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คํานํา 

กลุ�มวิจัยความอยู�ดีมีสุขและการพัฒนาอย�างยั่งยืน  (WeSD)  คณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร'  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ร�วมกับภาคีเครือข�ายวิชาการภาคอีสาน  อันประกอบไปด0วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู  พัฒนาโครงการประเมิน

สถานการณ'ยาสูบเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือศึกษาสถานการณ'ยาสูบในพ้ืนท่ีจังหวัด  ได0แก�  จังหวัดขอนแก�น  

จังหวัดเลย  จังหวัดร0อยเอ็ด  และจังหวัดหนองบัวลําภู  เพ่ือใช0ข0อมูล  ความรู0ท่ีได0จากการศึกษา  สนับสนุน

การดําเนินงานของเครือข�ายประชาสังคมของท้ัง 4 จังหวัด  ในการดําเนินงานเพ่ือให0ไปสู�เป;าหมายของการเป<น

จังหวัดปลอดบุหรี่  โดยได0รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย'วิจัยและจัดการความรู0เพ่ือการควบคุมยาสูบ  

(ศจย.)  มีระยะเวลาในการดําเนินการ  2 ป?  พ.ศ.2554 – 2556  ซ่ึงครบตามเวลาในระยะท่ี 2   ท่ีคณะทํางาน

จังหวัดขอนแก�นจะต0องดําเนินการรายงานความก0าวหน0าในการดําเนินงานหลังการดําเนินงาน  ข0อมูลท่ี

น�าสนใจ  รวมท้ังปDญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว�างการทํางานเพ่ือนําเสนอต�อทีมกลางและศูนย'วิจัยและ

จัดการความรู0เพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.)  และเป<นข0อมูลในการวางแผนต�อไป 

 

คณะทํางานจังหวัดขอนแก�น 

กรกฎาคม 2557 
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ส�วนท่ี 1 

บทนํา 

1.1.  ความสําคัญของป�ญหา 

ประเทศไทยเป	นประเทศท่ีมีการควบคุมยาสูบ1 ท่ีดีท่ีสุดแห�งหนึ่งในโลก  โดยมีมาตรการ    ต�าง ๆ  

รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมยาสูบ  เม่ือ พ.ศ.2535  ประเทศไทยได-ประกาศใช-กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ  ได-แก�  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ6ยาสูบ  และพระราชบัญญัติคุ-มครองสุขภาพผู-

ไม�สูบบุหรี่  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได-ออกประกาศกระทรวงฉบับท่ี 19  ป; พ.ศ. 2552  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

สาธารณะปลอดบุหรี่มากข้ึน  โดยประกาศดังกล�าวได-กําหนดให-สถานท่ีสาธารณะเกือบท้ังหมดเป	นเขตปลอด

บุหรี่   โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ  ร-านอาหาร  โรงเรียน  วัด  สถานท่ีบริการด-านสุขภาพ  โรงแรม  

สวนสาธารณะ  สถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงผับ  บาร6 ฯลฯ  ซ่ึงมีรายละเอียดข-อกําหนดท่ีแตกต�างกันไป 

อย�างไรก็ตามแม-จะมีกฎหมายท่ีเข-มงวด  แต�การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะยังคงมีอยู�  และควันบุหรี่ยัง

เป	นภัยคุกคามสุขภาพของท้ังผู-สูบและคนท่ีไม�สูบท่ีได-รับควันบุหรี่มือสอง  สาเหตุสําคัญมาจากผู-สูบบุหรี่และ

ประชาชนท่ัวไปยังขาดความรู-  ความเข-าใจถึงมาตรการทางกฎหมาย  หรือกฎระเบียบต�างๆ ซ่ึงจากรายงาน

ประเมินผลโครงการเครือข�ายร�วมใจเพ่ือลดอัตราของการได-รับควันบุหรี่มือสอง  มีพ้ืนท่ีศึกษา 6 จังหวัด  

ได-แก�  กรุงเทพฯ  เชียงใหม�  ขอนแก�น  ชลบุรี  มุกดาหาร  และภูเก็ต  โดย  ศรัณญา  เบญจกุลและคณะ 

(2551)  ระบุว�าประชาชน  ยังรับรู-ว�าสถานท่ีสาธารณะตามกฎหมายท่ีประกาศเป	นเขตหลอดบุหรี่  

โดยเฉพาะสถานท่ีให-บริการนวดแผนไทย/แผนโบราณ ห-องสุขาสาธารณะ  และกิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ

เสริมสวย  เป	นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอยู�ในระดับตํ่า  และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู-สูบบุหรี่อยู�ใน

ระดับตํ่าเช�นกัน 

การดําเนินการเพ่ือสร-างสิ่งแวดล-อมปลอดบุหรี่  โดยการให-ความรู-  ความเข-าใจกับคนในสังคม   

ได-รับรู-  ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่มือสอง  และการกระตุ-นเตือนให-ผู-สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไม�สูบบุหรี่

