงกำรสุโขทัยเมืองประวัติศำสตร์ปลอดบุหรี่ ได้แก่ กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนและมีกำร
ประชุม กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ต้นแบบ และกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและวิชำกำรใน
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย 
  
วาระท่ี 4 น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ  และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำคเหนือ
ตอนล่ำง โดยคุณนรำศักดิ์ ปำนบุตรน ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบจังหวัด
สุโขทัย (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) ซึ่งผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้สรุปปัญหำที่ได้จำกข้อมูล
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่  
  1) ประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ เยำวชนอำยุ 15-19 ปี ที่พบว่ำมีสถำนกำรณ์กำร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ (อัตรำกำรบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมำณ 30% และอัตรำกำรสูบบุหรี่ประมำณ 23%) 
  2) ผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย จ ำแนกเป็น ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ได้แก่ ยำเส้นหรือบุหรี่มวนเอง และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรำขำว สุรำชุมชน และเบียร์  
  3) สถำนที่เป้ำหมำย ได้แก่ สถำนที่รำชกำร ตลำด ส ำนักงำนขนส่ง และศำสนสถำน 
  4) กำรสื่อสำรกำรตลำด ได้แก่ กำรโฆษณำ ณ จุดจ ำหน่ำย และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
บริษัทยำสูบ 
  นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบและนัก
ดื่มเยำวชนหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
  มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ ไม่ ใช่ เรื่องปกติหรือยอมรับได้ ในวิถี
ชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ  
  โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ 
กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
  มาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จ าแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำร
ก ำหนดอำยุขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรณรงค์สำธำรณะด้วย
กำรสื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
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วาระท่ี 5  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย ใน 2 เป้ำหมำยหลัก ได้แก่ 
  1) พ้ืนที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมก ำหมำย (Clear Zone)  
  2) ลดอัตรำกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบของเยำวชนอำยุ 15-19 ปี 
  และมีมติร่วมกันว่ำสมควรให้มีกำรจัดเวทีในกำรแปลงเป้ำหมำยดังกล่ำวไปสู่กลยุทธ์และ
กิจกรรมร่วมกันต่อไป นอกจำกนี้รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอนได้เสนอให้มีกำรวิจัยประเมินผลเพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำเป็นต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยขอเชิญภำคประชำคมเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ระดังจังหวัด และเชิญเข้ำร่วมขับเคลื่อนโครงกำรสงกรำนต์ปลอดเหล้ำ ซึ่งจะแจ้ง
รำยละเอียดให้ทรำบต่อไป 
 

ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.2 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.อุตรดิตถ์ 

 

ก ำหนดกำร 

โครงการจดัเวทีคืนขอ้มูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.  
ณ หอ้งประชุมอาคารกองพฒันานกัศึกษา ชั้น 3 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

************************************************************************ 
09.00-09.30  กล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงการฯ 
09.30-10.00 งานขบัเคล่ือนภาคประชาคม โดย คุณสุรชยั สินสวสัด์ิ 
10.00-10.30 ความกา้วหนา้งานขบัเคล่ือนนโยบายระดบัจงัหวดัของภาครัฐ  

โดย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
10.30-11.30 สถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, โครงการวิจยัน าร่องติดตามลกัษณะ

ร้านคา้ปลีกขายบุหร่ี จุดขาย และ ผลิตภณัฑ์บุหร่ี, ผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
สนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอดเหล้าและบุหร่ี ใน จ.อุตรดิตถ์ โดย อาจารย ์ดร.ยุพิน 
เถ่ือนศรี 

11.30-12.00 วเิคราะห์ประเด็น จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์และ คุณจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 หารือ และแลกเปล่ียนการใช้ขอ้มูลวิชาการในการขบัเคล่ือนนโยบายและการรณรงค์ระดบั

จงัหวดั (เสร็จส้ินการประชุมโครงการ ฯ)   
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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สรุปรำยงำนกำรประชุม 

โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันจันทร์ที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมอำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 ดร.ยุพิน เถื่อนศร ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 นำยสุรชัย  สินสวัสดิ ์ ผู้ประสำนงำนอุตรดิตถ์ 
3 นำยสอน  ข ำปลอด ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง 
4 ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
5 นำยจักรพันธ์  เพ็ชภูมิ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
6 นำงสำวลินดำ  แก้วหลวง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
7 นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
8 นำยพนัส จงใจดี ผู้น ำองค์กรสื่ออิสระ 
9 นำยสิทธิชัย อยู่ยิ้ม ส ำนักงำนสำธำรณสุข อ.ลับแล 
10 นำงสุนิสำ วงศ์พุฒิ รพ.สต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
11 นำงสุชำดำ สีแดง ภำคประชำชน 
12 นำยธวัลรัตน์ แปลงดี ส ำนักงำน กศบ. 
13 นำยวันชำติ อ่อมแบง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 
14 นำยพรเทพ ธำระเวชรักษ์ รพ.สต.บ้ำนพระผ่ำน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
15 ร.ต.ต. ประธำน เล็กค ำ สภ. เมืองอุตรดิตถ์ 
16 นำยสมพงษ ์กงภูมิ นักวิชำกำรสำยสำมัชชำช ำนำญกำร 
17 นำงสำวสุนิสำ หล่อแก้ว รพ.สต.บ้ำนด่ำน 
18 นำยสุวิท เอี่ยมสอำด รพ.สต.สภำคุ้งตะเภำ 
19 นำงนันท์นภัส สิริสรำญลักษณ์ ผอ.หำดกรวด 
20 นำงนุชนำภรณ์ กิจรุ่งเรือง รพ.สต.พำจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
22 นำยทวีศักดิ์ ภู่วัฒนำ 23/3 ม.1 ต.คุ้งตะภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
23 นำงสำวดำริน สีกำวี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
24 นำงสำวนัฐติมำ ศรีทิพย์ สคล. อุตรดิตถ์ 
25 นำยเชษฐพงษ์ สินสวัสดิ์ สคล. อุตรดิตถ์ 
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วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 

วาระท่ี 1  ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อน
ภำคประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์  3 ประกำร คือ                     
    

 1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
 2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยในกำร  
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ ์
 3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วาระที่ 2  น าเสนอผลการด าเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
ของ ภาคประชาคม 
    คุณสุรชัย  สินสวัสดิ์ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้น ำเสนอผลกำรขับเคลื่อน 
กำรรณรงค์ และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ที่
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยพบว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมยังคงเป็นปัญหำที่สมควรได้รับกำรแก้ไขต่อไป เช่น 
ปัญหำเรื่องป้ำยโฆษณำผลิตภัณฑ์สินค้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ กำรจ ำหน่ำยสลำกเหล้ำ  และกำร
จ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบให้เยำวชน เป็นต้น 

     
วาระที่ 3  น าเสนอผลการด าเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
ของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
     พบว่ำ สถำนกำรณ์ในภำพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังพบปัญหำเกี่ยวกับ สถำนกำรณ์กำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ โดยผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยได้แก่ สุรำขำว สุรำชุมชน  และยำเส้นพ้ืนบ้ำน   ปัญหำ
อัตรำกำรเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและผลกระทบทำงสุขภำพ  ปัญหำกำรขำดควำมรู้ ควำม
ตระหนัก และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกในชุมชน และผู้ประกอบกำรสถำน
บันเทิง  
 
วาระที่ 4  น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย  และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
       ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ภำคเหนือตอนล่ำง น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ, โครงกำรวิจัยน ำร่องติดตำม
ลักษณะร้ำนค้ำปลีกขำยบุหรี่ จุดขำย และ ผลิตภัณฑ์บุหรี่, ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำ
ประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม)  
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        นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำ
ใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่ 
  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน เช่น  
กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผล
น้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
  มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนดอำยุ
ขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนดสถำนที่
ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
 
วาระท่ี 5  ข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบร่วมกัน ระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์  ดังนี้ 
  1. สร้ำงควำมตะหนัก ก ำหนดนโยบำย-มำตรกำร และมีกำรควบคุมก ำกับติดตำมไปสู่กำรปฏิบัติ ใน
ระดับนโยบำย 
  2. กำรจัดกิจกรรมกำรรับรู้กลยุทธ์บริษัทยำสูบ ในสถำนศึกษำ เช่น กิจกรรมโรงพักจ ำลอง  
  3. กำรติดต่อสื่อสำรของคณะท ำงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
อย่ำงต่อเนื่อง 
  4. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปัจเจก  และ
กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสถำบันครอบครัว 
  5. กำรคืนข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงำนวิจัยและวิชำกำรเรื่องกำรควบคุมยำสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  6. ประสำนควำมร่วมมือกับ อปท. (โดยเฉพำะด้ำนงบประมำณท้องถิ่นในกำรควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ) 
  7. กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน อสม. (รำกหญ้ำ) 
  8. กำรขับเคลื่อนในระดับจังหวัด (สร้ำงแบรนด์, จุดขำย, วิสัยทัศน์ร่วม) 
  9. มำตรกำรทำงสังคมในระดับชุมชน และมำตรกำรทำงกฏหมำย (กำรบังคับใช้กฎหมำย เช่น กำร
ออกใบอนุญำต กำรโฆษณำ ฯ) 
  10. สื่อสร้ำงสรรค์สังคมโดยเฉพำะเพ่ือในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยำวช 
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.3 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.พิจิตร 
 

ก าหนดการ                                                                                                                                                  
โครงกำรจัดเวทคืีนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวดัพจิิตร                                           

วนัพุธท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.                                                                                                        
ณ  หอ้งประชุมของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร                 

08.30 น. - 09.00 น.    ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ                                                                                                 
09.00 น. - 09.30 น. ช้ีแจงความส าคญัและวตัถุประสงคข์องโครงการฯ                                                                                 
   โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์  น่ิมพิทักษ์พงษ์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ
   ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง                                                                    
09.30 น. - 10.00 น.  ภำคประชำคม: น าเสนอผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัและควบคุมการบริโภคยาสูบ
   และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัพิจิตร     
   โดยคุณรุ่งทิวา มโนวชิรสรรค์ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวดัพิจิตร                                                                                                                                              
10.00 น. -10.30 น.  ภำครัฐ: น าเสนอผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนเชิงนโยบายในการเฝ้าระวงัและ 
   ควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัพิจิตร                                                           
   โดย คุณจารุณี ภักดีโต : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพิจิตร                              

10.30 น. - 11.30 น.  ภำควชิำกำร: น าเสนอสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬา
ปลอดเหลา้และบุหร่ีจงัหวดัพิจิตร                                                                                                                                       
 โดย คุณสุทธิพงษ์  ย่ิงสูง : เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จังหวดัพิจิตร                                  

11.30 น. - 12.00 น. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัผลการวจิยัและขอ้มูลทางวิชาการ ในประเด็น                                           
   - มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิภาพ                                                                                                                  
   - ขอ้เสนอและประเด็นทา้ทายในวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี พ.ศ. 2556                                     
   โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ และคุณจักรพันธ์ เพช็รภูมิ      
12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. - 15.00 น. ร่วมวเิคราะห์สถานการณ์ จดัล าดบัปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกบัการเฝ้าระวงั

และควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัพิจิตร 
 

หมายเหตุ:   รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น., 14.30 น. และพักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา  
12.00 น. ท้ังนีก้  าหนดการดังกล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปการประชุม 
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิจิตร 

วันพุธที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น.  
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพิจิตร อ ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ภำคีเครือข่ำย 
1 นำยสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
2 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 นำยสุทธิพงษ์  ยิ่งสูง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตะพำนหิน 
4 นำงรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
5 นำงจำรุณี ภักดีโต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
6 นำงศิริพักตร์ มัฆวำล ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ 
7 นำยจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ      หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
8 นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
9 นำงผ่องพรรณ ธีระวัฒนศักดิ์ โรงพยำบำลพิจิตร 
10 นำงสำวพิชญำภัค ลำภชัยเจริญกิจ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพิจิตร 
11 นำงสำวธนิดำ วิมล โรงพยำบำลวชิรบำรมี 
12 นำงวีระนุช ก่อแก้ว โรงพยำบำลทับคล้อ 
13 นำงสำวพัชรมณฑ์ อินพุ่ม โรงพยำบำลวังทรำยมูน 
14 นำงสำวประภัสสร โพธิ์ทอง โรงพยำบำลวังทรำยมูน 
15 นำงสำวขนิษฐำ สิทธิด ำรงกำร สสอ.วังทรำยมูน 
16 นำงสุนันทำ ศรีหิรัญ สพม.41 
17 นำงสำวพรณิภำ พลอยกิติกูล โรงพยำบำลสำมทัพ 
18 นำงสำวจิตติมำ บุญประเสริฐ สสอ.โพทะเล 
19 นำงปณตพร วะระขะจี โรงพยำบำลโพทะเล อ.โพทะเล 
20 นำงรัตติกำล จันทวงษ์ โรงพยำบำลวชิรบำรมี อ.วชิรบำรมี 
21 นำยโยธิน เอ่ียมต่อม สสอ.สำมง่ำม 
22 นำงสำวดวงพร ศรีดงพลับ อบจ.พิจิตร 
23 นำยประสงค์ มีทุน สำธำรณสุขอ ำเภอตะพำนหิน 
24 นำงสำวภำวี สนธิกัน สสอ.ทับคล้อ 
25 นำยบัญชำ ค ำแก้ว สสอ.ทับคล้อ 
26 นำงสำวสุรดำ จ ำปำศรี อบต.รังนก 
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27 ร.ต.ต.ทศพล พงศ์ศิริวรรณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
28 นำยณัฎฐวุฒิ วีระกุล รพ.สต.วังกรด 
29 นำยอิทธิภัทธ์ สุขเกษม รพ.สต.วังตะกู 
30 นำงนงณภัส รู้คงประเสริฐ สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จ.พิจิตร 
31 นำงพัชริน บุญโชติ อบต.หนองโสน 

 
วาระการประชุมและสรุปย่อการประชุม 
 

วาระท่ี 1 ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ 
คือ กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตร เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ  
  1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยำสูบจังหวัดสุโขทัยตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
  2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์  จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรขับเคลื่อนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตร 
  3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
พิจิตร 
 

วาระท่ี 2 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาคประชาคม 
คุณรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์ ผู้ประสำนงำนของเครือข่ำย ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง ได้น ำเสนอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยได้ยกตัวอย่ำงพ้ืนที่ท ำกิจกรรมในจังหวัดพิจิตร เช่น เขตเทศบำลตะพำนหิน อ ำเภอตะพำนหิน ได้จัด
กิจกรรมเข้ำพรรษำปลอดเหล้ำ  กฐินปลอดเหล้ำ   วัดปลอดเหล้ำ โรงเรียนปลอดเหล้ำ     คนต้นแบบเลิกเหล้ำ   
งำนบวชปลอดเหล้ำ งำนศพปลอดเหล้ำ  
 

ผลกำรขับเคลื่อน โดยกำรรณรงค์และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตรที่ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำมีอุปสรรคและข้อจ ำกัดดังนี้ 

1) เครือข่ำยยังไม่เข้มแข็ง  ท ำงำนได้เฉพำะพ้ืนที่ ของตนเอง 
2) มีกำรเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ที่เข้ำมำร่วมกิจกรรม 
3) เครือข่ำยส่วนใหญ่ยังเป็นภำครำชกำร /ท้องถิ่น  
4) ภำคประชำชนล้วนๆ นั้น ยังไม่มี 
5) ลักษณะงำนที่ท ำ ขับเคลื่อนงำนบุญประเพณี/และกำรเฝ้ำระวัง , งำนเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน เช่นโรงเรียน

ปลอดเหล้ำ, พ้ืนที่.ปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย  
และคุณรุ่งทิวำ ได้ยกตัวอย่ำงภำพให้เห็นกิจกรรมของโครงกำรเพ่ิมพ้ืนที่ดี สนุกสนำนสงกรำนต์

ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
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วาระท่ี 3 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
  คณุจารุณี ภกัดีโต ตวัแทนจากส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนยำสูบ
ใน จ.พิจิตร ใน 2 ลักษณะ คือ  
 1) ผลกำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด 

 ประชำสัมพันธ์ ตรวจงำนประเพณีต่ำง ๆที่จัดขึ้นในจังหวัดเป็นงำนส ำคัญระดับจังหวัดให้
ปลอดควันบุหรี่ เช่น งำนแข่งขันเรือยำวประเพณี  งำนงิ้ว  งำนกีฬำเยำวชนแห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก 

 ให้ควำมรู้เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค/ นักเรียนมัธยมปลำยโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง , 
พิจิตรพิทยำคม/ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร,ร้ำนค้ำปลีก  
2) ผลกำรด ำเนินงำนในระดับอ ำเภอ 

 ประชำสัมพันธ์และตรวจ 
1. งำนประเพณีต่ำง ๆที่จัดขึ้นในระดับอ ำเภอให้ปลอดควันบุหรี่  
2. สถำนที่รำชกำรรพ./สสอ./ที่ว่ำกำรอ ำเภอ/สถำนีต ำรวจ 
3. ตลำดนัด  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ประชำชนไม่ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่  
2. กำรรับรู้ยังไม่ครอบคลุม 
3. ภำครำชกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเป็นตัวอย่ำงแก่ประชำชน เกี่ยวกับกำรคุ้มครองฯ พบยังมีกำรสูบบุหรี่

ในตัวสถำนที่รำชกำร เช่น ศำลำกลำง และที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงอ ำเภอ  
4. จังหวัดพิจิตร ไม่มี NGO ภำคประชำชนอำสำมำท ำงำนด้ำนนี้ อย่ำงจริงจัง 
5. ไม่สำมำรถสร้ำงแกนน ำได้ 
6. ขำดงบประมำณสนับสนุนภำครัฐ 
7. เครือข่ำยเยำวชนไม่เข้มแข็งจบจำกโรงเรียนไปแล้ว ต้องสร้ำงใหม่ตลอดเวลำ  

ข้อเสนอแนะ  
ให้ส่วนกลำงท ำ Spot ทำงโทรทัศน์ วิทยุให้ครอบคลุมตำมพ.ร.บ. คุ้มครอง และเปิดบ่อยๆ กำรรับ

บุคลำกรเข้ำท ำงำนในภำครำชกำรให้บรรจุคุณสมบัติไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ สืบประวัติ และตรวจเลือดหำนิโคติน ถ้ำพบ
ภำยหลังไล่ออก สนับสนุนสื่อถำวรให้มำก ๆ ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจบังคับใช้กฎหมำยเด็ดขำด กรณีพบควำมผิดซึ่ง
หน้ำ 
   

วาระท่ี 4 น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ  ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่จังหวัดพิจิตร  และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  คุณสุทธิพงษ์  ยิ่งสูง ซึ่งเป็นเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ 
จังหวัดพิจิตร  และผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาประเด็น “สนามกีฬาปลอดเหล้า
และบุหรี่จังหวัดพิจิตร” โดยเลือกแบบสะดวก จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุป
ได้ว่ำ จำกกำรส ำรวจอัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ของจังหวัดพิจิตร มีล ำดับอัตรำกำร
สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศตำมจ ำนวนประชำกรเป็นดังนี้ ในปี พ.ศ.2550 อยู่ในอันดับที่ 28 
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คิดเป็นร้อยละ 21.8 และใน พ.ศ. 2554 อยู่ในอันดับที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตำมล ำดับ เมื่อวิเครำะห์จำก
ตัวเลขอันดับดูเหมือนว่ำอันดับจะดีขึ้น  
 อัตรำกำรเลิกบุหรี่ที่เลิกได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6 ด.ของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 22.51  
 อัตรำกำรเลิกสูบบุหรี่รำยใหม่ที่เพ่ิงเลิกได้ 6-18 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.78  
 อัตรำกำรกลับมำสูบซ้ ำของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 88.55  
 อัตรำกำรรับควันบุหรี่มือสองภำยในบ้ำนของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2554 ร้อยละ 30.51  
 อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในเพศชำย 6 ปี และเพศหญิง 13 ปี  
 

ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้ 
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำยุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ  26.8 (อันดับที่ 55) 
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำยุ 15-19 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.4 (อันดับที่ 40) 
 ดัชนีคะแนนควำมเสี่ยงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.494 (อันดับที่ 32)  
 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ ร้อยละ 8.0   
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย 606 บำท/เดือน  

 ช่วงวัยที่ดื่มมำกที่สุดคือช่วงอำยุ 20 – 39 ปี อันดับที่สองคือ ช่วงอำยุ 40 – 60 ปี อันดับที่สำมคือ
เยำวชนช่วงอำยุ 15 -19 ปี และสุดท้ำยคือผู้สูงอำยุ 60 ปี ขึ้นไป สิ่งที่น่ำสนใจคือกลุ่มอำยุ 15 – 19 ปี ซึ่ง
เป็นเยำวชนและมีอำยุยังไม่ถึง 20 ปี ที่สำมำรถเข้ำถึงสุรำจนมีอันดับที่สำม  

 

 แหล่งซื้อหรือแหล่งที่มำ 
 -  จำกร้ำนค้ำในชุมชน          -  ร้ำนสะดวกซ้ือ   
 -  เพ่ือนน ำมำจำกที่อ่ืน         -  ร้ำนขำยของช ำที่จ ำหน่ำยในชุมชน 
           -  งำนเลี้ยง, โต๊ะจีน             -  เทศกำลต่ำงๆ เช่น วันเกิด  ปีใหม่ สงกรำนต์  เป็นต้น 

 สำเหตุของกำรสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ คือ 
- อยำกรู้อยำกลองว่ำเป็นอย่ำงไร,คึกคะนอง 
- เพ่ือนชวน 
- ท ำตำมเพ่ือน , รุ่นพี่,  ผู้ใหญ่  
- อยำกเข้ำกลุ่มเพ่ือน     
- จำกสื่อโฆษณำ,ทีวี 
- จำกงำนเลี้ยงในหมู่บ้ำน 
- จำกกำรแข่งขันกีฬำ 
 

             ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้สรุปปัญหำที่ได้จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่  

- พิจิตรท ำได้ถึง 70 % เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ โดยเมื่อวิเครำะห์ข้อมูลระดับประเทศ ปัญหำคือ 
เบียร์ และส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มประจ ำ 

- อัตรำกำรสูบลดลงจำกปี 2550 เป็นตัวอย่ำงที่ดีมำกของภำค และต้องด ำเนินหน้ำต่อไป 
- จ ำนวนผู้สูบเยำวชนเพิ่มมำกขึ้น ต้องเน้นส่วนเยำวชนให้เพิ่มขึ้น 
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  นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบและนัก
ดื่มเยำวชนหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
  มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน  
เช่น  กำรเพิ่มพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ  
  โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ 
กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
   

มาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จ าแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนด
อำยุขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
                           
วาระท่ี 5  เรื่องโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกในชุมชน
ชนบท ของ จ.พิจิตร   
  คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ  ได้น ำเสนอผลของโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำสูบของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกในชุมชนชนบท ของ จ.พิจิตร  ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ ในช่วงเยำวชนอำยุ 
15-18 ปี มีกำรบริโภคยำสูบกันมำก และจำก 3,000-4,000 ร้ำนค้ำที่ขำยบุหรี่และแอลกอฮอล์ พบว่ำ 90 
% ซื้ออย่ำงง่ำยดำยและมีพฤติกรรมอื่นๆ โดย 1 ใน 3 คนที่พบนั้น มีกำรวำงโชว์และมีพฤติกรรมของกำร
แบ่งขำย 
 

วาระท่ี 6  วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกบัการเฝา้ระวงัและการควบคมุการ
บริโภคยาสบูและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดัพิจิตร 
  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิจิตร โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์
พงศ์ สรุปได้ ดังนี้ 

ปัจจัยความส าเร็จมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชน 
- key person แม่บ้ำน ผู้น ำชุมชน บุคคลต้นแบบ ฯ 
- มำตรกำรทำงสังคม  แผนพัฒนำชุมชน กองทุนเงินล้ำน(ลดดอก) บริกำรเต้นท์ 
การจัดบริการเลิกบุหรี่ใน รพ.สต. 
-  key person เวชปฏิบัติในรพสต. 
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-  ใช้ข้อมูลที่มีในแฟ้มครอบครัว ให้ควำมรู้   
- จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ 
- เฝ้ำระวัง เก็บข้อมูลระดับพ้ืนที่ 
ประเด็นการขายบุหรี่ และเหล้าในชุมชน 
- วิเครำะห์ (ทบทวน) สถำนกำรณ์กำรเงิน ....หนี้เสียจำกกำรขำยเหล้ำ บุหรี่  
- มำตรกำรทำงสังคมเชิงสร้ำงสรรค์ .... นโยบำยงดขำยเหล้ำวันพระ  ประชำสัมพันธ์คุณงำมควำมดี 
- กำรรับรู้ กำรตีฆ้องร้องป่ำวทำงสังคม เช่น  วัดเขตห้ำมดื่ม ห้ำมเมำ  ห้ำมเล่นพนันฯ     
- ขยำยผลและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ...งดขำยเหล้ำเข้ำพรรษำ   ไหว้ครูปลอดเหล้ำ-บุหรี่ 
ปัจจัยการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 
- รับรู้ ซึมซับจำกแบบอย่ำงรอบตัว  ผู้ปกครอง ครู  ภำรโรง ฯ 
- อยำกรู้ อยำกมีประสบกำรณ์ 
- ต้องกำรได้กำรยอมรับเข้ำกลุ่ม ควำมมีตัวตน 
- กำรอยู่รวมกลุ่ม  แชร์กันสูบ   
- สถำนที่เอ้ือให้สูบ เช่น ห้องน้ ำ 
- กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคต่ ำ 
- กำรรับรู้ผลกระทบต่ ำ 
- กำรรณรงค์ที่ขำดประสิทธิผล 
-  บทบำทของครอบครัว 
การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพิจิตร 
เป้าหมาย (ร่วม)  
สนำมกีฬำปลอดบุหรี่และเหล้ำ ...สนำมกีฬำปลอดภัย สนำมกีฬำเป็นสุข 
ลดอัตรำบริโภคบุหรี่และเหล้ำ เฉพำะกลุ่ม....  แม่บ้ำน   เยำวชน 
หมู่บ้ำนลดเสี่ยง ลดโรค  
พัฒนำเครือข่ำยวิชำกำรควบคุมบุหรี่ และเหล้ำ จังหวัดพิจิตร*** 
กิจกรรม... ถอดบทเรียน ....แลกเปลี่ยนเรียนรู้   พัฒนำองค์ควำมรู้ (Best practice) 
โจทย์ (ทางเลือก) 
1. โครงกำรร่วม  ลดภำระ งำนเอกสำร กำรเงิน แต่ควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำรลดลง 
2. โครงกำรย่อยตำมสภำพพ้ืนที่  มีภำระเอกสำร กำรเงิน แต่รักษำควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำร 
โอกำส 
ควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำรฯระดับพ้ืนที่ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเชิงบริหำร 
ต้นทุนทำงสังคม เครือข่ำย ภำคประชำสังคมที่มีควำมเข้มแข็ง 

 
วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
  ช่องทางติดตอ่หนว่ยวิจยัยาสบูฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand ขอสนบัสนนุ
สือ่รณรงค์วนังดสบูบหุร่ี 
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.4 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.เพชรบูรณ์ 
 

ก ำหนดกำร 

โครงการจดัเวทีคืนขอ้มูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.  
ณ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

************************************************************************ 
09.00-09.30  กล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงการฯ 
09.30-10.00 งานขบัเคล่ือนภาคประชาคม โดย คุณส าเริง บุญแจง้ 
10.00-11.00 สถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, โครงการวิจยัน าร่องติดตามลกัษณะ

ร้านคา้ปลีกขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี จุดขาย และผลิตภณัฑ์บุหร่ี ใน จ.เพชรบูรณ์ โดย 
คุณวจิิตรา บุญแจง้ และทีมวจิยั 

11.00-12.00 วเิคราะห์ประเด็น จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และวนังดสูบบุหร่ีโลก 2556 โดย ปิยะรัตน์ 
น่ิมพิทกัษพ์งศ ์และจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 หารือ และแลกเปล่ียนการใช้ขอ้มูลวิชาการในการขบัเคล่ือนนโยบายและการรณรงค์ระดบั

จงัหวดั (เสร็จส้ินการประชุมโครงการ ฯ)   
 

หมำยเหตุ: ก าหนดการ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 

โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น. 
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 

1 นำยสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณโุลก 
2 ผศ.ดร. ปิยะรัตน ์นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 นำงวิจิตรำ  บุญแจ้ง รพ.สต.บำ้นติ้ว ส ำนักงำนสำธำรณสุขหลม่สัก  
4 นำยส ำเริง  บุญแจ้ง รพ.สต.บำ้นไร่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขหลม่สัก  
5 นำยสุรพล  ค ำศุกล รพ.สต.วดัป่ำ สำธำรณสุขอ ำเภอหล่มสัก   
6 นำยธัชพงษ์ เสำธง รพ.สต.น้ ำชุน สำธำรณสุขอ ำเภอหล่มสัก    
7 นำงสำวสกำวรตัน์ ทวีนุต รพ.สต.หนองคัน สำธำรณสุขอ ำเภอหล่มสัก 
8 นำงสำวสุกุมำ เถำะสุวรรณ โรงพยำบำลหลม่สัก 
9 อำจำรย์จุน  ค ำมำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 
10 นำยอิทธิพล มหำเดช ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11 นำยวสันต์ พลพระรำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
12 นำยพงศกร มำกม ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
13 นำยอวยชัย ทองหำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
14 ร.ต.อ. ภูวดล อินทร์ศิร ิ สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
15 นำงสำวฐิติญำ แสนพันดร หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
16 นำยบุญเลิศ สงสยั ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก 
17 นำยจักรพันธ์ เพ็ชรภมูิ      หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
18 นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
19 นำงสำวกุลิสรำ อนุวงษ ์ พี่เลี้ยงเยำวชนอ ำเภอหล่อสัก 
20 เด็กหญิงรุ้งตะวัน เสำธง เยำวชนอ ำเภอหล่มสัก 

 
 

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 

วาระที่ 1  ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 

    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ กำรน ำเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน ำไปสู่กำรประสำนพลังตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่ง
ประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำคประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ                         
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  1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 

  2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยในกำร  ขับเคลื่อน
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วาระที่ 2  น าเสนอผลการด าเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด เพชรบูรณ์ของ ภาค
ประชาคม 

    คุณส ำเริง บุญแจ้ง ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้น ำเสนอผลกำรขับเคลื่อน กำรรณรงค์ และ
กำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  โดย
พบว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมยังคงเป็นปัญหำที่สมควรได้รับกำรแก้ไขต่อไป นอกจำกนี้คุณส ำเริง บุญแจ้ง ยังได้น ำเสนอ
สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน จ.เพชรบูรณ์ 

     
วาระที่ 3  น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

       คุณส ำเริง บุญแจ้ง ยังน ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความชุกของนักดื่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ควำมชุกของนักดื่มในประชำกร อำยุ 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 39.3 

เป็นอันดับที่ 25 ของประเทศไทย  (อับดับ 1 คือ จ.พะเยำ) 
 ควำมชุกของนักดื่มในประชำกร วัยรุ่น (อำยุ 15-19 ปี)  

ร้อยละ 15.1 
เป็นอันดับที ่27 ของประเทศไทย 
(อับดับ 1 คือ จ.พะเยำ)  

 

ปัญหาจากการด่ืม 

 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ ร้อยละ3.4 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 โดยเฉลี่ย (บำท/เดือน) 413 บำท 
 ดัชนีคะแนนควำมเสียงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด  
 0.577 (อันดับที่ 15)  

 
คุณวิจิตรำ บุญแจ้ง เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ภำคเหนือ

ตอนล่ำง น ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุปได้ว่ำ 

กลุ่มตัวอย่ำง พบเห็นกำรสูบบุหรี่/ขำย/บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนำมกีฬำเป็นร้อยละตั้งแต่ 5-62% 

(เพชรบูรณ์น้อยที่สดุ พิษณุโลกมำกท่ีสุด) 

กลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 5 จังหวัดส่วนใหญ ่ทรำบว่ำสนำมกีฬำเป็นเขตปลอดบุหรี ่และเป็นเขตห้ำมขำย/ดื่ม
แอลกอฮอล ์(เพชรบูรณ ์สุโขทัยและอุตรดติถ์ ประมำณ 80% -95% ในขณะที่พิษณุโลก และตำก กำรรับรู้ต่ ำกว่ำ (ประมำณ 50%) 

กลุ่มตัวอย่ำงเคยเห็นป้ำยห้ำมสบูบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ มำกกวำ่ 50 % คือ สุโขทัยและเพชรบูรณ ์
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อกำรจัดโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และบุหรี่ และมี
ควำมพึงพอใจในกำรประชำสมัพันธ์กำรด ำเนินคดี 

หำกมีผู้กระท ำผิดโดยหน่วยงำนภำครัฐ (จังหวัดอุตรดิตถ์, ตำก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์ ร้อยละ 87-95 ส่วน
จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 61)  

พร้อมท้ังน ำเสนอสถำนกำรณ์กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ ใน สต.บ้ำนติ้ว อ.หล่มสัก โดยพบว่ำ
ในกลุ่ม 20-39 ปี ดื่มมำกที่สุด เยำวชน 15% เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

และคุณสกำวรัตน์ ทวีนุช ได้น ำเสนอผลของโครงกำรวิจัยน ำร่องติดตำมลักษณะร้ำนค้ำปลีกขำยบุหรี่ จุด
ขำย และ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประชำชนส่วนใหญ่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำล ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จำกร้ำนค้ำชุมชน 

2. พบลักษณะกำรจ ำหน่ำยบุหรี่ ท่ีมีป้ำย/รำคำ และมีกำรตั้งโชว์ มำกกว่ำ 35% 
3. โดยส่วนใหญ่ จะพบสินค้ำบุหรี่ที่ผลิตในไทย และน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศข้ำงเคียง (ฟิลิปินส์ ,อินโดนีเซีย, 

กัมพูชำ )  

ปัญหาท่ีพบจากการเก็บข้อมูล 

 กำรเก็บข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้กำรสังเกต  ซึ่งผู้เก็บข้อมูลจะรู้สึกอึดอัด อยำกพูดอยำกถำม  บำงที
แม่ค้ำจะถำมว่ำ ต้องกำรอะไร  จะเอำอะไร   และแสดงควำมไม่พอใจถ้ำไม่ซื้ออะไรเลย บำงทีต้องซื้อสินค้ำตัวอื่นๆ ที่เรำไม่
ต้องกำร  

 ขณะเก็บข้อมูล ผู้เก็บข้อมูลหลอกซื้อบุหรี่ 2-3 มวน แม้ค้ำก็ขำยให้ บำงร้ำนแพ็คใส่ถุงพลำสติกเตรียมไว้ถุง
ละ 3-5 มวน   “ ขำยง่ำย”  

 ผู้เก็บข้อมูลนอกเขตเทศบำล  ได้สอบถำมเรื่องกฎหมำย เหล้ำ บุหรี่ ผู้ขำยบอกว่ำไม่ทรำบ ไม่รู้ว่ำท ำผิด 
พ.ร.บ.  

 มีสลำกเหล้ำขำยหน้ำร้ำน(รู้กฎหมำย) ผู้ขำยบอกว่ำเคลียร์กับต ำรวจแล้ว   ผู้เก็บข้อมูลได้อธิบำยถึงควำมผิด
ถูกปรับเป็นจ ำนวนมำก ไม่คุ้มกับกำรขำย และ ได้ติดตำมสังเกตหลังจำกให้ค ำแนะน ำ  พบว่ำผู้ขำยเก็บจำกหน้ำร้ำนแล้ว  
ข้อเสนอแนะ 

 น่ำจะมีกำรประชำสัมพันธ์ พ.ร.บ.เหล้ำ บุหรี่ให้ประชำชนได้รับรู้ทั่วกันมำกข้ึน  

 อยำกให้เจ้ำพนักงำนท ำหน้ำท่ีอย่ำงจริงจัง  
 

        นอกจำกน้ี คุณจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล 
(Best buys) ได้แก่ 

  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 

  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน เช่น  กำร
เพิ่มพื้นท่ีกำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 

  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 

  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อย
ที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 

  มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 
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  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำ และ
กำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 

  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนดสถำนที่ห้ำมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำรสื่อสำรทำง
เดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 

วาระท่ี 4  วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกบัการเฝา้ระวงัและกำรควบคมุการ
บริโภคยาสบูและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่ม
พิทักษ์พงศ์ สรุปได้ ดังนี้ 
 
 

ก้ำวต่อไป… 

- เป้ำหมำยร่วม 

- พัฒนำเครือข่ำย...บุคคลต้นแบบ บุญประเพณี 
- กำรป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่... กลุ่มเยำวชน 

- กำรบังคับใช้กฎหมำย (สสจ.) 
- รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 

- สกัดนักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่ ลดนักสูบ นักดื่มหน้ำเก่ำ 

- จังหวัดปลอดบุหรี่-เหล้ำ ...มีงบประมำณสนับสนุน 

- กำรประสำนงำนเครือข่ำย....ประชุมต่อเนื่อง จ ำนวนผู้ประสำน 

- คณะท ำงำน คณะกรรมกำร 3 ภำคส่วน 

- โรงเรียนดีประจ ำต ำบล โรงเรียนในฝัน ...คัดกรองนักเรียนด้วยแบบประเมิน ASSIST 

- แหล่งทุนบูรณกำรเหล้ำ อุบัติเหตุ...กองทุนเลขสวย 

ประเด็นงำนวิจัย/วิชำกำร/ควำมรู้ 

- ปัญหำ (ขนำดปัญหำ ปัจจัย สำเหตุ) และแนวทำงแก้ไข 

- ปัญหำควันบุหรี่ มือสอง และกำรพนันในงำนศพ 

- ถอดบทเรียนงำนศพปลอดกำรพนันในพ้ืนท่ี 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  ช่องทำงติดต่อหน่วยวิจัยยำสูบฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand ขอ
สนับสนุนสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ 
 

 
 
 

ภำพบรรยำกำศในงำนประชุมจัดเวทีคืนข้อมูล 
 



56 | P a g e  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



57 | P a g e  

 

 



58 | P a g e  

 

 



59 | P a g e  

 

 



60 | P a g e  

 

 

 



61 | P a g e  

 

 

 

 
 



62 | P a g e  

 

1.1.5 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.นครสวรรค์ 

 

ก ำหนดกำร         
                                                                                                                                                         

โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครสวรรค์                                         
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        

ณ  ห้องประชุมพุดตำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์                
09.00 น. - 09.30 น. ชี้แจงควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ                                                                                 
  โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ 
  ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง                                                                   
09.30 น. - 10.00 น.   ภาคประชาคม: น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและควบคุมกำรบรโิภคยำสูบ 
  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงัหวดันครสวรรค์     
  โดย คุณเหรียญ บุญส าลี : เครือข่ายองค์กรงดเหลา้จังหวดันครสวรรค์                                                                                                                                           
10.00 น. -10.30 น.  ภาคนโยบาย: น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเชิงนโยบำยควบคุม 

ยำสูบและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์                                                           
 โดย คุณปรีดา อินทรชิด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์                          

10.30 น. - 11.30 น.  ภาควิชาการ: น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
 ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอด เหล้ำ 
และบุหรี่ ใน จ.นครสวรรค์                                                                                                                                
โดย คุณจิตรา โพธิ์เนียม: เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์                                 

11.30 น. - 12.00 น.     รว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้อมูลทำงวิชำกำร และเสนอควำม
ต้องกำรงำนวิจัยและวิชำกำรของพ้ืนที่                                            

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย : ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
    

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

13.00 น. - 13.30 น. มำตรกำรในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ที่มปีระสิทธิภำพ     
โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ      
13.30 น.-15.00 น. ระดมสมองแลกเปลี่ยน สร้ำงกลไกกำรประสำนงำนในจังหวัดเพ่ือกำรขับเคลื่อนโดยใช้

แนวทำงสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 

หมายเหต:ุ   รับประทานอาหารวา่งเวลาประมาณ 10.00 น., 14.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา  12.00 น.   ทั้งนี้
ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์                                         

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        
ณ  ห้องประชุมพุดตำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์                

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 คณุสอน  ข าปลอด ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
2 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3 นางสาวจิตรา โพธ์ิเนียม โรงพยาบาลลาดยาว กลุม่งานเวชศาสตร์ 
4 คณุปรีดา อินทรชิด ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 
5 นายเหรียญ  บญุส าลี 29/2 หมูท่ี่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
6 นางสาวนารี สวุรรณชะนะ 64 ม.2 ต.วดัไทร อ.เมือง จ.  นครสวรรค์ 
7 คณุไพศาล  เจียนศิริจินดา ผ.อ.ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชน 

ภาคเหนือ 
8 นางกรกต  คีรีวรรณ สภาวฒันธรรม 
9 คณุพรประภา อนัเตวา พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดันครสวรรค์ 
10 คณุปริชาต ิวิสทุธิแพทย์ ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ 
11 คณุจกัรพนัธ์ เพ็ชรภมูิ      หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
12 คณุชมพนูทุ อ้นศรี หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
13 คณุวรรณพร แซเ่ตียว หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
14 นางลดัดา   สิทธิการ   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
15 นางนนัทนา  คล้ายนุ้ย    ส่ือมวลชน / การเงิน  
16 นายสมศกัดิ ์ สีทบัทิม แกนน าชมุชน 
17 นางชชัรี  อายวุฒัน์        แกนน าผู้สงูอาย ุ
18 นายณรงค์   ตัง้ศริิชยั  ปะธานเครือขา่ย (สมชัชาสขุภาพ) จ. นครสวรรค์ / 

ภาคเหนือ 
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19 นายเสรี  เนินพสยั รองประธานผู้สงูอายแุห่งประเทศไทย 
20 นางรัชรี พิทกัษ์ธานินทร์  เลขาสมชัชาสขุภาพ 
21 นางเบญ็จาง  ใจเอือ้ สสอ.เมือง 
22 นางศจีุภรณ์  ดีพุม่ สสอ. ตาคลี 
23 นางน า้ใจ  อินต๊ะรัตน์  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค์ 
24 นายเสรี  มงคลทรง  ส านกังานสรรพาสามิต นครสววรรค์ 
25 นายมนสั วทาเวช สภาผู้สงูอาย ุ
26 นายบ ารุง  จนัทร์ทรานสุรณ์ สสอ เก้าเลีย้ว 
27 นายจรัญ  เรืองรุ่ง  ท่ีท าการปกครองจงัหวดันครสวรรค์ 
28 นายศภุชยั  นยัตวิฒัน์รามชยั  ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ 
29 นายวนัเฉลิม  ฮกชนุ สนง.พระพทุธศาสนา จ.นครสวรรค์ 
30 นายณฐัพล โยธาจนัทร์ KCTV 
31 นายเอกพจน์  อินสอาด สสอ. บรรพตพิสยั 
32 นายอ านาจ  ปาโมกข์ สสอ. ลาดยาว 
33 นายภาณ ุ    สาระคน เทศบาลนครสวรรค์ 
34 นางธีระ       เก้าเนครภาช สสจ. นครสวรรค์ 
35 นางปราณี    นาวเหมียว   สสจ. นครสวรรค์ 
36 นายมโนชญ์  ศาสตร์ศรี ประชาสมัพนัธ์นครสวรรค์ 
37 นางวรนชุ     ผลเจริญ  สสอ. ชมุแสง 
38 นายธนพล  ดทิดัวิไกล  สสอ. โกรกพระ 

39 นายสมเกียรต ิ อตัระไวลกัษณ์ สสอ. หนองบวั 
40 นายถนอมชยั  บญุมาคล่ี รพ.สต บ้านบางมะชอ่ สสอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
41 นางสาวจริยา หตัถมาศ สสจ.นครสวรรค์ 

 
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
วาระท่ี 1  ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ                      



65 | P a g e  

 

 1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ 
จังหวัดนครสวรรค์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
 2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยในกำร  
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ 
 3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ 
 

วาระที่ 2  น าเสนอผลการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัด
นครสวรรค์ของ ภาคประชาคม 
    คุณเหรียญ บุญส ำลี ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดนครสวรรค์  ได้น ำเสนอผลกำรขับเคลื่อน  
กำรรณรงค์ และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ที่
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยพบว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมยังคงเป็นปัญหำที่สมควรได้รับกำรแก้ไขต่อไป 
นอกจำกนี้คุณเหรียญ บุญส ำลี ยังได้สรุปโครงกำรสงกรำนต์นครสวรรค์ สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์จังหวัด
นครสวรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน ๒ พ้ืนที่ต ำบลวัดไทร วัดบำงม่วง วัดหำดทรำยงำม 

กิจกรรมที่ท ำ 
 รณรงค์สร้ำงกระแส / ให้ควำมรู้ 
 ประชำชนทุกภำคส่วน มีส่วนรวม 
 ช่วยกันสร้ำงกระแส : แจกอำหำรว่ำงเครื่องดื่มน้ ำผลไม้  มอบของให้กับผู้ที่อยู่ช่วยทุกคน 
 รณรงค์ในงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและแกนน ำ 
 เก็บส ำรวจแบบสอบถำม ๓ ชุด 
 ออกส ำรวจในและนอกพ้ืนที่ 
 จัดบูทถนนเด็กเดินเทศบำลนครนครสวรรค์กับ สสจ.  พมจ. กู้ภัยนครสวรรค์กำรช่วยเหลอือุบัติเหตุ   ปิด

ท้ำยสงกรำนต์นครสวรรค์ 
 เยำวชนโอกำสนักดื่มหน้ำใหม่ และยำเสพติด : โดยมีวิยำกร พิษภัยยำเสพติดทุกชนิด 

 

วาระท่ี 3 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
    คุณปรีดำ อินทรชิด ตัวแทนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ น ำเสนอภำพรวม ผลกำร
สรุปบทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำตั้งแต่ พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 นั้น จำกกำรประเมินผลก็บรรลุผล
ส ำเร็จ สรุปได้ดังนี้ 

1) ทำงด้ำนกฏหมำย  
 รูปธรรมกำรบังคับใช้  
 กระบวนกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง  

2) ทำงด้ำนกระบวนกำรท ำงำนร่วม  
 ต ำรวจ  
 สรรพสำมิต  
 ร้ำนค้ำ/ผู้ประกอบกำร  
 สคร.  
 สสจ  
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
 สสอ./รพ./รพ.สต.  

