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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคัญของปัญหา  

การเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูประบบสขุภาพ  เกิดขึน้ภายหลงัจากการประกาศใช้ รัฐธรรมนญูฉบบั ปี 
พ.ศ.  2540  และริเร่ิมให้มีการจดัเวทีสมชัชาสขุภาพ  ตัง้แต ่  พ.ศ. 2545  พร้อมการสร้างการเรียนรู้ทาง
สงัคมและการผลกัดนัเชิงนโยบายสขุภาพ  จนกระทัง่ได้มี  พระราชบญัญตัิสขุภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 
สําหรับการเคล่ือนไหวระดบัชาต ิได้มีการดําเนินงานและเกิดผลสําเร็จในหลายๆพืน้ท่ี โดยเฉพาะจะเห็นได้ชดั
ว่าประชาชนมีบทบาทในการร่วมสร้างสขุภาพมากขึน้  มีการสนบัสนุนงบประมาณให้ประชาชนได้ดําเนิน
กิจกรรมในพืน้ท่ี  โดยเน้นการพฒันากลไกของภาคประชาสงัคมในจงัหวดั ด้วยการประสานความร่วมมือจาก
องค์กรภาคในพืน้ท่ี เป็นต้นว่า ฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภาคประชาสงัคม  ภาคราชการ  
องค์กรชมุชน ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดเป็นองค์กรภาคีและเครือขา่ยท่ีมีความเข้มแข็ง  

จงัหวดัมหาสารคาม ตัง้อยู่ในภาคอีสานตอนกลาง ข้อมลูการสํารวจ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2550 พบว่ามี
จํานวนประชากรเท่ากบั 936,005 คน จดัเป็นอนัดบัของประชากรอนัดบัท่ี 23 จาก 76 อนัดบั จํานวนท่ีอยู่
อาศยั 241,216 หน่วย มีพืน้ท่ีรวม 529.7 ตร.กม.หรือ 3,307,302 ไร่ (บริษัทอลัฟ่า รีเสร์ิท,2552)  ข้อมลู
ทางด้านสาธารณสขุ จงัหวดัมหาสารคามมีโรงพยาบาลหรือสถานบริการของรัฐ 11 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 
1 แห่ง สําหรับสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน ในภาพรวมพบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายๆด้านเช่นเดียวกันกับจังหวัดอ่ืนๆของไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคเรือ้รัง ปัญหาอุบตัิเหต ุ
ปัญหาผลกระทบจากสารเคมี ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการด่ืมสุราและการสูบบุหร่ี ดังข้อมูลท่ีบ่งชีว้่า 
ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัมหาสารคามมีอตัราการสบูบหุร่ี 57 ถึงร้อยละ 22.53.ในปี 2550 และ เพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ   23.12 ในปี 2554   คดิเป็นอตัรา การเพิ่ม ร้อยละ .59 

สว่นประเด็นของการดําเนินงานด้านสขุภาพของจงัหวดัมหาสารคาม ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะ
มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาตินัน้ในพืน้ท่ีจังหวัด
มหาสารคามก็ได้มีการเคลื่อนไหวงานสมชัชาสขุภาพอย่างต่อเน่ืองโดยการจดักิจกรรมด้านสขุภาพร่วมกบั
องค์กรภาคีทัง้ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและมีส่วนร่วมในระดบัประเทศ  จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว       
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ซึง่เป็นคณะทางานของสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ จึงได้เป็นผู้ ริเร่ิมในการประสานภาคี
หรือตัวแทนขององค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดมหาสารคามเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาของจังหวัด
มหาสารคาม   โดยในช่วง2-3 ปีท่ีผ่านมาได้มุ่งเน้นปัญหาของเยาวชน อย่างไร  ก็ตามก็มีข้อสงัเกตว่าปัญหา
ตา่งๆไมส่ามารถดําเนินการเป็นเฉพาะเร่ืองได้ ดงันัน้ในปัจจบุนัจงัหวดัมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.อมร สวุรรณ
นิมิตร จึงได้ร่วมกนักบัภาคีร้อยแก่นสารสินธุ์ (จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เพ่ือ
พฒันาโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มนํา้ชีเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีทีมนักวิชาการใน
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คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะทํางานร่วมในการขบัเคลื่อนงานได้แก่ อาจารย์สภุาพร อาญาเมือง  และแกน
นําจากภาคีอ่ืน 

และเพ่ือเป็นการร่วมผลกัดันมติท่ีผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดบัจังหวัด คณะผู้ วิจัยจึงเสนอ
โครงการวิจยัเร่ืองการนํามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิในชมุชนบ้านขามเรียง หมู่ 20 ตําบล
ขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งชุมชนบ้านขามเรียง อยู่ห่างจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร  ประกอบด้วย  3  หมู่บ้าน คือ  บ้านขามเรียง หมู่ 1 หมู่ 15 
หมู่ 20 มีประชากรรวมประมาณ 400 หลงัคาเรือน ประชากรประมาณ 1,000 คน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทํานาและรับจ้าง มีอาชีพเสริมคือ ปลกูพืชผกั และเลีย้งสตัว์  นอกจากนีย้งัพบว่ามีประชากร
แฝงอาศยัอยู่ในชมุชนประมาณ 1,000 คน โดยอาศยัอยู่ในหอพกัท่ีตัง้อยู่ในชมุชนซึ่งส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
บ้านขามเรียงหมู่ 20 ข้อมลูเบือ้งตนพบว่ามีประชากรสบูบุหร่ีเป็นประจําร้อยละ 11.42 ชุมชนเกิดการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมจากความเจริญรุ่งเรืองหลงัการมาก่อตัง้ของมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ดงันัน้คณะผู้วิจยัจงึได้เลือกพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการปฏิบตักิารวิจยัตอ่ไป 
1.2 คาํถามการวิจัย 
 มตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตด้ิานยาสบู นําไปสูก่ารปฏิบตัใินพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคามได้อยา่งไร 
1.3  วัตถุประสงค์โครงการ 

3.1 เพ่ือศกึษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของ
ประชาชนชมุชนบ้านขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

3.2 เพ่ือค้นหาแนวทางในทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของประชาชนชมุชนบ้าน 
ขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

3.3 เพ่ือหารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคลื่อนการนํามตสิมชัชาแห่งชาตใินประเด็นยาสบูสู่
ภาคปฏิบตัจิริงในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม 

3.4 เพ่ือค้นหาปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคลื่อนการนํามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสบูสู่
ภาคปฏิบตัจิริงในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม 

1.4  ขอบเขตการวจิัย   ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหา
สาคาม ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 
1.5  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุม่เป้าหมายหลกั กลุม่ผู้สบูหลกัในชมุชน (ร้อยละ 11.42) 
 กลุม่เป้าหมายรอง ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั

มหาสารคาม จํานวน 100 คน 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ในการนําเสนอแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะนําเสนอเป็นรายประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
คือ  1) สถานการณ์ปัญหาบหุร่ีในภาพรวมและของประเทศไทย  2)  แนวทางการจดัการกบั
ปัญหา  3) มาตรการท่ีเก่ียวข้อง และ3) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ความรู้เก่ียวกับบุหร่ีและอันตรายของบุหร่ี  
ความหมายของบหุร่ีตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 หมายถงึ สารเสพ

ตดิชนิดหนึง่ท่ีเป็นผลติภณัฑ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อนญุาตให้ใช้โดยไมผิ่ดกฎหมายเม่ือเสพเขาสู่
ร่างกายช่วงระยะเวลาหนึง่ตดิตอ่กนัจะทําให้บคุคลนัน้ต้องตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของสารนัน้โดยมี
สาระสําคญั คือ 
  1.1.1 ต้องเพิม่ขนาดการเสพมากขึน้เร่ือย ๆ 
  1.1.2 มีความต้องการเสพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
  1.1.3 เม่ือถงึเวลาเสพไมไ่ด้เสพจะทําให้เกิดอาการอยากยา 
  1.1.4 สขุภาพร่างกายโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง 
              จึงพบว่า บหุร่ีเป็นสารเสพติดท่ีอํานาจการเสพติดสงูสดุและเลิกยากท่ีสดุในหมู่ สารเสพ
ติดด้วยกัน  ผู้ ท่ีติดบุหร่ีจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนิโคติน ไม่มีอิสระในการควบคุมตนเอง      
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ.2548) 

บหุร่ี ในพระราชบญัญตัยิาสบู พ.ศ. 2509 หมายถงึ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไมว่า่จะมีใบยา
แห้งหรือยาอดัเจือปนหรือไม ่ซึง่มวนด้วยกระดาษหรือวตัถท่ีุทําขึน้ใช้แทนกระดาษหรือใบยาแห้ง
หรือยาอดั 

บหุร่ีท่ีเป็นปัญหาของทัว่โรคนีมี้ประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนานและมีแหลง่เร่ิมต้นในแถบ
ทวีปอ่ืนก่อนท่ีจะแพร่หลายไปทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย ดงัท่ีประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต 
วาทีสาธกกิจ ได้สรุปไว้ในสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม่ท่ี 28  ดงันี ้

ประวัตคิวามเป็นมาของบุหร่ี  
ชาวอินเดียนแดงซึง่เป็นชนพืน้เมืองในทวีปอเมริกา ได้เร่ิมต้นใช้ยาสบูเป็นพวกแรก โดยปลกู

ยาสบูเพ่ือใช้เป็นยาและนํามาสบูในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. ๒๐๓๕ เม่ือคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
(Christopher Columbus) เดินเรือไปขึน้ฝ่ังท่ีซนัซลัวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์นัน้ ได้เห็นชาว
พืน้เมืองนําเอาใบไม้ชนิดหนึ่งมามวนและจดุไฟตอนปลายแล้วดดูควนั ตอ่มา พ.ศ. ๒๐๙๑ มีการ
ปลกูยาสบูในบราซิลซึง่เป็นอาณานิคมของโปรตเุกสในทวีปอเมริกาใต้ เพ่ือเป็นสินค้าสง่ออก เป็น
ผลให้ยาสูบแพร่หลายเข้าไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลําดับ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๐๓ 
นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสประจําประเทศโปรตเุกส ได้สง่เมล็ดยาสบู
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มายงัราชสํานกัฝร่ังเศส ช่ือของนายนิโกต์จึงเป็นท่ีมาของช่ือสารนิโคติน (Nicotin) ท่ีรู้จกักนัใน
ปัจจบุนั ใน พ.ศ. ๒๑๐๗ เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ได้นํายาสบูเข้าไปในประเทศ
องักฤษ และใน พ.ศ. ๒๑๕๕ นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาวองักฤษ ประสบผลสําเร็จในการ
ปลกูยาสบูเชิงพาณิชย์ เป็นครัง้แรก และ ๗ ปีตอ่มา ก็ได้สง่ออกผลผลิตไปยงัประเทศอาณานิคม
เป็นจํานวนมหาศาล อีก ๒๐๐ ปีต่อมา การทําไร่ยาสบูเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึน้อย่างแพร่หลายทัว่
โลก  
การสูบบุหร่ีในประเทศไทย  

ในประเทศไทยมีการใช้ยาสบูตัง้แต่สมยัอยธุยาแล้ว โดยมีหลกัฐานจากจดหมายเหตขุอง 
เมอร์ซิเออร์ เดอลาลแูบร์ (Monsieur De La Loub re) อคัรราชทตูฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทย
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2230 ได้เขียนเลา่เร่ืองประเทศสยามว่า คนไทยชอบ
ใช้ยาสบูอย่างฉนุทัง้ผู้ชายและผู้หญิง โดยได้ยาสบูมาจากเมืองมะนิลา ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จาก
ประเทศจีน และท่ีปลกูในประเทศเอง ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดรุงค์ฤทธ์ิได้ทรงประดิษฐ์บหุร่ีก้นป้านขึน้ เพ่ือสบูควนัและอมยากบั
หมากพร้อมกนั ครัน้ถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการผลิตบหุร่ีขึน้โดย
บริษัทท่ีมีชาวองักฤษ เป็นเจ้าของได้เปิดดําเนินการเป็นบริษัทแรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบหุร่ีใน
ระยะแรกจะมวนด้วยมือ ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการนํา
เคร่ืองจกัรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี และทําการผลิตบหุร่ีออกมาจําหน่ายหลายย่ีห้อ การสบูบหุร่ี
จึงแพร่หลายมากขึน้ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จดัตัง้โรงงานยาสบูขึน้ โดยซือ้กิจการมา
จากห้างหุ้นสว่นบรูพายาสบู จํากดั (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดําเนินกิจการ
อตุสาหกรรมยาสบูภายใต้การควบคมุของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั หลงัจากนัน้ รัฐบาล
ได้ซือ้กิจการของบริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และบริษัทบริติชอเมริกนัโทแบกโคเพิ่มขึน้ แล้วรวม
กิจการทัง้หมดเข้าด้วยกนั และดําเนินการภายใต้ช่ือว่า โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั มาจนถึง
ปัจจบุนั  

ชนิดของบุหร่ี  
บหุร่ีมี 2 ชนิดคือ บหุร่ีท่ีมวนเอง และบหุร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัร บหุร่ีท่ีมวนเอง ทําโดยใช้

ใบตองแห้ง ใบบวั หรือกระดาษ ท่ีใช้มวนห่อใบยาสบู บหุร่ีชนิดนีจ้ะดบัง่ายเน่ืองจากไม่มีการปรุง
แต่งสารเคมีท่ีช่วยให้ไฟติดทน สําหรับบหุร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัรมี 2 ชนิด คือ บหุร่ีท่ีไม่มีก้นกรอง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีราคาถูก และ บุหร่ีท่ีมีก้นกรอง นอกจากนี ้ บริษัทบุหร่ียงัผลิตบุหร่ี ชนิดท่ี
เรียกว่า "ไลต์" และ "ไมลด์" โดยระบไุว้ว่าเป็นบหุร่ีชนิดรสอ่อนท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพน้อยกว่า
บหุร่ีธรรมดา แตจ่ากการวิจยัพบว่า บหุร่ีทัง้ 2 ชนิดมิได้มีอนัตรายน้อยกว่าบหุร่ีธรรมดาแตอ่ย่างใด 
เพียงแต่ต่างกนัท่ีรสชาติเท่านัน้ และบหุร่ีชนิดท่ีมีก้นกรองจะสามารถกรองละอองสารท่ีมีขนาด
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ใหญ่ได้บางชนิดเท่านัน้ โดยสารทาร์และนิโคตินซึ่งมีขนาดเล็กยงัคงผ่านเข้าไปได้ในปริมาณ
เดียวกบัการสบูบร่ีุท่ีไมมี่ก้นกรอง  
ชนิดของยาสูบ  
ยาสบูท่ีใช้กนัอยูมี่หลายรูปแบบ ทัง้แบบสดู แบบดม แบบอมและเคีย้ว 
- แบบสูด โดยกระทําให้เกิดการเผาไหม้ใบยาสบูซึง่อยู่ในรูปของบหุร่ี หรือซิการ์ (cigar) ท่ีใช้ใบ
ยาสบูมวนผงใบยาสบูอยู่ภายใน หรือไปป์ (pipe) ท่ีบรรจใุบยาไว้ในกล้องยาสบู แล้วจดุไฟให้เกิด
การเผาไหม้ แล้วผู้สบูสดูควนัเข้าสูร่่างกาย 

- แบบดม โดยบดใบยาสบูให้ละเอียด แล้วผสมในรูปของยานตัถุ์  
- แบบอมและเคีย้ว โดยนําใบยาสบูแห้งมาหัน่เป็นฝอย นํามาเคีย้วแล้วอมอยู่ระหว่างริมฝีปาก
กบัเหงือก บางครัง้เรียกวา่ บหุร่ีไร้ควนั 

ยาสบูสว่นใหญ่มีการใช้สารเคมีเพ่ือปรุงแตง่กลิ่นรส และเพ่ือลดความระคายเคือง บหุร่ีท่ี
ผลิตจากโรงงานจะใช้สารเคมีปรุงแตง่มากท่ีสดุ นอกจากนี ้ ยงัมีสารเคมีท่ีใช้ในการรักษาความชืน้
ของใบยาสบู และสารป้องกนัเชือ้รา เพ่ือให้เก็บบหุร่ีได้นาน รวมทัง้สารเคมีท่ีใช้ในการรักษาสภาพ
กระดาษท่ีใช้มวนบหุร่ีอีกด้วย  
 1.2 สารท่ีพบในบหุร่ี 
 ควนับหุร่ีมีสารประกอบทางเคมีประมาณ 4,000  ชนิด  อยู่ในรูปของละอองและก๊าซ  ใน
ระหว่างการสบูบหุร่ีจะเกิดควนับหุร่ี 2 แบบ คือ  ควนับหุร่ีท่ีสบูเข้าปอดหรือท่ีพ่นออกมาและควนั
บุหร่ีท่ีออกมาจากการเผาไหม้บุหร่ี  ควนับุหร่ีนอกจากจะมีนิโคตินแล้ว  ยงัมีสารนํา้มนัดิน (Tar)  
ประกอบด้วยสารก่อมะเร็งมากกว่า  40 ชนิด สารพวกอนุมลูอิสระ  คาร์บอนมอนอกไซด์ สาร
กมัมนัตรังสี และสารอ่ืนๆอีกมากมาย (สมเกียรต ิ วฒันศริิชยักลุ.2549)  ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 นิโคตนิ 
เป็นสารท่ีพบได้ในใบยาสบู  มีลกัษณะคล้ายนํา้มนั  และไม่มีสี  นิโคตินสามารถ

ออกฤทธ์ิโดยตรงท่ีสมอง  ทําให้ผู้สบูมีความรู้สกึท่ีเป็นสขุ  สบายใจ ติดบหุร่ีและเลิกได้ยากนิโคติน
ท่ีเข้าสรู่างกายส่วนใหญ่จะไปจบัท่ีปอด  และบางส่วนถกูดดูซมึเข้ากระแสเลือดโดยจะไปมีผลต่อ
การหลัง่สารอีพิเนฟรินจากตอ่มหมวกไต  ทําให้มีความดนัโลหิตสงู  หวัใจเต้นแรงเร็วกว่าปกติและ
ไม่เป็นจงัหวะ  และเส้นเลือดแดงหดตวั เป็นต้น   เมตาบอลิซึมของนิโคตินส่วนใหญ่จะเกิดท่ีตบั
และประมาณร้อยละ 70 ของนิโคตินในกระแสเลือดจะถูกเมตาบอไลซ์เปล่ียนเป็นโคตินิน โดย 
cytochrome P450 และ aldehyde oxidase 

1.2.2 ทาร์ 
มีลกัษณะคล้ายนํา้มนัดิน  เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสบู  กระดาษมวน  และ

ส่วนประกอบอ่ืนๆในบุหร่ี  ทาร์มีสีนํา้ตาลประกอบด้วยสารท่ีเป็นอนัตรายหลายชนิดผสมรวมกัน 
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เช่น เบนโซ-ไพรีน  ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  นอกจากนีล้ะอองของเหลวจากทาร์จะเข้าไปติดอยู่ตาม
ทางเดินหลอดลม และถงุลมปอด  โดยประมาณร้อยละ 50 ของทาร์จะจบัอยู่ท่ีปอดและเม่ือทาร์
รวมตัวกับฝุ่ นต่างๆท่ีหายใจเข้าไปก็จะขังอยู่ในถุงลมปอด  ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดิน
หายใจ  ไอเรือ้รังและมีเสมหะ ซึง่เป็นสาเหตกุารก่อโรคหลอดลมอดุกัน้เรือ้รัง รวมทัง้โรคมะเร็งปอด  
และมะเร็งท่ีอวยัวะอ่ืนๆ เป็นต้น 

1.2.3 คาร์บอนมอนอกไซด์ 
เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสบูอย่างไม่สมบรูณ์  ใน

ควนับหุร่ีจะประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ประมาณร้อยละ 2-6 ก๊าซนีจ้ะแยง่จบักบัฮีโมโกลบนิ
ในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจนประมาณ 200 เท่า ดงันัน้ร่างกายของผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจึงได้รับ
ออกซิเจนน้อยลง การลําเลียงออกซิเจนไปให้อวยัวะตา่งๆลดลง  มีผลทําให้หวัใจต้องทํางานหนกั
เพิ่มขึน้เพ่ือให้เลือดนําออกซิเจนไปเลีย้งส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  และถ้าได้รับก๊าซนี ้
จํานวนมากจะทําให้เกิดอาการมึนงง  คล่ืนไส้ และเหน่ือยง่าย  นอกจากนีใ้นหญิงตัง้ครรภ์ท่ีสูบ
บุหร่ีหรือได้รับควันบุหร่ี  พบว่าทารกในครรภ์จะได้รับออกซิเจนน้อย และเด็กท่ีเกิดมาจะมีการ
เจริญเตบิโตท่ีไมส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย  สตปัิญญาและพฤตกิรรม 

1.2.4 ไนโตรเจนไนออกไซด์ 
เป็นก๊าซท่ีทําลายเย่ือบุหลอดลมส่วนปลายและถงุลม  ทําให้ผนงัถุงลมโป่งพอง  

ถงุลมในปอดลดจํานวนลง  สง่ผลให้การทํางานของปอดลดลง ซึง่มีผลตอ่การแลกเปล่ียนก๊าซ  ทํา
ให้ร่างกายได้รับออกซเิจนไม่เพียงพอ เหน่ือยหอบง่าย เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคถงุลมโป่งพองซึง่
เป็นโรคท่ีเรือ้รังและผู้ ป่วยจะทรมานมาก 

1.2.5 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
เป็นก๊าซท่ีทําลายเย่ือบุหลอดลมส่วนต้น ซึ่งบริเวณนีจ้ะทําหน้าท่ีคอยช่วยดกัสิ่ง

แปลกปลอมต่างๆไม่ให้เข้าสู่ทางเดินหายใจ  ซึง่ผลของการได้รับก๊าซชนิดนีจ้ะทําให้ผู้สบูบุหร่ีเกิด
อาการไอมีเสมหะ และหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง 

1.2.6 สารกลุม่ polycyclic  aromatic hydrocarbons(PAH) 
ตวัอย่างของสารในกลุ่มนีเ้ช่น เบนโซพยัรีน เป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งของอวยัวะ

หลายแห่งเช่น ปอด  กลอ่งเสียง หลอดอาหาร ตบัอ่อน กระเพาะอาหาร และช่องปาก เป็นต้น โดย
กระบวนการเมตาบอ-ลิซมึของสารในกลุ่ม PAH จะทําให้ดีเอ็นเอ เกิดการกลายพนัธุ์และส่งเสริม
การสร้างเซลล์มะเร็งท่ีจําเพาะตอ่อวยัวะตา่งๆ 

1.2.7 สารอนมุลูอิสระ 
กระบวนการเผาไหม้ของใบยาสบูทําให้เกิดสารพวกอนมุลูอิสระเป็นจํานวนมาก 

เช่น   peroxy radical, hydroxy radical เป็นต้น โดยสารอนมุลูอิสระชนิดตา่งๆสามารถเหน่ียวนํา
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ทําให้เกิดกระบวนการต่างๆในร่างกายเช่น การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดpolymorphonuclear  
cells การสร้างสารกระตุ้น การกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์และการเปล่ียนแปลงไขมนับางชนิดไป
เป็นไขมันชนิดท่ีเป็นอันตรายต่อผนังหลอดเลือดแดงทําให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว  
นอกจากนีส้ารพวกอนุมูลอิสระยังทําให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจโดยการก่อให้เกิด 
oxidative stress ในปอด ผลท่ีเกิดขึน้คือ  มีการชมุนมุของเม็ดเลือดขาวท่ีทําให้เกิดการอกัเสบ มี
การทําลายเซลล์และเซลล์ตาย 

1.2.8 สารกมัมนัตรังสี 
ในควนับุหร่ีประกอบด้วยมีสารกมัมนัตรังสีต่างๆเช่น polonium 210 ท่ีมีรังสี

แอลฟาและยงัเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น ทําให้เกิดมะเร็งปอด 
2.2  สถานการณ์ปัญหาบุหร่ี   

สถานการณ์การสบูบหุร่ีโลกในปัจจบุนัในปี 2554  รายงานของ Global Adult Tobacco Servev 
(GATS).2011    ระบวุ่าจํานวนผู้บริโภคยาสบูชนิดมีควนั  คือ 13.0 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 24.0 
ของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป  โดยมีอตัราการบริโภคยาสบูชนิดมีควนัในเพศชาย  46.6 % และใน
เพศหญิง 2.6 %  โดยแบง่ออกได้ ดงันี ้ ผู้ ท่ีปัจจบุนัสบูบหุร่ีโรงงาน (หรือบหุร่ีซอง) เพียงอย่างเดียว
คดิเป็น 5.1 ล้านคน  ผู้สบูบหุร่ีมวนเองเพียงอยา่งเดียวคดิเป็น 4.7 ล้านคน  ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีโรงงานและ
บหุร่ีมวนเองคิดเป็น 3.1 ล้านคน   และผู้ ท่ีสบูบุหร่ีชนิดอ่ืนชนิดมีควนั (เช่น  ไปป์ ซิการ์  บารากู่  
เป็นต้น) คิดเป็น 1 แสนคน   และจากการเปรียบเทียบข้อค้นพบสําคญัจากผลการสํารวจการ
บริโภคยาสบูในผู้ใหญ่ระดบัโลก  ปี 2554 กบัปี 2552 ท่ีผา่นมา   พบวา่แนวโน้มการบริโภคยาสบูมี
จํานวนและอตัราการสบูบหุร่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุม่อาย ุ15-17 ปี  และเยาวชนเร่ิมสบูบหุร่ีท่ีอายุ
น้อยลง (จากเร่ิมสบูเม่ืออายเุฉล่ีย  18.5 ปี เป็น 17.4 ปี)   สว่นการได้รับควนับหุร่ีมือสอง  สถานท่ี
สาธารณ 5 ลําดบัแรกท่ีได้รับควนับหุร่ีสงูสดุ ได้แก่  ตลาด สถานบนัเทิง  ร้านอาหาร  มหาวิทยาลยั  
และท่ีทํางาน  โรงเรียนมีแนวโน้มได้รับควนับุหร่ีลดลง แต่ 1ใน 4 ยงัคงได้รับควนับหุร่ีท่ีโรงเรียน   
บ้านเป็นสถานท่ีท่ีประชากรไทยได้รับควนับหุร่ีเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน   และด้านการเลกิสบูบหุร่ีพบว่า  
ความสนใจ(หรือคิดจะเลิกยาสูบ)  และเคยพยายามเลิกยาสูบลดลง  บุคลากรสุขภาพ มีการ
ซกัถาม  และแนะนําให้เลกิยาสบูเพิ่มขึน้เลก็น้อย (มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี,โครงการสํารวจ
การบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ในระดบัโลก ปี 2554 .[ออนไลน์] เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม  2556.  
เข้าถึงได้จากhttp://www.ashthailand.or.th/th/uploads/download/GATS2011.pdf)  จะเห็นได้
ว่าจากรายงาน การสูบบุหร่ีในเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อีกทัง้ความคิดของการเลิกบุหร่ียังมี
แนวโน้มท่ีลดลง 
 ส่วนปัญหาการบริโภคยาสบูในประเทศไทยสํานกังานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากรท่ีมีอายตุัง้แต ่ 15 ปีขึน้ไป ประจําปี 2550 ได้ระบไุว้ว่า  มีผู้ ท่ี
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สบูบหุร่ี 10.8 ล้านคน  หรือร้อยละ 21.2 โดยสบูบหุร่ีเป็นประจําทกุวนั  9.4 ล้านคน  หรือร้อยละ 
18.5 และพบว่าผู้ชายสบูบุหร่ีมากกว่าผู้หญิงถึง 22 เท่า  คือร้อยละ 41.7  และ 1.9 ตามลําดบั  
และผู้ ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลสบูบหุร่ีมากกว่าในเขตเทศบาล  ร้อยละ  23.4 และ 16.3 ตามลําดบั  
ผลการสํารวจอายเุฉล่ียท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีพบว่า  ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจําเร่ิมสบูบหุร่ีท่ีอายเุฉล่ีย 18.5 ปี  
ผู้ชายเร่ิมสบูบหุร่ีเร็วกว่าเพศหญิงโดยผู้ชายเร่ิมสบูเม่ืออาย ุ18.4 ปี  ขณะท่ีผู้หญิงเร่ิมสบูเม่ืออาย ุ
22.4 ปี  และสําหรับจํานวนบหุร่ีท่ีสบูตอ่วนั  พบว่าในปี 2550 มีจํานวนเฉล่ีย  10.3 มวนตอ่วนั  ซึง่
ผู้ชายจะสบูจํานวนมากกว่าผู้หญิงคือ 10.4 และ 8.3 มวน  ตามลําดบั  กลุม่วยัทํางาน  (25-59 ปี)  
และกลุ่มวยัสงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป)  สบูบหุร่ีปริมาณต่อวนัมากกว่ากลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) คือ 
ประมาณ 10 มวนตอ่วนั (สํานกังานสถิตแิห่งชาติ,บทสรุปการสํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและด่ืม
สรุาของประชากร ปี2550 .[ออนไลน์] เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม  2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/sum_alco-ciga50.pdf)   

จากสถิตติวัเลขของผู้สบูบหุร่ีทัว่โลก พบว่ามีจํานวนมากถึง 1,300 ล้านคน และในจํานวน
นีพ้บมีผู้ เสียชีวิตจากการสบูบหุร่ีไปแล้ว 500 ล้านคน ท่ีสําคญัยงัพบอีกว่า คนท่ีสบูบหุร่ีนัน้จะอายุ
สัน้ลงประมาณ 15 ปีด้วย ด้านประเทศไทยเองก็ตาม ถึงแม้จะมีผลสํารวจออกมาว่า ปัจจบุนัคน
ไทยเกิดความต่ืนตวัถึงภยับหุร่ีมากถึง 90% จนทําให้ต้องมีการจํากดัพืน้ท่ีในการสบูบหุร่ีกนัมากขึน้ 
ทัง้ในสํานกังานและพืน้ท่ีสาธารณะ แต่นัน่ก็ไม่ช่วยให้คนไทยสบูบุหร่ีน้อยลง เพราะเม่ือกลบัมา
มองตวัเลขการสบูบหุร่ีของคนไทยแล้ว พบว่าในปี 2549 คนไทยสบูบหุร่ี 9.5 ล้านคน แตเ่ม่ือเทียบ
กบัสถิติในปี 2550 แล้ว ไทยกลบัสบูบุหร่ีเพิ่มขึน้ถึงปีละ 10.8 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติท่ีน่าตกใจเป็น
อย่างยิ่ง  ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรการควบคมุยาสบูท่ีคอ่นข้างครบวงจร ตัง้แต ่
การห้ามโฆษณา การพิมพ์คําเตือนเป็นรูป การขยายเขตคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ และการขึน้ภาษีเป็นระยะก็ตาม... แตจ่ากผลสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติบง่บอก
ว่า ประเทศไทยยงัติดอนัดบัท่ี 5 ใน 10 ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีผู้สบูบหุร่ีมากท่ีสดุ สงู
ถึง 10.8 ล้านคน โดยแบง่เป็นเพศชาย 10.3 ล้านคน คิดเป็น 41.70% เพศหญิง 0.51 ล้านคน คิด
เป็น 1.94 %  

สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนไทย 
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/31024  วนัท่ี 11 ตลุาคม 2555) 

 และจากข้อมลูของคณะทํางานในประเดน็มาตรการในการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพ
ด้านยาสบู ในเวทีสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 3 มีเนือ้หาสําคญั ดงันี ้
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สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย 
1.ข้อมลูการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรไทยอาย ุ

15 ปีขึน้ไปสบูบุหร่ี 10.90 ล้านคน (ร้อยละ 20.70) เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 2.01 และเพศชาย
เท่ากบัร้อยละ 40.46 โดยทัว่ไปเพศชายเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิง 
เร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ 22 ปี 

2.การสบูบหุร่ีในรอบ 18 ปีท่ีผา่นมา มีแนวโน้มลดลง แตใ่นปีพ.ศ.2552 มีจํานวนผู้สบูบหุร่ี
เพิ่มขึน้จากปีพ.ศ.2550 เลก็น้อย ดงันี ้ประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปท่ีสบูบหุร่ี1 มีจํานวนลดลงจาก 
12.26 ล้านคน (ร้อยละ 32.00) ในปี พ.ศ.2534 เป็น10.86 ล้านคน (ร้อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.
2550 แตใ่นปี พ.ศ.2552 กลบัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเป็น 10.90 ล้านคน (ร้อยละ 20.70)2 ทัง้นีเ้พราะมีนกั
สูบหน้าใหม่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอตัราการสูบบุหร่ีลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ.
2550 ท่ี ร้อยละ 1.94 และ กลบัเพิ่มขึน้เล็กน้อยในปีพ.ศ.2552 เป็นร้อยละ 2.01จากการท่ีบุหร่ี
ราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีมุ่งเป้าไปท่ี
เยาวชนและผู้หญิง 

๓.ปริมาณการสบูบหุร่ีตอ่วนัในประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป เฉล่ียสงูถึง 10 มวนต่อวนัผู้
สบูบุหร่ีแบ่งเป็นผู้สูบน้อยกว่า 10 มวน จํานวน 5.06 ล้านคน (ร้อยละ 46.6) และผู้สูบตัง้แต่ 10 
มวนขึน้ไป จํานวน 5.79  ล้านคน (ร้อยละ 53.4)3 ซึง่ผู้สบู 10 มวนขึน้จําเป็นต้องใช้ยาในการบําบดั
โรคเสพยาสบู เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีตดินิโคตนิ 

๔.ผู้สบูบุหร่ีอายุ ๑๕ ปีขึน้ไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหร่ีมวนเอง ข้อมลูระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าสดัสว่นผู้สบูบหุร่ีมวนเองอยู่ระหว่าง ร้อยละ ๕๐.๘๕–๔๓.๙๙ โดย
ร้อยละ ๙.๑๙  สบูทัง้บหุร่ีซองและบหุร่ีมวนเอง 4 และ มีการสบัเปล่ียนประเภทไปมา เน่ืองมาจาก
การขึน้ราคาบหุร่ีซองท่ีมีผลมาจากการขึน้ภาษี หรือราคาท่ีลดลงมาจากการลดภาษีนําเข้าหรือการ
ขยายตลาดของบุหร่ีราคาถูกภายในประเทศ โดยท่ียาเส้นท่ีเป็นส่วนประกอบของบุหร่ีมวนเองมี
อตัราภาษีเพียงร้อยละ ๐.๑ ในขณะท่ีบุหร่ีซองมีการเพิ่มอตัราภาษีสูงขึน้ตามภาวะเงินเฟ้อ จน
ปัจจบุนัมีอตัราภาษีอยู่ท่ีร้อยละ ๘๕ จากราคา ณ โรงงานอตุสาหกรรม สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ี

                                                 
1 หมายถึง ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจํา/ ทกุวนั และผู้สบูบหุร่ีเป็นครัง้คราว 
2 สํานกังานสถิติแห่งชาติ. 
3 การสํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
4 การสํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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ผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภณัฑ์
ยาสบูนําเข้า 

เดก็และเยาวชน 
๕. อตัราการสบูบหุร่ีในกลุ่มอาย ุ๑๙-๒๔ ปี ลดลงต่ําสดุในปีพ.ศ.๒๕๔๙ และค่อยๆ

เพิ่มขึน้ จนมีอตัราสบูบหุร่ีเท่ากบั ร้อยละ ๒๒.๑๙ ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ โดยสงูขึน้จากปีพ.ศ.๒๕๕๐ 
จํานวน ร้อยละ ๐.๙๒ สว่นช่วงอาย ุ๑๕-๑๘ ปี ลดลงต่ําสดุในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ และคอ่ยๆเพิ่มขึน้ จน
มีอตัราสบูบหุร่ีเท่ากบั ๑๕.๙๑ ซึง่ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ โดย สงูขึน้จากปี พ.ศ.๒๕๕๐ จํานวน ร้อยละ 
๐.๓๗ 

๖.จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พบว่าเยาวชนอายต่ํุากว่า ๑๘ 
ปี สว่นใหญ่ร้อยละ ๙๓.๖๐ ไมเ่คยถกูผู้ขายขอดบูตัรประชาชน  และโดยสว่นใหญ่ซือ้บหุร่ีแบบแบง่
มวนขายหรือซือ้เป็นมวนร้อยละ ๖๘.๒๕ รองลงมาซือ้เป็นซองร้อยละ ๓๑.๔๖ และอีกเล็กน้อยซือ้
เป็นห่อใหญ่ หรือคาร์ตนัร้อยละ ๐.๒๙5  

 ๗.ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อตัราการบริโภคยาสบูซึง่รวมทัง้ยาสบูชนิดมีควนัและชนิดไม่มีควนั
ของเยาวชนไทยอาย ุ๑๓-๑๕ ปีสงูถึงร้อยละ ๑๖.๔ โดยอตัราการบริโภคยาสบูในเพศชายร้อยละ 
๒๕.๔เพศหญิง ร้อยละ ๗.๘ สว่นอตัราผู้สบูบหุร่ีร้อยละ ๑๑.๗ อตัราการสบูบหุร่ีในเพศชายร้อยละ 
๒๐.๑เพศหญิง ร้อยละ ๓.๘ และ เป็นท่ีน่าตกใจว่าร้อยละ ๘ ของเยาวชนท่ีไม่สบูบหุร่ีในปัจจบุนั 
คดิวา่ตนเองจะเร่ิมสบูบหุร่ีในปีหน้า6 ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และชกั
จงูให้เอาแบบอยา่งได้ง่าย โดยส่ือตา่งๆ และผู้ ท่ีอยูร่อบข้าง  

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ 

๘.การบริโภคยาสบู มีผลเสียต่อสขุภาพ และนบัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดภาระ
โรคสงูสดุเป็นอนัดบั ๓ รองจากปัจจยัเส่ียงด้านพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และปัจจยัเส่ียง
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมลูจากการศกึษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสขุ7 ประมาณการว่า
มีผู้ เสียชีวิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคท่ีเก่ียวข้องกับการสูบบุหร่ี (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจาก
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามี

                                                 
5 ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของเยาวชนไทยอาย ุ๑๑-๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. 
6 ศภุวรรณ  มโนสนุทร, นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, สาลินี เซน็เสถียร, นพวรรณ อศัวรัตน์. การสํารวจการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย อาย ุ๑๓-
๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. ศนูย์ข้อมลูเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดตอ่ สํานกัโรคไม่ติดตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. 
7 การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเส่ียงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗.  โครงการพฒันาการดําเนินการจดัทําเคร่ืองชีว้ดัภาระโรค
และปัจจยัเส่ียงของประเทศไทย (Burden of Disease).  สํานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ 
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ผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี คือโรคมะเร็งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหวัใจ ๕๒,๖๐๕ ราย 
และโรคถงุลมโป่งพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมคา่รักษาพยาบาล เป็นเงิน ๙,๘๕๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี พ.ศ.
๒๕๔๙8  

๙.ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ครัวเรือนท่ีจนท่ีสดุ จ่ายเงินซือ้บหุร่ีสบูร้อยละ ๘.๐๔ ของรายได้ครัวเรือน 
เฉล่ียทกุกลุม่ประมาณร้อยละ ๔.๔๔9 และพบวา่คา่ใช้จ่ายของผู้ ป่วยโรคจากการสบูบหุร่ีในปี พ.ศ.
๒๕๔๖ โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหวัใจ อดุตนั และโรคถงุลมโป่งพอง เท่ากบั ๑๐๓,๖๐๒.๖๑, 
๓๕,๙๙๖.๖๓ และ ๑๔,๙๒๓.๒๘ บาท/คน/ปี10 

 ๑๐.ผู้ ท่ีสมัผสัควนับุหร่ีมือสองมากกว่าร้อยละ ๓๙.๑ ท่ีสมควรได้รับความคุ้มครอง 
เน่ืองจากในควนับหุร่ีมีสารเคมีกวา่ ๔,๐๐๐ ชนิด เป็นสารพิษมากกวา่ ๒๕๐ ชนิด เช่น นิโคตนิ ทาร์ 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกวา่ ๕๐ ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง11 ซึง่ควนับหุร่ีมือสองเป็นสาเหตขุองโรค
และการตายก่อนวยัอนัควรในเด็กและผู้ ใหญ่ท่ีไม่สบูบุหร่ีแต่ได้รับควนับุหร่ีมือสอง12 โดยมีผลต่อ
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ว่าในประเทศไทยร้อยละของผู้
สบูบุหร่ีในบ้านลดลง จากร้อยละ ๘๕.๗๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๐13 แตใ่นปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบวา่ประชากรร้อยละ ๓๙.๑ ยงัได้รับควนับหุร่ีในบ้าน14 และสมัผสั
ควนับหุร่ีในท่ีทํางานถึงร้อยละ ๒๗.๒  

                                                 
8 Jittrakul Leartsakulpanitch and Wimol Nganthavee.  The Economic Burden of Smoking-Related Disease in 

Thailand: A Prevalence-Based Analysis. J Med Assoc Thai 2007; 90 (9): 1925-9.  
9 ศรัณญา เบญจกลุ, มณฑา เก่งการพานิช และลกัขณา เติมศิริกลุชยั. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของประชากรไทย อาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
10 Pongpanich S. A comparative analysis between present and future tobacco related health care costs in Thailand. 