ในท่ีห-ามสูบอย�างเคร�งครัด  เป	นกลยุทธ6หนึ่งท่ีสําคัญในการควบคุมบุหรี่  เพราจะทําให-เห็นว�าพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ในท่ีสาธารณะไม�ใช�พฤติกรรมท่ีสังคมจะยอมรับ  ซ่ึงส�งผลทําให-เกิดค�านิยมในทางลบต�อการสูบบุหรี่  เป	น

ปHจจัยสําคัญท่ีช�วยให-ผู-สูบบุหรี่จํานวนมากเลิกสูบบุหรี่ได- 

                                                           
1

  ยาสบู ในที�นี � หมายถงึ บหุรี�ชนิดตา่ง ๆ เช่น  บหุรี�ซิกาแรต บหุรี�ซิการ์ บหุรี�อื�น ๆ  ที�มีการจําหน่ายในท้องตลาดโดยทั�วไป ในขณะที�ยา
เส้น หมายถึง บหุรี�ที�ชาวบ้านทั�วไปนิยมซื �อมามวนเอง ยาสบูเป็นใบยาแห้งที�หั�นเป็นเส้น ( บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง และ คณะ 2552) 
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ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก�น  พบว�ามีอัตราการสูบบุหรี่ท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศ  

จากข-อมูลของ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ6 และ คณะ (2550) ระบุว�า  จังหวัดขอนแก�นมีอัตราผู-สูบบุหรี่ร-อยละ 

26.34  นอกจากนี้พบว�ามีการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะค�อนข-างสูงเช�นกัน  ท้ังท่ีไม�รู-ว�ามีกฎหมายห-ามสูบ   

และจงใจฝLาฝMน  อีกท้ังประชาชนท่ัวไปยังขาดความรู-ความเข-าใจและสิทธิท่ีไม�ควรถูกละเมิดจากควันบุหรี่มือ

สอง  เครือข�ายประชาคมของจังหวัดขอนแก�น  อันประกอบด-วยภาครัฐ  ซ่ึงนําโดยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น  

ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  สถาบันการศึกษา  และองค6กรท่ีทํางานรณรงค6เพ่ือควบคุมยาสูบ  ได-เห็นปHญหาของ

สถานการณ6ดังกล�าว  และริเริ่มพัฒนาโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่โดยมีเปPาหมายเพ่ือสร-างสิ่งแวดล-อมท่ีเอ้ือต�อ

การไม�สูบบุหรี่  การรณรงค6สร-างความเข-าใจให-ประชาชนมีความรู-เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีห-ามสูบบุหรี่

และการกระตุ-นเพ่ือให-เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด  เพ่ือสร-างสังคมท่ีปลอดบุหรี่ข้ึน 

ดังนั้น  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

จึงควรมีการประเมินสถานการณ6ยาสูบในระดับจังหวัด  เพ่ือใช-เป	นฐานข-อมูลในการพัฒนาโครงการ  พัฒนากล

ยุทธ6และเทคนิคในการทํางานให-สอดคล-องกับสถานการณ6จริง  โดยควรมีการประเมินท้ังก�อนการดําเนินงาน  

ระหว�างการดําเนินงาน  และหลังการดําเนินงาน  ซ่ึงการประเมินก�อนการดําเนินงานเป	นการประเมินเก่ียวกับ  

ทุนเดิมของจังหวัดท่ีเก่ียวข-องในการดําเนินงานควบคมยาสูบท่ีมีอยู�แล-ว  เช�น  ตัวบุคคล  องค6กร  องค6ความรู-  

และประเมินเก่ียวกับการรับรู-  ความเข-าใจถึงกฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ  พฤติกรรมการสูบบุหรี่  

และความตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง  ของผู-ท่ีเก่ียวข-อง  ได-แก�  ประชาชนท่ัวไป  ข-าราชการ  

พนักงานของรัฐ   ท่ีทํางานในสถานท่ีราชการ  ผู-ประกอบการเอกชน  เช�น  ร-านค-า  ร-านอาหาร  โรงแรม  ผับ  

บาร6  เกสต6เฮาส6  และนักท�องเท่ียว  ส�วนการประเมินระหว�างการดําเนินโครงการ  เป	นการเข-าไปสนับสนุน

ทางด-านวิชาการ  การจัดกระบวนการเสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับกลไกท่ีขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่  และ

ประเมินหลังการดําเนินงาน  เป	นการวัดผลและสรุปบทเรียน  เป	นองค6ความรู-เพ่ือใช-ในการพัฒนาต�อยอดและ

ขยายผลต�อไป  นอกจากนี้  กระบวนการประเมินจะเป	นกระบวนการท่ีทําให-เกิดการประสานความร�วมมือของ

กลไกท่ีขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่  และภาควิชาการให-เป	นเอกภาพ  มีการหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน  เพราะ

การควบคุมยาสูบต-องอาศัยความรู-  พลังของภาคประชาชน  และพลังทางด-านการเมืองจึงจะประสบผล   

สําเร็จได-  
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1.2. วัตถุประสงค� 

1)    เพ่ือประเมินความคิดเห็น  ทัศนคติ  ความตระหนัก  ของผู-เก่ียวข-องในเรื่องควันบุหรี่มือสองและ

นโยบาย  สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่  ท้ังก�อนและหลังการดําเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่   

2)  เพ่ือถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต-นแบบสาธารณะปลอดบุหรี่ 5 สถานท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก�น 