3) ทำงด้ำนนโยบำย  
 ชัดเจน ปฏิบัติกำรได้  
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เอำจริงเอำจัง  

4) ทำงด้ำนภำคประชำชน  
 รับรู้  
 สร้ำงควำมตระหนักได้บำงระดับ  

5) ทำงด้ำนทีมงำน  
 จิตสำธำรณะ  
 มีศักยภำพเอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนงำน  
 สร้ำงประเด็นสำธำรณะ  

6) ทำงด้ำนชุมชนมีส่วนร่วม  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ผวจ.)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
 คนท ำงำน  
 ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง  
 กฎหมำยรองรับ  

 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด 

1) กฎหมำย  
 เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ  
 กว้ำง  
 ตีควำมยำก  
 ผู้ปฏิบัติกำรไม่ใช่นักกฎหมำย  

2) งบประมำณ  
 ขำดควำมต่อเนื่อง  
 น้อย/จ ำกัด  
 ไม่ชัดเจน  

3) บุคลำกร  
 ต่ำงคนต่ำงท ำ  
 เปลี่ยนบ่อย  
 กระทบกับควำมสัมพันธ์ในพื้นที ่ 
 ต่ำงเป้ำหมำย  
 ต่ำงแนวปฏิบัติ  
 เป็นผู้ประกอบกำรเอง  
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 กำรตกผลึกของปัญหำร่วมกัน  
4) นโยบำย  
 ผวจ.  
 งำนรอง  
 ไม่เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับจังหวัด  
 ไม่ให้ควำมร่วมมือ : ควำมตระหนักของประชำชน, ผู้ประกอบกำร, ท ำควำมผิดซ้ ำ 

5) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน  
 กำรสร้ำงวิธีกำรท ำงำนร่วม  
 วิธีกำรปฏิบัติงำนของคนท ำงำน  
 ท่ำที ควำมลงตัวที่สมดุล  
 พ้ืนที่ต้นแบบที่หลำกหลำย  

 
 แนวทำงท่ีเหมำะสม  

 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงคนท ำงำน  
 เชื่อมประสำนหน่วย 
 งำนสร้ำงพลังร่วม  
 งบประมำณ  
 ควำมรู้น ำทำง (สื่อ,ข้อมูล)  
 ผลักให้เป็นประเด็นสำธำรณะร่วม  
 ค้นหำวิธีท ำงำนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับบริบท  
 พัฒนำคู่มือ  
 เชื่อมสู่หลักสูตรท้องถิ่น  

กำรเมือง  
 วำระประเทศ  
 อปท มีส่วนร่วม  

3 ป 3 ส  
 จริงจัง  
 ร่วมมือ  
 เชิงรุก  
 เข้ำใจ  

ภำครัฐ  
 สร้ำงทีม  
 เครือข่ำยกำรท ำงำนร่วม  

ประชำสังคม  
 แนวร่วม  
 ประสำนควำมร่วมมือ  
   ตัวกลำง “ชน”  
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 Social Force  
 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์  

ร้ำนค้ำ  
 ควำมเข้ำใจร่วม  
 เครือข่ำย  

ภำคประชำชน  
 ลด ละ เลิก  
 สร้ำงค่ำนิยมใหม ่ 
 เครือข่ำยภำคประชำชน  

 
 

วาระที่ 4  น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย  และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  คุณจิตรำ โพธิ์เนียม เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ และได้น ำเสนอ
ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ในจังหวัด
นครสวรรค์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุปได้ว่ำ 

 
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ  15 ปีขึ้นไป  พ.ศ.2550  และ  2554  ร้อยละ 18.77   และ 

16.82  (อันดับที่ 15 และ 9 )                                      
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศชำยอำยุ  15  ปี  ขึ้นไป  พ.ศ.2550  และ  2554  ร้อยละ  42.89  

และ  42.92  
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศหญิงอำยุ  15  ปี  ขึ้นไป  พ.ศ.2550  และ  2554  ร้อยละ  2.1  

และ  3.48  
 อัตรำกำรเลิกบุหรี่ที่เลิกได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.46 
 อัตรำกำรเลิกสูบบุหรี่รำยใหม่ที่เพ่ิงเลิกได้ 6-18 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.69 
 อัตรำกำรกลับมำสูบซ้ ำของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป  ร้อยละ 79.22 
 อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองภำยในบ้ำนของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป  พ.ศ.2554  ร้อยละ 

19.88 
 อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในเพศชำย  7 ปี  และเพศหญิง  7 ปี 
 

    ควำมชุกของนักดื่มในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อำยุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.6  (อันดับที่ 62) 
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำยุ 15-19 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.4  (อันดับที่ 56) 
 ดัชนีคะแนนควำมเสี่ยงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.451 (อันดับที่45) 
 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ  ร้อยละ 8.8 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย  596 บำท/เดือน 
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ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง : กลุ่มผู้ใช้สนำมกีฬำกลำง อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 โดยเลือกแบบสะดวก  จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำง 
 เพศชำย 38 %   
 เพศหญิง 62 %  
 อำยุเฉลี่ย 39.7 ปี 
กำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี  40 % 
 ระดับ  ปริญญำตรี  45 % 
 สูงกว่ำ ระดับ ปริญญำตรี  15 % 
อำชีพ 
 รับรำชกำร  91 % 
 รัฐวิสำหกิจ  1 % 
 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  1 % 
 นักศึกษำ  3 % 
 อ่ืนๆ  4 % 
กำรใช้สนำมกีฬำ 
 เป็นประจ ำ  11 %  
 ตำมโอกำส  89 % 
กิจกรรม 
 ชมกำรแข่งขัน  53 % 
 แข่งขันกีฬำ  48 % 
 มำออกก ำลังกำย  32 % 
 ฝึกซ้อมกีฬำ  11 % 
 เจ้ำหน้ำที่/กรรมกำร 6 % 
 อ่ืนๆ 2 % 
และได้น ำเสนอประสบกำรณ์และกำรรับรู้, ควำมคิดเห็นต่อประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่, 

ควำมคิดเห็นต่อประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ 
ภำพกิจกรรมกำรสังเกต/กำรส ำรวจ 
 บริเวณภำยในโรงยิมเนเซียม  4,000 ที่นั่ง  

- บริเวณทำงเข้ำพบป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดชัดเจน 1 จุด  
- บริเวณประตูกระจกทำงเข้ำ มีป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดจ ำนวน 5 ป้ำย  

 แต่มีฟิวเจอร์บอร์ดปิดทับประตูกระจกกันแสงติดทับอยู่  
- มีป้ำยระเบียบข้อบังคับกำรใช้โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง   

 ติดชัดเจนหน้ำทำงเข้ำอำคำร  
   บริเวณสนำมฟุตบอล, อัฒจรรย์ พบป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดอยู่จ ำนวน 2 จุด  
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 นอกจำกนี้ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่มี
ประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่ 
  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน เช่น  
กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
  มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนดอำยุขั้น
ต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนดสถำนที่ห้ำม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
 

วาระท่ี 5  วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
นครสวรรค์ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ สรุปได้ ดังนี้ 

   กำรใช้มำตรกำรทำงสังคม ...นโยบำยสำธำรณะระดับชุมชน 
   งำนแห่มังกรนครสวรรค์ปลอดเหล้ำ  วัดปลอดเหล้ำ... 
   พัฒนำและขยำยเครือข่ำย อำสำสมัคร  (อสม. และอพม.) แก้ไขปัญหำ  
   กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ในกำรแก้ไขปัญหำในรูปสมัชชำ 
   แกนน ำครอบครัวสะอำด ...ปลอดอบำยมุข (สุรำ กำรพนัน) 
   ก ำหนดเป้ำหมำย  ยุทธศำสตร์ และระบบกำรท ำงำนระดับพื้นท่ี**  
   รวมพลคนนครสวรรค์ (องค์กรเข้มแข็ง) 
   กำรประสำนงำน และระบบกำรท ำงำนที่อิสระ  คล่องตัว ไม่ผูกติดกับระบบรำชกำร 
   ระบบสนับสนุนให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนงำน   
   กำรเชื่อมโยงคณะท ำงำนทั้งสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
   กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของครอบครัว และชุมชน 
   ประกวดหมู่บ้ำนลดบุหรี่ ลดเหล้ำ ...เชิดชูเกียรติ 
   พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลคนท ำงำนฯในพ้ืนที่...เช่น ข้ำรำชกำรบ ำนำญ พระ ครู  
   กำรสนับสนุนงบประมำณจำก อปท. สร้ำงแรงจูงใจลด ละ เลิกเหล้ำ บุหรี่ 
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   พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เช่น พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง และช่องทำงกำรสื่อสำร 
   ปัญหำกำรระบำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบแบบใหม่ เช่น บำลำกู่ที่วำงขำยตำมตลำดนัด....องค์ควำมรู้  กำร

รณรงค์   
   กำรรณรงค์ให้ขยำยวงกว้ำง ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
   ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจงที่นักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่ในกลุ่มเยำวชน 
   กำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนเด่นๆในแต่ละพ้ืนที่ 
  จดัเวทีประชุมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ภำคประชำชน และการเชื่อมโยงสู่กลไกของภาครัฐ(คกก.ระดับ

จังหวัด) และภาควิชาการ  โดย...เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการฯจะทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่
ประสบความส าเร็จมาเป็นข้อมูลฐาน ...และมีภาคประชาคมเป็นเจ้าภาพในการติดต่อประสานเครือข่าย
..... ก าหนดวัน 

  เสนอประเด็นยุทธศาสตร์...การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสร้างความ
ตระหนักพิษภัย  และการป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่*...การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย...การ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรฯ* 
 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  ช่องทำงติดต่อหน่วยวิจัยยำสูบฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand 

 
 

ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.6 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.ตำก 

 

ก าหนดการ         
                                                                                                                                                         

โครงกำรจัดเวทคืีนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวดัตำก                                    
วนัพุธ ท่ี 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก อ.เมือง  จ.ตาก 

09.00 น. - 09.30 น. ช้ีแจงความส าคญัและวตัถุประสงคข์องโครงการฯ                                                                                 
   โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์  น่ิมพิทักษ์พงศ์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ
   ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง                                                                    
09.30 น. - 10.00 น. ภำคประชำคม: น าเสนอผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัและควบคุมการบริโภคยาสูบ
   และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัตาก     
   โดย คุณศิวะพร คงทรัพย์ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก                                                                                                                                         
10.00 น. -10.30 น. การจดัการเะพื่อควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัตาก                                              
   โดย คุณนัทพงษ์  แสงแก้ว : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัตาก                      
10.30 น. - 11.30 น.         ภำควชิำกำร: น าเสนอสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และ

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอด เหลา้
และบุหร่ี ใน จ.ตาก                                                                                                             
โดย คุณนัทพงษ์  แสงแก้ว: เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จังหวัดตาก                                

11.30 น. - 12.00 น.          ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัผลการวจิยัและขอ้มูลทางวชิาการ และเสนอความ
ตอ้งการงานวจิยัและวชิาการของพื้นท่ี                                            
ผูด้  าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ 

    

12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00 น. - 13.30 น. มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีประสิทธิภาพ     
โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพช็รภูมิ      

13.30 น.-15.00 น.            ระดมสมองแลกเปล่ียน สร้างกลไกการประสานงานในจงัหวดัเพื่อการขบัเคล่ือน
โดยใชแ้นวทางสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา 

หมายเหต:ุ   รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.00 น., 14.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา  12.00 น.                                                                                 
ท้ังนีก้  าหนดการดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 
 

โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตำก                                        
วันพุธที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        

ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก อ.เมือง จ.ตำก        
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
2 คุณชมพูนุท อ้นศรี หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 คุณวรรณพร แซ่เตียว หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
4 ว่ำที่ พท.บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล สนง.พมล.ตำก 
5 นำงสำวปิยนุช สอนเจริญทรัพย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 
6 นำงพิมพ์วิภำ จิณะเสน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
7 นำงสำวอัญชลี เอ่ียมฟู เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ตำก 
8 นำยชนน์ชนก ลิขิตวัฒนำเกียรติ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองตำก 
9 นำงเครือวัลย์  อุ่นเรือน สตรีพัฒนำ จ.ตำก 
10 รตอ.ก ำพล ไม้สนธ์ สภ.พบพระ 
11 นำยนำวิน ศรีวิเศษ วิทยำลัยเทคนิคตำก 
12 นำยปริญญำ ขมิ้นเครือ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
13 นำยกฤติน รวมเมฆ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
14 นำยภำนุพงษ์ หอมสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคตำก 
15 นำงสำวชลิดำ โยทะแช เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
16 พ.ต.ต. สุวิทย์  พิมแสง สภ.เมืองตำก 
17 นำยปรีชำวุฒิ  คงทรัพย์ ส ำนักงำนอุตสหกรรมจังหวัดตำก 
18 พ.ต.ท.ศักย์ณรงค์ ศรีสด สภ.อุ้มผำง  
19 นำยนัทธพงศ์  แสงแก้ว สสจ.ตำก 
20 นำยอนุวัฒน์ บัวปำน ทต.สำมเงำ 
21 นำงศิวะพร  คงทรัพย์ เครือข่ำยประชำคมงดเหล้ำ  
22 นำยสมศักดิ ์สะมะโน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ  
23 นำยอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์ อบจ.ตำก 
24 นำยทวีพร เม้ำพิมพ์พส อบจ.ตำก 
25 นำงสำวดวงตำ  ปัญญำศรี อบจ.ตำก 
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26 พตต.ภำณุวัฒน์ เกิดแสน สภ.ยกกระพัตร อ สำมเงำ 
27 นำงเมทินี  โลหะเท ส ำนักงำนจังหวัดตำก 
28 นำยสุภพ  ศรียง ฝ่ำยกีฬำ อบจ.ตำก 
29 นำยกมล  บ ำรุงศรี สนง.สรรพำสำมิตรพื้นที่ตำก 
30 นำยก ำพล สุภำพ เครือข่ำยเยำวชนงดเหล้ำ จ.ตำก มทร. ล้ำนนำ จ.ตำก  

 

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
วาระท่ี 1  ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำก เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ                      
   

  1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ยำสูบ จังหวัดตำก ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
  2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำร ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำก 
  3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
ตำก 
 

วำระที่ 2 น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและแลกเปลี่ยนผลกำรวิจัย  และ
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง  
   ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง น ำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญที่ท ำ
ให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจำกโรคที่
เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยำวจะเสียชีวิต
ด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมีอำกำรของ
โรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่  มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ 12% ของ
กำรตำยทั้งหมด โดยทีเ่ป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดจำกควำมสูญเสีย
ทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทำง
กำรแพทย์ 33.7% (14,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2% (952 ล้ำนบำท) คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณสุข และ
คิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข  
สถำนกำรณ์ภำพรวม 

- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในกำรส ำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552, 2554 
อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 ต่อปี)  

- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพ่ิมขึ้น จำกร้อยละ  40.5 เป็นร้อยละ  41.7 (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.5 ต่อปี)  



80 | P a g e  

 

- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
ต่อปี)  

- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  

 

 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี  2534 - 2554 
พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพ่ิมจำก 
7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นต่ ำสุด คิดเป็น 0.9% 
ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4% 

 

สรุปข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554 
o  ผู้บริโภคยำสูบ เพ่ิมข้ึน 
o  ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจ ำเมื่ออำยุน้อยลง 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มข้ึน 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพ่ิมขึ้น 
o  โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพ่ิมข้ึน  
o  พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพ่ือจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มข้ึน  
 

  พร้อมทั้งน ำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จ ำแนกตำม สคร. , อัตรำกำรสูบบุหรี่ใน
วัยรุ่น, ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จ ำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร. , อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่
สำธำรณะต่ำงๆ จ ำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จ ำแนกตำม สคร. , ร้อยละ
กำรเคยสังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จ ำแนกตำม สคร. , สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ, ร้อยละของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำร
เลิกยำสูบ 2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

  

2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ  
ลักษณะกำรดื่มของคนไทย  
 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง 

10.9%) 
 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจ ำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8% 
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554) 
 สุรำสี 74 ขวด/ปี  6 ขวด/เดือน 
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี   7 ขวด/เดือน 
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วน

ร้อยละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด 
สถานการณ์การเข้าถึง 
 จ ำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน) 
 เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส ำเร็จถึงร้อยละ 98.7 
 คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ผลกระทบ 
 32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 2543-

2554) 
 สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรท ำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8) 
 ปี  2554 ผู้หญิงถูกท ำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง

กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอ่ืน 
 ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ  96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ 

(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69  คดี) 
 ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท 

 

3) สงครำมซองบุหรี่ 
 แสดงภำพตัวอย่ำงค ำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน 
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ 
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง 
 พ้ืนที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพ้ืนที่มำกที่สุดจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ด้ำน 
 จ ำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจ ำนวนภำพเท่ำกับจ ำนวนซอง ที่

บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ 
 ต ำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน”  

ท ำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัยของ

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ  
 เพ่ือป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน  
 เพ่ือปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้  
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกก ำหนดให้ค ำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกท่ีสุดเท่ำที่จะ

สำมำรถท ำได้ 
เพรำะประสิทธิภำพของค ำเตือนจะเพ่ิมขึ้นตำมขนำด  

ท ำไมต้องเพ่ิมเป็น 85% 
 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ  ขนำดภำพค ำเตือนที่ใหญ่ขึ้น  ในกำรเตือนพิษภัย  ท ำให้ผู้สูบบุหรี่อยำกเลิก

มำกขึ้น และท ำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง  
 ประเทศไทยก ำหนดให้มีค ำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจ ำเป็นต้องปรับขนำดให้

ใหญ่ขึ้น 
 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำนคน และคน

ไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน 
บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร  
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอ ำนำจ หรือเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ท่ีกฎหมำยแม่บทก ำหนด 

 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญตำมท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด 
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 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร 
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ  

ท ำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย  
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นส ำคัญท่ีสุดในกำรโฆษณำ  
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอ่ืน  
 

        นอกจำกนี้ ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่ม
หน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่ 
  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน 
เช่น กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
  มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนด
อำยุขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วย
กำรสื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
 

วำระท่ี 3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 
    คุณนัทธพงศ์  แสงแก้ว ตัวแทนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก น ำเสนอภำพรวม ผลกำรสรุป
บทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำ และน ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบจังหวัดตำก สรุปได้ว่ำ 

- มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ ในกลุ่มประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี 2545 อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และ
ในปี 2550 อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ส่วนข้อมูลล่ำสุดในปัจจุบันก็ยังพบว่ำอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย        

- จังหวัดตำกมีประชำกรที่สูบบุหรี่ พ.ศ.2550 และ 2554 จำนวน 118,473 และ 97,929 คน  
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศชำยอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2550 ร้อยละ  37.5 (ค่ำเฉลี่ยของ

ประเทศ เพศชำย ร้อยละ 46.6)  
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศหญิงอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2550 ร้อยละ 13.43 และ 8.89 

(ค่ำเฉลี่ยเพศหญิง ร้อยละ 2.60 ของประเทศ) 
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระดับจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสื่อสำรสำธำรณะ และสร้ำงเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและภำคประชำชนกำรด ำเนินงำน  

- กำรลงนำมใน MOU. ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ร่วมกับ สสจ. ต ำรวจภูธรจังหวัดตำก สรรพสำมติพ้ืนที่
ตำก โรงเรียนมัธยมประจ ำจังหวัด  มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำตำก อบจ.ตำก เทศบำลเมืองตำก  
และ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรลงร่วมระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และนำยอ ำเภอ โดยมีสักขีพยำนคือ
ทีมงำนประจ ำจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำน  องค์กรภำคี ภำครัฐและเอกชน เครือข่ำยองค์กรลดเหล้ำและ
ยำสูบจังหวัดตำก ผู้แทนหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ มหำวิทยำลัย
นเรศวร  และ จัดแถลงข่ำว ประกำศเป็น “จังหวัด/อ ำเภอปลอดบุหรี่” และชี้แจงวัตถุประสงค์ ของ
โครงกำรรณรงค์จังหวัดปลอดบุหรี่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน กำรรณรงค์จังหวัดตำกปลอด
บุหรี่ จำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลักดันนโยบำยผ่ำนกลไกจังหวัด เช่น กำรจัดตั้งและด ำเนินกำรคณะกรรมควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบ จังหวัดตำก หรือเพ่ิมนโยบำยเฉพำะเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  ท ำตลำดสดปลอดบุหรี่ เพ่ิมตัวชี้วัดในต ำบลสุขภำวะ  

ก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์กิจกรรมกำรขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
- กำรท ำประชำคมสัญจร 
- กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น  โรงเรียน  วัด  ฯลฯ 
- กำรสร้ำงเครือข่ำยแกนน ำเพ่ือขับเคลื่อนในระดับต ำบล 
- กำรจัดกิจกรรมโดยเครือข่ำยในระดับต ำบล ร่วมกับกลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ และสมัชชำสุขภำพระดับจังหวัด  

ด ำเนินกำรขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย องค์กรภำครัฐและเอกชน  เกิด
นโยบำยเพื่อสุขภำพ ที่จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรดูแลสุขภำพระดับบุคคล  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเฝ้ำระวังในเรื่องกฎหมำย  โดยกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนหลัก กรมควบคุมโรค  
             คณะท ำงำนชุดภำคีเครือข่ำยของจังหวัด และอ ำเภอ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ให้จังหวัดปลอดบุหรี่ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดขึ้น เช่น 

1) กำรประกำศพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ กำรออกระเบียบห้ำมสูบบุหรี่ ในสถำนที่รำชกำร ส ำนักงำน โรงเรียน 
ร้ำนอำหำรสถำนที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะภำยในจังหวัด ตลำดสด โดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรท้องถิ่น 
ออกข้อบัญญัติเป็นประกำศในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง   

2)  กำรประกำศใช้กฎหมำยตำม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีกำรติดตำมบังคับใช้กฎหมำยตำม 
พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยคณะท ำงำน และเจ้ำพนักงำน  ตำม พ.ร.บ  

3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ำยพ้ืนที่ ในระดับจังหวัด  
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบ ำบัด ช่วยคนเลิกบุหรี่  กำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น  

เสริมสร้ำงศักยภำพคลินิกอดบุหรี่ในสถำนพยำบำลของรัฐ  ให้ขยำยพ้ืนที่และเข้ำถึงกำรรับบริกำร  โดย
ทีมสหสำขำวิชำชีพ เพ่ือให้เกิด กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่  กำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น หรือกำรให้ยำช่วยเลิกบุหรี่ (ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับบ ำบัด 
รักษำ โรคติดบุหรี่)   เข้ำระบบ HA ของโรงพยำบำล  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรควำมรู้ ฐำนข้อมูล ประเมินผล  

ถอดบทเรียนจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ในระดับ จังหวัด  อ ำเภอ  ต ำบล ออกแบบกำรประเมินผลตำม
เกณฑ์กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในระยะท่ี  2 ติดตำมและประเมินผล กิจกรรมกำรขับเคลื่อน จังหวัดปลอดบุหรี่ ตั้งแต่
ผลกำรด ำเนินงำน ระดับจังหวัด อ ำเภอ  ต ำบล  ตำมตัวชี้วัด ปี 2556  รพ.ทุกแห่งเป็น รพ. ส่งเสริมกำรบริกำร 
เพ่ือกำร ลด ละ เลิก บริโภคบุหรี่  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจดักำรปัญหำยำสูบชำยแดนไทย – พม่ำ  
โดยเน้นปัญหำที่กระทบต่อด้ำนสุขภำพ  ในเชิงวิชำกำร 

1.   กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนยำสูบในพ้ืนที่ชำยแดน เช่นข้อมูลอัตรำกำรสูบบุหรี่ของแรงงำนต่ำงด้ำว 
ข้อมูลกำรกำรเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจำกบุหรี่ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.   ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ   เอกสำร แผ่นพับ วิทยุ เสียงตำมสำย กำรรณรงค์ ภำษำพม่ำ  
3.    กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ข้อกฎหมำย ป้ำยติดห้ำมสูบบุหรี่ในที่สำธำรณะภำษำพม่ำ ในที่สำธำรณะต่ำง ๆ  
ผ่ำนผู้น ำชุมชน และอำสำสมัครสมัครสำธำรณสุขชำยแดน (อสต.) 

กระบวนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนยำสูบในพ้ืนที่ชำยแดน  โดยองค์กรเอกชนด้ำนสุขภำพ องค์กรภำครัฐ
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ชำยแดน  
 

กิจกรรมที่ท า 
 ปฏิญำณตนงดดื่มสุรำ ท ำควำมดีถวำยในหลวง   
ร่วมกับผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำน

พระพุทธศำสนำ วัฒนธรรม  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก  
วิทยำลัยเทคนิคตำก โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำมะม่วง เครือข่ำย
งดเหล้ำจังหวัดตำก  องค์กรต่ำงๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง ลงนำมร่วมกัน ลด ละ เลิก เหล้ำในช่ว งเทศกำล
เข้ำพรรษำ ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 86 พรรษำ และใน
โอกำสฉลองพระชนมำยุ 100 ปี 
สมเด็จพระญำณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก  ในปี 2556 นี้  ได้จัดท ำ“โครงกำรรณรงค์งด
ดื่มสุรำแห่งชำติ 2556 ภำยใต้แนวคิด “ท ำควำมดีถวำยในหลวง” เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ตำมที่มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงกำร โดยให้ทุกส่วนรำชกำรสนับสนุนกิจกรรมนี้  และให้ทุก
จังหวัด จัดพิธีลงนำมปฏิญำณตนงดดื่มสุรำช่วงเข้ำพรรษำ  3 เดือน เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย งด ลด ละ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ และสมำคมโรคตับแห่งประเทศไทย จัดสัปดำห์รณรงค์เนื่อง

ในวันตับอักเสบโลก ภำยใต้ค ำขวัญ “ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษำได้” พร้อมให้โรงพยำบำลในสังกัดของ
กระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง ตรวจคัดกรองหำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชำชนอำยุ 20 ปีขึ้นไป  ในวันที่ 29 
กรกฎำคม–2 สิงหำคมนี้ จำกข้อมูลคำดว่ำคนไทยประมำณ 1-2 ล้ำนคน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และจะมี
ผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งตับรำว 250,000 คน ในอนำคต หำกประชำชนมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้ที่ศูนย์บริกำร
ข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสำธำรณสุข  1422  
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 5 ท ำ 5 ไม่ ห่ำงไกลมะเร็ง .. . 
..5 ท ำ.. 
1. ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ สัปดำห์ละอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นำทีข้ึนไป 
2. ท ำจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งกำรออกก ำลังกำยจะช่วยให้อำรมณ์แจ่มใสได้ด้วย 
3. กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอำหำรที่บริโภคแต่ละมื้อ 
4. รับประทำนอำหำรหลำกหลำย 
5. ตรวจร่ำงกำยเป็นประจ ำ 
..5 ไม่.. 
1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่  
2. ไม่ม่ัวเซ็กซ์  
3. ไม่ดื่มสุรำ  
4. ไม่ตำกแดดจ้ำ  
5. ไม่กินปลำน้ ำจืดดิบ  

 

วำระที่ 4 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำก ของภำค
ประชำคม 
    คุณศิวะพร  คงทรัพย์ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดตำก ได้น ำเสนอผลกำรขับเคลื่อน  กำร
รณรงค์ และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำกที่ได้
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
มำตรกำรที่ได้ผลที่สุด 10 ประกำร (WHO)  
 กำรจ ำกัดอำยุผู้ซื้อ  
 กำรที่รัฐเป็นเจ้ำของร้ำนขำยสุรำปลีก  
 กำรจ ำกัดเวลำในกำรขำย  
 กำรจ ำกัดควำมหนำแน่นของจุดขำย  
 ระบบภำษีสุรำ  
 กำรสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหำยใจของผู้ขับขี่  
 กำรลดเพดำนระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่  
 กำรยึดใบอนุญำตขับข่ี  
 กำรก ำหนดระดับใบอนุญำตขับขี่เป็นขั้นตอนโดยค ำนึงถึงพฤติกรรมขับข่ีขณะมึนเมำ  
 กำรคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงด้วยระบบกำรคัดกรองและให้ควำมช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม (brief 

intervention) 
 
มำตรกำรที่คุ้มค่ำท่ีสุด ส ำหรับประเทศไทย ?  
 มำตรกำรทำงภำษีและรำคำ  
 กำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงเครื่องดื่ม  
 กำรควบคุมหรือห้ำมกำรโฆษณำ  
 กำรควบคุมพฤติกรรมขับข่ีขณะมึนเมำอย่ำงจริงจัง 
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มำตรกำรสนับสนุน 
 กำรสร้ำงกระแสควำมร่วมมือทำงสังคม 
 กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมใหม่ๆ 
 กำรติดตำมเฝ้ำระวังฯ 
 กำรจัดกิจกรรมทดแทนกำรดื่มเหล้ำ 
 กำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย 

มำตรกำร 
1.1 มำตรกำรภำษีและรำคำ 
1.2 มำตรกำรควบคุม สถำนที่ และวันเวลำ ขำย  
1.3 มำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสุรำของเยำวชน  

ผลของกำรตลำดและโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 กำรตัดสินใจเริ่มดื่ม 
 กำรอยำกลอง 
 กำรเลือกบริโภค 
 ทัศนคติที่ดีต่อกำรบริโภค 
 ควำมคำดหวังถึงผลกำรบริโภค 
 ทัศนคติที่เห็นว่ำกำรบริโภคเป็นเรื่องธรรมดำ 

กฎหมำยควบคุมโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎกระทรวง 2553  
 ควบคุมช่องทำงกำรโฆษณำ: เวลำออกอำกำศ, พ้ืนที่ในกำรติดตั้งป้ำย 
 เนื้อหำของโฆษณำ: เนื้อหำที่ชักชวนให้ดื่ม, เชื่อมโยงกับกำรประสบควำมส ำเร็จ, แรงดึงดูด

ทำงด้ำนเพศ, ประโยชน์ต่อสุขภำพ, ใช้คนดังเป็นพรีเซนเตอร์, ของสัมนำคุณ 
 กำรแสดงค ำเตือน  
 พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

มำตรกำรควบคุม 
1. ผู้ผลิต หรือน ำเข้ำ 

- จัดให้มีบรรจุภัณฑ์/ ฉลำก 
- ค ำเตือน 
- ตำมท่ีคณะกรรมกำรควบคุมก ำหนด 

2. ผู้ขำย 
-   ที่ไหน (สถำนที่) 
-   เมื่อใด (วัน/ เวลำ) 
-   ขำยใคร (ผู้บริโภค) 
     - บุคคลอำยุต่ ำกว่ำ 20 (ใช้เด็กมำซื้อ ?) 
     - บุคคลที่มีอำกำรมึนเมำจนครองสติไม่ได้ (ในที่สำธำรณะ ?) 
       (ฎีกำที่ ๖๖๙/๒๔๘๔) 
-   วิธีขำย 
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3. ผู้บริโภค 
- สถำนที่บริโภค (หลักและข้อยกเว้น) 
- สร้ำงกระแส กำรรับรู้แก่ผู้บริโภค 
- มีกิจกรรมทดแทนกำรดื่มเหล้ำ 
- เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูบ ำบัด 

4. ผู้โฆษณำ 
- ห้ำมแสดงชื่อหรือเครื่องหมำย alcohol  
- อันเป็นกำรอวดอ้ำงสรรพคุณ 
- อันเป็นกำรชักจูงใจ 
- ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 
- ให้โฆษณำข้อมูลที่สร้ำงสรรค์ 

กำรตลำดและโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 หลำยช่องทำง: TV, internet, มือถือ 
 หลำยรูปแบบ/ผสมผสำนหลำยวิธี  
 CSR 
 Sponsorship ในดนตรี, กีฬำ, งำนเทศกำล 
 Viral marketing 
 Product placement  

 
มำตรกำรใดได้ผล 

ได้ผลดีมำก ได้ผลดี ได้ผลน้อย ไม่ได้ผล ท ำให้ปัญหำแย่ลง 

 ภำษี  
 ห้ำมขำยให้เด็ก 
 ห้ำมโฆษณำเด็ดขำด 

 กำรป้องปรำม 
 จ ำกัดพ้ืนที่ 
 กำรรณรงค์ 
 กิจกรรมทดแทนกำร

ดื่มเหล้ำ 

 บ ำบัดคนติด
สุรำ 

 จัดหำรถ
ทดแทน 

 กำรให้ควำมรู้ 

 กำรให้
อุตสำหกรรมสุรำ
ควบคุมตนเอง  

 กำรสอนให้ดื่ม 
(อย่ำง
รับผิดชอบ)   

 

ข้ออ้ำง ? 
 ควำมผิดอยู่ที่คน ไม่ได้อยู่ที่เหล้ำ 
 รำคำเหล้ำไม่มีผล 
 โฆษณำไม่มีผลให้คนดื่ม  
 ห้ำมขำยท ำลำยกำรท่องเที่ยว  
 คนจะกินเหล้ำ ยังไงมันก็กิน คนไม่กินยังไงมันก็ไม่กิน  
 ดื่มอย่ำงมีสติ ดื่มอย่ำงรับผิดชอบ ก็ปลอดภัยจำกปัญหำ 
 ดื่มแล้วไม่ขับ เรำก็ไม่ก่อปัญหำแล้ว    
 ดื่มไม่ถึงระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัม ขับรถได้ปลอดภัย 
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 ตัวของเรำ เงินของเรำ ดื่มเหล้ำเป็นเรื่องของเรำ คนอ่ืนไม่มีสิทธิมำเกี่ยว 
 ดื่มเหล้ำช่วยพัฒนำเศรษฐกิจของชำติ 

 
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรของเครือข่ำยงดเหล้ำ 

1. กำรสนับสนุนกฎหมำย นโยบำย  กำรปกป้อง กำรแทรกแซงจำกกำรค้ำเสรี กำรเฝ้ำระวัง กำรตอบโต้
ของธุรกิจแอลกอฮอล์ 

2. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม งำนประเพณี  งำนวัฒนธรรมในเทศกำลต่ำง 
3. กำรส่งเสริมพลังกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เด็กและเยำวชน  พระสงฆ์ โรงงำน  ทหำร ฯลฯ 
4. กำรประสำนพลังปัจจัยเสี่ยงบุหรี่  อุบัติเหตุ  ยำเสพติด และกำรพนัน 
5. กำรบริหำรจัดกำร กำรเพิ่มศักยภำพเครือข่ำยต่ำงๆ  

 

วำระที่ 5 วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตำก 
  ในปีหน้ำ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
ตำกร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดตำก ร่วมกัน ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสื่อสำรสำธำรณะ และสร้ำงเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและภำคประชำชนกำรด ำเนินงำน  

- ควรมีศูนย์ร้องเรียนในเวลำรำชกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลักดันนโยบำยผ่ำนกลไกจังหวัด เช่น กำรจัดตั้งและด ำเนินกำรคณะกรรมควบคุมกำรบริโภค

ยำสูบ จังหวัดตำก หรือเพ่ิมนโยบำยเฉพำะเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  ท ำตลำดสดปลอดบุหรี่ เพ่ิมตัวชี้วัดใน
ต ำบลสุขภำวะ  

- ควรจัดให้มีกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเฝ้ำระวังในเรื่องกฎหมำย โดยกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนหลัก กรมควบคุมโรค  

- มีพ้ืนที่ที่จับต้องได้ มีพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่อย่ำงชัดเจน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบ ำบัด ช่วยคนเลิกบุหรี่ กำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น  

- ควรจัดให้มีแหล่งของกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ที่ต้องกำรเลิกบุหรี่อย่ำงชัดเจน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรควำมรู้ ฐำนข้อมูล ประเมินผล  

- เฝ้ำระวัง ใช้กฎหมำย และกำรตรวจเยี่ยมกำรลดอุบัติเหตุ ลดกำรทะเลำะวิวำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรปัญหำยำสูบชำยแดนไทย – พม่ำ  

- ควรเชิญเพ่ือนประเทศข้ำงบ้ำน ชำวพม่ำ มำร่วมกำรรณรงค์ โดยเน้นเรื่องกำรบริโภคยำสูบ 
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.7 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.ก ำแพงเพชร 
 

  ก ำหนดกำร   
                                                                                                                                                         

โครงกำรจัดเวทคืีนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวดัก ำแพงเพชร                                         
วนัเสำร์ที ่3 สิงหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        

ณ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  อ.เมือง  จ.ก ำแพงเพชร  

***************************************************** 

09.00 น. - 09.30 น. ช้ีแจงความส าคญัและวตัถุประสงคข์องโครงการฯ                                                                                 
   โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์  น่ิมพิทักษ์พงศ์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ
   ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง        
09.30 น. - 11.30 น.           1) สถานการณ์การบริโภคและผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
    2) สถานการณ์การบริโภคยาสูบ 
    3) มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีประสิทธิภาพ     

โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพช็รภูมิ      
11.30 น. - 12.30 น. ภำคประชำคม: น าเสนอผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัและควบคุมการบริโภคยาสูบ
    และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัก าแพงเพชร    
   โดย คุณภูวณัฎฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดก าแพงเพชร                                                                                                                                        
    ภำคนโยบำย: น าเสนอผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนเชิงนโยบายควบคุม 

 ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัก าแพงเพชร                                                          
   โดย คุณศิริชัย ลิมเลิศเจริญวนิช : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร                                              

    

12.30 น. - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
  

13.30 น. - 15.00 น. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัผลการวิจยัและขอ้มูลทางวิชาการ และเสนอ
ความตอ้งการงานวจิยัและวชิาการของพื้นท่ี รวมทั้งระดมสมองแลกเปล่ียน 
สร้างกลไกการประสานงานในจงัหวดัเพื่อการขบัเคล่ือนโดยใช้แนวทาง
สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา                                          
ผูด้  าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ และ อาจารย์อรทัย บุญเท่ียง 

  

หมายเหต:ุ   รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น., 14.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา  12.30 น.                                                                                 
ท้ังนี ้ก าหนดการดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 

โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดก ำแพงเพชร                                        
วันพุธที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        

ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร           
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2 นายจกัรพนัธ์ เพ็ชรภมูิ      หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3 นางสาวชมพนูทุ อ้นศรี หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
4 นางสาววรรณพร แซเ่ตียว หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
5 นายศิริชยั ลิมเลิศเจริญวนิช ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัก าแพงเพชร 
6 นายภวูณฎัฐ์ ฤกษ์ดีทวีกลุ ผู้ประสานงาน เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า จงัหวดัก าแพงเพชร   
7 นางอรวรรณ  ฤกษ์ดีทวีกลุ ธุรการและบญัชี เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า จงัหวดัก าแพงเพชร   
8 อาจารย์อรทยั  บญุเท่ียง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
9 อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
10 อาจารย์ชวูิทย์ ไชยเบ้า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
11 นายศกัดิช์ยั สมัทบั เครือข่ายชมรมรักบริสทุธ์ิ จงัหวดัก าแพงเพชร 
12 นางตฤณศร สมัทบั เครือข่ายชมรมรักบริสทุธ์ิ จงัหวดัก าแพงเพชร 
13 นายสิติวฒัน์ สิริโรงมรัตน์ ส านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
14 นายวิษณุ ภู่ทอง ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบงึสามคัคี 
15 นางเกศรา ภู่ทอง ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบงึสามคัคี 
16 ร.ต.อ.สมัพนัธ์ อ่ิมมาก สถานีต ารวจภธูรอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร 
17 นางศรีนวล โพธ์ิย้อย มหาวิทยาลยัชีวิต 
18 นายบญุสง่ แจงน า มหาวิทยาลยัชีวิต 
19 นายสถาพร รามสตู ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ.ก าแพงเพชร เขต 1 
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20 นางสมุาลี จอมขนัเงิน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีก าแพงเพชร 
21 นางสาวระวีวรรณ โตวารี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร 
22 นายพิวิช มธุรส โรงพยาบาลทรายทองวฒันา 
23 นายเลิศสนัต์ วริทธ์ิปยางกรู โรงพยาบาลอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
24 นายศภุทฤต อ่อนสิงห์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
วาระท่ี 1 ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ กำร
น ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน 
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ                      
   

  1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ 
จังหวัดก ำแพงเพชร ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
  2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยในกำร  
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดก ำแพงเพชร 
  3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
ก ำแพงเพชร 
 

วำระที่ 2 น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและแลกเปลี่ยนผลกำรวิจัย  และ
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง  
   ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและกำรควบคุมยำสูบ 
ภำคเหนือตอนล่ำง น ำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส ำคัญที่ท ำให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิต
จำกโรคที่เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยำว
จะเสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมี
อำกำรของโรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่  มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ 
12% ของกำรตำยทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดจำก
ควำมสูญเสียทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงตรงทำงกำรแพทย์ 33.7% (14,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2% (952 ล้ำน
บำท) คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำน
สำธำรณสุข และคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข  
สถำนกำรณ์ภำพรวม 

- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นในกำรส ำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552 , 
2554 อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7 ต่อปี)  
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- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพ่ิมขึ้น จำกร้อยละ  40.5 เป็นร้อยละ  41.7 ( เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.5 ต่อปี)  

- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
ต่อปี)  

- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  
 

 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2534 - 2554 พบว่ำ 
กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพ่ิมจำก 
7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นต่ ำสุด คิดเป็น 0.9% 
ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4% 
 

สรุปข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554 
o  ผู้บริโภคยำสูบ เพ่ิมข้ึน 
o  ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจ ำเมื่ออำยุน้อยลง 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มข้ึน 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพ่ิมขึ้น 
o  โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพ่ิมข้ึน  
o  พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพ่ือจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มข้ึน  

 

  พร้อมทั้งน ำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จ ำแนกตำม สคร. , อัตรำกำรสูบบุหรี่ในวัยรุ่น, 
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จ ำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร. , อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่สำธำรณะ
ต่ำงๆ จ ำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จ ำแนกตำม สคร. , ร้อยละกำรเคย
สังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จ ำแนกตำม สคร. , สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ, ร้อยละของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำรเลิกยำสูบ 
2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
  
2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ  

ลักษณะกำรดื่มของคนไทย  
 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง 

10.9%) 
 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจ ำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8% 
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554) 
 สุรำสี 74 ขวด/ปี  6 ขวด/เดือน 
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี   7 ขวด/เดือน 
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วนร้อย

ละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด 
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สถานการณ์การเข้าถึง 
 จ ำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน) 
 เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส ำเร็จถึงร้อยละ 98.7 
 คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผลกระทบ 
 32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 2543-

2554) 
 สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรท ำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8) 
 ปี  2554 ผู้หญิงถูกท ำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง

กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอ่ืน 
 ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ  96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ 

(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69  คดี) 
 ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท 

 
3) สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ ในจังหวัดก ำแพงเพชร (ตำมเอกสำรที่แจกในวัน
ประชุม)  
 

4) สงครำมซองบุหรี่ 
 แสดงภำพตัวอย่ำงค ำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน 
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ 
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง 
 พ้ืนที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพ้ืนที่มำกที่สุดจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ด้ำน 
 จ ำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจ ำนวนภำพเท่ำกับจ ำนวนซอง ที่

บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ 
 ต ำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน”  

ท ำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัยของ

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ  
 เพ่ือป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน  
 เพ่ือปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้  
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกก ำหนดให้ค ำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกท่ีสุดเท่ำที่จะ

สำมำรถท ำได้ 
เพรำะประสิทธิภำพของค ำเตือนจะเพ่ิมขึ้นตำมขนำด  

ท ำไมต้องเพ่ิมเป็น 85% 
 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ  ขนำดภำพค ำเตือนที่ใหญ่ขึ้น  ในกำรเตือนพิษภัย  ท ำให้ผู้สูบบุหรี่อยำกเลิก

มำกขึ้น และท ำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง  
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 ประเทศไทยก ำหนดให้มีค ำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจ ำเป็นต้องปรับขนำดให้
ใหญ่ขึ้น 

 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำนคน และ
คนไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน 

บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร  
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอ ำนำจ หรือเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยแม่บทก ำหนด 
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญตำมท่ีรัฐธรรมนูญ

ก ำหนด 
 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร 
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ  

ท ำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย  
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นส ำคัญท่ีสุดในกำรโฆษณำ  
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอ่ืน  

 
        นอกจำกนี้ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่ มี

ประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่ 
  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 
  1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน 

เช่น  กำรเพิ่มพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 
  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่

ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 
  มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 
  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนดอำยุ

ขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนดสถำนที่

ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร

สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
 
วาระท่ี 3 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
    คุณศิริชัย ลิมเลิศเจริญวนิช ตัวแทนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร น ำเสนอภำพรวม ผล

กำรสรุปบทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำ สรุปไดว้่ำ กำรเข้ำถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ำถึง
ได้ง่ำยและสะดวกเกินไป  
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7) ทำงด้ำนกฏหมำย  
 รูปธรรมกำรบังคับใช้ มีกำรใช้กฎหมำยบังคับตำมปกติ 
 มีกระบวนกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง  

8) ทำงด้ำนกระบวนกำรท ำงำนร่วม  
 คณะกรรมกำรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เวลำจะเรียกประชุมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ค่อนข้ำงยำก  
9) ทำงด้ำนนโยบำย  

 มีกำรท ำคลินิกเลิกบุหรี่ โดยใช้ยำเลิกบุหรี่-เหล้ำ เช่ำ ยำชำหญ้ำดอกขำว  
 
 
วำระที่ 4 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดก ำแพงเพชร 
ของภำคประชำคม 
    คุณภูวณัฎฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดก ำแพงเพชร ได้น ำเสนอสถำนกำรณ์
ของประเด็นเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ลดลงใน 5 ปี (พ.ศ.2558) และ 10 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ.2563) คือ ปริมำณกำร
ดื่ม/ประชำกร, จ ำนวนผู้ดื่มวัยผู้ใหญ่ 20 ปีขึ้นไป, จ ำนวนผู้ดื่มวัยเยำวชน 15-19 ปี 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนประชำคม งดเหล้ำระดับจังหวัด 
2. สนับสนุนบังคับใช้กฎหมำย ผลักดันนโยบำยใหม่ๆ 
3. ส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันรู้และปฏิเสธกำรตลำดของบริษัทแอลกอฮอล์  
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรไม่ดื่มในงำนเทศกำล งำนประเพณี งำนศำสนำ 
5. ส่งเสริมเครือข่ำยงดเหล้ำในระดับชุมชน กลุ่มบุคคล กลุ่มอำชีพ องค์กรศำสนำ และ อปท. 
6. สนับสนุนสื่อรณรงค์และวิทยำกร 
 

กิจกรรมหลักที่ด ำเนินงำนรณรงค์งดเหล้ำทั้งปี  ทั้ งในวัด โรงเรียน สถำนที่รำชกำร ปั้มน้ ำมัน  
สวนสำธำรณะ/อุทยำนฯ  หอพักปลอดเหล้ำ มีจัดขึ้นทั้งใน งำนกำชำด, งำนเทศกำลอำหำร งำนของดี งำนดนตรี, 
ปีใหม,่ ครบรอบพรบ. 14 ก.พ., มำฆะบูชำ, สงกรำนต์, วิสำขบูชำ, อำสำฬหบูชำ, เข้ำพรรษำ, ลอยกระทง, กฐิน, 
แข่งขันเรือยำว 
พร้อมทั้งเสนอผลส ำรวจงดเหล้ำเข้ำพรรษำ, ผลส ำรวจในงำนบุญประเพณี, ผลส ำรวจแอลกอฮอล์ในงำนเลี้ยง
สังสรรค์, สถิติกำรมอบของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
สถำนกำรณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

- ปัญหำของก ำแพงฯ  
- นักดื่มหน้ำใหม่ 
- ยำเสพติด 
- ท้องวัยทีน  

- กำรกระท ำผิดในพื้นท่ี  
 เช่น กำรโฆษณำ, สถำนที่ห้ำมขำยและห้ำมดื่ม, ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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กำรรณรงค์ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

-  กำรรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน พรบ.ฯ 
-  กำรสร้ำงควำมตระหนักในพิษภัยของ Alcohol  
-  กำรท ำงำนกับคณะกรรมกำรจังหวัด ออกตรวจเตือน 
-  กำรขยำยพื้นทีด่ ำเนินกำรรณรงค์ 

 
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 พัฒนำวิชำกำร 

 พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนปลอดเหล้ำในพ้ืนที่ ทั้งผลดีและเสีย 
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์เพ่ือให้รู้เท่ำทัน เช่น ด้ำนสุขภำพ , ด้ำนผลเสีย(เศรษฐกิจ,สังคม)กำร

กระท ำผิด พรบ.ฯ ที่เกิดข้ึนภำยในจังหวัด 
 พัฒนำพื้นที่ปลอดเหล้ำ อย่ำงชัดเจน 

 ด ำเนินงำนเชิงนโยบำยผ่ำนส่วนรำชกำรที่เป็นแนวร่วม 
 ด ำเนินกิจกรรมเชิงปลูกฝัง สร้ำงควำมตระหนัก ค่ำนิยม 

 คนรักสุขภำพ เช่น อสม. จนท.สำธำรณสุข,ชมรมออก ำลังกำย 
 เยำวชน ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
 ผู้ปฏิบัติธรรม 
 กลุ่มอ่ืน ๆที่มีใจร่วม 

 ประสำนเครือข่ำยฯ ให้ครอบคลุมพื้นที ่
 กำรพัฒนำงำนน ำไปสู่นโยบำยจังหวัด  

 

กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบำย เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจำกเหล้ำ บุหรี่ และอุบัติเหตุ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย และการผลักดันนโยบาย  
 เปิดเวทีประชุมคณะท ำงำน  
 เปิดเวทีนโยบำยสำธำรณะ  
 เวทสีรุปบทเรียนร่วมกัน  

กำรขับเคลื่อนงำนบุญประเพณีและเทศกำล ปลอดเหล้ำ ปลอดควันบุหรี่ ไม่มีอุบัติเหตุ  
 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์งำนบุญประเพณีและเทศกำลปลอดเหล้ำปลอดบุหรี่ (งำนนบพระเล่นเพลง

, งำนสำรทไทยกล้วยไข่, งำนสงกรำนต์, งำนแข่งเรือ, งำนลอยกระทง, งำนเทศกำลปีใหม่)  
 กำรขับเคลื่อนกิจกรรม “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ” 
 กำรเฉลิมฉลองพุทธยันตี ถวำยเป็นพระรำชกุศล 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยโรงเรียนสีขำวปลอดเหล้ำ-บุหรี่-อุบัติเหตุ  
 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำยพระรำชบัญญัติฯ ที่ส ำคัญและน่ำสนใจ  
 กำรสร้ำงแกนน ำเครือข่ำยเยำวชนเฝ้ำระวังภัยและเผยแพร่พระรำชบัญญัติฯ 
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กำรรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวังภัยและกำรติดตำมสถำนกำรณ์ โดยเครือข่ำยประชำสังคมจังหวัด  
 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  
 รณรงค์วันครบรอบกำรประกำศพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 
 รณรงค์ ช่วงเทศกำลและงำนประเพณีท่ีส ำคัญ  

ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  
 กำรลงพ้ืนที่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กฎหมำย  
 กำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำย ร่วมกับเจ้ำพนักงำน 

 

กิจกรรมที่ท ำในปีข้ำงหน้ำ 
1.  เปิดพื้นท่ีเพ่ิมรณรงค์ 

1. เริ่มที่พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง/พร้อม 
นำยอ ำเภอนัฐพล  ศิริบุญ นำยอ ำเภอบึงสำมัคคี ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินำยอ ำเภอต้นแบบสนับสนุนกำร

รณรงค์งดเหล้ำ (ประจ ำปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2556) จำก กรรมกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนำธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี   

2. สร้ำง + พัฒนำ ศักยภำพ 
1. คณะท ำงำน ทีมงำน รวมทั้งกระบวนกำรท ำงำน 
2. ภำคีร่วม เช่น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด

ก ำแพงเพชร เครือข่ำยชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดก ำแพงเพชร ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ หน่วยปฏิบัติกำร
วิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ฯลฯ  

3. งำนบุญประเพณี โดยให้พระสงฆ์ มีบทบำทเพ่ิมมำกขึ้น เช่น งำนบวช งำนบุญ งำนศพ ทอดกฐิน 
ทอดผ้ำป่ำ ปิดทองฯ ฉลองโบสถ์  เข้ำพรรษำ ฯลฯ 

4. กำรบังคับใช้กฎหมำยให้ชัดเจน 
1. ประชำชน 
2. อสม. 