Bangkok: The College of Public Health. Chulalongkorn University; 2003. 
11 วราวฒิุ เจริญศิริ.ควนับหุร่ีมือสอง.ศนูย์ข้อมลูสขุภาพกรุงเทพ. แหลง่ข้อมลู www.bangkokhealth.com. วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๓. 
12 สทุศัน์รุ่งเรืงหิรัญญา, รณชยั คงสกนธ์. พิษภยัและการรักษาโรคติดบหุร่ี.เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมุการบริโภคยาสบู.
๒๕๕๒. 
13 ศรัณญา เบญจกลุ, มณฑา เก่งการพานิช และลกัขณา เติมศิริกลุชยั. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของประชากรไทย อาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
14 โครงการสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้อเท็จจริงประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๕๒. 
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๑๑.ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวนผู้ เลิกสูบบุหร่ีมีถึง ๔.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๓๗ ของประชากรท่ีเคยสบู ๑๕.๖ ล้านคน15 แตท่ดแทนด้วยผู้สบูหน้าใหมท่ี่มีอตัราเพิ่มขึน้ โดย
ผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาส
เข้าถึงบริการเลิกยาสูบได้น้อย เน่ืองจากปัจจุบนัระบบบริการเลิกบุหร่ี ทัง้ในระบบหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติ ประกนัสงัคม และสวสัดิการราชการ ยงัไม่เป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าผู้ รับบริการส่วน
หนึ่งจะได้รับการบําบดัการติดยาสบูโดยมิต้องใช้ยาช่วยเลิกยาสบู แตย่งัมีผู้ติดยาสบูอีกจํานวนไม่
น้อยท่ีต้องรับการบําบดัโดยการใช้ยา  

นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

๑๒. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก เพ่ือใช้เป็นกรอบมาตรการในการควบคมุยาสบูของประเทศ 
เป็นลําดบัท่ี ๓๖ ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ16 ซึง่มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสําคญัอนัหนึ่งคือ
มาตรา ๕.๓ ของอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลกว่าด้วย การเฝ้าระวงั
และปกป้องจากอิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยท่ีประเทศ
ไทยมีกฎหมายท่ีสําคญั ๓ ฉบบั ท่ีใช้เป็นกลไกในการควบคมุยาสบูก่อนการเกิดขึน้ของอนสุญัญา
ดงักล่าว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบู
บุหร่ี พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ.๒๕๐๙ ดงันัน้จึงจําเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในการเฝ้า
ระวงัและปกป้องจากอิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ 

๑๓. กลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิด้านการสื่อสารการตลาดของอตุสาหกรรมยาสบู มีพฒันาการ
ตลอดเวลา ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) และการอปุถมัภ์ 
(Sponsership) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กิจกรรมท่ีอตุสาหกรรมยาสบูอ้าง วา่เป็นกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงกิจกรรมท่ีระบวุ่าเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เช่น การสนบัสนนุเงินให้กบัหน่วยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมด้านเยาวชนเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อเยาวชน ชุมชนและสงัคม รวมทัง้ 
สร้างการยอมรับตวัสินค้าว่าเป็นสินค้าปกติในชีวิตประจําวนัอนัจะเป็นผลทางอ้อมต่อการบริโภค
ยาสบู รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยาสบู ต่อ
กระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อันได้แก่ การขอเข้าพบเพ่ือเจรจาต่อรองขอผ่อนปรน
กฎระเบียบตา่งๆ กบัผู้ มีสว่นในการกําหนดนโยบายควบคมุยาสบู 
                                                 
15 การสํารวจอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.๒๕๕๒. สํานกังานสถิติแห่งชาติ. 
16 UPDATED STATUS OF THE WHO FCTC: RATIFICATION AND ACCESSION BY COUNTRY. แหลง่ข้อมลู 
http://www.fctc.org/dmdocuments/ratification_latest_Bahamas.pdf. เข้าถึงข้อมลูเม่ือวนัท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 
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๑๔. การดําเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือการควบคุมยาสูบ ทัง้ภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การกํากับของภาครัฐ องค์กร
พฒันาเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ โดย สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ทํา
หน้าท่ีในการเช่ือมโยงเครือข่าย ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทนัตอ่สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงบริบทในสงัคมไทย จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗  ขึน้จากความร่วมมือของทกุภาคสว่น 

๑๕. นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีซิกาแรตรวม ๙ ครัง้ โดยล่าสดุเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับขึน้อตัราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเป็นร้อยละ ๘๕ ทําให้รายได้สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตท่ีรัฐจัดเก็บได้มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก ๑๕,๔๓๘ ล้านบาท เป็น ๔๓.๙๓๖ ล้านบาท ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒17 แต่การขึน้ภาษีในแต่ละครัง้ไม่ได้ทําให้ราคาบุหร่ีเพิ่มสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ อีกทัง้อตัรา
ภาษียาเส้นไม่ได้เพิ่มไปด้วย ดงันัน้กลไกด้านราคาจึงยงัไม่ได้ทําหน้าท่ีในการลดการบริโภคยาสบู
เท่าท่ีควร ในขณะท่ีอัตราการสูบบุหร่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง มีผลมาจากมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสงัคมร่วมด้วย เช่น การทําให้บหุร่ีเป็นสนิค้าไมป่กต ิรวมทัง้การสบูบหุร่ี
เป็นท่ีน่ารังเกียจของสงัคม และการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เป็นต้น 

๑๖. ปัจจบุนัยาเส้นและยาสบู ได้แก่ ซิการ์ ยาเส้นปรุง ยาเคีย้ว และบหุร่ีอ่ืนๆ จดัเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มีโครงสร้างภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน
อตุสาหกรรม สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและ
ภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบนําเข้า แต่ปรากฏว่าปัจจุบนับริบทได้เปล่ียนแปลงไป 
กล่าวคือ การแจ้งราคานําเข้าของบุหร่ีต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้รับแจ้งใน
ราคาท่ีต่ํา ประกอบกบัอตัราภาษีนําเข้าจะทยอยลดลงอนัเน่ืองมาจากข้อตกลงการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษียาสบูและบหุร่ีซิกาแรตเพ่ือให้ราคาบหุร่ี
ไมล่ดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบให้มีผู้บริโภคยาสบูหน้าใหมเ่พิ่มขึน้ 

แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗   

๑๗. กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกระบวนการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสยัทศัน์ คือ การควบคมุยาสบูของประเทศมีประสิทธิภาพ 
ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง มีพนัธกิจ สนบัสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมกนัเฝ้าระวงัและดําเนินการ เพ่ือคุ้มครองสขุภาพของประชาชนไทย ให้ได้มาตรฐาน ทนัตอ่การ
                                                 
17 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
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เปล่ียนแปลง เพ่ือให้พ้นจากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ และตายอันเน่ืองมาจากอันตรายของ
ยาสูบ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๗ ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ (คบยช.) แล้ว เม่ือ
คณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว จะมีผลผกูพนักบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  

๑๘.แผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  มีจดุมุ่งหมายสงูสดุเพ่ือ
การลดอัตราการบริโภคยาสูบ การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้
สิ่งแวดล้อมปลอดควนับุหร่ีท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ท่ีสําคญัใน
การดําเนินการควบคมุยาสบูของประเทศ ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภค
ยาสบูรายใหม่ ๒) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสบู ๓) การลดพิษภยัของผลิตภณัฑ์
ยาสบู ๔) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควนับหุร่ี ๕) การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพฒันาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศ ๖) การควบคมุการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบู
ท่ีผิดกฎหมาย ๗) การแก้ปัญหาการควบคมุยาสบูโดยใช้มาตรการทางภาษี ๘) การเฝ้าระวงัและ
ควบคมุอตุสาหกรรมยาสบู รายละเอียดอยูใ่นเอกสารภาคผนวก 

๑๙.ถึงแม้ว่าแผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะกําหนดให้มี
ผลผูกพันกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ท่ีต้องรับไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็นจริงการ
ดําเนินงานจะสามารถปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน ซึง่หมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม การดําเนินงานควบคมุยาสบูของ
ประเทศไทยยงัขาดการระดมศกัยภาพของภาคประชาชน ให้มาสนใจและเฝ้าระวงัการคกุคามจาก
อตุสาหกรรมยาสบู  

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ 
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ 

๘.การบริโภคยาสบู มีผลเสียต่อสขุภาพ และนบัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดภาระ
โรคสงูสดุเป็นอนัดบั ๓ รองจากปัจจยัเส่ียงด้านพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และปัจจยัเส่ียง
ด้านการด่ืมแอลกอฮอล์ ข้อมลูจากการศกึษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสขุ18 ประมาณการ
ว่ามีผู้ เสียชีวิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคท่ีเก่ียวข้องกับการสูบบุหร่ี (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจาก
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามี

                                                 
18 การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเส่ียงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗.  โครงการพฒันาการดําเนินการจดัทําเคร่ืองชีว้ดัภาระ
โรคและปัจจยัเส่ียงของประเทศไทย (Burden of Disease).  สํานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ กระทรวง
สาธารณสขุ 
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ผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี คือโรคมะเร็งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหวัใจ ๕๒,๖๐๕ ราย 
และโรคถงุลมโป่งพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมคา่รักษาพยาบาล เป็นเงิน ๙,๘๕๗ ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ในปี พ.ศ.๒๕๔๙19  

๙.ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ครัวเรือนท่ีจนท่ีสดุ จ่ายเงินซือ้บหุร่ีสบูร้อยละ ๘.๐๔ ของรายได้ครัวเรือน 
เฉล่ียทุกกลุ่มประมาณร้อยละ ๔.๔๔20 และพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยโรคจากการสูบบุหร่ีในปี 
พ.ศ.๒๕๔๖ โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตัน และโรคถุงลมโป่งพอง เท่ากับ 
๑๐๓,๖๐๒.๖๑, ๓๕,๙๙๖.๖๓ และ ๑๔,๙๒๓.๒๘ บาท/คน/ปี21 

 ๑๐.ผู้ ท่ีสมัผสัควนับุหร่ีมือสองมากกว่าร้อยละ ๓๙.๑ ท่ีสมควรได้รับความคุ้มครอง 
เน่ืองจากในควนับหุร่ีมีสารเคมีกวา่ ๔,๐๐๐ ชนิด เป็นสารพิษมากกวา่ ๒๕๐ ชนิด เช่น นิโคตนิ ทาร์ 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกวา่ ๕๐ ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง22 ซึง่ควนับหุร่ีมือสองเป็นสาเหตขุองโรค
และการตายก่อนวยัอนัควรในเด็กและผู้ ใหญ่ท่ีไม่สบูบุหร่ีแต่ได้รับควนับุหร่ีมือสอง23 โดยมีผลต่อ
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ว่าในประเทศไทยร้อยละของผู้
สบูบุหร่ีในบ้านลดลง จากร้อยละ ๘๕.๗๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๐24 แตใ่นปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบวา่ประชากรร้อยละ ๓๙.๑ ยงัได้รับควนับหุร่ีในบ้าน25 และสมัผสั
ควนับหุร่ีในท่ีทํางานถึงร้อยละ ๒๗.๒  

                                                 
19 Jittrakul Leartsakulpanitch and Wimol Nganthavee.  The Economic Burden of Smoking-Related Disease in 

Thailand: A Prevalence-Based Analysis. J Med Assoc Thai 2007; 90 (9): 1925-9.  
20 ศรัณญา เบญจกลุ, มณฑา เก่งการพานิช และลกัขณา เติมศิริกลุชยั. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของประชากรไทย อาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
21 Pongpanich S. A comparative analysis between present and future tobacco related health care costs in Thailand. 

Bangkok: The College of Public Health. Chulalongkorn University; 2003. 
22 วราวฒิุ เจริญศิริ.ควนับหุร่ีมือสอง.ศนูย์ข้อมลูสขุภาพกรุงเทพ. แหลง่ข้อมลู www.bangkokhealth.com. วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๓. 
23 สทุศัน์รุ่งเรืงหิรัญญา, รณชยั คงสกนธ์. พิษภยัและการรักษาโรคติดบหุร่ี.เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมุการบริโภคยาสบู.
๒๕๕๒. 
24 ศรัณญา เบญจกลุ, มณฑา เก่งการพานิช และลกัขณา เติมศิริกลุชยั. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของประชากรไทย อาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
25 โครงการสํารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้อเท็จจริงประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๕๒. 
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๑๑.ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวนผู้ เลิกสูบบุหร่ีมีถึง ๔.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๓๗ ของประชากรท่ีเคยสบู ๑๕.๖ ล้านคน26 แตท่ดแทนด้วยผู้สบูหน้าใหมท่ี่มีอตัราเพิ่มขึน้ โดย
ผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาส
เข้าถึงบริการเลิกยาสูบได้น้อย เน่ืองจากปัจจุบนัระบบบริการเลิกบุหร่ี ทัง้ในระบบหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติ ประกนัสงัคม และสวสัดิการราชการ ยงัไม่เป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าผู้ รับบริการส่วน
หนึ่งจะได้รับการบําบดัการติดยาสบูโดยมิต้องใช้ยาช่วยเลิกยาสบู แตย่งัมีผู้ติดยาสบูอีกจํานวนไม่
น้อยท่ีต้องรับการบําบดัโดยการใช้ยา  

นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

๑๒. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก เพ่ือใช้เป็นกรอบมาตรการในการควบคมุยาสบูของประเทศ 
เป็นลําดบัท่ี ๓๖ ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ27 ซึง่มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสําคญัอนัหนึ่งคือ
มาตรา ๕.๓ ของอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลกว่าด้วย การเฝ้าระวงั
และปกป้องจากอิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยท่ีประเทศ
ไทยมีกฎหมายท่ีสําคญั ๓ ฉบบั ท่ีใช้เป็นกลไกในการควบคมุยาสบูก่อนการเกิดขึน้ของอนสุญัญา
ดงักล่าว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบู
บุหร่ี พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ.๒๕๐๙ ดงันัน้จึงจําเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในการเฝ้า
ระวงัและปกป้องจากอิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ 

๑๓. กลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิด้านการสื่อสารการตลาดของอตุสาหกรรมยาสบู มีพฒันาการ
ตลอดเวลา ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) และการอปุถมัภ์ 
(Sponsership) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กิจกรรมท่ีอตุสาหกรรมยาสบูอ้าง วา่เป็นกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงกิจกรรมท่ีระบวุ่าเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เช่น การสนบัสนนุเงินให้กบัหน่วยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมด้านเยาวชนเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อเยาวชน ชุมชนและสงัคม รวมทัง้ 
สร้างการยอมรับตวัสินค้าว่าเป็นสินค้าปกติในชีวิตประจําวนัอนัจะเป็นผลทางอ้อมต่อการบริโภค
ยาสบู รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยาสบู ต่อ
กระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อันได้แก่ การขอเข้าพบเพ่ือเจรจาต่อรองขอผ่อนปรน
กฎระเบียบตา่งๆ กบัผู้ มีสว่นในการกําหนดนโยบายควบคมุยาสบู 
                                                 
26 การสํารวจอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.๒๕๕๒. สํานกังานสถิติแห่งชาติ. 
27 UPDATED STATUS OF THE WHO FCTC: RATIFICATION AND ACCESSION BY COUNTRY. แหลง่ข้อมลู 
http://www.fctc.org/dmdocuments/ratification_latest_Bahamas.pdf. เข้าถึงข้อมลูเม่ือวนัท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 
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๑๔. การดําเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือการควบคุมยาสูบ ทัง้ภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การกํากับของภาครัฐ องค์กร
พฒันาเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ โดย สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ทํา
หน้าท่ีในการเช่ือมโยงเครือข่าย ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทนัตอ่สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงบริบทในสงัคมไทย จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗  ขึน้จากความร่วมมือของทกุภาคสว่น 

๑๕. นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีซิกาแรตรวม ๙ ครัง้ โดยล่าสดุเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับขึน้อตัราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเป็นร้อยละ ๘๕ ทําให้รายได้สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตท่ีรัฐจัดเก็บได้มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก ๑๕,๔๓๘ ล้านบาท เป็น ๔๓.๙๓๖ ล้านบาท ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒28 แต่การขึน้ภาษีในแต่ละครัง้ไม่ได้ทําให้ราคาบุหร่ีเพิ่มสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ อีกทัง้อตัรา
ภาษียาเส้นไม่ได้เพิ่มไปด้วย ดงันัน้กลไกด้านราคาจึงยงัไม่ได้ทําหน้าท่ีในการลดการบริโภคยาสบู
เท่าท่ีควร ในขณะท่ีอัตราการสูบบุหร่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง มีผลมาจากมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสงัคมร่วมด้วย เช่น การทําให้บหุร่ีเป็นสนิค้าไมป่กต ิรวมทัง้การสบูบหุร่ี
เป็นท่ีน่ารังเกียจของสงัคม และการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เป็นต้น 

๑๖. ปัจจบุนัยาเส้นและยาสบู ได้แก่ ซิการ์ ยาเส้นปรุง ยาเคีย้ว และบหุร่ีอ่ืนๆ จดัเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มีโครงสร้างภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน
อตุสาหกรรม สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและ
ภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบนําเข้า แต่ปรากฏว่าปัจจุบนับริบทได้เปล่ียนแปลงไป 
กล่าวคือ การแจ้งราคานําเข้าของบุหร่ีต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้รับแจ้งใน
ราคาท่ีต่ํา ประกอบกบัอตัราภาษีนําเข้าจะทยอยลดลงอนัเน่ืองมาจากข้อตกลงการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษียาสบูและบหุร่ีซิกาแรตเพ่ือให้ราคาบหุร่ี
ไมล่ดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบให้มีผู้บริโภคยาสบูหน้าใหมเ่พิ่มขึน้ 

แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗   

๑๗. กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกระบวนการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสยัทศัน์ คือ การควบคมุยาสบูของประเทศมีประสิทธิภาพ 
ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง มีพนัธกิจ สนบัสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมกนัเฝ้าระวงัและดําเนินการ เพ่ือคุ้มครองสขุภาพของประชาชนไทย ให้ได้มาตรฐาน ทนัตอ่การ
                                                 
28 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
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เปล่ียนแปลง เพ่ือให้พ้นจากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ และตายอันเน่ืองมาจากอันตรายของ
ยาสูบ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๗ ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ (คบยช.) แล้ว เม่ือ
คณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว จะมีผลผกูพนักบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  

๑๘.แผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  มีจดุมุ่งหมายสงูสดุเพ่ือ
การลดอัตราการบริโภคยาสูบ การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้
สิ่งแวดล้อมปลอดควนับุหร่ีท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ท่ีสําคญัใน
การดําเนินการควบคมุยาสบูของประเทศ ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภค
ยาสบูรายใหม่ ๒) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสบู ๓) การลดพิษภยัของผลิตภณัฑ์
ยาสบู ๔) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควนับหุร่ี ๕) การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพฒันาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศ ๖) การควบคมุการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบู
ท่ีผิดกฎหมาย ๗) การแก้ปัญหาการควบคมุยาสบูโดยใช้มาตรการทางภาษี ๘) การเฝ้าระวงัและ
ควบคมุอตุสาหกรรมยาสบู รายละเอียดอยูใ่นเอกสารภาคผนวก 

๑๙.ถึงแม้ว่าแผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะกําหนดให้มี
ผลผูกพันกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ท่ีต้องรับไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็นจริงการ
ดําเนินงานจะสามารถปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน ซึง่หมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม การดําเนินงานควบคมุยาสบูของ
ประเทศไทยยงัขาดการระดมศกัยภาพของภาคประชาชน ให้มาสนใจและเฝ้าระวงัการคกุคามจาก
อตุสาหกรรมยาสบู  

ผลกระทบของบุหร่ีต่อระบบสุขภาพ         

จากการสํารวจของมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ี พบว่า บหุร่ีคร่าชีวิตคนไทยไปแล้วกว่า
ปีละ 42,000 คน คิดเป็น 115 คนตอ่วนั เฉล่ียชัว่โมงละ 4.7 คน โดยโรคยอดฮิตท่ีทําให้คนเราตาย
เพราะบหุร่ี อนัดบัท่ี 1 เป็นโรคถงุลมโป่งพอง 10,427 คนตอ่ปี อนัดบัท่ี 2 โรคมะเร็งปอด 9,979 คน
ตอ่ปี อนัดบัท่ี 3 คือโรคหวัใจและโรคหลอดเลือด 9,707 คนตอ่ปี อนัดบัท่ี 4 โรคอ่ืนๆ 7347 คนตอ่ปี 
สว่นอนัดบัท่ี 5 คือโรคมะเร็ง 6,340 คนตอ่ปี ทัง้นี ้จะเป็นโรคอะไรนัน้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการสบู
ของแตล่ะคนด้วย สว่นวยัท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสดุเห็นทีจะเป็น “เด็กและเยาวชนไทย” เพราะลา่สดุมีการ
สํารวจพบวา่เยาวชนท่ีสบูบหุร่ีมีจํานวนสงูถึง 1,605,211 คน ท่ีสําคญัเม่ือมองถึงตวัเลขของผู้ ท่ีเร่ิม
สบูบหุร่ีแล้ว นบัวนัตวัเลขยิ่งลดลงจนน่าใจหาย ลา่สดุพบเยาวชนท่ีสบูบหุร่ีอายนุ้อยท่ีสดุเพียง 13 
ปีเท่านัน้ อีกทัง้การสบูบหุร่ียงัเป็นต้นตอทําให้เยาวชนด่ืมสรุาสงูถึง 88% เท่ียวกลางคืนอีก 68% มี
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เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรถึง 67% เลน่การพนนัถึง 40% และใช้ยาเสพติดสงูถึง 17 % ถือเป็น
เร่ืองท่ีควรเร่งแก้ไขเป็นการเร่งดว่น เพราะหากปลอ่ยโดยไม่ได้รับการแก้ไข จํานวนนกัสบูหน้าใหม่
เหล่านี ้อาจจะเพิ่มมากขึน้จนส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายก็เป็นได้ (ณัฏฐ์ ตุ้มภู ่
www.thaihealth.or.th) 

ในกลุ่มผู้ชายท่ีมีประวตัิสบูบหุร่ี มีความเส่ียงตอ่การเป็นมะเร็งท่ีไต สงูกว่าชายท่ีไม่สบูบหุร่ี 
ถึงร้อยละ 50 และในกลุ่มผู้ หญิงท่ีสูบบุหร่ี มีความส่ียงสูงกว่าหญิงท่ีไม่สูบบุหร่ีถึงร้อยละ 22 
เน่ืองจากผู้ ชายเร่ิมสูบบุหร่ีกันมากตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 แต่ผู้ หญิงเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ือ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อตัราความเส่ียงจึงแตกตา่งกนั ความเส่ียงของการเกิดมะเร็งไตในผู้หญิงอาจ
สงูกว่านี ้แม้สบูบุหร่ีไม่ก่ีมวนต่อวนั (เฉล่ียต่ํากว่า 10 มวนต่อวนั) ก็เส่ียงต่อการเกิดมะเร็งไต สงู
กว่าคนท่ีไม่สบูบหุร่ีถึงร้อยละ 60 แตค่วามเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งท่ีไต จะลดลงอย่างสม่ําเสมอเม่ือ
เลกิสบูบหุร่ี (ฝ่ายศนูย์ข้อมลูมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4806) 

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคที่เป็นผลจากบุหร่ี 
เส่ียงมะเร็งปอด เป็นโรคแรกท่ีได้รับการประกาศแล้วว่าเก่ียวข้องกบัการสบุบุหร่ีเม่ือ 40 

กว่าปีมาแล้ว เน่ืองจากช่วงนัน้ประเทศองักฤษพบว่าคนเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึน้ จึงมีการศกึษาวิจยั
ว่าอะไรเป็นสาเหต ุโดยความสงสยัเบือ้งต้นส่วนใหญ่คิดว่ามาจากมลพิษในอากาศจากการท่ีมี
รถยนต์วิ่งมากขึน้ แต่ผลวิจยักลบัพลิกล็อกท่ีพบว่ามะเร็งปอดสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีไม่ใช่มลพิษ
ในอากาศ โดยร้อยละ 80 - 90 ของผู้ ท่ีเป็นมะเร็งปอดมาจากการการสบูบหุร่ีและได้รับควนับหุร่ีมือ
สอง ผลการวิจยัตอ่ๆ มา พบว่า ในควนับหุร่ีมีสารก่อมะเร็งจํานวนมาก มากท่ีสดุกว่าสารก่อมะเร็ง
ท่ีมนษุย์จะได้รับจากแหลง่อ่ืนๆ 

           เส่ียงโรคหัวใจ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตมากท่ีสุดของคนสูบบุหร่ี 
สารพิษมากมายในควนับุหร่ีจะทําให้เกิดความผิดปกติของระดบัไขมนัในเลือด โดยทําให้ไขมนั 
ชนิดดีลดลง ไขมนัชนิดไม่ดีเพิ่มขึน้ สารพิษเหล่านีย้งัทําให้เกล็ดเลือดเกาะตวักันง่ายขึน้ ทําให้
เลือดมีความหนืดเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนัสารพิษในควนับหุร่ียงัทําให้เกิดอนมุลูอิสระจํานวนมาก ซึง่
ทําให้เกิดการอกัเสบของผนงัหลอดเลือด เป็นเหตใุห้เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวมาเกาะท่ีบริเวณ
ท่ีอกัเสบนี ้

           เส่ียงโรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคท่ีคนสบูบหุร่ีเป็นมากท่ีสดุ เพราะปอดเป็นอวยัวะ
ท่ีได้รับควันบุหร่ีมากท่ีสุด ทุกครัง้ท่ีสูบบุหร่ี สารพิษจากควันบุหร่ีจะกระทบและก่อให้เกิดการ
อกัเสบแก่อวยัวะตา่งๆ ของหลอดลมและเนือ้ปอด เนือ้เย่ือปอดสว่นปลายท่ีสดุเป็นถงุลมขนาดเล็ก
ท่ีจะคอ่ยๆ ถกูทําลายโดยควนับหุร่ี แตเ่น่ืองจากปอดมีสมรรถภาพในการรองรับการใช้งานมากกวา่
ปกตถิึง 100 เปอร์เซน็ต์ อาการเหน่ือยจงึเกิดขึน้หลงัจากเนือ้ปอดถกูทําลายไปเกินกวา่คร่ึง 
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           เส่ียงอัมพาต ข่าวของชาย เมืองสิงห์ ท่ีป่วยเป็นอมัพฤกษ์ แขนขาข้างขวาไม่มีแรง
เกิดจากการสบูบหุร่ี ข่าวยงัระบดุ้วยว่าเส้นเลือดในท้องและท่ีขาซ้ายของคณุชายก็ตีบด้วย การตีบ
ของเส้นเลือดในสมองเป็นผลจากสารพิษในควนับุหร่ี เช่นเดียวกบัการตีบของเส้นเลือดหวัใจ ถ้า
ผู้ ป่วยรู้ตวัเร็ว เส้นเลือดในสมองยงัตีบแตย่งัไม่ถึงตนั หรือตนัแตเ่ส้นเลือดขนาดเล็ก ผู้ ป่วยก็จะเป็น
อมัพฤกษ์ แตห่ากตนัท่ีเส้นเลือดขนาดใหญ่ก็จะเป็นอมัพาต  

          เส่ียงเกิดมะเร็งในที่ต่างๆ ทกุครัง้ท่ีคณุสบูบหุร่ีหรือคนท่ีไมส่บูบหุร่ี แตห่ายใจเอา
ควนับหุร่ีเข้าสูป่อด สารก่อมะเร็งนบัสิบชนิดในควนับหุร่ีจะสมัผสักบัอวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ท่ีสมัผสัโดยตรงด้วยการหายใจ คือ ช่องปาก ลําคอ กล่องเสียง หลอดลม และปอด ท่ีสมัผสัผ่าน
กระแสเลือด คือ เม็ดเลือดขาว ตบัอ่อน ปากมดลูก ท่ีสมัผสัโดยสารก่อมะเร็งถูกขบัออกมาทาง
ปัสสาวะ คือ ไตและกระเพาะปัสสาวะ รวมแล้วควนับหุร่ีทําให้เกิดมะเร็งถึงสบิอวยัวะด้วยกนั 

           ควันบุหร่ีมือสองทาํร้ายเด็ก ควนับุหร่ีมือสองประกอบด้วยสารพิษและสารก่อ
มะเร็งเช่นเดียวกับท่ีผู้ สูบบุหร่ีสูบเข้าสู่ร่างกาย และเป็นอันตรายแก่เด็กมากกว่าผู้ ใหญ่ เพราะ
เนือ้เย่ือตา่งๆ ของเด็กยงัอยู่ในระหว่างการเจริญเติบโต โดยเฉพาะเด็กเล็กจะหายใจเร็วกว่าผู้ ใหญ่
มาก สารในควนับหุร่ีจึงเข้าสู่ร่างกายเด็กได้ง่าย ส่งผลให้เด็กเป็นหวดับ่อย หลอดลมอกัเสบจนถึง
ปอดบวม เกิดหนํูา้หนวก การเจริญเติบโตของปอดเกิดได้ไม่เต็มท่ี และเพิ่มความเส่ียงในการเกิด
ไหลตาย 

           เส่ียงแก่ก่อนวัย เม่ือสารพิษในควันบุหร่ีถูกดูดซึมผ่านปอดเข้าสู่กระแสเลือด 
สารพิษท่ีอยู่ในเลือดเหล่านีจ้ะไหลเวียนไปยงัทุกเนือ้เย่ือ ทุกอวยัวะของร่างกาย ก่อให้เกิดอนุมลู
อิสระมากมาย ทําให้เกิดการอกัเสบและอุดตนัของเส้นเลือดฝอยในอวยัวะต่างๆ ทําให้เลือดไป
เลีย้งได้น้อยลง ทัง้ยงัไปทําลายคอลลาเจนท่ีปรากฏชดัท่ีสดุ คือ ใต้ผิวหนงั ทําให้ผิวหนงัแห้งกร้าน
และเห่ียวยน่เร็วขึน้ จะเห็นวา่คนท่ีสบูบหุร่ีนานๆ มกัแก่กวา่คนท่ีไมส่บูบหุร่ีประมาณ 10 ปี 

           เส่ียงเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เพราะสารพิษในควนับุหร่ีทําให้เกิดการตีบตนั
ของเส้นเลือดท่ีไปเลีย้งอวยัวะเพศน้อยลง นอกจากนี ้ประสาทท่ีควบคมุเก่ียวกับการแข็งตวัของ
อวยัวะเพศก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/9178วนัท่ี 10 พ.ย.55) 

ผลของควันบุหร่ีมือสองต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหร่ี 
 ผู้ใหญ่ที่ได้รับควันบุหร่ีมือสองในบ้าน หรือท่ีทํางาน วนัละ 3ชัว่โมงขึน้ไป จะเส่ียงต่อ

การเป็นโรคหวัใจเพิ่มขึน้ร้อยละ 25-30 เส่ียงตอ่การเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึน้ร้อยละ 20-30 จะมีอตัรา
การเป็นโรคมะเร็งท่ีลําคอมากกว่าผู้ ไม่ได้รับควนับุหร่ี 3 เท่า และเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งอ่ืน ๆ 
มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า โดยควนับุหร่ีมือสองก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเลือดหัวใจทันทีท่ี
ได้รับควนับหุร่ีมือสอง  
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  หญิงมีครรภ์และทารกที่ได้รับควันบุหร่ีมืออย่างต่อเน่ือง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซ้อนในระหว่างตัง้ครรภ์และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกําหนด 
และเกิดอาการไหลตายในเดก็สงูขึน้  

  เดก็เล็กที่ได้รับควันบุหร่ีมือสอง ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ 
เช่น หลอดลมอกัเสบและปลอดบวม สงูกว่าเด็กทัว่ไป มีอตัราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึน้ เกิดการติด
เชือ้ของหสูว่นกลาง ในระยะยาว เด็กท่ีได้รับควนับหุร่ีมือสองจะมีพฒันาการของปอดน้อยกว่าเด็ก
ท่ีไมไ่ด้รับควนับหุร่ี 

  สถาบนัพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา และศนูย์วิจยัโรคมะเร็งนานาชาติ พิสจูน์แล้วว่า 
ควนับุหร่ีมือสองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เม่ือคนไม่สบูบหุร่ีได้รับควนับุหร่ีมือสอง เขาได้สดูดม
สารก่อมะเร็งเข้าสูร่่างกายเช่นเดียวกบัคนสบูบหุร่ี และไมมี่ระดบัท่ีปลอดภยัจากการได้รับควนับหุร่ี
มือสอง แม้จะได้รับเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็เป็นอนัตรายได้   แต่โดยเฉล่ียแล้วเด็ก ๆ จะได้รับควัน
บหุร่ีมือสองมากกว่าผู้ ใหญ่ท่ีไม่สบูบุหร่ี (สํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ สสส.
http://www.thaihealth.or.th/) 
 1.3 โรคและอนัตรายจากการสบูบหุร่ี 
  1.3.1 ผลตอ่ตวัผู้สบูเอง 
  บุหร่ี 1 มวนจะให้ควันบุหร่ีในปริมาณเกือบ 1 ลิตร ซึ่งในควนับุหร่ีจะมีสารเคมี
ตา่งๆท่ีเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนัน้การสบูบหุร่ีก็คือการดดูเอาควนัพิษเข้าไปในร่างกายซึง่จะทํา
ให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายอย่างมาก  บหุร่ี 1 มวนจะทําให้อายสุัน้ลง 5 นาที 30 วินาที ทําให้ผู้สบู
ตายก่อนอายุเฉล่ีย 65 ปี ประมาณ 5 - 8 ปีและจากสถิติการตายพบว่าผู้ สูบบุหร่ีจะมีการตาย
มากกว่าคนไม่สบูบหุร่ีถึงร้อยละ 30.83 และพบว่าการสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเจ็บป่วยด้วย
โรคตา่ง ๆ (จีรพร สร้อยสวุรรณ.2554) ดงันี ้
  โรคมะเร็ง ผู้สบูบุหร่ีมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ ไม่สูบบุหร่ีถึง 20 เท่า 
ทัง้นี ้ขึน้กบัจํานวนมวนท่ีสบูต่อวนั ลกัษณะการสบูและระยะเวลาท่ีสบู สําหรับอาการบ่งชีเ้ฉพาะ
โรคในระยะแรกของมะเร็งปอดนัน้ยงัไมช่ดัเจนจงึทําให้การวินิจฉยัของแพทย์ยงัยากมาก สว่นใหญ่
จะพบในระยะท่ีโรคลกุลามไปมากแล้วทําให้การรักษาได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย ในผู้ ท่ีเลิกบหุร่ีได้ 
15 ปี จะทําให้โอกาสท่ีจะเป็นมะเร็งปอดลดลงเท่ากบัผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี และพบมะเร็งช่องปากในผู้สบู
บหุร่ีมากกว่าผู้ ไม่สบูบุหร่ีถึง 5 เท่า โดยเฉพาะผู้สบูบุหร่ีท่ีด่ืมสรุาเป็นประจําจะทําให้มีโอกาสเป็น
โรคมะเร็งในช่องปากสงูขึน้ไปอีกซึง่ขึน้อยูก่บัปริมาณสรุาท่ีด่ืมด้วย นอกจากนีย้งัพบว่าผู้สบูบหุร่ีจะ
เส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งกลอ่งเสียง หลอดอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ตบัอ่อน กระเพาะอาหาร ไต 
ซึง่ถ้ามีการเลกิบหุร่ีก็จะทําให้อตัราตายดงักลา่วลดลง 
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  โรคหวัใจและหลอดเลือด การสบูบุหร่ีทําให้ปริมาณกรดไขมนัอิสระในพลาสมา
มากขึน้ การจบักลุม่ของเกร็ดเลือดมากขึน้ เป็นผลให้ผู้สบูบหุร่ีเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดสงูกว่า
ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี  2 เท่า ซึง่โอกาสเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดนีข้ึน้กบัจํานวนของบหุร่ีและระยะเวลา
ท่ีสบู ยิ่งสบูจดันานเท่าไรก็จะยิ่งทําให้โอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคหวัใจยิ่งสงูมากขึน้ ในผู้หญิงท่ีสบู
บหุร่ีและกินยาเม็ดคมุกําเนิดด้วยจะมีโอกาสตายด้วยโรคหวัใจมากกว่าหญิงท่ีสบูบหุร่ีแต่ไม่ได้กิน
ยาเม็ดคมุกําเนิดถึง 10 เท่า กรณีท่ีโรคหวัใจขาดเลือดและยงัไม่เลิกสบูบุหร่ีนอกจากจะให้เลือดท่ี
ไปเลีย้งหัวใจตีบแล้วยงัทําให้หลอดเลือดแดงปลายมือปลายเท้าอกัเสบและอุดตนัได้ทําให้เกิด
ปัญหาการขาดเลือดไปเลีย้งอวยัวะนัน้ๆ เช่น แขน ขา ทําให้มีอาการเจ็บปวด แขนขาเน่าจนต้อง
ตดัทิง้ 
  ในระบบทางเดินหายใจ ควนับุหร่ีจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเย่ือบุผิวของ
หลอดลม และถุงลม ทําให้เกิดอาการไอ หอบหืด อนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจนีพ้บในผู้สูบ
บหุร่ีมากกว่าผู้ ไม่สบูบหุร่ีและการสบูบหุร่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดโรคหลอดลมอกัเสบและถงุลมโป่ง
พอง ถึงร้อยละ 70 โรคหลอดลมอกัเสบจะทําให้เกิดอาการไอเสมหะมากในตอนเช้าทําลายบคุลิก
และสุขภาพ ยิ่งสูบบุหร่ีนานมากขึน้จะยิ่งทําให้อาการของโรคมากขึน้และไม่มีโอกาสรักษาให้
หายขาดได้ ส่วนโรคถุงลมโป่งพองมักเป็นร่วมกับโรคหลอดลมอักเสบเรือ้รัง พบว่าผู้ สูบบุหร่ีมี
โอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคถงุลมโป่งพองมากกวา่ผู้ ไมส่บูบหุร่ี 30 เท่า โรคนีเ้กิดจากสารพิษในควนั
บหุร่ีทําลายเย่ือบหุลอดลมสว่นปลายและถงุลม ทําให้ถงุลมบางและแตกถงุลมเลก็ๆ หลายอนัแตก
รวมกันเป็นถุงลมใหญ่และมีจํานวนน้อยลง เกิดอาการอึดอดั แน่นหน้าอก ไอ หอบเหน่ือย ออก
กําลงักายไมไ่ด้ เป็นโรค เรือ้งรังท่ียงัไมส่ามารถรักษาให้หายขาดได้ เพียงแตช่่วยประทงัอาการและ
ชะลอให้ตายช้าลง ซึง่จะทรมานไปตลอดชีวิต บางรายถงุลมท่ีโป่งนัน้ฉีกขาดทําให้ลมร่ัวเข้าไปยงั
ช่องเย่ือหุ้มปอดจนเกิดปอดแฟ่บและทําให้แน่นหน้าอกถ้าเลิกสบูบหุร่ีจะทําให้อาการไอเรือ้รังและ
มีเสมหะลดน้อยลง  ในผู้ ท่ีหอบเหน่ือยจากโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รังและถงุลมโป่งพอง แม้จะเลิก
สบูบหุร่ีอาการจะดีขึน้เพียงเล็กน้อย แต่ในผู้ ท่ีอายนุ้อยหากเลิกสบูบหุร่ีหน้าท่ีการทํางานของปอด
จะกลบัคืนสูส่ภาพปกต ิ
  โรคระบบทางเดินอาหาร การสบูบุหร่ีทําให้กระเพาะอาหารหลัง่กรดเพ่ิมขึน้ คน
สบูบหุร่ีจงึมีโอกาสเป็นแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้เลก็มากกวา่คนท่ีไมส่บูบหุร่ี 
  ผลต่อระบบสืบพนัธ์ ในผู้หญิงท่ีสบูบุหร่ีจัดจะเข้าสู่วยัหมดประจําเดือนเร็วกว่า
ปกติและจะใช้เวลานานขึน้ในการท่ีจะเร่ิมตัง้ครรภ์ ในผู้ชายพบว่าจะมีการตีบตนัของหลอดเลือด
แดงไปเลีย้งอวยัวะเพศบางสว่นทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง 
  ผลตอ่เหงือกและฟัน ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจะเกิดโรคเหงือกและฟันมากกว่าคนท่ีไม่สบูบหุร่ี
ทําให้ฟันมีสีเหลือง และผู้ ท่ีสบูมานานๆ ฟันจะมีสีดํา ทําให้เกิดกลิน่ปากและฟันผกุร่อน 
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  1.3.2 ผลตอ่บคุคลข้างเคียง 
  การสบูบุหร่ีนอกจากจะให้โทษต่อผู้สบูเองแล้ว ยงัทําให้ผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในบรรยากาศ
ของการสูบบุหร่ีสูดเอาควันพิษเข้าไปด้วย การรับควันบุหร่ีเข้าไปโดยไม่ได้สูบเองก็ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสขุภาพ เรียกว่าการสบูบุหร่ีมือสอง ควนับุหร่ีมี 2 ประเภทคือ ควนับุหร่ีท่ีสดูเข้าไปใน
ปากและพ่นออกมา ซึง่เรียกว่าควนัแท้หรือควนัสายใหญ่ (Mainstream smoke) อีกประการหนึ่ง
คือควนับุหร่ีท่ีลอยจากปลายมวนบุหร่ีท่ีอยู่ระหว่างการสบู ซึง่เรียกว่าควนัหลง (Side stream 
smoke)  สําหรับผลกระทบของการสบูบหุร่ีตอ่บคุคลข้างเคียง  (จรีุพร  บวัลอย .2554) มีดงันี ้
 กลุ่มเด็ก การสบูบุหร่ีของคนในครอบครัวทําให้อบุตัิการณ์ของโรคหลอดลมอกัเสบในวยั
ทารกและในกลุม่อายต่ํุากวา่ 2 ปีเพิ่มขึน้ และยงัมีผลตอ่เน่ืองในวยัรุ่นและวยัผู้ใหญ่อีกด้วย 
 กลุม่คูแ่ตง่งานของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกวา่คูแ่ตง่งานของผู้ไม ่สบู 2 
เท่า มีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ 3 เทา่ และเสียชีวิตเร็วกวา่ปกตถิงึ 4 เทา่ 
 บุคคลทั่วไป ควนัหลงมกัก่อให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คดัจมูก โดยเฉพาะ ผู้ ท่ีมี
อาการหอบหืด โรคหวัใจ โรคหลอดลมอกัเสบจะทําให้อาการของโรคเพิ่มขึน้  
  1.3.3  ผลกระทบของบหุร่ีกบัเศรษฐกิจ 
  ในประเทศไทย  จากการสํารวจของศูนย์กสิกรไทยในปี พ.ศ.2548 พบว่ามี
คา่ใช้จ่ายจากการสบูบหุร่ีประมาณ 57,380 ล้านบาท ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจํามีค่าใช้จ่ายจากการ
สบูบหุร่ีเฉล่ียประมาณวนัละ 14.6 บาทตอ่คน จากการประมาณการรายได้ของรัฐบาลไทยในแตล่ะ
ปีพบวา่อตุสาหกรรมยาสบูสร้างรายได้ประมารร้อยละ 5 ของรายได้ทัง้หมดท่ีรัฐบาลได้รับ แยกเป็น
รายได้จากโรงงานยาสบูในสงักดัของกรมสรรพสามิตประมาณร้อยละ 4 และจากาภาษีบหุร่ีนําเข้า
อีกประมาณร้อยละ0.7 ตวัอย่างเช่นในปี พ.ศ.2546 รัฐมีรายได้จากบหุร่ีประมาณ43พนัล้านบาท 
ซึง่รายได้นีส้ว่นใหญ่มาจากการเก็บ ถึงแม้วา่อตุสาหกรรมบหุร่ีสร้างรายได้ให้กบัรัฐเป็นจํานวนมาก  
แต่บหุร่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพต่อตวัผู้สบูเองและผู้ อ่ืนรวมทัง้ยงัเป็นการเพิ่มภาระให้กบัรัฐท่ีต้อง
สญูเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากเพ่ือใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตมุาจากการ
สบูบุหร่ี  นอกจากนีก้ารสบูบหุร่ีก่อให้เกิดการสญูเสียผลผลิตท่ีควรจะได้เน่ืองจากการทพุพลภาพ
และการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี (สมเกียรต ิ วฒันศริิชยักลุ.2549) 
  1.3.4  ผลกระทบของบหุร่ีด้านสงัคม  

การสบูบุหร่ีมีความสําคญัใกล้ชิดกับการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ พบว่าร้อยละ 
95 ของวยัรุ่นท่ีติดโคเคน ร้อยละ 75 ของวยัรุ่นท่ีติดกญัชาและฝ่ิน ร้อยละ 62 ของวยัรุ่นท่ีติดเหล้า 
จะเร่ิมจากการสบูบหุร่ีก่อนทัง้สิน้ ซึง่เท่ากบัการสบูบหุร่ีในวยัรุ่นจะนําไปสู่การใช้ยาเสพติดซึง่เป็น
ปัญหาสําคญั และมีผลตอ่ชมุชนอยา่งมาก (จรีุพร  บวัลอย .2554) 
  1.3.5 ผลกระทบของบหุร่ีตอ่สิง่แวดล้อม 
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นอกจากบหุร่ีจะทําให้บ้านเมืองสกปรกแล้ว ควนับหุร่ียงัก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษ
โดยเฉพาะในสถานท่ีแออดัซึง่จะสง่ผลให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้  นอกจากนีบ้หุร่ียงัเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเพลงิไหม้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของตนเองและผู้ อ่ืน (จรีุพร  บวัลอย .2554) 
 1.4  กลไกการเสพตดินิโคตนิ  
 นิโคตนิเป็นสารอลัคาลอยด์ท่ีพบในใบยาสบู และเป็นสาเหตใุห้ผู้สบูบหุร่ีเกิดอาการเสพติด  
การเสพติดท่ีเกิดจากนิโคตินมีความรุนแรงมากเทียบเท่ากบัสารเสพติดชนิดอ่ืน เช่น เฮโรอิน และ
โคเคน บุหร่ีหนึ่งมวนมีนิโคตินประมาณ 1.5-1.6มิลลิกรัม บุหร่ีก้นกรองไม่ทําให้ปริมาณนิโคติน
ลดลง 
 เม่ือสบูบุหร่ี  นิโคตินจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 10 วินาที แพร่ไปทั่ว
ร่างกายรวมทัง้สมอง ไปกระตุ้นตวัรับชนิดพิเศษท่ีเรียกว่า cholinergic receptors ซึ่งพบได้ใน
สมองหลายส่วน  รวมทัง้กล้ามเนือ้ ต่อมหมวกไต หวัใจ และอวยัวะอ่ืนๆ โดยปกติตวัรับนีจ้ะถูก
กระตุ้นโดยสารส่ือประสาทชนิดหนึ่งคือ อะซิติลโคลีน แล้วมีบทบาทเก่ียวกับการหายใจ  รักษา
อัตราการเต้นของหัวใจ ความจํา ความกระปรี-้กะเปร่า และการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้ แต่
เน่ืองจากโครงสร้างทางเคมีของนิโคตินคล้ายกับอะซิติลโคลีน นิโคตินจึงกระตุ้น cholinergic 
receptors และทําลายการทําหน้าท่ีตามปกติของสมอง การเสพนิโคตินเป็นประจําจะทําให้ เกิด
การเปล่ียนแปลงทัง้จํานวนของ cholinergic receptors และความไวของตวัรับนีต้อ่นิโคตินและอะ
ซิติลโคลีนทําให้เกิดการดือ้ต่อนิโคติน  ดงันัน้ผู้ เสพนิโคตินจึงต้องการนิโคตินไปให้สมองเพ่ือให้
สมองทําหน้าท่ีได้ตามปกติ หากระดับนิโคตินลดลง ผู้ เสพจะรู้สึกไม่สุขสบายจากอาการถอน
นิโคตนิ 

กลไกอีกอย่างหนึ่งของการเสพนิโคตินคือ ไปกระตุ้นการหลัง่สารส่ือประสาท โดพามินใน
วงจรแห่งความสขุของสมอง โดยมีผลต่อระบบประสาทสว่นกลาง   ทําให้เกิดอาการเสพติด ผ่าน
กระบวนการ brain  rewarding pathway ซึง่เป็นกลไกท่ีคล้ายกบัสารเสพติดชนิดอ่ืนเช่น แอมเฟ
ตามิน เฮโรอิน และโคเคน 
 ระบบประสาทส่วนกลางมีส่วนท่ีรับรู้เก่ียวกับอารมณ์ และความรู้สึกเป็นสุข  โดย
ประกอบด้วยสมองส่วนท่ีเรียกว่า ventral tegmental area (VTA) ซึง่จะส่งสารส่ือประสาทคือ 
สารเคมี ช่ือโดพามินไปยงัสมองสว่น nucleus accumbens สารโดพามินท่ีสมองมีคณุสมบตัิทําให้
ร่างกายรู้สกึสบาย มีความสขุ อ่ิมเอิบใจ มีแรงจงูใจ นิดคตินจากควนับุหร่ีท่ีผ่านจากกระแสเลือด
เข้าไปในระบบประสาทสว่นกลางจะออกฤทธ์ิไปกระตุ้น brain  rewarding pathway โดยจบักบั
ตวัรับของมนัคือ nicotine receptor ท่ีอยู่บนปลายประสาทของ VTA มีผลทําให้มีการหลัง่โดพามิ
นออกมามากขึน้ ดงันัน้ จึงทําให้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีมีความรู้สกึสขุสบาย  มีแรงจงูใจในการทํางานมากขึน้ 
และลดความอยากอาหาร  (สมเกียรต ิ วฒันศริิชยักลุ.2549) 
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 1.5  พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของบคุคล 
 Tomkins กลา่วถึงพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของบคุคลไว้ 4 ประการ ดงันี ้
  1.5.1พฤติกรรมการสบูบหุร่ีเป็นนิสยัความเคยชิน (Habitual smoking) นกัสบู
บหุร่ี ประเภทนีจ้ะมีบุหร่ีติดอยู่กบัปากตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้จุดบุหร่ีก็จะคาบไว้ท่ีปากเฉยๆ  
มีบหุร่ีอยู่ใกล้ตวัหรือติดตวัตลอดเวลา การสบูบหุร่ีจะทําให้รู้สกึสบายใจ มีความสขุ บางคนอาจมี
ความรู้สึกว่าการสบูบุหร่ีช่วยทําให้เกิดความภูมิฐาน  พฤติกรรมการสบูบุหร่ีของบุคคลกลุ่มนีจ้ะ
เป็นไปแบบอตัโนมตั ิเป็นกิจวตัรท่ีทําเป็นประจํา 
  1.5.2 พฤติกรรมการสบูบหุร่ีท่ีมองโลกในแง่ดี  (Positive affect smoking) แบบ
ฉบบัของนกัสบูบหุร่ีประเภทนีถื้อวา่การสบูบหุร่ีเป็นการกระตุ้นช่วยให้เกิดความพอใจ เกิดความสขุ 
ความต่ืนเต้น เพ่ือผ่อนคลายความเครียด เช่น การสบูบหุร่ีหลงัอาหารแต่ละมือ้  เด็กวยัรุ่นสบูบหุร่ี
เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นผู้ ใหญ่ หรือสบูเพราะทําตามพ่อแม่ท่ีสบูบุหร่ี ทําตามบุคคลท่ี
ตวัเองช่ืนชอบ   บคุคลกลุ่มนีบ้างคนมีความสขุท่ีได้ถือบหุร่ีไว้ มีความสขุท่ีได้สมัผสักบัควนับหุร่ีท่ี
ออกมาจากปากและจมกู 
  1.5.3 พฤติกรรมการสบูบุหร่ีเน่ืองจากมองโลกในแง่ลบ (Negative affect 
smoking) นักสูบประเภทนีจ้ะสูบบุหร่ีเป็นครัง้คราว ไม่สบูต่อเน่ือง  เม่ือมีความเปล่ียนแปลง
ทางด้านอารมณ์ เกิดความกดดนั มีปัญหาเพ่ือท่ีจะระงับอารมณ์ตนเอง  เม่ือมีเหตุการณ์หรือ
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งก็มักจะหาทางออกด้วยการสูบบุหร่ี เช่น เม่ือมีความทุกข์ 
หวาดกลวั เขินอาย รู้สกึต่ืนเต้น ความเศร้า อยูค่นเดียว หรือขณะขบัรถ เป็นต้น 
  1.5.4 พฤติกรรมท่ีขาดการสบูบหุร่ีไม่ได้ (Addictive smoking) บคุคลกลุม่นีเ้ป็น
พวกติดบุหร่ีถือว่าบุหร่ีคือสิ่งจําเป็นท่ีจะขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้สบูบุหร่ีจะมีความรู้สึกไม่สบายมีความ
ผิดปกติทางด้านร่างกาย  การได้สูบบุหร่ีจะช่วยให้สบายใจขึน้ มีความพอใจช่วยลดความรู้สึก
กดดนั ทําให้เกิด บรรยากาศท่ีดีขึน้ และคดิอะไรได้มากขึน้ 
2.  วิธีการและเทคนิคการเลิกสูบบุหร่ี 
 วิธีการเลกิสบูบหุร่ีสําหรับผู้ ท่ีติดบหุร่ีนัน้ สามารถทําสําเร็จได้หากมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกสบู
อย่างแน่วแน่และพิจารณาอย่างถ่องแท้ด้วยตนเองเสียก่อนว่าบหุร่ีนัน้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและ 
มีโทษอย่างไร  ผู้ ท่ีได้รับความสําเร็จในการเลิกสบูบุหร่ีส่วนมากใช้วิธีเลิกเด็ดขาดด้วยพลงัใจอนั
เข้มแข็งของตนเองเป็นสําคญั และเลิกสบูเลยจะได้ผลดีกว่า (กาญจนศรี สิงห์ภู่.2543) วิธีการเลิก
สบูบหุร่ีท่ีได้ผลมีวิธีท่ีพอสรุปได้ ดงันี ้
 2.1 การสร้างกําลงัใจให้เข้มแข็ง 
 ในการงดสบูบหุร่ีโดยใช้หลกัการให้กําลงัใจด้วยการตดัสนิใจทิง้บหุร่ีและอปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้
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ในการสบูบหุร่ีทัง้หมดท่ีมีอยู ่ ต้องมีความตัง้ใจจริงในการเลกิสบูบหุร่ี มีความพยายาม ความ
อดทน และหาเหตผุลตา่ง ๆ ของการไมส่บูบหุร่ี เชน่  เพ่ือชีวิตท่ียืนยาว หรือเป็นการประหยดั 
เปล่ียนนิสยัในชีวิตประจําวนัหลงัจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ใช้วิธีเดนิเลน่  บอกกบัตวัเอง 
บอกเพ่ือนๆ  และผู้ ท่ีรักใคร่นบัถือวา่ กําลงังดสบูบหุร่ี เพ่ือเพิ่มกําลงัใจให้กบัตวัเอง พยายาม
ชกัชวนให้เพ่ือนๆเลกิสบูบหุร่ีด้วย เพ่ือจะได้ช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจให้แก่กนัและกนั ยดึมัน่ในสิง่
ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีตนเองนบัถือ จะเป็นอีกทางหนึง่ท่ีจะช่วย สง่เสริมให้กําลงัใจ 
 2.2 การปฏิบตัทิางร่างกาย 
 การปฏิบตัทิางร่างกายเพ่ือขจดัความอยากสบูบหุร่ี  ได้แก่ ด่ืมนํา้เปลา่ วนัละ 8-10 แก้วจะ
เป็นการช่วยขบันิโคตินออกจากร่างกายได้เร็วท่ีสดุใน 3-4 วนั ไม่รับประทานอาหารจนอ่ิม เกินไป
และไม่ควรรับประทานอาหารท่ีย่อยยากจําพวกเนือ้สัตว์มีไขมันสูง และอาหารรสหวาน 
รับประทานผกั ผลไม้ให้มาก ด่ืมนํา้ผลไม้แทนนํา้ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
อาบนํา้วนัละหลายครัง้จะช่วยทําให้รู้สกึสดช่ืน ถ้ารู้สกึหงดุหงิดไม่สดช่ืนแก้ไขโดยการรับประทาน 
วิตามินบี 1 ซึ่งพบได้ในถั่ว ข้าวซ้อมมือ ผกัท่ีมีสีเขียว ออกกําลงักายทุกวนัแต่ต้องไม่หนกัเกินไป
อาจทําได้โดยการเดนิหรือการสดูลมหายใจเข้าออกลกึๆ 
 ปัจจุบนัได้มีการคิดหาวิธีการและแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้สบูบุหร่ีหยุดสบูบุหร่ีกนัมากมาย
หลายวิธี อย่างไรก็ตามการช่วยให้คนเลิกสบูบุหร่ี ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะกระทําได้ง่าย  เพราะฤทธ์ิของ
นิโคตินในบุหร่ีนัน้ทําให้คนติดบุหร่ีมากกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเลิกได้โดยเด็ดขาด  ดงันัน้จึงมี
ความพยายามหาวิธีการมากมายท่ีจะช่วยผู้สบูบหุร่ีให้สามารถเลกิสบูบหุร่ีได้ โดยวิธีการมีทัง้ท่ีต้อง
ใช้ยา และไมต้่องใช้ยาตามรายละเอียด ดงันี ้
 สําหรับวิธีการท่ีไมต้่องใช้ยาจะใช้วิธีการการให้คําปรึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ ท่ีต้องการเลิก
สบูบหุร่ี มีวิธีการ 5 ขัน้ตอน เรียกว่า 5A’s ดงันี ้ได้แก่ การถาม (Ask) การชกัชวน (Advise) การ
ประเมินความพึงพอใจ (Assess) การวางแผนช่วยเหลือในการเลิกสบูบุหร่ี (Assist) และขัน้
สดุท้ายเป็นการตดิตามผล (Arrange) 
 ส่วนการใช้ยาในการรักษาผู้ติดบุหร่ี มีทัง้ใช้และไม่ใช้นิโคติน การรักษาโดยใช้นิโคตินใน
การทดแทน ได้แก่ หมากฝร่ังนิโคตนิ  มีประโยชน์มากเพราะตวัยาสามารถป้องกนัอาการท่ีเกิดจาก
การอยากยาหลงัเลกิสบูบหุร่ี แผนแปะนิโคตนิ แปะท่ีคอและขอมือ สารนิโคตนิจะเข้าสูก่ระแสเลือด 
ภายใน 4-9 ชัว่โมง แตมี่ผลเสีย คือ อาจมีอาการนอนไม่หลบัสนิท (Sleep disturbance) บางราย
อาจระคายเคืองแก้ไขโดยการเปล่ียนท่ีแปะไปเร่ือยๆ หรือใช้ยา Hydrocortisone หรือ 
Triamcinolne cream ทา การรักษาโดยการใช้ยาไม่มีนิโคติน ได้แก่ Bupropion เป็นยาท่ีอยูใ่นรูป
เม็ด ออกฤทธ์ิลดอาการ ซมึเศร้า ลดความวิตกกงัวล และสามารถควบคมุนํา้หนกัตวัได้ดี 
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งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
           มีรายงานการสํารวจการขายบหุร่ีให้กบัเยาวชน พบผลการสํารวจชีว้่า ร้านค้ารอบโรงเรียน
นิยมขายบหุร่ีแบบแบง่มวนให้เดก็ 67% ไมเ่คยขอดบูตัรประชาชน 74% สว่นในโรงเรียนมีรุ่นพ่ีขาย
รุ่นน้องมากถึง 56% ทําเด็กเข้าถึงบุหร่ีง่าย ส่งยอดนกัสบูหน้าใหม่พุ่ง 3 แสนคนต่อปี ด้าน
นกัวิชาการหนนุร่าง กม.ควบคมุบริโภคยาสบูฉบบัใหม่ ขยายอายผุู้ซือ้เป็น 20 ปี ห้ามเด็กต่ํากว่า 
18 ปีเป็นผู้ขาย พร้อมครอบคลมุการห้ามขายทางอินเทอร์เน็ตและสถานศกึษาด้วย wannapa | 
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2555  

จากการสํารวจอตัราการสบูบหุร่ี โดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า อตัราการสบูบหุร่ีของ
ประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา มีอตัราการสบูลดลง โดยในปี 2554 มีอตัรา
การสบูอยูท่ี่ร้อยละ 21.36 แตอ่ตัราการสบูบหุร่ีของเยาวชนมีแนวโน้มสงูขึน้ โดยในปี 2554 มีอตัรา
สบูอยู่ท่ีร้อยละ 22 ซึง่สงูกว่าอตัราการสบูบหุร่ีของประชากรไทย โดยเฉพาะช่วงอาย ุ15-18 ปี 
อตัราการสบูบหุร่ีอยู่ท่ีร้อยละ 9.2 สงูกว่าเม่ือ 10 ปีท่ีแล้วคือปี 2544 ท่ีมีอตัราการสบูเพียงร้อยละ 
6.44 เท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัพบวา่เยาวชนเร่ิมสบูบหุร่ีอายต่ํุาสดุท่ี 6 ปี โดยนิยมสบูบหุร่ีโรงงานร้อย
ละ 74.72 บหุร่ีมวนเองร้อยละ 24.99 สาเหตเุพราะเยาวชนสามารถเข้าถึงการซือ้บหุร่ีได้ง่าย จึง
จําเป็นต้องหามาตรการป้องกนัเยาวชนไทยไม่ให้กลายเป็นนกัสบูหน้าใหม่ โดยควรต้องปรับปรุง
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีการบงัคบัใช้ได้จริง        วนันี ้ (22 ต.ค.) เม่ือเวลา 09.30 น. ท่ี
คณะสาธารณสขุศาสลตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล   (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยั
และจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) มหาวิทยาลยัมหิดล,22 ต.ค.55) 

         จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสบูของกลุ่มเยาวชนอายต่ํุากว่า 18 ปี 
จํานวนประมาณ 2,000 คน จากโรงเรียนมธัยม 7 แห่ง แบง่เป็นกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง และ
สงขลา 1 แห่ง ในเร่ืองการซือ้ขายบหุร่ีพบว่า เยาวชนร้อยละ 79 ระบวุ่า มีร้านขายบหุร่ีอยู่บริเวณ
รอบสถานศกึษา ร้อยละ 67 ระบวุ่า ร้านค้าใกล้สถานศกึษานิยมขายบหุร่ีแบบแบง่มวน ร้อยละ 
56.1 ระบวุา่ มีรุ่นพ่ีรุ่นน้องหรือเพ่ือนในโรงเรียนนําบหุร่ีมาขายแบบแบง่มวนในโรงเรียน ร้อยละ 80 
ระบวุ่า ร้านค้าแถวบ้านขายบหุร่ีให้เด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี และร้อยละ 74.4 ระบวุ่า สามารถหาซือ้
บหุร่ีได้ง่าย เน่ืองจากผู้ขายไม่เคยขอดบูตัรประชาชน ทัง้นี ้ แหล่งท่ีสามารถหาซือ้บหุร่ีได้ง่ายและ
ต้องเฝ้าระวงัคือ บริเวณหน้าโรงเรียน ร้านชําแถวบ้าน/แหล่งชอปปิง้/ตลาดกลางคืน และหน้า
ห้างสรรพสินค้า โดยพบว่ากลุ่มมธัยมมีความเส่ียงสงูสดุมากกว่ากลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยั     

(ศรีรัช ลาภใหญ่,2555 ) 
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           ในขณะท่ี ผศ. ลกัขณา เตมิศริิกลุชยั (2555) กลา่ววา่ ร่างพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.)ควบคมุ
การบริโภคยาสบูฉบบัใหมจ่ะช่วยให้เดก็สบูบหุร่ีน้อยลงและเข้าถึงบหุร่ีได้ยากขึน้ เน่ืองจากเป็นร่าง
กฎหมายท่ีทนัตอ่สถานการณ์ปัจจบุนัมากกว่ากฎหมายเดิม 2 ฉบบัคือ พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ.2535 ทัง้นี ้ในกฎหมายฉบบั
ใหม่ได้เพิ่มอายขุัน้ต่ําในการซือ้บหุร่ีจากเดิมอาย ุ 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี
ขายบหุร่ี ซึง่หากมีการละเมิดผู้ขายบหุร่ีให้เด็กอายต่ํุากว่า 20 ปี และนายจ้างของเด็กอายต่ํุากว่า 
18 ปีขายบหุร่ี ต้องระวางโทษจําคกุ 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ สว่นใน
ตา่งประเทศ พบวา่ ตอนนีญ่ี้ปุ่ นก็มีกฎหมายห้ามขายบหุร่ีให้เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปีแล้ว ขณะท่ีคเูวต 
ฮอนดรัูส กําหนดท่ีอาย ุ21 ปี อย่างในองักฤษก็จะใช้วิธี No ID ,No Sale คือต้องขอดบูตัร
ประจําตวัประชาชนก่อนขายทกุครัง้ หากไมมี่บตัรก็ห้ามขายบหุร่ี สว่นกรณีกําหนดห้ามเด็กอายต่ํุา
กว่า 18 ปีขายบหุร่ีเป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่ องค์กรสิทธิเด็กได้ออกมาให้ข้อมลูแล้วว่า เด็ก
สามารถประกอบอาชีพใดก็ได้แต่ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย จิตใจ และสงัคม ดงันัน้ การ
กําหนดดงักลา่วจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก  และ ผศ.ลกัขณา กลา่วอีกว่า กฎหมายฉบบัใหม่
ยงัห้ามวิธีการขายท่ีเด็กสามารถเข้าถึงบหุร่ีได้ง่าย ได้แก่ ห้ามขายผลิตภณัฑ์ยาสบูในสถานศกึษา 
ห้ามขายทางอินเทอร์เน็ต ห้ามขายผ่านเคร่ืองขาย ห้ามขายบหุร่ีต่ํากว่าซองละ 20 มวน และห้าม
แบ่งขายเป็นมวนๆ นอกจากนี ้ยงัยงัห้ามลดแลกแจกแถมบุหร่ี หรือซือ้บุหร่ีแล้วแถมของ ห้าม
โฆษณาในทกุรูปแบบ ห้ามแสดงบหุร่ีและราคาบหุร่ี ณ จดุขาย ห้ามสถานศกึษาของรัฐบาลรับเงิน
อุปถัมภ์จากบริษัทยาสูบ และห้ามบริษัทยาสูบเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
          ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทบหุร่ีและโรงงานยาสบูไม่อยากให้มีการออกกฎหมายควบคมุการบริโภค
ยาสบูฉบบัใหม่ จึงใช้วิธี "องค์กรหน้าชัน้" โดยตนไม่ได้เป็นผู้คดัค้านกฎหมายด้วยตวัเอง แตอ่าศยั
การเกณฑ์ชาวไร่ยาสบูมาเป็นเคร่ืองมือในการต่อต้าน ทัง้นี ้ขอยืนยนัว่า กฎหมายฉบบัใหม่ไม่มี
มาตราใดท่ีพดูถึงชาวไร่ยาสบูหรือการจํากดัการปลกูใบยาสบูเลย แตก่ฎหมายฉบบัใหม่นีต้้องการ
ป้องกนัการเกิดของนกัสบูหน้าใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ปีละ 3 แสนคน ซึง่ขณะนีก้ฎหมายได้ผ่านวาระรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทัง้ 4 ภาคแล้ว กําลงัอยู่ในขัน้ตอนการสรุปประเด็นประชาพิจารณ์จาก
กรมควบคมุโรคและให้นกัวิชาการ นกัควบคมุยาสบูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึงจะ
นําเข้าสู่ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี ้ซึง่หาก ครม.ผ่านร่างกฎหมายนี ้
แล้ว จะเข้าสูส่ภานิติบญัญตัิ ผ่านวาระ 1 ในการตัง้คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณากฎหมายแบบ
รายข้อตอ่ไป" (ลกัขณา เตมิศริิกลุชยั,2555) (ผู้จดัการออนไลน์ http://www.thaihealth.or.th/) 

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ  เปิดเผยวา่ จากสถานการณ์การสบูบหุร่ีลา่สดุในปี  2552 พบว่า 
การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตใุห้ประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 5 หม่ืนคนตอ่ปี โดยเฉล่ีย ผู้ชาย 1 ใน 6 
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คน และผู้หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี  ทําให้สญูเสียปีสขุภาวะ(ปีท่ีมีสขุภาพดี)จาก
การตายก่อนวยัอนัควรและความพิการ 6 แสนปี หรือ 11.1% ของภาระโรคทัง้หมดในผู้ชาย และ
สญูเสียปีสขุภาวะ 8.8 หม่ืนปี หรือ 2.1% ของภาระโรคทัง้หมดในผู้หญิง  ในจํานวนนีเ้ป็นโรคหวัใจ
และหลอดเลือด และมะเร็งปอดเป็นหลกั (24% และ 20% ตามลําดบั)   

ภาระโรคจากบุหร่ีเป็นโรคมะเร็งปอดสงูสดุ 75% โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 50%  จากการ
เปรียบเทียบกบัภาระโรคในปี 2547 พบว่าแนวโน้มผู้สบูบหุร่ีลดลงเล็กน้อย  แตภ่าระจากโรคยงัคง
เพิ่มขึน้ เป็นผลจากการสบูบหุร่ีในอดีต โดยเฉพาะโรคหวัใจและหลอดเลือด   หากคนไทยทกุคนไม่
สบูบหุร่ี จะทําให้ภาระโรคจากการสบูบหุร่ีลดลง 86% ในเพศชาย และ 61% ในเพศหญิง ซึง่ปีสขุ
ภาวะทีสญูเสียไปนัน้ สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศ และเศรษฐกิจด้วย” (กนิษฐา,2555) 

สุทัศน์ รุ่งเรืองหรัิญญา กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมุการบริโภคยาสบู 
คลินิกฟ้าใส กล่าวว่า การสํารวจพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ี พบว่า จากจํานวนผู้สบูบหุร่ีทัง้หมด มี 
60% ท่ีมีความคดิอยากเลกิสบูบหุร่ี โดยกวา่คร่ึงเคยเร่ิมเลกิบหุร่ีด้วยตนเอง ซึง่ในจํานวนนีก้ว่าคร่ึง
ไม่สามารถเลิกเองได้ การให้คําแนะนําและสนบัสนุนให้ประชาชนเลิกสบูบุหร่ี จึงถือเป็นเร่ือง
สําคญั แตปั่จจบุนัพบว่าภาครัฐยงัไม่ได้บรรจสุิทธิเพ่ือสนบัสนนุให้ประชาชนเลิกสบูบหุร่ีเข้าไปใน
หลกัประกนัสขุภาพทกุระบบ โดยมีเพียงคําแนะนํา แต่ยงัไม่มีการจดัเตรียมยาเลิกบหุร่ี ซึง่ผู้ ท่ีติด
บหุร่ีหนกั ตัง้แตว่นัละ 1 ซองขึน้ไป จะไม่สามารถเลิกเองได้ จําเป็นต้องมียาช่วย แตเ่ม่ือต้องจดัหา
ยาด้วยตนเอง จึงทําให้สว่นหนึ่งล้มเลิกความตัง้ใจ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายจาก
การเลิกบหุร่ี พบว่า คุ้มคา่ในการลงทนุ เพราะมีคา่ใช้จ่ายวนัละ 40-60 บาท เพียง 3 เดือน แตห่าก
ยังสูบบุหร่ีก็จะเสียทัง้เงินและเกิดโรคมากมาย(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 
http://www.thaihealth.or.th/)   

  รายงานของสํานกัควบคมุการบริโภคบุหร่ี(2555) สรุปรายงานการเฝ้าระวงัสถานการณ์
การรบริโภคบหุร่ีตัง้แตปี่ 2534 เป็นต้นมา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าห่วงใยหลายประการได้แก่ 
1) มีจํานวนผู้สบูและปริมาณท่ีสบูเพิ่มขึน้ 2) อายเุม่ือเร่ิมสบูเป็นครัง้แรกลดลง 3) ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีท่ีอยู่
ในกลุ่มจนท่ีสดุยงัคงได้รับผลกระทบสูงกว่ากลุ่มคนรวยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายท่ีซือ้ยามาสบู 4) ภาคใต้สบูบหุร่ีในปัจจุบนัสงูสดุและเปล่ียนแปลงลดลงต่ําสดุ ขณะท่ี
กรุงเทพฯมีอตัราการสบูสงูสดุในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และ 5) อตัราภาษีสรรพสามิตบหุร่ีซิการแรตท่ี
เพิ่มสงูถึง 85% ของราคา ณ โรงงานมิได้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้ประเทศจากภาษี
บหุร่ี 
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นอกจากนัน้ข้อมลูสถานการณ์ยงัสะท้อนให้เห็นว่าการสบูบหุร่ีชนิดมีควนัเพิ่มขึน้ในปีลา่สดุ
(2554) ผู้ชายสบูมากกว่าผู้หญิงจาก 12 เท่า เป็น 20 เท่า โดยพบในกลุม่อายรุะหว่าง 41-59 ปี ซึง่
เป็นวยัแรงงานสําหรับผู้ชายจะสบูเฉล่ีย 10 มวนตอ่วนั ในขณะท่ีผู้หญิง  
 2.  วิธีการและเทคนิคการเลิกสูบบุหร่ี 