3)  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู�จังหวัดปลอดบุหรี่  โดยการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ

สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่  ให-คําปรึกษาและแนะนําการดําเนินการไปสู�จังหวัดปลอดบุหรี่ 

4)  เพ่ือเสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับกลไกการขับเคลื่อนงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ของจังหวัด

ขอนแก�นด-วยกระบวนการประเมินเสริมพลัง 

1.3  ระเบียบวิธีในการศึกษา 

       1.3.1 กลุ�มประชากรท่ีใช+ในการศึกษา 

 การประเมินสถานการณ6ยาสูบในจังหวัดขอนแก�นในระยะท่ี 2 จะมีความแตกต�างจากระยะแรกคือ ใน

ระยะท่ี 2 จะไม�มีการประเมินทุนเดิม แต�เป	นการไปถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต-นแบบสาธารณะปลอดบุหรี่ 5 สถานท่ี

ในจังหวัดขอนแก�นท่ีประสบความาสําเร็จในการทํางานด-านนี้เป	นอย�างดี  

    กลุ�มผู+ท่ีเก่ียวข+องในเรื่องควันบุหรี่มือสอง 

กลุ�มท่ีสองเป	นการประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนัก ของผู-ท่ีเก่ียวข-องในเรื่องควันบุหรี่มือ
สองนโยบาย สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ของจังหวัดขอนแก�น โดยการคิดจาก
ประชากรรวม 1,271,859 คน ประชากร ท่ีสูบบุหรี่ 335,046 คน ความชุกการสูบบุหรี่ปHจจุบัน 0.26 จํานวน
ตัวอย�างท่ีคํานวณได- 821 ราย เพ่ือให-จํานวนตัวอย�างมากข้ึนจึงคิดเพ่ิมอีก 50% สุดท-ายได-กลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 
1,231 ราย  
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ตัวเลขข-างต-นนํามาแทนค�าตามสูตรท่ีใช-คํานวน ดังนี้  

  n = Z2 (P (1-P) / D  

n= จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 

  P=สัดส�วนความชุกของการสูบบุหรี่ปHจจุบัน 

  Z=1.96 (ค�าความเชื่อม่ันระดับ 95%) 

  D=0.03  (ค�าความคาดเคลื่อน 3%) 

           ท่ีมา:  กลุ�มวิจัยความอยู�ดีมีสุขและการพัฒนาอย�างยั่งยืน, 2554 

 

ตารางท่ี 1  กลุ�มตัวอย�างในการเก็บข-อมูล จ.ขอนแก�น จํานวน 1,231 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จํานวนของกลุ�มตัวอย�างได-จากการสุ�มเชิงระบบโดยคิดค�าเปอร6เซ็นต6 เปอร6เซ็นต6ท่ีคิดสามารถ

ยืดหยุ�นได-ตามจํานวนของกลุ�มตัวอย�าง     

 

 

 

 

 
กลุ�มตัวอย�าง 

คิดตาม
เปอร�เซ็นต� 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
ประมาณการ   

1.โรงแรม 10% 123 
2.ประชาชนท่ัวไป 45% 554 
3.นักท�องเท่ียว 20% 246 
4.ร-านอาหาร/ผู-ประกอบการ 15% 185 
5.สถานท่ีราชการ 10% 123 
รวม  1,231 
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ตารางท่ี 2  จํานวนกลุ�มตัวอย�างในการเก็บข-อมูลจริง 

ลําดับท่ี กลุ�มตัวอย�าง จํานวนท่ีเก็บจริง 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

1. Kk 01  ประชาชนท่ัวไป 616 600 
2. Kk 02  นักท�องเท่ียว 263 260 
3. Kk 03  ผู-ประกอบการร-านอาหาร ผับ บาร6 คาราโอเกะ 133 210 
4. Kk 04  ผู-ประกอบการโรงแรม บ-านพัก เก็ตเฮ-าส6 78 77 
5. Kk 05  หน�วยงานราชการ 123 144 
6. Kk 06 คลินิก 30 - 
7. Kk 07  ร-านค-าจําหน�ายบุหรี่ 232* 239 
 รวม 1,445 1,530 

หมายเหตุ 1 ในส�วน kk07 ร-านค-าจําหน�ายบุหรี่  มีการนําข-อมูลเดิมจากโครงการการสร-างและพัฒนา

มาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการจําหน�ายยาเส-น โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน  กรณีศึกษา

จังหวัดขอนแก�น  จํานวน 181 ชุด  และเก็บเพ่ิมในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองขอนแก�น  51 ชุด 

หมายเหตุ 2  ดูตัวอย�างคําถามในภาคผนวกท่ี 1 

 

 1.3.2  วิธีการเก็บข+อมูล 

การประเมินสถานการณ6ยาสูบในจังหวัดขอนแก�นในระยะท่ี 2 ใช-วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quanitative Research) โดยเก็บแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน   1,530 ราย โดยมีการเก็บข-อมูลแบบสอบถาม

เช�นเดียวกับระยะแรก รวมท้ังสิ้น 6  กลุ�ม แต�ในส�วนคลินิกอดบุหรี่นั้นไม�มีการเก็บข-อมูลในระยะท่ี 2 แต�อย�าง