5. นโยบำยจังหวัด 
1. วัฒนธรรมจังหวัด 
2. รองเจ้ำคณะจังหวัด 
3. ชี้กฎหมำยให้ชัดเจน (บุคคล) 

6. สร้ำงโมเดล  
1. งำนบุญประเพณี, สถำนศึกษำ, ชุมชน, ร้ำนค้ำ ... ปลอดเหล้ำ ปลอดบุหรี่ 
2. ทวงคืนพ้ืนที่/กระชับพื้นท่ี 

 

วาระท่ี 5 วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดก าแพงเพชร 
  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จังหวัดก าแพงเพชรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ ดังนี้ 
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 ควรจัดสถำนที่สูบบุหรี่อย่ำงชัดเจน โดยควรไปแนะน ำกับเจ้ำของสถำนที่นั้นๆ ให้มีกำรจัดเขตสูบบุหรี่
ตำมกฎหมำย 

 ควรจัดพ้ืนที่โซนของห้องน้ ำให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอ อำจจัดให้อยู่ใกล้กับอำคำรของครู และติดป้ำยเขต
ปลอดบุหรี่ให้ชัดเจน  

 ฯลฯ 
 

 
ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.8 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.อุทัยธำนี 

 
ก าหนดการ         

                                                                                                                                                         

โครงกำรจัดเวทคืีนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวดัอุทัยธำนี                                       
วนัพฤหสับดี ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        

ณ หอ้งศูนย ์OTOP เมืองพระชนกจกัรี ชั้น 2 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุทยัธานี อ.เมือง จ.อุทยัธานี        
************************************************************************ 

10.00 น. - 10.30 น. ช้ีแจงความส าคญัและวตัถุประสงคข์องโครงการฯ                                                                                 
   โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์  น่ิมพิทักษ์พงศ์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ 
    ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง        
10.30 น. - 11.30 น.          1) สถานการณ์การบริโภคและผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
   2) สถานการณ์การบริโภคยาสูบ 

   3) มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีประสิทธิภาพ     
    โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพช็รภูมิ      
11.30 น. - 12.30 น.  ภำคประชำคม: น าเสนอผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัและควบคุมการบริโภคยาสูบ 
    และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัอุทยัธานี      
    โดย พระอมรมิตร  เทพา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุทัยธานี 
    ภำคนโยบำย: น าเสนอผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนเชิงนโยบายควบคุม 
    ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัอุทยัธานี                                                          
    โดย เภสัชกรจ ารัส นิมิตรพรชัย: ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุทัยธานี                                 
12.30 น. - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. - 15.00 น. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับผลการวิจยัและข้อมูลทางวิชาการ และเสนอความ 

ตอ้งการงานวิจยัและวิชาการของพื้นท่ี รวมทั้งระดมสมองแลกเปล่ียน สร้างกลไกการ
ประสานงานในจงัหวดัเพื่อการขบัเคล่ือนโดยใชแ้นวทางสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา                                          

    ผูด้  าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทักษ์พงศ์  
 

หมายเหต:ุ   รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 11.00 น., 14.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา  12.30 น.                                                                                 
ท้ังนี ้ก าหนดการดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธำนี                                        

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 10.00 น. - 15.00 น.                                                                                                  
ณ ห้องประชุม 2 ของศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2 นางสาวชมพนูทุ อ้นศรี หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 
ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

3 นางสาววรรณพร แซเ่ตียว หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 
ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

4 นายสอน  ข าปลอด ส านกังานสาธาณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
5 พระอมรมิตร เทพา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จงัหวดัอทุยัธานี 
6 เภสชักรจ ารัส นิมิตรพรชยั ส านกังานสาธาณสขุจงัหวดัอทุยัธานี 
7 นายภาณวุตัร เรวิก ส านกังานสาธาณสขุอ าเภอห้วยคต 
8 นายรัฐกร บญุยะคงรัตน์ นายกสมาคมส่ือมวลชนอทุยัธานี 
9 นายอาทร รักษ์หอารยะธรรม นายกสมาคมส่ือมวลชนและนกัประชาสมัพนัธ์ 
10 นายอดิศกัดิ์  ประสาทเษตรการ สสอ. สวา่งอารมณ์ 
11 จา่เอกนเรศ สศุริิ อบจ. อทุยัธานี 
12 พ.ต.ท.ณฐกร ใหม่นิกะ สภ. อทุยัธานี 
13 นางวงเดือน นิลสวา่ง ส านกังานสาธารณสขุ อ าเภอเมืองอทุยัธานี 
14 นายสมเจตน์ ไวสาริส สสอ. บ้านไร่ 
15 นายภาณวุตัร เรวิก สสอ. ห้วยคต 
16 นายล าพอง บญุยืน มหาลยัชีวิต 
17 นายอาทร รักษ์อารอง นายกส่ือมวลชนและประชาสมัพนัธ์ 
18 นายวิรัช ไกรรักษ์ อบต อ บรรพตพิสยั 
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19 นายสมศกุดิ ์แก้วสาสขุ ก านนั ต.เจริญผล 
20 นางมธุรา ชาสหุรี อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัชีวิต 
21 นางบญุนภา องค์สฤุทธ์ิ นกัจดัรายการวิทย ุศรบ.อทุยัธานี  
22 นางวรรณี อมัระนนัท์ กลุม่งานจิตเวช รพ อทุยัธานี 
23 นางสาว ธนิดา อยูส่ิงห์ กลุม่งานสขุภาพจิตและยาเสพตดิ รพ.ทพัทนั 
24 นางเพ็ญจนัทร์ บญุเรืองรัตน์ ชมรมผู้สงูอาย ุ
25 นางสาวจิราพร จิตชอบค้า ชมรมผู้สงูอาย ุ
26 นายธรรมรัตน์ ศรีสขุศภุพิพฒัน์ ชมรม อสม อทุยัธานี 
27 นางศริิเพ็ย สปัุนนชุ สพป.เมืองอทุยัธานี 
28 นางสาวศริิลกัษณ์ แซต่ัง้ อสม อทุยัธานี 
29 นางแฉล้ม โตมณีพิทกัษ์ อสม อทุยัธานี 
30 นางธินาภรณ์ ศรีสขุชภุพิพฒัน์ เทศบาลอทุยัธานี ชมุชนท่ี 12 
31 นางสาวเพ็ญสินี นางสมบญุ อสม 
32 นางมณฑทรา เพียรการนา อสม 
33 นายธนวิชญ์ สาระบวั ผู้ ส่ือขา่ว นสพ อทุยัโพสต์ 
34 นายสเุทพ เนตรค า ประธานเครือขา่ย อสม อทุยัธานี 
35 นางวรรณี แจ้งแสง หวัหน้า อสม 
36 นางน า้ผึง้ทิพย์ พนัธ์เขียน อสม. 
37 นางสมุาลี ฤกษ์ดี อสม. 
38 นางณฐักาญจน์ เอ่ียมโอษฐ์ อสม. 
39 นางอสณีุ อนนัตกลุ อสม. 
40 นางสมสมยั อุน่ประดิษฐ์ อสม. 
41 นางบหุงา วิเศษสิงห์ อสม. 
42 นางเนตรภทัร ยอดแกว อสม. 
43 นางสายหยดุ ยุ้งการ อสม. 
44 นายนพพร  เต่ียทวิสทุธ์ อสม. 
45 นางสวุภี มอญสิน อสม. 
46 นางสมุาลี มาเพล ศาสนา คริสต์ อทุยัธานี 
47 นางภคัสิณี ภวูนาถ เทศบาลอทุยัธานี 
48 นางซกเอียง เทียมจรรยา เทศบาลอทุยัธานี 
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49 นางรัชนี มีสตัย์ธรรม เทศบาลอทุยัธานี  
50 นางกรุณา จตรุภทัร์ เทศบาลอทุยัธานี 
51 นางสชุานน์ั จตรุภทัร์ เทศบาลอทุยัธานี 
52 นายพิทคัช์ ศรศริิ ผู้ ส่ือขา่ว นสพ อทุยัโพสต์ 
53 นางอรพร เกิดเหต ุ อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
54 นางวนิภาพร ทองปลาย อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
55 นางกนัยา แซโ่ต้ว อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
56 นายจ ารัส นิมิตรพรชยั สสอ อทุยัธานี 
57 นางสนัทนา เอมระดี อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
58 นางสนุทรี ปรีชา อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
59 นางคะนอง ประสิทธ์ิเขตกิจ อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
60 นางละเอียด ชยัศริิ อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
61 นางรัญชน์ปรีตม์ นวะรัตนกลุ อสม เทศบาลเมืองอทุยัธานี 
 

 
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
 
วาระท่ี 1 ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมส ำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
กำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอทุยัธานี เพ่ือน ำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ                      
   

    1) เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ 
จังหวัดก ำแพงเพชร ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
    2) เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและก ำหนดเป้ำหมำยในกำร  
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอทุยัธานี 

    3) เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอทุยัธานี 
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วาระที่ 2 น าเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย  และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง  
 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง น ำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญที่
ท ำให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจำก
โรคที่เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยำวจะ
เสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมี
อำกำรของโรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่   มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ 12% ของกำรตำยทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิด
จำกควำมสูญเสียทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทำงกำรแพทย์ 33.7% (14 ,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2% 
(952 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำย
ทำงด้ำนสำธำรณสุข และคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข  
 

สถำนกำรณ์ภำพรวม 
 

- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นในกำรส ำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552, 2554 
อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 ต่อปี)  

- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ  40.5 เป็นร้อยละ  41.7 (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.5 ต่อปี)  

- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี)  
- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

 

 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2534 - 2554 
พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพ่ิม
จำก 7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นต่ ำสุด คิดเป็น 
0.9% ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4% 
 
 

สรุปข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554 
o  ผู้บริโภคยำสูบ เพ่ิมข้ึน 
o  ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจ ำเมื่ออำยุน้อยลง 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มข้ึน 
o  ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพ่ิมขึ้น 
o  โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพ่ิมข้ึน  
o  พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพ่ือจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มข้ึน  
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    พร้อมทั้งน ำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จ ำแนกตำม สคร., อัตรำกำรสูบบุหรี่ในวัยรุ่น, 
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จ ำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร. , อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่สำธำรณะ
ต่ำงๆ จ ำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จ ำแนกตำม สคร. , ร้อยละกำรเคย
สังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จ ำแนกตำม สคร., สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ, ร้อยละของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำรเลิกยำสูบ 
2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
  

2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ  
ลักษณะกำรดื่มของคนไทย  

 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง 
10.9%) 

 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจ ำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8% 
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554) 
 สุรำสี 74 ขวด/ปี  6 ขวด/เดือน 
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี   7 ขวด/เดือน 
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วนร้อย

ละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด 
 

สถำนกำรณ์กำรเข้ำถึง 
 จ ำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน) 
 เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส ำเร็จถึงร้อยละ 98.7 
 คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5 นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผลกระทบ 
 32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 2543-

2554) 
 สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรท ำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8) 
 ปี  2554 ผู้หญิงถูกท ำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง

กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอ่ืน 
 ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ  96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ 

(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69  คดี) 
 ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท 

 
3) สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ ในจังหวัดอุทัยธำนี (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม)  
4) สงครำมซองบุหรี่ 
 แสดงภำพตัวอย่ำงค ำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน 
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
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รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ 
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง 
 พ้ืนที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพ้ืนที่มำกที่สุดจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 

ด้ำน 
 จ ำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจ ำนวนภำพเท่ำกับ

จ ำนวนซอง ที่บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ 
 ต ำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้

ชัดเจน”  
 
 
ท ำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัย
ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ  

 เพ่ือป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน  
 เพ่ือปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้  
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกก ำหนดให้ค ำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกที่สุด

เท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้  เพรำะประสิทธิภำพของค ำเตือนจะเพ่ิมข้ึนตำมขนำด  
ท ำไมตอ้งเพ่ิมเป็น 85% 

 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ  ขนำดภำพค ำเตือนที่ใหญ่ขึ้น  ในกำรเตือนพิษภัย  ท ำให้ผู้สูบบุหรี่
อยำกเลิกมำกข้ึน และท ำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง  

 ประเทศไทยก ำหนดให้มีค ำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจ ำเป็นต้องปรับ
ขนำดให้ใหญ่ขึ้น 

 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำน
คน และคนไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน 
 
บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร  

 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอ ำนำจ หรือเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยแม่บทก ำหนด 
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญตำมที่

รัฐธรรมนูญก ำหนด 
 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร 
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ  

ท ำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข 
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย  
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นส ำคัญท่ีสุดในกำรโฆษณำ  
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอ่ืน  
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          นอกจำกนี้ ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ ได้น ำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่ม
หน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่ 

 
  มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ 

 1) กำรท ำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน เช่น 
กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรสูบ กำรมีภำพค ำเตือนบนซอง ฯ 

  2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย 
  3) กำรท ำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ 

   
 
        มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จ ำแนกเป็น 

  1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรก ำหนด
อำยุขั้นต่ ำ และกำรก ำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ 
  2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบ ำบัดรักษำ กำรก ำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ 
 
 

วาระที่ 3 น าเสนอผลการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุทัยธานี
ของภาคประชาคม 
    พระอมรมิตร  เทพำ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดอุทัยธำนี ได้น ำเสนอภำพตัวอย่ำงของกำร
จัดกิจกรรม เช่น กำรถวำยควำมรู้ให้กับพระคุณเจ้ำทั้งจังหวัด ท ำควำมเข้ำใจกับพระเรื่องวัดปลอดภั ย พระจึงมี
ข้ออ้ำงกับญำติโยม จึงท ำให้ชุมชนปลอดเหล้ำได้พอสมควร , กำรแห่เทียนท ำบุญ งดเหล้ำเข้ำพรรษำ, แข่งเรือ
ปลอดเหล้ำ, ลอยกระทงปลอดเหล้ำ, กำชำดปลอดเหล้ำ, จัดกิจกรรมระหว่ำงเด็กและผู้ปกครองในงำนกฐิน , 
สงกรำนต์ปลอดเหล้ำ, จักรยำนแรลลี่ครอบครัวปลอดเหล้ำ ฯลฯ 
 

1. น้องของหนูไม่ยุ่งกับสุราและยาสูบ 
โลกปัจจุบันเป็นยุคสังคมสำรสนเทศ เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เรำต้องรู้เท่ำทันและสำมำรถ

น ำเอำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำร  เด็ก ๆ จะถูกฝึกให้จัดรำยกำรวิทยุ เป็นเรื่อง
ของกำรที่จะสร้ำงและให้ควำมหมำยของข้อมูล ซึ่งจะน ำไปสู่กำรตีควำมและสร้ำงควำมรู้ โดยจะเน้นที่ตัว
คน วิธีคิด วิธีใช้ค ำ วิธีกำรสื่อค ำต่ำง ๆ มำกท่ีสุด 

1) ทดลองจัดรำยกำร  เพ่ือประเมินศักยภำพที่แท้จริงของเด็ก ที่สถำนีวิทยุชุมชนชำวห้วยกระเสียว ค้น
ข้อมูล  เตรียมท ำบทวิทยุ 

2) เสริมปัญญำและกระบวนกำรคิด ผ่ำนเกมส์ถอดรหัสอภิมนุษย ์ปัญหำที่อยู่รอบตัวเรำคืออะไรกันแน่..!  
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3) นำนำทัศนะกับปัญหำสังคมรอบข้ำง.. บ้ำน  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  มีปัญหำ ฤำว่ำตัวเรำเป็นผู้ 
ก่อปัญหำซะเอง..? 

4) เตรียมตัวก่อนออกไปฝึกสัมภำษณ์ ฝึกถำมกันเองเสียก่อน ก่อนที่จะไปถำมคนอ่ืน 
      WHY = ท ำไม ?  

   คนต้องกินเหล้ำ 
   คุณถึงสูบบุหรี่ 
   คุณถึงอยำกดื่ม 
   คุณถึงเลิกไม่ได้ 
   คุณถึงไม่อยำกเลิก 
   งำนเลี้ยงต้องกินเหล้ำ 
   ต้องซื้อเหล้ำ 
   เหล้ำถึงถูกกฎหมำย 
   ไม่กินนมแทนเหล้ำ 

5) ออกไปฝึกสัมภำษณ ์กันที่ตลำดบ้ำนไร่ ตำมร้ำนค้ำ  ป้ำยรถ ไม่เว้นแม้คนขำยหวย   
6) ถอดเทป  ค้นหำสำระ  สิ่งที่น่ำสนใจ ตัดต่อเสียง  แล้วออกอำกำศบน Internet  

  ซึ่งพบกำรผิดสัมภำษณ์ และพบว่ำปัญหำเรื่องกำรสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น 
ไม่ได้มำจำกครอบครัวโดยตรง 

 

2. พระอมรมิตร ได้น าเสนอถึงการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน จ.อุทัยธานี โดยสาเหตุหลักที่ท าให้เยาวชนดื่มสุรา-สูบบุหรี่ มีดังนี ้

 เพ่ือนชวน  
 ผ่อนคลำยควำมเครียด  
 สังสรรค์สนุกสนำน  
 ครอบครัวมีปัญหำ  
 อยำกเท่ห์  
 ท ำตำมผู้ใหญ่  
 อยำกลอง  
 อกหัก  
 ผู้ปกครองไม่ว่ำ  
 รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  
 สภำพแวดล้อม  

ท่ำนได้เสนอแนะว่ำ ควรมีกำรโฆษณำปลอดเหล้ำ, ผู้ว่ำควรมีกำรขับเคลื่อน, และมีกำรเฝ้ำระวัง 
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3. นอกจากนี้ ท่านยังได้รายงานพฤติกรรมการเล่นน้ าสงกรานต์จังหวัดอุทัยธานีในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า 
 ภำพรวมๆ ของอุทัยธำนียังไม่รุนแรงมำกนัก  เพียงแต่ขำดควำมเอำใจใส่ของทุก

ฝ่ำย  คงต้องฟ้องด้วยภำพและชวนพูดคุยกันในปีหน้ำ 
 แต่ในส่วนที่ได้ผลจริงๆ คือที่อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์  จัดในวัด  แล้วก็สำมำรถปลอด

เหล้ำได้ (ยังไม่มีรูปภำพ)  เพรำะทำงเทศบำลเป็นแกนหลักและท ำจริง 
 กำรลวนลำมมีน้อยหรือแทบไม่มี  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพำะในกลุ่มของตัวเอง 
 ปีนี้เพียงทดลองท ำเพียงประสำนไม่กี่ฝ่ำยแต่เน้นรณรงค์เป็นหลัก  ที่ดูเหมือนได้ผล

น้อยน่ำจะเป็นเพรำะนโยบำยส่วนกลำงไม่เกื้อหนุน  อีกทั้งไม่ได้ท ำเป็นวำระของจังหวัด   
แต่ในอดีต (พ.ศ. 2544)  อุทัยธำนีเคยแก้ปัญหำโดยประกำศเป็นวำระของจังหวัดในเรื่อง
ด่ำนเรี่ยรำยได้เงิน  แล้วเอำไปกินเหล้ำ  และสำมำรถแก้ได้จนถึงปัจจุบัน 
 มีกำรกระท ำผิด พรบ.  ล่อซื้อ 10 รำยซื้อได้ 10 รำย  ไม่สนใจเรื่องอำยุ  ไม่สนใจว่ำ

คนเมำม๊ัย  ไม่สนใจเวลำขำย 
     17 เมษำยน  ส.ส., ส.จ., นำยก อบจ. จัดเวทีคอนเสิร์ตให้  แถมแอลกอฮอล์ฟรี (เบียร์สด) 

 

วาระท่ี 4 น าเสนอผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
      เภสัชกรจ ำรัส นิมิตพรชัย ตัวแทนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี น ำเสนอภำพรวมในจังหวัด

อุทัยธำนี ซึ่งสำมำรถสรุปไดว้่ำ กำรเข้ำถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกเกินไป พบเบียร์
ผิดกฎหมำย ต่อต้ำนกำรมีป้ำยไฟในร้ำนอำหำร (สวนอำหำร) และต้ำนกำรมีโลตัสเล็ก ที่ขำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ได้อย่ำงง่ำยดำย ฯลฯ ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งสำธำรณสุข กรมกำรปกครอง สรรพสำมิต 
พระสงฆ์  
 
 

วาระท่ี 5 วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธานี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีวิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
อุทัยธำนีร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม ภำควิชำกำร และชมรมผู้สูงอำยุ ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธำนี สรุปได้ว่ำ ทุกภำคีเครือข่ำยในจังหวัดอุทัยธำนี มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันในกำรสร้ำงสังคมปลอดเหล้ำ บุหรี่ อุบัติเหตุ ยำเสพติด กำรพนัน และกำรท้องไม่พร้อม ฯลฯ และได้
ข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้ 

 ควรใช้สถำนที่รำชกำรในกำรจัดงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ควรให้เยำวชนออกมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นแก้ไข รณรงค์กำรลดกำรบริโภคยำสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด  
 ไม่ใช่เงินเพียงแค่ในต ำบล ควรกระจำยไปที่อ ำเภอต่ำงๆ และไม่จัดกิจกรรมมอมเมำ 
 ควรออกค ำเตือนร้ำนขำยของช ำ ที่มีจับฉลำกเหล้ำ ตั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เต็มตู้ ซึ่งแสดง

ถึงกำรจงใจโฆษณำ 
 ในเทศบำลเมือง มีสรรพสำมิต แต่ไม่มีต ำรวจดูแล ในปีหน้ำ จึงควรประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมำกข้ึน 

ท ำ MOU กับหลำยหน่วยงำน รวมทั้งกับสำธำรณสุข และสรรพสำมิต 
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล 
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1.1.9 โครงกำรจัดท ำสื่อและอุปกรณ์ เพื่อกำรประชุมสัญจรในกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ 

 

รูปแบบ Mascot 
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 ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
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รูปแบบโลโก้ 
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รูปแบบเสื้อ 
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ชุดกิจกรรมที่ 1  เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับจังหวัด 

กิจกรรมท่ี 1.2 ขยำยผลเครือข่ำยฯ ไปท่ีภำคเหนือตอนบน    
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1.2.1 ขอหำรือเรื่องควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยำสูบภำคเหนือตอนล่ำง และภำคเหนือตอนบน ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม ่

สรุปรำยงำนกำรประชุม  

หัวข้อ “ ขอหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ” 

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น. 
ณ ตึกอธิกำรบดี ห้องรองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

2. นำยสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
3. รศ.นพ. อ ำนำจ อยู่สุข ต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรพัฒนำสังคม ม.เชียงใหม่ 
4. นำยธงชัย ยงยืน ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) 
5. อ.ภก.สุรศักดิ์ เสำแก้ว คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

เดินทำงปรึกษำงำนเครือข่ำยวิชำกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำคเหนือตอนบน โดยเรียนรู้กำร
ท ำงำนของเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนบน และ เครือข่ำยมหำวิทยำลัยปลอดเหล้ำภำคเหนือตอนบน 
ซึ่งมีรองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นประธำนเครือข่ำย ซึ่งมีมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมทั้งสิ้น  21 
มหำวิทยำลัย  

ปรึกษำเรื่องกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยพะเยำกับเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนบน ซึ่งทำง
มหำวิทยำลัยพะเยำมีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำยและช่วยสนับสนุนงำนวิจัยและวิชำกำรร่วมกับเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ และ ภำคประชำสังคมอ่ืนๆ ได้ และ ร่วมวำงแผน ให้มีกำรจัดประชุมวิชำกำรกำรควบคุมยำสูบ
ครั้งที่  1 ขึ้นที่มหำวิทยำลัยพะเยำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรท ำงำนบูรณำกำรเหล้ำ บุหรี่ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักวิชำกำรและ
ภำคประชำสังคมเพ่ือท ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องในพ้ืนที่ 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A5/199449546764689?ref=br_rs


132 | P a g e  

 

1.2.2 ร่ำงโครงกำรและก ำหนดกำรประชุมเหนือบน ณ ฟ้ำไทยฟำร์ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

โครงการประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ 
ส าหรับการท างานบูรณาการเหล้า-บุหร่ี ยาเสพตดิ  

ภาคเหนือตอนบน ครัง้ที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยจากการส ารวจล่าสดุเม่ือปีพ.ศ 2554 พบว่าอตัราการ

บริโภคยาสบูไมล่ดลงโดยเฉพาะในกลุม่ผู้ชายไทยยงัสบูบหุร่ีอยูถ่ึง ร้อยละ 42 เม่ือวิเคราะห์ตอ่ไปพบว่าผู้สบู
บหุร่ีในกรุงเทพมหานครและในเมืองใหญ่มีแนวโน้มลดลงแตใ่นตา่งจงัหวดัสถานการณ์กลบัเป็นตรงกนัข้าม 
ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าการท างานด้านการควบคมุยาสูบจ าเป็นต้องขยายและเน้นการท างานในระดบัพืน้ท่ีมากขึน้ 
นโยบายด้านการควบคมุยาสูบ MPOWER ท่ีได้รับการแนะน าจากองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization, WHO) เป็นแนวทางในการท างานด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในปัจจุบนั แต่
พบวา่มาตรการตา่งๆ ยงัไม่ได้ถกูน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระดบัพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ซึ่งท าให้เห็นว่าการ
ขบัเคล่ือนนโยบายระดบัพืน้ท่ีจงึมีความส าคญัมากในสถานการณ์ปัจจบุนั  
 
ในการด าเนินงานด้านการควบคมุยาสูบในพืน้ท่ีดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พฒันาศกัยภาพคนท างานโดยเฉพาะองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคมุยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กฎหมาย ด้านผลกระทบ และอ่ืนๆ ดงันัน้ การจดัประชุมวิชาการในภาคเหนือตอนบนจึงมีความส าคญัใน
การเสริมศกัยภาพคนท างานดงักลา่ว 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านองค์ความรู้เก่ียวกับการควบคมุการบริโภคยาสูบส าหรับการท างานบรูณา
การเหล้า บหุร่ี ยาเสพตดิ  

2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานบูรณาการเหล้า บุหร่ี ยาเสพติด ส าหรับจังหวัดใน
ภาคเหนือตอนบน 
 
3. เป้าหมาย 

1. ประชาคมเครือขา่ยองค์กรงดเหล้า 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  
2. กลุม่ท างานด้านยาเสพตดิ 
3. พนกังานเจ้าหน้าท่ี และ ผู้ ท่ีสนใจรวม 80-100 คน 
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4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุม่วิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู ศนูย์วิจยัผลลพัธ์ทางสขุภาพและ
โอสถกรรมานบุาล คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
5. ลักษณะโครงการ  จดัประชมุวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเวลา 1 วนั  
 
6. วันเวลา สถานที่จัดอบรม   วนัท่ี 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.   
ณ ห้องประชมุเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. องค์ความรู้ด้านการควบคมุยาสบู 
2. แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 
8. ดัชนีวัดผล 

1. มีกลุม่เปา้หมายเข้าร่วมไมต่ ่ากวา่ 70 เปอร์เซ็นต์ 
2. ผู้ เข้าร่วมมีองค์ความรู้เพิ่มขึน้  

 
9. งบประมาณ (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

ล าดับ รายการ งบประมาณ(บาท) 
1 คา่สถานท่ีส าหรับจดัประชมุ (รวมคา่อาหารและอาหารว่าง) 

150 บาท/คน/วนั 100 คน รวม 150x100 ทา่น 
15,000 

2 คา่เดินทางของผู้ เข้าร่วมการประชมุ 1,000 x 40 (เฉล่ีย) 40,000 
3 คา่ท่ีพกัของผู้ เข้าร่วมการประชมุ 500 x 40 (เฉล่ีย) 20,000 
4 คา่ตอบแทนวิทยากร 1,500 x 2 ทา่น และ 1,000 x 6 ทา่น 9,000 
5 คา่เอกสารประกอบการประชมุ 100 x 100 ทา่น 10,000 
6 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ดท่ีใช้ในการประชมุ 5,500 

รวม (ถัวเฉล่ียทัง้หมด) 99,500 
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ก าหนดการประชุม 
ประชมุวิชาการด้านการควบคมุยาสบูส าหรับการท างานบรูณาการเหล้า-บหุร่ี ยาเสพตดิ  

ภาคเหนือตอนบน ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชมุเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

8.00-9.00 ลงทะเบียน 60 นาที  
9.00-9.15 พิธีเปิดการประชมุวิชาการ แนะน ากลุม่วิจยั

และวิชาการด้านการควบคมุยาสบูภาคเหนือ
ตอนบน 

15 นาที อธิการบดี  
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

9.15 -9.45 ประเภทยาสบู สารพิษในยาสบู และ การเสพ
ตดิบหุร่ี  

30 นาที อ.ภญ.อดณิฐั อ านวยพรเลิศ 

9.45-10.15 สถานการณ์การบริโภคยาสบู ภาคเหนือ
ตอนบน 

30 นาที อ.ภก.สรุศกัดิ ์เสาแก้ว 

10.15-10.45 อตุสาหกรรมยาสบูในประเทศไทย:ใครผลิต 
ใครขาย 

30 นาที ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ 

10.45-11.15 นโยบายการควบคมุยาสบูในประเทศไทย 30 นาที ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ 
11.15-12.00 พ.ร.บ ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู 2535 และ 

พ.ร.บ คุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี 2535: 
สาระส าคญั 

45 นาที คณุณฤทธ์ิ สสจ.พิษณโุลก 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 60 นาที  
13.00-13.30 หลกัการเบือ้งต้นเพ่ือชว่ยคนเลิกบหุร่ี 30 นาที อ.ภญ.กลุนิภา บญุศรี 
13.30-14.15 ยาและเวชภณัฑ์ชว่ยเลิกบหุร่ี 30 นาที อ.ภก.องอาจ มณีใหม่ 
14.15-14.45 ผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหม ่ 30 นาที อ.ภญ.ปาจรีย์ มงคล 
14.45-15.30 ตวัอยา่งงานบรูณาการ เฝา้ระวงัและบงัคบัใช้

กฎหมาย 
45 นาที คณุสอน สสจ.พิษณโุลก 

15.30-16.30 แลกเปล่ียน เสวนา งานบรูณาการเหล้า-ยาสบู 60 นาที ผู้ประสานงานจงัหวดั 
คณุขจรพลกฤษฎ์   

ผู้ด าเนินรายการ: อ.ภญ.จนัทิมา ชรัูศมี 
(อาหารวา่งในห้องประชมุ) 
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1.2.3 ประชุมระดมสมองเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรควบคุมยำสูบ ณ 
ห้องประชุม Phar 1104 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

 
โครงการประชุมระดมสมองเพื่อสรา้งความเข้มแข็งดา้นวิชาการและสร้างเครือขา่ยการควบคุมยาสูบ 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อฟ้ืนฟูองค์ควำมรู้ด้ำนบหุรี่และกำรควบคุมยำสบู 
2. เพื่อระดมสมองในกำรสร้ำงเครือขำ่ยวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสบู 
 
กิจกรรม 
1. กำรบรรยำยโดยวทิยำกรผูม้คีวำมรู้และประสบกำรณเ์กีย่วกับบหุรีแ่ละกำรควบคุมยำสูบ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และระดมสมองในกำรสร้ำงเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ 
3. เตรียมงำนเพ่ือจัดกำรประชมุโครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสบู ส ำหรับกำรท ำงำนบรูณำ
กำรเหล้ำ-บุหรี่ ยำเสพติด ภำคเหนือตอนบน ครัง้ที่ 1” 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 คณำจำรย์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ และทีมงำนกลุ่มวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทำงสุขภำพและ
โอสถกรรมนุบำล คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จ ำนวน 15 คน ซึ่งจะเป็นวิทยำกรและทีมงำน ใน
โครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ส ำหรับกำรท ำงำนบูรณำกำรเหล้ำ-บุหรี่ ยำเสพติด 
ภำคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1”วันที่ 18 มีนำคม 2557  
 
วันและสถานที่จัดกิจกรรม 
วันที ่14 มีนำคม 2557 เวลำ 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมุ Phar 1104 คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวดัพะเยำ 
 
งบประมาณ 
 ได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำก หนว่ยปฏิบตัิกำรวิจยัเพ่ือกำรควบคมุยำสูบ คณะเภสัชศำสตร ์
มหำวิทยำลันเรศวร จ ำนวน 20,000 บำท 
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ก ำหนดกำร  

8.30-9.00 ลงทะเบียน  
9.00-9.30 แนะน ำ กลุ่มวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ  

ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทำงสุขภำพและโอสถกรรมนุบำล  
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ภญ.
อดิณัฐ  
อ ำนวยพรเลิศ  

9.30-12.00 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยำสูบ/บุหรี่ 
 ประเภทยำสูบ สำรพิษ และกำรเสพติดบุหรี่  
 Smoking cessation 
 ยำและเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ 

วิทยำกร: อ.ภญ.ดร.
ชวนชม ธนำนิธิศักดิ์ 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-15.30 นโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและนโยบำยควบคุม 
 สำระส ำคัญ ของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2535 

และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535:  
 กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ 

วิทยำกร: อ.ภญ.ดร.
ชวนชม ธนำนิธิศักดิ ์

15.30-16.30  ระดมสมอง เพ่ือขับเคลื่อนแนวทำงกำรท ำงำนเพ่ือกำรวิจัยและ
วิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ และแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ผู้ด ำเนินรำยกำร:  
อ.ภก.สุรศักดิ์ เสำแก้ว 

 (อำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
1. ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับยำสูบและบุหรี่ 
2. ทรำบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรควบคุมยำสูบ 
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรควบคุมยำสูบกับวิทยำกร 
4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในกำรสร้ำงเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ 
5. คณำจำรย์มีควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรในกำรประชุมโครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ส ำหรับกำรท ำงำนบูรณำกำรเหล้ำ-บุหรี่ ยำเสพติด ภำคเหนือตอนบน ครั้งที ่1” 

 

ข่ำวกำรประชุม 
http://www.pharmacy.up.ac.th/Main/news/ประชุมหน่วยวิจัยเพื่อกำรควบคุมยำสูบ/news.aspx   

 

 

 

http://www.pharmacy.up.ac.th/Main/news/ประชุมหน่วยวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ/news.aspx
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ภาพงานประชุม 
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ชุดกิจกรรมที่ 1  เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับจังหวัด 

กิจกรรมท่ี 1.3 สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยพื้นท่ี   
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1.3.1 โครงกำรประชุมเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ครั้งท่ี 1 ปีท่ี 2556-57 

ก าหนดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ครั้งที่ 1 ปีที่ 2556-57 

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556 ณ ภ.2208 คณะเภสัชศำสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 
เวลา หัวข้อ วิทยาการ/ผู้ประสานงาน 

10.00-10.45  Update ข้อมูลปัจจุบันเรื่องควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Facilitator: ปิยะรัตน์  

10.45-11.15 ประสบกำรณ์ถอดบทเรียน เพชรบูรณ์ และ พิจิตร 
 

คุณวิจิตรำ บุญแจ้ง 
คุณสุทธิพงษ์ ย่ิงสูง  
facilitator: คุณนรำศักดิ์ 

11.15-11.45 เล่ำเรื่องงำนวิจัยในพื้นท่ี: งำนวิจัยเรื่องร้ำนค้ำขำย
บุหร่ีให้แก่เด็ก 

คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-14.00 น ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย แลกเปลี่ยน 

ข้อเสนอแนะ 
3 จังหวัด (พิษณุโลก ก ำแพงเพชร ตำก) 
จังหวัดละ 15 นำที  

คุณเสถียร และ คุณสุทัศน์ 
อำจำรย์จ๊ะเอ๋ 
คุณณัฐพงษ์ 
Facilitator คุณจิตรำ 

14.00-15.00 ดูสำรคดีเรื่อง งดเหล้ำ ซดเหล้ำ Facilitator ปิยะรัตน์  
ผู้ร่วมอภิปรำย ดร.สมตระกูล 
                  คุณสอน 
                  คุณจักรพันธ ์

15.00-15.45 วิพำกษ์ ท ำควำมเข้ำใจเรื่องวิวำทะสังคม 

 

 

 

 

โครงการยุววิจัย 

1.3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนลงพื้นท่ีจริง (20 มี.ค.57) 

โครงการวางแผนการ อบรมเชิงปฏิบติัการ “ เครือ่งมือและกระบวนการเรียนรูป้ระวติัศาสตรส์ุขภาพ ” 
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ในวนัองัคารที ่4  มนีาคม  พ.ศ. 2557 ณ หอ้งประชมุของโรงพยาบาลพษิณุเวช อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
******************************************************* 

 

งานท่ีได้รบัมอบหมาย และรายช่ือผู้รบัผิดชอบ 

หวัข้อ รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ 

ข้อมูลผูสู้งอาย ุ จดัเตรยีมขอ้มลูผูส้งูอายุ อ.โอ๋ / คุณเพญ็ 

Map ( แผนท่ี ) จดัท าแผนทีบ่รเิวณทีจ่ะลงพืน้ที ่ 

คุณหน่อย 

คุณปกรณ์ 

คุณเปปซี ่

ประวติัศาสตรป์ระเทศ/ภมิูภาค 

เตรยีม timeline ประเทศ 
-  ดา้นสขุภาพ 
-  ดา้นเศรษฐกจิ 
-  ดา้นสงัคม 
-  ดา้นวฒันธรรม 
-  ดา้นการเมอืง 
-  ดา้นบนัเทงิ 
-  ดา้นกฬีา 

ประวติัศาสตรพิ์ษณุโลก 
เตรยีมขอ้มลูจงัหวดัพษิณุโลก ตัง้แต่ พ.ศ.2480 - 2550 
ว่าเกดิอะไรขึน้บา้ง ? 

ส่ือ/ เสื้อ/ ของท่ีระลึก 
จดัเตรยีมสือ่และของทีร่ะลกึ,  
ออกแบบเสือ้ และเตรยีมเสือ้ 

แผน่พบัเชิญรว่มกิจกรรม   

วสัด-ุอปุกรณ์  

จดัท าแผ่นพบัเชญิร่วมกจิกรรม ส าหรบัใชแ้จกในวนัที ่13 
ม.ีค. 2557   
จดัเตรยีมวสัด-ุอุปกรณ์ ทัง้หมด ส าหรบัการลงพืน้ทีว่นัที ่
20-22 ม.ีค.2557 

อุ๋ย ออ้ย 

 

*** นดัประชุมครัง้ถดัไป วนัพฤหสับด ีที ่13 ม.ีค.2557 เวลา 16.00 น. ณ รา้นกาแฟ ของโรงพยาบาลพษิณุเวช 
แลว้เวลา 17.00 น. เราจะด าเนินการลงพืน้ทีจ่รงิ บรเิวณย่านอาคารลไิท และย่านตลาดใต ้*** 
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1.3.3 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ภำคเหนือตอนล่ำง 
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-ร่าง- 
Term of Reference 

 

พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ภาคเหนือตอนล่าง 

 

ระยะเวลำ : 10 มีนำคม 2557- 10 พฤษภำคม 2557 ( 2 เดือน ) 
รำยละเอียดเป็นไปตำมโครงกำรดังท่ีแนบมำด้ำนท้ำยสัญญำ 
ส่วนของหน่วยวิจัยและวชิาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1. ส่งมอบงบประมำณท่ี 

 ชื่อบัญช ี:  

 เลขที่บัญชี :  

 ชื่อธนำคำรและสำขำ :  
2. งบประมำณทั้งส้ิน  45,000 บำท โดยส่งมอบงบประมำณเป็นสองส่วน 
ครั้งท่ี 1 30,000 บำท โอนหลังจำกส่งแผนโครงกำร 
ครั้งท่ี 2 15,000 บำท โอนหลังจำกเสร็จส้ินโครงกำร 
ส่วนของนักวิจัย/วิชาการในพ้ืนที่ 
1. ด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำรท่ีแนบมำด้ำนท้ำย 
2. ไม่รับทุนสนับสนุนใดๆ จำกบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือ ยำสูบ ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 
 
 
 
 
In agreement with the above terms and conditions: 

Provincial  Focal Person 
Name:  
Position:  
 
Signature:    

Tobacco Control Research Unit 
Name: 
Position:  
 
Signature: 
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Date 26-06-55 Date: 
 

โครงร่าง 
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ภาคเหนือตอนล่าง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรท ำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องกำรกำรขับเคลื่อนจำกทุกๆฝ่ำย

รวมถึงเครือข่ำยประชำสังคม และ เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรท่ีท ำงำนวิจัยและ
วิชำกำรสนับสนุนกำรท ำงำนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภำพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรในพื้นท่ีภำคเหนือตอนล่ำงท่ีร่วมท ำงำนสนับสนุน

กับเครือข่ำยประชำสังคม 
 

3. ผลลัพธ์ของโครงการ 
1) จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำปัญหำปัจจัย

เสี่ยง 
2) จัดเตรียมพื้นท่ีส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพปัญหำปัจจัย

เสี่ยง 
3) ช่วยประสำนและเป็นทีมพี่เลี้ยงในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพ

ปัญหำปัจจัยเสี่ยง 
4) จัดกำรควำมรู้และข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นท่ี เป็นรำยงำนหรือส่ือต่ำงๆ 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน   
10 มีนำคม 2557- 10 พฤษภำคม 2557 (2 เดือน) 
 

5. งบประมาณ 45,000 บำท  
จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุว

วิจัยประวัติศำสตร์สุขภำปัญหำปัจจัย
เสี่ยง 

เหมำจ่ำย 10,000 บำท        
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จัดเตรียมพื้นท่ีส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัย
ประวัติศำสตร์สุขภำพปัญหำปัจจัยเสี่ยง 

เหมำจ่ำย 5,000 บำท 

ช่วยประสำนและเป็นทีมพี่เลี้ยงในกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพ
ปัญหำปัจจัยเสี่ยง 

เหมำจ่ำย 5,000 

จัดกำรควำมรู้และข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นท่ี  เหมำจ่ำย 25,000 บำท 

รวม  45,000 บาท 

ถั่วเฉลี่ยได้ทั้งหมด 
 

5. รายชื่อผู้ด าเนินโครงการ (เบื้องต้น) 
คุณเพ็ญพร ตั้งปฏิกำร 
คุณชำติรัฐ เครือหงส์ 
คุณปกรณ์ เต็มใจ 
 

 

1.3.4 กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง) 
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 

กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง) 
จัดโดย หน่วยปฎิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

******************************************************** 
วันที่ 12-14 มกรำคม 2557  เวลำ 09.00 – 16.30 น.  

ณ ร.ร.อมำรี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (วันที่ 12 มกรำคม 2557) และ  
ห้องประชุม ไชยำนุภำพ 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (วันที่ 13-14 มกรำคม 2557) 

เวลา หัวข้อ วิทยาการ/ผู้ด าเนินรายการ 
12 มกรำคม 2557 (ร.ร.อมำรี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ) 
15.30-20.00 ประชุมวิทยำกร ทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(เฉพาะทีมวิทยากรและผู้ที่สนใจ)* 
อ.ธวัช มณีผ่อง 
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก 

13 มกรำคม 2557 (คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) 
09.15-9.30 ลงทะเบียน  
9.30-10.00 แนะน ำตัว และ ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประชุม อ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
10.00-11.00 หลักกำรและกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Brain based learning อ.ธวัช มณีผ่อง 
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(กำรเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพ้ืนฐำน) อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก 
11.00-12.00 ยุววิจัยคืออะไร: หลักกำรและกระบวนกำร อ.ธวัช มณีผ่อง 
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-14.00 ตัวอย่ำงบทเรียนกำรท ำยุววิจัย: ค่ำยยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ 

จังหวัดเชียงรำย                 
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก 
 

14.00-15.00 อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ควำมเป็นได้ในกำรน ำ
กระบวนกำรยุววิจัยมำท ำงำนด้ำนเยำวชน** 

คุณปกรณ์ เต็มใจ 

15.00-16.30 พัฒนำโครงร่ำงโครงกำรยุววิจัยด้ำนจัดกำรปัจจัยเสี่ยงเหล้ำ-
บุหรี่ ภำคเหนือ 

อ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 

14 มกรำคม 2557 (คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) 
9.00-15.00  พัฒนำโครงร่ำงยุววิจัย (ต่อ) 

(เฉพาะทีมพัฒนาโครงร่างและผู้ที่สนใจ) 
อ.ธวัช มณีผ่อง 
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก 

*รับประทำนอำหำรเย็น   **อำหำรเบรกในห้องประชุม 
ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

สรุปรายงานการประชุม 
“กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง)”  

วันที่ 13-14 มกรำคม พ.ศ. 2557 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.                                                                                                        
ณ คณะเภสัชศำสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
2 นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี  หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 นำงสำวสุดำพร ปุยแก้ว หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
4 อ.ธวัช มณีผ่อง คณะศลิปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
5 อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก ThaiPBS 
6 นำยปกรณ์  เต็มใจ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง 
7 นำยสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณโุลก/ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ

ภำคเหนือตอนล่ำง 
8 นำยชำติรัฐ เครือหงษ ์ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.พิษณโุลก 
9 นำงศิวะพร  คงทรัพย์ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.ตำก 
10 นำยปรีชำวุฒิ คงทรัพย์  คณะท ำงำน จ.ตำก 
11 นำยสุรชัย สินสวสัดิ์  เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.อุตรดติถ์ 
12 นำงกรกรัตน์ จันทร์กล่ ำ  ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยเยำวชน จ.อุตรดติถ์ 
13 นำยส ำเริง บุญแจ้ง  เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.เพชรบูรณ์ 
14 นำงวิจิตรำ บุญแจ้ง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขหลม่สัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
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15 นำยภูวณฏัฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล  เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.ก ำแพงเพชร 
16 นำยเสถียร ทองโต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณโุลก 
17 นำยวชิระ  กระทรวงมหำดไทย 
18 พระครสูุมณฑ์ธรรมธำดำ  เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนล่ำง/ผูป้ระสำนงำน จ.สโุขทยั 
19 นำงรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร/ผูป้ระสำนงำน จ.พิจิตร 
20 นำงสำวเพ็ญพร ตั้งปฏิกำร สปสช.เขต 2 พิษณุโลก 
21 นำยนัทธพงศ์ แสงแก้ว ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก อ.เมือง จ.ตำก 
22 นำงแน่งน้อย มำเนียม โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม   
23 นำยประสงค์ มีทุน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังส ำโรง 
24 ผศ.(พิเศษ)ดร.สมตระกูล รำศิริ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสริินธร จ.พิษณุโลก 
25 ดร.ยุพิน เถื่อนศรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดติถ์ 
26 นำงสำวจิตรำ  โพธิ์เนียม นครสวรรค/์ โรงพยำบำลลำดยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค ์
27 นำยธงชัย ยงยืน   เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนบน 
28 นำยขจรพลกฤษฎ.์ จันทร์แสง เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนอืตอนบน 
29 ครูวรำภรณ์  หงษ์ดิลกกุล  เครือข่ำยครูฯ 
30 ครูอุบลรตัน์ ภู่ประสพพร เครือข่ำยครูฯ 
31 นำงชูรุณี พิชญกุมลมงคล มูลนิธิรณรงค์ เพ่ือกำรไมสู่บบุหรี่ 