 วิธีการเลกิสบูบหุร่ีสําหรับผู้ ท่ีติดบหุร่ีนัน้ สามารถทําสําเร็จได้หากมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกสบู
อย่างแน่วแน่และพิจารณาอย่างถ่องแท้ด้วยตนเองเสียก่อนว่าบหุร่ีนัน้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและ 
มีโทษอย่างไร  ผู้ ท่ีได้รับความสําเร็จในการเลิกสบูบุหร่ีส่วนมากใช้วิธีเลิกเด็ดขาดด้วยพลงัใจอนั
เข้มแข็งของตนเองเป็นสําคญั และเลิกสบูเลยจะได้ผลดีกว่า (กาญจนศรี สิงห์ภู่.2543) วิธีการเลิก
สบูบหุร่ีท่ีได้ผลมีวิธีท่ีพอสรุปได้ ดงันี ้
 2.1 การสร้างกําลงัใจให้เข้มแข็ง 
 ในการงดสบูบหุร่ีโดยใช้หลกัการให้กําลงัใจด้วยการตดัสนิใจทิง้บหุร่ีและอปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้
ในการสูบบุหร่ีทัง้หมดท่ีมีอยู่  ต้องมีความตัง้ใจจริงในการเลิกสูบบุหร่ี มีความพยายาม ความ
อดทน และหาเหตุผลต่าง ๆ ของการไม่สูบบุหร่ี เช่น  เพ่ือชีวิตท่ียืนยาว หรือเป็นการประหยัด 
เปล่ียนนิสยัในชีวิตประจําวนัหลงัจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ใช้วิธีเดินเล่น  บอกกบัตวัเอง 
บอกเพ่ือนๆ  และผู้ ท่ีรักใคร่นับถือว่า กําลังงดสูบบุหร่ี เพ่ือเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเอง พยายาม
ชกัชวนให้เพ่ือนๆเลกิสบูบหุร่ีด้วย เพ่ือจะได้ช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจให้แก่กนัและกนั ยดึมัน่ในสิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีตนเองนบัถือ จะเป็นอีกทางหนึง่ท่ีจะช่วย สง่เสริมให้กําลงัใจ 
 2.2 การปฏิบตัทิางร่างกาย 
 การปฏิบตัทิางร่างกายเพ่ือขจดัความอยากสบูบหุร่ี  ได้แก่ ด่ืมนํา้เปลา่ วนัละ 8-10 แก้วจะ
เป็นการช่วยขบันิโคตินออกจากร่างกายได้เร็วท่ีสดุใน 3-4 วนั ไม่รับประทานอาหารจนอ่ิม เกินไป
และไม่ควรรับประทานอาหารท่ีย่อยยากจําพวกเนือ้สัตว์มีไขมันสูง และอาหารรสหวาน 
รับประทานผกั ผลไม้ให้มาก ด่ืมนํา้ผลไม้แทนนํา้ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
อาบนํา้วนัละหลายครัง้จะช่วยทําให้รู้สกึสดช่ืน ถ้ารู้สกึหงดุหงิดไม่สดช่ืนแก้ไขโดยการรับประทาน 
วิตามินบี 1 ซึ่งพบได้ในถั่ว ข้าวซ้อมมือ ผกัท่ีมีสีเขียว ออกกําลงักายทุกวนัแต่ต้องไม่หนกัเกินไป
อาจทําได้โดยการเดนิหรือการสดูลมหายใจเข้าออกลกึๆ 
 ปัจจุบนัได้มีการคิดหาวิธีการและแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้สบูบุหร่ีหยุดสบูบุหร่ีกนัมากมาย
หลายวิธี อย่างไรก็ตามการช่วยให้คนเลิกสบูบุหร่ี ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะกระทําได้ง่าย  เพราะฤทธ์ิของ
นิโคตินในบุหร่ีนัน้ทําให้คนติดบุหร่ีมากกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเลิกได้โดยเด็ดขาด  ดงันัน้จึงมี
ความพยายามหาวิธีการมากมายท่ีจะช่วยผู้สบูบหุร่ีให้สามารถเลกิสบูบหุร่ีได้ โดยวิธีการมีทัง้ท่ีต้อง
ใช้ยา และไมต้่องใช้ยาตามรายละเอียด ดงันี ้
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 สําหรับวิธีการท่ีไมต้่องใช้ยาจะใช้วิธีการการให้คําปรึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ ท่ีต้องการเลิก
สบูบหุร่ี มีวิธีการ 5 ขัน้ตอน เรียกว่า 5A’s ดงันี ้ได้แก่ การถาม (Ask) การชกัชวน (Advise) การ
ประเมินความพึงพอใจ (Assess) การวางแผนช่วยเหลือในการเลิกสบูบุหร่ี (Assist) และขัน้
สดุท้ายเป็นการตดิตามผล (Arrange) 
 ส่วนการใช้ยาในการรักษาผู้ติดบุหร่ี มีทัง้ใช้และไม่ใช้นิโคติน การรักษาโดยใช้นิโคตินใน
การทดแทน ได้แก่ หมากฝร่ังนิโคตนิ  มีประโยชน์มากเพราะตวัยาสามารถป้องกนัอาการท่ีเกิดจาก
การอยากยาหลงัเลกิสบูบหุร่ี แผนแปะนิโคตนิ แปะท่ีคอและขอมือ สารนิโคตนิจะเข้าสูก่ระแสเลือด 
ภายใน 4-9 ชัว่โมง แตมี่ผลเสีย คือ อาจมีอาการนอนไม่หลบัสนิท (Sleep disturbance) บางราย
อาจระคายเคืองแก้ไขโดยการเปล่ียนท่ีแปะไปเร่ือยๆ หรือใช้ยา Hydrocortisone หรือ 
Triamcinolne cream ทา การรักษาโดยการใช้ยาไม่มีนิโคติน ได้แก่ Bupropion เป็นยาท่ีอยู่ในรูป
เมด็ ออกฤทธ์ิลดอาการ ซมึเศร้า ลดความวิตกกงัวล และสามารถควบคมุนํา้หนกัตวัได้ดี 
3.แรงสนับสนุนทางสังคม (Social  Support) 
 3.1 ความหมายของแรงสนบัสนนุทางสงัคม 
 คําวา่ แรงสนบัสนนุทางสงัคม มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่งๆ ดงันี ้
 Cobb (Cobb ,1976) ให้ความหมายของแรงสนบัสนนุทางสงัคมไว้ค่อนข้างกว้างโดย
กล่าวว่า เป็นการท่ีบุคคลได้รับข้อมลูท่ีทําให้ตวัเขาเช่ือว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็น
คณุคา่ ยกยอ่ง รวมทัง้ความรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
 Kahn (Kahn ,1979) กลา่ววา่ เป็นปฏิสมัพนัธ์อยา่งมีจดุหมายระหว่างบคุคลหนึ่งไปยงัอีก
บคุคลหนึ่ง ซึง่มีผลทําให้เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่กนั มีการยอมรับนบัถือ และมีการช่วยเหลือด้านวตัถุ
ซึง่กนัและกนั ยอมรับในพฤตกิรรมซึง่กนัและกนั ซึง่อาจเกิดขึน้ทัง้หมดหรือเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 Norbeck (Norbeck ,1982) กลา่วว่า แรงสนบัสนนุทางสงัคมช่วยให้บคุคลมีความเครียด
ลดลงจากการได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เรียนรู้วิธีการเผชิญกบัปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให้
บคุคลมีการรับรู้ความความรุนแรงของสิง่เร้าท่ีก่อให้เกิดความเครียดลดลงสามารถป้องกนั การเกิด
โรคและคงไว้ซึง่สขุภาพท่ีดี แรงสนบัสนนุทางสงัคมจงึมีความจําเป็นตอ่สขุภาพของบคุคล 
 Thoits (Thoits ,1982 ) ให้ความหมายว่า เป็นการท่ีบคุคลในเครือข่ายของสงัคม ได้รับ
การช่วยเหลือด้านอารมณ์ สงัคม สิ่งของ ซึง่เกิดจากมีการติดต่อกบับคุคลอ่ืน โดยการช่วยเหลือนี ้
จะทําให้บคุคลสามารถเผชิญกบัความเครียด และการตอบสนองตอ่ความเครียดได้รวดเร็วขึน้  
 Kaplan (Kaplan, 1997)  ให้ความหมายแรงสนบัสนนุทางสงัคม ออกเป็น 2 ความหมาย
คือ 
 1.  หมายถึง  ความพงึพอใจต่อความจําเป็นพิน้ฐานทางสงัคมในแตล่ะบคุคล  ซึง่ได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจ  ความช่วยเหลือ  ในสภาพแวดล้อมในสงัคมนัน้ๆ  ได้แก่  การได้รับความรัก  
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การยกย่องนับถือ  การมีคุณค่า  การเป็นส่วนหนึ่งและความปลอดภัย  ซึ่งได้รับจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
 2.  หมายถึง  ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยู ่ หรือขาดหายไปของแหลง่ท่ีให้การสนบัสนนุ   
 Beck (beck, 1982)  ให้ความหมายว่า  การนบัถือซึง่กนัและกนัและความช่วยเหลือของ
บุคคลในเครือข่ายของสงัคม  ถ้าได้รับแรงสนับสนุน  ก็จะรอดพ้นอันตรายจากสถานการณ์ท่ีมี
ความเครียดสงูได้  แตห่ากไมไ่ด้รับก็จะเกิดการเก็บกดทางสงัคม (Socail  stressors) 
 สรุปแล้วแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับความช่วยเหลือจากการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในสงัคม ทําให้เกิดความรู้สกึท่ีดีต่อกนั แรงสนบัสนนุทางสงัคมประกอบด้วย 
บุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย “ผู้ ให้แรงสนบัสนุน” อาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน แล้วมีผลทําให้ผู้ รับ
ปฏิบตัิไปในทิศทางท่ีผู้ รับต้องการ ซึ่งหมายถึงการมีสขุภาพท่ีดี แรงสนบัสนุนทางสงัคมอาจเป็น
บคุคลในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน และ
หรือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ กบัฝ่ายผู้ รับแรงสนบัสนนุ ซึง่หมายถึงผู้ ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมลู
ขา่วสาร วสัดสุิง่ของ หรือการสนบัสนนุด้านจิตใจจาก ผู้ให้แรงสนบัสนนุ 
 3.2  แหลง่แรงสนบัสนนุทางสงัคม 
 Kaplan (Kaplan, 1979  ) ได้กลา่วไว้ว่าแรงสนบัสนนุทางสงัคมนัน้ ต้องพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยู่ของแหล่งท่ีให้การสนบัสนนุ คือ ได้จากคนท่ีมีความสําคญัต่อคนคนนัน้ และ
คนท่ีมีความสําคญัดงักลา่วเป็นคนท่ีอยู่ในเครือข่าย  (Social network)  ของแตล่ะคน และ จาก
การศกึษาของ Kaplan พบวาคนท่ีขาดการติดต่อกบัคนในสงัคม จะทําให้เกิดโรคสงัคมแตกแยก 
(Social breakdown syndrome) คือ เป็นอาการท่ีไม่เป็นตวัของตวัเองตดัสินใจไม่ได้ขาดความ
เช่ือมัน่ในตวัเองและไมส่ามารถดแูลตวัเองได้และในทางตรงกนัข้าม คนเราอยู่ในสงัคมเม่ือประสบ
ปัญหามกัจะได้รับความช่วยเหลือ และการสนบัสนนุจากบคุคลในเครือข่ายของบคุคลนัน้ๆ ซึง่จะ
ทําให้ความคาดหวงัของแต่ละคนเป็นจริง แรงสนบัสนุนทางสงัคมจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหา   
  House  (House, 1981)  ได้จําแนกบคุคลท่ีเป็นแหลง่แรงสนบัสนนุทางสงัคมไว้ 2 กลุม่  
ตามลกัษณะความสมัพนัธ์  คือ 
  1. กลุม่ท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ หมายถึง บคุคลท่ีให้ความช่วยเหลือ 
แก่บคุคลอ่ืน โดยมีความสมัพนัธ์กนัตามธรรมชาติ ไม่เก่ียวข้องกบับทบาทการทํางาน หรือวิชาชีพ 
ได้แก่ คูส่มรส เครือญาต ิหรือเพ่ือนฝงู 
  2. กลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการ หมายถึง บุคคลท่ีให้การช่วยเหลือ
บุคคล อ่ืนโดยเก่ียวข้องกับบทบาทการทํางาน หรือวิชาชีพ ซึ่งจะมีลักษณะการช่วยเหลือท่ี
เฉพาะเจาะจง ประเภทหนึง่เป็นสว่นมาก เช่น แพทย์พยาบาล/ทีมสขุภาพ เป็นต้น 
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 Pender  (Pender 1996) แบง่แหลง่ของแรงสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 
  1. กลุม่ท่ีมีความผกูพนัธ์กนัตามธรรมชาติ (Natural support systems) ได้แก่ 
ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปฐมภูมิ เช่น บิดา และมารดา คอยดูแล
ช่วยเหลือ บตุรให้กําลงัใจและให้คําแนะนําแก่บตุรหรือสมาชิกของครอบครัว 
  2. กลุ่มเพ่ือน (Peer support systems) คนกลุ่มนีส้่วนมากเคยได้รับ
ประสบการณ์ท่ีมี ผลกระทบท่ีรุนแรงในชีวิตประสบความสําเร็จในการปรับตวั และมีการพฒันาไป
ในทางท่ีดีขึน้ ทําให้คนกลุม่นีมี้ความเข้าใจอย่างลกึซึง้เกิดขึน้ในตวัเอง จึงสามารถให้คําแนะนําใน
การแก้ปัญหาในสว่นท่ีคล้ายคลงึกบัประสบการณ์ท่ีเขาเคยประสบพบมากบัเพ่ือนได้ 
  3. องค์กรศาสนา (Organized religious support systems) เป็นกลุม่องค์กรท่ีมี 
การพบปะกนัในสถานท่ีทางกลุม่ศาสนาจดัไว้ เพ่ือให้การช่วยเหลือสนบัสนนุบคุคลในศาสนานัน้ๆ 
  4. กลุม่องค์กรท่ีให้การสนบัสนนุช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือขององค์กร 
ทางวิชาชีพ (Organized support systems of care giving or helping professional) ได้แก่ กลุม่
ผู้ดแูล สขุภาพ ผู้ช่วยเหลือท่ีมีทกัษะ และการบริการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีให้แก่ผู้ รับบริการ บคุคล จะ
แสวงหา กลุ่มสนบัสนนุทางสงัคมกลุ่มนีก็้ต่อเม่ือได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว และ
เพ่ือนไม เพียงพอ หรือแรงสนบัสนนุนัน้ไมไ่ด้ผล กลุม่บคุคลในวิชาชีพด้านสขุภาพ เช่น แพทย์ และ
พยาบาล จะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนบัสนนุในสว่นนีไ้ด้ 
  5. กลุม่องค์กรท่ีไม่ใช่กลุม่วิชาชีพด้านสขุภาพ (Organized support groups not 
directed by health professional) ประกอบด้วย กลุม่อาสาสมคัร และกลุม่ท่ีให้การช่วยเหลือซึง่
กนัและ กนั กลุ่มอาสาสมคัรเป็นกลุ่มท่ีให้การช่วยเหลือบุคคลท่ีไม่สามารถจะจดัหาบริหารให้แก่
ตนเองได้ ส่วนกลุ่มท่ีให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มบุคคลท่ีพยายามเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของสมาชิก หรือส่งเสริมการปรับตวัไปจนถึงการเปล่ียนแปลงชีวิต ความเป็นอยู่ เช่น 
กลุ่มผู้ มีปัญหาสขุภาพเรือ้รัง กลุ่มบุคคลท่ีเจ็บป่วยในระยะสดุท้ายของชีวิต หรือกลุ่มบุคคลท่ีติด
เชือ้เอดส์เหมือนกนั 
 3.3 ประเภทของแรงสนบัสนนุทางสงัคม 
 House  (House ,1985)   แบง่แรงสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 4 ประเภท คือ 
  1. แรงสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นการแสดงออกถึงการ
ยกยอ่งเห็นคณุคา่ความรัก ความไว้วางใจ ความห่วงใย และการรับฟัง ความรู้สกึเห็นอกเห็นใจ 
  2. แรงสนบัสนนุด้านการประเมินคณุคา่ (Appraisal support) เป็นการให้ข้อมลู 
เก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือข้อมูลท่ีนําไปใช้ประเมินตนเอง ในการรับรอง การให้ข้อมูล 
ป้อนกลบั การเปรียบเทียบกบัสงัคม 
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  3. แรงสนบัสนุนด้านข้อมลูข่าวสาร (Informational support) ได้แก่ การให้
คําแนะนําข้อชีแ้นะ ชีแ้นวทาง และการให้ข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยูไ่ด้ 
  4. แรงสนบัสนนุด้านทรัพยากร (Instrumental support) เป็นการช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การให้แรงงาน การให้เวลา การช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือ
ด้านสิง่ของ และการให้บริการด้วย 
 Pender  (Pender, 1996) ได้แบง่ชนิดของแรงสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1. แรงสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุการมีสว่นร่วม ซึง่อาจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีแสดงถึงความห่วงใย 
  2. แรงสนบัสนนุด้านข้อมลู ข่าวสาร (Informational support) เป็นการช่วยเหลือ 
บคุคลให้เกิดการเข้าใจวา่อยา่งไรควรทํา จงึจะมีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 
  3. การช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร (Instrumental aid) เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือ ในเร่ืองแรงงาน  เวลา 
  4. การยอมรับ (Affirmation) การยอมรับช่วยให้บคุคลแตล่ะคนเข้าใจภาวะและ 
ศกัยภาพท่ี เป็นจริงของตนเอง 
 cobb  (cobb, 1976)  แบง่แรงสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ชนิด คือ 
  1. แรงสนบัสนนุด้านอารมณ์ (emotional  support)  เป็นข้อมลูท่ีทําให้บคุคลเช่ือ
วา่ตนเองได้รับความรัก ความเอาใจใส ่ และมีความสนิทสนมใกล้ชิด  มีความผกูพนัและไว้วางใจ
ซึง่กนัและกนั 
  2.แรงสนบัสนนุด้านการยอมรับยกยอ่งและเห็นคณุคา่ (esteem  support)  เป็น
ข้อมลูท่ีทําให้บคุคลเช่ือวา่ตนเองมีคณุคา่  และบคุคลอ่ืนให้การยอมรับนบัถือและเห็นคณุคา่ของ
ตนเอง 
  3.แรงสนบัสนนุด้านการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม (socially support)  เป็นข้อมลูท่ี
บอกให้ทราบวา่บคุคลนัน้เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือขา่ยทางสงัคม  และมีความรู้สกึเป็นเจ้าของใน
สงัคมของตน 
 Thoits (Thoits,1982)  แบง่แรงสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ชนิด คือ 
  1.ด้านเคร่ืองมือ  เป็นการได้รับแรงสนบัสนนุด้านแรงงาน   วสัดอุปุกรณ์  สิ่งของ  
เงินทอง  2.ด้านข้อมลูข่าวสาร  เป็นการได้รับแรงสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร  รวมทัง้การ
ได้รับคําแนะนํา  และการป้องกนัตนเองจากอนัตราย 
  3.ด้านอารมณ์และสงัคม  เป็นการได้รับความรักความเอาใจใส่  การยอมรับเห็น
คณุคา่  การให้บคุคลนัน้รับรู้วา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
 Shaefer (  Shaefer,1981) แบง่แรงสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ชนิด คือ 
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  1.ด้านอารมณ์และความรู้สกึ   เป็นความรู้สกึถึงความเอาใจใส ่ ซึง่รวมถึงความ
ใกล้ชิดและความรักใคร่ผูกพนั  การให้ความมัน่ใจ  การยอมรับห่วงใย  การกระตุ้นเตือน  ซึ่งจะ
นําไปสูค่วามรุ้สกึวา่ตนเป็นท่ีรักและห่วงใยเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
  2.ด้านข้อมลูข่าวสาร  เป็นการได้รับแรงสนบัสนนุด้านข้อมลูป้อนกลบั  เพ่ือช่วย
ให้บคุคลเผชิญปัญหาได้  ข้อมลูขา่วสาร   คําแนะนํา  สิง่ท่ีบคุคลควรปฏิบตั ิ
  3.ด้านสิ่งของ  เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงด้านวตัถสุิ่งของ เงินทอง  หรือ
อาจเป็นการให้ความช่วยเหลือทางอ้อม เช่น แรงงาน หรือ  เวลา   
  จากแนวคดิแรงสนบัสนนุทางสงัคม  ผู้วจิยัได้นํามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ การ
สนบัสนนุทางด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูขา่วสาร  ด้านสิง่ของ  โดยการให้ความใกล้ชิด  ให้เวลาเพ่ือ
รับฟังปัญหา  การให้กําลงัใจ  คําแนะนํา  การกระตุ้นเตือนจากครอบครัว เพ่ือน และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุ เพ่ือเป็นแรงเสริมให้กลุม่เป้าหมายปรับเปล่ียนพฤตกิรรม การท่ีบคุคลได้รับรู้ถึงความ
เอาใจใสจ่ากบคุคลอ่ืน รับรู้วา่บคุคลอ่ืนให้ความหว่งใย จะทําให้บคุคลนัน้เกิดความคล้อยตาม 
และอยากจะปฏิบตัตินตามท่ีบคุคลอ่ืนได้แนะนํา 
 
4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จรีุพร  บวัลอย (2554) ได้ศกึษาการประยกุต์ใช้แบบแผนความเช่ือด้านสขุภาพและแรง
สนบัสนนุทางสงัคม  เพ่ือลดการสบูบหุร่ีของเกษตรกรชาย  อําเภอหนองหงส์  จงัหวดับรีุรัมย์   เป็น
การศกึษาแบบกึ่งทดลอง  ซึง่กลุม่ทดลองจะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม  6 ครัง้ ประกอบด้วย  การ
บรรยาย การชมวิดิทศัน์ การอภิปรายกลุม่ การกระตุ้นเตือน การให้กําลงัใจ และการศกึษาจากตวั
แบบจริง  โดยกลุม่ทดลองมีจํานวน  35  คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 35 คน  ผลการวิจยัพบว่า  
ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้โอกาสเส่ียง ความรุนแรง การรับรู้
ประโยชน์และอปุสรรคในการเลิกสบูบหุร่ี และการปฏิบตัิตวัเพ่ือลดการสบูบหุร่ี อยู่ในระดบัสงูซึง่
เพิ่มจากก่อนการทดลองท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และดีขึน้กว่ากลุม่เปรียบเทียบท่ีอยู่ ในระดบัปาน
กลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั p < 0.05 และมีความพงึพอใจตอ่การนํามะขามป้อมมาใช้
ลดความอยากบหุร่ีอยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 71.3 

เรวตั  เทพไทยอํานวย (2554) ได้ศกึษาผลของโปรแกรมอดบหุร่ีโดยการประยกุต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเองและแรงสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดการสบู
บหุร่ีของพระสงฆ์  อําเภอพทุไธสง  จงัหวดับรีุรัมย์  เป็นการศกึษาแบบกึ่งทดลอง  ซึง่กลุ่มทดลอง
จะได้รับโปรแกรมการอดบุหร่ีโดยการประยกุต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนบัสนุนทาง
สงัคม ประกอบด้วยกิจกรรมสุขศึกษา  แบบบนัทึกการกระตุ้นเตือนและให้คําแนะนําจากผู้ วิจัย   
โดยกลุม่ทดลองมีจํานวน  40  รูป และกลุม่เปรียบเทียบ 43 รูป  ผลการวิจยัพบว่า  กลุม่ทดลองมี
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คะแนนเฉล่ียความตัง้ใจในการป้องกนัตนเองจากการสบูบหุร่ีสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองและสงูกว่า
กลุม่เปรียบเทียบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  คะแนนเฉล่ียการปฏิบตัิในการป้องกนัตนเองจากการ
สบูบหุร่ีสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองและสงูกว่ากลุม่เปรียบเทียบอย่างมีนยัสําคญั  คะแนนเฉลี่ยการ
ได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมในการป้องกนัตนเองจากการสบูบหุร่ีสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองและ
สงูกวา่กลุม่เปรียบเทียบอยา่งมีนยัสําคญั 
 ปิยาภรณ์  เยาวเรศ  (1551)  ได้ศึกษากระบวนการบริการของคลินิกอดบุหร่ีใน
โรงพยาบาลสงักดัรัฐและเอกชน  มหาวิทยาลยัมหิดล  สุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนท่ี
ขึน้ทําเนียบคลนิิกอดบหุร่ี  ปี 2546  จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสขุ  บริบทองค์การท่ีเอือ้
แก่การดําเนินงานคลินิกอดบุหร่ี  พบว่าโรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายในการควบคุมการ
บริโภคยาสบูครบ  5 นโยบาย  (ร้อยละ  65.9)  มีหน่วยงานรับผิดชอบ  (ร้อยละ  100)  มีทีม
ผู้ รับผิดชอบดําเนินงานแบบสหสาขา  (ร้อยละ  61.7)  ส่วนการจดัสถานท่ีไม่เหมาะสม (ร้อยละ  
63.7)  งบประมาณส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรของโรงพยาบาล ( ร้อยละ   76.3)  มีการ
ประชาสมัพนัธ์ (ร้อยละ  88.6)  โดยใช้ส่ือมวลชนมากกว่าส่ือระดบับคุคล / กลุ่ม (ร้อยละ  47.3 
และ  ร้อยละ  23.6 ตามลําดบั )  กระบวนการดําเนินงานคลินิกอดบหุร่ี พบว่ามีการให้บริการเลิก
บุหร่ี  โดยใช้หลักการ 5A’s ส่วนใหญ่ครบ 5 ขัน้ตอน  (ร้อยละ  91.0)  โดยร้อยละ 100 มีการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนการถาม (Ask)  และให้คําแนะนํา (Advise)  ในขัน้ตอนการประเมินความ
พร้อม (Assess)  ร้อยละ 69.4  ขัน้ตอนการช่วยเหลือ  ร้อยละ 96.2  การช่วยเหลือสว่นใหญ่ไม่ใช้
ยา  (ร้อยละ  98.7)  ร้อยละ 100.0  เป็นการให้คําปรึกษา    ขัน้ตอนท่ี 5  การติดตามและ
ประเมินผล  (Arrange  Follow  up ) มีการดําเนินการน้อยท่ีสดุ  (ร้อยละ  91.0)  โดยใช้ทัง้การนดั
พบท่ีคลนิิกและการใช้โทรศพัท์ตดิตาม  (ร้อยละ  97.8 และ  83.1 ตามลําดบั )  วิชาชีพท่ีมีบทบาท
ดําเนินการมากท่ีสุดทัง้ 5 ขัน้ตอน  ของ 5 A’s คือ พยาบาล  ลําดับต่อมาคือ  แพทย์และ
นกัวิชาการสาธารณสขุ  มีผู้ รับบริการระหวา่ง  1-5 รายตอ่เดือน  (ร้อยละ  46.0)  และหนึง่ในส่ีของ
ผู้ รับบริการทัง้เลิกบหุร่ีได้สําเร็จและไม่สําเร็จสามารถติดตามได้ คิดเป็นร้อยละ  34.8  และ 18.0  
ตามลําดบั  และผู้ รับบริการสามในส่ีมาบําบดัตามนดัตอ่ปี  คดิเป็นร้อยละ 12.4 
 ลดาวลัย์  คนัธธาศริิ  (2550 )   ได้ศกึษาพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสบู
บุหร่ีของนกัศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือ
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีอายต่ํุากว่า 20 ปี  คือนกัศกึษาในชัน้ปี 1-2 และนกัศกึษาท่ีอายมุากกว่า  
20  ปี  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทัง้เพศหญิงและชาย  จากการศึกษาพบว่า  
ปัจจยีัท่มีผลตอ่การสบูบหุร่ีนัน้มีหลายปัจจยัด้วยกนั  ดงันี ้
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  เพศ – ผลการศึกษาพบว่า  เม่ือแบ่งตามเพศของกลุ่มตวัอย่างแล้ว  ปัจจยั
แตกตา่งทางด้านเพศจะมีผลตอ่การสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยจะพบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเพศ
ชายจะมีอตัราการสบูบหุร่ีมากกวา่เพศหญิง 
  อายแุละชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา – ผลการศกึษาพบว่า  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายมุากกว่า 
20 ปี  ขึน้ไป  จะมีอตัราการสบูบหุร่ีท่ีมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี  ซึง่กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี ขึน้ไปนัน้จะศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 3-4  สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี 
ขึน้ไปนัน้จะศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1-2     
  ภูมิลําเนา – ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
เชียงใหมจ่ะมีอตัราการสบูบหุร่ีมากกวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้มีภมูิลําเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่  ซึง่ทําให้เห็นว่า
ความแตกตา่งด้านภมูิลําเนาจะมีผลตอ่การสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง  สว่นปัจจยัตอ่ไปนีเ้ม่ือศกึษา
แล้วพบว่าไม่มีผลต่อการเลือกสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่   คนในครอบครัวผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  คะแนนเฉล่ีย (GPA)  รายได้ตอ่เดือนและท่ีพกัอาศยั 
 สวุรรณี  แสงอาทิตย์  (2550 ) ได้ศกึษาปัจจยัทํานายพฤติกรรมเส่ียงด้านการสบูบหุร่ี  ด่ืม
สรุาและเสพยาเสพติดในวยัรุ่นท่ีมีสขุภาพปกติและมีการเจ็บป่วยเรือ้รัง  กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่น
สุขภาพปกติ  จํานวน 111 คน  และวัยรุ่นเจ็บป่วยเรือ้รัง  จํานวน 136 คนท่ีได้จากการสุ่ม  
ผลการวิจยัสรุปผลได้ดงันีผ้ลการศกึษานีชี้ใ้ห้เห็นวา่วยัรุ่นทัง้ท่ีมีสขุภาพดีและเจ็บป่วยเรือ้รังเป็นผู้ ท่ี
อาจมีสารเสพติดและมีการคบเพ่ือนท่ีไม่เหมาะสมได้  โดยพฤติกรรมการคบเพ่ือนท่ีเสียง่าย
สามารถชกันําให้วยัรุ่นมีการเสพสารเสพตดิดงันัน้การดแูลด้านการคบเพ่ือน  การให้ความอบอุน่ใน
ครอบครัว  และสง่เสริมการรับรู้บทบาทผู้ ป่วยท่ีเหมาะสมในวยัรุ่นท่ีเจ็บป่วยเรือ้รัง  เป็นเร่ืองสําคญั
ในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงด้านการเสพสารเสพติดในวยัรุ่น  การบริหารงานเพ่ือป้องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษาช่วงชัน้ท่ี 3-4 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหนองคาย  เขต 2 กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ผู้ อํานวยการโรงเรียน  รองผู้ อํานวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ครู
ผู้ รับผิดชอบและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  จํานวน 90 คน  โดยศึกษาจาก
ประชากรทัง้หมด  ผลการวิจยัพบวา่   
  1. บุคลากรมีความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารงานเพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาช่วงชัน้ท่ี 3-4  สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลําดบัจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  คือด้านการวางแผน  
ด้านการจัดการองค์กร  ด้านการใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ  ด้านการประเมินผล  และด้านการ
ประสานงานเป็นอนัดบัสดุท้าย 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อระดับการบริหารงานเพ่ือ
ป้องกนัยาเสพตดิ  พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั  ทัง้โดยรวมและรายด้านทกุด้าน           



38 
 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย 
๑.ข้อมลูการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรไทยอาย ุ

๑๕ ปีขึน้ไปสบูบหุร่ี ๑๐.๙๐ ล้านคน (ร้อยละ ๒๐.๗๐) เพศหญิงเท่ากบัร้อยละ ๒.๐๑ และเพศชาย
เท่ากับร้อยละ ๔๐.๔๖ โดยทัว่ไปเพศชายเร่ิมสบูบุหร่ีครัง้แรกเม่ืออายุประมาณ ๑๘ ปี ส่วนเพศ
หญิง เร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ ๒๒ ปี 

๒.การสบูบหุร่ีในรอบ ๑๘ ปีท่ีผ่านมา มีแนวโน้มลดลง แต่ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ มีจํานวนผู้สบู
บหุร่ีเพิ่มขึน้จากปีพ.ศ.๒๕๕๐ เล็กน้อย ดงันี ้ประชากรไทยอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไปท่ีสบูบหุร่ี29 มีจํานวน
ลดลงจาก ๑๒.๒๖ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๐๐) ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เป็น ๑๐.๘๖ ล้านคน (ร้อยละ 
๒๑.๒๒) ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ แตใ่นปี พ.ศ.๒๕๕๒ กลบัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเป็น ๑๐.๙๐ ล้านคน (ร้อยละ 
๒๐.๗๐)30 ทัง้นีเ้พราะมีนกัสบูหน้าใหม่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอตัราการสบู
บหุร่ีลดลงต่ําสดุในปีพ.ศ.๒๕๕๐ ท่ี ร้อยละ ๑.๙๔ และ กลบัเพิ่มขึน้เล็กน้อยในปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็น
ร้อยละ ๒.๐๑จากการท่ีบุหร่ีราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด และกลยุทธ์การตลาดของ
อตุสาหกรรมยาสบูท่ีมุง่เป้าไปท่ีเยาวชนและผู้หญิง 

๓.ปริมาณการสบูบหุร่ีตอ่วนัในประชากรไทยอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป เฉล่ียสงูถึง ๑๐ มวนต่อวนั
ผู้สบูบุหร่ีแบ่งเป็นผู้สบูน้อยกว่า ๑๐ มวน จํานวน ๕.๐๖ ล้านคน (ร้อยละ ๔๖.๖) และผู้สบูตัง้แต ่
๑๐ มวนขึน้ไป จํานวน ๕.๗๙  ล้านคน (ร้อยละ ๕๓.๔)31 ซึง่ผู้สบู ๑๐ มวนขึน้จําเป็นต้องใช้ยาใน
การบําบดัโรคเสพยาสบู เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีตดินิโคตนิ 

๔.ผู้สบูบุหร่ีอายุ ๑๕ ปีขึน้ไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหร่ีมวนเอง ข้อมลูระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าสดัสว่นผู้สบูบหุร่ีมวนเองอยู่ระหว่าง ร้อยละ ๕๐.๘๕–๔๓.๙๙ โดย
ร้อยละ ๙.๑๙  สบูทัง้บหุร่ีซองและบหุร่ีมวนเอง 32 และ มีการสบัเปล่ียนประเภทไปมา เน่ืองมาจาก
การขึน้ราคาบหุร่ีซองท่ีมีผลมาจากการขึน้ภาษี หรือราคาท่ีลดลงมาจากการลดภาษีนําเข้าหรือการ
ขยายตลาดของบุหร่ีราคาถูกภายในประเทศ โดยท่ียาเส้นท่ีเป็นส่วนประกอบของบุหร่ีมวนเองมี
อตัราภาษีเพียงร้อยละ ๐.๑ ในขณะท่ีบุหร่ีซองมีการเพิ่มอตัราภาษีสูงขึน้ตามภาวะเงินเฟ้อ จน
ปัจจบุนัมีอตัราภาษีอยู่ท่ีร้อยละ ๘๕ จากราคา ณ โรงงานอตุสาหกรรม สําหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ี

                                                 
29 หมายถึง ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจํา/ ทกุวนั และผู้สบูบหุร่ีเป็นครัง้คราว 
30 สํานกังานสถิติแห่งชาติ. 
31 การสํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
32 การสํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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ผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภณัฑ์
ยาสบูนําเข้า 

เดก็และเยาวชน 
๕. อตัราการสบูบหุร่ีในกลุ่มอาย ุ๑๙-๒๔ ปี ลดลงต่ําสดุในปีพ.ศ.๒๕๔๙ และค่อยๆ

เพิ่มขึน้ จนมีอตัราสบูบหุร่ีเท่ากบั ร้อยละ ๒๒.๑๙ ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ โดยสงูขึน้จากปีพ.ศ.๒๕๕๐ 
จํานวน ร้อยละ ๐.๙๒ สว่นช่วงอาย ุ๑๕-๑๘ ปี ลดลงต่ําสดุในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ และคอ่ยๆเพิ่มขึน้ จน
มีอตัราสบูบหุร่ีเท่ากบั ๑๕.๙๑ ซึง่ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ โดย สงูขึน้จากปี พ.ศ.๒๕๕๐ จํานวน ร้อยละ 
๐.๓๗ 

๖.จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พบว่าเยาวชนอายต่ํุากว่า ๑๘ 
ปี สว่นใหญ่ร้อยละ ๙๓.๖๐ ไมเ่คยถกูผู้ขายขอดบูตัรประชาชน  และโดยสว่นใหญ่ซือ้บหุร่ีแบบแบง่
มวนขายหรือซือ้เป็นมวนร้อยละ ๖๘.๒๕ รองลงมาซือ้เป็นซองร้อยละ ๓๑.๔๖ และอีกเล็กน้อยซือ้
เป็นห่อใหญ่ หรือคาร์ตนัร้อยละ ๐.๒๙33  

 ๗.ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อตัราการบริโภคยาสบูซึง่รวมทัง้ยาสบูชนิดมีควนัและชนิดไม่มีควนั
ของเยาวชนไทยอาย ุ๑๓-๑๕ ปีสงูถึงร้อยละ ๑๖.๔ โดยอตัราการบริโภคยาสบูในเพศชายร้อยละ 
๒๕.๔เพศหญิง ร้อยละ ๗.๘ สว่นอตัราผู้สบูบหุร่ีร้อยละ ๑๑.๗ อตัราการสบูบหุร่ีในเพศชายร้อยละ 
๒๐.๑เพศหญิง ร้อยละ ๓.๘ และ เป็นท่ีน่าตกใจว่าร้อยละ ๘ ของเยาวชนท่ีไม่สบูบหุร่ีในปัจจบุนั 
คิดว่าตนเองจะเร่ิมสบูบหุร่ีในปีหน้า34 ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และ
ชกัจงูให้เอาแบบอยา่งได้ง่าย โดยส่ือตา่งๆ และผู้ ท่ีอยูร่อบข้าง  

                                                 
33 ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู. สถานการณ์การสบูบหุร่ีของเยาวชนไทยอาย ุ๑๑-๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. 
34 ศภุวรรณ  มโนสนุทร, นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, สาลินี เซน็เสถียร, นพวรรณ อศัวรัตน์. การสํารวจการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย อาย ุ๑๓-
๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. ศนูย์ข้อมลูเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดตอ่ สํานกัโรคไม่ติดตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. 
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6. กรอบแนวคดิ (Conceptual framework)   
 
 
 
 
 

แนวทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพด้านยาสบู 

พฒันาปัญญา 
ปญัญารูร้อบเทา่ทนั 
ปญัญาบรรลุอสิรภาพ 
ปญัญาทาํเป็น  

แนวทางการสร้างวฒันธรรมสขุภาพ 
การอบรม สรา้งความมรีะเบยีบวนิยั 
มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ี
มาตรการทางสงัคม 

สร้างทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อ
สขุภาพด้านยาสบู 

คดิถงึผูอ้ื่นใหม้ากกวา่ตน 
การไมพ่ึง่พงิความสขุทางวตัถุอยา่งเดยีว 
การเชื่อมัน่ในความเพยีรของตน 
รูจ้กัคดิอยา่งมเีหตุผลและเป็นประโยชน์

แนวปฏิบติัเพ่ือควบคมุปัจจยัเส่ียงด้านยาสบู 
- มสีถานทีป่ลอดยาสบู 
- มกีฎกตกิาทีเ่ป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั 
- ลดปจัจยัเสีย่งต่อสขุภาพดา้นยาสบู 

สขุภาวะท่ีดี 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย  
โครงการวิจยัเร่ืองการนํามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิในชมุชนบ้านขาม

เรียง หมู่ 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ระเบียบวิธีวิจยั  เป็นวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ร่วมกบักระบวนการวิจยั
ท้องถ่ิน (Community Base Research : CBR) โดยมีคําถามการวิจยั คือ รูปแบบการนํามติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาตด้ิานยาสบูสูก่ารปฏิบตัใินพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคามได้อยา่งไร 

การวิจยัแบง่เป็น 3 ระยะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

การศึกษาระยะที่ 1  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของ
ประชาชนชมุชนบ้านขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพ่ือค้นหาแนวทางในทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของประชาชน
ชมุชนบ้าน ขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุม่เป้าหมายหลกั กลุม่ผู้สบูหลกัในชมุชน (ร้อยละ 11.42) 

 กลุม่เป้าหมายรอง ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่ 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 100 คน 

 นิสติพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 16 คน 
 ขอบเขตการวิจัย   ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่ 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสาคาม ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 
เคร่ืองมือในการวิจัย  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลกึ  การสนทนากลุม่ยอ่ย การจดัเวทีสรุป
บทเรียนและการร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนการดาํเนินงานในระยะที่ 1 

ระยะที่ 1 : การศกึษาสถานการณ์ปัญหาเบือ้งต้น   
1) ประชมุทีมวิจยัเพ่ือชีแ้จงความเข้าใจเก่ียวกบักรอบการวิจยัและกําหนดบทบาทหน้าท่ี  

ทีมวิจัยได้ค้นหาทีมวิจยัเพ่ือท่ีจะช่วยกันขบัเคล่ือนงานในเชิงนโยบาย โดยคํานึงถึง
บทบาทและภารกิจของแตล่ะคน  ประกอบด้วยนกัวิชาการ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล นกัส่ือสาร นอกจากนัน้ได้ตัง้ทีมวิจยัในพืน้ท่ี ประกอบด้วยผู้ นํา
ชมุชนและ อสม. 
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2) เวทีชีแ้จงโครงการชมุชน 