ใด เพราะทีมวิจัยได-ข-อมูลค�อนข-างน-อยในระยะแรก  ในกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข-องท้ัง 6 กลุ�ม ใช-วิธีการแบ�ง

พ้ืนท่ีในการเก็บข-อมูลตามถนนสาย   หลักของจังหวัดขอนแก�น เช�นเดียวกับระยะแรก นั่นคือ ถนนมิตรภาพ

และถนนมะลิวัลย6 ดังนั้นการลงพ้ืนท่ีเก็บข-อมูลเป	นหลักตามถนนสายหลักจึงมีอําเภอต�าง ๆ   ดังนี้   

ถนนมิตรภาพ  ประกอบไปด-วย  อําเภอพล  อําเภอโนนศิลา อําเภอบ-านไผ�  อําเภอบ-านแฮด  อําเภอเมือง  

อําเภอน้ําพอง  อําเภออุบลรัตน6  อําเภอเขาสวนกวาง  มะลิวัลย6 ประกอบไปด-วย  อําเภอบ-านฝาง   

อํา เภอหนองเรือ   อํา เภอชุมแพ และเ ก็บในส�วนของ พ้ืน ท่ี ท่ี มีความโดดเด�นด- านการท�อง เ ท่ียว   



6 

 

เช�น    หมู�บ-านงูจงอาง  อําเภอน้ําพอง  เป	นต-น โดยในป;นี้ได-นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม 

ชั้นป;ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 2 มาช�วยลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถาม 

   

ภาพท่ี 1  พ้ืนท่ีเก็บข-อมูลตามถนนสายหลักของจังหวัดขอนแก�น 

ท่ีมา: http://www.kk.ru.ac.th/mapkhon.htm 

 

สําหรับการเก็บข-อมูลในเชิงคุณภาพนั้น ก�อนการลงพ้ืนท่ีเก็บข-อมูล ทีมประเมินมีการประชุมเพ่ือวาง

แผนการเก็บข-อมูล และได-มีการร�างแนวคําถาม ( Interview Guideline)  ( ดูภาคผนวกท่ี 2 )  เป	นการเก็บ

ข-อมูลสําหรับการสนทนากลุ�ม (Focus Group) เพ่ือถอดบทเรียนจากการทํางานของผู-ปฏิบัติงานจริง  

ซ่ึงประกอบด-วย 1) วัดสระชัย บ-านนาคู  ตําบลหนองกุง  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก�น  2) โรงเรียนพิศาล

ปุณณวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น  3) โรงพยาบาลศูนย6ขอนแก�น อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น   

4) โรงพยาบาลชุมแพ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก�น  และ 5) ชุมชนบ-านโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด  

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก�น   

ถนนมะลวิลัย ์

ถนนมติรภาพ 



7 

 

1.3.3 ป�ญหาอุปสรรคในการเก็บข+อมูล 

จากการลงพ้ืนท่ีในการเก็บข-อมูล  พบว�า  ในการเก็บข-อมูลมีความล�าช-าไม�เป	นไปตามเปPาหมายอัน

เนื่องมาจาก  ผู-ประกอบการต�าง ๆ ไม�ค�อยให-ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม  เพราะเกรงว�าจะมีผลต�อ

องค6กรและในหลายแห�งมีความเข-าใจคลาดเคลื่อนว�าเป	นเรื่องเก่ียวกับการเก็บภาษี  โดยเฉพาะในส�วนของ

โรงแรมใหญ� ๆ นั้นพบว�า เกิดความเข-าใจผิดในเรื่องความหมายของคําว�า ‘ปลอดบุหรี่’ และมักไม�ให-ความ

ร�วมมือในการตอบแบบสอบถามแม-จะมีการทําหนังสือขอความร�วมมือล�วงหน-าไปแล-วก็ตาม 

ในส�วนของร-านอาหารต�างๆ พบว�าส�วนมากจะเปwดในเวลากลางคืน  ทําให-ต-องมีการปรับเวลาการเก็บ

ข-อมูลเนื่องจากการวิจัยมีนักศึกษาเป	นผู-ช�วยเก็บข-อมูล  ประการต�อมาคือหัวหน-าทีมวิจัยประสบอุบัติเหตุท่ี   

มือด-านซ-ายต-องใส�เฝMอกอยู�นาน หลังจากถอดเฝMอกทําให-ไม�สามารถพิมพ6งานได-และงานไม�เสร็จตามกําหนดเดิม 

1.3.4 การประเมินผลการเก็บข+อมูล 

นับต้ังแต�เริ่มกระบวนการทํางาน ทีมประเมิน มีการประเมินผลการเก็บข-อมูลเป	นระยะ โดยการ

ประชุมหรือติดต�อสื่อสารกับทีมกลางเสมอ เพ่ือตรวจสอบว�าการเก็บข-อมูลบรรลุวัตถุประสงค6หรือไม�อย�างไร 

โดยเริ่มต้ังแต�การตรวจสอบความถูกต-องของข-อมูลในแบบสอบถาม การตรวจสอบว�าการเก็บข-อมูลเป	นไปตาม