 
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
 

กระบวนกำรเรียนรู้เด็กและเยำวชน มีหลำยรูปแบบ แต่มีกระบวนกำรวิธีหนึ่ง ที่ท ำให้เด็กมี action ได้ เป็นกระบวนกำร
ที่มีกำรวิจัยศึกษำมำแล้ว และจะน ำมำพูดกันในวันนี้ ก็คือ กระบวนกำรยุววิจัย สิ่งที่อยำกให้ได้ในกำรประชุมครั้งนี้ ก็คือ กำร
เข้ำใจประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนกับเด็ก 

 

1. การเรียนรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ 
 

ใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ตำมขั้นตอนท่ี 1-5 ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้ประวัติชีวิต ชุมชน สังคม 
ยกตัวอย่ำง กำรสัมภำษณ์ชีวิตของ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกำรขยำยโรงพยำบำลทั่วประเทศ
ไทย โดยในกำรสัมภำษณ์นั้น เวลำที่ต้องกำรรู้จักชีวิต ต้องรู้จักยิ่งกว่ำในหนังสือท่ีเขำเขียนไว้ เรื่องค ำพูดที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นั้น 
ในทำงประวัติศำสตร์จัดว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญ เพรำะจะท ำให้เห็นถึงควำมมีชีวิตชีวำของค ำพูด กำรไปเป็นหมวดหมู่ เมื่อมีคนหนึ่ง
ถำม สองคนท ำหน้ำทีจ่ดบันทึก สิ่งที่ได้จำกกำรจด จะไม่เหมือนกัน เพรำะเกิดจำกควำมสนใจไม่ตรงกัน  
 

วิธีการของการสัมภาษณ์ 
1) ใช้เอกสำร ภำพเก่ำ สิ่งของ เพื่อกระตุ้นควำมทรงจ ำ มันเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เขำจ ำได้ เล่ำได้ วงจรในสมองวิ่ง เวลำเล่ำ 

ก็จะมีควำมสุข 
2) วงกระตุ้นควำมทรงจ ำ โดยคุยทีละคนมำก่อน แล้วค่อยร่วมวงกัน น ำข้อมูล มำวำดเป็นเส้นทำงลงในกระดำษแผ่นใหญ่ 

โดยมีหนึ่งคนคอยบันทึก แล้วดูเส้นทำงว่ำเขำไปไหนบ้ำง 
3) แบ่งกลุ่มอำยุ ช่วยท ำให้เรื่องของกำรเล่ำแคบลง หรือแบ่งเพศคุย 
4) ร่วมเขียน “แผนที”่ ที่สัมพันธ์กับชีวิตของตน เช่น ในกำรสัมภำษณ์คนต่ำงชำติ ให้เขำเขียนแผนที่ภูมิศำสตร์ 
5) เครื่องมือง่ำยๆ ในกำรจัดระเบียบข้อมูล เช่น กำรใช้ mind map  ช่วยบ่งช้ีให้รู้จักคนนั้นๆ ตัวอย่ำงเช่น เขำเป็นแผลเป็น 

ซึ่งเกิดจำกโรคฝีดำษ ก็จ ำเน้นตัวบุคคลนั้นที่โรคฝีดำษที่ท ำใหเ้ขำเกิดแผลเป็น 
6) ท ำรำวตำกผ้ำ เพื่อเกำะเรื่องรำวต่ำงๆ 
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7) เชื่อมโยง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรำจะเน้นดูตรงชีวิตของสิ่งที่เรำสนใจ ก่อน ยกตัวอย่ำงเช่น สนใจเรื่องบุหรี่ คนเล็กคนน้อยสัมพันธ์กับบุหรี่ยังไง สัมพันธ์กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงไร (ร้ำนขำยของช ำ ท่ีขำยบุหรี่ เหล้ำ) และสัมพันธ์กับชีวิตหน่วย (โรงบุหรี่ เหล้ำ) จำกท่ีไหน 

 

8) เวทีคืนสิ่งที่เรียนรู้ให้ชุมชน จำกเรื่องเล่ำมำกมำย ช่วยกันแปลงร่ำงเป็นล ำดับเหตุกำรณ์ (Chronology) 
ยกตัวอย่ำงเช่น 

- คุย เล่ำเรื่องของตัวเองให้ฟัง คนท่ีไม่เหมือนเขำ ก็จะถำม เช่น ตะคบ กะจี้ คืออะไร 
- ก ำหนดหัวข้อประเด็นให้เขำ เติมข้อมูลของเรื่องรำวไปเรื่อยๆ แล้วเอำมำแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้ผู้ที่เข้ำร่วมที่สนใจกลุ่มใด ก็

ให้เข้ำไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆ เข้ำไปคุยกันอีก แล้วสุดท้ำยก็สรุปเป็น mind map 
- กำรให้เล่ำเหตุกำรณ์ที่อยำกจะลืมมำกที่สุด เขำไม่อยำกเล่ำให้ฟัง ก็ให้เขำจุดเทียน เปิดเพลงให้ฟัง ให้อยู่กับตัวเอง ให้

วำดภำพ ระบำยสี เกี่ยวกับสำยธำร สำยน้ ำ ใช้กำรสะท้อนของสีบ่งบอกถึงควำมรู้สึกต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ผ่ำนมำ 
- คุยกันก่อน กระทบสิ่งที่ไม่น่ำดู แล้วมำคุยกันอีกที เป้ำหมำยก็จะเปลี่ยนไป เน้นให้รู้จักตัวเอง เช่น น้องๆ มำ

มหำวิทยำลัยเพื่อท ำอะไร ดื่มเหล้ำกันเพื่ออะไร 
- ผลัดกันวำดภำพ วำดแผนท่ีทำงสังคม ชุมชน ควำมเป็นมำของปอยหลวง เด็กได้เรียนรู้คนในต ำบลนั้นๆ 
- เอำควำมรู้ของคนทั้งหมด มำเขียนแผนที่ กำรเลิกบุหรี่-เหล้ำ คนในครอบครัวใช้วิธีไหน ท ำแผนที่เฝ้ำระวังให้ชุมชน 

ชุมชนนั้นมีแหล่งมั่วสุมอะไรบ้ำง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ (periodization) 
ยกตัวอย่ำง กำรให้จดจ ำแต่จุดส ำคัญในสมัยอยุธยำ จำกกำรพูดคุยกับคน แล้วมำขมวดได้จุดเด่นๆ ท่ีท ำให้เปลี่ยนแปลง 
เช่น 

1) กำรแบ่งยุคสมัย 
1 - จำกเมืองแจ๋มสู่อ ำเภอเมืองแจ่ม (กลำงทศวรรษ 2440-2460) 
2 – ข้ำวหวิด (ต้นทศวรรษ 2470-ปลำยทศวรรษ 2480) 
3 – ฝิ่นเสรี (ต้นทศวรรษ 2490-กลำงทศวรรษ 2500) 
4 – ถนนปลำทูเข้ำ (กลำงทศวรรษ 2500-กลำงทศวรรษ 2520) 
5 – พัฒนำลุ่มน้ ำแจ่ม (กลำงทศวรรษ 2520-กลำงทศวรรษ 2530) 

 

ชีวิตของ “หน่วย” ท่ีเหนือกว่าท้องถ่ิน 

ชีวิตของชมุชนท้องถ่ิน 

ชีวิตของสิง่ที่เราสนใจ 

ชีวิตคนเลก็คนน้อย 
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2) กำรแบ่งพื้นทื่ทำงกำรเกษตรโหล่งปง 

ยุคที่ 1 จำกป่ำใหญ่สู่ไร่ข้ำว 
ยุคที่ 2 ก้นลึกผ่ำนมำจนตรอก 

 

** เจ้ำของควำมทรงจ ำในท้องถิ่น คือ ผู้ร่วมก ำหนดยุคสมัย 
- ยุคสมัย มักเป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ ท่ีมีผลกระทบ 
- เวลำของยุคสมัย มักจะใช้เป็นทศวรรษ (ต้น กลำง ปลำย) 
- จะน ำไปสู่กำรสร้ำงบริบท” (กล่อง) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประกอบสร้างบริบทประวัติศาสตร์ (historical context) 
 

บริบท (context) 
 
 

 

 
 

 

 
กำรเชื่อมโยงประเด็นที่เรำท ำ ต้องสร้ำงกล่อง (บริบท) ขึ้นมำ ใส่ประเด็นท่ีเรำสนใจ เรำมีโจทย์กำรจ ำแนกอย่ำงไร เช่น 

เรื่องเพศกับเยำวชนท่ีเรำสนใจ เรำต้องคิดว่ำเยำวชนอยู่ที่ไหน พิจำรณำว่ำเขำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้ำง ใครมีอิทธิพลกับเขำ บริบทจะ
ก ำหนดขอบเขตของเรื่องรำวนั้นๆ ขนำดของกล่อง ข้ึนอยู่กับเยำวชนท่ีแตกต่ำงกัน จุดยืนของแต่ละชุมชนท่ีต่ำงกัน เรำต้องเข้ำใจ
บริบทท่ีเฉพำะของแต่ละท้องถิ่น เพรำะแตล่ะท้องถิ่นมีจุดเปลี่ยนที่แตกต่ำงกันไป 
 

1. ภูมินิเวศน์ (ฐำนทรัพยำกร) โดยกำรก ำหนดพื้นท่ี ฐำนล่ำงของกล่อง 
2. ทรำบระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นๆ 
3. เขียนระบบวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. เขียนให้สัมพันธ์กับกำรขยำยตัวของรัฐและทุน 
5. อธิบำยสภำพภูมินิเวศน์จำกมุมมองท้องถิ่น 
6. อธิบำยกำรตั้งถิ่นฐำน สร้ำงบ้ำน แปลงเมือง 
7. อธิบำยกำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น้ ำ ป่ำ เพ่ือกำรผลิต 
8. อธิบำยกำรแลกเปลี่ยน-ค้ำขำย 
9. อธิบำยแกนยึด โยงทำงวัฒนธรรม 
10. เขียนบัตรค ำและกระตุ้นให้เชื่อม 
11. ฝึกจัดกำรกับหลักฐำนที่แตกต่ำงกัน 

 
** ประวัติศำสตร์ที่ดี ต้องมีกำรสร้ำงค ำถำม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การเขียน/น าเสนอประวัติศาสตร์ (Writing & Presentation of History) 

โดยกำรทดลองวำงโครงเรื่อง 
 

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้ ประวัติศาสตร์สุขภาพ (Health History-based Social Development) 
 

ขั้นตอนนี้ ยังไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะเรำไม่ทรำบว่ำควำมรู้ที่ได้มำนั้น จะน ำมำพัฒนำสังคมได้อย่ำงไร ไม่ทรำบอนำคตจะ
เป็นอย่ำงไร 
 

ตัวบท (text) 

(โรคภัยไข้เจ็บ ป่ำ เพศ บุหรี ่ฯลฯ) 
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ในปัจจุบัน งำนที่สำมำรถท ำได้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ก็คือ กำรท ำงำนประวัติศำสตร์เรื่อง กำรเรียนรู้เอดส์และเพศศึกษำ  
โดยศึกษำเพศวัฒนธรรมท้องถิ่น ดูจำกพ่อแม่ ว่ำในอดีตได้กระท ำแบบน้ันไหม  
ขั้นตอนท่ี 1 –เน้นโรคระบำด 
ขั้นตอนท่ี 2-4 ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 5-ดูประสบกำรณ์ของคนหรือพ่อแม่เมื่อ 10-20 ปีที่ผ่ำนมำ ว่ำ จัดกำรกับโรคอย่ำงไร แล้วน ำข้อมูลที่ได้นั้น มำพัฒนำ
จัดกำรในอนำคต 

1. ยุววิจัยด้านสุขภาวะ 
2. ยุววิจัยด้านสุขภาวะ 

 

ผ่านมุมมองสุขภาพ 
 

 ทศวรรษท่ี 2500  ยุคที่ 2 ของการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา 
 

โรคระบำด(ติดเช้ือ)ดั้งเดิม เช่น ฝีดำษ กำฬโรค อหิวำห์ ฯลฯ หมดไป 
สังคมไทย... เปลีย่นผ่ำนของสูส่ภำวะทันสมัย เริ่มเกดิกลุม่โรคไรเ้ชื้อเรื้อรัง  
 

 ทศวรรษท่ี 2530  ยุคที่ 3 ของการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา 
 

โรคไร้เช้ือเรื้อรัง  เช่น มะเร็ง หัวใจ เบำหวำน ควำมดัน เส้นเลือดสมองตีบ ฯลฯ 
โรคตดิต่ออุบัติใหม่ และอุบัตซิ้ ำ เช่น เอชไอวี/เอดส์ ซำรส์ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ 
 

มีแนวคิดและแนวทำงเลือกอะไร ที่จะกระตุ้นให้ “ผู้คน” เข้ำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง หรือ พัฒนำสุขภำวะ เพื่อตอบสนอง
ต่อชีวิต สังคม และวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนำคต จะใช้ประเด็นปัญหำสังคมเป็นตัวตั้ง (social problem-based) หรือ ใช้กำรเรียนรู้
และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ (humanity-based) หรือใช้แบบอ่ืนๆ 
 
กระบวนกำรเรียนรู้ และสร้ำงประวัติศำสตร์สังคมและสุขภำพ แบบมีส่วนร่วม 
 
บทเรียน 12 ปี   
- สร้ำงศักยภำพพลเมือง (สร้ำง คน) 
- เชื่อมร้อยผู้คน (เช่ือม คน) 
- ร่วมสร้ำงควำมรู้ประวัติศำสตร์ ที่น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงสรำ้งสรรค์ (สร้ำง ควำมรู้ เพื่อเปลีย่นแปลง) 
ท ำควำมเข้ำใจผ่ำนมุมมองทำงรัฐศำสตร์ 

- แกนยึดโยงร่วม (common tied)  
- ควำมทรงจ ำร่วม (common memory)  
- สถำนท่ีร่วมกัน (common place)  

 

โลกำภิวัตน์  

โลกรอ้น 

วิกฤตซอ้น
วิกฤต 
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3. การเรียนรู้บนฐานสมอง 
 

การจัดการเรียนรู้บนฐานสมอง Brain Based Learning (BBL) คือ กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีกำรเรียนรู้/กำร
ท ำงำนของสมองตำมธรรมชำติ 
 
เรำเชื่อว่ำ สัมฤทธิผลของกำรเรียนรู้ ไมไ่ด้มำกจำกสมองที่ฉลำด หรือ โง่ แต่มำจำกสมองที่พร้อม หรือ ไม่พร้อมส ำหรับกำรเรียนรู ้

 BBL คือ กำรจัดกำรเรียนรูโ้ดยค ำนงึถึงกลไกกำรท ำงำนของสมอง  
 ควำมคิดพื้นฐำน คือ ไมม่ีสมองโง่ เพียงแต่ที่ผ่ำนมำ สมองยังไม่ไดจ้ัดเงื่อนไขให้เรียนรู้เท่ำน้ัน 
 สมองมนุษย์กว่ำ 1 แสนลำ้นเซล ช่ัวชีวิต ใช้ไม่ถึงครึ่ง แล้งธรรมชำตสิร้ำงมำท ำไมมำกมำย ?? 

หนำ้ที่ของสมอง 4 ส่วนหลัก 
 1. สมองส่วนหน้า (frontal) หรือสมองบริเวณหน้ำผำก ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรใช้เหตุผล กำรตัดสินใจ กำรแก้ไขปัญหำ 

กำรวำงแผน และกำรควบคมุกำรเคลื่อนไหว   
 2. สมองส่วนบน (parietal) หรือสมองบริเวณกระหม่อม ท ำหน้ำทีด่้ำนกำรควำมรูส้ึก กำรประมวลผล และภำษำ  
 3. สมองส่วนข้าง (temporal) หรือส่วนทัดดอกไม้ จะมดี้ำนซ้ำย-ขวำ ท ำหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรได้ยิน ควำมจ ำ กำรแปล

ควำมหมำย ภำษำ   
 4. สมองส่วนหลัง (occipital) หรือสว่นท้ำยทอย ท ำหน้ำท่ีโดยตรงเกี่ยวกับกำรรับรู้แสงและภำพ 

 
ค ำศัพท์และกระบวนกำรส ำคญั ณ จุดของกำรเรียนรู ้

 Synapse  หมำยถึงจุดทีเ่ซลประสำท 2 เซล dendrite กับ axon มำเช่ือมต่อกัน แล้วหลั่งสำรเคมเีชื่อมต่อ (nuero-
transmitter) เกิดกำรเรียนรู ้

 Neuro - Circuit   หมำยถึง วงจรอันเกิดจำกกระบวนกำร synapse เป็นร่ำงแหของเซลประสำทในสมอง 
 Path way  วงจรของเซลประสำท ที่เช่ือมต่อกัน ยิ่งหนำแน่น  สมองก็สำมำรถเชื่อมโยงควำมเข้ำใจ ควำมรู้เดิมกับควำมรู้

ใหม่ไดด้ี  
 



151 | P a g e  
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- กำรบวนกำรเชื่อมต่อวงจรกำรเรียนรู้---กำรคิด 
- กำรคิดและกำรเชื่อมโยง สมองและประสบกำรณ ์

 
กำรเรยีนรู้ คือ กำรเช่ือมโยงระหวำ่งโครงข่ำยของเซลล์ในสมอง โดยกำรเช่ือมโยงระหว่ำงเซลล์นั้น ท ำได้ตั้งแต่ 100 ล้ำนล้ำน ถึง
มำกกว่ำน้ัน แต่...ไม่มีทำงใช้ได้หมด เพรำะเรำตำยก่อน 
 
ข้อเท็จจริงที่ท้ำทำย 
1. สมองในแต่ละส่วนมีกำรเช่ือมโยงกัน  

  ทฤษฏีสมองซีกขวำ-ซ้ำย ล้ำสมัย  
  ทุกส่วนของสมองน ำไปสู่กำรเรียนรู้  

2. สมองท ำงำนไดด้ีที่สุด เมื่อสมองส่วนลิมบคิขับเคลื่อน “Driven by emotion”  
3.หำกถูกคุกคำม, สมองจะใช้ส่วนกลีบหน้ำผำกท ำงำนน้อยมำกๆ ทว่ำจะใช้ส่วนของ “อะมิกดำลำ 
หลักการเรียนรู้ของสมอง 

  สมองเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ด้วยกำรค้นหำควำมหมำยของสิ่งที่เรียนรู้ (Search for meaning) 
  สมองย่อมต่อสูเ้พื่อกำรอยู่รอด (Survival brain) 
  สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ (Whole brain) 
  อำรมณม์ีบทบำทสูงต่อกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้(Emotional brain) 
  สมองเรียนรู้ จำกกำร ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
  สมองค้นหำควำมหมำย โดยกำรหำแบบแผน(Pattern)ของสิ่งที่เรียนรู้ 
  สมองเรียนรู้ทั้งขณะรูต้ัว(Conscious)และไมรู่้ตัว(Non-conscious) 
  สมองจัดเก็บข้อมลูไว้หลำยระบบ  
  สมองเรียนรู้อย่ำงไมม่ีขีดจ ำกดั  
  กำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำมำรถเข้ำถงึได้ด้วยกำรกระตุ้นที่ท้ำทำย(Challenge) ท ำให้อยำกรู้อยำกเห็น 
  สมองมีลักษณะเฉพำะของตนเอง 

 

ขั้นตอนการจดจ า 
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เช่น แว๊บแรก...ที่เราจินตนาการถึง...ปลาบึก 
 
ขั้นตอนกระตุ้นควำมทรงจ ำเกีย่วกับปลำบึก 
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แหล่งของการรักษาการเรียนรู ้

- Physical threats 
- Academic difiiculties 
- Inappropriate discipline and embarrassment 
- Unsafe home environment 
- Peers 

 
Learning styles 

- Visual พูดเร็ว วำดภำพในอำกำศ มองขึ้นเพดำน สนทนำด้วยภำพ 
- Kinesthetic พูดเร็วปำนกลำง ชอบลองท ำ มองลงล่ำง “สิบตำเห็น ไมเ่ท่ำมือคล ำ” 
- Auditory ชอบฟัง ไม่ค่อยออกท่ำทำงมองไปข้ำงๆ 

 
หัวใจส ำคัญที่มผีลต่อพัฒนำกำรกำรเรยีนรู้ของสมอง 

- สำรอำหำร 
- ออกก ำลังกำย 
- ศิลปะและดนตร ี
- ควำมรัก 
- ควำมท้ำทำยและกำรตอบสนองตอบ 
- ยีนส ์

*** ถ้ำ ...กำรรู้จักตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่โครงกำร แต่...เป็นกระบวนกำรเรยีนรู้ เพื่อขับเคลื่อนพลังของตวัเรำเอง เพื่อนพ้องและ
สังคม ท่ีน ำไปสู่กำรร่วมกันสร้ำงสขุภำวะ (ปัญญำ จิต สังคม กำย) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศในการประชุม 
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1.3.5 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ เครื่องมือและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์สุขภำพ ”  ณ 
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
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“เคร่ืองมือและกระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์สุขภาพ” 
ระหวา่งวนัท่ี 20-22  มีนาคม  2557 ณ ห้องประชมุกลัปพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 

จดัโดย หนว่ยปฎิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร
สนบัสนนุโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20  มีนาคม  2557 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.  กลา่วต้อนรับและชีแ้จงวตัถปุระสงค์การอบรม แนะน าตวั   
   โดย. อ.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทกัษ์พงศ์    
09.30-10.30 น.  “ท าไมต้องประวตัิศาสตร์  อ่านประวตัศิาสตร์  ในฐานะความรู้และเคร่ืองมือ” 
   โดย  อ.ธวชั  มณีผ่อง  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
10.15-10.30 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. “เร่ืองราว เวลา และ จดุเปล่ียน: ตดิอาวธุเคร่ืองมือเพ่ือลงพืน้ท่ี” (แบง่กลุม่ ฝึกการตัง้

ค าถามอยา่งมีนยัยะเวลาและจดุเปล่ียน ฝึกท าประวตัชีิวิตและประวตัชิมุชน)  
   โดย  คณะวิทยากร 
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.00 น. เตรียมพร้อม แบง่กลุม่ กางแผนท่ี รู้จกัความเป็นมาพืน้ท่ี  
   โดย  คณะวิทยากร 
14.00-14.15 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.15-17.30 น.  “สนามประวตัศิาสตร์สขุภาพ” ณ  โซนเมืองเก่า  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  
17.30 -18.00 น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00-19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 -20.00 น.  “ร่อนตะกร้า: แจกแจงข้อมลู สิ่งท่ีได้ และ สิ่งท่ีขาด”     
   โดย  ทีมวิทยากร 
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม  2557 

07.00 -08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00-09.00 น.  เตรียมตวั  เตรียมงาน  พร้อมส าหรับการเข้าร่วมอบรม  ตามอธัยาศยั 
09.00-10.30 น.  “สนามประวตัศิาสตร์สขุภาพ” (ตอ่เน่ือง) 
10.30-12.30 น.  เตรียมความพร้อมเพ่ือนน าเสนอ “ร้อยเร่ืองเรียงราว”  วิเคราะห์ ตีความ  
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   และจดัระเบียบข้อมลูบนไม้แขวนประวตัิศาสตร์ 
12.30-13.30 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.30-14.00 น.  ลงทะเบียนรับเชิญเข้าร่วมจากชมุชน 
14.00-17.30 น. เขียนประวตัิศาสตร์ด้วยมือเรา น าเสนอประวตัิศาสตร์ชมุชน  
17.30-18.00 น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00-19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 -21.00 น.  “ประมวลศกัยภาพของการเช่ือมการวิจยั  ประวตัศิาสตร์ และสขุภาพ”  
   (After Action Review) 
 
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม  2557 

07.00 -08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.30 -10.00 น.  “ประวตัิบคุคล ประวตัชิมุชน สู ่ประวตัศิาสตร์สขุภาพ”  บทเรียนจากการใช้ 
   ประวตัิศาสตร์ในการพฒันาระบบคิดและแนวทางการท างานด้านสขุภาพในชมุชน 
   โดย  คณุสนัตพิงษ์ ช้างเผือก  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ 
   ประเทศไทย (TPBS) 
10.00-12.00 น.  “แนวทางการพฒันางานร่วมกนัในอนาคต” 
   โดย  อ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ 
12.00 -13.30 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั พร้อมเก็บข้าวของสว่นตวั 
13.30 น.  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
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ชุดกิจกรรมที่ 2 เพ่ือพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และมี
การน าใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมท่ี 2.1 ด ำเนินกำรพัฒนำจัดกำรชุดวิจัยท่ีสนับสนุนประเด็นกำรขับเคลื่อนระดับ
พื้นท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 โครงกำรน ำร่องติดตำมร้ำนค้ำปลีกฯ จ.เพชรบูรณ์ 
 

                  อุบัติการ                                  

                   
                                                           . . 2529              

                                                                                                         
                                        . . 2535                                                 . . 2535 
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                                                                                                           ั 
                                                                                            
                                                                     

                                                                          (ASEAN Free Trade 
Area: AFTA)           2535                                                                      
                                    0-5%                                                        
                                                                                                     
                                                                                              
                                                                                          
                                                                                              ย
                                                                            มีประสิทธิภำพลดลง 
                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                        

                                                                                                 
                                                                               
                                                                                                 
                                                                                      
                                     

             
1.                                                            รวมถึงกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทบุหรี่ 
2.                                                                      
3.                                       
 
                            
                                                                                  3       รำคำต่ ำสุดของบุหรี่
ผลิตจำกโรงงำนยำสูบ- ณ ปี 2555) 
 
                          
 1.                                                                                       
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 2.                                                                                 
                                                                    
 
                  
                                  (Survey Research)                                       
                                                     1               ใน 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง รวมถึง
สัมภำษณ์ผู้บริโภค และผู้ขำยบุหรี่รำคำถูก ตลอดจนจดบันทึกรำคำบุหรี่ แหล่ง/ประเทศที่ผลิต แหล่งที่พบ และเก็บ
ตัวอย่ำงบุหรี่แต่ละชนิด 
 
       ณ 30,000    
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โครงการวิจัยน าร่องติดตามลักษณะร้านค้าปลีกขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ จุดขาย และ ผลิตภัณฑ์

บุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง 

ร่วมกับ คุณวิจิตรา บุญแจ้ง 
ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 
 

 
2556 
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ผู้วจิัย 

1. คุณวิจิตรา บุญแจ้ง ต  าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นต้ิว ต.บา้นต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

2. คุณสกาวรัตน์ ทวีนุช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองคนั ต.บุ่งคลา้ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

3. คุณสุกุมา  เถาะสุวรรณ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหล่มสัก 

ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

4. คุณส าเริง  บุญแจง้ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไร่ ต.บา้นไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

5. คุณสุรพล  ค าศุกล ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัป่า ต.วดัป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

6. คุณจุน  ค ามา ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ สพป.พช.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

7. คุณพงศกร มากมี ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ถนนนิกรบ ารุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  

8. คุณพรรณี  มารอด  ต าแหน่ง หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ถนนนิกรบ ารุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  

9. ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษพ์งศ ์หวัหนา้หน่วยปฏิบติัการวิจยัและวิชาการดา้นการ

ควบคุมยาสูบ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือส ารวจติดตามประเภท และลกัษณะผลิตภณัฑ์บหุร่ีซองในท้องตลาด  

2. เพ่ือส ารวจและติดตามลกัษณะร้านค้าปลีก และลกัษณะจดุขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และบหุร่ีของร้านค้าปลีก 
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วธิีด ำเนินกำรวจิัยน ำร่อง 

1. เลือกเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คือ อ าเภอหล่มสกั หลังจากนัน้ เลือกถนนสาย
หลัก แบบเฉพาะเจาะจง ในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเขตเทศบาล คือ ถนนพิทักษ์  และ
นอกเขตเทศบาล คือ ถนนหล่มสกั-บ้านติว้ 

2. ลงพืน้ท่ีส ารวจร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ี ซือ้บุหร่ี ทุกร้านบนถนนสาย
หลกัท่ีเลือก 

3. สงัเกต และบนัทกึ วนัเวลา ลกัษณะร้านค้าท่ีซือ้ ลกัษณะผู้ขาย ลกัษณะจดุขาย  
4. สงัเกต และถ่ายภาพผลิตภณัฑ์บุหร่ีท่ีซือ้มา และบันทึกย่ีห้อ ลักษณะซอง ราคา แหล่ง

ผลิต วนัผลิต  
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ผลกำรวจิัย  

ตำรำงที ่1 ร้อยละของลกัษณะร้ำนขำยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และลกัษณะจุดขำย  
 ลกัษณะร้ำนค้ำปลกีทีข่ำย 

N(%) 
ลกัษณะจุดจ ำหน่ำย N(%) 

ร้ำน
สะดวก
ซ้ือ 

ร้ำนค้ำ
ชุมชน 

หำบเร่/
แผงลอย 

มีป้ำย
แสดง
กำรลด
รำคำ 

มีป้ำย
โฆษณำ 
ณ จุด
ขำย 

ตั้งโชว์ มีป้ำย
ห้ำมขำย
ให้เด็ก

อำยุ < 20 

มีป้ำย
ก ำหนดเวลำ

ขำย 

ในเขตเทศบาล (N = 8) 3(37.5) 4(50.0) 0.0 1(12.5) 1(12.5) 6(75.0) 0.0 0.0 

นอกเขตเทศบาล (N = 28) 5(17.9) 22(78.6) 1(3.6) 1(3.6) 1(3.6) 10(35.7) 4(14.3) 4(14.3) 
 

ตำรำงที ่2 ร้อยละของลกัษณะร้ำนขำยบุหร่ี และลกัษณะจุดขำย  
 ลกัษณะร้ำนค้ำปลกีทีข่ำย (%) ลกัษณะจุดจ ำหน่ำย (%) 

ร้ำนสะดวก
ซ้ือ 

ร้ำนค้ำ
ชุมชน 

หำบเร่/
แผงลอย 

มีป้ำยแสดง
กำรลดรำคำ 

ตั้งโชว์ วำงสินค้ำร่วมกบัสินค้ำ
เป้ำหมำยเยำวชน 

ในเขตเทศบาล (N = 9) 0.0 8(88.9) 0.0 0.0 4(44.4) 3(33.3) 

นอกเขตเทศบาล (N = 27) 6(22.2) 21(77.8) 0.0 2(7.4) 7(25.9) 1(3.7) 
 

ตำรำงที ่ 3 ลกัษณะผลติภัณฑ์บุหร่ี 

ลกัษณะผลติภัณฑ์บุหร่ี ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล 

จ านวนซองท่ีเกบ็มาทั้งหมด 12 27 

ราคาถูกท่ีสุด 35 บาท 30 บาท 

ราคาแพงท่ีสุด 90 บาท 90 บาท 

ประเทศผูผ้ลิต ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กมัพูชา 

ลกัษณะภาพค าเตือน ผดิกฎหมาย ไม่มี ไม่มี 

ลกัษณะ Descriptors ผดิกฎหมาย ไม่ม่ ไม่มี 

อายบุุหร่ีนานท่ีสุดพี่พบบนชั้นขณะ
ซ้ือ (นบัจากวนัผลิต) 

ประมาณ 7 เดือน ประมาณ 7 เดือน 

 

  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตและนอกเขตเทศบาล ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบหุร่ีจากร้านค้าชมุชน  
  พบลกัษณะการจ าหน่ายบหุร่ีท่ีมีปา้ย/ราคา และมีการตัง้โชว์สินค้า มากกว่า 35 % 
  โดยส่วนใหญ่ จะพบสินค้าบหุร่ีท่ีผลิตในไทย และน าเข้าจากประเทศข้างเคียง (ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กมัพชูา) 
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2.1.2 โครงกำรส ำรวจสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ของ 4 จังหวัด ภำคเหนือ
ตอนล่ำง 

แบบตรวจสงัเกตในสนามกฬีาปลอดเหลา้ บหุรี ่
 
1. ชือ่สนามกฬีา: …………………………………………………วันทีส่งัเกต…..………………เวลา………………… 
 

2. ทีต่ัง้ …………………………………………………........................ จังหวดั…………………………..………… 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ ……………………………….................................…………………………..………… 
 

4. ลักษณะของสถานที ่(เลอืกไดห้ลายขอ้) 

01 สนามฟตุบอล 

02 สระวา่ยน ้า 

03 สนามเทนนสิ 

04 หอ้งพักทีนั่กกฬีามาเก็บตวัประจ า 

05 โรงเรยีนกฬีา/สถาบนัการพลศกึษา 

06 สวนสาธารณะ  

07 Office (หอ้งส านักงาน, ตกึส านักงาน) 

08 อฒัจรรยก์ลางแจง้ 

09 โรงยมิเนเซยีม 

10 หอ้งน ้าสาธารณะ (แยกจากอาคาร) 

11 สนามไดรฟ์กอลฟ์ 

12 สนามเปตอง 

13 Fitness (ในอาคาร) 

14 Fitness (นอกอาคาร) 

15 อืน่ๆ ........................................................... 
 

5. ป้ายหา้มสบู 
5.1 มป้ีายหา้มสบูบหุรีท่ีเ่ห็นไดจ้ากภายนอก เชน่ ตดิทีรั่ว้หรอื

หนา้ประตทูางเขา้สนามกฬีา หรอืไม ่
 

 ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

5.2 มป้ีายหา้มสบูบหุรี ่ตดิทีป่ระตหูรอืทางเขา้อาคารหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

5.3 มีป้ายหา้มสูบบุหรี่ ตดิภายในหรือบรเิวณสนามกฬีา
หรอืไม ่(อยา่งนอ้ย 1 ต าแหน่ง) 

 ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

5.4 ป้ายหา้มสบู มขีอ้ความบทลงโทษหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

5.5 มป้ีายหา้มสบูบหุรี ่ตดิทีบ่รเิวณหนา้หอ้งน า้หรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 

 ไมม่ ี
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 ภาษาองักฤษ 

 ภาษา .............. 
 

6. ป้ายพืน้ทีเ่ขตสบูบหุรี ่
6.1 มป้ีายพืน้ทีเ่ขตสบูบหุรีภ่ายในสถานทีห่รอืไม ่  ม ี

 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา ............... 

 ไมม่ ี

 
7. ป้ายหา้มดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
7.1 มป้ีายหา้มดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีเ่ห็นไดจ้ากภายนอก 

เชน่ ตดิทีรั่ว้หรอืหนา้ประตทูางเขา้สนามกฬีา หรอืไม ่
 ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 
 

 ไมม่ ี

7.2 มป้ีายหา้มดืม่ ตดิทีป่ระตหูรอืทางเขา้หรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

7.3 มป้ีายหา้มดืม่ ตดิภายในสถานกฬีาหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

7.4 ป้ายหา้มดืม่ มขีอ้ความบทลงโทษหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

 
8. ป้ายหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
8.1 มีป้ายหา้มขายที่เห็นไดจ้ากภายนอก เช่น ตดิที่รัว้หรือ

หนา้ประตทูางเขา้สนามกฬีา หรอืไม ่
 ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

8.2 มป้ีายหา้มขาย ตดิทีป่ระตหูรอืทางเขา้หรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

8.3 มป้ีายหา้มขายตดิภายในสถานกฬีาหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี

8.4 ป้ายหา้มขาย มขีอ้ความบทลงโทษหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 

 ภาษา .............. 

 ไมม่ ี
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9. สิง่ของหรอืรา้นคา้ทีเ่กีย่วกบับหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
9.1 มทีีเ่ขีย่บหุรี ่หรอืกระบะทรายดับบหุรี ่  ม ี  ไมม่ ี
9.2 มรีา้นคา้ทีข่ายบหุรีห่รอือปุกรณ์ส าหรับจดุบหุรี ่  ม ี  ไมม่ ี
9.3 มรีา้นคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณตอ่เนือ่งทีข่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์  ม ี  ไมม่ ี
9.4 มรีา้นคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณตอ่เนือ่งทีข่ายบหุรี ่  ม ี  ไมม่ ี
    
10. กลอ้งวงจรปิด  ม ี  ไมม่ ี
 

11. สือ่โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
เชน่ ป้ายหรอืวัสดอุืน่ใดทีเ่ป็นการเชญิชวนใหด้ืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

 ม ี  ไมม่ ี
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ตารางสรุป 
ผลการตรวจสังเกตุของผู้ใช้บริการสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอดเหล้าและบุหร่ี ของ 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 

หวัข้อ นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร อทุยัธาน ี รวม 
1) ป้ายห้ามสูบบุหร่ี         

 1.1 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ีที่เห็นได้จากภายนอก เช่น หน้าประตู
หรือโดยรอบบริเวณ หรือไม ่       1 
1.2 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดที่ประตหูรือทางเข้า หรือไม่       2 
1.3 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดภายในสถานกีฬาหรือไม ่       2 
1.4 ปา้ยห้ามสบู มีข้อความบทลงโทษหรือไม ่       1 
1.5 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดที่บริเวณหน้าห้องน า้หรือไม่        1 
1.6 มีปา้ยพืน้ท่ีเขตสบูบหุร่ีภายในสถานท่ีหรือไม่ 

 
      0 

2) ป้ายห้ามดื่ม-ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 4 3 0 0 รวม 
2.1 มีปา้ยห้ามดื่ม-ขายที่เห็นได้จากภายนอก เช่น ติดที่รัว้หรือ
หน้าประตทูางเข้าสนามกีฬา หรือไม่  

   
0 

2.2 มีปา้ยห้ามดื่ม-ขาย ติดที่ประตหูรือทางเข้าหรือไม ่
    

0 
2.3 มีปา้ยห้ามดื่ม-ขาย ติดภายในสถานกีฬาหรือไม ่

    
0 

2.4 ปา้ยห้ามดืม่-ขาย มข้ีอความบทลงโทษหรือไม่ 
    

0 
3) สิ่งของหรือร้านค้าที่เกี่ยวกบับุหร่ีและเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ กล้องวงจรปิด สื่อโฆษณา 0 0 0 0 รวม 
3.1 มีที่เขีย่บหุร่ี หรือกระบะทรายดบับหุร่ี 

  
 

 
1 

3.2 มีร้านค้าที่ขายบหุร่ีหรืออปุกรณ์ส าหรับจดุบหุร่ี 
  

 
 

1 
3.3 มีร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณตอ่เนื่องที่ขาย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 
  

 
2 

3.4 มีร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณตอ่เนื่องที่ขายบหุร่ี 
  

 
 

1 
3.5 กล้องวงจรปิด 

    
0 

3.6 สือ่โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เช่น ปา้ยหรือวสัดอุื่นใดที่เป็นการเชิญชวนให้ดื่มสรุาหรือ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 
  

 
2 

  0 2 5 0 รวม 
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2.1.3 โครงกำรพัฒนำโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเหล้ำ-บุหร่ี ปีท่ี 2 

สรุปรายงานการประชุม 
โครงกำรพัฒนำโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเหล้ำ-บุหรี่ ปีที่ 2 
วันอังคำรที่ 10 กันยำยน 2556 เวลำ 09.00 – 15.00 น.  

ณ ห้องประชุมพุทธรักษำ ชั้น 3 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
2 คุณชมพูนุท อ้นศรี หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 คุณวรรณพร แซ่เตียว หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
4 คุณสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
5 นำงสำวรัตนำ ทั่งจ้อย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
6 นำยชำติรัฐ เครือหงษ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
7 นำยเสถียร ทองโต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
8 นำยชำตรี ป้อมเปิ้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
9 นำยบุญเลิศ สงสัย ส ำนักงำนควบคุมโรคท่ี 9 
10 นำงสำวเยำวลักษณ์ โตอินทร์ ส ำนักงำนควบคุมโรคท่ี 9 
11 นำยประเสริฐ ใบเจริญ ผู้อ ำนวยกำร สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัด

พิษณุโลก 
12 นำยมำนิตย์ โตวัชรกุล สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดพิษณุโลก 
13 ดำบต ำรวจนิติ แก้วชื่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

 
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 

จำกกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมควบคุมโรค ในกำรส ำรวจผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง และในปีที่แล้วได้ท ำ MOU กับเจ้ำของสนำมกีฬำ มีกำรเฝ้ำระวังบำงส่วน มีกำรพยำยำมหำภำคี 
ร่วมมือกันไปตรวจเยี่ยมและไปตรวจป้ำยนั้น สคร.9 ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจไปแล้วในระยะเวลำ 1 ปี จ ำนวน 5 
จังหวัด  

พ่ีบุญเลิศ ได้เล่ำเรื่องสรุปถึงผลส ำรวจสนำมกีฬำทั้ง 5 จังหวัด ที่มีกำรประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ว่ำ ผลกำรประเมินผลส ำเร็จ พบ จ.พิษณุโลก และ จ.ตำก มีป้ำยติดตั้งแล้ว ส่วน 
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จ.สุโขทัย ยังมีปัญหำอยู่ ประสบควำมส ำเร็จค่อนข้ำงน้อย จึงต้องขอควำมร่วมมือร่วมกัน ต้องมีส่วนสนำม
กีฬำที่ต้องมีควำมรับผิดชอบ ต้องมีนโยบำยออกรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่แพงขึ้น ซึ่งสำมำรถท ำ
ให้เด็กเข้ำถึงสิ่งเหล่ำนี้ได้น้อยลง โดยจำกโครงกำรสนำมกีฬำปลอดภัยนั้น ปีที่แล้ว ได้ท ำส่วนกำรจัดกำร
ค่อนข้ำงมำกแล้ว 

  
Outcome mapping แผนที่ผลลัพธ์ 

1. Project influence decreases 
2. Community influence increases 

เมื่อไหร่ที่เรำไปท ำงำนกับภำคีหุ้นส่วน ท ำให้เขำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็จะมีผลกระทบต่อไป 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

1. Project ตัวพวกเรำ 
2. Partners ภำคีหุ้นส่วน มี 5-6 กลุ่ม เป็นคนที่เรำจะไปชวน 
3. Beneficiaries กลุ่มคนใหญ่ กลุ่มเป้ำหมำยที่ไปใช้สนำมกีฬำ คนไปดูกีฬำ 

 
เรำมีอ ำนำจก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงแค่ไหน เรำมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ? 
 

 
 
 
 

Sphere of Control Sphere of Influence Sphere of Interest 
 
แนวคิดส าคัญ 3 ประการของ outcome mapping  
คือ เหมือนธุรกิจขำยตรง ว่ำขำยให้ใคร และเขำจะไปขำยให้เรำอีกทอดหนึ่ง 

1) Sphere of Influence 
2) Boundary Partners ภำคีหุ้นส่วน 
3) Outcome understood as change in behavior 

 

         Beneficiaries 

 

Partners 

 

Project  
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3 ขั้นตอนแผนที่ผลลัพธ์ 
 

การออกแบบ Intentional Design 
ขั้นที่ 1 วิสัยทัศน์ Vision 
ขั้นที่ 2 พันธกิจ Mission 
ขั้นที่ 3 ภำคีหุ้นส่วน Boundary Partners 
ขั้นที่ 4 ผลลัพธ์ Outcome Challenge 
ขั้นที่ 5 ตัวติดตำมผล Progress Markers 
ขั้นที่ 6 แผนยุทธศำสตร์ Strategy Maps 
ขั้นที่ 7 ปฏิบัติกำรองค์กร Organizational 

Practices 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

วางแผนประเมินผล 
ขั้นที่ 12 แผนประเมินผล 

การด าเนินงานและ
ติดตามผลลัพธ์ 

Outcome & 
Performance Monitoring 

ขั้นที่ 8 ติดตำมตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

ขั้นที่ 9 บันทึกผลลัพธ์ที่ได้ 

ขั้นที่ 10 บันทึกยุทศำสตร์ที่ใช้ 

ขั้นที่ 11 บันทึกกำรด ำเนินงำน 
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิสัยทัศน์ & พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ชี้ทิศทำง ชี้แนวทำงและกิจกรรม 
สร้ำงแรงบันดำลใจ บรรลุได้ 
เป็นหลักชัย อยู่ไกล ไปไม่ถึง ประเมินได้ว่ำบรรลุ 
สะท้อนอุดมคติ สะท้อนสัมฤทธิคติ 
แอ๊ปเปิ้ลทั้งผล เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละค ำ 

 

ข้อ 1-3) กรอบแผนด าเนินการ 
วิสัยทัศน์ คนในภำคเหนือตอนล่ำงที่ใช้สนำมกีฬำและชมกีฬำมีควำมปลอดภัย และมีวัฒนธรรมที่ดี

ในกำรชมกีฬำและใช้สนำมกีฬำ 
พันธกิจ พัฒนำศักยภำพระดมพลัง เชื่อมประสำนภำคีเครือข่ำย ผู้ดูแลรับผิดชอบสนำม พนังงำน

เจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้สนำม 
ภำคีพันธมิตร 1. ผู้ดูแลรับผิดชอบสนำมกีฬำ (อบจ./

กทท./พลศึกษำ) 
ผลลัพธ์พึงประสงค์ 1: นโยบำยที่ชัดเจน 
สื่อสำรกับผู้ใช้สนำม และจัดสิ่งแวดล้อมเอ
ต่อสนำมกีฬำปลอดภัย 

ภำคีพันธมิตร 2. หัวหน้ำผู้ใช้สนำมกีฬำฟุตบอล (สโมสร
, แฟนคลับ ฯลฯ) 

ผลลัพธ์พึงประสงค์ 2: เป็นต้นแบบ เชิญชวน 
พูดคุยสื่อสำรแทน ร่วมรณรงค์ 

ภำคีพันธมิตร 3. ตัวแทนพ่อค้ำแม่ค้ำ ผลลัพธ์พึงประสงค์ 3: รับรู้สื่อสำร สั่งกำร 
ผู้ขำยโฆษณำอย่ำงไร ขำยอย่ำงไร เฝ้ำระวัง
แจ้งเบำะแส 

ภำคีพันธมิตร 4. ผู้บังคับและสนับสนุนกำรใช้กฎหมำย 
(พนักงำน จนท./ต ำรวจ/อปพร.) 