การจดักิจกรรมชีแ้จงโครงการตอ่ชมุชน ทีมวิจยัได้ทําควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียน
การสอนในรายวิชาปฏิบตักิารพยาบาลชมุชน ซึง่นิสติพยาบาล จํานวน 16 คน ได้
เข้าฝึกงานในพืน้ท่ีบ้านขามเรียงหมู่ท่ี 20 ดงันัน้จึงเป็นสถานการณ์และโอกาสท่ี
เอือ้อํานวยตอ่การขยบังานวิจยั เพราะทีมวิจยัสามารถแทรกซมึเข้าไปในชมุชนใน
ลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยใช้กระบวนการสร้างความไว้วางใจตอ่ชมุชน รวมถึง
การเรียนรู้ชมุชนในช่วงแรก ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้คือ คนในชมุชนโดยเฉพาะกลุม่แกนนํา
ทัง้ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตา่งก็ให้การยอมรับโครงการดงักลา่ว โดยเฉพาะกลุม่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบได้ให้การสนบัสนนุและต้องการให้มีการดําเนินการในประเดน็ดงักลา่ว 
การจดัเวทีชีแ้จงเบือ้งต้น มีผู้ เข้าร่วมเวทีประมาณ 30 คน ประกอบด้วยผู้ นําชมุชน 
อสม. และชาวบ้านขามเรียงหมู ่20 

3) ประชมุทีมวิจยัสร้างเคร่ืองมือ แตกกรอบเพ่ือเก็บข้อมลู  
 เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน ทีมวิจยัได้ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมลู โดยทําการเก็บ
ข้อมลู 3 สว่น คือ 1) ข้อมลูจากเอกสาร 2) ข้อมลูเชิงปริมาณ และ 3) ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

   ข้อมูลจากเอกสาร ทําการทบทวนเอกสารงานวิจยัและสถานการณ์เก่ียวกบัยาสบู 
เพ่ือสรุป 

ทบทวนองค์ความรู้ให้เป็นปัจจบุนั  และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมถึงนํามาประกอบการ
กําหนดทิศทางการขบัเคลื่อนโครงการ 

   ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสถานการณ์ และความรู้ 
พฤตกิรรมเส่ียง  

ทศันคติตอ่การสบูบหุร่ี  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถาม ข้อมลูเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี ความรู้
และทศันคตกิารสบูบหุร่ี หาคา่ความเช่ือมัน่ได้เท่ากบั 0.82  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ผู้สูบบุหร่ี ผู้ ได้รับผลกระทบ 
เช่น ภรรยา บตุร บคุคลในครอบครัว ผู้ นําชมุชน รวมถึงการสงัเกต 
 นอกจากนัน้ได้ทําการค้นหากรณีศกึษาท่ีพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรม และสมคัรใจเป็น
คนต้นแบบเพ่ือท่ีจะเป็นตวัอย่างให้กบัผู้ อ่ืน รวมถึงการค้นหาครอบครัวและร้านค้าต้นแบบเพ่ือลด 
ละ เลกิการสบูและการขาย 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 นอกจากทีมวิจยัหลกัแล้ว ในการเก็บข้อมลูมีทีมผู้ช่วยเก็บข้อมลู ได้แก่ นิสิตพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 16 คน อสม. จํานวน 10 คน โดยมีแนวทางในการเก็บข้อมลู ดงันี ้
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  4.1 ศกึษาและสํารวจสถานการณ์  โดยใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์กลุม่ และ
การจดัประชมุระดมความคดิเห็น 
  4.2 สร้างตวัชีว้ดั แนวทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพด้านยาสบู  โดยทีม
วิจยัหลกัได้ประชมุร่วมกบัผู้ นําชมุชน และ อสม.เพ่ือหารูปแบบการดําเนินงานเบือ้งต้น  
  4.3 เก็บข้อมลูวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ม ผลกระทบต่อผู้สบู ครอบครัวและชมุชน 
รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการสมัภาษณ์กลุม่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ   
  4.4 เวทีถอดบทเรียนแนวทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู 
 5) ประชุมทีมวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแนวทางการจัดเวทีนําเสนอข้อมูลสู่
ชุมชน ทีมวิจยัได้ทําการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของชุมชนและข้อมลูสถานการณ์
เบือ้งต้น (รายละเอียดดงับทท่ี 4) 
 6) เวทีนําเสนอข้อมลูระดบัชุมชนและกําหนดแนวทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพ
ด้านยาสบู มีการนําเสนอในเวทีประชาคมสขุภาพ ในประเด็นบุหร่ี ทําให้ชาวบ้านตระหนกัถึง
ปัญหาและต้องการหาทางออกร่วมกนัทัง้ในระดบัครัวเรือนและระดบัชมุชน 
 7) การจดักิจกรรมปฏิบตัิการเบือ้งต้น จากการนําเสนอข้อมลูตอ่ชมุชน ชาวบ้านเสนอให้มี
การดําเนินงานในระดบัชมุชนเพ่ือรณรงค์ให้ชาวบ้านเกิดความตระหนกัและสร้างการตื่นตวั จึงได้มี
การจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ ด้วยการจดันิทรรศการเก่ียวกับบุหร่ี การประกวดคําขวญัเพ่ือ
ต้านภยับหุร่ี คําขวญัท่ีได้รับรางวลัท่ี 1 คือ “จดุบหุร่ีทกุมวน เป็นชนวนแห่งความตาย”  
 8) การเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทีมวิจยัได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมกลาง
สองครัง้ คือในเวทีท่ีกรุงเทพฯ และท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี ในครัง้หลงันี ้ทีมพืน้ท่ีได้แก่กํานนั ผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่บ้านและ     อสม.ท่ีเข้าร่วมเวทีได้เกิดแนวคิดในการทํางานในระดับพืน้ท่ี และเกิดแรง
บนัดาลใจท่ีจะทํางานตอ่เน่ือง 
  
การศึกษาระยะที่ 2 : การปฏิบัตกิารตามแผนแบบมีส่วนร่วม 
 1) ประชมุทีมวิจยัเพ่ือวางแผนปฏิบตักิาร 
  การดําเนินการในระยะนี ้ทีมวิจัยได้ประชุมทีมพืน้ท่ีและชาวบ้าน เพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและได้หาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือนําไปกําหนดเป็น
แผนปฏิบตัิการ  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นําชมุชน อสม. 
ชาวบ้านและมีเจ้าหน้าท่ีของศนูย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทัง้พยาบาล
และเภสชักร ซึง่ภายหลงัการประชมุ ได้มีการกําหนดแนวทางในการขบัเคลื่อนงานร่วมกนัในระดบั
ภาคีเครือขา่ยเพ่ือการรักษาและดแูลตอ่เน่ืองสําหรับผู้สบูบหุร่ีท่ีต้องการเลกิบหุร่ี 
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 นอกจากนัน้ยังได้ค้นหาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมใน
โครงการ เช่น การใช้หมอลําในการรณรงค์ การค้นหาภมูิปัญญาในการอดบหุร่ี เป็นต้น 
 

2) ปฏิบัติการแนวทางการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบโดยการ (เร่ิม
ดําเนินงานเป็นบางกิจกรรม) 

 ส่งเสริมกลุ่มเด็กเยาวชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง ป้องกันภัยคุกคามทาง
สงัคมได้  

 สง่เสริมผู้ปกครอง ครู ผู้ นําชมุชนและประชาชนในการร่วมสร้างแนวทางการ
ควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสบูโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา   

 สง่เสริมการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  

 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ปกครอง และชมุชนโดยการมีสว่นร่วม
ของชมุชนในทกุภาคสว่น 

 สง่เสริมการสร้างนโยบายสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคีเครือขา่ยการสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง   
 13) เวทีตดิตามความก้าวหน้า 
 
ระยะที่ 3 : การประเมินผลและสรุปผลการศกึษา 
  การดําเนินงานในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 มีการประเมินผลกระวนการและปรับรูปแบบการ
ทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยพยายามเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างพลังให้กับบุคคล 
ครอบครัว และชมุชนในการแก้ปัญหาเร่ืองบหุร่ี นอกจากนัน้ในระยะสิน้สดุโครงการ จะมีแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล ดงันี ้
 1) สรุปผลการปฏิบตักิาร 
 2) เวทีนําเสนอผลระดบัชมุชน 
 3) ประชมุทีมวิจยัเพ่ือสรุปบทเรียน 
 4) รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
ขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมลูตาม CIPP Model  
1.  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ประเมินจาการศกึษา

บริบทชมุชน สถานการณ์ปัญหา เพ่ือค้นหาสาเหต ุผลกระทบ และแนวโน้ม  



44 
 

2.  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) ประเมินจากการความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ีจะเป็นแรง
ขบัเคลื่อนให้มีแนวปฏิบตัเิพ่ือควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู  

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) โดยการคืนข้อมลูสูช่มุชนเพ่ือ
ร่วมตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไข และหาแนวทางในการปฏิบตักิารร่วมกนั  

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ประเมินผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ปฏิบตัิการเพ่ือหาแนวทางในการควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพด้านยาสบู ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของชมุชน 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

โครงการวิจยัเร่ืองการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิในชมุชน บ้านขามเรียง หมู ่
20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม มีคําถามการวิจยัคือมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ
ด้านยาสบู นําไปสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคามได้อย่างไร และมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 1) เพ่ือ
ศกึษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของประชาชนชมุชนบ้านขาม
เรียง หมู่ 20 จงัหวดัมหาสารคาม  2) เพ่ือค้นหาแนวทางในทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู
ของประชาชนชมุชนบ้าน ขามเรียง หมู่ 20 จงัหวดัมหาสารคาม 3) เพ่ือหารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการ
ขบัเคลื่อนการนํามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสบูสูภ่าคปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม และ 
4) เพ่ือค้นหาปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคลื่อนการนํามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสบูสูภ่าคปฏิบตัิจริง
ในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม 
 สําหรับการนําเสนอผลการศกึษา จะจําแนกเป็น 4 ประเดน็ ตามวตัถปุระสงค์การศกึษา ดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1  สภาพทัว่ไป บริบทของหมูบ้่านและ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Environment) 

ตอนท่ี 2    ลกัษณะทางประชากรและสงัคม   (Social – demographic  data)     
ตอนท่ี 3  สถานการณ์ปัญหาการสบูบหุร่ีและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตอนท่ี 4  แนวทางในการแก้ปัญหาและการขบัเคลื่อนไปสูน่โยบายสาธารณะของชมุชน 

ตอนท่ี  5   ปัจจยัของความสําเร็จ และปัญหาอปุสรรค                
ผลการศกึษา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป บริบทของหมู่บ้านและ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
บริบททั่วไปของบ้านขามเรียงหมู่ 20 
จากการศึกษาชุมชน    โดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามและการสงัเกตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ท่ีได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือการศึกษาชุมชนเม่ือวนัท่ี  16  สิงหาคม 2555  พบว่า  สภาพท่ีตัง้ของ
ครัวเรือนมีความเป็นสดัส่วน  มีถนนแบ่งขอบเขตชดัเจน   ภายในชมุชนส่วนใหญ่ไม่คอ่ยสะอาดยงัมีเศษขยะเกล่ือน
กลาดบริเวณหน้าบ้าน   และบริเวณหน้าบ้านบางครัวเรือนเป็นท่ีตัง้ของกองขยะ  บางครัง้หลายๆครัวเรือนนําขยะมา
กองรวมกนัเพ่ือให้เทศบาลมาเก็บทําให้ขยะล้นเกล่ือนกลาด    

สภาพถนนภายในหมูบ้่านมีท่อระบายนํา้  แตแ่ละในหมูบ้่านบางซอยยงัไมมี่ท่อระบายนํา้ทําให้มีนํา้
เสียสง่กลิน่เหม็นมีขยะตกหลน่ในแหลง่นํา้เสีย  ก่อเกิดปัญหายงุลาย สง่กลิน่เหม็น  และบางครัวเรือน   ยงัไม่
มีท่อระบายนํา้ จงึระบายลงพืน้ในบ้าน  นํา้จงึไหลออกมาบริเวณหน้าบ้านทําให้บางครัวเรือนมีสิง่แวดล้อมท่ี
ไมดี่  ถนนเส้นหลกัท่ีเข้าหมูบ้่านเป็นถนนลาดยาง  สว่นถนนท่ีเป็นซอยในหมูบ้่านเป็นถนนคอนกรีตทัง้หมด  
มีเพียงไมก่ี่ซอยท่ีเป็นถนนดนิแดง  และมีหลมุมีบอ่  การคมนาคมสะดวก  เข้าถงึบริการตา่งๆได้งา่ย   
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เน่ืองจากสภาพการตัง้ครัวเรือนค่อนข้างห่างกนั  ถนนภายในหมู่บ้านมีความสะดวกสบาย  ไม่เป็น
หลมุเป็นบ่อ  ทําให้การเดินทางไปมาสะดวก  รวมทัง้การเดินทางไปใช้บริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ประจําตําบลขามเรียง จงึมีความสะดวกสบายท่ีจะเข้ารับการรักษาเม่ือเจ็บป่วยเล็กๆ  น้อยๆ   ถ้าอาการไมดี่
ขึน้จะเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึง่ห่างจากหมูบ้่านระยะทางประมาณ  12   กิโลเมตร  
 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 

บ้านขามเรียง  หมู่ท่ี  20   ตําบลขามเรียง   อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคามพืน้ท่ี    มีอาณา
เขตคลอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางจนไปถึงมหาวิทยาลยัมหาสารคาม   ตําบลขามเรียง – วดัป่ากู่แก้ว ลกัษณะ
หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
อยู่ติดกบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (มอใหม่) ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในท่ีสาธารณะประโยชน์  ติดถนนทางหลวง
ชนบท  สายบ้านขามเรียง-บ้านนาสีนวล เป็นลาดยาง ตัง้อยูห่่างจากท่ีตัง้สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบล
ขามเรียง  1  กิโลเมตร  ห่างจากอําเภอเมืองมหาสารคามประมาณ 12  กิโลเมตร  ห่างจากท่ีว่าการอําเภอ
กนัทรวิชยั 15 กิโลเมตร   มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,933 ไร่   ประกอบด้วย ท่ีอยู่อาศยั  47  ไร่ พืน้ท่ีไร่นา  1,048  ไร่  
พืน้ท่ีสาธารณะ 836  ไร่  มีจํานวนหลงัคาเรือน  76 หลงัคาเรือน ประชากรรวม 267  คน   มีอาณาเขตดงันี ้ 
ทิศเหนือ    ติดกบับ้านโนนแสบง  ทิศตะวนัออก   ติดกบับ้านขามเรียง หมู่ท่ี 1 ทิศใต้   ติดกบับ้านท่า
ขอนยาง ทิศตะวนัตก  ติดกบับ้านขามเรียงหมู่ท่ี 15  ปัจจบุนัมีจํานวนหอพกันกัศกึษา และอาคารพาณิช
ร้านค้าเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ โดยขาดการวางแผนโยเฉพาะเร่ืองผงัเมืองทําให้บ้านขามเรียงเร่ิมประสบปัญหา
ความแออดัและปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมาก 

ลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบ  ประมาณ 80% ใช้ทํานา และเป็นท่ีดอน ประมาณ 20%   ใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยั   ลกัษณะของดนิ สว่นใหญ่เป็นดินทราย   ลกึลงไปประมาณ 1.50 เมตร จะพบชัน้หินลกูรังกระจายอยู่
ทัว่ไปแตไ่ม่มีความหนา   พืน้ผิวสว่นใหญ่เป็นดินอุ้มนํา้ไม่ดี   เม่ือฝนหยดุตก นํา้ในท่ีนาจะแห้งเร็วกว่าปกต ิ   
การทําการเกษตรของราษฎรในหมูบ้่านจะอาศยันํา้ฝนจากธรรมชาต ิ และระบบคลองชลประทานจากแมนํ่า้ชี   
สภาพถนนโดยทัว่ไปเป็นถนนคอนกรีตทัว่ทัง้ชุมชน  สภาพถนนในแต่ละฤดกูาลไม่แตกต่างกนัมากนกั  บาง
ซอยมีถนนชํารุด  ในฤดฝูนถนนบางซอยมีนํา้ขงั    

แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในเขตชมุชน  บ้านขามเรียง  หมู่ท่ี 20     มีพืน้ท่ีทัง้หมด  836  ไร่  มี
แหลง่นํา้ท่ีสําคญั  ได้แก่  ห้วยสายคอไหลจากบ้านโนนแสบงผ่านไปท่ีบ้านดอนหน่องหรือหนองค ู และมีสระ
นํา้อยู่ 1 แห่ง  คือ หนองสิมใต้  ไม่ได้ใช้เพ่ือการเกษตร แตใ่ช้ในการอปุโภค  ไม่สามารถบริโภคได้   เพราะ
ไม่ได้ผ่านการกรองและระบบฆ่าเชือ้   และป่าไม้ เดิมอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1  กิโลเมตร ด้านทิศตะวนัออกเนือ้
ท่ี  1300 ไร่ ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตําบลขามเรียง  หมูท่ี่ 20  

การตัง้บ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ไม่แออดัมาก ยกเว้นบริเวณท่ีเป็นหอพกั   บริเวณรอบบ้านมีรัว้
รอบขอบชิดชดัเจน   ทําให้มีพืน้ท่ีระหว่างบ้านเรือนแต่ละหลงั  ทําให้การเดินหรือสภาพแวดล้อมไม่แออดั
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จนเกินไป  ในชุมชนจะมีหอพักท่ีบางครัวเรือนสร้างขึน้เพ่ือหารายได้  และส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะเป็น
บ้านเรือนมากกว่าพืน้ท่ีใน การประกอบอาชีพ  พืน้ท่ีท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ   เช่น  ทํานา   เลีย้งสตัว์  เป็น
ต้น    

ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  
 ระบบสาธารณปูโภคในชนุชน  มีนํา้ประปาท่ีทางเทศบาลตําบลขามเรียงจดัไว้ให้สําหรับการอปุโภค  

นํา้ประปาท่ีใช้ในการอุปโภคผลิตจากนํา้ผิวดินจากหนอง อบต. หมู่ 15   และนํา้ใต้ดินท่ีวัด   และใช้
นํา้ประปาจากส่วนภมูิภาค   และจากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม   ครัวเรือนส่วนใหญ่มีนํา้ใช้เพ่ือการ
อปุโภคบริโภคอย่างพอเพียง    และมีบางครัวเรือนใช้นํา้ฝนท่ีกกัเก็บไว้ในการบริโภคด้วย    นอกจากนัน้ยงัมี
ระบบไฟฟ้าทกุหลงัคาเรือน   รวมทัง้ระบบส่ือสารด้วยระบบโทรศพัท์    แบบตัง้เสารับสญัญาณในหมู่บ้าน 
การรับสญัญาณโทรศพัท์ สะดวก มีโทรศพัท์สาธารณะ และระบบโทรศพัท์มือถือ ตู้โทรศพัท์ 3 ตู้ เสาโทรศพัท์
ท่ีวางข้างศนูย์เดก็เลก็/บ้านโนนแสบง  

สําหรับแหลง่บริการและแหลง่ประโยชน์ตา่งๆ   ในชมุชน     ได้แก่  
สถานพยาบาล  เม่ือเจ็บป่วยผู้ รับบริการจะไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลขาม

เรียง และผู้ รับบริการไปรับการรักษาโรคเรือ้รังท่ีโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประจํา ภายในหมู่บ้านมีศนูย์
สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 1 แห่ง ผู้ รับบริการไมไ่ด้เข้าไปใช้บริการ 

เทศบาลตาํบลขามเรียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบตามภารกิจของเทศบาล เช่น 
การจดัเก็บขยะ การเสียภาษีหอพกั และการตดิตอ่ทะเบียนราษฎร์ การได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

วัด  ส่วนใหญ่ผู้ รับบริการและครอบครัวจะไปทําบุญท่ีวดัชยัจูมพล ซึ่งตัง้อยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านขามเรียง              
อ.กนัทรวิชยั จ.มหาสารคาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านขามเรียง ครอบครัวผู้ รับบริการไม่ได้เข้าไปใช้
บริการในศนูย์พฒันาเดก็เลก็เน่ืองจากภายในครอบครัวไมมี่เดก็ท่ีสามารถเข้าเรียนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

โรงสีข้าว ในชมุชนบ้านขามเรียงหมู่ 20 มีโรงสีข้าว  1  แห่ง  เป็นโรงสีข้าวสว่นบคุคล  ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของชุมชน เวลาการเปิด-ปิดไม่แน่นอนแล้วแต่ปริมาณข้าวท่ีชาวบ้านนํามาสี  ไม่เสีย
คา่บริการ  แตเ่จ้าของโรงสีจะได้ในสว่นของรําข้าว สว่นใหญ่ครอบครัวผู้ รับบริการจะไปสีข้าวท่ีโรงสีข้าวแห่งนี ้

ร้านขายของชาํทั่วไป  ในชมุชนมีร้านค้าและร้านขายของชําทัง้สิน้ 4 แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้าน  
ผู้ รับบริการบอกว่าส่วนใหญ่จะซือ้สินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าในหมู่บ้านเน่ืองจากราคาของสินค้า
ใกล้เคียงกบัราคาทัว่ไปในท้องตลาด 

ร้านขายอาหารต่างๆ  ร้านขายอาหารมีทัง้หมด 3 แห่ง ซึง่จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ อาหารตามสัง่      
ลกัษณะอาหารสะอาด ถกูสขุลกัษณะ ราคาไมแ่พง  ชาวบ้านสามารถซือ้รับประทานได้ ครอบครัวผู้ รับบริการ
จะซือ้อาหารปรุงสําเร็จมารับประทานบ้าง ส่วนใหญ่จะปรุงอาหารเอง โดยวตัถดุิบในการประกอบอาหารจะ
ซือ้มาจากร้านค้าภายในหมูบ้่าน และตลาดนดัทกุวนัองัคารและวนัเสาร์ 
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หอกระจายข่าว  ภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว 1 แห่ง ตัง้อยู่ท่ีทําการผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งใช้ในการ
ประกาศข่าวสาร  ประชาสมัพนัธ์  นดัหมาย  และให้ข้อมลูต่างๆ แก่ประชาชน นอกจากนัน้ยงัมีการกระจาย
ข่าวสารทางสุขภาพ เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้และสามารถติดตามข่าวสารได้ทันเวลา ครอบครัว
ผู้ รับบริการรับฟังขา่วสารทางหอกระจายขา่วของหมูบ้่านทกุวนั ได้ยินเสียงประกาศชดัเจนดี 

ที่ อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  ในชุมชนไม่มีท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ครอบครัว
ผู้ รับบริการจะรับฟังขา่วสารทางโทรทศัน์มากกวา่ 

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ในชมุชนมีร้านซอ่มรถจกัรยานยนต์จํานวน 1 ร้าน หากรถจกัรยานยนต์
ของครอบครัวผู้ รับบริการมีปัญหาก็จะมาใช้บริการท่ีร้านแห่งนี ้

ร้านซ่อมอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ในชมุชนมีร้านซอ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวน  1 ร้าน หากใน
ครัวเรือนมีปัญหาต้องซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าก็จะมารับบริการท่ีร้านแห่งนี ้
 
ความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณี   

พ.ศ. 2339   ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านโคก   บ้านแต้   บ้านซาดเหล่าแดง บ้านข่อย  
อําเภอกมลาไสย   จงัหวดักาฬสินธุ์ มาตัง้ถ่ินฐานอยู่ โดยมีนายจมูพล (ไม่ทราบสกลุ) เป็นหวัหน้ากลุม่ พอมี
ราษฎรเพิ่มมากขึน้ทางการจึงตัง้ผู้ ใหญ่บ้านขึน้ปกครอง  โดยมีนายหลาง   ศีรละคร เป็นผู้ ใหญ่บ้านคนแรก 
ในตําบลท่าขอนยาง 

ช่ือบ้านขามเรียง เดมิเป็นพืน้ท่ีท่ีมีต้นขามเรียน(มะขามเทศ) ขึน้อยู่เรียงรายเป็นจํานวนมาก จึงตัง้ช่ือ
ว่า  ขามเรียน แตไ่ด้เรียกกนัเพียนเร่ือยมาจนเป็น บ้านขามเรียง จนถึงปัจจบุนั  และปัจจบุนั ตําบลท่าขอน
ยาง มีหมู่บ้านเพ่ิมมากขึน้ ทางการจึงแยกบ้านขามเรียงออกมาเป็นตําบลขามเรียง ใน  พ.ศ. 2515  สมยัท่ี
นายประสทิธ์ิ บญุเรืองเป็นผู้ใหญ่บ้าน  มีหมูบ้่านในเขตตําบลขามเรียง จํานวน 10 หมูบ้่าน ดงันี ้1)  บ้านขาม
เรียง 2)  บ้านโนนแสบง  3)  บ้านเขียบ  4)  บ้านหนองแข้  5)  บ้านมะกอก  6)  บ้านห้วยชนั  7)  บ้านดอนนา 
8) บ้านหนองขาม 9)  บ้านหวัหนอง  10)  บ้านดอนหนอ่ง ภายหลงัมีหมูบ้่านเพิ่มมากขึน้ใหมอี่ก 3  
หมูบ้่าน คือ 1)   บ้านกดุหวัช้าง  2)   บ้านดอนมนั  3)   บ้านโขงกดุเวียน  

ชาวบ้านขามเรียงโดยทัว่ไปมีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  แม้วา่สภาพทัว่ไปของชมุชนจะมีลกัษณะเป็น 
แบบกึ่งเมือง แตช่าวบ้านสว่นใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทัว่ไป  ค้าขาย  รับราชการ  และ
ประกอบธุรกิจเปิดร้านค้าขายของชํา       

สําหรับสภาพบ้านเรือนและสขุอนามยัของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ทกุครัวเรือนมีสภาพมัน่คงทกุ
ครัวเรือนมีห้องนํา้  ห้องส้วม  ส่วนใหญ่เป็นส้วมซึม  การกําจดัขยะ ภายในชุมชนจะมีถงัขยะตัง้ไว้เป็นจุดๆ 
จํานวนไม่มาก   และอยู่ห่างกนั ซึง่ทางเทศบาลจดัไว้ และรถเก็บขยะจะเข้ามาจดัเก็บ แต่มกัมีปัญหาว่าขยะ
ค้าง เพราะรถไมเ่พียงพอ   สว่นสภาพบ้านเรือนสว่นใหญ่มีความคงทนถาวร  มีลกัษณะ สว่นใหญ่เป็นบ้าน  2 
ชัน้ ข้างลา่งเป็นปนูข้างบนเป็นไม้ มีรัว้รอบขอบชิด อากาศถ่ายเทได้สะดวก     



49 
 

ปฏิทนิชุมชน   
 

เดอืน ประเพณี 
เดือนอ้าย บญุกุ้มข้าวใหญ่ 
เดือนย่ี บญุกุ้มข้าวใหญ่ 
เดือนสาม บญุข้าวจ่ี 
เดือนส่ี บญุผะเหวด 
เดือนห้า บญุสงกรานต์ 
เดือนหก บญุบัง้ไฟ  
เดือนเจ็ด บญุเบกิบ้าน 
เดือนแปด บญุเข้าพรรษา 
เดือนเก้า บญุข้าวประดบัดนิ 
เดือนสบิ บญุข้าวสาก 
เดือนสบิเอ็ด บญุออกพรรษา   (ตกับาตรเทโว) 
เดือนสบิสอง บญุกฐิน  บญุลอยกระทง 

 
เดอืนอ้าย   บญุกุ้มข้าวใหญ่    
เดือนยี่   บญุปีใหม่ ชาวบ้านจะทําอาหารคาวหวาน และนําไปร่วมตกับาตรท่ีวดัท่ีบริเวณถนนเส้น

กลางหมู่บ้าน โดยการทําบญุขึน้ปีใหม่นีจ้ะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตประมาณ 9-12 รูปสาเหตท่ีุทําบญุตกั
บาตรในช่วงปีใหมเ่น่ืองจากคนสงูอายใุนหมูบ้่านต้องการท่ีจะให้บตุรหลานได้อนรัุกษ์ประเพณีและวฒันธรรม
อัน ดีงามของคนไทยไ ว้ ถือ เ ป็นการ ร่วมทําบุญในหมู่ บ้ าน เพิ่ มความสมานสามัค คี ในหมู่ บ้ าน   
  เดือนสาม   บุญข้าวจ่ีชาวบ้านจะนําข้าวจ่ีใส่นํา้อ้อยและไข่ จ่ีข้าวเกรียบท่ีชาวบ้านร่วมกันทําโดย
นําไปทําบุญร่วมกันในช่วงเช้าท่ีวัด   โดยมีความเช่ือว่าเป็นการสกัการะและบูชาเทวดาท่ีเป็นผู้คุ้มครอง
หมูบ้่านเพ่ือให้อยูก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสขุและถือวา่เป็นมงคลชีวิต  

เดือนส่ี  บญุเผวด จะมีการห่อข้าวต้ม ของหวานเพ่ือเตรียมนําไปใส่บาตรตอนเช้าในการทําบญุนัน้
ชาวบ้านจะนําข้าวสารเคร่ืองอปุโภคและบริโภคต่างๆ ไปรวมกนัท่ีวดั เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นการทําบญุอทิุศส่วนกศุล
ให้กบัญาติพ่ีน้องท่ีเสียชีวิตหรือล่วงลบัไปแล้ว ในช่วงเพลจะมีการนิมนต์พระจากหมู่บ้านอ่ืนมาให้เทศน์เผวส โดย
ชาวบ้านจะร่วมรับฟังและมีการถวายเผวส จากนัน้จะมีการเทศน์เผวสต่อจนจบเร่ือง ในระหว่างท่ีเทศจะมีต้นกัน
หลอนจากต่างหมู่บ้านร่วมทําบุญเร่ือย ๆ เม่ือหมดต้นกันหลอนชาวบ้านจะร่วมกันทําความสะอาดวดัและกลบั
มาร่วมทําบญุในหมูบ้่าน ซึง่ในวนันีถื้อเป็นช่วงเวลาการพบปะสงัสรรค์ระหวา่งญาตพ่ีิน้องหรือเพ่ือนพ้อง  
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เดือนห้า  บญุอฐิั ในช่วงนีจ้ะถือเอาวนัสงกรานต์ท่ีตรงกบัวนัท่ี 13 เมษายนของทกุปีเป็นการรดนํา้
ดําหัวให้กับผู้ สูงอายุในหมู่บ้าน เม่ือเวลาบ่ายสามจะมีการเชิญพระพุทธรูปเพ่ือทําการสรงนํา้พระในช่วงวัน
สงกรานต์วนัท่ี 14 เมษายน ในช่วงเช้าจะมีการสรงนํา้กระดกูญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลบัไปแล้วท่ีศาลาวดั พร้อมทัง้ร่วม
ทําบญุตกับาตรท่ีศาลาการเปรียญในวนัท่ี 15 เมษายน จะมีการแห่พระพทุธรูปรอบหมู่บ้าน ในระหว่างท่ีแห่นัน้จะมี
กลองยาวร่วมขบักลอ่มดนตรี ชาวบ้านจะร่วมกนัสรงนํา้และร่วมกนัสาดนํา้มีความสนกุสนานร่ืนเริงไปตลอดเส้นทาง 
โดยถือวา่เป็นการต้อนรับเข้าสูป่ระเพณีสงกรานต์อยา่งแท้จริง 

เดือนหก  บญุเลีย้งศาลเจ้าปู่ ประจําหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะมีการจดัเหล้าไหไก่ตวั เพ่ือนําไปเลีย้ง
เจ้าปู่  และจดัทําบัง้ไฟเพ่ือเส่ียงทายสถานการณ์ของหมูบ้่าน เช่น ดนิ ฟ้า อากาศ ความสงบสขุของหมูบ้่านโดยจะทํา
บัง้ไฟขนาดเล็กจํานวน  3 ลําเพ่ือทําการเส่ียงทายในการทําพิธีจะมีขะจํา้เป็นผู้ นําในการทําพิธีดงักลา่ว  ในช่วงเพล
จะมีการเลีย้งพระสงฆ์บริเวณหนองสิมเพ่ือเป็นการเอาบุญหนอง บญุบ้านเพ่ือให้หมู่บ้านมีความอดุมสมบรูณ์และ
อยูเ่ย็นเป็นสขุ ในช่วงเย็นจะมีการนําพระสงฆ์มาสวดมนต์บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเช่ือว่าเป็นการสวดขบัไลผี่
สางออกจากหมู่บ้านเพ่ือให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสขุ ในช่วงเช้าของวนัต่อมา จะมีการเลีย้งพระสงฆ์เพ่ือทําสงัฆทาน 
โดยจะมีการทําธงหน้าววั ธงข้าวดํา ข้าวแดง ไปท่ีวดัทกุหลงัคาเรือนให้พระสวดขบัไล่สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน และ
พระจะเสกคาถาใสหิ่นและข้าวสารให้ขะจํา้นํามาหวา่นรอบหมูบ้่านเป็นอนัเสร็จพิธีกรรม  

 เดือนเจ็ด มีบญุบัง้ไฟซึง่จดัร่วมกบัหมู่บ้านอ่ืน ๆ บริเวณใกล้เคียง โดยแตล่ะหมู่บ้านจะนําบัง้ไฟไป
ร่วมขบวนหนึ่งบัง้ มีการแต่งตวัเป็นผาแดง นางไอ่ และฟ้อนรํากนัอย่างสนุกสนาน เป็นพิธีกรรมเพ่ือให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลในเดือนนีจ้ะมีการบวชนาคก่อนเข้าพรรษาโดยในพิธีการบวชนาคนัน้จะมีการจัดขบวนแห่นาครอบ
หมู่บ้านเพ่ือนําไปทําพิธีในวดั ซึง่ในตอนเย็นจะมีพิธีกรรมจดัมหรสพให้ชาวบ้านชม ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัเจ้าภาพท่ีมี
การจดังานบวช  

เดอืนแปด บญุเข้าพรรษา จดัในวนัขึน้  15 ค่ํา ภายในพิธีกรรม จะมีการตกับาตรถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบนํา้ฝนแก่พระสงฆ์ท่ีวดั สว่นตอนเย็นจะมีการทําขนัธ์ดอกเบญจใบตองกล้วยทําสว่ยเอาดอกไม้เสียบบชูา
หิง้พระและเอาไปถวายพระท่ีวดัจนกระทัง่ถึงตอนค่ํา ชาวบ้านจะไปรวมกนัท่ีวดัเพ่ือตัง้บญุคณุรับศีลรับพรและเวียน
เทียนเป็นอนัเสร็จพิธี  

 เดือนเก้า บญุข้าวประดบัดิน จดัในวนัขึน้  15 ค่ํา โดยชาวบ้านจะห่อข้าวต้ม ขนม รวมทัง้ห่อข้าว
สําหรับญาติผู้ล่วงลบั ประกอบไปด้วย ข้าว พริก เกลือ ปลาร้า ข้าวดํา ข้าวแดง ข้าวเบือ ข้าวสาร หมากพล ูกอกยา 
และข้าวต้มขนม โดยห่อรวมกันในใบตองตอนเย็น ก่อนวนังานจะมีการตัง้บุญคุณท่ีวดัรุ่งเช้าก็จะเอาข้าวของท่ี
เตรียมไว้ให้พระสวดมนต์ใส่ห่อข้าวแล้วเอาห่อข้าววางไว้บนดินพร้อมกบัเรียกญาติท่ีล่วงลบัและแม่ธรณีมารับเอา 
โดยจะแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายท่ีศาลเจ้าปู่  ในช่วงเช้าวนัต่อมาก็ไปทําบุญตกับาตรท่ีวดั และร่วมถวายจตปัุจจยัและ
พระจะเทศน์ 1 กณัฑ์  

 เดือนสิบ บุญข้าวสาก ทําในวันเพ็ญเดือนสิบ ก่อนถึงวันงานหนึ่งวันญาติพ่ีน้องจากหมู่บ้าน
ใกล้เคียงจะเอาข้าวสารกล้วยสกุสําหรับไว้ทําข้าวต้มในวนัประกอบพิธีกรรมมาให้ญาติผู้ ใหญ่ ญาติผู้ ใหญ่จะให้ศีล
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ให้พร รวมถึงให้เงินตลอดจนหาของฝากกลบับ้านให้ด้วย เช่น ข้าวสาร ปลาร้า มนั ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ก่อนถึงวนั
งานหนึง่วนัชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้มขนมและห่อข้าวสําหรับญาตผิู้ลว่งลบัไปแล้วเช่นเดียวกบับญุข้าวประดบัดนิแต่
แตกต่างกันตรงท่ีบุญข้าวสากจะต้องมีผลไม้เป็นส่วนประกอบรุ่งเช้าของวนังานประมาณเจ็ดโมงเช้า ชาวบ้านจะ
นําเอาข้าวต้ม ขนม ไปทําบญุตกับาตรท่ีวดั และในเวลาเพล 10.00 น. โดยเตรียมห่อข้าวสาก ห่อคําหมาก ห่อยาสบู 
และห่อข้าวปลาอาหารซึ่งเย็บคู่กันพร้อมกับห่อข้าวใหญ่ เพ่ือนําไปถวายพระสงฆ์ซึ่งใช้เส้นไหม หรือเส้นด้ายมดั
ห่อหุ้ม เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเส้นไหมหรือเส้นด้ายดงักล่าวจะจงูดวงวิญญาณญาติผู้ล่วงลบัตลอดจนญาติท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ไปสู่สวรรค์โดยห่อข้าวใหญ่จะเอาไปถวายพระส่วนห่อข้าวสากจะเอาไปให้พระพรมนํา้มนต์และสวด 
หลงัจากนัน้ชาวบ้านจะเอาไปห้อยตามต้นไม้แล้วเรียกญาติผู้ลว่งลบัมารับสว่นบญุโดยเหลือไว้เผ่ือนําไปใส่ในนา ท่ี
สวน เพ่ือบชูาตาแฮกและคอกววั ควาย เพ่ือเป็นสริิมงคล พิธีกรรมดงักลา่วมีการจดัขึน้ทกุปี  

เดือนสิบเอ็ด มีบญุออกพรรษา ทําในวนัขึน้ 15 ค่ํา และบญุกฐินทําในวนัแรม 1 ค่ํา ถึงขึน้หนึ่งค่ํา
เดือนสบิสอง โดยชาวบ้านจะทําข้าวต้ม ขนม ขนัธ์ดอกเบญจ ขึน้หิง้บชูาพระจากนัน้เอาขนมไปใสบ่าตรร่วมกนัท่ีวดั 
พิธีกรรมดงักลา่วมีการจดัขึน้ทกุปี   

เดือนสิบสอง บุญกฐิน มีการห่อข้าวต้ม ขนมต่าง ๆ ไปร่วมทําบุญท่ีวดัในตอนเช้าส่วนท่ีบ้านจะมี
การเลีย้งแขก ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนฝงูเพ่ือร่วมสงัสรรค์ ในวนัตอ่มาจะมีการไปทอดกฐินท่ีวดัตา่ง ๆ โดยในต้นกฐินนัน้จะ
มีเงิน ต้นกล้วย ข้าวสาร ต้นอ้อย เคร่ืองอปุโภค บริโภคตา่ง ๆ โดยพิธีกรรมนีจ้ะมีการจดัขึน้ทกุปี  