เปPาหมายท่ีวางไว-หรือไม� ดังท่ีกล�าวมาแล-วว�า การเก็บข-อมูลไม�เป	นไปตามแผนท่ีวางไว- ทําให-กระบวนการเก็บ

ข-อมูลค�อนข-างล�าช-า ทีมประเมินจําเป	นต-องมีการปรับแผนเป	นระยะ ๆ  เม่ือเก็บข-อมูลได-ระยะหนึ่งพบว�า การ

เก็บข-อมูลจากโรงแรมไม�สามารถทําได-ง�ายนัก เนื่องจากข-อจํากัด เรื่อง ความเข-าใจท่ีคลาดเคลื่อนกับคําว�า

ปลอดบุหรี่  ตลอดจนร-านอาหารต�าง ๆ ท่ีเปwดทําการตอนกลางคืน ทําให-มีการปรับแผนไปเก็บในส�วนของ

ประชาชนท่ัวไป และนักท�องเท่ียวมากข้ึน เนื่องจากเป	นกลุ�มคนท่ีมีความสําคัญกับการขับเคลื่อนเรื่องจังหวัด

ปลอดบุหรี่ค�อนข-างมาก เพราะเป	นประชากรกลุ�มใหญ�ของสังคม ทําให-ท-ายท่ีสุดการเก็บข-อมูลสามารถเก็บได-

ท้ังสิ้น 1,530 ราย  จาก จํานวนท่ีต้ังไว-คือ 1,231 ราย หรือมากกว�าร-อยเปอร6เซ็นจึงอาจกล�าวได-ว�าผลการ

จัดเก็บข-อมูลอยู�ในระดับท่ีดี  

ในการประเมินผลการเก็บข-อมูลเชิงคุณภาพนั้น พบว�ากลุ�มบุคคลท่ีเราได-มีโอกาสไปสัมภาษณ6นั้น  

แต�ละกลุ�มล-วนมีประสบการณ6ท่ีเข-มข-น มีความกระตือรือร-นท่ีจะถ�ายทอดประสบการณ6การทํางานของตน  

ทําให-ได-เนื้อหาท่ีครบถ-วนและสามารถให-ภาพการทํางานด-านการทํางานในพ้ืนท่ีอย�างค�อนข-างสมบูรณ6 
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ส�วนท่ี 2 

ผลการประเมินสถานการณ�ยาสูบ 

2.1 ผลการประเมินสถานการณ�ยาสูบจังหวัดขอนแก�นระยะท่ี 2 

 หลังจากท่ีได-ดําเนินการโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทีมประเมินจึงได-ดําเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บ

แบบสอบถาม หลังการดําเนินโครงการ  โดยเก็บได-ท้ังหมด 1,530 ชุด มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ

พัฒนาสังคมชั้นป;ท่ี 3  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการพัฒนาสังคม 2         

มาลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถาม โดยผนวกเข-ากับวิชาเรียนทําให-ได-เรียนรู-กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณไปด-วย     

ผลการสํารวจมีดังนี้ 

2.1.1  ประชาชนท่ัวไป 

ส�วนท่ี 1 คุณลักษณะสําคัญของประชาชนท่ัวไป 

 ประชาชนท่ัวไปท่ีร�วมตอบแบบสํารวจ ส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุไม�เกิน 20  ป;   คิดเป	นร-อยละ 26.8

รองลงมาคือ ช�วงอายุ 21 -30 ป; และ 41 – 50 ป; คิดเป	นร-อยละ 22.7 และ 17.3  ตามลําดับ เม่ือจําแนกตาม

เพศ พบว�า เพศหญิงร-อยละ  37.5 อยู�ในช�วงอายุต้ังแต�ไม�เกิน 20 ป;   สําหรับเพศชายส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุ 

21 -30 ป;   คิดเป	นร-อยละ 29.1   ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  เพศและช�วงอายุของประชาชนท่ัวไป 

ช�วงอายุ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ไม�เกิน 20 ป; 16.1 37.5 26.8 

21 - 30 ป; 29.1 16.3 22.7 

31 – 40 ป; 10.0 11.3 10.7 

41 – 50 ป; 21.1 13.6 17.3 

51 – 60 ป; 12.0 13.0 12.5 

สูงกว�า 60 ป; 11.4 8.3 9.8 

ไม�ระบุ 0.3 0.0 0.2 

รวม 100.0(299) 100.0(301) 100.0(600) 

 

 ประชาชนท่ัวไปส�วนใหญ�มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา   คิดเป	นร-อยละ 31.3  รองลงมาคือ

มัธยมศึกษาป;ท่ี 6 หรือปวช. ร-อยละ 2.8 และระดับปริญญาตรี  ร-อยละ 21.7   และพบว�า 1 ใน 3 ของ

ประชาชนท่ัวไป เป	นนักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ ค-าขาย ร-อยละ 21.2 และอันดับสามคือ  เกษตรกร  

ร-อยละ 11.7 นอกจากนี้พบว�าประชาชนโดยส�วนใหญ�มีรายได-ไม�เกิน 5,000 บ.  คิดเป	นร-อยละ 41.8  

รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บ.  คิดเป	นร-อยละ 31.2  ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  คุณลักษณะสําคัญของประชาชนท่ัวไป 