ผลลัพธ์พงึประสงค์ 4: เฝ้ำระวัง บังคับใช้ 
กฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 

ภำคีพันธมิตร 5. โรงเรียนกีฬำ (บำงจังหวัด) ผลลัพธ์พึงประสงค์ 5:  
 

4) ผลลัพธ์ : เจ้ำของสนำม 
4.1 เกิดนโยบำย (ข้อบัญญัติ) อย่ำงชัดเจน 
4.2 สื่อสำรกับคนใช้สนำม จัดสถำนที่ คนดูแล ผู้ใช้สนำมแฟนคลับ 

- เชิญชวนแฟนคลับ คุยแทนเรำเรื่องเหล้ำ-บุหรี่ 
- เป็นต้นแบบ เชิญชวนพูดคุยแทน ร่วมรณรงค์ ถำมตอบด้วยสื่อสำร 
- รับรู้ว่ำ ขำยอะไร (โฆษณำอย่ำงไร) สื่อสำรคนขำย สั่งกำรกับคนขำย  

 
5) ตัวติดตาม Progress Markers 

บอกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภำคีหุ้นส่วนเป็นพฤติกรรมเฉพำะของแต่ละภำคีหุ้นส่วน สังเกต
และประเมินผลได้ เริ่มจำกน้อย ไปหำมำก จำกง่ำยไปหำยำก 

Love to see เห็นควำมเปลี่ยนแปลง (Deep Transformation) 
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Like to see เห็นควำมเคลื่อนไหว (Active Engagement) 
Expect to see เห็นสัญญำณ (Early positive response) 

 
ตัวอย่ำง : ตัวติดตำมผล Progress Markers 
องค์กรชุมชนที่ท ำงำน CHIA 
Expect to See 

- มีกำรประชุมปรึกษำหำรือกันสม่ ำเสมอ 
- มีกำรพูดคุยถึงปัญหำที่น่ำห่วงใยต่อผลกระทบชุมชน 
- น ำเรื่อง CHIA ไปพูดคุยกับเพ่ือนบ้ำน 

Like to See 
- พำเพ่ือนบ้ำนมำร่วมในกิจกรรมรณรงค์ 
- อธิบำยเมื่อมีคนเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ CHIA 
- มีกำรปฏิบัติกำรเมื่อเกิดประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับชำวบ้ำน 

Love to See 
- เข้ำให้ข้อมูลกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้สนับสนุน CHIA 
- ติดตำมผลกระทบระยะยำว 
 
ตัวบ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ 

ภาค ี Expect to see Like to see Love to see 
1 - มีนโยบำยที่ชัดเจนจำกผู้บริหำร 

ปิดประกำศภำยในหน่วยงำนและ
ภำยนอกหน่วยงำน 
- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

- มีกำรประชุมคณะท ำงำนใน
กำรด ำเนินงำน 
- มีกำรแสดงเครื่องหมำย
สถำนที่ปลอดเหล้ำ บุหรี่ ในจุด
ที่ทุกคนเห็น 

- ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน 
- ให้ควำมร่วมมือในกำรขอ
อนุญำตใช้สนำมกีฬำปลอดเหล้ำ 
บุหรี่ ห้ำมขำย ห้ำมดื่ม ห้ำมสูบ
บุหรี่ในสนำมกีฬำ 
- เฝ้ำระวัง และส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

2 - เวทีพบปะ พูดคุยของผู้ใช้สนำม
ในเรื่องกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ภำยในสนำม 
- จัดคนรับผิดชอบ ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้คน
ที่มำใช้สนำมกีฬำร่วมมือด้วยควำม

- เกิดเครือข่ำยแกนน ำ ผู้ใช้
สนำมคอยสอดส่องดูแล และ
เฝ้ำระวัง 

- แกนน ำฯ สำมำรถชี้แจงและ
ท ำควำมเข้ำใจให้เกิดข้ึนกับผู้
ที่มำใช้สนำม 
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เต็มใจ 
3 - น ำเรื่องขำย โฆษณำไปพูดคุย 

- อธิบำยเรื่องขำย-โฆษณำ 
- พำ team ไปพบพ่อค้ำ แม่ค้ำ
อย่ำงสันติ 

- แนะน ำภำคเครือข่ำยพ่อค้ำ 
แม่ค้ำอ่ืน 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

- เฝ้ำระวังภำษีที่ผิดกฎหมำย 
และแจ้งเบำะแส 

4 - ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง บังคับใช้
กฎหมำย รำยงำนผลด ำเนินกำรใน
ที่ประชุมอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 
- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต ำรวจ อป
พร. ให้ควำมร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ำย 
- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

- - มีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

 
6) แผนยุทธศาสตร์ Strategy Maps 

ยทุธศาสตร์ 6 แบบในการสร้างผลลพัธ์ 
Aim: Boundary Partner 1=Causal มุ่งเป้ำ หวังผล 2=Persuasive ชี้ชวน ชักน ำ 3=Supportive สนับสนุน 
I = individual คือ บุคคล 
กลุ่ม องค์กร 

ใช้อิทธิพล ล็อบบี้ต่อรอง 
ผลักดันให้เกิดมติ 

กระตุ้นให้เกิด แนวคิด สร้ำง
ทักษะ พัฒนำศักยภำพ 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ 

E = Environment สร้ำง
เงื่อนไข สิ่งแวดล้อม 

ปรับสิ่งแวดล้อมกำยภำพ 
หรือกฎระเบียบ 

กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร รณรงค์
สื่อสำรองค์กร 

สร้ำงกลุ่มชมรมเครือข่ำย 

 
 
Strategies 

- กระตุ้นแนวคิด โดยพำไปดูงำนสนำมกีฬำปลอดภัย จัดเวทีพบปะพูดคุย 
- ผลักดันคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- สร้ำงกลุ่มผู้รับมอบหมำยให้ดูแลสนำมกีฬำ 
- ปีหน้ำให้รำงวัลระดับจังหวัด จะเกิดควำมภูมิใจ 
 
 
 

Strategies 
- กระตุ้นแนวคิด โดยพำไปดูงำนสนำมกีฬำปลอดภัย 
- เสนอกำรรณรงค์ ชวนลูกดูกีฬำ โรงเรียน ประชำสัมพันธ์ 
- สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทีมท ำงำน 
- ทีมต้นแบบ มุ่งสู่ดิวิชั่นต้นแบบ 
- นักกีฬำ ปอมปอม 
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม 
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2.1.4 โครงกำรประชุมวำงแผนงำนวิจัยและวิชำกำร จังหวัดก ำแพงเพชร  
 

(ร่าง) ก าหนดการประชุมวางแผนงานวิจัยและวิชาการ จังหวัดก าแพงเพชร 
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอก าแพงเพชร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

เวลา หัวข้อ วิทยาการ/ผู้ประสานงาน 

10.00-10.30 น ำเสนอโครงร่ำง งำนวิจัยเพื่อขับเคล่ือน นลอยกระทงปลอดเหล้ำ อำจำรย์จ๊ะเอ๋ 
Facilitator: ปิยะรัตน์  

10.30-12.00 พัฒนำแบบสอบถำม วำงแผนงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักวิชำกำร 
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-15.00 พัฒนำโครงกำรจังหวัดก ำแพงเพชรเพื่อจัดกำร ปัญหำเด็กและ

เยำวชน 
Facilitator อำจำรย์จ๊ะเอ๋ 
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2.1.5 กระบวนกำรถอดบทเรียน กำรปลูกหน่อไม้ฝรั่งทดแทนใบยำสูบของคนต ำบลบ้ำนติ้ว จ.เพชรบูรณ์ 
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2.1.6 กระบวนกำรถอดบทเรียน มำตรกำรชุมชนเลิกบุหรี่ จ.พิจิตร ณ โรงเรียนบ้ำนหนองโสน  ม.17 
อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร 
 

ถอดบทเรียนเบือ้งต้น (ลงพืน้ท่ีครัง้ท่ี 1) 
มาตรการชุมชนเลิกบุหร่ี ของหมู่บ้านหนองโสน จ.พจิิตร 

************************** 
บริบท 

หนองโสน เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งเป็นนามเรียกขานของชาวบ้านท่ีมีมาตัง้แตเ่ดิมแล้ว เน่ืองจากใน
เขตพืน้ท่ีนี ้มีต้นโสนขึน้อยู่เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณท่ีหนองน า้ซึ่งมีเนือ้ท่ี
ประมาณ 2 ไร่เศษมีต้นโสนขึน้หนาแน่นมาก ผู้ ท่ีพบเห็นจึงเรียกหมู่บ้านนีต้ามสภาพท่ีพบเห็นว่า " บ้านหนอง
โสน "  ตอ่มาปี พ.ศ.2477 ได้มีราษฎรชาวอ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี จ านวน 14 ครอบครัว ซึ่งเป็น
ผู้ แสวงหาท่ีท ากิน เดินทางมาพบพืน้ท่ีบ้านหนองโสนเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงได้ท าการจับจองท่ีดินตัง้
บ้านเรือนเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัขึน้เป็นกลุ่มแรก หลงัจากนัน้ได้มีราษฎรจากจงัหวดัอ่ืนเข้ามาตัง้บ้านเรือนเพิ่มขึน้
อีก เป็นคนภาคอีสาน จากจังหวดัสุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมา  ภาคกลางมีราษฎรจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
อา่งทอง สิงห์บรีุ เป็นต้น ข้อมลูต าบลหนองโสน มีดงัตอ่ไป 
1. ข้อมูลท่ัวไปของต าบล 
 ด้านภูมิศาสตร์ ( อาณาเขต สภาพพืน้ท่ี  ทรัพยากรธรรมชาต ิ แหล่งน า้  เป็นต้น) 

ต าบลหนองโสน  เดมิขึน้อยูใ่นเขตปกครองของต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร  ตอ่มา
ในปี  พ.ศ.  2523  ได้จดัตัง้เป็นต าบลหนองโสนจนถึงปัจจบุนั  มีพืน้ท่ี  110.470  ตารางกิโลเมตรหรือ  
69,043.640  ไร่  มีอาณาเขตติดกบัพืน้ท่ีใกล้เคียง  ดงันี ้
 ทศิเหนือ ตดิตอ่กบัต าบลบงึบวั  อ าเภอวชิรบารมี  จงัหวดัพิจิตร 
 ทศิตะวันออก ตดิตอ่ต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 

ทศิใต้  ตดิตอ่ต าบลทุง่ใหญ่  อ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง  จงัหวดัพิจิตร    
       และต าบลบงึสามคัคี   ก่ิงอ าเภอบงึสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร 
ทศิตะวันตก ติดต่ อต าบลบึ ง ส ามัค คี   ก่ิ ง อ า เ ภอบึ ง ส ามัค คี   และต าบลหนองแม่ แต ง   

อ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชร 
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 ด้านปกครอง ( จ านวนหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน อาชีพ รายได้ ) 
แต่เดิมประชาชนอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 14 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้

แสวงหาท่ีท ากิน เดินทางมาพบพืน้ท่ีบ้านหนองโสนเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบรูณ์ จึงได้ท าการจบัจองท่ีดิน
ตัง้บ้านเรือนเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัขึน้เป็นกลุ่มแรก หลงัจากนัน้ได้มีประชาชนจากจงัหวดัอ่ืนเข้ามาตัง้
บ้านเรือนเพิ่มขึน้อีก เป็นคนภาคอีสาน จากจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา  ภาคกลางมี
ประชาชนจากจงัหวดัสพุรรณบรีุ อ่างทอง สิงห์บรีุ ย้ายถ่ินฐานมาตัง้รกราก  มีภาษาพืน้เมืองอีสาน
เป็นภาษาท้องถ่ินไม่มีความแตกตา่งทางเชือ้ชาติ ผิวพรรณวรรณะ ในหมู่ประชาชน และไม่มีปัญหา
ชนกลุม่น้อย อยู ่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองโสน 

    ต าบลหนองโสน  มี  19  หมูบ้่าน  2,951  หลงัคาเรือน  ประกอบด้วย 
    หมูท่ี่  1    บ้านหนองโสน  จ านวน  268 หลงัคาเรือน 
    หมูท่ี่  2    บ้านหนองโสน  จ านวน  350 หลงัคาเรือน 
    หมูท่ี่  3    บ้านป่าแซง  จ านวน  266 หลงัคาเรือน 
  หมูท่ี่  4    บ้านมาบกระเปา จ านวน  152 หลงัคาเรือน 

หมูท่ี่  5    บ้านบงึเฒา่  จ านวน  215 หลงัคาเรือน 
    หมูท่ี่  6    บ้านสขุส าราญ  จ านวน  129 หลงัคาเรือน 
    หมูท่ี่  7    บ้านไผใ่หญ่             จ านวน     144 หลงัคาเรือน 
    หมูท่ี่  8    บ้านเพชรพิจิตร จ านวน  217 หลงัคาเรือน 

หมูท่ี่  9    บ้านตอรัง  จ านวน  175 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  10  บ้านคลองเจริญ จ านวน  100 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  11  บ้านหนองตาเขียน        จ านวน  55 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  12  บ้านหนองจิก  จ านวน  63 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  13  บ้านทรายคลอง   จ านวน  76 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  14  บ้านแหลมเจดีย์ จ านวน  97 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  15  บ้านบงึกระบาก   จ านวน  83 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  16  บ้านหนองโสนใต้ จ านวน  184 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่ 17   บ้านหนองโสนเหนือ จ านวน  238 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่ 18  บ้านหนองกระตอ่มไก่ จ านวน  80 หลงัคาเรือน 
หมูท่ี่  19  บ้านหนองจิก  จ านวน  59 หลงัคาเรือ 
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ประชากร 
ต าบลหนองโสนมีประชากรทัง้สิน้  12,354  คน  แยกเป็นชาย  6,245  คน  หญิง  6,109 คน  จ านวนครัวเรือน  

2,951  ครัวเรือน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การท านาท าไร่ ตลอดจนพืชผกั (ปลอดสารพิษ) ปลกูผกั

สวนครัว ได้แก่ พริก หอม กระเทียม มะเขือ ข้าวโพด ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปัจจบุนัราษฎรเกือบทกุหมู่บ้านมีการปลกูพืชผกั
สวนออกจ าหนา่ย ตา่งๆ บางพืน้ท่ีเน้นหนกัในการท าไร่อ้อย ซึ่งบางปีก็ประสบปัญหาด้านผลผลิตและรายได้เน่ืองจาก
ภาวะฝนแล้งในบางพืน้ท่ี อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง  รายได้ตอ่ครัวเรือนเฉล่ีย < 25,000 บาท/ปี 

จากท่ีราษฎรมีอาชีพหลกัทางการเกษตร เป็นสาเหตใุห้ต้องใช้แรงงานและมีโอกาสสมัผสักับสารเคมีอยู่เป็น
ประจ า มีการใช้ในปริมาณสงูในแตล่ะปี ถึงแม้วา่จะมีหลายหน่วยงานท่ีให้ความส าคญักบัอนัตรายจากสารเคมีเข้ามา
ให้ความรู้และท าวิจยัในพืน้ท่ี แตอ่ตัราการตรวจพบอนัตรายจากสารตกค้างในร่างกายก็ยงัสงูอยู่และพบปัญหาจาก
โรคจากการประกอบอาชีพ เชน่ โรคป่วยเม่ือยกล้ามเนือ้ โรคผิวหนงั 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทัว่ไปของต าบลหนองโสนพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม สภาพภูมิประเทศไม่แตกตา่งจากต าบลอ่ืนมากนกั มี

ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลางถึงค่อนข้างสูง  เน่ืองส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีการเกษตร เหมาะแก่การท านาและปลูกพืช

หมนุเวียน พืน้ท่ีสว่นใหญ่จงึใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
ทัว่ไปของต าบลหนองโสนอากาศจดัอยู่ในแบบมรสมุเขตร้อน ซึ่งในรอบปีจะแบง่ออกเป็น 3 ฤด ูคือ ฤดฝูนเร่ิม

ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมไปสิน้สดุเดือนตลุาคม และฤดแูล้ง แบง่ยอ่ยเป็น 2 ช่วง คือ ฤดหูนาว เร่ิมตัง้แต ่เดือนตลุาคมไป

สิน้สุดเดือนกมุภาพนัธ์ และฤดรู้อนเร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ไปสิน้สดุเดือนพฤษภาคม อณุหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปี

ประมาณ 32.1 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพนัธ์ โดยเฉล่ียร้อยละ 79.8 ปริมาณน า้ฝนโดยเฉล่ียประมาณปีละ 

1,480.9 มิลลิเมตร จ านวนวนัท่ีฝนตกประมาณ 109 วนั ฤดฝูนเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกนัยายน ฝน

จะตกมากในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

ภาวะเจ็บป่วยท่ีพบมากในช่วงฤดรู้อน ได้แก่โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อจุจาระร่วง ในช่วงฤดฝูน  ได้แก่โรค
ไข้เลือดออก และฤดหูนาวได้แก่โรคระบบทางเดนิหายใจ 
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การคมนาคม 
สภาพถนนผ่านหมู่บ้านและถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  ถนนภายในหมู่บ้าน

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี ประชาชนจากทุกหมู่บ้านในพืน้ท่ี
รับผิดชอบสามารถเข้ามารับบริการ ได้ภายใน 5-30 นาที โดยรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน หรือเดิน 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองโสนอยูห่า่งจาก  

- โรงพยาบาลสามง่าม  35 กิโลเมตร  
- สาธารณสขุอ าเภอสามง่าม 35 กิโลเมตร  
- ท่ีวา่การอ าเภอสามง่าม 34 กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลพิจิตร 49 กิโลเมตร  
- ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร  47 กิโลเมตร 
 ระบบการส่งตวัจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโสน  คือ 1669  หรือ EMS ของ

โรงพยาบาลสามง่าม ถนนสายหลกัจากต าบลหนองโสน – โรงพยาบาลสามง่าม เป็นลาดยางสภาพการใช้
งานได้ดี 

 จากการวิเคราะห์ ข้อมลูการคมนาคมดงักล่าว พบว่า เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ เป็นถนนลาดยาง 
และถนนคอนกรีต สภาพใช้งานได้ดี 

 
 การศึกษา 
ในเขตต าบลหนองโสนมีจ านวนทัง้สิน้  7  โรงเรียน  เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา จ านวน 6 

โรงเรียน เปิดสอนระดบัประถมศกึษา จ านวน 6 โรงเรียน  เปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 1 โรงเรียน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  2  โรงเรียน   และมีศนูย์พฒันาเดก็เล็ก จ านวน 6 แหง่  

ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหนองโสนมีจ านวนทัง้สิน้  5  โรงเรียน  เปิดสอน
ระดบัก่อนประถมศกึษา จ านวน 4 โรงเรียน เปิดสอนระดบัประถมศกึษา จ านวน 4 โรงเรียน  เปิดสอนระดบั
มธัยมศกึษา จ านวน 1 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  1  โรงเรียน   และมีศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แหง่  
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กลุ่มต่างๆท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน    
กลุม่ทอผ้า  กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุม่กองทนุเงินล้าน  กลุ่มผลิตสารชีวภาพ  กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพิษ  

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  กลุ่มข้าวโพดเลีย้งสตัว์  กลุ่มถั่วเหลือง  กลุ่ม
ข้าวโพดฝักออ่น  กลุม่ปะปาหมูบ้่าน 

ทุนทางสังคมในหมู่บ้าน 
กองทุนเงินล้าน  กองทุนกขคจ.  กองทุนปะปาหมู่บ้าน  กองทนุฌาปนกิจสงเคราะห์  กองทุน SML สถาบนั

การเงินชมุชน 

การโทรคมนาคมและการตดิต่อส่ือสาร 
การส่ือสารท่ีส าคญัได้แก่การส่ือสารทางไปรษณีย์ ทางโทรศพัท์ โดยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

หนองโสน  มีโทรศพัท์ส่วนบคุคลในเขตพืน้ท่ี มีคล่ืนสญัญาณมือถือทกุเครือข่ายแตบ่างเครือข่ายมีคล่ืนสญัญาณน้อย
และขาดหายเป็นบางช่วงเวลา และบางพืน้ท่ี สญัญาณ Internet ของ TOT ในการเช่ือมตอ่คอ่นข้างดี ยกเว้นเม่ือมีฝน
ตก ฟ้าครึม้ สามารถรับคล่ืนวิทยกุระจายเสียงของจงัหวดัพิจิตร พิษณุโลก  และรับสญัญาณภาพของสถานีโทรทศัน์
ทัว่ไปได้เกือบทกุสถานี เคเบลิทีวี  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่วในพืน้ท่ีให้บริการได้ครอบคลมุ ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลด้านสุขภาพ ( บุคลากร  อสม.  กสค.  ศสมช.  ปัญหาสุขภาพในพืน้ท่ี 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ               จ านวน    427  คน 
แกนน าสขุภาพประจ าครอบครัว จ านวน             427  คน 
ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน จ านวน              19  แหง่ 

ปัญหาสุขภาพในพืน้ท่ี 
สาเหตุการป่วยที่ส าคัญ 

1. อนัดบัท่ี  1  คือ  ความดนัโลหิตสงู   พบมากใน เพศชาย  กลุม่อาย ุ 15-64 ปี 
สาเหตมุาจาก    การบริโภคอาหาร และการออกก าลงักาย 
2. อนัดบัท่ี  2  คือ  เบาหวาน  พบมากใน เพศชาย   กลุม่อาย ุ 15-64  ปี 
สาเหตมุาจาก   กรรมพนัธุ์  การบริโภคอาหาร และการออกก าลงักาย 
3. อนัดบัท่ี  3  คือ  อบุตัเิหตจุราจร  พบมากใน เพศชาย   กลุม่อาย ุ 15-64  ปี 
สาเหตมุาจาก   ประมาท การด่ืมสรุา 
4. อนัดบัท่ี  4  คือ   อจุจาระร่วง  พบมากใน เพศหญิง   กลุม่อาย ุ 15-64  ปี 
สาเหตมุาจาก    สขุลกัษณะในการบริโภคอาหาร และความสะอาดของอาหาร 
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สาเหตุการตายที่ส าคัญ 
 อนัดบัท่ี 1  คือ   ชรา  พบมากใน เพศชาย   กลุม่อาย ุ 60 ปีขึน้ไป 
สาเหตมุาจาก  ชรา 
 อนัดบัท่ี 2  คือ   มะเร็ง  พบมากทัง้ใน เพศชาย/หญิง  กลุม่อาย ุ  15-59  ปี 
สาเหตมุาจาก  (มะเร็งเต้านม) กรรมพนัธุ์ ขาดการดแูลตนเอง (มะเร็งตบั) การด่ืมสรุา  ขาดการดแูลสขุภาพ 
 อนัดบัท่ี 3  คือ   ไตวาย  พบมากทัง้ใน เพศชาย/หญิง   กลุม่อาย ุ 60 ปีขึน้ไป 
สาเหตมุาจาก  อาการแทรกซ้อนจากโรคความดนัโลหิตสงู การบริโภคอาหาร 
 อนัดบัท่ี 4  คือ   เส้นโลหิตแตก  พบมากใน เพศหญิง   กลุม่อาย ุ 60  ปีขึน้ไป 
สาเหตมุาจาก  อาการแทรกซ้อนจากโรคความดนัโลหิตสงู ความเครียด  
ขาดการดแูลตนเอง 
 อนัดบัท่ี 5  คือ   อบุตัเิหตจุราจร  พบมากใน เพศชาย   กลุม่อาย ุ 15-59 ปี 
สาเหตมุาจาก   ประมาท การด่ืมสรุา 
 
สภาพโดยท่ัวไปของพืน้ท่ี หมู่ท่ี 17 บ้านหนองโสน 
   บ้านหนองโสนเหนือประกอบด้วย 238 หลงัคาเรือน จ านวนประชากรทัง้หมด 620 คน แบง่เป็น 
เพศชาย จ านวน 297 คน เพศหญิง จ านวน 322 คน จ านวน อสม 30 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  
ท าไร่  ท าสวน และรับจ้าง กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุ่ม
กองทนุหมูบ้่าน  กลุม่ปุ๋ ยสารชีวภาพ  กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพิษ กลุม่สตรี กลุม่เงินแสน เป็นต้น  

  

สถานการณ์โรคเรือ้รัง 
   จากข้อมลูอตัราป่วยและอตัราตายโดยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูในเขตรับผิดชอบรพ.
สต.หนองโสน อ าเภอสามง่าม พบว่า ปี 2554 พบอตัราป่วยสะสมโรคเบาหวาน 4838.7 ตอ่ประชากรแสน
คน และ 6612.9 ต่อประชากรแสนคนตามล าดบั  จากข้อมูลจะเห็นว่าอตัราป่วยด้วยโรคเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสงูมีแนวโน้มสงูขึน้  ซึ่งจากการส ารวจข้อมลูในหมู่บ้านหนองโสนเหนือ พบจ านวนผู้สบูบหุร่ี
ทัง้หมด  252 คน คดิเป็นร้อยละ 40.6  ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อให้เกิดโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู 

สถานการณ์ผู้สูบบุหร่ี 
หมูท่ี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 
สบู 37 47 35 17 36 7 27 18 19 16 4 3 10 22 14 33 29 2 17 393 
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มาตรการชุมชนกับการเลิกบุหร่ี 
   บทความชุดนีเ้ร่ิมจากเสียงเล็กๆจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งของต.สามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเคย
ได้รับรางวลัจากหลายองค์กรท่ีท างานควบคมุยาสบูในประเทศไทย ทีมวิจยัจึงมีภาระกิจลงไปถอดบทเรียน
ความส าเร็จวา่เกิดอะไรขึน้ท่ีหมูบ้่านแหง่นี ้เม่ือสองปีก่อนมีจ านวนคนสบูบหุร่ีและยาเส้นทัง้หมด 252 คนใน
หมูบ้่าน ภายในระยะสัน้สามารถเลิกและไม่กลบัไปสบูอีกติดตอ่กนัเกิน1 ปีได้ถึง 199 คน โดยบทความนีจ้ะ
น าเสนองานวิจยัถอดบทเรียนเป็นสามส่วนคือ กระบวนการถอดบทเรียนและประวตัิความเป็นมาแบบมิติ
เวลา ลักษณะกิจกรรม และ ปัจจัยความส าเร็จและผลกระทบอ่ืนๆ การถอดบทเรียนนีเ้ป็นการถอด
บทเรียนหลังสิน้สุดโครงการ เพ่ือการสังเคราะห์ความรู้ ค้นหาปัจจัยและกระบวนการหนุนเสริมที่
ดี (Best Practice) ใช้วิธีเรียนรู้หลังการด าเนินงาน (Retrospect)  

 
 

กระบวนการถอดบทเรียน 
ขัน้ท่ี 1 กระบวนการถอดความรู้ 
1. ใช้วิธีการมองย้อนอดีตโดยการจดัประชมุหุ้นสว่นพร้อมหน้า (แกนหลกั ผู้ปฏิบตั ิผู้ รับผล ผู้สนบัสนนุ) 
เลือกวิทยากรอ านวยการกลุ่ม (Facilitator) ท่ีไม่ใกล้ชิดกับโครงการมากนกั ทบทวนวตัถุประสงค์และ
ผลลพัธ์ ทบทวนแผนงานและกระบวนการท่ีด าเนินการ ค้นหาสิ่งท่ีท าได้ดี เพราะปัจจยัใด  
2. เน้นการพรรณนา/บรรยาย เหตกุารณ์ด าเนินการท่ีผา่นมา ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงการ พร้อมเร่ืองเลา่ 
3. ทกุคนมีสว่นตอ่เตมิเลา่เสริม 
4. บนัทกึคร่ึงหน้ากระดาษ (แบง่กระดาษพบัคร่ึงซ้าย - ขวา บนัทกึข้อมลูคร่ึงซ้าย) 
5. เย่ียมชมพืน้ท่ีหมูบ้่าน และ สถานท่ีท่ีปรากฎจากกระบวนการแลกเปล่ียน 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู (ถอดรหสัความรู้) 
1. แกนท างาน (ฝ่ายถอดบทเรียน) วิเคราะห์เนือ้หา สกดัความคดิรวบยอด (Concepts) และค าอธิบาย  
2. แยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หาความจริงและคณุสมบตัขิองความจริง  
 
ขัน้ท่ี 3  ขัน้สงัเคราะห์ความรู้  
1. เช่ือมโยงความคดิรวบยอด บนัทกึเป็นเร่ืองราว “แหง่ความรู้” 
2. ค้นหาสิ่งดี ๆ (Best practice) ในกระบวนการท่ีผา่นมา  
3. ค้นหาข้อเสนอแนะท่ีท าให้ดีขึน้กวา่เดมิ เม่ือมีโอกาสได้ท าอีกครัง้  
4. เสนอผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ตอ่ท่ีประชมุพร้อมรับความเห็นเพิ่มเตมิ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าหมูบ้่าน บคุลากรสาธารณสขุ  คณะกรรมการหมูบ้่าน และ ชาวบ้าน 
 
ขัน้ท่ี1 กระบวนการถอดความรู้ 
กิจกรรมที่1 ค้นหาเส้นทางชุมชนเลิกบุหร่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ศ.2552 เร่ิมต้น ส ารวจภาวะสขุภาพ “บหุร่ี” จดัประชมุคืนข้อมลูท่ีเขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ 
 พ.ศ.2553 เข้าร่วมโครงการหมูบ้่านต้นแบบ จดัการสขุภาวะ 
 พ.ศ.2554 คืนข้อมลูผู้ตดิบหุร่ี แกนน าจดุประกาย โดยผู้ใหญ่ 
ประชมุหมูบ้่าน  

- ส ารวจข้อมลูเชิงลกึ 
- ส่ือ 
- ประชาคมหมูบ้่าน 

 พ.ศ.2555      ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศใช้นโยบาย 
- ลดดอกเบีย้กองทนุหมูบ้่าน 
- การลงนามใบจ าน าข้าวแบบมีเง่ือนไข 
- เง่ือนไขการใช้ของใช้ (กลาง) ของหมูบ้่าน  
- มอบเกียรตบิตัร บ้านปลอดบหุร่ี 
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 พ.ศ.2555  
- ผลของการท่ีผู้ใหญ่ไมล่งนามในใบจ าน าข้าว ท าให้ผู้ ใหญ่บ้านถกูฟ้องจาก
ลกูบ้าน จงึโดนเรียกสอบสวน ต้องสู้คดี  
- ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวลัผู้น า รับโลจ่ากสมเดจ็พระเทพฯ 

 พ.ศ. 2556  
- ตติามจ านวนผู้สบูอีกครัง้ 
- ด าเนินการตอ่ 
- ขยายขอบเขตงาน เกษตรปลอดสาร 

กิจกรรมที่ 2  
กระบวนการนี ้เราจะถาม 3 ค าถามหลักๆ  

1. สิ่งท่ีเราก าหนด/คาดหวงัให้เกิดขึน้ 
2. สิ่งท่ีเกิดขึน้จริงเป็นอยา่งไร 
3. ท าไมสิ่งท่ีเกิดขึน้ตา่งจากท่ีคาดหวงั 
4. ท าอีกครัง้จะท าอยา่งไรให้ดีขึน้ 

 
ผลการถอดบทเรียนเบือ้งต้น (ลงพืน้ท่ีครัง้ท่ี  1) 
เกิดอะไรขึน้ 

• เกิดกลุม่คนท่ีมีใจสาธารณะเข้ามาแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั 

• มีความทุม่เทในการท างานด้วยกนั 

• ประสานงานสร้างความเข้าใจกบัสมาชิก 

• มีความโปร่งใสของด้านการเงิน 

• มีการบริหาร การการสว่นร่วมของชมุชน                                                           
 
กระบวนการพัฒนามาตรการสังคม 

1. ส ารวจ คนสบู/ไมส่บู ในหมูบ้่าน โดย อสม.     
2. ผู้ใหญ่เรียกประชมุโดยการประชาคมกองทนุหมูบ้่าน ชีแ้จงข้อมลูและมาตรการสงัคม 
3. โหวต ลงมต ิ(หลงัคาละ1 คน) ผล 99%  เห็นด้วยกบัมาตรการดงักลา่ว 
4. การวางระบบอยา่งชดัเจน ด้วยเง่ือนไขตา่งๆ 
5. ส ารวจตอ่เน่ืองเดือนละครัง้  ครบ 1 ปีถ้าเลิกสบูได้ก็จะคืนดอกเบีย้ 
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มาตรการสังคมที่ชาวบ้านเลือกมาใช้ 
1. ลดดอกเบีย้เงินกู้  SME จาก 10 %  เป็น  4% ส าหรับผู้ ท่ีเลิกได้ทัง้ครอบครัว  
2. ก าหนดมาตราการการใช้ของใช้ส่วนกลางของหมู่บ้าน เช่น คนท่ีสูบจะเสียเงินคา่ใช้เต็นท์ เต็นท์ละ 

200 บาท แตถ้่าคนเลิกสบู ให้ใช้ฟรี 
3. จ าน าข้าว ถ้าไมเ่ลิกสบู ผู้ใหญ่จะไมเ่ซ็นเอกสารให้ 
4. มอบเกียรตบิตัรในวนัพอ่แหง่ชาต ิและวนัแมแ่หง่ชาต ิแล้วก็จะคืนดอกเบีย้ในวนันีด้้วย 

 
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ 
ต้นทุนทางสังคม บุคคล และวัฒนธรรม 

ผู้น าและกรรมการหมู่บ้าน 
1. ผู้ใหญ่บ้านวิเชียร ผู้ใหญ่เป็นหว่งเป็นใยลกูบ้าน ลกูบ้านเช่ือถือ มีความเข้มแข็ง มีทกัษะการส่ือสารท่ี

ดี รู้และเข้าใจเร่ืองการเลิกบหุร่ี มีทกัษะพดูสร้างแรงจงูใจชาวบ้าน 
2. กรรมการหมูบ้่าน มีกรรมการประมาณ 19 คน มีการประชมุกนัทกุเดือน เดือนละครัง้ และมีการเน้น

ย า้เร่ืองยาเสพตดิ บหุร่ีเป็นประจ า กรรมการปรึกษากบัผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เข้าไปคยุกบัต ารวจ 
บุคลากรสาธารณสุข 
3. หมออนามยั สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้น า ให้ข้อมูลสุขภาพ แจกโบชวัร์ ประชาสมัพันธ์ ด าเนินการ

รณรงค์ (โรงเรียน) วนังดบหุร่ีโลก มีระบบชว่ยเลิกบหุร่ี ถึงแม้สว่นใหญ่จะหกัดบิเอง 
4. อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.)  ส ารวจข้อมลู ชว่ยแนะน า 
กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีบทบาทบ้างแต่ไม่มากนัก 
กลุม่แมบ้่าน สนบัสนนุให้คนในครอบครัวเลิก เพราะได้ประหยดัเงิน และ คนในครอบครัวสขุภาพดีขึน้ 
ต ารวจ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู 
 
สถานท่ีส าคัญเชิงหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีกลางส าหรับการพูดคุยเร่ืองเลิกบุหร่ี 
บ้านผู้ ใหญ่ และ หอกระจายข่าว เป็นท่ีพบปะกนั ผู้ ใหญ่ได้ใช้ท่ีบ้านเป็นท่ีให้ค าปรึกษากบัลกูบ้าน และ
หอกระจายขา่วเป็นท่ีประชาสมัพนัธ์โครงการและความรู้ความเข้าใจ 
ร้านค้า (ของหมออนามยั) เป็นท่ีขายบหุร่ี ขายถกูกฎหมาย  
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มิตอิงค์ความรู้ 
1. ชมุชนมีการสร้างสรรค์ความรู้ในการจดัการและการท างาน 
2. ชมุชนมีการแสวงหาความรู้และบรูณาการความรู้จากภายนอกเข้ามาใช้ 
3. ชมุชนมีกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน 
 
(งานวิจยันีอ้ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตอ่เน่ือง) 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลสัมภาษณ์ชาวบ้านผู้ท่ีเลิกบุหร่ี 
1. นายบญุเรือน สาละล้ม อาย ุ59 ปี อาชีพท านา  
เร่ิมสบูบหุร่ี เม่ืออาย ุ12 ปี ไปโรงเรียน เห็นเพ่ือนสบู จงึอยากลองบ้าง  แล้วได้เร่ิมซือ้บหุร่ีมวนเอง โดยผู้ปกครองไม่
ว่าอะไร เพราะตา่งคนก็ต่างสูบ ปัจจุบนันี ้แตง่งานและมีลูก 3 คนแล้ว ในครอบครัว ลูกชาย 1 คน ยงัสูบบุหร่ีอยู ่
แตไ่ม่ด่ืมสรุา สิ่งท่ีเป็นแรงบนัดาลใจท าให้อยากเลิก ก็คือ ตอนอาย ุ57 ปี รู้สึกมีอาการเจ็บคอมา 2 ครัง้ เลยคิดว่า 
ถ้ายงัจะสบูบหุร่ีอีก สขุภาพร่างกายอาจจะแย่ขึน้ ไม่ดีขึน้แน่ๆ  ถ้าเราสูบตอ่ไป จะเกิดโรคซ า้อีก จึงหกัดิบ เลิกโดย
การโยนบหุร่ีทิง้  ตอนนัน้ คดิเองเลิกเอง ประกอบกบัการมีนโยบายผู้ ใหญ่บ้าน  และได้ก าลงัใจจากครอบครัว  สิ่งท่ี
อยากฝากถึงคนสบูบหุร่ี คือ ถ้าสบูบหุร่ีอยู ่ให้เบาๆ ลงบ้าง 
 

2. คณุชยั โปรยทอง อาย ุ67 ปี อาชีพชา่งก่อสร้าง และท านาปี 
เร่ิมสบูตอนอาย ุ14 ปี หลงัจากออกจากโรงเรียนแล้ว ไปเลีย้งควาย สบูมาตัง้แตต่อน พ.ศ.2540 ไม่ด่ืมสรุา  ตอ่มา 
มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง แพ้กลิ่นทินเนอร์ มีอาการไอเป็นเลือด ไปหาหมอ หมอบอก ปอดไม่เป็นอะไร แต่เรากลวั
เป็นวัณโรค จึงคิดเลิกสูบบุหร่ีเอง และจากการได้ก าลงัใจจากครอบครัว (แฟน) ปัจจุบนันี ้มีลูก 2 คน ลูกๆ มี
ครอบครัวไปหมดแล้ว เม่ือก่อน คนเล็กท่ีอาย ุ40 ปี ก็เคยสบูบหุร่ี 
 

3. คณุสิงห์ โพธ์ิแก้ว อาย ุ71 ปี อาชีพรับจ้างทัว่ไป และท านา  
เร่ิมสูบบุหร่ีมวน ตอนอายุ 26 ปี เลิกสูบตอนอายุ 54-55 ปี เลิกทัง้สุรา-บุหร่ี โดยได้ก าลงัใจจากครอบครัวและมี
ผู้ใหญ่บ้านท่ีคอยแนะน า ปัจจบุนั สขุภาพยงัแข็งแรง ปกตดีิ  ลกูทัง้ 4 คน มีครอบครัวไปหมดแล้ว  และปัจจบุนั ลกู
ชายยงัตดิบหุร่ีอยู ่2 คน 
 

4. คณุนิยม ศรีละออง อาย ุ62 ปี อาชีพท านา  
ไมเ่คยสบูบหุร่ี ด่ืมเบียร์บางครัง้ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ปัจจบุนั มีลกู 3 คน ลกูชายยงัสบูบหุร่ีและมีครอบครัว
แล้ว  
 

5. คณุตณัหา ยศพิชยั อาย ุ73 ปี อาชีพท าไร่ ท านา  
สบูบุหร่ี มาตัง้แตอ่ายุ 17 ปี ตอนนัน้ ออกจากการเป็นทหารทหาร ก็เร่ิมสูบ โดยเห็นคนแก่สูบและผลจากอากาศ
หนาว เลยสูบ รู้สึกมึนเมา ติดยาเส้น เพิ่งมาเลิกบุหร่ีได้เม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมา ตอนนัน้อาย ุ56 ปี หลงัจากนัง่รถจาก 
กทม. กลบัมาบ้าน รถประจ าทางแวะปัม้ รถออกเร็ว จึงอดสบูบหุร่ี ซึ่งจะสบู 2 มวนติดกนั ใช้เวลาสบูประมาณ 20 
นาที ขึน้ไปบนรถเมล์ เค้าก็ไม่ให้สบูบหุร่ี จึงตดัสินใจเลิก ทัง้สบูบุหร่ี และ ด่ืมสรุา  ประกอบกบัการได้ก าลงัใจเลิก
บหุร่ีจากแฟน  
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6. คณุนิกร นัง่ช่ืน อาย ุ60 ปี อาชีพท านา ท าไร่  
สบูบหุร่ี มาตัง้แตอ่าย ุ14 ปี บางครัง้ก็ตดิเหล้า เม่ือก่อน เคยสบูบหุร่ีวนัละ 10 มวน ปัจจบุนัมีลกู 2 คน ลกูไม่สบูบหุร่ี 
แรงบนัดาลใจเลิกบุหร่ีนัน้ เกิดจากผู้ ใหญ่ชกัชวนให้เลิกบุหร่ี และเน่ืองจากบุหร่ีมีกลิ่นเหม็น จึงหักดิบโยนทิง้  ได้
ก าลงัใจจากผู้ใหญ่บ้านท่ีให้ประกาศนียบตัร และได้รับค าชมจากเพ่ือนฝงู ครอบครัว ตอนนี ้ได้แนะน าเพ่ือนๆ ให้เลิก
สบูบหุร่ี 
   
7. คณุสอ นามพทุธา อาย ุ66 ปี อาชีพเก็บคา่เชา่นา 50ไร่  
เร่ิมสบูบหุร่ีมวน ตัง้แต่อาย ุ8 ขวบ ติดจากเพ่ือน ป.2 ด้วยกนั ตอนนี ้เลิกบหุร่ีมา 5 ปีแล้ว เลิกได้เม่ือตอนอาย ุ59 ปี 
เคยด่ืมเหล้า  แล้วล้มหัวแตก เลยเลิกทัง้ด่ืมเหล้าและสูบบุหร่ี และเน่ืองจากเคยสูบมา 3 มวนต่อวนั แล้วมีอาการ
ปวดหวัเขา่ พร้อมทัง้ได้ก าลงัใจจากการชมเชยให้เลิกบหุร่ี ปัจจุบนั มีลกู 2 คน ลกูไมต่ดิบหุร่ี 
 
8. พ่ีผู้หญิงเลา่ให้ฟังวา่ คนท่ีบ้านสบูมา 2 ปี ปัจจบุนัเลิกสบูบหุร่ีแล้ว เพราะ 1.ผู้ใหญ่ 2.สขุภาพ ตอนนี ้มีลกู 1 คน 
 
9. แฟนเลิกบหุร่ี หลงัจากมีนโยบายของผู้ใหญ่ เพิ่งเลิกได้มาแล้ว 3 ปี  ตอนนีอ้าย ุ47 ปี ยงัดื่มสรุาอยู่ 
 