 
ภมิูปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

1.  การบายศรีสู่ขวัญ ได้แก่นางสงัข์  พรมกลิง้  น.ส.เจน  อรรคฮาตสี  นางทองมา  เหลา่วงศรี  
นางเพ็ญ  อรรคฮาตสี  

2. หมอพืน้บ้าน  ได้แก่ 1) นายจนัทร์  เน่ืองกลัยา มีความสามารถในการ เป่าพิษไฟ เป่าพิษหมา
กดั เป่าคางทมู 2) นายพิมพ์     เน่ืองไชยยศ  สมารถ เป่ากําเริด   3) นายสงวน  เหลา่สมบตั ิ มีความสามารถ
ในการเป่ากลาง (แผลร้อนใน) 

 
ประเพณีและความเช่ือ    
 ชาวบ้านในหมู่บ้านขามเรียงหมู่ 20   นบัถือศาสนาพทุธ  ในหมู่บ้านมีศาสนสถาน  คือ วดัชยัจมูพล 
เพ่ือทําบญุตามประเพณีและบําเพ็ญทางจิตใจ ชาวบ้านมีความเช่ือในเร่ืองของบาปบญุคณุโทษ ภตูผี เทวดา 
โดยชาวบ้านจะนบัถือจารีต ประเพณี การทําบญุ การแตง่งาน การสะเดาะเคราะห์ และประเพณีทางศาสนา 
ได้ยดึถือประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้มีการปฏิบตัติามประเพณีท้องถ่ิน โดยตลอดและพร้อมเพียงกนั  
ความเช่ือ 
 ชาวบ้านขามเรียงยงัคงมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองไสยศาสตร์หรือผี วิญญาณ เชน่ เช่ือวา่หากเคารพ
หรือบชูาพระแมธ่รณี ผีปู่ ตา จะทําให้คนและสตัว์เลีย้งหลดุพ้นจากอนัตรายทัง้ปวง 
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นอกจากนีช้าวบ้านยงัเช่ือวา่ ผีนา ผีตาแฮก ซึง่สงิสถิตอยูบ่ริเวณท่ีนา ท่ีทําการเกษตร ทําให้สภาพ
ความเป็นอยูดี่ขึน้  ชาวบ้านมีความสบายใจท่ีได้ให้ความเคารพบชูา   

 
ประเพณีเก่ียวกับการเกิด แก่ เจบ็ ตาย  

การเกิด  ในอดีตชาวบ้านต้องทําคลอดกับหมดตําบล เน่ืองจากการเดินทางไปทําคลอดท่ี
โรงพยาบาลไม่สะดวก หลงัจากทําคลอดเสร็จแล้วหมอตําแยจะตดัสายสะดือของเด็ก นําไปใส่กระด้งร่อน 
พร้อมกบัมีคํากลา่วว่า “คัน๋แม่นลกูส ูให้มาเอามือ้นีว้นันี ้  มือ้หน้าเป็นลกูก ูกู้ลกูก ูกู้ลกูก”ู กรรมดงักลา่วเป็น
การช่วยคุ้มครองให้เดก็มีชีวิตรอดและเลีย้งง่าย 
 ในอดีตนางทอง คลงัแสง (เสียชีวิตแล้ว)  เป็นหมอตําแยประจําหมู่บ้านท่ีได้รับการอบรมวิธีทําคลอด
บตุรท่ีอําเภอโกสมุพิสยั แต่ในปัจจบุนัไม่มีหมอตําแยแล้วเน่ืองจากชาวบ้านไปใช้บริการท่ีสถานีอนามยัหรือ
โรงพยาบาล 
 การเจ็บป่วย หากมีคนเจ็บป่วยและรักษากบัแพทย์แผนปัจจบุนัไม่หาย ชาวบ้านมกัสนันิษฐานว่า
มาจากการท่ีผิดผี ดงันัน้วิธีการรักษาต่อมาคือจะเชิญหมอธรรมมารักษา ปัจจบุนัมีชาวบ้านมีชาวบ้านมารับ
การรักษากบัหมอธรรมในชมุชนแตไ่มบ่อ่ยนกัเน่ืองจากเป็นความเช่ือสว่นบคุคล   
 การตาย  เม่ือมีผู้ เสียชีวิตเกิดขึน้ในหมู่บ้าน หากเป็นการตายธรรมชาติ ชาวบ้านจะนําไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาท่ีวดัชยัจมูพล ซึง่เป็นวดัประจําหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นการตายท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุ(ตายโหง) 
ศพจะถกูนําไปตัง้บําเพ็ญกศุลท่ีบริเวณวกัเลย  เน่ืองจากมีความเช่ือว่าถ้าหากนําศพมาเก็บไว้บริเวณบ้านจะ
ทําให้ชาวบ้านในหมูบ้่านมีความเป็นอยูอ่ยา่งไมเ่ป็นสขุ 
 
 ตอนที่  2   ลักษณะทางประชากรและสังคม   (Social – demographic  data)     

จาํนวนประชากรทัง้หมด    จํานวนประชากรทัง้หมดตามทะเบียนราษฎร์  282  คน    คน  86 
ครัวเรือน   จําแนกเป็น เพศชาย  จํานวน  133  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.16   เพศหญิง จํานวน  149  คน   คิด
เป็นร้อยละ 52.83 จํานวนประชากรทัง้หมดท่ีสํารวจจริง  267  คน  76 ครัวเรือน   เพศชาย  จํานวน  127  คน  
คดิเป็นร้อยละ 47.60 เพศหญิง  จํานวน  140  คน  คดิเป็นร้อยละ 52.40  (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม , 2555)      

 
โครงสร้างประชากร 
ด้านอายุและเพศหรือโครงสร้างอายุและเพศ  (Age sex Structure) 

จากการสํารวจข้อมลูประชากรจําแนกเป็นกลุม่อายพุบว่า ช่วงอายท่ีุพบมากท่ีสดุ คือ ช่วงอาย ุ     15-19 ปี 
และ 40-44 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของประชากรทัง้หมด รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ30-34 ปี  
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของประชากรทัง้หมด ช่วงอาย ุ 50-54 ปี จํานวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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7.5 ของประชากรทัง้หมด และพบว่าช่วงอายขุองประชากรท่ีพบน้อยท่ีสดุ คือ ช่วงอาย ุ80 - 84  ปี จํานวน 2 
คน  คดิเป็นร้อยละ  0.7  ของประชากรทัง้หมด  ระดบัการศึกษา   

 
ระดบัการศึกษาที่สาํเร็จ  
สว่นใหญ่ประชาชนในชมุชนสําเร็จการศกึษาระดบั ประถมศกึษา  จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.3  รองลงมา คือ  มธัยมศกึษาปลาย  จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และระดบัปริญญาตรี จํานวน 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 7.9  

ระดับการศึกษาที่กาํลังศึกษา   สว่นใหญ่ประชาชนในชมุชนกําลงัศกึษา  ระดบัปริญญาตรี  และ
ระดบัประถมศกึษา จํานวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5  มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 
4.9 และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5  
  เชือ้ชาต ิ ศาสนา  และสถานภาพการสมรส    
    เชือ้ชาต ิ    ประชาชนในชมุชนทัง้หมดมีเชือ้ชาตไิทย  คดิเป็นร้อยละ 100 

  ศาสนา     ประชาชนในชมุชนทัง้หมดนบัถือศาสนาพทุธ คดิเป็นร้อยละ 100 
สถานภาพสมรส     สถานะภาพสมรส ประชาชนสว่นใหญ่ในชมุชนมีสถานะภาพสมรส จํานวน 

125 คน คดิเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ โสด 113 คน คดิเป็นร้อยละ  42.3  และหม้าย จํานวน  20  คน  
คดิเป็นร้อยละ 7.5   หยา่ จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9  และแยกกนัอยู ่จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.5  

อาชีพหลัก 
การประกอบอาชีพสว่นใหญ่ประชาชนในชมุชนมีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรรม จํานวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 
29 รองลงมาคือ  รับจ้าง จํานวน  38  คน  คดิเป็นร้อยละ 20.8  นกัเรียน/นกัศกึษา จํานวน 36 คน  คดิเป็น
ร้อยละ  19.7  

อาชีพเสริม  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือ  รับจ้าง จํานวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 9.3 รองลงมา
คือค้าขาย  จํานวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 ธุรกิจสว่นตวั จํานวน 1 คน  คดิเป็นร้อยละ 0.5 และสว่นใหญ่
ไมมี่เสริมจํานวน 154 คน คดิเป็นร้อยละ 85.14 รายละเอียด  

รายได้      พบวา่ประชากรมีรายได้สว่นใหญ่ 10,000 บาท/เดือน   มีรายจ่ายสว่นใหญ่  8,000 บาท/
เดือน มีหนีส้ว่นใหญ่ร้อยละ 75 ไมมี่หนีส้ว่นใหญ่ร้อยละ 25  

จาํนวนผู้สูงอายุ  จํานวนผู้สงูอายทุัง้หมด 39 คน ประกอบด้วย  เพศชาย จํานวน 16 คน คดิเป็น
ร้อยละ 41  เพศหญิง จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 59  

ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว  (ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย)   ครอบครัวเด่ียว  
จํานวน   48  ครัวเรือน  คดิเป็นร้อยละ 63  ครอบครัวขยาย  จํานวน  28  ครัวเรือน  คดิเป็นร้อยละ 37   
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  3 - 4   คน/หลงัคาเรือน 



54 
 

ปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงด้านสุขภาพ 
1. ปัญหาการรับประทานผงชรูสร้อยละ 97.7  โดยให้เหตผุลวา่ถ้าไมใ่สผ่งชรูสอาหารก็ไมอ่ร่อย 
2. ปัญหารับประทานอาหารหมกัดอง  ร้อยละ 81.5 
3. ปัญหาการรับประทานอาหารสกุๆดบิๆ  ร้อยละ 59.9 
4. ปัญหาการไมส่วมหมวกกนัน็อคร้อยละ 45 

ปัญหาการกําจดัสารพิษในผกัไมล้่างอยา่งถกูวิธีโดยการแช่นํา้เปลา่ ร้อยละ 65.3เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 37.4   

5. ปัญหาการสบูบหุร่ี ร้อยละ 15.8  และมีหลายรายพยายามจะเลกิสบูบหุร่ีแตเ่ลกิไมไ่ด้สกัที 
 
ปัญหาสุขาภบิาล ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

1. ปัญหาขยะมูลฝอย พบว่าขยะส่วนใหญ่มาจากหอพกั   ปริมาณขยะมีจํานวนมาก เกิดการ
หมกัหมม  ส่งกลิ่นเหม็น  มีการทิง้ขยะจะไม่มีการคดัแยะขยะก่อนทิง้  โดยจะเอาใส่ถงุรวมกนัแล้วเอาไปทิง้   
เทศบาลมาเก็บขยะวนัเว้นวนั  ถงัขยะไมเ่พียงพอ 

มีหอพกัในชมุชนทําให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึน้   บริเวณท่ีทิง้ขยะมีเศษขยะล้นออกมาจากถงัขยะ
เกล่ือนกลาด  และจากการสํารวจพบวา่ชมุชนถกูรบกวนจากมลพิษด้านขยะ ร้อยละ 5.3 

2. ปัญหาการระบายนํา้เสีย  พบว่า มีการเทนํา้ลงบริเวณหน้าบ้าน   การระบายนํา้จากการอาบนํา้จะ
ให้มนัไหลออกไปในพืน้ท่ีว่างหลงับ้าน  ส่วนปัญหาของโครงการขดุลอกคลองระบายนํา้แต่ไม่มีงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการ มีร่องนํา้เสียบริเวณหน้าบ้าน   และจากการสํารวจพบว่าในชมุชนมีแหล่งนํา้เสีย
ภายในบ้าน  ร้อยละ 52.6  ในขณะท่ีชมุชนถกูรบกวนจากมลพิษด้านนํา้เสีย ร้อยละ 3.9 

3. ปัญหาสตัว์นําโรคในชมุชน  พบว่า ในบ้านบริเวณบ้าน  ในครัวจะมีหน ูต้องใช้กาวดกัหน ู หรือใช้
ยาเม็ดสีชมพมูาวางไว้ให้หนกิูน  นอกจากนัน้ยงัมียงุ โดยจากการสํารวจชมุชน พบว่า มียงุคิดเป็นร้อยละ  
98.7 แมลงสาบคดิเป็นร้อยละ  55.3  แมลงวนัคิดเป็นร้อยละ 60.5  หนคูิดเป็นร้อยละ  72.4   และ เห็บ หมดั
คดิเป็นร้อยละ  21.1   จากทัง้หมด  76  หลงัคาเรือน 

 
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ  ได้แก่ 

1. ปัญหาถนนในหมู่บ้าน  ซึง่พบว่าเกิดอบุตัิเหตบุริเวณทางโค้งเดือนละประมาณ 3 ครัง้  จากสภาพ 
ทางโค้งถนนสายหลกัผา่นหมูบ้่าน ถนนท่ีแยกเข้าหมูบ้่านไมมี่สญัญาณเตือน ไมมี่ฝาปิดท่อระบายนํา้ 

2. ปัญหาเสียงรบกวนจากหอพกั  จากการท่ีนิสิตสง่เสียงดงั   มีรถวิ่งเข้าออกหมู่บ้านทัง้วนั  มีถนน
สายหลกัผ่านหมู่บ้าน   มีหอพกัในชมุชน   จากการสํารวจปัญหาของหอพกั พบว่ามีปัญหาเร่ืองเสียงดงั ร้อย
ละ 36.7 

3. ปัญหาการลกัขโมย   พบปัญหาการลกัเลก็ขโมยน้อย ของหาย มีปัญหาการลกัทรัพย์ ร้อยละ 20.0 
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4. ปัญหาหนีส้ิน   เป็นหนี ้ธกส. จากการสํารวจชมุชน พบว่า ชมุชนมีภาระหนีส้ินร้อยละ 75  เป็นหนี ้
ในระบบร้อยละ 75  

 
ตอนที่ 3 สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ชมุชนบ้านขามเรียงหมู ่ 20  ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
ชมุชนเกษตรกรรมท่ีความเจริญเข้าถึงเน่ืองจากมีมหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่กล้  สง่ผลให้วฒันธรรม สิง่แวดล้อม 
บริบทในสงัคมมีการเปล่ียนแปลง  มีทัง้คนในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีตา่งเข้ามาอาศยัในหมูบ้่าน  อีกทัง้การ
ประกอบอาชีพก็มีความหลากหลายขึน้  และประชาชนสว่นใหญ่นิยมสบูบหุร่ีเน่ืองด้วยบริบท  สิง่แวดล้อม 
จากการสํารวจเบือ้งต้นในเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี  ในชมุชนขามเรียงพบวา่ยงัมีผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นจํานวนมาก  และ
จากการสอบถามผู้สงูอายท่ีุสามารถเลกิบหุร่ีได้แล้วและท่ียงัไมส่ามารถเลกิได้ระบวุา่ ในหมูบ้่านยงัมีผู้ ท่ียงั
สบูบหุร่ีอยูจํ่านวนมาก  โดยเฉพาะในวยัแรงงานท่ีต้องพึง่บหุร่ีเพ่ือผอ่นคลายความเครียดจากการทํางาน  
ประกอบกบัการท่ีร้านค้าในชมุชนก็มีสนิค้าประเภทบหุร่ีซือ้สามารถซือ้ขายได้ทัว่ไป  ดงันัน้เม่ือถงึเวลาเลกิ
งานก็จะสามารถพบเห็นวยัแรงงานสบูบหุร่ีได้  สําหรับการเลกิบหุร่ีเป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากมาก  บางคนเลกิได้
เพราะครอบครัว   บางคนเลกิได้เพราะโรคประจําตวัหรือโรคท่ีเกิดจากบหุร่ี    

นอกจากนัน้ จากการสมัภาษณ์เพิ่มเตมิ พบวา่การท่ีคนในชมุชนท่ีนิยมสบูบหุร่ีเน่ืองด้วยวฒันธรรม 
สิง่แวดล้อม ซึง่บหุร่ีอยูคู่ก่บัคนในชมุชนมานาน ในอดีตมีการเพาะปลกูเองไมไ่ด้ซือ้แตใ่นปัจจบุนัไมมี่การปลกูสว่น
ใหญ่ท่ียงัสบูซือ้บหุร่ีสําเร็จและบหุร่ีถงุมามวนเอง จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี พบวา่มีผู้ ท่ีสบูบหุร่ีจํานวนมากท่ีมี
ความต้องการเลกิสบูบหุร่ี แตย่งัหาวธีิในการเลกิบหุร่ีไมไ่ด้ เน่ืองด้วยปัจจยัตา่งๆเช่น สิง่แวดล้อมท่ียงัมีคนใกล้ชิดสบู
บหุร่ี สภาพจิตใจ ความเอาจริงเอาจงัในการเลกิ และยงัไมมี่วิธีท่ีจะเลกิสบู  

ผลการศกึษาสถานการณ์การสบูบหุร่ี พบวา่ 
1) ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ผู้สบูบหุร่ี 
ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีบ้านขามเรียง หมู ่20 เป็นเพศชายมากท่ีสดุ ร้อยละ 97.70 ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง ประกอบ

อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 54.5  อายเุฉล่ีย 43.86  ปี  สว่นใหญ่อาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ  18.18  รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุระหวา่ง 40 - 44 ปี และช่วงอาย ุ45 - 49 ปี โดยมีจํานวนเทา่กนัคือร้อยละ 13.64   สว่นใหญ่จบ
ระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 52.28  รองลงมามีระดบัการศกึษามธัยมศกึษาและอนปุริญญา ร้อยละ 34.09 
และร้อยละ 9.09 ตามลําดบั   

รายได้ครอบครัวตอ่เดือนสว่นใหญ่มีรายได้อยูใ่นช่วง  5,000 – 7,499  บาทตอ่เดือน ร้อยละ 27.27 
และมากกวา่ 10,000 บาทขึน้ไป  ร้อยละ 27.27 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 1,000 – 2,499 บาท ร้อยละ 15.91 
โดยคา่เฉลี่ยรายได้ของครอบครัวตอ่เดือน 7,234.15 บาท    

ปริมาณการสบูบหุร่ีเฉล่ียตอ่วนั 12.57 มวน  สว่นใหญ่สบูบหุร่ี จํานวน 10-14 มวน ร้อยละ  31.81  
รองลงมาจํานวน    5 – 9 มวน  ร้อยละ 25.00, จํานวน   15 – 19 มวน และ  20 – 24 มวน  ร้อยละ 13.64   
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 อายท่ีุสบูบหุร่ีครัง้แรกสว่นใหญ่อายอุยูร่ะหวา่ง 15 – 17 ปี ร้อยละ  43.18  รองลงมาอาย ุ18 - 20 ปี 
ร้อยละ 34.09  และอาย ุต่ํากวา่ 15 ปี  ร้อยละ  13.64  คา่เฉลี่ยเท่ากบั  17.50 ปี   

2) สาเหตหุรือแรงจงูใจท่ีทําให้สบูบหุร่ีอนัดบัแรก คือ สบูตามเพ่ือน ร้อยละ 66.7  
อยากลอง/อยากรู้รสชาต ิร้อยละ  50.00  รองลงมาเพ่ือนชวน  ร้อยละ 31.81  และเครียด/กลุ้มใจ 

ร้อยละ 22.73   
ระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมสบูบหุร่ีจนถงึปัจจบุนัสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง  1 – 9 ปี ร้อยละ 22.73  

รองลงมาอายรุะหวา่ง  20 -29 ปี ร้อยละ  40.45 และ 40 – 49 ปี ร้อยละ  40.45 คา่เฉล่ียระยะเวลาท่ีสบูบหุร่ี 
26.27 ปี   

ปัจจบุนัยงัสบูอยูร้่อยละ 96.9 สว่นใหญ่สบูทกุวนั ร้อยละ 78.1 และพบวา่มีผู้สบูบหุร่ีมากกวา่ 20 
มวน/วนัอีกด้วย 

บุหร่ีท่ีนํามาสบูส่วนใหญ่ซือ้มาเอง ค่าใช้จ่ายในการซือ้บุหร่ีต่อสปัดาห์เฉล่ีย 92.84 บาท  โดยมี
คา่ใช้จ่ายระหว่าง 1 – 49 บาท  ร้อยละ 47.71  รองลงมาคือ  100 – 149 บาท  ร้อยละ 22.83 และ 50 – 99 
บาท ร้อยละ 11.36   

และจากการสํารวจข้อมลูเพิม่เตมิ พบวา่คา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียการซือ้บหุร่ีตอ่เดือนอยูท่ี่ 850 บาท คา่
ตําสดุอยูท่ี่ 60 บาท/เดือน สงูสดุอยูท่ี่ 2400 บาท/เดือน   

 
และเม่ือต้องการสบูบหุร่ีสามารถหาบหุร่ีมาสบูได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ซือ้จากร้านค้าในหมู่บ้าน ร้อยละ 

87.9 เวลาสบูบหุร่ีจะสบูท่ีบ้านของตนเอง ร้อยละ 87.5  
 
คนรอบข้างท่ีสบูบหุร่ีอนัดบัแรก คือ เพ่ือน ร้อยละ 72.72  รองลงมาบตุร/หลาน/ญาต ิร้อยละ 25.00 

และบดิา/มารดา  ร้อยละ 15.90   
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวสว่นใหญ่รักใคร่กนัดี ร้อยละ 70.45  รองลงมามีความคดิเห็นไมต่รงกนั

บ้าง ร้อยละ 27.27  และทะเลาะกนัเป็นประจํา  ร้อยละ  2.27  
 

สถานท่ีซือ้บหุร่ีสามารถหาซือ้ได้ง่ายถงึร้อยละ 50  โดยซือ้จากร้านค้าในหมูบ้่านมากถึงร้อยละ 87.9 
ความพยายามเลกิสบูบหุร่ี พบวา่ร้อยละ 82.5 เคยคดิจะเลกิสบู ร้อยละ17.5 ยงัไมค่ดิจะเลกิสบูบหุร่ี 

จํานวนครัง้ในพยายามเลกิสบูบหุร่ีเฉล่ีย 6 ครัง้ เลกิได้เดด็ขาดร้อยละ่15.0 เลกิไมไ่ด้ยงัสบูอยูร้่อยละ37.5 เลกิ
ไมไ่ด้ 

การขอรับคําปรึกษาจากหนว่ยงานร้อยละ พบวา่ร้อยละ 90 ไมเ่คยขอรับคําปรึกษา สว่นท่ีเหลือเคย
ขอรับคําปรึกษา 
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จากสถานการณ์การสบูบหุร่ีดงักลา่วเม่ือสอบถามข้อมลูเชิงลกึพบวา่ เร่ิมสบูบหุร่ีตัง้แตเ่ร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น 
โดยปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการสบูบหุร่ีครัง้แรกจะแตกต่างกนัออกไป เช่น อยากรู้ อยากลอง เพ่ือความโก้เก๋  
เครียด สบูตามพ่อหรือเห็นผู้ ใหญ่ในหมู่บ้านสบูอยากสบูตามบ้าง บางคนก็ให้เหตผุลว่าถ้าไปคบหรืออยู่กบั
เพ่ือนท่ีสบูบุหร่ีถ้าเราไม่สบูก็จะเข้ากบัเพ่ือนไม่ได้ หรือเกิดความแตกต่างจากเพ่ือน เม่ือได้ลองสบูแล้วก็ไม่
อยากเลกิ บางคนอยากเลิกแตเ่ลิกไม่ได้ มีแตจ่ะเพิ่มจํานวนขึน้เร่ือย บางคนสบูมากท่ีสดุวนัละ 40 มวน เวลา
อยูใ่นกลุม่คนท่ีสบูด้วยกนัจะยิ่งทําให้อยากสบูมากยิ่งขึน้ ถ้าเห็นเพ่ือนในกลุม่สบูบหุร่ีก็จะแบง่ปันกนัสบู สว่น
ใหญ่มักสูบในวงด่ืมสุราหรือยามมีงานสงัสรรค์ แต่เดิมกลุ่มผู้ สูบส่วนใหญ่คิดว่าการสูบบุหร่ีมีผลกระทบ
เฉพาะผู้สูบเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัจากการได้รับข้อมูลท่ีเผยแพร่ตามส่ือต่างๆทําให้ทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้
ใกล้ชิดหรือผู้ ท่ีได้รับควนับหุร่ีเข้าสูร่่างกายด้วย ถึงแม้จะรู้แตก็่ยงัสบูตอ่อยู่ ร้านค้าในหมู่บ้านเป็นแหลง่ท่ีผู้สบู
ซือ้บหุร่ีมาสบูมากท่ีสดุเพราะเดินทางไปซือ้ได้สะดวกสบาย หากร้านท่ีเคยซือ้ประจําไม่ขายก็ไปหาซือ้ร้านอ่ืน
ท่ีอยูล่ะแวกใกล้เคียง ร้านค้าในหมูบ้่านสว่นใหญ่มีบหุร่ีขายเกือบทกุร้าน  

3) ความคิดเห็นต่อประเด็นการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของตนเองนัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
อนัตรายอยา่งแน่นอน ร้อยละ 75 และเห็นวา่เป็นอนัตรายตอ่ผู้อยูใ่กล้เคียง เช่น บตุรหรือภรรยา ร้อยละ 69.7 
สําหรับความพอใจกบัการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้วยเล็กน้อย 
ร้อยละ 36.4  

4) ทศันคติเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสดุกบัการออกกฎหมายห้ามสบู
บหุร่ีในสถานบนัเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้วยมาก ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ามสบูบหุร่ี
ในอาคาร ภตัตาคารสว่นใหญ่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 66.7 สว่นการขึน้ภาษีบหุร่ีซึง่ทําให้ราคาบหุร่ีสงูขึน้ทําให้
ประชาชนสบูบหุร่ีน้อยและการสบูบหุร่ีเป็นสิง่น่ารังเกียจกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุร้อยละ 42.4  

นอกจากนัน้จากการสมัภาษณ์สว่นใหญ่สบูบหุร่ีเพราะวฒันธรรมเน่ืองจากในอดีตเวลาท่ีบวชเณร 
บวชพระ ญาตโิยมก็จะนําบหุร่ีมาให้ และขณะบวชเวลาวา่งมีเยอะกอรปกบัการสบูบหุร่ีถือเป็นเร่ืองปกติ
แสดงออกถึงสถานการณ์เป็นหนุ่ม และบคุคลเม่ือเป็นหนุ่มไปจีบสาวเวลาไปท่ีบ้านของหญิงสาวจะจดั”พายา 
พาหมาก”มาต้อนรับซึง้เวลาท่ีบคุคลไปจีบสาวจะไปเป็นกลุม่เพ่ือนหลายคนจงึสบูด้วยกนั  เม่ือได้ลองสบูแล้ว
ก็ไมอ่ยากเลกิ บางคนอยากเลกิแตเ่ลกิไมไ่ด้ มีแตจ่ะเพิ่มจํานวนขึน้เร่ือย ปัจจบุนัการสบูบหุร่ีสว่นใหญ่มกัสบู
ในวงด่ืมสรุาหรือยามมีงานสงัสรรค์หรืองานสงัคมเช่น งานศพ งานบญุยิ่งอยูใ่นกลุม่คนท่ีสบูด้วยกนัจะยิ่งทํา
ให้อยากสบูมากยิง่ขึน้ ถ้าเห็นเพ่ือนในกลุม่สบูบหุร่ีก็จะแบง่ปันกนัสบู  

สําหรับมมุมองของญาติหรือบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากบุหร่ีมือสอง สะท้อนให้เห็นว่าได้รับความ
ทกุข์หรือความไมส่ขุสบายจากการได้กลิน่บหุร่ี ทําให้เครียด เหม็น เวียนหวัและต้องการให้บคุคลในครอบครัว
เลิกสบูบหุร่ี โดยเฉพาะการสบูในบ้าน นอกจากนัน้การรับรู้ของคนในชมุชนเก่ียวกบัพิษภยัของบหุร่ีก็มีจํากดั 
ยกเว้นในกลุม่ อสม. โดยสว่นใหญ่จะรู้แตเ่พียงวา่สบูบหุร่ีไมดี่ตอ่สขุภาพ 
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ตารางที่ 1   ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ี 
 

ข้อความ ตอบถูก 
จํานวน ร้อยละ 

การสบูบหุร่ีทําให้ผู้สบูเป็นโรคมะเร็งช่องปาก 32 100 
การสบูบหุร่ีทําให้ผู้สบูเป็นโรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้สบูบหุร่ีเพศชาย  32 100 
ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ีแตไ่ด้รับบหุร่ีมือสองเป็นโรคมะเร็งปอดได้ 32 100 
ทําให้ผู้สบูฟันดํา 32 100 
ทําให้ผู้สบูพนัเหลือง 32 100 
ทําให้ผู้สบูแก่ก่อนวยั   32 100 
ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ หลอดเลือดสมองตีบหรือตนั 32 100 
หญิงตัง้ครรภ์ท่ีสบูบหุร่ีทําให้มีภาวะแทรกซ้อนได้งา่ย   31 96.9 
การสบูบหุร่ีชว่ยควบคมุนํา้หนกัตวั  32 100 
บหุร่ีมีนิโคตนิเป็นสว่นประกอบท่ีมีฤทธ์ิเสพตดิรุนแรง  29 90.6 
ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีนิโคตนิจะออกฤทธ์ิขึน้ถึงสมองภายใน 7 วินาที 29 90.6 
บหุร่ีเม่ือจดุไฟเกิดการเผาไหม้จะมีสารเคมีมากกวา่ 4,000 ชนิด ซึง่เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 

32 100 

บหุร่ีเป็นสิง่เสพตดิ  32 100 
 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่สว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของบหุร่ีคอ่นข้างดี ยกเว้นในบางหวัข้อ เช่น 
สว่นผสมของบหุร่ี การออกฤทธ์ิของสารนิโคตนิ รวมถึงผลตอ่หญิงตัง้ครรภ์ 
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ตารางที่ 2  ทศันคตเิก่ียวกบัการสบูบหุร่ี 
 

ข้อความ เหน็ด้วย ไม่
เหน็
ด้วย 

อย่าง
ยิ่ง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

สงัคมไทยไมย่อมรับการสบูบหุร่ี 30.3 45.5 21.2 3 0 
การสบูบหุร่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยั  3 27.3 54.5 15.2 0 
ผู้ชายอาย ุ15 – 25 ปี สบูบหุร่ีเป็นสิง่ท่ียอมรับได้ 3 45.5 24.2 18.2 9.1 
ผู้หญิงอาย ุ15 – 25 ปี สบูบหุร่ีเป็นสิง่ท่ียอมรับได้ 9.1 36.4 21.2 21.2 12.1 
การสบูบหุร่ีเป็นสิง่น่ารังเกียจ 24.2 42.4 33.3 0 0 
การสบูบหุร่ีทําให้คนอายนุ้อยดเูป็นผู้ใหญ่ขึน้  27.3 39.4 33.3 0 0 
กฎหมายห้ามขายบหุร่ีให้บคุคลท่ีอายูต่ํ่ากวา่ 18 ปี เป็นเร่ือง
ท่ีถกูต้อง  

27.3 57.6 9.1 6.1 0 

ควรมีการห้ามโฆษณาบหุร่ีและผลติภณัฑ์ยาสบูโดยสิน้เชิง 21.2 60.6 15.2 3 0 
ห้ามสบูบหุร่ีในอาคาร ภตัตาคาร 18.2 66.7 15.2 0 0 
การออกกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง เช่น โรง
ภาพยนตร์ คาราโอเกะ 

24.2 69.7 6.1 0 0 

การห้ามสบูบหุร่ีในตวัตกึและอาคารท่ีเป็นท่ีสาธารณะ เช่น 
ในวดั โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 
ศนูย์เรียนรู้ เชน่ ศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน  

27.3 54.5 18.2 0 0 

การบงัคบัใช้กฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณมีผลตอ่การ
สบูบหุร่ี  

27.3 57.6 15.2 0 0 

การห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณทําให้ทา่นสบูบหุร่ีน้อยลง 18.2 57.6 21.2 3 0 
การห้ามโฆษณา ณ จดุขาย สามารถช่วยให้ลดการสบูบหุร่ีได้ 24.2 51.5 21.2 0 0 
ภาพคําเตือนบนซองบหุร่ีมีผลให้การสบูบหุร่ีลดลงได้ 18.2 48.5 27.3 6.1 0 
การขึน้ภาษีบหุร่ีซึง่ทําให้ราคาบหุร่ีสงูขึน้ทําให้ประชาชนสบู
บหุร่ีน้อยลง 

15.2 42.4 30.3 12.1 0 

ควรมีการปรับปรุงการดําเนินการห้ามสบูบหุร่ีในท่ี สาธารณ
อยา่งเคร่งครัด  

18.2 60.6 18.2 3 0 
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จากตารางท่ี 2 สะท้อนให้เห็นว่า มีทศันคติท่ีดีต่อการกํากบัดแูลและควบคมุในการสบูบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมาย แต่ก็ยงัมียอมรับได้ในระดบัปานกลางสําหรับการสบูบหุร่ีของผู้ชาย
และผู้หญิงท่ีอยูใ่นวยัอาย ุ15-25 ปี 
 
 การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากบุหร่ี   
  ผลการศกึษาเก่ียวกบัการรับรู้โอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคท่ีเกิดจากบหุร่ีอยูใ่นระดบัดี คือสว่นใหญ่
ร้อยละ 56.82  รับรู้วา่การสบูบหุร่ีมีโอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งปอดมากท่ีสดุ ( X =  3.45)  รองลงมาคือ  
การสบูบหุร่ีในห้องแอร์ท่ีมีเคร่ืองฟอกอากาศจะทําให้เป็นอนัตรายตอ่คนรอบข้าง  ( X = 3.36)  สว่นการรับรู้
ในระดบัต่ํา  คือ  การสบูบหุร่ีทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ( X = 2.27)   
 

การรับรู้ถงึประโยชน์และอุปสรรคของการลดสูบบุหร่ี   
ผลการศกึษาพบวา่สว่นใหญ่รับรู้ถึงโทษของการลดสบูบหุร่ี คือร้อยละ 63.64  รับรู้วา่การเลกิสบูบหุร่ี

ทําให้สมาชิกในครอบครัวเส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งปอด  ( X = 3.61)  และรับรู้วา่การเลกิสบูบหุร่ีเป็นการ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายประจําวนั  ( X = 3.52)   

สําหรับการรับรู้ถึงแนวทางการเลกิบหุร่ีเชน่ ผลไม้รสเปรีย้ว  เชน่มะนาว  มะขามป้อมช่วยลดความ
อยากบหุร่ีได้  และการเคีย้วหมากฝร่ัง อมลกูอมหรือด่ืมนํา้มากๆชว่ยลดความอยากบหุร่ีได้นัน้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี
ยงัคงรับรู้คอ่นข้างน้อย( X =2.68)   

 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหร่ี 
 กลุม่ผู้สบูบหุร่ีสว่นใหญ่ร้อยละ 72.73 ได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคม  โดยได้รับการสง่เสริมจากเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุมากท่ีสดุ  ( X =  3.02)   ด้วยการให้คําแนะนําในการปฏิบตัตินเพ่ือการเลกิสบูบหุร่ี  ( X =  3.16)  
รองลงมาคือ  การสง่เสริมให้ท่านมีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 3.14)  และระดบัการได้รับแรง
สนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุรายข้อท่ีมีคา่เฉลีย่ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ  
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุให้เวลาในการรับฟังปัญหาของท่าน ( X =  2.82  )    
โดยมีผู้ ท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก  32  คน   
 
การได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว  
 ผู้ ท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากคดิเป็น ร้อยละ 70.45  สว่นผู้ ท่ีได้รับแรง
สนบัสนนุในระดบัปานกลาง  11 คน  ร้อยละ  25.00  และระดบัต่ํา 2 คน ร้อยละ 4.55 
 สําหรับการได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากครอบครัว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ( X =  
3.18)   โดยการท่ีคนในครอบครัวได้พดูให้กําลงัใจเม่ือไมส่บายใจหรือมีปัญหาเพ่ือหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ี  
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( X =  3.36)  รองลงมาคือ  คนในครอบครัวได้สง่เสริมให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 3.25)  และ
สว่นประเดน็ท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากครอบครัวท่ีคอ่นข้างน้อยคือการรับฟังปัญหา  
และการให้คําแนะนําตา่งๆในการปฏิบตัตินเพ่ือการเลกิบหุร่ี  ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั คือ  3.07   
การได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือน  
 ในภาพรวมผู้ ท่ีสบูบหุร่ีท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อนอยูใ่นระดบัปานกลางจํานวน  23 คน  
คดิเป็นร้อยละ  52.27 รองลงมาคือ ระดบัมากจํานวน  15 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.09  และระดบัน้อยจํานวน 
6 คน คดิเป็นร้อยละ 13.64 
 สําหรับระดบัการได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากเพ่ือน พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X =  2.62)   โดยการสง่เสริมชกัชวนให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X =  2.73)  รองลงมาคือ  เพ่ือน
ให้เวลาในการรับฟังปัญหา และเพ่ือนได้ชว่ยเหลือแนะนําไปในทางท่ีดีเม่ือท่านไมส่บายใจหรือมีปัญหา  มี
คา่เฉลี่ยเท่ากนัคือ  2.68  สว่นประเดน็ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ  คือ  เพ่ือนได้คอยช่วยเหลือแนะนําในการลด
และเลกิบหุร่ี  ( X = 2.45)   
การปฏิบัตตินเพ่ือเลิกบุหร่ี 
 ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีมีการปฏิบตัตินเพ่ือเลกิบหุร่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก       27 คน  ร้อยละ 61.36  เกณฑ์ระดบั
ปานกลาง  15 คน  ร้อยละ  34.09  เกณฑ์ระดบัน้อย 2 คน ร้อยละ 4.55 
 การปฏิบตัตินเพ่ือเลกิบหุร่ีรายด้านมีระดบัปานกลาง  ( X = 2.95)   โดยการลดจํานวนการสบูบหุร่ีเม่ือมี
เพ่ือน  บคุคลในครอบครัว  หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุได้คอยช่วยเหลือแนะนําในการลดและเลกิบหุร่ี  ( X = 
3.11)  รองลงมาคือ มีการหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีเม่ือมีคนได้พดูให้กําลงัใจช่วยเหลือแนะนําในทางท่ีดี เม่ือไม่
สบายใจหรือมีปัญหา ( X =  3.07)  และการปฏิบตัตินเพ่ือเลกิบหุร่ีรายข้อท่ีมีคา่เฉลีย่ระดบัน้อยท่ีสดุ  คือ  
การหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีเม่ือเพ่ือนได้สง่เสริมชกัชวนให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 2.80)   
2. ผลการศกึษาการใช้ภมิูปัญญากับการลด ละ เลิกบุหร่ีของชุมชนบ้านขามเรียง หมู่ 20 