คุณลักษณะสําคัญ ร+อยละ 
ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 31.3 

มัธยมศึกษาป;ที ่3 15.7 

มัธยมศึกษาป;ที ่6 หรือ ปวช 22.8 

อนุปริญญา/ปวส 6.5 

ปริญญาตรี 21.7 

สูงกว�าปริญาตรี 1.2 

อ่ืนๆ  (ไม�ได-เรียน) 0.8 

รวม 100.0(600) 

อาชีพ  

เกษตรกร 11.7 

บริษัท ห-างร-าน ลูกจ-าง เอกชน 4.7 

ค-าขาย 21.2 

แม�บ-าน 3.8 

รับจ-างท่ัวไป/กรรมกร 9.7 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6.7 

นักเรียน/นักศึกษา 37.0 

อ่ืนๆ 5.2 

รวม 100.0(600) 
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คุณลักษณะสําคัญ ร+อยละ 
รายได+  

ไม�เกิน 5000 บาท 41.8 

5001-10000 31.2 

10001-15000 บาท 10.0 

15001-20000 บาท 5.5 

20001-25000 บาท 6.2 

มากกว�า 25000 บาท 5.3 

รวม 100.0(600) 

  

สําหรับวัตถุประสงค6ของการมายังสถานท่ีสัมภาษณ6  พบว�า โดยส�วนใหญ�ประชาชน ร-อยละ 36.5  มี

วัตถุประสงค6เพ่ือกลับบ-าน  หรือมาบุญ   รองลงมาคือมาทํางาน  คิดเป	นร-อยละใกล-เคียงกัน คือ 36.3 ดัง

ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 วัตถุประสงค6ของการมายังสถานท่ีสัมภาษณ6 

วัตถุประสงค� ร+อยละ 
ทํางาน 36.3 

ติดต�อราชการ/ธุรกิจ/ซ้ือสินค-า 11.0 

เท่ียวชม/พักผ�อน 16.2 

อ่ืน ๆ (กลับบ-าน  ทําบุญ) 36.5 

รวม 100.0(600) 
 

ส�วนท่ี 2  การรับรู+ ทัศนคติ ความตระหนักเก่ียวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 

 ในส�วนเรื่องความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่  เม่ือจําแนกรายข-อ พบว�า สถานท่ีสามอันดับแรก ท่ี
ประชาชนทราบว�าเป	นสถานท่ีปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  ได-แก� โรงพยาบาล  (ข-อ 2)  รองลงมาคือ โรงเรียน/
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สถานศึกษา(ข-อ 2)    และอันดับสาม คือ สถานท่ีสาธารณะใดๆ  ท่ีมีแอร�  เช�น  ห+างสรรพสินค+า  โรง
ภาพยนตร�  คิดเป	นร-อยละ 89.2  86.5 และ 80.5  ตามลําดับ   
 สําหรับสถานท่ีท่ีประชาชนไม�ใช�ว�าเป	นสถานท่ีปลอดบุหรี่ตามกฎหมายท่ีมีร-อยละสูงสุดสามอันดับ  
ได-แก�   ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด  (ข-อ 11) รองลงมา คือ ตลาด  และอันดับสาม  คือ  
ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6   คิดเป	นร-อยละ 18.8 17.7  และ 16.2  ตามลําดับ    ดังตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี 6   ความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

86.5 8.5 2.5 2.5 100.0 (600) 

2. โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 89.2 7.3 2.7 0.8 100.0 (600) 

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช�น โรงพัก ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�า

การอําเภอ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

80.2 15.7 2.2 2.0 100.0 (600) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน เช�น บริษัทต�างๆ ท่ี

ติดแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

63.5 27.8 3.3 5.3 100.0 (600) 

5. โรงแรมและเกสต6เฮ-าส6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

40.8 41.0 9.5 8.7 100.0  (600) 

6. ร-านอาหารท่ีมีแอร� เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 64.2 25.2 4.3 6.3 100.0  (600) 

7. ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

31.7 43.3 16.2 8.8 100.0  (600) 

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น ห-างสรรพสินค-า โรง 80.5 14.3 2.3 2.8 100.0  (600) 
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ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

ภาพยนตร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

9. ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ เป	นสถานท่ีห-ามสูบ

บุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

73.2 17.3 5.8 3.7 100.0  (600) 

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ6 

เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

76.7 14.5 4.3 4.5 100.0  (600) 

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด เป	นสถานท่ีห-ามสูบ

บุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

45.8 29.7 18.8 5.7 100.0 (600) 

12. สวนสาธารณะ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 58.2 28.5 9.3 4.0 100.0 (600) 

13. ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 40.2 34.3 17.7 7.8 100.0 (600) 

14. สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป	นสถานท่ีห-ามสูบ

บุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

58.3 27.5 8.2 6.0 100.0 (600) 

 
 