 
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และ หมออนามัย 
อ.โอ ๋ : ตอนริเร่ิมโครงการเม่ือปี 54  ได้คาดหวงัยงัไง รู้สกึอยา่งไรในตอนนัน้ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน  : ไม่ได้คาดหวงัอะไรขนาดนี ้คิดว่าจาก 200 คนได้สกั 20 คน ( 20 % ) ก็พอใจแล้ว แคพ่อท าแล้วทกุ
คนก็ไมป่ฎิเสธ  ก็เข้าร่วม ไมไ่ด้ท าทีเดียวแตข่ยายโครงการมาเร่ือยๆ ตอนแรกไมค่ดิเลยวา่จะเข้าร่วมโครงการถึง 250 
คน ผมวา่ประสบความส าเร็จ  
อ.โอ ๋:    ตอนแรกท่ียงัไมไ่ด้ส ารวจคดิวา่คนสบูเยอะขนาดนีไ้หม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  ไมเ่คยคดิเลย 
อ.โอ ๋ :  ไมเ่คยได้สงัเกตมาก่อนใช ่ไหม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน  :   ไม่เคยได้สนใจเลย เม่ือก่อนนีผ้มเป็น อบต. ก็ไม่มีอ านาจจะมาท าแบบนีไ้ด้ แตพ่อได้เป็นผู้ ใหญ่บ้าน 
ก็มีอ านาจมากกวา่ 
อ.โอ ๋ :  เพราะงัน้ยิ่งหนว่ยยอ่ยย่ิงดี ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  ก็คยุปรึกษากับ อบต บ้าง ผู้ช่วยบ้าง เราจะไม่ท าโครงการนีไ้ม่ได้ เพราะในหมู่บ้านมีคนสูบมากขึน้
เร่ือยๆ 
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อ.โอ ๋:  เพราะงัน้จดุประกายแรกเลยท่ีไปเขาค้อ ? ตอนนัน้ท่ีคณุหมอพดู ในโครงการจงึใช้เร่ืองเศรษฐกิจเป็น
หลกั ท าไมคณุหมอจงึคิดใช้เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกั เพราะวา่สว่นใหญ่ เม่ือคยุเร่ืองสบูบหุร่ีก็ต้องคยุเร่ือง
สขุภาพ ? 
คณุหมอชาย :  การท าหน้าท่ีเปล่ียนพฤตกิรรมคนมนัยาก บางทีเราพยายามท าทกุเร่ือง  แตห่าวิธีการท่ีมนั
เห็นผลได้ชดั ถ้าลดสบูบหุร่ีได้เงินก็เหลือ 
คณุหมอหญิง  : ในความเป็นจริง คนเรามองปัญหาสขุภาพกนัน้อย แตถ้่าเป็นเร่ืองปากท้อง คนจะตื่นตวั 
จากท่ีผู้ใหญ่บอกมานัน้ ของฟรีใครก็อยากได้  “ชมุชนเราถ้าใหมแ่ล้วเดด็ แตถ้่าอะลุ้มอลว่ยเนีย้ มนัจะอยาก
เนาะ” 
ผู้ใหญ่บ้าน : มนัก็ดีตรงท่ีมีตวัลอ่ ผมมีความคิดว่า ผมเอามือไปจบัตู้ปลา มนัคงอยากกินอาหาร ผมมามอง
ท่ีจิตใจคนก็ต้องเหมือนกนั ก็ต้องมีความอยากเหมือนกนั อยา่งน้อยผมมี เคร่ืองมือ เงินล้านถ้าไมอ่นมุตัก็ิ
ไมไ่ด้ สว่นใบจ าน าข้าว ถ้าผมไม่เซ็นก็ไมไ่ด้ มีของต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สงูสดุ เขาก็คงคดิวา่ผมเป็นบ้า
อะไร 
อ.โอ๋ :   เคยท้อบ้างไหมคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  เคย ชว่งท่ีท้อเยอะท่ีสดุคือ ปี 53-54 โดนร้องเรียน 
อ.โอ๋ :   แล้ว 13 คดีคือชว่งนี ้หรือก่อนหน้านี ้? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  หลงัจากท่ีท าแล้วถึงโดน ก็ผมไมเ่ซ็นใบจ าน าข้าว 
อ.โอ ๋:   แล้วตอนท้อน่ีอยากเลิกไหม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  คดิถอดใจเลย มานัง่คดิวา่ ท าไมหมูอ่ื่นเขาไมท่ ากนั ท าไมเราต้องมาเป็นหมาหวัเน่าตวัเดียว 
เหมือนว่าเราถูกตราบาป ว่า ตอนนีถ้้าไม่มีผู้ ใหญ่สกัคนคงราบล่ืนในหมู่บ้านนี ้แตต่อนนีก้ลบัเป็นว่ามีคน
เข้ามาขอบคณุผมเยอะมาก ผมได้ก าลงัใจจากลกูบ้าน 
อ.โอ ๋:   ท่ีตอนนัน้ท้อแล้วไมเ่ลิกเนีย้ เพราะวา่อะไร ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :  ก็เดินต่อ เพราะถ้าเราหยุดสกัคนนึ่ง  ห่วงลูกหลาน เอาไปบ าบดัเร่ืองยาเสพติด 7 คนแล้ว 
คนใหมจ่ะเข้ามาอีกแล้ว ผมกลวัวา่มนัจะเป็นเชือ้ระบาดในหมูบ้่าน วนันีก็้ต้องมาก ากบักนัอยู่ 
อ.โอ ๋:  เขายงัอยูใ่นหมูบ้่านอยูไ่หมคะ 7 คนนี ้? 
ผู้ใหญ่บ้าน : เขาไปท างานกรุงเทพ 
อ.โอ ๋:  แสดงวา่เขาไมไ่ด้ขาย แตเ่ขาเสพ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ไมไ่ด้ขาย  เขาเสพ 
อ.โอ ๋:  แนวคดิจากยาเสพตดิ แล้วก็วิเคราะห์วา่ จดุประกายจากยาเสพตดิเร่ิมจากบหุร่ี ? 
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ผู้ใหญ่บ้าน : ผมเรียกเดก็มาถามเลย ผมอยากรู้ข้อมลู เขาก็บอกว่าจะรู้ไปท าไม ถ้าผมไม่ถามเนีย้ อาจจะติดคกุได้ 
ผมก็บงัคบัมนั ผมตรวจเองเลย ตรวจตอ่หน้าผู้ปกครอง 
อ.โอ ๋: เหมือนกบัวา่ท่ีผู้ใหญ่ท ามาตรการแบบนีไ้ด้นัน้ แสดงวา่ลกูบ้านต้องรู้วา่ผู้ใหญ่เป็นหว่งเป็นใย ? 
หมอหญิง : สขุภาพได้กบัเขา  เป็นยงัไงดีขึน้ไหม ไมไ่ด้บงัคบันะ แตม่นัได้ตอ่สขุภาพ 
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่ได้บังคับแต่ไปขอ แต่ใช้มาตรการขัน้เด็ดขาด ก็คือ ขอก็ไม่ให้ บงัคบัก็ไม่ฟัง ก็ใช้มาตรการขัน้
เดด็ขาดเลย 
อ.โอ ๋: ก่อนคดิใช้เร่ืองเคร่ืองมือท่ี 3  ผู้ใหญ่ไปได้ไอเดียนีม้าจากไหน ? 
ผู้ใหญ่บ้าน  : รายการลดแลกแจกแถม ในทีวี 
อ.โอ ๋: ไมไ่ด้ไปเลียนแบบจากหมูบ้่านอ่ืนมา ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : บางคนเขาอยากปลดหนี ้อยากได้เงินเราก็เอาตรงนัน้มาเป็นจดุขายซ่ะ คนก็ต้องวิ่งเข้ามาหา เพราะ
อยากได้ เรามีอะไรในมือบ้างก็ด ูเงินกองทนุหมู่บ้านจะให้กู้มากน้อยขึน้อยู่กบัผมและกรรมการ คณุอยากได้เพิ่มก็
ลดบุหร่ีสกัหน่อย คณุอยากได้ดอกน้อยก็ลดบหุร่ีให้ผมที ก็ขอกันไม่เคยบงัคบัใครต้องเลิก ให้เลิกได้ไหม ให้ลดลง
ได้ไหม เจอหน้ากนัก็ถามเปล่ียนใจรึยงั  จะใช้ค านีต้ลอด  เลิกเม่ือไหร่มาบอกนะ เปล่ียนใจรึยงั คิดได้รึยงั ถามทุก
ครัง้ ถามทกุคนท่ียงัตดิ 
อ.โอ ๋: ผู้ใหญ่ก็จ าได้หมดทกุคนเลย ? 
หมอหญิง : บางคนก็เจอท่ีตลาด ซึง่คนก็จะพลกุพลา่น 
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้าเจอ ก็เรียกมาคยุวา่ เป็นไงบ้าง เจอบางคน ก็ยงัไมเ่ลิก ก็คอยถามไปแบบนีแ้หละ 
อ.โอ ๋: แล้วคณุหมอคดิวา่ ขยายได้น้อยลงจริงไหม ? 
หมอชาย :สว่นใหญ่ก็ได้ 19 หมูบ้่าน หมูบ้่านอ่ืนๆ เขาก็ยงัหยดุไมไ่ด้ เดี๋ยวก็จะขยายออกไปอีก 
อ.โอ ๋ : ตรงนี ้เน้นท่ีผู้ใหญ่ด้วย ผู้น าด้วย หรือกรรมการด้วย ?  
หมอชาย : ถ้าผู้ใหญ่เข้มแข็ง  กรรมการก็ต้องเข้มแข็งด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้าผู้น าเห็นด้วยก็ได้หมด ถ้าผู้น าไมเ่ห็นด้วยก็ไมไ่ด้   
อ.โอ ๋: มีโดนขูฆ่า่ไหมคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : เด็กท่ีติดยาเสพติด ก็มาบอก ผู้ ใหญ่ ว่า ระวงันะ ลูกพ่ีผมจะเตรียมฆ่าผู้ ใหญ่แล้วนะ เออ…กก็ูมีปืน
นะ 
อ.โอ ๋: กลวับ้างไหมคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ไมเ่ลย…. แตพ่อพกัหลงัผมพกปืนตลอด 24 ชัว่โมง 
อ.โอ ๋: แตท่ี่บ้านผู้ใหญ่ ภรรยาเคยบอกวา่ ให้เลิกแนวคดิโครงการบ้างไหม ? 
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ผู้ใหญ่บ้าน : เขาเตือนผม  พ่อมึงมนัไม่ปลอดภยักบัแกนะ  ต้องคอยระวงัตวัด้วย แกก็ท าแนวคิดยตุิก็ได้ 
ไมเ่ป็นไร ตายไป แกก็ไมมี่ผวัใหม ่ไมต้่องเป็นหว่ง เราท าเพ่ือบ้านเมือง ท าเพ่ือแผน่ดนิหน่อย ได้รางวัลมา
ผมไมเ่คยโชว์  
อ.โอ ๋: ได้มาก่ีท่ี ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ได้มาจากศาลากลาง ไมเ่คยให้ชาวบ้านด ูเก็บไว้อยา่งเดียว  รางวลัไม่ส าคญั ส าคญัท่ีสดุ ก็
คือ ชาวบ้านต้องมีสุขภาพดี แค่นัน้ท่ีภูมิใจ ชาวบ้านดีขึน้ บางคนก็มาขอบคณุ สามีฉันสูบมาตัง้แต่ยัง
ไมไ่ด้กบัฉนั จนป่านนี ้พดูก็ไมเ่ลิก แตพ่อผู้ใหญ่พดู 3 ค า เลิกสบูหุร่ีเลย 
อ.โอ ๋: อยา่งนีก็้ได้ใจแมบ้่าน ? 
ผู้ใหญ่บ้าน :ก็ได้ และเขาก็ได้กลายเป็นเคร่ืองมือผมด้วย 
หมอหญิง : มาตรการในครอบครัว ชว่ยกดดนั 
อ.โอ ๋: ได้ดอกเบีย้ด้วย ได้สขุภาพสามีดีขึน้ด้วย  ? 
ผู้ ใหญ่บ้าน :ทีแรก สามีเขาก็ไม่อยากเลิก เมียเขาก็บอก คนอ่ืนเขาได้ดอกท าไมแกไม่ได้ มันก็เลย
กลายเป็นสิ่งท่ีต้องท า ตอนใหม่ๆ  เขาก็โกรธผม มีคนมาดา่อยา่งโน้นอย่างนี ้เดว๋นีห้าย มาขอบคณุผู้ ใหญ่ 
ชว่งแรกๆ จะมีแตปั่ญหา  บางคนมาตะโกนดา่ ด้วยค าหยาบ 
หมอหญิง : ตอนแรกเขาก็วา่กนั  แล้วเราก็แนะแนวทางให้ 
หมอชาย : ก็ได้ไปอบรมท่ีเขาค้อ ปี 53-54 ตอนท่ีไป ผู้ใหญ่ก็ได้ไปเข้าร่วมด้วย   
ตวัเลขไมส่ าคญั เลิกได้ 1 คนก็ถือวา่ส าเร็จ  เลิกได้ 3 วนั ก็ดี ถ้าทนไมไ่หว ก็เลยบอกวา่ หกัดบิดีท่ีสดุ  
ถ้า 3 วนัทนได้ วนัท่ี 4  ก็เบาแล้ว ก็มีวิธีชว่ย 
ผู้ใหญ่บ้าน : มีบหุร่ี กบัยาเส้น 
คนมีอายุหน่อยก็ยาเส้น หนุ่มๆ หน่อยก็บุหร่ี ผมใช้วิธีแนะน าให้เลิกใน 20 วนั ฉีกมา 1 ซอง ให้ทิง้ไป 1 
มวน สบู 19 ทิง้ ไป 1 ตอ่วนั สดุท้าย ทิง้ 19 เหลือ 1 ตวั  เขาก็จะไม่อยาก มนัต้องลดนิโคตินในร่างกาย
ให้ได้  ถ้าฮวบฮาบ อาจจะลงแดงได้ 
หมอหญิง :  ก็ให้วิธีแนะน า วา่ วนันีท้ าอยา่งไร วนัตอ่ไปท าอยา่งไร 
อ.โอ ๋: ก็แสดงวา่ตรงท่ีตลาดชมุชน ก็จะกลายเป็นท่ีพดูคยุ  ซือ้ของไปด้วย คยุไปด้วย 
ผู้ ใหญ่บ้าน : หลงัๆ ก็ดีขึน้ สรุาเร่ิมแพง เศรษฐกิจก็ไม่ดี  เม่ือก่อนนี ้ชาวบ้านบางคนด่ืมเหล้ากันทุกวนั 
เดี่ยวนีก็้จะด่ืมเฉพาะงานเลีย้ง     
อ.โอ ๋: เหล้าน่ีเป็นเหล้าแดง ขาว  หรือต้มเอง ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : เหล้าแดง ขาว เหลาท่ีต้มเองไมมี่ เม่ือก่อนมีเยอะ  
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อ.โอ ๋: แตเ่หล้าเนีย้ ก็จะสง่ผลในแง่ผลกระทบ อบุตัเิหต ุ ลดผลกระทบด่ืมแล้วท างานไมไ่ด้เลย  
มีทะเลาะวิวาทไหมคะ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ก็มีบ้าง ตอนนี ้ก็มีนะ แตน้่อยมาก ถ้าขอแล้ว ไมเ่ลิก ห้ามไมฟั่ง ถ้าจ าเป็นจริงๆ ก็ตีกบัผู้ใหญ่เลย  
หมอหญิง : กิจกรรมร่วมของหมูบ้่านนัน้ หลงัจากในหลวงเคยเสดจ็มาท่ีน่ี  ก็มีสญัลกัษณ์สถานอยู่ ชาวบ้านมาท า
กิจกรรมร่วมกนั ทัง้หมูบ้่านตลอด 
ผู้ใหญ่บ้าน : วนันี ้วนัพอ่วนัแมน่ะ ขอ ถ้าขอแล้ว ไมฟั่ง มาบอกเลย เดี๋ยวจะไปตีแทน 
อ.โอ ๋: สถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัตรงนัน้ เป็นยงัไงคะ ? 
หมอหญิง : เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ ในหลวงเคยเสดจ็มา เป็นสญัลกัษณ์สถาน มีงานกิจกรรมก็มารวมกนั  
ในหลวงเสดจ็มาตัง้แต ่2513  
ผู้ใหญ่บ้าน :  มีการปิดถนนแสดงถวายพระพร มีการแสดงของวยัรุ่นเยอะ   
อ.โอ ๋: ตอนแรก คาดหวงัแค ่20 คน พอมาตอนนี ้มีคนมาขอร่วม รู้สึกตกใจไหม ว่า ท าไมคนมาร่วมเพิ่มขึน้
เยอะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : บอกให้ อสม. ไปส ารวจใหม่ ท าไมมันเยอะจัง มันมากขนาดนีเ้ลยหรอ ตอนหลังมาท่ีบ้าน มา
ลงทะเบียนขอเลิกมากขึน้ เราจงึรู้วา่ มีคนอยากได้ดอกเบีย้ 
อ.โอ ๋: มีบนัทกึพวกนีอ้ยูไ่หมคะ ? จะขอดภูายหลงั 
ผู้ใหญ่บ้าน : มี ได้เลย ผมไมไ่ด้เตรียมมา 
อ.โอ ๋: จะเห็นดอกเบีย้ท่ีจา่ยคืนเยอะขึน้ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ปีนี ้จา่ยเยอะมาก เพราะกู้ ก็เยอะ เพราะเขาเลิกบหุร่ีได้ ก็กู้ เพิ่ม พอเลิกก็ได้คืนเพิ่ม เราก็จา่ยเพิ่ม 
อ.โอ ๋: ท่ีได้กู้ เพิ่มเป็นยงัไงคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ทีแรก คนสบูบหุร่ี ผมจะให้กู้ น้อย ประมาณ หม่ืนกว่า แตถ้่าเลิกบหุร่ีได้ ก็กู้ ได้ถึง 5 หม่ืนบาท ใครเลิก
ได้ ท าความดี ก็เพิ่มทัง้เงินกู้  ลดทัง้ดอกเบีย้ให้ มนัก็เป็นเคร่ืองท่ีมือท่ีผมน ามาใช้ ต้องขอบคณุรัฐบาล 
อ.โอ ๋: แนวคิดตรงนี ้นอกจากการใช้เคร่ืองมือท่ีคนอยากได้ดอกเบีย้แล้ว ยงัมีแนวคิดอ่ืนอีกไหมคะ เช่นว่า 
เขาลด บหุร่ี เขาก็ประหยดั แนวโน้มวา่ เขาจะคืนเงินได้ดี เก่ียวไหมคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : หลงัจากวนัท่ีคนกู้ เงินไป 4 หม่ืน เขาคืนทนุเยอะมาก คนท่ีกู้  5 หม่ืน เขามาคืน 3 หม่ืน 2 หม่ืน ปัจจยั
ท่ีเขามาคืนก็ได้จากมีข้าวเพิ่ม ราคาดีขึน้ รายจ่ายลดลง เขาก็มีเงินเหลือ ยกตวัอย่าง พ่อลูก 2 คนสูบบุหร่ีก็ลด
รายจา่ยไปเยอะ 
อ.โอ ๋:          ในสว่นใหญ่พอ่สบู ลกูก็สบูด้วย ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : มนัคือต้นแบบ 
อ.โอ ๋:  ผู้ใหญ่สบูเองด้วยไหม ? 
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ผู้ใหญ่บ้าน : เคยสบู เลิกเพราะตนเองป่วยเป็นหลอดลม ถ้าไมเ่ลิกสบูบหุร่ี กินยาก็ไม่หาย เลิก ภายใน 20 
วนั เลิกมาได้ 25 ปีแล้ว ปีนีอ้าย ุ56 ปี ไมส่มควรเผาเงินเผาทองทิง้ ไม่ควรผ่อนทิง้สขุภาพตนเอง มีแตเ่ขา
ผอ่นลด น่ีมีแตผ่อ่นชีวิตสัน้ลงสัน้ลง 
อ.โอ ๋: ถ้าย้อนกลบัไปปี 54 จะเปลีย่นกระบวนการอีกบ้างไหม หรือจะเพิ่มอะไรอีกบ้างไหม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : คิดที่จะขอให้เลกิตอนเข้าพรรษา แตค่ิดดแูล้ว เวลาออกพรรษาก็สบูอีก เอาวิธีนีแ้หละ ไม่อยากให้ใครมา
เอาแบบอยา่งเพราะมนัรุนแรง 
อ.โอ ๋: มีใครมาดตู้นแบบบ้างไหม ? 
หมอหญิง : องค์กรจาก มหาวิทยาลัย มาดู แต่ไม่ได้มาถอดบทเรียน ดูกระบวนการที่มา ก็ เช่น อ.ผ่องศรี 
ผู้ใหญ่บ้าน : ผู้น าส าคัญมาก  อสม. อบต. ,  อสม.ส ารวจข้อมูลติดตามคอยรายงานผลมา ว่า เป็นอย่างไรบ้าง  
อ.โอ ๋: บทบาทกรรมการหมูบ้่าน ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ขบัเคลือ่นนโยบายในหมูบ้่าน  กรรมการมี 18 คน ก าลงัคอยก ากบั 
หมอหญิง : มีแรงต้านไหม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : กรรมการตอนแรกต้าน ไมส่มควรท าอยา่งนี ้พอได้คร่ึงทาง เขาก็เร่ิมออ่น มีคนมาสมคัรเยอะ  
อ.โอ ๋: คณะกรรมการได้มาจากการคดัเลอืก ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ชาวบ้านเสนอและยกมือ 
อ.โอ ๋: บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการรับนโยบายจากผม แล้วก็ปรึกษาเลย 
อ.โอ ๋: แรงต้านตอนแรงใช้วิธีอะไรในการเปลีย่นคณะกรรมการ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : โดยใช้วิธีการ คุยกันก่อนในกรรมการ ไม่อยากท า ก็ต้องท า ถ้าไม่ท า ก็ลูกบ้านเรา ลูกหลานเรา  
  ต้องมีต้นแบบ คือ ผู้น าก่อน กรรมการ 18 คน เลกิสบูหมดเลย 
หมอหญิง : เน้นพดูเร่ืองทัง้เศรษฐกิจ สขุภาพ ให้ชาวบ้านคิดไว้ และเลกิเอง 
  อยากได้วิธี ท่ีบอกถึงอนัตรายของการสบูบหุร่ี ความยัง่ยืนของโครงการ 
อ.โอ ๋: มองถึงความยัง่ยืนของโครงการยงัไง ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ต้องสร้างผู้น าอยูเ่ร่ือยๆ โดยการถ่ายทอดกนัรุ่นสูรุ่่น คนที่เป็น อสม. ไมส่บูบหุร่ี 
  วิธีการของ ผญ.บ้าน ที่เข้าสูก่ารเลกิสบูบหุร่ี เร่ิมจากสขุภาพ โดยการชกัชวนวา่ เลกิเพื่อลกูเพื่อเมีย 
อ.โอ ๋: ยาเส้น กบั บหุร่ี อนัไหนเลกิยากกวา่กนั ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ยาเส้นจะยากกวา่ บหุร่ี เพราะเป็นกระป๋อง ไมม่ีปริมาณที่แนน่อน  
อ.โอ ๋: ยาเส้นไมม่ีการควบคมุ จะคยุเร่ืองเศรษฐกิจก็ไม่ได้ เพราะยาเส้นราคาถกูด้วย สว่นบหุร่ี มาจากการเติม
สารเทคโนโลยีของโรงงาน เด็กสบูง่าย ผู้หญิงก็สบูง่าย น้อยมากที่จะพบเด็กดดูยาเส้น 
ผู้ใหญ่บ้าน : เห็นเด็กเสพยา โดยใช้วิธีการยดัไส้ยาเสพติดแทนบหุร่ีข้างใน  เราก็ไม่รู้ว่าเขาสบูยาบ้า คนไม่สบูแล้ว ก็
กลบัมาสบูอีก เพราะมนัเลิกไม่ได้  เคยมีคนปลกูกญัชาในหมู่บ้าน ปลกูเพื่อมาใสอ่าหาร แต่แปลงรสเป็นอย่างอื่น  แต่
ตอนนีไ้มม่ีแล้ว 
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หมอหญิง : เราก็จะดวูา่เขาเลกิมาได้นานหรือยงั แล้วก็จะมอบเกียรติบตัร แก่คนที่เลิก ไม่ได้มีคลินิก เข้ามาช่วย เพราะ
ผู้ใหญ่แข็งมากพอ 
อ.โอ ๋: มีใช้ตวัช่วยไหมคะ ? 
หมอชาย :  มีใช้หญ้าดอกขาว   วา่นรางจืด มีมาขอแค ่3-4 คน ไมไ่ด้มาขอเยอะ 
ผู้ใหญ่บ้าน : สว่นใหญ่ เน้นมาตรการ หกัดิบ มาถามปรึกษากบัโครงการ แล้วไปหาที่บ้าน 
หมอหญิง : ถ้ามองปัญหาสขุภาพน้อยมาก ก็จะไมต่ื่นตวั  
อ.โอ ๋: ตัง้แตปี่ 2554 มามีคนกลบัไปสบูบหุร่ีเยอะไหม ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ตอนนีม้ีเหลอื 49 ราย   เป็นหน้าเก่า 2 ราย  
อ.โอ ๋: ถ้าคนเลกิบหุร่ี เกิน  2 ปี เขานา่จะกลบัไปสบูบหุร่ีอีกไหมคะ ?  
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้า 2 ปีแล้ว ไม่น่าจะกลบัไปสบู เราก็คมุอยู่ โดยการเอา อสม. ตรวจติดตาม  มากกว่า 2 ปี น่าจะเลิก บาง
คนเลิกไปแล้ว อาจจะเสีย้นยาจดั  ก็ป่วยบ้าง พอได้เดือน สองเดือนเขาก็สมบรูณ์ขึน้  พอหลงัจาก 2 เดือน ก็กลบัมาอ้วน
สมบรูณ์ 
อ.โอ ๋: มีการท างานกบักลุม่สตรีอยา่งไรบ้างคะ ?  
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้าเราอยากจ ากดัคา่ครองชีพ ตรงลดเหล้าบหุร่ีก่อนนะ มีกลุม่สตรีก ากบัคนในครอบครัว ผมเคยเข้าไปคยุที่
โรงเรียน วา่ ได้ตรวจดบู้างไหม มนัเยอะแล้วนะ ทัง้หญิงทัง้ชายเลย เร่ืองยาเสพติด ผู้อ านวยการเห็นด้วย ก็เอาต ารวจเข้ามา
ตรวจ  แล้วก็เสนอ ถ้าใครเสพให้ติด 0 ถ้าเลกิได้ ก็ให้มาแก้ 0 ได้ แตค่รูกลวัเร่ืองร้องเรียน  อยากให้สตรีมีบทบาทมากขึน้ใน
การร่วมช่วยดแูลลกูตนเองหนอ่ย 
อ.โอ ๋: นอกจาก อสม., กลุม่สตรีหมูบ้่าน, กรรมการหมูบ้่าน มีใครอีกไหมที่ผู้ใหญ่ท างานด้วย ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ต ารวจเอาข้อมลูมาให้   ถ้าเด็กในหมูบ้่านถกูตรวจเจอ ให้โทรหาผู้ใหญ่ แล้วผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนคยุเอง ให้
เขาเลือกว่าจะคยุกับผู้ ใหญ่หรือต ารวจ   ก็เลือกผู้ ใหญ่ ให้ท ารายงานมาสง่ 7  อย่าง ท าอะไรบ้างนัน้    ต ารวจก็ให้เกียรติ 
เขาก็ให้ความร่วมมือ ก็ยอมรับ เขาก็ออกตรวจทกุวนั ลดลงเยอะในระดบัหนึง่ ถ้าเจอเห็นนัง่กินเหล้าสบูบหุร่ีกนัอยู่ ก็เข้าไป
ตรวจฉ่ี ถ้าเจอก็ถามวา่ซือ้กบัใคร เด็กมนัก็ฉลาด ย้ายไปหมูบ้่านอื่นบ้าง 
อ.โอ ๋: จะขยายไปหมูบ้่านอื่นไหม ? 
หมอชาย : ขยายไปทัง้ 19 หมู่บ้าน   เลา่ให้ทางนายก อบต. ฟังข้อดี ว่าเป็นแบบนีน้ะ นายกก็เห็นดีด้วย แล้วก็ใช้แผน
เดิม ไปเขาค้อ ปี 56  ก็ท าไปแล้ว   ชีปั้ญหาทางเศรษฐกิจและเน้นภาพลกัษณ์จริงๆ  ผู้ ใหญ่ก็ถามว่า ที่สบูบุหร่ีมันอยู่
ตรงไหน เขาบอกที่ส้วม  ถ้ามนัดีจริง เขาก็ให้สบูแบบสง่าผ่าเผยไม่ใช่หรอ   เรียก 19 หมู่บ้านมาคุย  มีข้อมูลอยู่ในแผน 
หมู่บ้านทุกหมู่ ให้ข้อมูล และความรู้  มีการส ารวจอีกครัง้เรียกคนที่ติดมานั่งคุย ปี 57 ท าต่อ เร่ิมเข้มข้น ต่อยอดเงิน
สนับสนุน ไม่มีเงินมาเฉพาะ ใช้เงินกองทุนจากดอกเบีย้  ใช้ในการเยี่ยมหมู่บ้าน แล้วให้ผู้ ใหญ่ ไปเป็นต้นแบบและ
แลกเปลีย่นกบัผู้ใหญ่บ้านคนอื่น 
หมอหญิง : แตไ่มจ่ าเป็นต้องท าตามทัง้หมด  แล้วก็มีการลงประชาคมของแตล่ะหมูบ้่าน 
อ.โอ ๋: มีเงินสนบัสนนุไหมคะ ? 
ผู้ใหญ่บ้าน : ไมม่ีเลย 
หมอหญิง : ต้องเขียนโครงการ แตไ่มล่งไปถีงต าบล อยูท่ี่อ าเภอ ก็เขียนไปวา่ต้องการอะไรเพิ่ม เงินรางวลัอะไรมีไหม 
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ผู้ใหญ่บ้าน : ไมม่ีเงินมาสนบัสนนุ แตผ่มให้เงินกองทนุหมูบ้่าน มีเงินดอกเบีย้มาสนบัสนนุ ใช้เป็นเคร่ืองมือ ใช้ในเร่ือง
การประชมุบ้าง แล้วก็คยุเร่ืองอื่นด้วย เร่ืองยาเสพติดคยุทกุครัง้ 
หมอหญิง : จริงๆ อบต. มีเงินเร่ืองยาเสพติดอยูน่ะ สามารถเอามาช่วยได้ 
หมอชาย : เราก็จะท าต่อ ปี 56 ก็คยุไปบ้างว่า ช่วยเร่ืองไหน อะไรอย่างไร แล้วก็จะต่อยอด วางแผนไว้ ปี 57 ก็จะ
ขบัเคลือ่น ก็จะมีเร่ือง บหุร่ี คนสงูอาย ุ
อ.โอ ๋: ไปประชมุที่เขาค้อแล้วใช้เงินตรงไหน ? 
หมอชาย  :ใช้เงินวางแผนเปา้หมาย ได้วางแผนไว้มาก ก็ได้คยุแลกเปลีย่นกนั ได้ใจผู้น าหนอ่ย ได้ใจลกูบ้านหนอ่ย 
ผู้ใหญ่บ้าน : ผมเหมือนถกูปลอ่ยอยูช่ายแดน  เหมือนรบอยูค่นเดียว  ถ้าไมไ่ด้หมอ นี่แยเ่ลย  
หมอหญิง : ก็พาไปเที่ยวนิดนงึ แลกเปลีย่นข้อมลูกนั ได้โล ่มาให้  
หมอหญิง : ถามจริงๆ เวลาได้โล ่น่ีมนัช่วยได้ไหม 
ผู้ใหญ่บ้าน : ไมช่่วย  อยากได้ที่มา มาตอ่ยอดมากกวา่ ช่วยหมู่บ้าน ลกูบ้าน รางวลัไม่ส าคญั ส าคญัที่สดุคือชาวบ้าน 
กินดี อยูด่ี พฒันาสขุภาพดีขึน้ 
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กิจกรรมท่ี 2.2 น ำผลงำนวิจัยไปใช้จริงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 | P a g e  

 

- บทควำมบุหรี่ไฟฟ้ำ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการบริโภคบุหร่ีไฟฟ้ามีปริมาณมากข้ึนทุกปี โดยผูใ้ช้ส่วนใหญ่เช่ือว่าบุหร่ีไฟฟ้ามีความปลอดภยั
มากกวา่บุหร่ีธรรมดาในขณะท่ีท าใหเ้กิดการเสพติดนอ้ยกวา่ อีกทั้งยงัเช่ือวา่สามารถใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในการช่วย
เลิกบุหร่ีได ้  ผลจากการรวบรวมขอ้มูลและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีไฟฟ้าพบว่าบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมี
นิโคตินในระดบัความเขม้ขน้ท่ีต่างกนัหรือท่ีไม่มีนิโคตินมีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหร่ีไม่แตกต่างจาก
แผ่นแปะนิโคติน และเม่ือติดตามในระยะยาวพบวา่อตัราการเลิกไดล้ดลงเป็นล าดบั ดา้นความปลอดภยัไม่
พบวา่บุหร่ีไฟฟ้าปลดปล่อยสารพิษและสารก่อมะเร็งเหมือนเช่นท่ีพบในบุหร่ีธรรมดา ประเด็นส าคญัท่ีควร
พิจารณาเก่ียวกบัผลของการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าเพื่อลดอนัตรายจากบุหร่ีธรรมดาก็คือการเสพติดนิโคติน ซ่ึงยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการเสพติดนิโคตินจากการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในระยะยาว   บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขจ าเป็นตอ้งมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้า เพื่อรู้เท่าทนัสถานการณ์และ
สามารถให้ค  าแนะน าปรึกษาผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม   ความทา้ทายของนโยบายการควบคุมยาสูบ
ของไทยคือการควบคุมการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าซ่ึงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งต่อตวัผูสู้บเองและต่อบุคคล
รอบขา้งจากการไดรั้บนิโคตินท่ีอยูใ่นละอองไอน ้าของบุหร่ีไฟฟ้า 

 

ค าส าคัญ: บุหร่ีไฟฟ้า การควบคุมยาสูบ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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Abstract 

The use of electronic cigarettes is increasing every year as most of the users perceive that it is a safer 
alternative to cigarette smoking and cause less addiction.  They also believe that electronic cigarettes can 
assist quitting smoking.   Findings from related articles and studies in this review showed that electronic 
cigarettes were modestly effective as nicotine patches in helping smokers to quit.  However, the efficacy to 
help quit smoking were not different between electronic cigarette with and without nicotine.  For safety 
aspect, electronic cigarettes were not shown to emit toxicants and carcinogens as found in cigarette 
smoking.  An important point of concern when electronic cigarettes are to be used as harm reduction is the 
addiction of Nicotine since there is no reliable report of long term use of  this device.  It is crucial that 
clinicians as well as public health personnel are knowledgeable about electronic cigarettes and aware of the 
current evidence in order to deliver appropriate information to electronic cigarette users.  A challenge for 
tobacco control policy in Thailand is how to control the availability of electronic cigarettes to the public, 
which need to consider the impact on the users and second-hand smokers who are prone to receive nicotine 
in the vapour of electronic cigarettes.   

 

Keywords: electronic cigarette; e-cigarette; tobacco control; smoking behaviour  
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บทน า 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมามีการท าตลาดและการบริโภคบุหร่ีไฟฟ้า (electronic cigarette หรือ e-cigarette) เพิ่มข้ึน
เป็นอยา่งมากทัว่โลก1 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการโฆษณาทั้งทางตรงหรือการโฆษณาแฝงเช่นให้ตวัละครใน
ภาพยนตร์สูบบุหร่ีไฟฟ้า หรือน านกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงท่ีใช้บุหร่ีไฟฟ้ามาให้ความเห็นเก่ียวกบัการใช้บุหร่ี
ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหร่ีในรายการโทรทศัน์ ถึงขนาดท่ีว่าบุหร่ีไฟฟ้าถูกจดัให้เป็นหน่ึงในสิบอนัดบัแรกของ
นวตักรรมสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2552 ในรายการโทรทศัน์ “The Doctors” ของประเทศสหรัฐอเมริกา2   การ
รับรู้ของประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าโดยเฉพาะผ่านส่ือต่างๆ นั้นเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวลเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นการได้รับสารท่ีปราศจากขอ้มูลทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการช่วยเลิก
บุหร่ี และความปลอดภยัของการใช้อุปกรณ์ชนิดน้ี   ปัจจุบันผูผ้ลิตบุหร่ีไฟฟ้าก าลังด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดเช่นเดียวกบัท่ีบุหร่ีธรรมดาใชจ้นประสบความส าเร็จมาแลว้ในการเขา้ถึงประชาชนทัว่ไป โดยอาศยั
การรับรู้ของประชาชนว่าบุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยั อีกทั้งการไม่มีมาตรการควบคุมการจ าหน่าย
บุหร่ีไฟฟ้าท่ีชดัเจนในหลายประเทศยิ่งเอ้ือต่อการท าตลาดของบุหร่ีไฟฟ้าเป็นอยา่งมาก   นอกจากน้ียงัคาด
กนัวา่การสูบบุหร่ีไฟฟ้าจะเป็นประตูเปิดไปสู่ความอยากลองรสชาติของการสูบบุหร่ีธรรมดาอีกดว้ย3   ดงันั้น
จึงจ าเป็นท่ีบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขจะตอ้งมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัของบุหร่ีไฟฟ้า รวมไปถึงมีความเข้าใจรูปแบบและความเช่ือของผูใ้ช้บุหร่ีไฟฟ้า เพื่อรู้เท่าทนั
สถานการณ์และสามารถใหค้ าแนะน าปรึกษาผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บุหร่ีไฟฟ้าคืออะไร 

บุหร่ีไฟฟ้าจดัเป็นอุปกรณ์น าส่งนิโคตินดว้ยระบบอิเล็คทรอนิค (electronic nicotine delivery system, 
ENDS)4 ท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนบุหร่ีจริงแต่ภายในบริเวณปากดูด (mouth piece) จะมีหลอดขนาดเล็ก 
(cartridge) บรรจุน ้ ายาท่ีมีนิโคตินในระดบัความเขม้ขน้แตกต่างกนัไป โดยน ้ ายาดงักล่าวจะถูกเปล่ียนสภาพ
เป็นไอ (vapour) ดว้ยความร้อนจากตวัท าละออง (atomizer) ท่ีอยูส่่วนกลางของบุหร่ีโดยอาศยัพลงังานจาก
แบตเตอร่ี (บริเวณตวับุหร่ี) ส่วนปลายมกัจะมีไฟแอลอีดีแสดงสถานะการท างานและแจ้งเตือนระดับ
แบตเตอร่ี (รูปท่ี 1)   บุหร่ีไฟฟ้าถูกคิดคน้โดยเภสัชกรชาวจีนช่ือ Hon Lik ในปี พ.ศ. 2546 จากนั้นจึงมีการ
จ าหน่ายในอีก 3 ปีต่อมาโดยบริษทั Ruyan Technology และได้รับสิทธิบตัรสากลในปี พ.ศ. 25505   
ผลิตภณัฑ์บุหร่ีไฟฟ้ามีจ าหน่ายในหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบราคาถูกใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (disposable models) ไป
จนถึงราคาหลายพนับาทท่ีผูซ้ื้อสามารถเลือกกล่ิน รส และความแรงของนิโคตินไดห้ลากหลาย   ส่ิงหน่ึงท่ีท า
ใหบุ้หร่ีไฟฟ้าไดรั้บความนิยมนอกเหนือไปจากคุณสมบติัการน าส่งนิโคติน คือรูปแบบท่ีเหมือนบุหร่ีจริงท า
ให้ผูใ้ช้ไดท้  าท่าคีบและน าเขา้ปาก (hand-to-mouth action) เช่นเดียวกบับุหร่ีธรรมดา6   จุดเด่นและจุดดอ้ย
ของบุหร่ีไฟฟ้าแสดงในตารางท่ี 1 
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พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ีไฟฟ้าและความเช่ือของผู้บริโภค 

การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบของ Pepper และคณะท่ีไดร้วบรวมการศึกษาเก่ียวกบัความตระหนกั 
(awareness) การใช ้และความเช่ือของผูบ้ริโภคต่อบุหร่ีไฟฟ้าท่ีตีพิมพร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 พบว่าประชาชนทัว่ไปมีความตระหนกัและรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าค่อนขา้งสูงและมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน เช่นสัดส่วนของชาวอเมริกนัท่ีรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจาก 16% ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็น 58% 
ในปี พ.ศ. 25544   ผลจากการส ารวจใน 4 ประเทศพบการรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(73%) และสหราชอาณาจกัร (54%) ซ่ึงเป็นประเทศท่ียินยอมให้มีการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย 
โดยสัดส่วนดงักล่าวสูงกวา่ท่ีพบในประเทศแคนาดา (40%) และออสเตรเลีย (20%) ซ่ึงไม่อนุญาตให้มีการ
จ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า7 

สัดส่วนของผูใ้หญ่ท่ีเคยใช้บุหร่ีไฟฟ้าถือว่าไม่สูงมาก แต่มีการเพิ่มข้ึนทุกปี โดยผลการส ารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบสัดส่วนผูใ้หญ่ท่ีเคยบริโภคบุหร่ีไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจาก 1% ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็น 6% ในปี พ.ศ. 
2554   ผูท่ี้ยงัคงสูบบุหร่ีอยู่มีแนวโน้มท่ีจะใช้บุหร่ีไฟฟ้ามากกว่าผูท่ี้ไม่เคยหรือเคยสูบบุหร่ีธรรมดามาก่อน4   
เม่ือพิจารณาการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัทางการตลาดของบุหร่ีไฟฟ้า8 พบขอ้มูล
แตกต่างกนัไปข้ึนกบัสถานท่ีและปีท่ีส ารวจ ตั้งแต่ 1% (เยาวชนชายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2554 
และเยาวชนในประเทศเกาหลีใตใ้นปี พ.ศ. 2551) จนถึง 21% (นกัเรียนมธัยมและนกัศึกษามหาวิทยาลยัใน
ประเทศโปแลนด ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2554)   แต่หากพิจารณาแนวโนม้การใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน
ก็พบมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัแนวโนม้การบริโภคบุหร่ีไฟฟ้าโดยรวม โดยขอ้มูลจากรายงานล่าสุดของ
ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า
สัดส่วนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมปลายท่ีเคยใชบุ้หร่ีไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจาก 4.7% ในปี พ.ศ. 2554 มาเป็น 10.0% 
ในปี พ.ศ. 2555 (p<0.05) และสัดส่วนนกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ียงัคงสูบบุหร่ีไฟฟ้าอยูเ่พิ่มข้ึนจาก 1.2% ในปี 
เป็น 2.8% (p<0.05)9   ปัจจยัท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในเด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาไดแ้ก่ 
เพศชาย อิทธิพลของเพื่อน และประสบการณ์การสูบบุหร่ีมาก่อน10 

การศึกษาส่วนใหญ่ให้ผลสอดคลอ้งตรงกนัว่าผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้าเช่ือว่าบุหร่ีไฟฟ้ามีอนัตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า
บุหร่ีธรรมดา และไม่มีผลเสียต่อบุคลิกภาพ (เช่น ฟันเหลือง หรือมีกล่ินบุหร่ีติดเส้ือผา้) อีกทั้งยงัเช่ือวา่บุหร่ีไฟฟ้า
ช่วยให้เลิกหรือลดปริมาณการสูบบุหร่ีธรรมดาลงได ้และความเช่ือดงักล่าวเป็นเหตุผลให้เลือกสูบบุหร่ีไฟฟ้า4   
นอกจากน้ียงัพบวา่ผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้าส่วนใหญ่ (60%) เช่ือวา่บุหร่ีไฟฟ้าท าให้เกิดการเสพติดนอ้ยกวา่บุหร่ีธรรมดา
11 
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ความปลอดภัยของบุหร่ีไฟฟ้า 

องคป์ระกอบหลกัของน ้ ายาท่ีใชส้ าหรับบุหร่ีไฟฟ้าคือ น ้ า นิโคติน propylene glycol (PG) และ glycerine ซ่ึง
เป็นตวัท าให้เกิดละอองไอน ้ า   ผลการสุ่มตรวจสอบละอองน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ ไม่พบสารพิษ 
(toxicants) หรือสารก่อมะเร็ง (carcinogens) เช่นท่ีพบในควนับุหร่ีธรรมดา ยกเวน้ tobacco-specific 
nitrosamines (TSNAs) ในหลอดบรรจุน ้ ายา (cartridge) ของบริษทั Ruyan ท่ีระบุวา่มีปริมาณนิโคตินสูง 
อยา่งไรก็ตามปริมาณ TSNAs ท่ีพบน้ีถือวา่ใกลเ้คียงกบัปริมาณท่ีพบในแผน่แปะนิโคติน6   การท่ีไม่พบ
สารพิษและสารก่อมะเร็งในละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้าเหมือนท่ีพบในบุหร่ีธรรมดาเน่ืองจากสารดงักล่าว
เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหม ้(combustion) ท่ีอุณหภูมิสูงจนถึง 950C ในขณะท่ีบุหร่ีไฟฟ้า
ใชก้ระบวนการท าใหเ้ป็นไอ (vaporization) จากตวัท าละออง (atomizer) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 50-60C ซ่ึงคิด
เป็น 5-10% ของอุณหภูมิของบุหร่ีท่ีติดไฟแลว้ จึงอาจกล่าวไดว้า่มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีจะพบสารพิษ
และสารก่อมะเร็งจากละอองไอน ้าของบุหร่ีไฟฟ้า 

เม่ือพิจารณาความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน ้ ายาท่ีมีจ  าหน่าย ท าให้เกิดความกงัวล
เก่ียวกบัสารปนเป้ือนอ่ืนหรือความแปรปรวนของระดบันิโคตินในน ้ ายา แต่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมบุหร่ีไฟฟ้า
ไดมี้การพฒันามาตรฐานการผลิต12 ท  าให้บุหร่ีไฟฟ้ารุ่นใหม่ท่ีมีจ  าหน่ายในปัจจุบนัมีความบริสุทธ์ิ (purity) 
และมีความเขม้ขน้ของนิโคตินถูกตอ้งตามท่ีระบุไวม้ากข้ึน13   ขอ้มูลจากการศึกษา RCT ท่ีมีการใชบุ้หร่ีไฟฟ้า
ช่วยเลิกบุหร่ีเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่พบเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์รุนแรงหรือมีความส าคญั14,15    

แมว้่าผลจากการศึกษาสารประกอบในน ้ ายาส าหรับบรรจุในบุหร่ีไฟฟ้า และละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้าจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่บุหร่ีไฟฟ้าไม่มีสารท่ีเป็นอนัตราย อีกทั้งขอ้มูลจากการศึกษาทางคลินิกยงัไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีรุนแรงจากบุหร่ีไฟฟ้า แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบุหร่ีไฟฟ้าจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิด
อนัตราย   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพิจารณาถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะยาว   จากการท่ีบุหร่ีไฟฟ้าไดรั้บความ
นิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โอกาสท่ีจะพบผูท่ี้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์น้ี
ยอ่มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ผลการทบทวนรายงานจากฐานขอ้มูลระบบการควบคุมสารพิษของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 พบรายงานผูเ้กิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้
บุหร่ีไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 35 ราย (4 รายในปี พ.ศ. 2553 12 รายในปี พ.ศ. 2554 และ 19 รายในปี พ.ศ. 2555)   
โดยอาการท่ีรายงานส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและคงอยู่ไม่นาน ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดหน้าอก ใจสั่น ไอ 
ระคายเคืองในช่องปาก และมึนงง16   การระคายเคืองในช่องปาก คอ และไอ น่าจะเป็นผลจากละอองของ PG 
ซ่ึงเป็นสารส าคญัท่ีจะท าให้เกิดละอองไอน ้ าเม่ือไดรั้บความร้อนจาก atomizer ในบุหร่ีไฟฟ้า  การมีระบบ
บนัทึกและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากบุหร่ีไฟฟ้าท่ีดีจะช่วยท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
ประเมินความปลอดภยัของบุหร่ีไฟฟ้า และเพื่อติดตามอุบติัการณ์ของอาการไม่พึงประสงคเ์พื่อการเฝ้าระวงั
และสร้างความตะหนกัถึงผลขา้งเคียงของบุหร่ีไฟฟ้าในระยะยาว 
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นอกจากความปลอดภยัของผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้าแลว้ ความปลอดภยัของการไดรั้บละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้ามือสอง 
(second-hand exposure) ก็เป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง  ผลการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบของการศึกษาเก่ียวกบั
สารเคมีท่ีอยู่ในน ้ ายาและละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้าไม่พบอนุภาคของสารต่างๆ จากบุหร่ีไฟฟ้าในระดบัท่ีจะท า
ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขภาพในสถานท่ีท างาน17   อยา่งไรก็ตามแมบุ้หร่ีไฟฟ้า
จะไม่ไดป้ลดปล่อยสารพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม ้(combustion toxicants) แต่ก็พบความเขม้ขน้ของนิโคตินในอากาศ
ในช่วง 0.82-6.23 g/m3 ซ่ึงแมว้า่จะนอ้ยกวา่เป็น 10 เท่าของระดบันิโคตินในอากาศจากการสูบบุหร่ีธรรมดา18 แต่ก็
ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผูไ้ดรั้บละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้ามือสองโดยเฉพาะในประชากรกลุ่ม
เส่ียงต่ออาการอนัไม่พึงประสงค์จากนิโคติน เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเป็น
แนวทางในการควบคุมและจ ากดัการสูบบุหร่ีไฟฟ้าในพื้นท่ีสาธารณะอยา่งเหมาะสม 

การใช้บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ือลดอนัตราย (harm reduction) 

บุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน าส่งนิโคตินเขา้สู่ร่างกาย (nicotine delivery device) ชนิดหน่ึง ซ่ึงผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมี
คุณสมบติัร่วมท่ีเหมือนกนัคือน าส่งนิโคตินเขา้สู่ร่างกายในรูปแบบท่ีไม่ตอ้งใช้การเผาไหมซ่ึ้งต่างจากการสูบ
บุหร่ีธรรมดา ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีนอกเหนือไปจากบุหร่ีไฟฟ้า ไดแ้ก่ ยาเส้นส าหรับอมหรือเค้ียว (oral 
snuff) ยาอม (lozenges) และหมากฝร่ังนิโคติน (nicotine chewing gum) และจากการท่ีผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีไม่ตอ้งใช้
การเผาไหมท่ี้ท าใหเ้กิดควนัจึงอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ยาสูบไร้ควนั (smokeless tobacco)   เน่ืองจากบุหร่ีไฟฟ้าเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีค่อนขา้งใหม่จึงยงัมีการศึกษาถึงผลของการใชเ้พื่อลดอนัตรายหรือความเส่ียงต่อสุขภาพจากการใช้
บุหร่ีไฟฟ้าในแง่มุมต่างๆ ไม่มากนกั ในท่ีน้ีจึงขอยกตวัอยา่งขอ้มูลการใช้ยาสูบไร้ควนัมาเป็นตวัอยา่งเสริมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาผลการลดอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชบุ้หร่ีไฟฟ้า  

ในอดีตท่ีผา่นมามีความพยายามในการใช้ยาสูบไร้ควนัเพื่อช่วยเลิกบุหร่ีแต่ก็พบวา่ผลในระยะยาว (6 เดือน) 
ไม่ได้ต่างจากผูท่ี้ไม่ได้ใช้ยาสูบไร้ควนัในการช่วยเลิกบุหร่ี19   ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง
สถานการณ์ (simulation model) หากมีการส่งเสริมการใชย้าสูบไร้ควนัแทนบุหร่ีธรรมดาก็พบวา่ไม่ไดมี้ผลต่อ
สุขภาพของประชากรโดยรวมมากนกั20   นอกจากน้ีในสถานการณ์จริงก็อาจพบผูสู้บบุหร่ีท่ีใช้ยาสูบไร้ควนั
ควบคู่กนัไปดว้ย (dual use) โดยผูใ้ชย้าสูบไร้ควนัท่ีสามารถลดปริมาณการสูบบุหร่ีลงไดอ้าจคิดวา่ไดล้ดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเก่ียวกบับุหร่ีลงไดแ้ลว้ ท าใหไ้ม่ไดเ้ลิกบุหร่ีลงอยา่งเด็ดขาด21 

ประเด็นส าคญัท่ีควรพิจารณาส าหรับการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหร่ีก็คือการท่ีผูใ้ชจ้ะยงัคงเสพติดนิโคติน
ในบุหร่ีไฟฟ้า และไม่สามารถเลิกบุหร่ีไฟฟ้าได้22 จากการท่ีนิโคตินถูกจดัเป็นสารท่ีท าใหเ้กิดการเสพติดได ้แม้
ตวันิโคตินจะไม่เป็นสารก่อมะเร็งแต่จากคุณสมบติัการปลดปล่อย catecholamines ท าให้มีผลต่อระบบหวัใจ
และหลอดเลือด เช่น เพิ่มการเตน้และการบีบตวัของหัวใจ ท าให้หลอดเลือดหดตวัและเพิ่มความดนัโลหิต 
นอกจากน้ียงัอาจมีผลเสริมการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (atherogenesis) และอาจท าให้เกิดภาวะหวัใจขาดเลือด
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ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจได้23   ผลการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบโดยรวบรวมผลจากการศึกษา 
RCT 92 การศึกษาพบวา่การรักษาดว้ยนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy, NRT) เพิ่มความเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะใจสั่น (heart palpitation) และเจ็บแน่นหนา้อก (OR 2.06, 95% CI 1.51-2.82)24 แต่จากผล
การศึกษาทางคลินิกไม่พบว่าการไดรั้บนิโคตินจากยาสูบไร้ควนัเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดความผิดปกติของ
ระบบหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยท่ีเป็นโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดอยูแ่ลว้25   อยา่งไรก็ตามผลดงักล่าว
ยงัคงไม่ครอบคลุมถึงการเสพติดนิโคตินท่ีได้รับจากบุหร่ีไฟฟ้าซ่ึงมีระดบัความแรงและความถ่ีในการใช้
แตกต่างจากยาสูบไร้ควนัท่ีไดรั้บการศึกษาในอดีต จึงยงัไม่สามารถบอกไดแ้น่ชดัว่าการไดรั้บนิโคตินจาก
บุหร่ีไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานในผูท่ี้เสพติดบุหร่ีไฟฟ้าจะมีความปลอดภยัเป็นเช่นไร 

เม่ือพิจารณาถึงคุณสมบติัของนิโคตินและความเส่ียงในการเกิดอาการไม่พึงประสงคต่์างๆ จึงควรสนบัสนุน
ใหผู้ท่ี้เสพติดนิโคตินพยายามเลิกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์น าส่งนิโคตินเขา้สู่ร่างกายทุกชนิด แต่จากผลการศึกษาในอดีต
พบว่าการเลิกยาสูบไร้ควนัท าได้ค่อนข้างยาก แม้ว่างานวิจัยล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่า varenicline มี
ประสิทธิภาพในการช่วยเลิกยาสูบไร้ควนัไดใ้นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีใช้ช่วยเลิกบุหร่ีธรรมดา โดยจากการ
ติดตามในสัปดาห์ท่ี 14 หลงัส้ินสุดการรับยาพบผูท่ี้ยงัคงเลิกยาสูบไร้ควนัไดอ้ยู่ 45%26 แต่จากผลดงักล่าวก็
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชย้าสูบไร้ควนัท่ีเหลืออีก 55% ไม่สามารถเลิกใชย้าสูบไร้ควนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

ประสิทธิภาพของบุหร่ีไฟฟ้าในการช่วยเลกิบุหร่ี 

การศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพและความปลอดภยัของบุหร่ีไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ และ
ด าเนินการในกลุ่มตวัอย่างจ านวนค่อนขา้งน้อย ตวัอย่างงานวิจยัเชิงส ารวจล่าสุดท่ีติดตามผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้า
จ านวน 477 คนเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่า 6% ของผูใ้ช้บุหร่ีไฟฟ้าท่ีเคยสูบบุหร่ีธรรมดากลบัมาสูบบุหร่ี
ธรรมดาอีก ในขณะท่ีผลการติดตามผูท่ี้ใชบุ้หร่ีไฟฟ้าร่วมกบัการสูบบุหร่ีธรรมดาไปครบ 1 ปีพบวา่ 46% ของ
ผูท่ี้ใชบุ้หร่ีทั้งสองประเภทร่วมกนัสามารถเลิกสูบบุหร่ีธรรมดาได ้  ในผูท่ี้ไม่สามารถเลิกบุหร่ีไดเ้ม่ือติดตาม
ในช่วง 1 เดือนแรก พบวา่ปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงจาก 11.3 มวนเหลือ 6.0 มวน/วนั (p=0.006) แต่เม่ือติดตาม
ไปครบ 1 ปีพบวา่ปริมาณบุหร่ีท่ียงัคงสูบอยูไ่ม่ต่างจากเม่ือตอนเร่ิมการศึกษา27 