การใช้สมุนไพรผลไม้รสเปรีย้ว มีการใช้มากท่ีสดุคือร้อยละ21.7 ระยะเวลาท่ีใช้ร้อยละ90.0  ใช้
น้อยกวา่6เดือน วิธีการใช้ร้อยละ100.0อม อาการหลงัใช้ร้อยละ60.0ลิน้ชา/เฝ่ือน ร้อยละ40 เฉยๆ ผลการใช้
ร้อยละ30.0ลดสบูร้อยละ10.0เลกิสบูเดด็ขาดร้อยละ60.0เทา่เดมิรองลงมามีการใช้การใช้ใบฝร่ัง มีการใช้ร้อย
ละ12.5 ไมใ่ช้ร้อยละ77.5 ไมรู้่จกัร้อยละ10.0 ระยะเวลาท่ีใช้ร้อยละ10.00 ใช้น้อยกวา่6เดือน วิธีการใช้ร้อยละ
100.เคีย้ว อาการหลงัใช้ร้อยละ50ลิน้ชา/เฝ่ือน ร้อยละ3.5มนึเมา ร้อยละ20.0 เฉยๆ ผลการใช้ร้อยละ20.0ลด
สบูร้อยละ80.0เท่าเดมิ    รากมะยมตวัผู้ มีการใช้ร้อยละ10.0 ไมใ่ช้ร้อยละ57.5 ไมรู้่จกัร้อยละ32.5 ระยะเวลา
ท่ีใช้ร้อยละ100.0 ใช้น้อยกวา่6เดือน วิธีการใช้ร้อยละ100.0ต้ม อาการหลงัใช้ร้อยละ75.0มนึเมา ร้อยละ25.0 
อาเจียน ผลการใช้ร้อยละ100.0ลดสบู หญ้าดอกขาว มีการใช้ร้อยละ2.5 ไมใ่ช้ร้อยละ42.5 ไมรู้่จกัร้อยละ
55.5 ระยะเวลาท่ีใช้ร้อยละ100.0 ใช้น้อยกวา่6เดือน  วธีิการใช้ร้อยละ100.0อม อาการหลงัใช้ร้อยละ100.0
ลิน้ชา/เฝ่ือน  ผลการใช้ร้อยละ100.0เท่าเดมิ   
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รางจืด มีการใช้ร้อยละ2.5 ไมใ่ช้ร้อยละ70.0 ไมรู้่จกัร้อยละ27.5 ระยะเวลาท่ีใช้ร้อยละ 100.0ใช้น้อย
กวา่6เดือน วิธีการใช้ร้อยละ100.0ต้ม อาการหลงัใช้ร้อยละ100.0มนึเมา ผลการใช้ร้อยละ100.0เท่าเดมิ อม
เม็ดมะขาม มีการใช้ร้อยละ2.5 ไมใ่ช้ร้อยละ90.0 ไมรู้่จกัร้อยละ7.5 ระยะเวลาท่ีใช้ร้อยละ100.0 ใช้น้อยกวา่6
เดือน วิธีการใช้ร้อยละ100.0อม อาการหลงัใช้ร้อยละ100.0เฉยๆ ผลการใช้ร้อยละ100.0สบูเท่าเดมิ โปร่งฟ้า 
ไมมี่การใช้ คําแนะนําให้ใช้สมนุไพรร้อยละ15.2คือคนในชมุชนร้อยละ13.0จากสมาชิกในครอบครัวร้อยละ
6.5จากเพ่ือนผลข้างเคียงท่ีพบร้อยละ28.3ไมมี่ผลข้างเคียงร้อยละ6.5มีอาการมนึเมา เหตผุลของการใช้
สมนุไพรคือร้อยละ80.0อยากเลกิ ร้อยละ6.5มีปัญหาสภุาพ ร้อยละ13.5หางา่ย 

 การใช้ภมูิปัญญาพืน้บ้านในการเลกิสบูบหุร่ีเข้าวดัปฏิบตัธิรรมมีการใช้วิธีนีม้ากท่ีสดุร้อยละ5.0 ไม่

ใช้ร้อยละ95.0 รองลงมาด่ืมนํา้มนต์ร้อยละ2.5ใช้  ร้อยละ97.5 ไมใ่ช้ ไมเ่คยใช้ และบวชร้อยละ2.5เคยใช้ ร้อย

ละ97.5ไมใ่ช้ สาบานร้อยละ2.5เคยใช้ร้อยละ97.5ไมใ่ช้ อบสมนุไพรร้อยละ2.5ใช้ ร้อยละ97.5ไมใ่ช้ 

ตามลําดบั 

วิธีการอ่ืนๆ  
วิธีหกัดบิมีการใช้มากท่ีสดุในการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินร้อยละ50ใช้ ร้อยละ50ไมใ่ช้ รองลงมาคือการ

ลดสบูลงทีละน้อยร้อยละ45.0.ใช้  ไมใ่ช้ร้อยละ55.0 ออกกําลงักายหนกัๆร้อยละ22.5ใช้ ร้อยละ77.5ไมใ่ช้ วิธี
ไปอยูค่นเดียว ร้อยละ20.0ใช้ ร้อยละ80.0ไมใ่ช้  ด่ืมนํา้มากๆ ร้อยละ5.0ใช้ร้อยละ95.0ไมใ่ช้   
 
กรณีศึกษา 
             นายชาย (นามสมมตุ)ิ อาย ุ 63  ปี   สงู 167 เซนติเมตร  นํา้หนกั 76 กิโลกรัม  มีประวตัิ สบูบหุร่ี
ประมาณวนัละ 40 มวน  เร่ิมสบูบหุร่ีตัง้แต่เป็นวยัรุ่น เหตผุลท่ีสบูบหุร่ีครัง้แรกคือสบูตามเพ่ือน หลงัจากเร่ิม
สบูแล้วก็สบูเร่ือยมา จากวนัละมวน ก็เพิ่มจํานวนขึน้เร่ือยๆ รวมระยะเวลาตัง้แต่เร่ิมสบูถึงปัจจบุนัประมาณ 
50 ปี สุขภาพร่างกายปัจจุบนัมีปัญหามักจะมีอาการไอตอนเช้า มีเสมหะใส  และเวลาเป็นหวดัจะใช้
เวลานานกว่าจะหาย ประมาณ 2 อาทิตย์ ท่ีผ่านมาทัง้ตวันายชายเอง รวมทัง้ครอบครัวได้พยายามเลิกสบู
บหุร่ีแต่ทําไม่ได้โดยเด็ดขาด ทําได้เพียงลดจํานวนลงเท่านัน้ ตวันายชายเองได้เล่าถึงแรงจงูใจในการเลิกสบู
บหุร่ีคือหลานสาวท่ีอาศยัอยู่ในบ้านหลงัเดียวกนั เน่ืองจากได้รับความรู้จากส่ือต่างๆ ว่าการสบูบหุร่ีทําให้มี
ผลกระทบต่อบุคคลใกล้เคียง จึงเกรงว่าหลานสาวจะได้รับผลกระทบนีไ้ปด้วย แต่สําหรับลูกๆและภรรยา
ถึงแม้จะได้รับผลกระทบแต่ตวันายชายเองคิดว่าคงไม่มากเท่ากบัหลานสาวตวัเล็ก ความพยายามของนาย
ชายท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี ทําได้เพียงลดจากสบูวนัละ 40 มวนเหลือวนัละ 10 มวน หลงัจากหลานสาวย้ายตาม
ผู้ปกครองไปอยู่กรุงเทพ แรงจูงใจในการเลิกสบูบุหร่ีก็หมดลง และย่ิงบางวนัหากภรรยาบ่นก็จะยิ่งสบูบุหร่ี
มากขึน้กวา่เดมิ และท่ีสําคญัภรรยาของนายชายมีโรคประจําตวัคือเป็นเบาหวานและความดนัโลหิตสงู ซึง่ผู้ ท่ี
เป็นภรรยาต้องประสบปัญหาจากการท่ีต้องสดูดมควนับุหร่ีเป็นประจํา เกิดภาวะเครียด บ่อยครัง้ท่ีเกิดการ
ทะเลาะกนัในครอบครัว 
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 การท่ีนายชายกลบัมาสูบบุหร่ีหนกัเหมือนเดิม ยงัมีทัศนคติเหมือนเดิมท่ีว่าภรรยาเป็นผู้ ใหญ่แล้ว
ผลกระทบจากการสบูบหุร่ีไม่มากเท่าเด็กเล็ก และหากไม่อยากได้กลิ่นควนับหุร่ีหรือได้รับผลกระทบจากควนั
บหุร่ีก็ให้ภรรยาหลบออกไปจากบ้านในขณะท่ีนายชายสบูบหุร่ี ในส่วนของภรรยารู้สกึเครียดกบัการสบูบหุร่ี
ของนายชาย หากบอกหรือเตือนก็จะยิ่งสบูมากกว่าเดิม โดยให้เหตผุลแต่ว่าถ้าหลานสาวกลบัมาอยู่ด้วยถึง
จะเลกิสบู ภรรยาเป็นเบาหวานความดนัโลหิตสงูอยูแ่ล้ว บางครัง้เครียดมากทําให้ปวดหวัความดนัก็ขึน้สงู   

และจากการสมัภาษณ์เพิ่มเติมทําให้ทราบว่านายชายได้พยายามเลิกบหุร่ีมาแล้วประมาณ5ครัง้ แต่
ยงัไม่สามารถเลิกได้เด็ดขาด เลิกได้นานท่ีสดุ6-7เดือน ก็กลบัมาสบูอีก วิธีท่ีนายก.ใช้เลิกบหุร่ีมีหลายวิธีเช่น 
ต้มรากมะยมตวัผู้ ด่ืม หลงัจากด่ืมมีอาการมนึเมา อาเจียน เลยเลิกด่ืม เคยใช้หญ้าดอกขาวมาอมแตไ่ม่ได้ผล 
ลดจํานวนการสูบลงโดยใช้การบันทึกจํานวนการสูบต่อวัน ใช้วิธีพกบุหร่ีแต่ไม่พกไม่ขีด ซึงผลของความ
พยายามทําได้เพียงลดสบูเท่านัน้ไม่สามารถเลิกสบูได้บวกกบัเวลากลางคืนนายก. ต้องดแูลหอพกัโดยให้
ข้อมลูวา่กลางคืนมนัเหงาไมรู้่จะคยุกบัใครไมมี่อะไรทําเลยสบูบหุร่ีซึง่เป็นเหตผุลให้นายก.ยงัเลิกสบูบหุร่ีไม่ได้
  

สําหรับบคุคลอ่ืนๆท่ีสบูสว่นใหญ่เป็นเพศชายวยัแรงงาน เป็นหวัหน้าครอบครัวหรือเป็นญาตเิชน่
น้องเขย ลกูชาย ซึง่เม่ือสบูบหุร่ีแล้วมกัสง่ผลให้บคุคลในครอบครัวโดยเฉพาะฝ่ายหญิงไมว่า่จะเป็นภรรยา แม ่
หรือญาตท่ีิอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงถกูรบกวนอยา่งมากจากกลิน่บหุร่ีท่ีสง่กลิน่เหม็นรบกวน  

ประเดน็ปัญหาท่ีสง่ผลกระทบโดยรวมของการสบูบหุร่ีตอ่ชมุชน คือ 
1. การสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัว 
2. การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เช่น วดั รถโดยสาร  โรงเรียน 
 

ส่วนที่ 4  แนวทางในการแก้ปัญหาและการขับเคล่ือนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน 
การจดัเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของชมุชนบ้านขามเรียง หมูท่ี่ 20 

ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการสบูบหุร่ี ดงันี ้
1. การแก้ปัญหาระดบัครอบครัว  
จากข้อมลูเชิงลกึ พบวา่ ผู้ ท่ีตดิบหุร่ี มกัจะไมช่อบเข้าร่วมกิจกรรม แตย่ินดีจะให้ความร่วมมือในการลด

ปริมาณการสบูลง ท่ีสําคญัคือต้องการกําลงัใจในการงดสบูบหุร่ี เน่ืองจากรู้สกึอาย และรู้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ี
ไมดี่ และยงัไมส่ามารถท่ีจะเลกิสบูบหุร่ีได้  อยา่งไรก็ตามกลุม่บคุคลดงักลา่วก็พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือผ่าน
ทางครอบครัว เช่น ยินดีให้ภรรยา และลกู เป็นส่ือกลางในการเข้าร่วมรับฟังข้อมลู ทํากิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ
การ นอกจากนัน้กลุม่บคุคลดงักลา่วยงัสะท้อนวา่ไมต้่องการให้บงัคบัหรือกดดนั  

ดงันัน้แนวทางการแก้ปัญหาในระดบัครอบครัวจงึได้ออกแบบไว้ดงันี ้
1) การติดตามเย่ียมท่ีบ้าน  เป็นรายครัวเรือนและออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันของบุคคลใน

ครอบครัว ขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวและผู้ เก่ียวข้องต้องมีบทบาทในการหนุนเสริมและให้กําลงัใจ
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อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ยงัมีการสง่เสริมให้มีครอบครัวต้นแบบท่ีจะเข้าร่วมโครงการครอบครัวลดบหุร่ีหรือ
ปลอดบหุร่ี จํานวน 17 ครอบครัว 

ในการตดิตามเย่ียมบ้าน มีคณะทํางานท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ท่ีเรียกวา่ หมอประจําครอบครัว  อสม. 
และ ทีมวิจยั เป็นผู้ รับผิดชอบตดิตามเย่ียมบ้าน   

2) การจดัทําสมดุบนัทกึ เพ่ือให้บคุคลในครอบครัวช่วยกนัจดบนัทกึข้อมลูการสบูบหร่ี คา่ใช้จ่าย การ
เปล่ียนแปลงของผู้สบู 

3) การจดัทําป้ายสตกิเกอร์ สําหรับครอบครัวท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ 
4) ค้นหาบคุคลต้นแบบในการลด ละ เลกิบหุร่ี 
5) การจดัทําป้ายยกยอ่งร้านค้าตวัอยา่ง 
 

2. การแก้ปัญหาในระดบัชุมชน  
เน่ืองจากมีข้อมลูสะท้อนวา่ การซือ้บหุร่ีสามารถหาซือ้ได้ง่ายในร้านค้าของชมุชนและไม่คอ่ยเข้มงวด

กวดขนักับการขายให้กับเด็กและเยาวชน  นอกจากนัน้ผู้ปกครองยงัใช้ให้ลูกหลานไปซือ้ให้ ดงันัน้ในการ
ทํางานร่วมกบัชมุชนจงึมุง่ให้ความสําคญักบัร้านค้าขายของชําโดยค้นหาร้านค้านําร่องเพ่ือเข้าร่วมโครงการ  

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น ชมุชนได้เสนอทางออกร่วมกนัโดยการแตง่ตัง้
คณะกรรมการการแก้ปัญหาบุหร่ีของชุมชนและจะผลักดันมาตรการงดสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเช่นท่ีวัด 
โรงเรียน  ตามหอพกั รวมทัง้ในกลุม่โชว์เฟอร์ขบัรถรับจ้างระหวา่งชมุชน ในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

สรุปเป้าหมายการดําเนินงานในระดบัชมุชน คือ 
1) มีคณะกรรมการชมุชน   โดยมีการอาสาทํางานเพ่ือชว่ยกนัให้คําแนะนํา เป็นกําลงัใจให้เลกิบหุร่ี

ตามสถานท่ีสาธารณะ  
2) มีร้านค้าตวัอย่าง โดยในเบือ้งต้นมีร้านค้า 2 ร้านสมคัรใจท่ีจะเป็นร้านค้าต้นแบบสําหรับการงด

ขายบหุร่ีในทกุๆวนัพระ  ขณะเดียวกนัต้องมีมาตรการในการกํากบัดแูลการซ้อขายให้กบัเยาวชนเป็นต้น 
3) มีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและสถานท่ีราชการ วดั ซึง่ปัจจบุนัมีแนวปฏิบตัแิตก่ารตดิตามกํากบั

ดแูลยงัไมเ่ข้มข้น และท่ีวดัก็มีข้อกําหนดเร่ืองห้ามถวายบหุร่ีแก่พระสงฆ์ รวมถงึมีความพยายามท่ีจะให้มีการ
งดสบูบหุร่ีในงานบญุตา่งๆในท่ีสาธารณะร่วมด้วย 

4) มีกิจกรรมรณรงค์ในกลุม่โชว์เฟอร์ขบัรถสองแถว 
3. การทาํงานร่วมกับองค์กรภาคี ในเบือ้งต้นได้มีการกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนงานกบัองค์กรภาคี 
ดงันี ้

1)ประสานงานกบัศนูย์บริการสขุภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2)ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคามในการดําเนินโครงการรณรงค์ในกลุม่นิสติและบคุลากร 
3) ประสานกบัเครือขา่ยแกนนําชมุชนตําบาลขามเรียง 
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4) การค้นหาภมูิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินงานเพ่ือขบัเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ เช่น การใช้หมอ
ลําในการรณรงค์ การค้นหาภมูิปัญญาในการอดบหุร่ี เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 4 สรุปการขับเคล่ือนโครงการ จุดแข็งของโครงการ ปัญหาอุปสรรค/แผนการทาํงานในระยะ 
ต่อไป 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัญหา  และได้มีการนําเสนอภาพรวมต่อชุมชน ผลที่

เกิดขึน้ๆ ทาํให้มีข้อมูลบ่งชีไ้ด้ว่า 
1.ปัญหาบหุร่ีเป็นปัญหาท่ีกระทบทัง้ตอ่ผู้สบูและผู้อยูใ่กล้ชิดโดยเฉพาะบคุคลในครอบครัว ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งและความเครียดในขณะท่ีชมุชนก็ได้รับผลกระทบอย่างบหุร่ีมือสองเช่นเดียวกนั สําหรับตวัผู้สบู
เองรับทราบถึงปัญหาตอ่สขุภาพแตก็่ยงัไม่คิดอยากจะเลิก อย่างไรก็ตามก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ และเห็น
ด้วยกบัการมีมาตรการให้งดสบูในท่ีสาธารณะ 

2.กระบวนการทํางานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการแก้ปัญหาการสบูบหุร่ีและการท่ีขบัเคลื่อนให้
เป็นนโยบายสาธารณะระดบัท้องถ่ินนอกเหนือจากการรณรงค์แล้วต้องมีกลวิธีในการดําเนินงานในหลาย
ระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ชมุชน และการผลกัดนัในเชิงนโยบาย 

3. มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก) 
กิจกรรมปฏิบัตกิาร 
1. การนําเสนอข้อมลูและรณรงค์ในชมุชน โดยจดัขึน้ท่ีตลาดนดัวดับ้านขามเรียง ในการจดักิจกรรม 

ครัง้นีไ้ด้ใช้ส่ือพืน้บ้านคือหมอลํา ในการนําเสนอและรณรงค์ มีผู้ เข้าร่วมเวทีประมาณ ดงันี ้
ชาวบ้าน 70 คน  
อสม. 10 คน 
นิสติคณะพยาบาลศาสตร์จํานวน 15 คน 
หมอลําภมูิปัญญาพืน้บ้าน (หมอลําสนิคํา)  1 คน 

 นอกจากนีย้งัมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทีมเยาวชน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ี
มาร่วมเลน่ดนตรีพืน้บ้าน อีก 5 คน 

2. การนําเสนอข้อมลูผา่นชมรมผู้ นําตําบลขามเรียงท่ีมีการจดัประชมุเป็นประจําทกุเดือน โดยมี 
สมาชิกของชมรมซึง่มีกํานนัตําบลขามเรียง คือ กํานนัอดิศร เป็นประธาน มีสมาชิกประกอบด้วยผู้ ใหญ่บ้าน 
15 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการหมู่บ้าน นอกจากนัน้ยงัมีผู้ แทนขององค์กรภาคี ได้แก่ 
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลขามเรียง นายกเทศบาลตําบลขามเรียง เกษตรตําบล เป็นต้น 
 การนําเสนอข้อมลูและการร่วมกิจกรรมผา่นเวทีดงักลา่วได้มีการออกแบบกิจกรรมร่วมกนั ได้แก่ การ
รณรงการลด ละเลกิบหุร่ีในงานบญุประเพณี เช่นงานทอดเทียนเข้าพรรษา หรืองานบญุของหมูบ้่าน เป็นต้น 

3. การรณรงค์การลดละเลกิบหุร่ีในงานทอดเทียนเข้าพรรษา ซึง่มีการดําเนินการในทกุๆหมูบ้่าน  
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ทีมวิจยัได้ร่วมให้ข้อมลูและแจกเอกสารเร่ืองพิษภยัของบหุร่ี 
4. การรณรงค์ในระดบับคุคลและครอบครัว  การดําเนินการในระดบัครอบครัวสามารถดําเนินการได้ แต่เป็น

เร่ืองท่ีคอ่นข้างยากและมีความละเอียดออ่น เพราะการรับรู้ถึงปัญหานัน้สว่นใหญ่เป็นการรับรู้ของภรรยาหรือ
บคุคลในครอบครัว  ในขณะท่ีคนสบูบหุร่ีไม่ได้รู้สกึว่าเป็นปัญหา หรือกระทัง่ความต้องการท่ีจะให้เลิกบหุร่ีก็
เป็นความต้องการของบคุคลในครอบครัวมากว่าเจ้าตวั ดงันัน้การออกแบบกิจกรรมท่ีจะให้เกิดความร่วมมือ
นัน้ต้องใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม ยืดหยุน่ เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งในครอบครัวของกลุม่เป้าหมาย   

กิจกรรมท่ีดําเนินการในระดบัครอบครัว ได้แก่ การทําคูมื่อบนัทึกการสบูบหุร่ี (โดยบตุร)  การเย่ียม
บ้าน การติดตามให้กําลงัใจ การให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล การแนะนํา ให้ความรู้ การประกวดคํา
ขวญั ซึง่คําขวญัท่ีชนะเลศิ คือ “จดุบหุร่ีทกุมวน เป็นชนวนแห่งความตาย” 

5. การรณรงค์ให้ใช้ภมูิปัญญาในการลดละเลกิบหุร่ี  
ผลจากการรวบรวมองค์ความรู้เร่ืองการลด ละ เลิก การสบูบุหร่ี และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวที 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทําให้ทราบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น รากต้น
มะยมผู้ หญ้าขาว รวมถึงการใช้แนวทางดัง้เดมิท่ีคนเฒา่ คนแก่เคยใช้มา คือการปฏิญาณตน การถือ
ศีล การอดเข้าพรรษา เป็นต้น 

6. การผลติส่ือหมอลําพืน้บ้าน 
ผลการดําเนินงาน พบวา่ ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงชมุชนได้โดยงาน สร้างความสนกุสนาน  

เป็นกันเอง และเนือ้หาจดจําได้ง่าย การผิตส่ือดงักล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าขอนยางได้
นําไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือประกวด อสม.ดีเดน่ เน่ืองจากผู้ ท่ีเป็นศลิปินนําร้องเพลง เป็น อสม. จึง
นบัได้ว่าการใช้ทัง้ส่ือบุคคลและสื่อพืน้บ้านช่วยให้การส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผล  

7. การทําวิจยัเพ่ือค้นหาองค์ความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือเป็นการบรูณาการเข้ากบัการจดัการเรียนการสอน 2 เร่ือง คือ 
1) แนวทางการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการเลกิสบูบหุร่ีกรณีศกึษาชมุชนบ้านขามเรียง  
 ตําบลขามเรียง  อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
2) แรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีของผู้ ท่ีตดิบหุร่ีของชมุชนบ้านขามเรียง  หมู ่20  ตําบลขามเรียง   
อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศึกษาทัง้สองเร่ืองช่วยให้ค้นพบชุดองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ มีการสังเคราะห์องค์วามรู้จาก
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสําคญัคือสามารถนําไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ พร้อมทัง้ได้รับความสนใจจาก
ชมุชนเป็นอยา่งมาก 

 
8.การจดัเวทีพจิารณ์กฎกตกิาของหมูบ้่านเร่ืองการสบูบหุร่ีในชมุชน กิจกรรมดงักลา่วจดัขึน้เพ่ือเป็นเวที 
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สาธารณะเพ่ือรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ เพิ่มเตมิ ตอ่ประกาศตําบลขามเรียงเร่ือง นโยบายคุ้มครอง
สขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ีและจดั “เขตสบูบหุร่ี” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556 มีผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 80 คน ประกอบด้วย
ภาคชมุชน รัฐ และนกัวิชาการ ผลการประชมุ ได้ข้อสรุปประกาศตําบลขามเรียง ซึง่มีผู้อภิปรายอยา่ง
กว้างขวางและนําไปสูก่ารปรับปรุงร่างจนได้ข้อสรุป ดงันี ้

 
ประกาศตาํบลขามเรียง 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ีและจัด “เขตสูบบุหร่ี” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556 
……………………………….. 

 ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553 เร่ือง “กําหนดช่ือหรือประเภทของ
สถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีและกําหนดสว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของ
สถานท่ีสาธารณะดงักลา่วเป็นเขตสบูบหุร่ีหรือเขตปลอดบหุร่ี”  

ตําบลขามเรียง จงึกําหนดให้ใช้ประกาศตําบลขามเรียงเร่ืองนโยบายคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี
และจดั “เขตสบูบหุร่ี” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556 ตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถานท่ีสาธารณะ ได้แก่ วดั สถานประกอบกิจทางศาสนา โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล สถานรับเลีย้ง

เดก็ก่อนวยัเรียน  โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษาท่ีต่ํากวา่ระดบัอดุมศกึษา  ในตวัอาคารศนูย์เรียนรู้  เทศบาล 

ตลาดนดัชมุชน  เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี 

2. สถานท่ีนอกเหนือจากพืน้ท่ีในข้อท่ี 1 สามารถจดั “เขตสบูบหุร่ี” เป็นการเฉพาะได้  

3. สภาพและลกัษณะเขตปลอดบหุร่ีต้องเป็นดงันี ้

3.1 ตดิสญัลกัษณ์เขตปลอดบหุร่ีรูปแบบตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด โดย

ตดิไว้ตําแหนง่ท่ีเห็นได้ชดัเจน 

3.2 ไมมี่อปุกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ือการสบูบหุร่ี  

3.3 ไมมี่การสบูบหุร่ี 

4. การจดัให้มีเขตสบูบหุร่ีต้องเป็นดงันี ้

4.1 ต้องไมอ่ยูบ่ริเวณเข้า-ออก 

4.2 ต้องไมป่ระเจิดประเจ้อ 

4.3 ไมก่่อความเดือดร้อนรําคาญตอ่ผู้ อ่ืน 

4.4 มีการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้เกิดแรงจงูใจในการลด ละ เลกิบหุร่ี 

5. ผู้ ท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีตําบลขามเรียงต้องปฏิบตัติามประกาศคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีตําบลขามเรียง 

พ.ศ.2556 
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6. องค์กรสภาชมุชนตําบลขามเรียงมีภารกิจในการกํากบัดแูลให้เป็นไปตามประกาศ 

จงึประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบตัโิดยทัว่กนั 
                           

   ประกาศ ณ วนัท่ี ...................................... 
  
                      สภาองค์กรชมุชนตําบลขามเรียง 

 
ส่วนที่ 5  ปัจจัยของความสาํเร็จ และปัญหาอุปสรรค 

การดําเนินงานของโครงการพบวา่มีประเดน็น่าสนหลายประการ ดงันี ้
ปัจจัยความสาํเร็จของโครงการ 

1.ผู้ นําชมุชนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเห็นความสําคญัและให้การสนบัสนนุ นอกจากนัน้ใน 
ภาพรวมของการทํางานระหวา่งทีมวิจยัและภาคีในพืน้ท่ีก็เป็นจดุแข็งท่ีสําคญัเพราะสามารถประสานความ
ร่วมมือ ความเข้าใจท่ีดี สามารถเช่ือมงบประมาณจากเทศบาล และการมีสว่นร่วมของ รพ.สต.ได้เป็นอยา่งดี 

2. ทีม อสม. เข้มแข็ง มีความเสียสละและเห็นนความสําคญัของปัญหา ให้การสนบัสนนุ  
รวมถึงให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 

3. ตําบลขามเรียงมีแกนนําชมุชนท่ีรวมตวักนัอยา่งเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวใน 
ประเดน็การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง มีการจดัประชมุร่วมกบัภาคีเครือขา่ยเป็นประจําทกุเดือน ทําให้เป็นโอกาส
ท่ีชมุชนจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมลูใหมท่ี่มาจากนโยบายทัง้ภายในและภายนอกชมุชน  ซึง่ชว่ยให้มีการ
กําหนดแนวทางการทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
1. ชาวบ้านสว่นใหญ่มีภารกิจประจําไมว่า่จะเป็นการประกอบอาชีพหรือการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางสงัคม ทําให้เวลาในการนัดหมายค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลทํานา เก็บเก่ียว หรือช่วง
เทศกาล อยา่งไรก็ตามจากการเข้าคลกุคลีทํางานในพืน้ท่ีมาเป็นเวลานานก็พบวา่ชมุชนนีมี้ความเข้มแข็งและ
สามารถท่ีจะขบัเคลื่อนงานต่อได้ นอกจากนัน้การส่ือสารและการรณรงค์ในวงกว้างยงัมีข้อจํากดัซึง่จะได้
ทํางานในเชิงรุกมากขึน้ในระยะตอ่ไป 

ในช่วงฤดเูก็บเก่ียว ไมส่ามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดได้ได้ ต้องมีการ 
ปรับเปล่ียนตามบริบทของชมุชน 

2. ทีมวิจยัและกลุ่มเป้าหมายมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมท่ีจํากดั บางครัง้เวลาว่างไม่ตรงกัน 
เน่ืองจากทีมวิจยัสว่นใหญ่มีงานประจํา และกลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่เป็นวยัทํางานต้องออกไปประกอบอาชีพ
นอกบ้าน การจดักิจกรรมสว่นใหญ่จงึเป็นตอนเย็นหลงัเลกิงานหรือวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ 
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3. ในการแก้ไขปัญหาการสบูบุหร่ีจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิด เม่ือมีการจดักิจกรรมจะมีเพียงตวัแทนหรือผู้สบูบุหร่ีเข้าร่วม แต่ยงัขาดบคุคลในครอบครัว จึงต้องมี
ทีมวิจยัเข้าไปร่วมกิจกรรมกบัทางครอบครัวหรือเข้าไปเย่ียมท่ีบ้าน ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาและทีมวิจยัเพิ่มขึน้ 

4) กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้สบูบหุร่ีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมสว่นกลางของชมุชน เน่ืองจากจะถกู
มองจากชมุชน เน่ืองจากเป็นเป้าสายตา หรือไม่อยากถกูมองว่าเป็นผู้ ท่ีสบูบหุร่ี สร้างปัญหาให้ชมุชน แต่ถ้า
หากจะเข้าไปทํากิจกรรมกบัครอบครัวหรือเป็นสว่นตวัจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

5) คนใกล้ชิดของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี รู้สกึท้อใจท่ีไม่สามารถทําให้สมาชิกในครอบครัวลดบหุร่ีได้ บางครัง้ไม่
อยากเข้าร่วมกิจกรรมอีก ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมลดลงจากครัง้แรกๆ  

 
ผลการดาํเนินการและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ 
 ชุมชน การเปลี่ยนแปลงท่ีสงัเกตเห็นในระดบัชมุชน คือ ประชาชนเกิดการต่ืนตวัในการ
รณรงค์แก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ี ซึง่แตเ่ดมิมองวา่ปัญหาการสบูบหุร่ี หากเกิดกบัครอบครัวใด หรือ
บตุรหลานของใครก็แก้ไขกนัเอาเอง แตเ่ม่ือได้รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในชมุชนจงึ
ทําให้เห็นความสําคญัของการแก้ปัญหาและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี นอกจากนีบ้คุคลใน
ครอบครัวท่ีมีบตุร หลาน หรือสามีสบูบหุร่ีจะพยายามชกัชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือหากมีความรู้
หรือแนวทางในการลดบหุร่ีก็จะนําไปเผยแพร่และเลา่สูก่นัฟังในครอบครัว 
 ทมีวิจยั มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี สามารถเป็นแกนนําหรือผู้ นําใน
การทํากิจกรรมตา่งๆ ได้ รวมถึงมีความกล้าแสดงออกมากขึน้ ซึง่ท่ีผา่นมามองวา่การรณรงค์การลด 
ละ เลกิสบูบหุร่ีเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลหรือหน่วยงานภายนอกชมุชนท่ีจะเข้ามาแก้ปัญหา แตเ่ม่ือได้มี
โอกาสเข้ามาเป็นทีมวิจยั ได้เข้าร่วมเวทีในการจดักิจกรรมตา่งๆจงึทําให้เป็นบคุคลหนึง่ท่ีมีสว่นช่วย
ในการรณรงค์ลดการสบูบหุร่ี  
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บทที่ 5 

สรุปและอภปิรายผล 

โครงการวิจยัเร่ืองการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิในชุมชน บ้านขามเรียง 

หมู่ 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม มีคําถามการวิจยัคือมติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติด้านยาสบู นําไปสู่การปฏิบตัิในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคามได้อย่างไร และมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 

1) เพ่ือศกึษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของประชาชนชมุชน

บ้านขามเรียง หมู่ 20 จงัหวดัมหาสารคาม  2) เพ่ือค้นหาแนวทางในทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพ

ด้านยาสบูของประชาชนชมุชนบ้าน ขามเรียง หมู่ 20 จงัหวดัมหาสารคาม 3) เพ่ือหารูปแบบกระบวนการ

หนุนเสริมการขบัเคลื่อนการนํามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่ภาคปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ีของจงัหวดั

มหาสารคาม และ 4) เพ่ือค้นหาปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคลื่อนการนํามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็น

ยาสบูสูภ่าคปฏิบตัจิริงในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม 

 สําหรับผลการวิจยัโดยสรุป มีดงันี ้
1 สภาพทั่วไป บริบทของหมู่บ้านและ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 

บ้านขามเรียง  หมู่ท่ี  20   ตําบลขามเรียง   อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ติดกบั
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (มอใหม่) ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในท่ีสาธารณะประโยชน์  ติดถนนทางหลวงชนบท  
สายบ้านขามเรียง-บ้านนาสีนวล เป็นลาดยาง ตัง้อยู่ห่างจากท่ีตัง้สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลขาม
เรียง  1  กิโลเมตร  ห่างจากอําเภอเมืองมหาสารคามประมาณ 12  กิโลเมตร  ห่างจากท่ีวา่การอําเภอกนัทร
วิชยั 15 กิโลเมตร   มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,933 ไร่   ประกอบด้วย ท่ีอยูอ่าศยั  47  ไร่ พืน้ท่ีไร่นา  1,048  ไร่  พืน้ท่ี
สาธารณะ 836  ไร่  มีจํานวนหลงัคาเรือน  76 หลงัคาเรือน ประชากรรวม 267  คน   ปัจจบุนัมีจํานวน
หอพกันกัศกึษา และอาคารพาณิชร้านค้าเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ โดยขาดการวางแผนโยเฉพาะเร่ืองผงัเมืองทํา
ให้บ้านขามเรียงเร่ิมประสบปัญหาความแออดัและปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมาก 

 
2.   ลักษณะทางประชากรและสังคม   (Social – demographic  data)     

จาํนวนประชากรทัง้หมด    จํานวนประชากรทัง้หมดตามทะเบียนราษฎร์  282  คน    คน  86 
ครัวเรือน   จําแนกเป็น เพศชาย  จํานวน  133  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.16   เพศหญิง จํานวน  149  คน   
คิดเป็นร้อยละ 52.83 จํานวนประชากรทัง้หมดท่ีสํารวจจริง  267  คน  76 ครัวเรือน   เพศชาย  จํานวน  
127  คน  คดิเป็นร้อยละ 47.60 เพศหญิง  จํานวน  140  คน  คดิเป็นร้อยละ 52.40   

ปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงด้านสุขภาพ  1)ปัญหาการรับประทานผงชรูสร้อยละ 97.7  โดยให้
เหตผุลวา่ถ้าไมใ่สผ่งชรูสอาหารก็ไมอ่ร่อย 2) ปัญหารับประทานอาหารหมกัดอง  ร้อยละ 81.5  3) ปัญหา
การรับประทานอาหารสกุๆดบิๆ  ร้อยละ 59.9  4) ปัญหาการไมส่วมหมวกกนัน็อคร้อยละ 45  5) ปัญหา
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การกําจดัสารพิษในผกัไมล้่างอยา่งถกูวิธีโดยการแช่นํา้เปลา่ ร้อยละ 65.3เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
37.4  6) ปัญหาการสบูบหุร่ี ร้อยละ 15.8  และมีหลายรายพยายามจะเลกิสบูบหุร่ีแตเ่ลกิไมไ่ด้สกัที 

ปัญหาสุขาภบิาล ส่ิงแวดล้อม ได้แก่   1) ปัญหาขยะมลูฝอย พบวา่ขยะสว่นใหญ่มาจากหอพกั   
ปริมาณขยะมีจํานวนมาก เกิดการ หมกัหมม  สง่กลิน่เหม็น  มีการทิง้ขยะจะไมมี่การคดัแยะขยะก่อนทิง้  
2) ปัญหาการระบายนํา้เสีย  พบวา่ ขาดการจดัการท่ีดี สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของชมุชน  และ 3) 
ปัญหาสตัว์นําโรคในชมุชน  พบวา่ ในบ้านบริเวณบ้าน  ในครัวจะมีหน ูต้องใช้กาวดกัหน ู หรือใช้ยาเม็ดสี
ชมพมูาวางไว้ให้หนกิูน   

ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ  ได้แก่  1)ปัญหาถนนในหมูบ้่าน  2) ปัญหาเสียงรบกวนจากหอพกั  4) 
ปัญหาการลกัขโมย   และ 5) ปัญหา  
ตอนที่ 3 สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ผู้สบูบหุร่ี 
ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีบ้านขามเรียง หมู ่20 เป็นเพศชายมากท่ีสดุ ร้อยละ 97.70 ประกอบอาชีพเกษตรกร 

สว่นใหญ่อาย ุ60 ปีขึน้ไป จบระดบัประถมศกึษา รายได้ครอบครัวตอ่เดือนสว่นใหญ่มีรายได้อยูใ่นช่วง  

5,000 – 7,499  บาทตอ่เดือน โดยคา่เฉลีย่รายได้ของครอบครัวตอ่เดือน 7,234.15 บาท    

ปริมาณการสบูบหุร่ีเฉล่ียตอ่วนั 12.57 มวน  สว่นใหญ่สบูบหุร่ี จํานวน 10-14 มวน  รองลงมา

จํานวน    5 – 9 มวน   

อายท่ีุสบูบหุร่ีครัง้แรกสว่นใหญ่อายอุยูร่ะหวา่ง 15 – 17 ปี รองลงมาอาย ุ18 - 20 ปี  คา่เฉลี่ย

เท่ากบั  17.50 ปี   

1) สาเหตหุรือแรงจงูใจท่ีทําให้สบูบหุร่ีอนัดบัแรก คือ สบูตามเพ่ือน ร้อยละ 66.7  
อยากลอง/อยากรู้รสชาต ิร้อยละ  50.00  รองลงมาเพ่ือนชวน  ร้อยละ 31.81  และเครียด/กลุ้มใจ 

ร้อยละ 22.73   

ระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมสบูบหุร่ีจนถงึปัจจบุนัสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง  1 – 9 ปี รองลงมาอายุ

ระหวา่ง  20 -29 ปี  คา่เฉลีย่ระยะเวลาท่ีสบูบหุร่ี 26.27 ปี   

ปัจจบุนัยงัสบูอยูร้่อยละ 96.9 สว่นใหญ่สบูทกุวนั ร้อยละ 78.1 และพบวา่มีผู้สบูบหุร่ีมากกวา่ 20 