 เม่ือสอบถามเรื่องการเดินทางไปยังสถานท่ีต�างๆ  ในรอบ 1 เดือน  พบว�าสถานท่ีสามอันดับท่ี
ประชาชนเดินทางคิดเป	นร-อยละมากท่ีสุด  ได-แก� ตลาดสด  ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6  ภายนอกอาคาร  ศาสน
สถาน  เช�น    ลานวัด  คิดเป	นร-อยละ 88.5  78.3  และ 71.5  ตามลําดับ   ในทางตรงข-ามสถานท่ีท่ี
ประชาชนเดินทางไม�ได-เดินทางไป คิดเป	นร-อยละมากท่ีสุด  สามอันดับ ได-แก�  โรงแรมและเกสต6เฮาส6  ภายใน
อาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน  เช�น  บริษัทต�างๆ ท่ีติดแอร6  ภายในอาคารสถานท่ีราชการ  เช�น  
โรงพัก  ศาลากลางจังหวัด  ท่ีว�าการอําเภอ   คิดเป	นร-อยละ  70.0  63.3 และ 47.7 ตามอันดับ   
 เม่ือพิจารณาการพบเห็นคนสูบบุหรี่ และการได-รับควันบุหรี่มือสอง ในสถานท่ีต�างๆ  พบว�า  เห็นคน
สูบในสถานีขนส�ง  ปPายรถ  สนามบิน  สถานีรถไฟ มากท่ีสุด  คือร-อยละ 79.8 รองลงมาคือตลาดสด คิดเป	น
ร-อยละ 78.7  และอันดับสามคือ สวนสาธารณะ  ร-อยละ 75.5  ในขณะท่ีการได-รับควันบุหรี่มือสอง พบว�า  ใน
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ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ เป	นร-อยละสูงสุด  รองลงมาคือสถานีขนส�ง  ปPายรถ  สนามบิน  
สถานีรถไฟ  และอันดับสามคือ ตลาดสด  คิดเป	นร-อยละ 64.3 และ 62.1 ตามลําดับ  ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  การสูบบุหรี่  และการได-รับควันบุหรี่มือสองในสถานท่ีต�างๆ   

สถานท่ี การเดินทางไปสถานท่ี
ต�างๆ ในช�วง 1 เดือน 

ในกรณีท่ีไปสถานท่ีต�างๆ 
การเห็นคนสูบ การได+รับควันบุหรี่มือสอง 

ไม�ได+
ไป 

ไป รวม เห็น ไม�
เห็น 

รวม ได+รับ ไม�ได+
รับ 

รวม 

โรงเรียน/
สถานศึกษา 

31.8 68.2 100.0 
(600) 

46.2 22.0 100.0(409) 46.2 53.8 100.0(277) 

โรงพยาบาล 30.2 69.8 100.0 
(600) 

33.3 36.5 100.0(419) 38.7 61.3 100.0(199) 

ภายในอาคาร
สถานท่ีราชการ 
เช�น โรงพัก ศาลา
กลางจังหวัด ท่ีว�า
การอําเภอ 

47.7 52.3 100.0 
(600) 

32.2 20.2 100.0(314) 49.2 50.8 100.0(193) 

ภายในอาคาร
สถานท่ีทํางาน
ของภาคเอกชน 
เช�น บริษัทต�างๆ 
ท่ีติดแอร6 

63.3 36.7 100.0 
(600) 

15.8 20.8 100.0(220) 43.9 56.1 100.0 
(98) 

โรงแรมและเกสต6
เฮ-าส6 

70.0 30.0 100.0 
(600) 

16.8 13.2 100.0(180) 45.5 54.5 100.0 
(101) 

ร-านอาหารท่ีมี
แอร� 

47.3 52.7 100.0 
(600) 

13.7 39.0 100.0(316) 37.5 62.5 100.0 
(80) 

ร-านอาหารท่ีไม�มี
แอร� 

21.7 78.3 100.0 
(600) 

70.3 29.7 100.0(471) 56.4 44.4 100.0(331) 

สถานท่ีสาธารณะ
ใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น 
ห-างสรรพสินค-า 
โรงภาพยนตร6 

35.7 64.3 100.0 
(600) 

30.8 69.2 100.0(386) 40.9 59.1 100.0(115) 
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สถานท่ี การเดินทางไปสถานท่ี
ต�างๆ ในช�วง 1 เดือน 

ในกรณีท่ีไปสถานท่ีต�างๆ 
การเห็นคนสูบ การได+รับควันบุหรี่มือสอง 

ไม�ได+
ไป 

ไป รวม เห็น ไม�
เห็น 

รวม ได+รับ ไม�ได+
รับ 

รวม 

ยานพาหนะขนส�ง
มวลชน เช�น 
รถเมล6 รถไฟ 

38.7 61.3 100.0 
(600) 

57.9 42.1 100.0(368) 66.4 33.6 100.0(211) 

ภายในอาคารศา
สนสถาน เช�น 
อุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ โบสถ6 

33.5 66.5 100.0 
(600) 

33.6 66.4 100.0(399) 43.2 56.8 100.0(132) 

ภายนอกอาคาร  
ศาสนสถาน เช�น   
ลานวัด 

 

28.5 71.5 100.0 
(600) 

64.3 35.7 100.0(429) 44.7 55.3 100.0(275) 

สวนสาธารณะ 37.3 62.7 100.0 
(600) 

75.5 24.5 100.0(376) 48.9 51.1 100.0(284) 

ตลาดสด 11.5 88.5 100.0 
(600) 