จนถึงปัจจุบนัมีการศึกษาแบบ randomized control trial (RCT) รวมทั้งส้ิน 2 การศึกษาดว้ยกนั โดยการศึกษา
แรกเป็นของ Bullen และคณะ15 ท่ีศึกษาผลของบุหร่ีไฟฟ้าเทียบกบัแผน่แปะนิโคติน โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา
ท่ีตอ้งการเลิกบุหร่ีจ านวน 657 คนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน แผน่แปะนิโคติน หรือบุหร่ี
ไฟฟ้าท่ีไม่มีนิโคติน เป็นเวลา 12 สัปดาห์หลงัเลิกบุหร่ี จากนั้นติดตามผลการเลิกบุหร่ีในเดือนท่ี 6 โดยยืนยนั
ดว้ยระดบั carbon monoxide (<10 ppm) ในลมหายใจพบว่าผลการเลิกบุหร่ีในผูท่ี้ใชบุ้หร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน 
(7.3%, 21 จาก 289 คน) ไม่แตกต่างจากผูใ้ชแ้ผน่แปะนิโคติน (5.8%, 17 จาก 295 คน) โดยมีส่วนต่างของความ
เส่ียง (risk difference) เท่ากบั 1.51 (95% CI -2.49 to 5.51) และไม่แตกต่างกบัผูท่ี้ไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มีนิโคติน 
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(4.1%, 3 จาก 73 คน) (risk difference 3.16, 95%CI -2.29 to 8.61) นอกจากน้ียงัพบวา่ทุกกลุ่มมีอตัราการเลิกต ่า
กวา่ 10% 

อีกการศึกษาหน่ึงเป็นของ Caponnetto และคณะ14 ท่ีศึกษาผลของบุหร่ีไฟฟ้าในผูสู้บบุหร่ีท่ีไม่ไดต้ั้งใจเลิกบุหร่ี
จ านวน 300 คน โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีปริมาณนิโคตินแตกต่างกนั 2 
กลุ่มและบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มีนิโคติน 1 กลุ่ม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่พบว่าผลในการเลิกสูบบุหร่ีของทั้ง 3 
กลุ่มไม่แตกต่างกนั เม่ือติดตามผลท่ีสัปดาห์ท่ี 24 (12.0% ในกลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน 7.2 mg 10.0% ใน
กลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน 5.4 mg และ 5.0% ในกลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มีนิโคติน, p=0.39) และ
สัปดาห์ท่ี 52 (13.0% ในกลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน 7.2 mg 9.0% ในกลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคติน 
5.4 mg และ 4.0% ในกลุ่มท่ีไดรั้บบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มีนิโคติน, p=0.24)   เม่ือรวมขอ้มูลของทั้ง 3 กลุ่มเขา้ดว้ยกนัพบ
ผูท่ี้สามารถลดการสูบบุหร่ีลงไดม้ากกวา่คร่ึงหน่ึงของท่ีเคยสูบคิดเป็นสัดส่วน 22.3% และ 10.3% ท่ีสัปดาห์ท่ี 12 
และสัปดาห์ท่ี 52 และสัดส่วนของผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีไดคื้อ 10.7% และ 8.7% ตามล าดบั 

ขอ้มูลจาก RCT ทั้งสองการศึกษาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่บุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีนิโคตินในระดบัความเขม้ขน้ท่ีต่างกนั
หรือท่ีไม่มีนิโคตินมีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหร่ีไม่แตกต่างจากแผ่นแปะนิโคติน และเม่ือติดตามใน
ระยะยาวพบวา่อตัราการเลิกไดล้ดลงเป็นล าดบั อยา่งไรก็ตามยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่บุหร่ีไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพ
ในการช่วยเลิกบุหร่ีเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบัผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ีท่ีไม่ใชอุ้ปกรณ์หรือยาใดๆ ช่วยเสริมการเลิก
บุหร่ี 

การควบคุมการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า 

ปัจจุบนัพบวา่แต่ละประเทศมีนโยบายควบคุมการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ประเทศบราซิลมี
การห้ามการจ าหน่าย การน าเขา้ และการโฆษณาบุหร่ีไฟฟ้า   ในขณะท่ีสหภาพยุโรปประกาศว่าสามารถ
จ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าไดเ้ช่นเดียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป ยกเวน้บุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีระดบันิโคตินมากกวา่ 2 
มก. ข้ึนไปจะตอ้งถูกข้ึนทะเบียนเป็นยา28 ทั้ งน้ีแต่ละประเทศสมาชิกสามารถก าหนดได้ว่าจะควบคุมการ
จ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าเช่นเดียวกบัอุปกรณ์ทางการแพทยห์รือไม่  อาทิเช่น สหราชอาณาจกัรก าหนดให้บุหร่ี
ไฟฟ้าและผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคส์ท่ีบรรจุนิโคตินทุกชนิดจะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นยา โดยจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 
พ.ศ. 2559   ส่วนประเทศฝร่ังเศสไดจ้ดัให้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกบัผลิตภณัฑ์ยาสูบและตอ้ง
จ าหน่ายโดยผูข้ายผลิตภณัฑ์ยาสูบ (tobacconist) ท่ีข้ึนทะเบียนเท่านั้น  ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่มี
การก าหนดมาตรการควบคุมอย่างเป็นทางการกับบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย ์แต่มีแนวโน้มว่าจะให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของศูนยผ์ลิตภณัฑ์ยาสูบขององค์การอาหารและยา 
(FDA Center for Tobacco Products)29   อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งไม่ไดร้อการ
ก าหนดมาตรการควบคุมจากรัฐบาลกลาง โดยไดอ้อกขอ้ก าหนดเพื่อควบคุมการสูบบุหร่ีไฟฟ้าข้ึนเองในเขต
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พื้นท่ีรับผิดชอบ เช่น สภาเทศบาลนครนิวยอร์กไดอ้อกกฎหมายห้ามการสูบบุหร่ีไฟฟ้าในอาคารสาธารณะ 
เช่น ร้านอาหาร โรงละคร และสนามกีฬา รวมไปถึงพื้นท่ีโล่งอ่ืนๆ เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด และยา่นถนน
คนเดิน 

ผลของรสชาติของบุหร่ีไฟฟ้าอาจมีผลเช่นเดียวกบับุหร่ีธรรมดาท่ีพบวา่บุหร่ีท่ีมีการปรุงแต่งรสชาติจะดึงดูดผู ้
สูบรุ่นเยาว์30 อีกทั้งผลการส ารวจผูใ้ช้บุหร่ีไฟฟ้าจ านวน 1,347 คนใน 33 ประเทศพบว่าเกือบคร่ึงหน่ึงของ
ผูต้อบแบบส ารวจ (47%) เลือกท่ีจะสูบบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีรสชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่รสยาสูบ (non-tobacco flavours)31   จึง
มีแนวคิดวา่ควรมีการควบคุมหรือจ ากดัความหลากหลายของรสชาติของบุหร่ีไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการบริโภค
หรือการเขา้ถึงของผูสู้บหนา้ใหม่ แต่จากผลการส ารวจทางอินเตอร์เน็ตในผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้าจ านวน 4,618 คน
พบว่าผูต้อบแบบส ารวจเห็นวา่ความหลากหลายของรสชาติของบุหร่ีไฟฟ้ามีความส าคญัมาก (4 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ต่อความพยายามในการลดหรือเลิกบุหร่ี และประมาณหน่ึงในสามของผูต้อบแบบ
ส ารวจ (39.7%) เห็นวา่อาจเป็นการยากท่ีจะลดหรือเลิกบุหร่ีหากมีการจ ากดัความหลากหลายของรสชาติบุหร่ี
ไฟฟ้าข้ึนจริง32  

ในประเทศไทยปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุข ไดมี้มาตรการหา้มน าบุหร่ีไฟฟ้าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ โดยใช้
กฎหมาย 3 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เร่ืองห้ามผลิต 
น าเขา้ เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทัว่ไป หรือโฆษณาสินคา้อ่ืนใด ท่ีมีรูปลกัษณะท่ีท าให้เขา้ใจไดว้า่เป็น
ส่ิงเลียนแบบผลิตภณัฑย์าสูบ ประเภทบุหร่ีซิการ์แรต หรือบุหร่ีซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท   ฉบบัท่ี 2 
พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขายหรือน า หรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงยาแผน
ปัจจุบนั เวน้ไดแ้ต่ไดรั้บอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้าม
มิใหผู้ใ้ดผลิตขาย หรือน าเขา้ หรือสั่งน าเขา้ยาท่ีมิไดข้ึ้นทะเบียนต ารับยา มาในราชอาณาจกัร ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท   และฉบบัท่ี 3 พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ผูใ้ดน า
หรือพาของท่ียงัมิไดเ้สียค่าภาษีหรือของตอ้งจ ากดัหรือของตอ้งห้าม หรือท่ียงัมิไดผ้่านศุลกากรโดยถูกตอ้งเขา้
มาในราชอาณาจกัรสยาม ความผิดคร้ังหน่ึงจะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซ่ึงไดร้วมค่าอากรขาเขา้
ดว้ยแลว้ หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ  า ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขจะท าหนังสือถึงกรมศุลกากร 
เพื่อใหด้ าเนินการตรวจสอบบุหร่ีไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทัว่ประเทศ33 

บทสรุป 

เป้าหมายหลกัในการควบคุมการบริโภคยาสูบคือการลดอตัราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคท่ีเป็นผล
สืบเน่ืองจากการใชย้าสูบ การเขา้มาของบุหร่ีไฟฟ้ายอ่มมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของการควบคุมยาสูบ โดยผู ้
สูบส่วนใหญ่ใชบุ้หร่ีไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกหรือลดปริมาณการสูบบุหร่ีธรรมดา แต่ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่า
ประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหร่ีของบุหร่ีไฟฟ้าไม่แตกต่างจากแผน่แปะนิโคติน อีกทั้งบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีและไม่
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มีนิโคตินก็มีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหร่ีไม่ต่างกนั   ผลกระทบทางออ้มของบุหร่ีไฟฟ้าต่อการควบคุม
การบริโภคยาสูบคือการท่ีผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าท่ีสามารถลดปริมาณการสูบบุหร่ีลงไดอ้าจคิดวา่ไดล้ดความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคท่ีเก่ียวกบับุหร่ีลงได้แล้ว ท าให้ไม่ได้เลิกบุหร่ีลงอย่างเด็ดขาด   ประเด็นส าคญัท่ีควรพิจารณา
เก่ียวกบัผลของการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าเพื่อลดอนัตรายจากบุหร่ีธรรมดาก็คือการเสพติดนิโคติน ซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุปท่ี
ชดัเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการเสพติดนิโคตินจากการใชบุ้หร่ีไฟฟ้าในระยะยาว   แมว้า่บุหร่ีไฟฟ้าจะ
ท าให้เกิดสารท่ีเป็นอนัตรายน้อยกวา่บุหร่ีธรรมดา แต่ก็ยงัพบนิโคตินถูกปลดปล่อยออกมาในละอองไอน ้ าท่ี
ออกมาจากบุหร่ีไฟฟ้าซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในผูท่ี้ไดรั้บละอองไอน ้ าจากบุหร่ีไฟฟ้ามือสอง 
(second-hand exposure) ได ้  การควบคุมการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าจึงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งต่อตวัผูสู้บ
เองและต่อบุคคลรอบขา้งดว้ย 
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Table 1: Positive and negative aspects of electronic cigarettes (Adapted from Caponnetto 

et al
6
 and Polosa et al

12
) 

Advantages Disadvantages 

Not known to cause fires or burns Mislabeling and leakiness of liquid  

Beneficial effects on health (improved 

breathing and less coughing)  

Small percentage of population is sensitive to 

propylene glycol (dry mouth and throat) 

No tobacco smoke odor or bad breath Some flavors have a lingering fragrance 

Less toxic than tobacco smoke Trace amounts of TSNAs present in some 

formulas 

Mimics sensation in the throat of inhaling 

smoke 

Throat sensation dependent on hardware used 

and liquid composition 

The gestures or actions are similar to 

smoking 

Equipment is heavier than traditional 

cigarette and puffing technique requires some 

training  

Facilitates smoking abstinence   Some users only manage to reduce the 

number of cigarettes smoked  

Relieves withdrawal symptoms and craving 

for tobacco 

Relief of withdrawal symptoms varies, 

affected by quality of equipment and nicotine 

strength of liquid 

In theory in can be used everywhere, but 

adequate regulation for its use in public 

places is required  

Owing to few studies on the potential risk to 

bystanders, some communities are outlawing 

indoor use 

No ash, dirt or burned clothes  Environment concern about safe disposal of 

cartridges and batteries  

Accessible prices (in the long run cheaper 

than conventional cigarettes)  

The intricacies of their use and maintenance 

may hinder widespread adoption 

TSNAs – tobacco-specific nitrosamines  
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Figure 1: Structure of a standard entry model electronic cigarette
12
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-  เวทีเสวนำจัดกำรปัญหำ บุหรี่ไฟฟ้ำ 

 

ก ำหนดกำรประชุม 

เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ปีที่  2556-57 
“ เวทเีสวนาจัดการปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ” 

******************************************************** 
วันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 08.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เวลา หัวข้อ วิทยาการ/ผู้ประสานงาน 
08.30-9.00 ลงทะเบียน  
09.00-9.15 พิธีเปิด โดย นำยแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์  
09.15-9.45 บุหรี่ไฟฟ้ำ คืออะไร  จำกข้อมูลวิชำกำร review literature ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
09.45-11.30 เสวนำ บุหรี่ไฟฟ้ำกับกฎหมำยไทย 

                  
Panelist:  
คุณเมธำ สวัสดี : สรรพสำมิตพ้ืนที่  
คุณจิรำภรณ์ อ ำพันธ์ : ศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ พิษณุโลก 
คุณสุริยะ วิริยะประสิทธิ์ : ส ำนักงำน
สำธำรณสุข จังหวัดพิษณุโลก 
คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ : นิติกร ผู้ด ำเนิน
รำยกำร 

11.30-12.00 ถำม ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แถลงข่ำว) ผู้ด ำเนินรำยกำร : ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
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สรุปรายงานการประชุม 
เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ปีที ่ 2556-2557  

หัวข้อ “ เวทีเสวนาจัดการปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ” 
วันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 08.30 – 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

2 คุณสุดำพร  ปุยแก้ว หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

3 คุณเมธำ สวัสดี ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่พิษณุโลก 
4 คุณสุริยะ วิริยะประสิทธิ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
5 คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
6 คุณเสถียร ทองโต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
7 คุณรัตนำ ทั่งจ้อย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
8 คุณสุทรรศน์  สิทธิศักดิ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
9 คุณศิวะพร คงทรัพย์ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 
10 คุณศิริพักตร์  มัฆวำล ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่8 จ.นครสวรรค ์
11 คุณจิตรำ  โพธิ์เนียม โรงพยำบำลลำดยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค ์
12 คุณรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
13 คุณกนกรัตน์ จันทร์กล่ ำ แมลงปอปีกแก้ว จ.อุตรดิตถ์ 
14 คุณอำรัมภ์พจน์  มีหอม แมลงปอปีกแก้ว จ.อุตรดิตถ์ 
15 ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชำนำคินทร์ ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พิษณุโลก 
16 คุณจิรำภรณ์ อ ำพันธ์ ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พิษณุโลก 
17 คุณเพ็ญพร ตั้งปฏิกำร เครือข่ำยงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง 
18 คุณสมเกียรติ บ่อเกิด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
19 คุณชำตรี ป้อมเปิ้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
20 คุณลิจดำ ประทุมทอง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
21 คุณลลิดำ ที่พ่ึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
22 คุณปรีชำวุฒิ คงทรัพย์ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตำก 
23 คุณวิจิตรำ บุญแจ้ง เครือข่ำยนักวิชำกำร จังหวัดเพชรบรูณ์ 
24 คุณส ำเริง  บุญแจ้ง เครือข่ำยงดเหล้ำ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
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วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
คุณณฤทธิ์ ได้กล่ำวว่ำ บุหรี่ไฟฟ้ำและน้ ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำ เป็นสินค้ำอันตรำยมีกฎหมำยควบคุมหรือไม่ 
ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้ำ E-Cigarette ที่จ ำหน่ำยในตลำดมีลักษณะดังในภำพ 

  
 
 
 

โดยทั่วไป สำมำรถถอดแยกชิ้นส่วนได้เป็น 3 ส่วนคือ 
• ส่วนแบตเตอรี่ (Battery) คือส่วนที่มีลักษณะคล้ำยกับตัวบุหรี่ มีควำมยำวรำว 55–80 มิลลิเมตร ส่วนปลำย

มักมีหลอดไฟแอลอีดีแสดงสถำนะกำรท ำงำน และแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ มีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบตรวจด้วยมือ 
• ส่วนตัวสร้ำงควัน และควำมร้อน (Atomizer) คือส่วนกลำง จะมีไมโครชิพ (micro ship circuit) ควบคุม

กำรท ำงำน และขดลวดอีเล็กทรอนเพ่ือเปลี่ยนน้ ำยำ (e-liquid) ให้กลำยเป็นละอองไอน้ ำ และสร้ำงกลิ่นเสมือนบุหรี่
จริง 

• ส่วนเก็บน้ ำยำ (Cartridge) หรือส่วนปำกดูด (Mouth piece) จะรูปร่ำงคล้ำยปำกเป็ด หรือทรงกระบอก 
และอีกด้ำนหนึ่งจะเป็นกระเปำะใส่วัสดุซับน้ ำยำไว้ 

     
ส่วนประกอบของยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ 
     A หลอดไฟแอลอีดี มักเป็นสีส้มแดง หรือสีฟ้ำ   B แบตเตอรี่     C ตัวสร้ำงควัน         D ตัวเก็บ

นิโคติน 
บุหรี่ไฟฟ้ำ( E-Cigarette) เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยำสูบ ประเภทบุหรี่ซิกำแรตหรือบุหรี่ซิกำร์   

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ (ม ๑๐ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.๒๕๓๕)มีรูปแบบต่ำง ๆ 
มำกมำย ซึ่งบำงยี่ห้อมีลักษณะคล้ำยกับมำคำร่ำที่ผู้หญิงชอบใช้ 

แบตเตอรี ่

ที่บรรจุย้ ายา
บุหรี่ไฟฟ้า 

ตัวผลิตภัณฑ์บุหรี่
ไฟฟ้า 

ท่ีมำภำพ 2 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%
B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8
%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B
9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B
8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%
B8%AA%E0%B9%8C 

ภำพ 2 

ภำพ 1 

ท่ีมำภำพ 1   

จำกสไลด์ของคุณณฤทธิ ์กันทวรรณ์ 

นิติกรช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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น้ ำยำอิเล็กทรอนิกส์ (e-liquid) ซึ่งผลิตจำกสำรโพรพลีลีนกลีเซอรอล(Propylene Glycerol) หรือสำรโพรพลีลีน กลี
คอล (Propylene Glycol) หรือเรียกสั้นๆว่ำสำรพีจี (PG)  ซึ่งเป็นตัวท ำละลำยระดับที่บริโภคได้ (Food-Grade) 
สำรพีจีอยู่ในเครื่องส ำอำงแทบทุกชนิด รวมทั้งแชมพู สบู่ โฟมล้ำงหน้ำ หรือแม้กระทั่งลูกอม สำรพีจีนี้อำจมีกำร
สะสมหรือระคำยเคืองหำกได้รับเป็นเวลำนำน สำรพีจีจะใช้เป็นตัวละลำยกลิ่นหรือรสชำติกับนิโคติน โดยทั่วไปจะ
ก ำหนดระดับของสำรนิโคตินในน้ ำยำไว้ดังนี้โพรพิลีนไกลคอลที่เรียกว่ำโพรเพน 1 ,2-  หรือโพรเพน-1,2-diol  เป็น
สำรประกอบอินทรีย์ (ไดออลหรือสองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)  กับสูตร C 3 H 8 O 2 . มันเป็นสำรที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
เกือบชัดเจนของเหลวหนืดที่มีรสหวำนอย่ำงแผ่วเบำ, อุ้มน้ ำและผสมกับน้ ำ , อะซีโตนและคลอโรฟอร์ม  

 

        
 
 
 

ที่มำภำพ 4 http://market.onlineoops.com/582347 ที่มำภำพ 3 http://thai.alibaba.com/product-gs-
img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smoking-
pen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-
1361778730.html 

ภำพ 3 ภำพ 4 

ท่ีมำภำพ 7 http://xn--
12cbg6esa4aavkc8fydgbb5byc3a4
r1cya.com/index.php?topic=141.
0 

ท่ีมำภำพ 6 
http://www.newaltisclub.com/m
odules.php?name=Forums&file=v
iewtopic&t=32198 

 

ภำพ 6 ภำพ 7 

ที่มำภำพ  5 
http://www.bloggang.com/data/a/armygirl/picture/12754
99104.jpg 

ภำพ 5 

http://market.onlineoops.com/582347
http://thai.alibaba.com/product-gs-img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smoking-pen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-1361778730.html
http://thai.alibaba.com/product-gs-img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smoking-pen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-1361778730.html
http://thai.alibaba.com/product-gs-img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smoking-pen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-1361778730.html
http://thai.alibaba.com/product-gs-img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smoking-pen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-1361778730.html
http://ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก.com/index.php?topic=141.0
http://ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก.com/index.php?topic=141.0
http://ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก.com/index.php?topic=141.0
http://ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก.com/index.php?topic=141.0
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32198
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32198
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32198
http://www.bloggang.com/data/a/armygirl/picture/1275499104.jpg
http://www.bloggang.com/data/a/armygirl/picture/1275499104.jpg
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ซึ่งด้ำนหลังกล่องเรำพบว่ำ มีค ำเตือนภำพ 9 ว่ำเป็นพิษ ภำพ 10 เป็นพิษมำก และภำพ 11 เป็นอันตรำยต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์  ได้กล่ำวว่ำ  บุหรี่ไฟฟ้ำ ตอนนี้ สถำนกำรณ์ ปัญหำ เรำรู้อะไรแล้วบ้ำง ซึ่งมีโฆษณำในหมวด
ข่ำว“ไอที”เว็บไซต์ต่ำงๆ ไดบ้ทควำมในเว็บไซต์ให้ข้อมูลเชิงวิชำกำรอย่ำงละเอียด และมีภำพโฆษณำก ำกับ  ใช้
หลักกำรโน้มน้ำวด้วยข้อมูลวิชำกำรเพ่ือให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือ และยังมีบำงกระทู้ได้สนับสนุนให้คนใช้บุหรี่ 
Ecigs ด้วย มีกำรโจมตีของมูลข่ำวจำกกระทรวงสำธำรณสุขและฝ่ำยรณรงค์ อีกทั้งสื่อมวลชนกระแสหลักยังลง
ข่ำวเกี่ยวกับบุหรี่ชนิดนี้อย่ำงน่ำสนใจและเป็นไปในเชิงกำรค้ำ 
ค ำถำมวันนี้ E-cigarettes  คืออะไร?  
(1) เป็นวิธีลดอันตรำยจำกยำสูบหรือไม่  
(2) เป็นวิธีช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ 
สังคมมีค ำถำมอะไร 
• บุหรี่ไฟฟ้ำมีประโยชน์ต่อสุขภำพหรือไม่ 
• กำรใช้บุหรี่ไฟฟ้ำไม่ท ำลำยสุขภำพใช่หรือไม่ 
• บุหรี่ไฟฟ้ำเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ได้หรือไม่ 
• บุหรี่ไฟฟ้ำเป็นหนึ่งในกำรลดอันตรำจำกกำรสูบยำสูบจริงหรือไม่ 
แล้วบุหรี่ไฟฟ้ำคืออะไร? 
• ออกแบบโดย Chinese pharmacist Hon Lik in 2003  
• สำรประกอบส ำคัญใน บุหรี่ไฟฟ้ำ ไดแก่ propylene glycol (PG), water, nicotine and glycerine 

[24]. PG ได้รับกำรยอมรับจำก องค์กำรอำหำรและยำว่ำปลอดภัยใช้ในกำรท ำยำรักษำโรค และ ผลิตภัณฑ์
สุขภำพอ่ืนๆ 
• เป็นเครื่องมือที่เลียนแบบพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ท ำให้มีอิสระในกำรสูบบุหรี่ทุกที่ 
• สำมำรถให้ควำมรู้สึก รสชำต และ ลักษณะกำรสูบเหมือนบุหรี่จริงๆ 

 
 
 

ภำพ 8 

ภำพ 11 ภำพ 10 ภำพ 9 

ท่ีมำภำพ 8,9,10 และ11 จำกสไลด์
ของคุณณฤทธิ ์กันทวรรณ์ 

นิติกรช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พิษณุโลก 
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บุหรี่ไฟฟ้ำท ำงำนอย่ำงไร? 
• กำรสูบแต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดควำมร้อนท ำให้ของเหลวร้อนขึ้นและอตอมไมเซอร์ (เครื่องฉีด

ละอองขนำดเล็ก) จะเปลี่ยนน้ ำให้เป็นไอ 
• ไอจะถูกสูบเข้ำไปโดยผู้ใช้เพื่อให้ได้ผลเหมือนบุหรี่จริง ซึ่งให้ผลเหมือนกับ   
• ผู้ใช้สูดลมไอน้ ำไม่ใช้กำรสูบควันในแบบกำรสูบบุหรี่ทั่วไป 

งำนวิจัย 
• องค์กำรอำหำรและยำประเทศสหรัฐอเมริกำวิเครำะห์พบ   diethylene glycol และสำรก่อมะเร็ง ใน

ตัวอย่ำงบำงตัว (แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)  
• กำรปลดปล่อยนิโคตินไม่แน่นอนไม่สม่ ำเสมอตำมที่อ้ำงอยู่ในฉลำก 
• เหมือนกับควันบุหรี่มือสอง เศษผงจำกไอ (vapor) สำมำรถตกหล่นกระจัดกระจำยติดในห้อง 
• ยังไม่มีงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ e-cig ในเยำวชน 
• ยังไม่มีงำนวิจัยมำกพอที่บอกถึงประสิทธิภำพของ e-cig ในกำรช่วยเลิกบุหรี่ (J Med Case Rep 2011; 

5:585) n=3 
• ข้อมูลกำรเป็น Harm-reduction ยังจ ำกัด ไม่เพียงพอ (BMC Public Health 2011; 11:786) n=40 

สิ่งที่ไม่รู ้
• ควำมกังวลเรื่องกำรใช้ PG ซ้ ำๆ เป็นระยะเวลำนำน 
• กำรท ำปฎิกิริยำของสำรองค์ประกอบกับโลหะท่ีใช้ท ำบุหรี่ไฟฟ้ำ 
• ตัวเครื่องมีควำมหลำกหลำยและไม่ได้ควบคุม 
• ตัวเครื่องออกแบบให้เตะตำวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทบุหรี่ 
• น้ ำยำไม่ได้รับกำรควบคุมคุณภำพ ทั้งสำรที่ใส่ลงไปและขนำดของนิโคติน 

จำกนั้นได้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เสนอ 
คุณรุ่งทิวำ ได้กล่ำวว่ำ ที่ตำมตลำดนัดที่พิจิตร ได้มีกำรขำยเหมือนกัน แล้วบำงครั้งคนที่ขำยเขำได้จัดเป็น
คำรำวำนไปเล่ขำยตำมบ้ำนเลย ซึ่งที่พิจิตรพบเห็นเยอะมำก 
คุณศิริพักตร์  ได้กล่ำวว่ำซึ่งก่อนหน้ำนี้ที่ตนได้เคยท ำงำนอยู่ที่กรุงเทพ พบว่ำมีขำยทำงเว็บไซต์อย่ำงมำก แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้ำ ไม่มีกลิ่น ไม่มีควันซึ่งคนทั้วไปอำจจะคิดว่ำไม่เป้นอันตรำยต่อคนอ่ืน แล้วที่นครสวรรค์ได้พบเห็น
เช่นกัน แล้วได้ยื่นเรื่องไปที่ อย. เพรำะว่ำในบุหรี่ไฟฟ้ำมีส่วนผสมของนิโคติน ผู้ที่จะจ ำหน่ำยได้ต้องเป็นเภสัช 
ตอนนี้ยังรอผลอยู่ 
คุณสมเกียรติ ได้กล่ำวว่ำ จำกที่ผมดูผมว่ำยังไม่ชัดเจน น่ำจะไม่มีผลเสีย 
 
ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ ได้กล่ำวว่ำ บุหรี่ไฟฟ้ำ (electronic cigarette) คือ ผลิตภัณฑ์ยำสูบจ ำพวกบุหรี่ บุหรี่ซิกำร์ 
และบุหรี่แบบกล้องสูบ ซึ่งท ำข้ึนจำกอุปกรณ์ประจุแบตเตอรีที่จะส่งผ่ำนนิโคตินไปยังผู้สูบ 
ส่วนประกอบ 

• ส่วนแบตเตอรี่ (Battery) 
• ส่วนตัวสร้ำงควัน และควำมร้อน (Atomizer) 
• ส่วนเก็บน้ ำยำ (Cartridge) หรือส่วนปำกดูด (Mouth piece) 
• ส่วนประกอบส ำคัญของยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ คือ น้ ำยำ (e-liquid) 
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ส่วนน้ ำยำ (e-liquid) 
ผลิตจำกสำรโพรพลีลีน ไกลคอล (Propylene glycol) กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นตัวท ำละลำยระดับที่
บริโภคได้  
(Food-Grade) ใช้เป็นตัวละลำยกลิ่นหรือรสชำติกับนิโคติน  
ระดับของสำรนิโคตินในน้ ำยำระดับสูงมำก (Extra High) มีระดับนิโคติน 20-24 มิลลิกรัม  
- ระดับสูง (High) มีระดับนิโคติน 16-18 มิลลิกรัม 
- ระดับปำนกลำง (Medium) มีระดับนิโคติน 11-14 มิลลิกรัม  
- ระดับต่ ำ (Low) มีระดับนิโคติน 4-8 มิลลิกรัม  
- ไม่มีนิโคติน (Non) มีระดับนิโคติน 0-2 มิลลิกรัม  
 นิโคตินสูงสุด (Super High) คือ 34 มิลลิกรัมซึ่งอำจเกิดอันตรำยหำกรับในปริมำณมำก 

(http://th.wikipedia.org) 

                                                     
ส่วนประกอบ e-liquid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่ำ กล่องสีเขียวไม่มีฉลำกเรำจึงไม่ได้ท ำกำรตรวจ  ที่ตรวจกล่องสีขำว สีม่วง และสีฟ้ำ พบนิโคตินทุกสี 
UV-VIS spectrometer of nicotine (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก) 

ตัวอย่ำงน้ ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำที่ สสจ. ส่งตรวจ 

ไม่มีฉลาก 

ท่ีมำภำพ 12 จำก ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก 

ภำพ 13 ภำพ 14 

ภำพ 15 ภำพ 16 

ภำพ 12 

ท่ีมำภำพ 13,14,15 และ 16  จำก ศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก 

http://th.wikipedia.org/
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UV-Vis Spectrum ของ sample (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLC ของ sample (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก) 

 
 
คุณสุริยะ ได้กล่ำวว่ำ ปี 2535 ได้มีกฏหมำยห้ำมสูบบุหรี่ในบำงพ้ืนที่ออกมำ แล้วตำมร้ำนค้ำทั่วไปที่สำมำรถขำย
ได้ คือ ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ยำสมุนไพร ที่ยังไม่ได้มีกำรแปรรูป ซึ่งนิโคติน ถือว่ำเป็นยำ ถ้ำวำงไว้ในร้ำนทั่วไป
สำมำรถจับได ้
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คุณณฤทธิ์ ได้กล่ำวต่อว่ำ มำตรำ ๗๖ ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำระบุ 
(๑) ต ำรำยำ 
(๒) วัตถุท่ีเป็นยำ 
(๓) ยำที่เป็นอันตรำย 
(๔) ยำที่เป็นยำควบคุมพิเศษ 
(๕) ยำที่เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
(๖) ยำที่เป็นยำแผนโบรำณ 
(๗) ยำที่ต้องแจ้งก ำหนดสิ้นอำยุไว้ในฉลำก 
(๘) อำยุกำรใช้ของยำบำงชนิด 
(๙) ยำที่ต้องแจ้งค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำ และข้อควำมของค ำเตือน 
 ฯลฯ 
มำตรำ ๑๒  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต  กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 
มำตรำ ๑๐๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
พ.ร.บ.ศุลกำกรโทษปรับเงิน ๔ เท่ำของรำคำ จ ำคุกไม่เกิน ๑๐  ปี หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
 
คุณเมธำ ได้กว่ำว่ำ กรมกำรคลังได้มีกำรเก็บภำษี เหล้ำ บุหรี่ เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งปี 2556 ได้เก็บภำษีเหล้ำ 60 
หมื่นล้ำน ได้เก็บภำษีเบียร์ 60 หมื่นล้ำน ได้เก็บภำษีบุหรี่ 50 หมื่นล้ำน  แล้วในกำรน ำเข้ำ ซึ่งในประเทศไทย
ไม่ได้จ ำกัดกี่รำยก็ได้ ของต่ำงประเทศก็ไม่ได้จ ำกัด แต่ผู้ที่ผลิตบุหรี่ได้คือ โรงงำนยำสูบเท่ำนั้น คือซิกำแรต ยำ
เส้นไม่ได้จ ำกัด 
ประเทศไทย มี 48 ชนิด ต่ำงประเทศ 158 ชนิด ที่มีจ ำหน่ำย 
กฎหมำยยำสูบ ปี 2509  
มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัตินี้ 
"ต้นยำสูบ" หมำยควำมว่ำ พืชนิโคเชียนำทำแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) 
"พันธุ์ยำสูบพ้ืนเมือง" หมำยควำมว่ำ ต้นยำสูบที่ปลูกในประเทศไทย มำแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบ
เป็นสีน้ ำตำล 
"ใบยำ" หมำยควำมว่ำ ใบยำสดหรือใบยำแห้งของต้นยำสูบ 
"ยำอัด"* หมำยควำมว่ำ ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยำสูบซึ่งได้ป่นหรือ ย่อยและท ำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอ่ืนเจือปน
ด้วยหรือไม่ก็ตำม 
*[นิยำมนี้แก้ไขโดย พระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] 
"ยำเส้น" หมำยควำมว่ำ ใบยำหรือยำอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและ แห้งแล้ว 
"ยำสูบ" หมำยควำมว่ำ บุหรี่ซิกำแรต บุหรี่ซิกำร์ บุหรี่อ่ืน ยำเส้น ปรุง และให้รวมตลอดถึงยำเคี้ยวด้วย 
"บุหรี่ซิกำแรต"* หมำยควำมว่ำ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ไม่ว่ำ จะมีใบยำแห้งหรือยำอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วย
กระดำษหรือวัตถุที่ท ำขึ้น ใช้แทนกระดำษหรือใบยำแห้ง หรือยำอัด 
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัตยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] 
บุหรี่ซิกำร์"* หมำยควำมว่ำ ใบยำแห้งหรือยำอัด ซึ่งมวนด้วย ใบยำแห้งหรือยำอัด 
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*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] 
"บุหรี่อ่ืน"* หมำยควำมว่ำ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วย ใบตอง กลีบบัว กำบหมำก ใบมะกำ ใบจำก หรือ
วัตถุอ่ืนที่มิใช่กระดำษหรือ วัตถุท่ีท ำข้ึนใช้แทนกระดำษ และท่ีมิใช่ใบยำแห้งหรือยำอัด 
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] 
"ยำเส้นปรุง"* หมำยควำมว่ำ ใบยำซึ่งมิใช่ใบยำพันธุ์ยำสูบพ้ืนเมือง หรือยำอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปน
ด้วยวัตถุอ่ืนนอกจำกน้ ำ 
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] 
"ยำเคี้ยว" หมำยควำมว่ำ ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยำแห้ง นอกจำก ใบยำแห้งพันธุ์ยำสูบพ้ืนเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปน
ด้วยวัตถุอ่ืนนอกจำกน้ ำเพ่ืออม หรือเคี้ยว [นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] 
(http://www.baanjomyut.com/library/law/139.html) 
 

ดังนั้น น้ ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำ ไม่เข้ำกับค ำจ ำกัดควำมข้อใดเลย ซึ่งถ้ำมีส่วนผสมของน้ ำจะไม่ผิดกฎหมำยเลย แต่ผู้ที่
น ำเข้ำยำสูบเข้ำมำ ต้องเสียภำษีตำมก ำหนด แล้วศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำมำรถตรวจแยกได้ไหม ว่ำน้ ำยำ
บุหรี่ไฟฟ้ำมีส่วนผสมของน้ ำหรือป่ำว ? 
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ตอบกลับว่ำ มันยำกมำก ซึ่งที่เรำตรวจได้แต่นิโคติน 
ค ำถำม 
นิโคตินสำมำรถสังเครำะห์มำจำกสำรประกอบได้หรือไม่ เช่น A+B+C=นิโคติน หรือสกัดได้แต่จำกใบยำสูบ
เท่ำนั้น(คุณสมเกียรติ) 
ตอบ เรื่องนี้ยังไม่ทรำบเหมือนกัน จะต้องกลับไปศึกษำเพ่ิมเติม 
เสนอ นิโคติน เป็นอย่ำงไร อันตรำยมำกไหม ให้นักวิชำกำรศึกษำหำข้อมูล แล้วเผยแพร่ให้แก่สังคม 
 
สรุป 
1. ข้อค้นพบ มีนิโคตินอยู่แน่ๆ ปัญหำคือนิยำมตำม พรบ ยำ, พรบ ยำสูบและพรบ ควบคุมผลิ๖ผลิตภ ณฑ์ยำสูบ 
   ข้อค้นพบ แบตเตอรี่ไม่ได้เสียภำษี แต่ถ้ำเสียแล้วต้องคืนสินค้ำ เรื่อง พรบ วัตถุอันตรำยคือฉลำก 
2. สินค้ำอันตรำย พรบ คุ้มครองผู้บริโภค 
3. Public education สื่อ เครือข่ำย 
4. เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ในพื้นที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baanjomyut.com/library/law/139.html
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ภำพที่ประชุม 
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- บทควำมส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้สนำมกีฬำ 
 

(ร่าง) การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาต่อประเด็นสนามกีฬาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร  และอุทัยธานี) 
 

ชมพูนุท อ้นศรี1,  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1,2, จิตรำ โพธิ์เนียม2, สุทธิพงษ์  ยิ่งสูง2, ผศ.(พิเศษ) ดร.สม
ตระกูล รำศิริ2 และ รัฐกร บุญยะคงรัตน์2 

1 หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบภำคเหนือตอนล่ำงคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 
2โครงกำรกลุ่มติดตำมเฝ้ำระวังและศึกษำอุตสำหกรรมยำสูบในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำร
ควบคุมยำสูบ (ศจย.) 
 
Chomphunut Aonsri1, Piyarat Nimpitakpong1,2, Jitra Pronium2, Sutthipong Yingsoong2, Somtakul 
Rasiri2, Rattakorn  Boonyakongrat2 
1Tobacco Control Research Unit, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Naresuan University 
2 Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC), Mahidol University  
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บทคัดย่อ 

   การศกึษาเชิงส ารวจภาคตดัขวาง (Crossectional Design) ครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ประชาชน

ผู้ใช้บริการสนามกีฬาในเขตจงัหวดันครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร  และอทุยัธานี จ านวนรวมทัง้สิน้ 548 คน 

ท่ีได้จากการเก็บตวัอย่างอย่างสะดวก (Convenient Sampling) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการ

ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ประเด็นเก่ียวกับประสบการณ์ การรับรู้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อประเด็น

สนามกีฬาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจัย

พบว่า   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   (58.8%) (สูงสุด คือ 

จงัหวดัอทุยัธานี และต ่าสดุ คือ จงัหวดัก าแพงเพชร) การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (53.5) (สงูสดุ คือ จงัหวดั

อทุยัธานีและต ่าสุดคือจงัหวดัก าแพงเพชร) และการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (61.7%) ในสนามกีฬา 

(สูงสุด คือ จงัหวดัพิจิตร และต ่าสุด คือ จงัหวดันครสวรรค์)  และส่วนใหญ่รับรู้ว่าสนามกีฬาเป็นสถานท่ี

ห้ามสูบบุหร่ี (67.0%) ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (71.0%) และห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

(69.7%)  นอกจากนีผู้้ ใช้บริการสนามกีฬาส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงักบัผู้สูบ

บหุร่ีในสนามกีฬา (92.3%) และผู้ ท่ีด่ืมหรือจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา (92.7%) 

 

ค าส าคัญ : ผู้ใช้บริการสนามกีฬา, บหุร่ี, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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บทน า 

  สนามกีฬาโดยทัว่ไปหมายถึงสถานท่ีหรือบริเวณท่ีเป็นสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกนั เป็นสถานท่ี
ออกก าลงักาย สนามและสถานการกีฬาได้แก่ อฒัจนัทร์หรือสถานท่ีดกีูฬาทกุประเภท สถานท่ีออกก าลงักาย 
ซ้อมกีฬา เลน่กีฬา หรือสนามแขง่ขนักีฬาทกุประเภท ทัง้ในร่มและกลางแจ้ง สระว่ายน า้ สนามกอล์ฟหรือ
สนามฝึกซ้อมไดร์กอล์ฟ เฉพาะบริเวณพืน้ท่ีอาคารและบริเวณท่ีมีหลงัคา สนามและสถานกีฬา ซึง่มีไว้ส าหรับ
การฝึกซ้อมกีฬา การแขง่ขนักีฬา กิจกรรมทางกีฬาและการอ่ืนท่ีองค์การหนว่ยงานผู้ดแูลเห็นสมควร ตาม
ชนิด ประเภท และความเหมาะสมของสนามและสถานการกีฬานัน้ 
 

  ในประเทศไทยสนามและสถานกีฬาสาธารณะขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดปัจจุบันมักอยู่ในความ

ควบคมุดแูลขององค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือเทศบาลเมือง ท่ีให้บริการแก่ประชาชน และบุคคลทัว่ไปท่ี

สนใจ อนัเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายและพัฒนาการกีฬา ให้แก่ ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร

ต่างๆ ดงันัน้ ผู้ประสงค์จะขอใช้สนามและสถานการกีฬา จะต้องย่ืนค าขอนุญาตต่อองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัหรือเทศบาล ซึ่งในบางจงัหวดั จะมีการเขียนกฎระเบียบของการใช้สนามกีฬา คือ ห้ามน าด่ืมหรือจดั

ให้มีการจ าหนา่ยบหุร่ี และสรุาภายในสนามกีฬา 

  จากสถานการณ์การต่ืนตวัของประชาชน เพ่ือเข้าชมกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลทกุรายการ ซึ่งเป็น
ท่ีนิยมอย่างมาก และจากบทเรียนท่ีผ่านมา มักพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  และการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของผู้ เข้าชมและผู้ เชียร์กีฬาบางกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดความร าคาญตอ่ผู้ เข้าชมกีฬาและนกักีฬาราย
อ่ืนๆ  เป็นจ านวนมาก  และน ามาซึ่งปัญหาเมาสุรา ปัญหาการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การสญเสีย
ทรัพย์สิน [1] และปัญหาผลกระทบทางสุขภาพอีกนานัปการ เช่นโรคตับ [2] มะเร็งกระเพาะอาหารและ
มะเรงล าไส้ [3] ฯลฯ ซึ่งผลกระทบนัน้ ไม่เพียงแต่เกิดขึน้กบัผู้ ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์เท่านัน้แต่ยงัส่งผลกระทบต่อ
ผู้ อ่ืนในสังคมในทางเศรษฐกิจอีกด้วย [4] นอกจากนี ้ยังพบเห็นการจ าหน่ายและการแอบแฝงโฆษณา
จ าหนา่ยบหุร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่ง ๆ อีกด้วย [5]  

  ตามกฎหมาย “สนามกีฬา” จดัเป็นสถานท่ีห้ามสูบบหุร่ี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สูบบหุร่ี 

พ.ศ. 2535 และจัดเป็นสถานท่ีท่ีห้ามให้มีการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 31 [6]  
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   เม่ือบงัคบัใช้ การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็เร่ิมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจ ากัดพืน้ท่ีใน
การจ าหน่ายและการด่ืมการห้ามขาย ห้ามด่ืมในสถานท่ีราชการและสนามกีฬาของราชการโดยเฉพาะ
สนามศุภชลาศัย สนามมังคลากีฬาสถาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่ง
ประเทศอ่ืนๆ เช่น อิตาลี รัสเซีย และบราซิล ก็ใช้หลกัปฏิบตัินี ้ในต่างประเทศ ห้ามขายไม่ได้จ ากัดเฉพาะ
บริเวณรอบสนามแข่งเท่านัน้ แตจ่ะครอบคลมุไปถึงพืน้ท่ีสาธารณะอ่ืนๆ และครอบคลมุเวลาก่อน และหลงั
การแข่งขันโดยการสนับสนุนสนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหร่ี ได้ติดป้ายเตือนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 31 ท่ีก าหนดให้ห้ามขาย ห้ามดื่มในสถานที่ราชการ
และสนามกีฬาของราชการ ฝ่าฝืนมีความผิดจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

   ซึ่งในการผลักดนันโยบายและมาตรการในการสนับสนุนให้สนามกีฬาเป็นสถานท่ีปลอดเหล้า 

บุหร่ี การมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ท่ีใช้สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้กฎหมาย 

“สนามกีฬาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในเขตภาคภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์พิจิตร 

ก าแพงเพชร  และอุทยัธานี) โดยเฉพาะฐานข้อมูลท่ีมาจากประสบการณ์ การรับรู้ และความคิดเห็นของ

ผู้ ใช้บริการสนามกีฬาต่อประเด็นสนามกีฬาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ซึ่งถือเป็นผู้ ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทัง้นีเ้พ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของการ

สนบัสนนุ  ผลกัดนัการให้บริการสนามกีฬากลางเป็นเขตปลอดบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของสนามกีฬาในการปฎิบัติตามพ.ร.บ ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ 

และ พ.ร.บ คุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี ในเก้าจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสนามกีฬาปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกฮออล์และยาสูบ

ตามกฎหมาย 
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วิธีการศึกษา 

  งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจภาคตดัขวาง โดยส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกมาอย่างสะดวก  
โดยกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 1) สนามกีฬาประจ าจงัหวดัซึงคดัเลือกโดยมี inclusion criteria คือ ต้องเป็น
สนามกีฬาของหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ท่ีประชาชนมาใช้ประโยชน์ในทางกีฬา  ออกก าลังกายและ
พกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสดุ และมีการจดักิจกรรมตา่งๆทัง้เก่ียวข้องกบัการแข่งขนักีฬาและอ่ืนๆมากท่ีสดุของ
จงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมทัง้สิน้  4 แห่ง และ  2) ประชาชนท่ีมาใช้สนามกีฬากลางของจงัหวดั โดยการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่ง อยา่งแบบสะดวก ( Convenient Sampling ) รวมทัง้สิน้ 548 ตวัอยา่ง  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีป้ระกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสงัเกตท่ีุได้รับการตรวจสอบคณุภาพ
แล้ว  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยแบบสงัเกตแบง่เป็น 3 ส่วนหลกัการสงัเกตปา้ยห้าม
สบู และ ห้ามดื่ม และสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบหุร่ี และ แบบสอบถามแบง่เป็น4ส่วน คือ ส่วนท่ี 
1ข้อมลูทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการใช้บริการสนามกีฬากลาง ส่วนท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบหุร่ี
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้ ใช้สนามกีฬา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิตเิชิงพรรณนา เชน่ ความถ่ีแบบร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

  จากการส ารวจลงพืน้ท่ีในบริเวณสนามกีฬากลางของอ าเภอเมืองของแตล่ะจงัหวดั ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี

มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ (ยกเว้น นครสวรรค์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ 

เทศบาลนครสวรรค์) จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างนัน้ เป็นชายร้อยละ 45.3 หญิงร้อยละ 

54.7 โดยมีอายอุยูใ่นชว่งวยัท างาน (เฉล่ีย 36.7 ปี) สว่นใหญ่จะมีการศกึษาต ่ากว่า ป.ตรี (เฉล่ียร้อยละ 66.4) 

มีทัง้การประกอบอาชีพรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตวั, ข้าราชการบ านาญ, ค้าขาย, บริษัทเอกชน, 

นกัเรียน, นกัศกึษา, และอาชีพอ่ืนๆ กลุ่มตวัอย่างนัน้เป็นผู้ ท่ีใช้สนามกีฬากลางเป็นประจ า เป็นร้อยละ 28.2 

และใช้ตามโอกาส เป็นร้อยละ 69.8 และโดยส่วนใหญ่เข้ามาใช้สนามกีฬาเพ่ือมาออกก าลงักาย  เป็นร้อยละ 