มวน/วนัอีกด้วย 

บหุร่ีท่ีนํามาสบูส่วนใหญ่ซือ้มาเอง ค่าใช้จ่ายในการซือ้บหุร่ีต่อสปัดาห์เฉล่ีย 92.84 บาท  โดยมี
คา่ใช้จ่ายระหวา่ง 1 – 49 บาท  รองลงมาคือ  100 – 149  

และจากการสํารวจข้อมลูเพิม่เตมิ พบวา่คา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียการซือ้บหุร่ีตอ่เดือนอยูท่ี่ 850 บาท คา่
ต่ําสดุอยูท่ี่ 60 บาท/เดือน สงูสดุอยูท่ี่ 2400 บาท/เดือน   
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และเม่ือต้องการสบูบุหร่ีสามารถหาบหุร่ีมาสบูได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ซือ้จากร้านค้าในหมู่บ้าน ร้อย
ละ 87.9 เวลาสบูบหุร่ีจะสบูท่ีบ้านของตนเอง ร้อยละ 87.5  

คนรอบข้างท่ีสบูบหุร่ีอนัดบัแรก คือ เพ่ือน ร้อยละ 72.72  รองลงมาบตุร/หลาน/ญาต ิร้อยละ 

25.00 และบดิา/มารดา  ร้อยละ 15.90   

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวสว่นใหญ่รักใคร่กนัดี  รองลงมามีความคดิเห็นไมต่รงกนับ้าง  

สถานท่ีซือ้บหุร่ีสามารถหาซือ้ได้ง่ายถงึร้อยละ 50  โดยซือ้จากร้านค้าในหมูบ้่านมากถึงร้อยละ 
87.9 

ความพยายามเลกิสบูบหุร่ี พบวา่ร้อยละ 82.5 เคยคดิจะเลกิสบู ร้อยละ17.5 ยงัไมค่ดิจะเลกิสบู
บหุร่ี จํานวนครัง้ในพยายามเลกิสบูบหุร่ีเฉล่ีย 6 ครัง้ เลกิได้เดด็ขาดร้อยละ่15.0 เลกิไมไ่ด้ยงัสบูอยูร้่อยละ
37.5 เลกิไมไ่ด้ 

การขอรับคําปรึกษาจากหนว่ยงานพบวา่ร้อยละ 90 ไมเ่คยขอรับคําปรึกษา  
ส่วนหนึ่งเร่ิมสูบบุหร่ีตัง้แต่เร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น โดยปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการสูบบุหร่ีครัง้แรกจะ

แตกตา่งกนัออกไป เช่น อยากรู้ อยากลอง เพ่ือความโก้เก๋  เครียด สบูตามพ่อหรือเห็นผู้ ใหญ่ในหมู่บ้านสบู
อยากสบูตามบ้าง บางคนก็ให้เหตุผลว่าถ้าไปคบหรืออยู่กับเพ่ือนท่ีสบูบุหร่ีถ้าเราไม่สบูก็จะเข้ากับเพ่ือน
ไมไ่ด้ หรือเกิดความแตกตา่งจากเพ่ือน เม่ือได้ลองสบูแล้วก็ไม่อยากเลิก บางคนอยากเลิกแตเ่ลิกไม่ได้ มีแต่
จะเพิ่มจํานวนขึน้เร่ือย บางคนสบูมากท่ีสดุวนัละ 40 มวน เวลาอยู่ในกลุม่คนท่ีสบูด้วยกนัจะยิ่งทําให้อยาก
สบูมากยิ่งขึน้ ถ้าเห็นเพ่ือนในกลุ่มสบูบุหร่ีก็จะแบ่งปันกนัสบู ส่วนใหญ่มกัสบูในวงด่ืมสรุาหรือยามมีงาน
สงัสรรค์ แต่เดิมกลุ่มผู้สบูส่วนใหญ่คิดว่าการสูบบุหร่ีมีผลกระทบเฉพาะผู้สูบเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัจากการ
ได้รับข้อมูลท่ีเผยแพร่ตามส่ือต่างๆทําให้ทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้ ใกล้ชิดหรือผู้ ท่ีได้รับควันบุหร่ีเข้าสู่
ร่างกายด้วย ถึงแม้จะรู้แต่ก็ยงัสบูต่ออยู่ ร้านค้าในหมู่บ้านเป็นแหล่งท่ีผู้สบูซือ้บุหร่ีมาสบูมากท่ีสดุเพราะ
เดินทางไปซือ้ได้สะดวกสบาย หากร้านท่ีเคยซือ้ประจําไม่ขายก็ไปหาซือ้ร้านอ่ืนท่ีอยู่ละแวกใกล้เคียง 
ร้านค้าในหมูบ้่านสว่นใหญ่มีบหุร่ีขายเกือบทกุร้าน  

3) ความคิดเห็นตอ่ประเด็นการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของตนเองนัน้ สว่นใหญ่เห็นว่าเป็น
อนัตรายอย่างแน่นอน ร้อยละ 75 และเห็นว่าเป็นอนัตรายตอ่ผู้อยู่ใกล้เคียง เช่น บตุรหรือภรรยา ร้อยละ 
69.7 สําหรับความพอใจกบัการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้วย
เลก็น้อย ร้อยละ 36.4  

4) ทศันคติเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสดุกบัการออกกฎหมายห้ามสบู
บหุร่ีในสถานบนัเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้วยมาก ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ามสบูบหุร่ี
ในอาคาร ภตัตาคารสว่นใหญ่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 66.7 สว่นการขึน้ภาษีบหุร่ีซึง่ทําให้ราคาบหุร่ีสงูขึน้ทําให้
ประชาชนสบูบหุร่ีน้อยและการสบูบหุร่ีเป็นสิง่น่ารังเกียจกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุร้อยละ 42.4  
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นอกจากนัน้พบวา่สว่นใหญ่สบูบหุร่ีเพราะวฒันธรรมเน่ืองจากในอดีตเวลาท่ีบวชเณร บวชพระ 
ญาตโิยมก็จะนําบหุร่ีมาให้ และขณะบวชเวลาวา่งมากกอรปกบัการสบูบหุร่ีถือเป็นเร่ืองปกตแิสดงออกถึง
สถานการณ์เป็นหนุ่ม และบคุคลเม่ือเป็นหนุ่มไปจีบสาวเวลาไปท่ีบ้านของหญิงสาวจะจดั”พายา พาหมาก”
มาต้อนรับซึง้เวลาท่ีบคุคลไปจีบสาวจะไปเป็นกลุม่เพ่ือนหลายคนจงึสบูด้วยกนั  เม่ือได้ลองสบูแล้วก็ไม่
อยากเลกิ บางคนอยากเลกิแตเ่ลกิไมไ่ด้ มีแตจ่ะเพิ่มจํานวนขึน้เร่ือย ปัจจบุนัการสบูบหุร่ีสว่นใหญ่มกัสบูใน
วงด่ืมสรุาหรือยามมีงานสงัสรรค์หรืองานสงัคมเช่น งานศพ งานบญุยิ่งอยูใ่นกลุม่คนท่ีสบูด้วยกนัจะยิง่ทํา
ให้อยากสบูมากยิง่ขึน้ ถ้าเห็นเพ่ือนในกลุม่สบูบหุร่ีก็จะแบง่ปันกนัสบู  

สําหรับญาติหรือบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากบุหร่ีมือสอง สะท้อนให้เห็นว่าได้รับความทุกข์หรือ
ความไมส่ขุสบายจากการได้กลิน่บหุร่ี ทําให้เครียด เหม็น เวียนหวัและต้องการให้บคุคลในครอบครัวเลกิสบู
บุหร่ี โดยเฉพาะการสูบในบ้าน นอกจากนัน้การรับรู้ของคนในชุมชนเก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ีก็มีจํากัด 
ยกเว้นในกลุม่ อสม. โดยสว่นใหญ่จะรู้แตเ่พียงวา่สบูบหุร่ีไมดี่ตอ่สขุภาพ 

ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของบหุร่ีค่อนข้างดี ยกเว้นในบางหวัข้อ เช่น ส่วนผสม
ของบหุร่ี การออกฤทธ์ิของสารนิโคตนิ รวมถึงผลตอ่หญิงตัง้ครรภ์ 

ด้านทศันคติต่อการสบูบุหร่ี พบว่า ชาวบ้านมีทศันคติท่ีดีต่อการกํากบัดแูลและควบคมุในการสบู
บหุร่ีในท่ีสาธารณะ รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมาย แตก็่ยงัมียอมรับได้ในระดบัปานกลางสําหรับการสบูบหุร่ี
ของผู้ชายและผู้หญิงท่ีอยูใ่นวยัอาย ุ15-25 ปี 
 การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากบุหร่ี   

  ผลการศกึษาเก่ียวกบัการรับรู้โอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคท่ีเกิดจากบหุร่ีอยูใ่นระดบัดี คือสว่นใหญ่

ร้อยละ 56.82  รับรู้วา่การสบูบหุร่ีมีโอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งปอดมากท่ีสดุ ( X =  3.45)  รองลงมา

คือ  การสบูบหุร่ีในห้องแอร์ท่ีมีเคร่ืองฟอกอากาศจะทําให้เป็นอนัตรายตอ่คนรอบข้าง  ( X = 3.36)  สว่น

การรับรู้ในระดบัต่ํา  คือ  การสบูบหุร่ีทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ( X = 2.27)   
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การรับรู้ถงึประโยชน์และอุปสรรคของการลดสูบบุหร่ี   
สว่นใหญ่รับรู้ถึงโทษของการลดสบูบหุร่ี คือร้อยละ 63.64  รับรู้วา่การเลกิสบูบหุร่ีทําให้สมาชิกใน

ครอบครัวเส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเร็งปอด  ( X = 3.61)  และรับรู้วา่การเลกิสบูบหุร่ีเป็นการประหยดั
คา่ใช้จ่ายประจําวนั  ( X = 3.52)   

สําหรับการรับรู้ถึงแนวทางการเลกิบหุร่ีเชน่ ผลไม้รสเปรีย้ว  เชน่มะนาว  มะขามป้อมช่วยลดความ
อยากบหุร่ีได้  และการเคีย้วหมากฝร่ัง อมลกูอมหรือด่ืมนํา้มากๆชว่ยลดความอยากบหุร่ีได้นัน้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี
ยงัคงรับรู้คอ่นข้างน้อย( X =2.68)   
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหร่ี 

 กลุม่ผู้สบูบหุร่ีสว่นใหญ่ร้อยละ 72.73 ได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคม  โดยได้รับการสง่เสริมจาก

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุมากท่ีสดุ  ( X =  3.02)   ด้วยการให้คําแนะนําในการปฏิบตัตินเพ่ือการเลกิสบูบหุร่ี  

( X =  3.16)  รองลงมาคือ  การสง่เสริมให้ทา่นมีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 3.14)  และระดบั

การได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุรายข้อท่ีมีคา่เฉลีย่ระดบัน้อย

ท่ีสดุ  คือ  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุให้เวลาในการรับฟังปัญหาของท่าน ( X =  2.82  )    

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

 สําหรับการได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากครอบครัว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู 

( X =  3.18)   โดยการท่ีคนในครอบครัวได้พดูให้กําลงัใจเม่ือไมส่บายใจหรือมีปัญหาเพ่ือหลีกเล่ียงการสบู

บหุร่ี  ( X =  3.36)  รองลงมาคือ  คนในครอบครัวได้สง่เสริมให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 

3.25)  และสว่นประเดน็ท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากครอบครัวท่ีคอ่นข้างน้อยคือการ

รับฟังปัญหา  และการให้คําแนะนําตา่งๆในการปฏิบตัตินเพ่ือการเลกิบหุร่ี  ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั คือ  3.07   

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  

 ในภาพรวมผู้ ท่ีสบูบหุร่ีท่ีได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อนอยูใ่นระดบัปานกลางจํานวน  23 คน  

คดิเป็นร้อยละ  52.27 รองลงมาคือ ระดบัมากจํานวน  15 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.09  และระดบัน้อย

จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 13.64 

 สําหรับระดบัการได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลกิบหุร่ีจากเพ่ือน พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง  

( X =  2.62)   โดยการสง่เสริมชกัชวนให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X =  2.73)  รองลงมาคือ  

เพ่ือนให้เวลาในการรับฟังปัญหา และเพ่ือนได้ช่วยเหลือแนะนําไปในทางท่ีดีเม่ือทา่นไมส่บายใจหรือมี

ปัญหา  มีคา่เฉล่ียเทา่กนัคือ  2.68  สว่นประเดน็ท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ  คือ  เพ่ือนได้คอยช่วยเหลือแนะนํา

ในการลดและเลกิบหุร่ี  ( X = 2.45)   
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การปฏิบัตตินเพ่ือเลิกบุหร่ี 

  การปฏิบตัตินเพ่ือเลกิบหุร่ีรายด้านมีระดบัปานกลาง  ( X = 2.95)   โดยการลดจํานวนการสบูบหุร่ี

เม่ือมีเพ่ือน  บคุคลในครอบครัว  หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุได้คอยช่วยเหลือแนะนําในการลดและเลกิบหุร่ี  

( X = 3.11)  รองลงมาคือ มีการหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีเม่ือมีคนได้พดูให้กําลงัใจชว่ยเหลือแนะนําในทางท่ีดี 

เม่ือไมส่บายใจหรือมีปัญหา ( X =  3.07)  และการปฏิบตัตินเพ่ือเลกิบหุร่ีรายข้อท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัน้อยท่ีสดุ  

คือ  การหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีเม่ือเพ่ือนได้สง่เสริมชกัชวนให้มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ( X = 2.80)   

2. ผลการศกึษาการใช้ภมิูปัญญากับการลด ละ เลิกบุหร่ีของชุมชนบ้านขามเรียง หมู่ 20 
การใช้สมนุไพรผลไม้รสเปรีย้ว  รากมะยมตวัผู้ หญ้าดอกขาว รางจืด โปร่งฟ้า  

 การใช้ภมูิปัญญาพืน้บ้านในการเลกิสบูบหุร่ีเข้าวดัปฏิบตัธิรรมมีการใช้วิธีนีม้ากท่ีสดุร้อยละ5.0 ไม่

ใช้ร้อยละ95.0 รองลงมาด่ืมนํา้มนต์ร้อยละ2.5ใช้  ร้อยละ97.5 ไมใ่ช้ ไมเ่คยใช้ และบวชร้อยละ2.5เคยใช้ 

ร้อยละ97.5ไมใ่ช้ สาบานร้อยละ2.5เคยใช้ร้อยละ97.5ไมใ่ช้ อบสมนุไพรร้อยละ2.5ใช้ ร้อยละ97.5ไมใ่ช้ 

ตามลําดบั 

วิธีการอ่ืนๆ เช่น วิธีหกัดบิมีการใช้มากท่ีสดุในการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน การลดสบูลงทีละน้อย 

ออกกําลงักายหนกัๆ วธีิไปอยูค่น ด่ืมนํา้มากๆ  

ประเดน็ปัญหาท่ีสง่ผลกระทบโดยรวมของการสบูบหุร่ีตอ่ชมุชน คือ 
1. การสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัว 

2. การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เช่น วดั รถโดยสาร  โรงเรียน 
ส่วนที่ 4  แนวทางในการแก้ปัญหาและการขับเคล่ือนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน 

1. การแก้ปัญหาระดบัครอบครัว  
1) การติดตามเย่ียมท่ีบ้าน  เป็นรายครัวเรือนและออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันของบุคคลใน

ครอบครัว ขณะเดียวกนับุคคลในครอบครัวและผู้ เก่ียวข้องต้องมีบทบาทในการหนุนเสริมและให้กําลงัใจ
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้ยงัมีการส่งเสริมให้มีครอบครัวต้นแบบท่ีจะเข้าร่วมโครงการครอบครัวลดบหุร่ี
หรือปลอดบหุร่ี จํานวน 17 ครอบครัว 

ในการตดิตามเย่ียมบ้าน มีคณะทํางานท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ท่ีเรียกวา่ หมอประจําครอบครัว  อส
ม. และ ทีมวิจยั เป็นผู้ รับผิดชอบตดิตามเย่ียมบ้าน   

2) การจดัทําสมดุบนัทกึ เพ่ือให้บคุคลในครอบครัวช่วยกนัจดบนัทกึข้อมลูการสบูบหร่ี คา่ใช้จ่าย การ
เปล่ียนแปลงของผู้สบู 

3) การจดัทําป้ายสตกิเกอร์ สําหรับครอบครัวท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ 
4) ค้นหาบคุคลต้นแบบในการลด ละ เลกิบหุร่ี 
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5) การจดัทําป้ายยกยอ่งร้านค้าตวัอยา่ง 
 

2. การแก้ปัญหาในระดบัชุมชน  
การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น ชุมชนได้เสนอทางออกร่วมกันโดยการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการการแก้ปัญหาบหุร่ีของชมุชนและจะผลกัดนัมาตรการงดสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะเช่นท่ี
วดั โรงเรียน  ตามหอพกั รวมทัง้ในกลุม่โชว์เฟอร์ขบัรถรับจ้างระหวา่งชมุชน ในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

สรุปเป้าหมายการดําเนินงานในระดบัชมุชน คือ 
1) มีคณะกรรมการชมุชน   โดยมีการอาสาทํางานเพ่ือชว่ยกนัให้คําแนะนํา เป็นกําลงัใจให้เลกิบหุร่ี

ตามสถานท่ีสาธารณะ  
2) มีร้านค้าตวัอย่าง โดยในเบือ้งต้นมีร้านค้า 2 ร้านสมคัรใจท่ีจะเป็นร้านค้าต้นแบบสําหรับการงด

ขายบหุร่ีในทกุๆวนัพระ  ขณะเดียวกนัต้องมีมาตรการในการกํากบัดแูลการซ้อขายให้กบัเยาวชนเป็นต้น 
3) มีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและสถานท่ีราชการ วดั ซึง่ปัจจบุนัมีแนวปฏิบตัแิตก่ารตดิตาม

กํากบัดแูลยงัไมเ่ข้มข้น และท่ีวดัก็มีข้อกําหนดเร่ืองห้ามถวายบหุร่ีแก่พระสงฆ์ รวมถึงมีความพยายามท่ีจะ
ให้มีการงดสบูบหุร่ีในงานบญุตา่งๆในท่ีสาธารณะร่วมด้วย 

4) มีกิจกรรมรณรงค์ในกลุม่โชว์เฟอร์ขบัรถสองแถว 
3. การทาํงานร่วมกับองค์กรภาคี ในเบือ้งต้นได้มีการกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนงานกบัองค์กรภาคี 
ดงันี ้

1)ประสานงานกบัศนูย์บริการสขุภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2)ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคามในการดําเนินโครงการรณรงค์ในกลุม่นิสติและ

บคุลากร 
3) ประสานกบัเครือขา่ยแกนนําชมุชนตําบาลขามเรียง 
4) การค้นหาภมูิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินงานเพ่ือขบัเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ เช่น การใช้

หมอลําในการรณรงค์ การค้นหาภมูิปัญญาในการอดบหุร่ี เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 สรุปการขับเคล่ือนโครงการ จุดแข็งของโครงการ ปัญหาอุปสรรค/แผนการทาํงานใน
ระยะ ต่อไป 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
กิจกรรมปฏิบัตกิาร 
1. การนําเสนอข้อมลูและรณรงค์ในชมุชน โดยจดัขึน้ท่ีตลาดนดัวดับ้านขามเรียง  
2. การนําเสนอข้อมลูผา่นชมรมผู้ นําตําบลขามเรียงท่ีมีการจดัประชมุเป็นประจําทกุเดือน  
3. การรณรงค์การลดละเลกิบหุร่ีในงานทอดเทียนเข้าพรรษา ซึง่มีการดําเนินการในทกุๆหมูบ้่าน  
ทีมวิจยัได้ร่วมให้ข้อมลูและแจกเอกสารเร่ืองพิษภยัของบหุร่ี 
 
4. การรณรงค์ในระดบับคุคลและครอบครัว  การดําเนินการในระดบัครอบครัวสามารถดําเนินการ

ได้ แต่เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากและมีความละเอียดอ่อน เพราะการรับรู้ถึงปัญหานัน้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้
ของภรรยาหรือบคุคลในครอบครัว   

5. การประยกุต์ใช้ภมูิปัญญากบัการลด ละ เลกิ บหุร่ี  
6. การผลติส่ือหมอลําพืน้บ้าน 
7. การทําวิจยัเพ่ือค้นหาองค์ความรู้เพิ่มเติม เพ่ือเป็นการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการ

สอน 2 เร่ือง คือ 
1) แนวทางการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการเลกิสบูบหุร่ีกรณีศกึษาชมุชนบ้านขามเรียง  
 ตําบลขามเรียง  อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
2) แรงสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือการเลิกบหุร่ีของผู้ ท่ีติดบหุร่ีของชมุชนบ้านขามเรียง  หมู่ 20  ตําบล

ขามเรียง   
อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศกึษาทัง้สองเร่ืองช่วยให้ค้นพบชดุองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ มีการสงัเคราะห์องค์วามรู้จาก

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสําคญัคือสามารถนําไปประยกุต์ใช้และขยายผลได้ พร้อมทัง้ได้รับความสนใจจาก
ชมุชนเป็นอยา่งมาก 

8.การจดัเวทีพจิารณ์กฎกตกิาของหมูบ้่านเร่ืองการสบูบหุร่ีในชมุชน  

ส่วนที่ 5  ปัจจัยของความสาํเร็จ และปัญหาอุปสรรค 
ปัจจัยความสาํเร็จของโครงการ 

1.ผู้ นําชมุชนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเห็นความสําคญัและให้การสนบัสนนุ นอกจากนัน้ใน 
ภาพรวมของการทํางานระหวา่งทีมวิจยัและภาคีในพืน้ท่ีก็เป็นจดุแข็งท่ีสําคญัเพราะสามารถประสานความ
ร่วมมือ ความเข้าใจท่ีดี สามารถเช่ือมงบประมาณจากเทศบาล และการมีสว่นร่วมของ รพ.สต.ได้เป็นอยา่ง
ดี 
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2. ทีม อสม. เข้มแข็ง มีความเสียสละและเห็นนความสําคญัของปัญหา ให้การสนบัสนนุ  
รวมถึงให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 

3. ตําบลขามเรียงมีแกนนําชมุชนท่ีรวมตวักนัอยา่งเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวใน 
ประเดน็การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
1. ชาวบ้านสว่นใหญ่มีภารกิจประจําไมว่า่จะเป็นการประกอบอาชีพหรือการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางสงัคม ทําให้เวลาในการนดัหมายคอ่นข้างจํากดั  
2. ทีมวิจยัและกลุม่เป้าหมายมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมท่ีจํากดั บางครัง้เวลาวา่งไมต่รงกนั  
3. ในการแก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ีจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากบคุคลในครอบครัวหรือคน

ใกล้ชิด เม่ือมีการจดักิจกรรมจะมีเพียงตวัแทนหรือผู้สบูบหุร่ีเข้าร่วม แตย่งัขาดบคุคลในครอบครัว จึงต้องมี
ทีมวิจัยเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางครอบครัวหรือเข้าไปเย่ียมท่ีบ้าน ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาและทีมวิจัย
เพิ่มขึน้ 

4) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สบูบหุร่ีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของชมุชน เน่ืองจากจะ

ถกูมองจากชมุชน  

5) คนใกล้ชิดของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี รู้สกึท้อใจท่ีไม่สามารถทําให้สมาชิกในครอบครัวลดบหุร่ีได้ บางครัง้

ไมอ่ยากเข้าร่วมกิจกรรมอีก ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมลดลงจากครัง้แรกๆ  

ผลการดาํเนินการและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ 
 ชุมชน การเปลี่ยนแปลงท่ีสงัเกตเห็นในระดบัชมุชน คือ ประชาชนเกิดการต่ืนตวัในการ
รณรงค์แก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ี 
 ทมีวิจยัชุมชน มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี สามารถเป็นแกนนําหรือ
ผู้ นําในการทํากิจกรรมตา่งๆ ได้  
 

อภปิรายผล 

1. กระบวนการแก้ปัญหาต้องอาศยัการขบัเคลื่อนของภาคีเครือขา่ยและแก้ปัญหาทกุระดบั 

จากการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาพบวา่ต้องร่วมกนัขบัเคลื่อนในรูปแบบของการมีสว่นร่วม

ขององค์กรภาคี และมีการแก้ไขปัญหาในทกุๆระดบั ท่ีสําคญัคือการสนบัสนนุทางสงัคม ซึง่สอดคล้องกบั

การศกึษาของแบนดรูา   ( Bandura. 1997 : 193) กลา่ววา่  พฤตกิรรมของบคุคลเป็นผลมาจากการเรียนรู้

ทางสงัคม  ซึง่อาจเป็นประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม  และการเรียนรู้เหลา่นีจ้ะกลายเป็น

ความเช่ือ  เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจท่ีจะแสดงพฤตกิรรม นอกจากนัน้ยงัระบกุวา่การได้รับแรงสนบัสนนุ

ทางสงัคมจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  ครอบครัว และเพ่ือน มีผลตอ่ระดบัการปฏิบตัตินเพ่ือเลกิสบูบหุร่ีซึง่
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อยูใ่นระดบัปานก  และสอดคล้องกบัการศกึษาของเรวตั  เทพไทยอํานวย (2554 : 84) พบวา่ การได้รับการ

อบรม  การสร้างพลงัและความสามารถตนเอง และแรงสนบัสนนุทางสงัคม  มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงระดบั

ความรู้เร่ืองการสบูบหุร่ี การรับรู้ความสามรถตนเองในการเลกิสบูบหุร่ี และการได้รับแรงสนบัสนนุทาง

สงัคม  

นอกจากนัน้กระบวนการให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่ผู้สบูบหุร่ีก็เป็นเร่ืองสําคญัดงัเช่นงานของ     

จรีุพร  บวัลอย  ( 2553 : 58 )  ท่ีชีว้า่ผู้สบูบหุร่ีท่ีผา่นกระบวนการทํากิจกรรม  การให้ความรู้  ให้คําแนะนํา  

มีแรงสนบัสนนุทางสงัคมในการกระตุ้นเตือนทําให้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีลดความอยากบหุร่ี จงึทําให้เกิดการรับรู้ความ

เส่ียง  ประโยชน์และอปุสรรค  และการปฏิบตัติวัเพ่ือลดการสบูบหุร่ีเพิม่ขึน้    

และในการดําเนินงานในระดบับคุคล ครอบครัว ควรคํานงึถงึด้านจิตใจและข้อจํากดัของบคุคลท่ี

อาจไมอ่ยากเปิดเผยตวัตนตอ่สาธารณะ 

2.ปัจจยัท่ีทําให้กระบวนการขบัเคลื่อนได้ในระดบัท้องถ่ินคือมีนโยบายของรัฐท่ีชดัเจน แตพ่บวา่ข้อ

มีข้อจํากดัคือ การบงัคบัใช้กฎหมาย  

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะตอ่การนําสูก่ารปฏิบตั ิ

1.1 เน่ืองจากการสบูบหุร่ีทําให้บคุคลในครอบครัวและคนรอบข้างเดือดร้อน รําคาญใจ  

เป็นสาเหตใุห้เกิดการทะเลาะขดัแย้งในครอบครัว ดงันัน้จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาในทกุๆระดบั 

โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรหาแนวทางในการทํางานร่วมกนัโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  อสม.ควรมีบทบาท

หลกัในการให้การช่วยเหลือ 

1.2  ผู้ นําชมุชนและแกนนําชมุชนเป็นกลุม่ท่ีมีพลงัในการนําไปสูก่ารปฏิบตักิาร โดยเฉพาะการ

ดําเนินงานผา่นวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ท่ีจดัขึน้อยา่งสอดคล้องกบัความเป็นอยูข่องชมุชน ดงันัน้จงึ

ควรประยกุต์แนวทางการลด ละ เลกิบหุร่ีเข้ากบักิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันาส่ือ

พืน้บ้านเพ่ือนํามาใช้ประชาสมัพนัธ์ 

1.3 จากผลการศกึษาพบวา่ยงัไมมี่ระบบการให้คําปรึกษาในชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม ทําให้คนท่ี

ต้องการเลกิบหุร่ียงัไมท่ราบวา่ต้องทําอยา่งไร จงึควรท่ีจะจดัให้มีศนูย์ให้คําปรึกษาเร่ืองการเลกิสบูบหุร่ี 

เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย 

1.4 จากการศกึษาเร่ืองการใช้สมนุไพรและการประยกุต์ใช้แนวทางของพทุธศาสนาในการลด ละ

เลกิบหุร่ี ซึง่พบวา่ในชมุชนมีสมนุไพรท่ีหาได้ง่าย ดงันัน้จงึควรมีการนํามาประยกุต์ใช้สําหรับผู้ ท่ีสนใจ 
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1.5 การดําเนินงานให้ตอ่เน่ืองควรมีองค์กรท้องถ่ินร่วมเป็นเจ้าภาพหลกั เพ่ือให้มีการผลกัดนัและ

สนบัสนนุเร่ืองงบประมาณและการขยายผลในเชิงนโยบาย 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

2.1 ควรมีการศกึษาผลของการประกาศใช้ประกาศของชมุชนในการห้ามสบูบหุร่ีในท่ี 

สาธารณะ 

2.2 ควรมีการศกึษารูปแบบการให้คําปรึกษาเพ่ือการลดละเลกิบหุร่ีในชมุชน 

2.3 ควรวิจยัปฏิบตักิารทดลองในพืน้ท่ีอ่ืน 

 



 
 
 

ภาคผนวก 



                                            ภาคผนวก 
 
 

 

 

                                                                                             ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 
                                                                                                 โครงการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2555  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง “ระบบสุขภาพไทย การจัดการศึกษาทางการพยาบาล และ
ปฏิบัติการพยาบาล ในยุคประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันท่ี 11-13 
ธันวาคม 2555 

                                              

                                                       โครงการวิจัย  

     การนํามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัตทิี่จงัหวัดมหาสารคาม 

            อมร สวุรรณนิมิตร * 

            สภุาพร อาญาเมือง ** 

   

.........……………………………………………………………………………………….. 

 *  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กลุม่วิชาการพยาบาลชมุชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  ** อาจารย์ กลุม่วิชาการพยาบาลชมุชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

จงัหวดัมหาสารคามได้มีการเคลื่อนไหวงานสมชัชาสขุภาพอย่างต่อเน่ืองโดยการจดักิจกรรมด้าน

สขุภาพร่วมกบัองค์กรภาคีทัง้ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและมีสว่นร่วมในระดบัประเทศ  สําหรับสถานการณ์

ปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน ในภาพรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกบัปัญหาหลายๆด้าน

เช่นเดียวกันกับจงัหวดัอ่ืนๆของไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคเรือ้รัง ปัญหาอุบตัิเหต ุปัญหาผลกระทบจาก

สารเคมี ปัญหายาเสพตดิ  ปัญหาการด่ืมสรุาและการสบูบหุร่ี   ซึง่ในประเด็นบหุร่ีนีน้บัว่าเป็นปัญหาสําคญั



ระดบัชาติ และสําหรับประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัมหาสารคามก็มีอตัราการสบูบหุร่ีสงู ถึงร้อยละ 22.53.ในปี 

2550 และ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ   23.12 ในปี 2554   คดิเป็นอตัรา การเพิ่ม ร้อยละ .59  

ดงันัน้เพ่ือเป็นการร่วมผลกัดนัมติท่ีผ่านสมชัชาสขุภาพแห่งชาติระดบัจงัหวดั คณะผู้วิจยัจึงเสนอ

โครงการวิจัยเร่ืองการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิในชุมชนบ้านขามเรียง หมู่ 20 

ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งชุมชนบ้านขามเรียง อยู่ห่างจากคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร  ประกอบด้วย  3  หมู่บ้าน คือ  บ้านขามเรียง หมู ่

1 หมู่ 15 หมู่ 20 มีประชากรรวมประมาณ 400 หลงัคาเรือน ประชากรประมาณ 1,000 คน และจากข้อมลู

เบือ้งต้นพบว่ามีประชากรสบูบหุร่ีเป็นประจําร้อยละ 11.42  ดงันัน้คณะผู้วิจยัจึงได้เลือกพืน้ท่ีดงักลา่วเป็น

พืน้ท่ีเป้าหมายในการปฏิบตัิการวิจยัเพ่ือค้นหาแนวทางในการนํามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 

ไปสูก่ารปฏิบตัใินพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม 

 
 คาํถามการวิจัย 

 รูปแบบการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูสู่การปฏิบตัิในพืน้ท่ีของจงัหวดัมหาสารคาม

ได้อยา่งไร 

วัตถุประสงค์โครงการในระยะที่  1 

1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของ

ประชาชนชมุชนบ้านขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพ่ือค้นหาแนวทางในทางการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบูของประชาชนชมุชนบ้าน 

ขามเรียง หมู ่20 จงัหวดัมหาสารคาม 

ระเบียบวิธีวิจยั  เป็นวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ร่วมกบั

กระบวนการวจิยัท้องถ่ิน(Community Base Research : CBR) 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุม่เป้าหมายหลกั กลุม่ผู้สบูหลกัในชมุชน (ร้อยละ 11.42) 



 กลุม่เป้าหมายรอง ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั

มหาสารคาม จํานวน 100 คน 

 นิสติพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 16 คน 

 ขอบเขตการวิจัย   ประชาชนบ้านขามเรียง หมู ่20 ตําบลขามเรียง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสาคาม 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 

เคร่ืองมือในการวิจัย  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลกึ  การสนทนากลุม่ยอ่ย การจดัเวทีสรุปบทเรียน

และการร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผลการศึกษา 
1.สถานการณ์การสูบบุหรี่ 
1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 
   ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่จํานวน 33 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 53.1 ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 54.5 เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 
20 ปี มากที่สุดร้อยละ 27.3  

1.2 ข้อมูลการสูบบุหรี่ เง่ือนไขและปัจจัยต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่คือ สูบ
ตามเพ่ือน ร้อยละ 66.7 ปัจจุบันยังสูบยู่ร้อยละ 96.9 ส่วนใหญ่สูบทุกวัน ร้อยละ 78.1 และพบว่ามีผู้สูบบุหรี่
มากกว่า 20 มวน/วันอีกด้วย บุหรี่ที่นํามาสูบส่วนใหญ่ซื้อมาเอง โดยใช้เงินในการซื้อบุหรี่สูบเองประมาณ 60 
บาท/สัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 20 เมื่อต้องการสูบบุหรี่สามารถหาบุหรี่มาสูบได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้า
ในหมู่บ้าน ร้อยละ 87.9 เวลาสูบบุหรี่จะสูบที่บ้านของตนเอง ร้อยละ 87.5  

1.3 ความคิดเห็นต่อประเด็นการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองน้ัน ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
อันตรายอย่างแน่นอน ร้อยละ 75 และเห็นว่าเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง เช่น บุตรหรือภรรยา ร้อยละ 69.7 
สําหรับความพอใจกับการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้วยเล็กน้อย 
ร้อยละ 36.4  

1.4 ทัศนคติเก่ียวกับการสูบบุหรี่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้วยมาก ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ามสูบบุหรี่ใน
อาคาร ภัตตาคารส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 66.7 ส่วนการขึ้นภาษีบุหรี่ซึ่งทําให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นทําให้
ประชาชนสูบบุหรี่น้อยและการสูบบุหรี่เป็นสิ่งน่ารังเกียจกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดร้อยละ 42.4  

1.5 สําหรับมุมมองของญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสอง สะท้อนให้เห็นว่าได้รับความ
ทุกข์หรือความไม่สุขสบายจากการได้กลิ่นบุหรี่ ทําให้เครียด เหม็น เวียนหัวและต้องการให้บุคคลในครอบครัว
เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบในบ้าน นอกจากน้ันการรับรู้ของคนในชุมชนเก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่ก็มีจํากัด 
ยกเว้นในกลุ่ม อสม. โดยส่วนใหญ่จะรู้แต่เพียงว่าสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ 



2. แนวทางในการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน 
2.1 การแก้ปัญหาระดับครอบครัว บุคคลที่ติดบุหรี่ มักจะไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม แต่ยินดีจะให้ความ

ร่วมมือในการลดปริมาณการสูบลง ที่สําคัญคือต้องการกําลังใจในการงดสูบบุหรี่ ไม่ต้องการให้บังคับหรือกดดัน 
ดังน้ันแนวทางการแก้ปัญหาในระดับครอบครัวคือการเยี่ยมบ้านเป็นรายครัวเรือนและออกแบบการแก้ปัญหา
ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว ขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวและผู้เก่ียวข้องต้องมีบทบาทในการหนุนเสริม
และให้กําลังใจอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมให้มีครอบครัวต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวลดบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ จํานวน 17 ครอบครัว 

2.2 การแก้ปัญหาในระดับชุมชน เน่ืองจากมีข้อมูลสะท้อนว่า การซื้อบุหรี่สามารถหาซื้อได้ง่ายใน
ร้านค้าของชุมชนและไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันกับการขายให้กับเด็กและเยาวชน  นอกจากน้ันผู้ปกครองยังใช้ให้
ลูกหลานไปซื้อให้ ดังน้ันในการทํางานร่วมกับชุมชนจึงมุ่งให้ความสําคัญกับร้านค้าขายของชําโดยค้นหาร้านค้า
นําร่องเพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยในเบ้ืองต้นมีร้านค้า 2 ร้านสมัครใจที่จะเป็นร้านค้าตนแบบสําหรับการงดขาย
บุหรี่ในทุกๆวันพระ  ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการกํากับดูแลการซ้อขายให้กับเยาวชน 

2.3 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับท้องถ่ิน ชุมชนได้เสนอทางออกร่วมกันโดยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการแก้ปัญหาบุหรี่ของชุมชนและจะผลักดันมาตรการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่นที่วัด โรงเรียน  
ตามหอพัก รวมทั้งในกลุ่มโชว์เฟอร์ขับรถรับจ้างระหว่างชุมชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น 

 
สรุปและอภิปรายผล  
1.ปัญหาบุหรี่เป็นปัญหาท่ีกระทบทั้งต่อผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งและความเครียดในขณะที่ชุมชนก็ได้รับผลกระทบอย่างบุหรี่มือสองเช่นเดียวกัน สําหรับตัวผู้สูบ
เองรับทราบถึงปัญหาต่อสุขภาพแต่ก็ยังไม่คิดอยากจะเลิก อย่างไรก็ตามก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ และเห็น
ด้วยกับการมีมาตรการให้งดสูบในที่สาธารณะ 

2.กระบวนการทํางานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และการที่ขับเคลื่อนให้
เป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นนอกเหนือจากการรณรงค์แล้วต้องมีกลวิธีในการดําเนินงานในหลายระดับ 
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และการผลักดันในเชิงนโยบาย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
การเคลื่อนนโยบายสาธารณะเร่ืองบุหรี่เป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะส่วนหน่ึงมองว่าเป็นสิทธิส่วน

บุคคล ดังน้ันการดําเนินงานในเชิงสาธารณะจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้นํา
ของชุมชนที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเอาจริงเอาจัง ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาคี 
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