51.8 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งผู้ใช้บริการสนามกีฬาประเดน็สนามกีฬาปลอดเหล้าและบหุร่ี 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

โดยสังเขป 
นครสวรรค์ 

(N=100) 
พจิิตร 

(N=100) 
ก าแพงเพชร 

(N=117) 
อุทัยธานี 
(N=117) 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย (ร้อยละ (N)) 38.0 (38) 44.4 (44) 55.2 (64) 43.6 (51) 

หญิง (ร้อยละ (N)) 62.0 (62) 55.5 (55) 44.8 (52) 56.4 (66) 

อาย ุ(เฉล่ีย ปี) 39.7 34.1 31.5 41.6 

การศกึษา 

การศกึษาต ่ากวา่ ป.ตรี 40.0 (40) 75.5(74) 60.5 (69) 89.7 (104) 

การศกึษา ป.ตรี 45.0 (45) 21.4 (21) 34.2 (39) 9.5 (11) 

การศกึษาสงูกวา่ ป.ตรี 15.0 (15) 3.1 (3) 5.3 (6) 0.9 (1) 

อาชีพ 

รับราชการ 91.0 (91) 20.2 (19) 13.2 (15) 5.2 (6) 

รัฐวิสาหกิจ 1.0 (1) 7.4 (7) 0.9 (1) 2.6 (3) 

ธุรกิจสว่นตวั 0.0 13.8 (13) 16.7 (19) 18.1 (21) 

ข้าราชการบ านาญ 1.0 (1) 3.2 (3) 2.6 (3) 1.7 (2) 

ค้าขาย 0.0 12.8 (12) 7.9 (9) 22.4 (26) 

บริษัทเอกชน 0.0 6.4 (6) 5.3 (6) 2.6 (3) 

นกัเรียน 0.0 14.9 (14) 16.7 (19) 3.4 (4) 

นกัศกึษา 3.0 (3) 7.4 (7) 28.1 (32) 9.5 (11) 

อ่ืนๆ 4.0 (4) 13.8 (13) 10.5 (12) 36.2 (42) 
ลักษณะการใช้บริการสนามกีฬากลาง 

ใช้สนามกีฬาเป็นประจ า (ร้อยละ
(N)) 11.0 (11) 50.0 (47) 39.3 (46) 12.4 (14) 

ใช้สนามกีฬาตามโอกาส 89.0 (89) 53.2 (50) 60.7 (71) 76.1 (86) 

มาออกก าลงักาย 32.0 (32) 72.3 (68) 64.1 (75) 38.6 (44) 

ฝึกซ้อมกีฬา 11.0 (11) 12.8 (12) 25.6 (30) 14.0 (16) 

แขง่ขนักีฬา 48.0 (48) 26.6 (25) 15.4 (18) 21.1 (24) 

ชมการแขง่ขนักีฬา 53.0 (53) 33.0 (31) 40.2 (47) 86.0 (98) 



237 | P a g e  

 

เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการสนามกีฬา 6.0 (6) 5.3 (5) 4.3 (5) 0.9 (1) 

อ่ืนๆ 2.0 (2) 3.2 (3) 5.9 (7) 5.3 (6) 
หมายเหต ุ: มี missing data, อาชีพและลกัษณะการใช้บริการสนามกีฬากลาง มีตอบมากกวา่ 1 ค าตอบ 

 

การปฎิบัตติาม พ.ร.บ ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ และ พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี 

การศึกษาเชิงส ารวจ โดยการท าแบบตรวจสังเกตุในสนามกีฬาปลอดเหล้า บุหร่ี ใน 4 จังหวัด ภาคเหนือ

ตอนล่าง จ านวน 1 ชุด ต่อจงัหวดั สถานท่ีเป็นสนามกีฬากลางในอ าเภอเมืองของแต่ละจงัหวดั ด าเนินการ

ตรวจสงัเกตปุระเด็นเก่ียวกบัลกัษณะของสถานท่ี, มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี, ปา้ยพืน้ท่ีเขตสบูบหุร่ี, ปา้ยห้ามด่ืม

หรือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, สิ่งของหรือร้านค้าท่ีเก่ียวกบับหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ , กล้องวงจรปิด, 

ส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ป้ายหรือวสัดอ่ืุนใดท่ีเป็นการเชิญชวนให้ด่ืม

สรุาหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผลการตรวจสงัเกตโุดยนกัวิชาการในเครือข่ายหน่วยปฏิบตัิการและวิจยัด้าน

การคบบคมุยาสูบ ภาคเหนือตอนล่างพบว่าจังหวดันครสวรรค์และพิจิตร มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีภายในสนาม

กีฬา ก าแพงเพชร พบเห็นสิ่งของหรือร้านค้าท่ีเก่ียวกับบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนอุทยัธานี ไม่พบ

เห็นปา้ยใดสิ่งของ หรือร้านค้าใดๆ ท่ีเก่ียวกบับหุร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดงัข้อมลูในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่  2  ลกัษณะการพบเห็นปา้ยห้ามสบูบุหร่ี,  ปา้ยห้ามด่ืม-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, สิ่งของหรือ

ร้านค้าท่ีเก่ียวกบับหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กล้องวงจรปิดส่ือโฆษณา  

หวัข้อ นครสวรรค์  พจิิตร ก าแพงเพชร อุทัยธานี 
1) ป้ายห้ามสูบบุหร่ี         
1.1 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ีท่ีเห็นได้จากภายนอก เชน่ 
หน้าประตหูรือโดยรอบบริเวณ หรือไม่ ไมมี่ มี ไมมี่  ไมมี่  
1.2 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดท่ีประตหูรือทางเข้า 
หรือไม ่ มี มี ไมมี่  ไมมี่  
1.3 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดภายในสถานกีฬาหรือไม่ มี มี ไมมี่  ไมมี่  
1.4 ปา้ยห้ามสบู มีข้อความบทลงโทษหรือไม่ มี ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
1.5 มีปา้ยห้ามสบูบหุร่ี ติดท่ีบริเวณหน้าห้องน า้
หรือไม ่ มี ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
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1.6 มีปา้ยพืน้ท่ีเขตสบูบหุร่ีภายในสถานท่ีหรือไม่ ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
2) ป้ายห้ามดื่ม-ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 
   2.1 มีปา้ยห้ามด่ืม-ขายท่ีเห็นได้จากภายนอก เชน่ติด

ท่ีรัว้หรือหน้าประตทูางเข้าสนามกีฬา หรือไม ่ ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
2.2 มีปา้ยห้ามด่ืม-ขาย ติดท่ีประตหูรือทางเข้า
หรือไม ่ ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
2.3 มีปา้ยห้ามด่ืม-ขาย ติดภายในสถานกีฬาหรือไม่ ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
2.4 ปา้ยห้ามด่ืม-ขาย มีข้อความบทลงโทษหรือไม่ ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
3) สิ่งของหรือร้านค้าที่เก่ียวกับบุหร่ีและ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กล้องวงจรปิดส่ือโฆษณา 

    3.1 มีท่ีเข่ียบหุร่ี หรือกระบะทรายดบับหุร่ี ไมมี่  ไมมี่  มี ไมมี่  
3.2 มีร้านค้าท่ีขายบหุร่ีหรืออปุกรณ์ส าหรับจดุบหุร่ี ไมมี่  ไมมี่  มี ไมมี่  
3.3 มีร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณตอ่เน่ือง
ท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ไมมี่  มี มี ไมมี่  
3.4 มีร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณตอ่เน่ือง
ท่ีขายบหุร่ี ไมมี่  ไมมี่  มี ไมมี่  
3.5 กล้องวงจรปิด ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  ไมมี่  
3.6 ส่ือโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ปา้ยหรือวสัดอ่ืุนใดท่ีเป็นการเชิญชวน
ให้ด่ืมสรุาหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไมมี่  มี มี ไมมี่  

 

   ผลการส ารวจพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

(58.8%) (สูงสุดจงัหวัดอุทยัธานี และต ่าสุดจงัหวดัก าแพงเพชร) การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (53.5) (สูงสุด

จงัหวดัอทุยัธานีและต ่าสดุคือจงัหวดัก าแพงเพชร) และการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (61.7%) ในสนามกีฬา 

(สงูสดุจงัหวดัพิจิตร และต ่าสดุจงัหวดันครสวรรค์) ดงัผลส ารวจในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 การพบเห็นการสบูบหุร่ีและการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ประสบการณ์ (ร้อยละ(N)) 
นครสวรรค์ 

(N=100) 
พจิิตร 

(N=100) 
ก าแพงเพชร 

(N=117) 
อุทัยธานี 
(N=117) 

พบเห็นการสบูบหุร่ี 58.0 (58) 59.8 (58) 47.0 (55) 61.2 (71) 

พ บ เ ห็ น ก า ร ด่ื ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ 

55.0 (55) 52.6 (51) 46.5 (54) 53.8 (63) 

พ บ เ ห็ น ก า ร ข า ย เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ 

34.0 (34) 52.6 (51) 38.5 (45) 24.3 (28) 

หมายเหต ุ: มี missing data 

 

การรับรู้และความคิดเหน็ของผู้ใช้สนามกีฬา 

จากผลการส ารวจในตารางท่ี 5 พบวา่ ผู้ใช้สนามกีฬาส่วนใหญ่รับรู้ว่าสนามกีฬาเป็นสถานท่ีห้ามสบู

บหุร่ี (67.0%) ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (71.0%) และห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (69.7%) ยงั

พบอีกว่า ประชาชนผู้ ใช้บริการสนามกีฬา ทัง้ 4 จงัหวดันีเ้คยได้ยินการประชาสมัพนัธ์ (ประกาศหรือ เสียง

ตามสาย)และเคยเห็นปา้ยห้ามสบูบหุร่ีห้ามขาย/ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไมถ่ึง50% (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 4 การรับรู้กฏหมาย 

การรับรู้กฎหมาย (ร้อยละ

(N)) 
นครสวรรค์ 

(N=100) 
พจิิตร 

(N=100) 
ก าแพงเพชร 

(N=117) 
อุทัยธานี 
(N=117) 

รับรู้วา่สนามกีฬาเป็นเขตปลอดบหุร่ี 73.0 (73) 81.7 (76) 62.1 (72) 64.7 (75) 

รับ รู้ ว่ าสนาม กีฬา เ ป็น เขตห้ าม ด่ืม
แอลกอฮอล์ 

74.0 (74) 81.7 (76) 74.1 (86) 69.0 (80) 

รับ รู้ว่าสนามกีฬาเป็นเขตห้ามขาย
แอลกอฮอล์ 

73.0 (73) 82.8 (77) 68.1 (79) 71.6 (83) 

หมายเหต ุ: มี missing data 
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ตารางท่ี 5 ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินการของสนามกีฬา 

ประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินการ
ของสนามกีฬา (ร้อยละ(N)) 

นครสวรรค์ 
(N=100) 

พจิิตร 
(N=100) 

ก าแพงเพชร 
(N=117) 

อุทัยธานี 
(N=117) 

เคยได้ยินการประชาสมัพนัธ์  
(ประกาศ หรือ เสียงตามสาย) 

19.0 (19) 49.5 (46) 25.6 (30) 29.2 (33) 

เคยเห็นปา้ยห้ามสบูบหุร่ี 66.0 (66) 56.3 (54) 52.6 (61) 66.4 (73) 

เคยเห็นป้ายห้ามขาย / ด่ืม เค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์ 

43.0 (43) 48.4 (45) 41.7 (48) 58.8 (67) 

หมายเหต ุ: มี missing data 

นอกจากนีผู้้ ใช้บริการสนามกีฬาสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา อาจ

ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการสนามกีฬาหรือชมกีฬาเห็นด้วยกับการท่ีผู้บริหารสนามกีฬาแห่งนี  ้ 

ควรมีการด าเนินการจดัให้สนามกีฬาปลอดบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เห็นด้วยกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างจริงจงักบัผู้สบูบหุร่ีในสนามกีฬา (92.3%) และผู้ ท่ีด่ืมหรือจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา 

(92.7%) และส่วนใหญ่จะมาใช้บริการสนามกีฬาหรือชมกีฬามากขึน้  ถ้ามั่นใจว่า สนามกีฬามีความ

ปลอดภยั(ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ความคดิเห็นตอ่การด าเนินการสนามกีฬาปลอดบหุร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ความคิดเหน็ 
เหน็ด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ(N)) 

นครสวรรค์ 
(N=100) 

พจิิตร 
(N=100) 

ก าแพงเพชร 
(N=117) 

อุทัยธานี 
(N=117) 

1. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา อาจ
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการสนาม
กีฬาหรือชมกีฬา 

86.0 (86) 83.7 (82) 76.1 (89) 82.9 (97) 

2. ท่านจะมาใช้บริการสนามกีฬาหรือชมกีฬามาก
ขึน้ ถ้ามัน่ใจวา่ สนามกีฬามีความปลอดภยั 

92.0 (92) 94.9 (93) 85.5 (100) 98.3 (115) 

3. ผู้บริหารสนามกีฬาแห่งนี ้ ควรมีการด าเนินการ
จัด ใ ห้สนาม กีฬาปลอดบุห ร่ี และ เค ร่ื อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ 

94.0 (94) 92.8 (91) 86.3 (101) 100.0 (117) 
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4. ควรมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงักบัผู้สบู
บหุร่ีในสนามกีฬา  

94.0 (94) 92.8 (91) 84.6 (99) 100.0 (117) 

5. ควรมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงักบัผู้ ด่ืม
หรือผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา 

94.0 (94) 93.8 (92) 84.6 (99) 100.0 (117) 

หมายเหต ุ: มี missing data 

 

สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 จากผลการส ารวจพบวา่ผู้ใช้สนามกีฬามีการรับรู้กฎหมายคอ่นข้างดี และให้การสนบัสนนุนโยบาย
เป็นอยา่งด ีแตห่น่วยงานท่ีดแูลสนามกีฬายงัไม่ได้จดัสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นการติดปา้ย จดัสถานท่ีให้เอือ้ตอ่
การเป็นสนามกีฬาปลอดเหล้าและยาสูบอย่างแท้จริง  ฉะนัน้สถานการณ์การสูบบุหร่ี  ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ และการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตาม
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการสนามกีฬายงัคงเป็นปัญหาท่ีท้าทายและต้องได้รับการแก้ไขตอ่ไป 
 จากการผลศึกษานี ้ควรจะให้ความส าคญัและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการสูบบุหร่ี
และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง ควรมีการควบคมุอย่าง
เป็นรูปธรรม ดงันี ้[7] 
 1.ควรมีมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้  เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสนามกีฬาและผู้
จ าหนา่ยบหุร่ีหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทราบถึงพระราชบญัญตัคิุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ. 2535 และ 
พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
 2.ควรมีมาตรบงัคับใช้กฎหมายเก่ียวกับสนามกีฬาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่าง
จริงจงั มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติของผู้จ าหน่ายบุหร่ี
หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 3. ควรมีการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคมุบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และได้ทราบ
กฎระเบียบ ข้อห้าม โทษและความสญูเสียจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์น าไปใช้ในการวางแผนกิจกรรม รณรงค์ และใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพ่ือตดิตามการด าเนินการ 
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กิจกรรมท่ี 3.1 พัฒนำทีมวิจัยประเมินผลเสริมแรง 
3.1.1 โครงกำรจัดศึกษำดูงำนและกำรจัดกำรควำมรู้ 

สรุปรายงานการประชุม 
โครงการจดัศกึษาดงูานและการจดัการความรู้ 

วนัพฤหสับดี ท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.     
ณสถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สศส.) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กทม. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2 คณุชมพนูทุ อ้นศรี หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3 คณุวรรณพร แซเ่ตียว หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

ภาคเหนือตอนลา่ง คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
4 คณุสอน  ข าปลอด ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
5 นางสาวรัตนา ทัง่จ้อย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
6 นายชาตรัิฐ เครือหงษ์ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
7 นายเสถียร ทองโต ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
8 นายชาตรี ปอ้มเปิน้ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิษณโุลก 
9 นายธวชั หมดัเต๊ะ สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สศส.) 
10 นางสาวนภินทร ศริิไทย สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สศส.) 
11 ดร.ประพนธ์ ผาสขุยึด สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สศส.) 
12 นางสาวอรุพิณ ชเูกาะทวด สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สศส.) 

 
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
 คุณสอน ข ำปลอด พูดถึงกำรน ำเสนอควำมรู้ให้แต่ละจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง เครือข่ำย
ประชำคม เก่งพูด เก่งน ำเสนอ แต่กำรจัดกำรควำมรู้ ยังมีปัญหำ ยังไม่เกิดกำรดึงองค์ควำมรู้ใหม่ๆขึ้นมำ 
กระบวนกำรประชุมก็ซ้ ำๆ เหมือนเดิม เกิดควำมเบื่อหน่ำยของควำมรู้ที่ได้ เสนอแนะว่ำ ในทุกครั้งที่จัดประชุม 
ควรจะมีสักครึ่งวันที่หำวิธีกำรใหม่ๆ ไปน ำเสนอให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฟัง จึงอยำกจะเชิญชวนให้ใช้กระบวนกำร 
KM เริ่มน ำไปใช้ใน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้เกิดทีมงำนที่มีประสิทธิภำพเกิดข้ึน ทำงทีมงำนของเรำก ำลังพยำยำมให้คน
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ที่มีจิตอำสำ ที่ต้องกำรรู้ว่ำงำนที่พวกเขำท ำมำมีคุณค่ำอะไร มีควำมรู้ใหม่ขึ้นมำแชร์ให้คนอ่ืนได้ไหม จึงอยำกให้
ทำง สคส. ไปเป็น tainer เครื่องมือให้คนจิตอำสำ ภำคเหนือตอนล่ำง ได้น ำไปใช้ช่วยในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน 
ส ำหรับเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำในภำคเหนือตอนล่ำงนี้มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรรณรงค์ มำ 5-6 ปีแล้ว เรำเริ่ม
เรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆ กับส่วนกลำง แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรเรียนรู้กับ สคส .  จึงอยำกจะเชิญชวนให้มำ
เรียนรู้ไปด้วยกัน 
 ดร.ประพนธ์ ผำสุกยึด ผู้อ ำนวยกำร สคส. กล่ำวว่ำ สคส. เดิมรับทุนจำก สสส. เป็นระยะเวลำ 3 ปี 
สคส. จะเน้นท ำอย่ำงไรให้ประชำชนไทยได้มีกำรเรียนรู้ KM เอำไปใช้ในโจทย์ต่ำงๆได้ ต่อมำ สคส. ได้ด ำเนินกำร
ตั้งเป็นมูลนิธิ รับเป็นที่ปรึกษำ หำเงินเลี้ยงตนเอง โดยไม่ได้รับทุนจำก สสส. อีก 
 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร กล่ำวว่ำ จุดประสงค์ของเรำนั้น ไม่ได้ให้ สคส. ลงไป
ถอดบทเรียนให้เรำทั้งชุด แต่ใคร่ขอเชิญชวนให้ไปเป็น trainer ถ่ำยทอด KM โดยหน่วยวิจัยฯ ท ำชุดควำมรู้ เพ่ือ
ไป support กับงำน action ในพ้ืนที่ โดยชักชวนให้เขำท ำด้วย เพ่ือขับเคลื่อนชุดนโยบำยขับเคลื่อนของจังหวัด 
แต่เมื่อเขำได้ลงไปท ำกำรขับเคลื่อนในพื้นท่ีแล้ว กระบวนกำรของทีมงำนเรำนั้น ต้องกำรอยำกรู้ต่อไปอีกว่ำ สิ่ งที่
เรำท ำนั้น ส่งผลให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ เกิดคุณค่ำอะไร เรียนรู้อะไรใหม่จำกสิ่งที่ได้ ตอนนี้ ทีมของเรำ ยังคิดว่ำขำด
ข้อมูลเหล่ำนี้อยู่ จึงควรจะมี KM ทีมของเรำ ต้องกำรที่จะได้บทเรียนควำมรู้เชิงกระบวนกำร กิจกรรมที่ท ำมำ 
เช่น งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ท ำมำประมำณ 5 ปีแล้วในภำคเหนือตอนล่ำง 
 คุณอุรพิณ ชูเกำะทวด กล่ำวเสนอแนะควำมรู้สึกของคนที่มีจิตอำสำ ว่ำ พวกเขำเหล่ำนั้น รู้สึกแบบเรำ
หรือยัง เขำจะได้น ำไปลองใช้จริงๆ ถ้ำเขำยังรู้สึกว่ำ งำนเยอะ เรำต้องท ำให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคย ชินกับวัฒนธรรมลง
ไป ต้อง 
ท ำซ้ ำๆ เป็นปีๆ จนชิน ผู้เข้ำร่วมคือใครกันแน่นั้น จะเป็นทีมวิจัยหรือคนท ำงำน ทำงทีมหน่วยวิจัยฯ ควรจะกลับ
ลองไปประเมินว่ำ ใครควรเรียนเรื่องอะไร อยำกให้ลงไปในจังหวัดที่คิดว่ำใช่จริงๆ แนะน ำให้เชิญคุณสุรเดช เดช
คุ้มวงศ์ (เครือข่ำยฯ ผู้สูงอำยุ) หรือ เชิญคุณหมอลินภำ เป็นวิทยำกรน ำเสนอเครื่องมือนี้  ว่ำ จะช่วยอะไรได้บ้ำง 
เล่ำให้เฉพำะทีมกลำงก่อนก็ได้ เครื่องมือถอดบทเรียน นั้น คือ กำรที่ให้เขำได้ถอดบทเรียน และเรำจะช่วยให้เขำ
ได้เอำบทเรียนที่ถอดแล้วนั้นไปใช้ ท ำให้เขำรู้สึกว่ำ ทุกคนมีควำมรู้ ลดอีโก้ ค้นหำควำมส ำเร็จให้คุณค่ำกับคน มำ
ติดต่อประสำนงำนกับสถำบันควำมรู้ที่เก่งเรื่องนั้นๆ KM เป็นเสมือน intervention(กิจกรรมที่เปลี่ยน 
behavior) มำกกว่ำกำรประเมินผลโครงกำร เป็นกำรหยิบเทคนิคบำงเรื่อง เช่น กำรไปสอนนักเรียนมัธยมไม่ให้
เข้ำใกล้บุหรี่ เรำก็ใส่ชุดบุหรี่ไปเลย ไม่ใช้ social network โดยกระบวนกำร KM คนในวงจะได้งำนเป็นอันดับ
แรก น ำบุคคลที่มีควำมรู้จริงๆไปให้ข้อมูลคนใหม่ สำมำรถท ำได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศได้ดี ในขณะเดียวกัน 
เรำก็เก็บข้อมูลของเขำ เพ่ือมำยกระดับอีกที ทำงทีมต้องคุยกันว่ำ option กำรแบ่งแบบไหน ได้ผลประโยชน์ดี
ที่สุด ต้องทรำบว่ำ เขำสนใจหัวข้อเรำหรือยัง น ำคนที่มีควำมรู้มำเจอกับคนที่ขำดควำมรู้ จะได้สนุกสนำน โดย
กำรให้ควำมรู้นั้น ไมใช้เวลำนำนเกินไป 

คุณธวัช หมัดเต๊ะ กล่ำวเสริมว่ำ จะท ำอย่ำงไรให้รู้ว่ำ เขำขำดเรื่องอะไรนั้น ? ให้จับคนกลุ่มเดียวกันมำ
รวมกัน เรำต้องมีเทคนิคในกำร design แต่ละ case มีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เช่น ผู้สูงอำยุบำงคน อ่ำนชื่อยำ
ตรงหน้ำซองยำไม่ออก หรือควำมเข้ำใจของผู้สูงอำยุที่ผิดไป เช่น หน้ำซองยำเขียนไว้ว่ำ ให้แช่ยำในที่เย็น 
ผู้สูงอำยุดันเอำยำไปแช่ในแก้วน้ ำ โครงกำร KM เมื่อลงมือด ำเนินกำรแล้ว ทีมวิจัยจะต้องท ำกำรเก็บข้อมูล KM 
เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ใส่ควำมรู้ให้เขำให้ได้ผลลัพธ์ มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น โครงกำร KM ท ำให้เกิดกำร
ไหลเวียนควำมรู้ภำยในได้ดีกว่ำ ทบทวนรอบใหม่ให้ดีขึ้น ใช้ควำมรู้บ้ำง ในกำรคิดค้นว่ำ ควรใช้เทคนิคอะไรให้
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พัฒนำดีขึ้นได้ โดยกำรใช้เครื่องมือจำกคนอ่ืน มำท ำให้เรำดีขึ้น แลกเปลี่ยนควำมรู้เป็นคู่ หรือแลกเปลี่ยนเป็น
กลุ่ม แต่ face to face ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด  

คุณนภินทร ศิริไทย ได้เสนอข้อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรถอดบทเรียน สรุปได้ว่ำ มี 2 วิธี คือ 
1. ถอดควำมรู้ในงำนที่ท ำ 
2. ถอดบทเรียนจำกคนท ำงำนที่ท ำเรื่องนี้ ว่ำท ำงำนเรื่องอะไรบ้ำง เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วเอำ

ควำมรู้ไปใช้หรือไม่ ถ้ำน ำควำมรู้ไปใช้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องน ำเอำไปใช้ ชุดค ำถำม คือ เรำต้องกำรถำมอะไร ให้
เขำเล่ำเรื่องว่ำ เขำท ำเรื่องนี้มำได้อย่ำงไร ทั้ง ในเชิงวิเครำะห์และเชิงสังเครำะห์ บำงกรณี เรำอำจต้อง
ถอดบทเรียนให้เขำ บำงกรณีสอนเขำให้ถอดบทเรียนเอง เรียนรู้เครื่องมือ สอนวิธีฝึกปฏิบัติให้เขำเห็น
คุณค่ำ มีกำรลงไปจัดอบรมสัก 3 วัน ซึ่งบำงคนอำจเข้ำใจแล้วน ำไปปฏิบัติได้เลย ท ำไปด้วย เรียนรู้
กระบวนกำรไปด้วยได้ ถือว่ำเป็นไปตำมแผน workshop บำงกรณีให้คนอ่ืนไปถอดบทเรียนให้เขำ ให้รู้
ว่ำเขำมีกระบวนกำรอย่ำงไร เป็นต้น 

 
ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม 
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กิจกรรมท่ี 3.2 โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ 
  3.2.1 โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ ปี 2556 และ
กำรประชุมวำงแผนงำน และด ำเนินกำรวิจัยน ำร่อง งำนวิจัยประเมินผลโครงกำรเมืองสุขภำพดี
ปลอดบุหร่ีและเหล้ำ ณ ภูหินร่องกล้ำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 

ก าหนดการประชุม 
วางแผนงานและด าเนินการวิจัยน าร่อง  

งานวิจัยประเมินผลโครงการเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า จังหวัดพิษณุโลก 
********************************************************************* 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

เวลา หัวข้อ วิทยาการ/ผู้ประสานงาน 

วันอังคำรที่ 5 พ.ย 56 
09.00-11.30 น. เดินทำงจำกอ ำเภอเมืองจังพิษณุโลก ขึ้นรถท่ี สสจ. ผู้ประสำนงำน : อ้อย 
11.30-13.30 น. พักผ่อนเข้ำท่ีพัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน เดินชม

สถำนที่  
 

13.30-15.30 น. ชี้แจงงำนวิจัย  
แบ่งกลุ่ม ฝึกใช้แบบสอบถำม  

คุณเสถียร 
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ 

15.30-18.00 น. เยี่ยมชม ภูหินร่องกล้ำ  
18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

วันพุธที ่6 พ.ย. 56 
08.00 -9.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
09.00-10.00 น. เตรียมพร้อมลงพ้ืนที่ลองใช้แบบสอบถำม  เจ้ำของพ้ืนที่ระบุ พื้นที่น ำร่อง 
10.00-11.30 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลน ำร่อง  
11.30-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-14.30 น. อภิปรำย ปัญหำอุปสรรถ ปรับ และน ำกลับไปใช้จริง ผู้ประสำนงำน : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์        
14.30-16.00 น. เดินทำงกลับพิษณุโลก  

หมายเหต ุ:   วันท่ี 5 พ.ย.56 รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 15.00 น.  
   วันท่ี 6 พ.ย.56 รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.00 น., 14.30 น. 
   ทั้งนี ้ก าหนดการดังกล่าว อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปรายงานการประชุม 
วางแผนงานและด าเนินการวิจัยน าร่อง  

งานวิจัยประเมินผลโครงการเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า จังหวัดพิษณุโลก 
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 ณ.ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
2 คุณสุดำพร  ปุยแก้ว หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3 คุณสอน  ข ำปลอด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
4 คุณเสถียร  ทองโต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
5 คุณวัชรำ      งำมดี ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพิษณุโลก 
6 คุณปรำโมทย์     เย็นบุญธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 
7 คุณล้วน     เรืองมี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงกระทุ่ม 
8 คุณประดิษฐ์   เพียรใจดี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนครไทย 
9 คุณกิติวิภำ   เครือวงค์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชำติตระกำร 
10 คุณเกื้อกูล    บุญเทอม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชำติตระกำร 
11 นำยธเนศ    อ่ิมกระจ่ำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัดโบสถ์ 
12 นำยสมัญญำ    บัวครื้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเนินมะปรำง 
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           หน่วยปฎิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

                    Tobacco Control Research Unit 

                   คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

 

 

 

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ 
  จำกกำรประชุมได้มีกำรแก้ไขแบบสอบถำมและได้ลงพื้นที่จริงเพ่ือทดลองใช้แบบสอบถำม 
 

แบบสอบถำมแบบเดิม 
เลขท่ี 

 
 
 

 
 

แบบสอบถาม 
ประเมินผลลพัธ์ยทุธศาสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภาพดี ปลอดเหลา้ บุหร่ี ปี 2556 

ค าชี้แจง 
กำรส ำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์ยุทธศำสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภำพดี ปลอเหล้ำ บุหรี่ ปี 
2556 เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรวำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกเหล้ำ และบุหรี่ ส ำหรับประชำกรจังหวัด
พิษณุโลกและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อีกท้ังยังเป็นแนวทำงในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ในอนำคตต่อไป  โดยกำรน ำเสนอข้อมูลจะน ำเสนอในภำพรวมซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ 
ต่อผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ  ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนให้ตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริง  
โดยแบบสอบถำมประกอบด้วยค ำถำม 4 ส่วน ได้แก่ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                    จ ำนวน  5    ข้อ 
ส่วนที่ 2  แบบประเมินกำรรับรู้ ทัศนคติควำมตระหนักเก่ียวกับกฎหมำย   จ ำนวน  8    ข้อ 
ส่วนที่ 3  พฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ          จ ำนวน  8    ข้อ 
ส่วนที่ 4  ผลกระทบจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                     จ ำนวน  6     ข้อ 
ส่วนที่ 5 กำรรับรู้โครงกำรฯ           จ ำนวน  1    ข้อ 
กำรส ำรวจในครั้งนี้มีควำมส ำคัญต่อผู้วิจัยเป็นอย่ำงมำกและเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญเชิงนโยบำยส ำหรับ
ประชำกรจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนตอบค ำถำมทุกให้ครบทุก
ข้อ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรส ำรวจครั้งนี้ 

คณะผู้วิจัย 
        หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง หรือเติมข้อควำม เพื่อตอบค ำถำมต่อไปนี้  
1. เพศ  (  ) ชำย   (  ) หญิง     อำยุ (ระบุ) ……… ปี  
2. ท่ำนมีโรคประจ ำตัวหรือไม่  (  ) ไม่มี  (  ) มี (ระบุ)………………….. 
 
 

ต ำบล……………….หมู่บ้ำน………………..บ้ำนเลขที…่……….คนที.่............................. 
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3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด   
         (    )ไม่ได้ศึกษำ    (  ) ประถมศึกษำ    (  ) มัธยมศึกษำตอนต้น (  ) มัธยมศึกษำตอนปลำย 
          (  ) อนุปริญญำตรี (  ) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ (  ) สูงกว่ำปริญญำตรี 
4.  อำชีพหลัก 
          (  ) รับรำชกำร/พนักงำนของรัฐ   (  ) รัฐวิสำหกิจ          (  ) ธุรกิจส่วนตัว/บริษัทเอกชน 
          (  ) ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          (  )  ค้ำขำย              (  ) ท ำกำรเกษตร 
          (  )  นักเรียน         (  )  นิสิต/นักศึกษำ                     (  )  อ่ืนๆระบุ…………….. 
5.  รำยได/้เดือนเฉลี่ย................................. บำท  
  
ส่วนที่ 2  แบบประเมินการรับรู้ ทัศนคติความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย  
ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำยกำกบำท ( ) ลงในช่องสี่เหลี่ยมของค ำถำมแต่ละข้อ 
1. ท่ำนเคยได้ยินหรือรู้จักพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่   
[  ] ไม่เคย [  ] เคย 
2. ข้อใดต่อไปนี้ระบุอยู่ในพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยท ำเครื่องหมำย  ในช่องควำม

คิดเห็นของท่ำน 
 

ท่านทราบหรือไม่ว่าในกฎหมายมี... ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
3.  มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด ศำสนสถำน    
4.  มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสวนสำธำรณะ    
5.  มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ    
6.  มำตรกำรห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี 
บริบูรณ ์

   

 
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา     
7.    ท่ำนเคยเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ตำมสถำนที่สำธำรณะหรือไม่ (  ) เคย     (  )ไม่เคย 
8.    ท่ำนเคยเห็นกำรจับฉลำกเหล้ำตำมร้ำนขำยของช ำหรือไม่      (  ) เคย     (  )ไม่เคย 
 
9. ทัศนคติที่มีต่อนโยบำยแอลกอฮอล์และกำรดื่มแอลกอฮอล์  

 
 

ความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1) กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพชีวิตและทรัพย์สิน 

     

2) กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหำ
ชีวิตแต่อย่ำงใด 

     

3) งำนเลี้ยงต่ำงๆต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพ่ือให้งำนสนุกสนำน 

     

4) ควรมีกำรควบคุมจุดจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ใน      
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ชุมชน 
5) ควรเพิ่มรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้
เยำวชนเข้ำถึงน้อยลง 

     

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยำสูบ 
1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
(  ) ไม่เคย      
[   ] ทุกวัน (7วัน/สัปดำห์)  [   ] ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) 
[   ] เกือบทุกวัน (5-6วัน/สัปดำห์)  [   ] นำนๆ ครั้ง 8-11 วัน/ปี 
[   ] วันเว้นวัน (3-4วัน/สัปดำห์)  [   ] นำนๆ ครั้ง 4-7 วัน/ปี 
[   ] ทุกสัปดำห์ (1-2 วัน/สัปดำห์)   [   ] นำนๆ ครั้ง 1-3 วัน/ปี 
2. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
[   ] ไม่เคยดื่ม    [   ]  สุรำขำว 
[   ] สุรำส*ี    [   ]  เบียร์ 
[   ] ไวน์องุ่น แชมเปญ   [   ] ไวน์คูลเลอร์** 
[   ] เหล้ำปั่น     [   ]  อ่ืนๆ โปรด ระบุ.......................................... 
* สุรำสี เช่น วิสกี้ บรั่นดี แม่โขง แสงโสม Ben more 100 Pipers Johnny Walker Red Label ** ไวน์
คูลเลอร์ เช่น สปำย คูลเลอร์คลับ ไนท์ บัคคำดี้ 
 
3.  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยสูบยำสูบประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
[   ] ไม่เคยสูบ    [   ]  บุหรี่โรงงำน 
[   ] บุหรี่มวนเอง    [   ]  บุหรี่ไร้ควัน 
[   ] บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์   [   ] อ่ืนๆ โปรด ระบุ........................................... 
4. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน 
5. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่หรือยำสูบ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน 
6. ท่ำนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกแหล่งใดมำกท่ีสุด 
 [   ] ไม่เคยซื้อ 
 [   ] ร้ำนขำยของช ำ [   ] ร้ำนคำรำโอเกะ/ร้ำนอำหำร 
 [   ]ร้ำนสะดวกซ้ือ [   ]  ผับ/บำร์ 
 [   ]ห้ำงสรรพสินค้ำ [   ]  แหล่งผลิตในชุมชน 
 [   ]ร้ำนขำยเหล้ำ  [   ]  อ่ืนๆ โปรด ระบ…ุ………………………. 
 
7.  ท่ำนเคยดื่มหรือเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่บ้ำนหรือไม่  
 (  ) เคย  (  ) ไม่เคย 
8.  ท่ำนเคยสูบหรือเห็นกำรสูบบุหรี่ที่บ้ำนหรือไม่ 
(  ) เคย  (  ) ไม่เคย         
 



252 | P a g e  

 

ส่วนที ่4  ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
1. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยท ำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตสมรสหรือควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรักของท่ำน
หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
2. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยท ำให้เกิดผลเสียต่อควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในครอบครัวรวมทั้งลูกของท่ำน
หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
3. ท่ำนเคยทะเลำะวิวำทขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย             ไม่เคย 
4. ท่ำนเคยมีปัญหำทำงกฎหมำยเนื่องจำกกำรขับรถหลังดื่มแอลกฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไมเ่คย 
5. ท่ำนเคยมีปัญหำทำงสุขภำพร่ำงกำยที่เก่ียวข้องกับกำรดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
 
6.ท่ำนเคยได้รับผลกระทบจำกกำรดื่มของผู้อ่ืนหรือไม่ 
 เคย     ไม่เคย 
ส่วนที่ 5 การรับรู้โครงการ 
1.ท่ำนเคยได้ยินชื่อหรือเข้ำร่วมโครงกำรพิษณุโลกเมืองสุขภำพดีปลอดบุหรี่และเหล้ำ หรือไม่ 
 ไม่เคย   เคยได้ยินชื่อ    เคยเข้ำร่วม     
  

------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำตอบทุกข้อค ำถำม --------------------- 
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                หน่วยปฎิบตัิการวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

                   Tobacco Control Research Unit 

                   คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

 

 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
 ชื่อผู้เก็บข้อมูล……………………………………………………………… 
แบบสอบถำมที่แก้ไขแล้ว 
 

                                         ส าหรับ           นกัเรียน 
                       ประชาชน 
 
                 เลขท่ี    
 
 
     

 
 

แบบสอบถาม 
ประเมินผลลัพธ์ยุทธศาสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภาพดี ปลอดเหล้า บุหรี่ ปี 2556-57 

ค าชี้แจง 
กำรส ำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์ยุทธศำสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ 
ปี 2556 เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรวำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกเหล้ำ และบุหรี่ ส ำหรับประชำกร
จังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง  อีกท้ังยังเป็นแนวทำงในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในอนำคตต่อไป  โดยกำรน ำเสนอข้อมูลจะน ำเสนอในภำพรวมซึ่งจะไม่เกิด
ผลกระทบใดๆ ต่อผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ  ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนให้ตอบค ำถำมตำม
ควำมเป็นจริง  โดยแบบสอบถำมประกอบด้วยค ำถำม 5 ส่วน ได้แก่ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                    จ ำนวน   5    ข้อ 
ส่วนที่ 2  แบบประเมินกำรรับรู้ ทัศนคติควำมตระหนักเก่ียวกับกฎหมำย   จ ำนวน  5    ข้อ 
ส่วนที่ 3  พฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ          จ ำนวน  8    ข้อ 
ส่วนที่ 4  ผลกระทบจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                     จ ำนวน  5    ข้อ 
ส่วนที่ 5 กำรรับรู้โครงกำรฯ           จ ำนวน  1    ข้อ 
กำรส ำรวจในครั้งนี้มีควำมส ำคัญต่อผู้วิจัยเป็นอย่ำงมำกและเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญเชิงนโยบำยส ำหรับ
ประชำกรจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนตอบค ำถำมทุกให้ครบทุก
ข้อ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรส ำรวจครั้งนี้ 

คณะผู้วิจัย 
        หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
 
 

อ ำเภอ.........................................ต ำบล……….......................……….หมู่ที…่…………………… 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง หรือเติมข้อควำม เพื่อตอบค ำถำมต่อไปนี้  
1. เพศ  (  ) ชำย   (  ) หญิง     อำยุ (ระบุ) ……… ปี  
2. ท่ำนมีโรคประจ ำตัวหรือไม่  (  ) ไม่มี  (  ) มี (ระบุ)……………………………….... 
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด   
         (    )ไม่ได้ศึกษำ    (  ) ประถมศึกษำ    (  ) มัธยมศึกษำตอนต้น (  ) มัธยมศึกษำตอนปลำย 
          (  ) อนุปริญญำตรี (  ) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ (  ) สูงกว่ำปริญญำตรี 
4.  อำชีพหลัก 
          (  ) รับรำชกำร/พนักงำนของรัฐ   (  ) รัฐวิสำหกิจ               (  ) พนักงำนบริษัทเอกชน 
          (  ) ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          (  )  ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว   (  ) ท ำกำรเกษตร 
          (  )  นิสิต/นักศึกษำ                 (  )  นักเรียน                  (  )  ไม่ได้ท ำงำน              
(  ) อ่ืนๆระบุ…………….. 
5.  รำยได้/เดือน     เฉลี่ย................................. บำท  
  
ส่วนที่ 2  แบบประเมินการรับรู้ ทัศนคติความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย  
ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำยกำกบำท ( ) ลงในช่องสี่เหลี่ยมของค ำถำมแต่ละข้อ 
3. ท่ำนเคยได้ยินหรือรู้จักกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่   
[  ] ไม่เคย [  ] เคย 
4. ข้อใดต่อไปนี้ระบุอยู่ในกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยำสูบ โดยท ำเครื่องหมำย  ใน

ช่องควำมคิดเห็นของท่ำน 
ในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่า.... ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
2.1  ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด ศำสนสถำน    
2.2  ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสวนสำธำรณะ    
2.3  ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ    
2.4  ห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี     
ในกฎหมายควบคุมยาสูบ ระบุว่า....    
2.5 ห้ำมสูบบุหรี่ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ     
2.6 ห้ำมสูบบุหรี่ ในโรงพยำบำล     
2.7 ห้ำมสูบบุหรี่ ภำยในอำคำรสถำนที่รำชกำร เช่น โรงพัก ศำลำกลำง
จังหวัด ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  

   

2.8 ห้ำมสูบบุหรี่ ในยำนพำหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ     
2.9 ห้ำมสูบบุหรี่ สถำนีขนส่ง ป้ำยรถ สนำมบิน สถำนีรถไฟ     
 
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะในอ าเภอของท่าน 
3.    ท่ำนเคยเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมสถำนที่สำธำรณะเช่น วัด โรงเรียน สถำนที่รำชกำร หรือไม่   
(  ) เคย     (  )ไม่เคย 
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4.    ท่ำนเคยเห็นกำรจับฉลำกชิงรำงวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมร้ำนขำยของช ำหรืองำนเทศกำลต่ำงๆหรือไม ่ 
(  ) เคย     (  ) ไม่เคย 
5. ทัศนคติที่มีต่อนโยบำยแอลกอฮอล์ กำรดื่มแอลกอฮอล์และนโยบำยควบคุมบุหรี่หรือยำสูบ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5.1 กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ชีวิต
และทรัพย์สิน 

    

5.2 กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยแก้ปัญหำชีวิตได้     
5.3 งำนเลี้ยงต่ำงๆต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้งำนรื่น
เริงหรือสนุกสนำน 

    

5.4 หน่วยงำนรัฐควรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่ำงเคร่งคัด 

    

5.5 ควรเพิ่มรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อใหก้ำรดื่มลดลง     
5.6 ควันบุหรี่จำกกำรสูบของคนอ่ืนเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ     
5.7 ร้ำนอำหำรปลอดบุหรี่เท่ำนั้นที่เหมำะส ำหรับกำรพำคนที่
ท่ำนรักและห่วงใยไปรับประทำนอำหำร 

    

5.8 ในปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตำมกฎหมำยห้ำมสูบบุหรี่ในที่
สำธำรณะอย่ำงเคร่งครัด 

    

5.9 หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่
จำกควันบุหรี่มือสอง 

    

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยาสูบ 
1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
(  ) ไม่เคย      
[   ] ทุกวัน (7วัน/สัปดำห์)  [   ] ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) 
[   ] เกือบทุกวัน (5-6วัน/สัปดำห์)  [   ] นำนๆ ครั้ง 8-11 วัน/ปี 
[   ] วันเว้นวัน (3-4วัน/สัปดำห์)  [   ] นำนๆ ครั้ง 4-7 วัน/ปี 
[   ] ทุกสัปดำห์ (1-2 วัน/สัปดำห์)   [   ] นำนๆ ครั้ง 1-3 วัน/ปี 
2. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
[   ] ไม่เคยดื่ม   [   ]  สุรำขำว       [   ]  ยำดอง 
[   ] สุรำส*ี   [   ]  เบียร์       [   ]  เหล้ำชุมชน 
[   ] ไวน์องุ่น แชมเปญ  [   ] ไวน์คูลเลอร์** 
[   ] เหล้ำปั่น    [   ]  อ่ืนๆ โปรด ระบุ.......................................... 
* สุรำสี เช่น วิสกี้ บรั่นดี แม่โขง แสงโสม Ben more 100 Pipers Johnny Walker Red Label ** ไวน์
คูลเลอร์ เช่น สปำย คูลเลอร์คลับ ไนท์ บัคคำดี้ 
3. ท่ำนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกแหล่งใดมำกท่ีสุด 
 [   ] ไม่เคยซื้อ 
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 [   ] ร้ำนขำยของช ำ [   ] ร้ำนคำรำโอเกะ/ร้ำนอำหำร 
 [   ]ร้ำนสะดวกซ้ือ [   ]  ผับ/บำร์ 
 [   ]ห้ำงสรรพสินค้ำ [   ]  แหล่งผลิตในชุมชน 
 [   ]ร้ำนขำยเหล้ำ  [   ]  อ่ืนๆ โปรด ระบ…ุ………………………. 
4. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน 
5.  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยสูบยำสูบประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
[   ] ไม่เคยสูบ    [   ]  บุหรี่โรงงำน 
[   ] บุหรี่มวนเอง    [   ]  บุหรี่ไร้ควัน 
[   ] บุหรี่ไฟฟ้ำ  [   ] อ่ืนๆ โปรด ระบุ........................................... 
6. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่หรือยำสูบ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน 
7.  ท่ำนเคยดื่มหรือเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในบริเวณบ้ำนของท่ำนหรือไม่  
 (  ) ไม่เคย            (  ) นำนๆครั้ง       (  ) เป็นประจ ำ 
8.  ท่ำนเคยสูบหรือเห็นกำรสูบบุหรี่หรือยำสูบอ่ืนๆในบริเวณบ้ำนของท่ำนหรือไม่ 
 (  ) ไม่เคย            (  ) นำนๆครั้ง       (  ) เป็นประจ ำ 
 
ส่วนที ่4  ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  
1. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่ำนเคยท ำให้เกิดผลเสียต่อครอบครัวของท่ำนหรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
2. ท่ำนเคยมีปัญหำกับกำรท ำงำนเนื่องจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
3. ท่ำนเคยทะเลำะวิวำทด้วยสำเหตุที่มำจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย             ไม่เคย 
4. ท่ำนเคยถูกด ำเนินคดีหรือถูกตักเตือนโดยเจ้ำหน้ำที่เนื่องจำกกำรขับขีร่ถหลังดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
 ไม่เคยดื่ม   เคย     ไม่เคย 
5.ท่ำนเคยได้รับผลกระทบจำกกำรดื่มของผู้อ่ืนหรือไม่ 
 เคย     ไม่เคย 
6.ท่ำนเคยได้รับควันบุหรี่ในที่สำธำรณะโดยที่ท่ำนไม่ได้สูบหรือไม่ 
 เคย     ไม่เคย 
 
ส่วนที่ 5 การรับรู้โครงการ 
1.ท่ำนเคยได้ยินชื่อหรือเข้ำร่วมโครงกำรพิษณุโลกเมืองสุขภำพดีปลอดบุหรี่และเหล้ำ หรือไม่ 
 ไม่เคย   เคยเข้ำร่วม      
 เคยได้ยินชื่อ  จำก….   หอกระจำยข่ำว วิทยุ   ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
  

------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำตอบทุกข้อค ำถำม --------------------- 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
 ชื่อผู้เก็บข้อมูล……………………………………………………………… 
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ภาพบรรยากาศในงานประชุม 
 
  

    
 

    
 

****************************************************************** 
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of Smoking Cessation Services Reimbursement System. Health Policy and Planning 
Journal (Thailand). 2009: 11;1-4 
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8. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. THE EFFECTIVENESS OF PHARMACY-BASED 
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THAILAND. Poster presentation at The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical 
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Thailand. November 2007.  

9. Thananitisak C, Nimpitakpong, P., and Chaiyakunapruk N.  TREATMENT-RECEIVED 
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