78.7 21.3 100.0(531) 62.1 37.9 100.0(419) 

สถานีขนส�ง ปPาย
รถ สนามบิน 
สถานีรถไฟ 

37.2 62.8 100.0 
(600) 

79.8 20.2 100.0(377) 64.3 35.7 100.0(300) 

 

 

 สําหรับการรับรู-ผลกระทบด-านสุขภาพของการสูบบุหรี่ พบว�า ร-อยละ 96.2   รับรูว�าการสูบบุหรี่ทําให-

เกิดโรคมะเร็งปอดในผู-สูบ   รองลงมาร-อยละ 94.5  การสูบบุหรี่ทําให-เกิดโรคถุงลมโปLงพองในผู-สูบ    

และ  ร-อยละ 87.8 เกิดโรคมะเร็งปอดในผู-ท่ีได-รับควันบุหรี่มือสอง   ในทางตรงกันข-ามโรคท่ีประชาชนเห็นว�า

ไม�ได-เกิดจากการสูบบุหรี่ คิดเป	นร-อยละสูงสุดสามอันดับแรกคือ  สตรีท่ีได-รับควันบุหรี่ขณะต้ังครรภ6  ทีโอกาส

แท-งได-  รองลงมาคือ อัมพฤกษ6และอัมพาตจากเส-นเลือดในสมองอุดตันในผู-สูบ   และอันดับสามคือ โรคหัวใจ

ขาดเลือด   ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  การรับรู-ผลกระทบด-านสุขภาพของการสูบบุหรี่ 

โรค/ป�ญหาสุขภาพ ใช� ไม�ใช� ไม�แน�ใจ รวม 

1. อัมพฤกษ6และอัมพาตจากเส-นเลือดในสมองอุดตันในผู+

สูบ 

66.5 10.8 22.7 100.0 
(600) 

2. มะเร็งปอดในผู+สูบ 96.2 1.2 2.7 100.0 
(600) 

3. ถุงลมโปLงพองในผู+สูบ 94.5 1.3 4.2 100.0 
(600) 

4. หอบหืดในผู+สูบ 86.3 5.0 8.7 100.0 
(600) 

5. มะเร็งปอดในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่มือสอง 87.8 3.2 9.0 100.0 
(600) 

6. ปอดอุดก้ันเรื้อรังหรือถุงลมโปLงพองในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่

มือสอง 

78.2 4.7 17.2 100.0 
(600) 

7. หอบหืดในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่มือสอง 77.7 5.0 17.3 100.0 
(600) 

8. ไอเรื้อรัง 79.0 4.3 16.7 100.0 
(600) 

9. โรคหัวใจขาดเลือด 66.0 9.8 24.2 100.0 
(600) 

10. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 73.8 7.3 18.8 100.0 
(600) 

11. สตรีท่ีได-รับควันบุหรี่ขณะต้ังครรภ6 มีโอกาสแท-งได- 57.7 13.0 29.3 100.0 
(600) 

 

สําหรับความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับการสูบบุหรี่พบว�า  มากกว�าร-อยละ 90.0 ประชาชนเห็นด-วยว�า  ควันบุหรี่

จากการสูบของคนอ่ืนเปFนอันตรายต�อสุขภาพของท�าน   ผู+ไม�สูบบุหรี่มีสิทธิในการได+รับอากาศบริสุทธิ์ในท่ี

สาธารณะ   และร+านอาหารปลอดบุหรี่เท�านั้นท่ีเหมาะสําหรับการพาคนท่ีท�านรักและห�วงใยไปรับประทาน
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อาหาร  ในขณะท่ีประชาชนร-อยละ 32.0 ไม�เห็นด-วยว�า ในป�จจุบัน ผู+สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายห+ามสูบ

บุหรี่ในท่ีสาธารณะอย�างเคร�งครัด   ดังตารางท่ี 9  

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของประชาชนต�อการสูบบุหรี่ 

ข+อความแสดงความคิดเห็น เห็นด+วย ไม�เห็นด+วย ไม�แน�ใจ รวม 

1. ท�านคิดว�า ควันบุหรี่จากการสูบของคนอ่ืนเป	น

อันตรายต�อสุขภาพของท�าน 

97.7 1.2 1.2 100.0 
(600) 

2. ท�านคิดว�า ควรจัดพ้ืนท่ีเขตสูบบุหรี่ในทุกสถานท่ีท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

89.3 7.8 2.8 100.0 
(600) 

3. ท�านคิดว�า ร-านอาหารปลอดบุหรี่เท�านั้นท่ีเหมาะ

สําหรับการพาคนท่ีท�านรักและห�วงใยไปรับประทาน

อาหาร 

90.5 5.2 4.3 100.0 
(600) 

4.  ท� านคิดว� า  ในปHจจุ บัน ผู- สูบ บุหรี่ปฏิ บั ติตาม

กฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะอย�างเคร�งครัด 

55.8 32.0 12.2 100.0 
(600) 

5.ท�านคิดว�า หน�วยงานของรัฐมีหน-าท่ีคุ-มครองสุขภาพ

ของผู-ไม�สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง 

84.0 6.7 9.3 100.0 
(600) 

6.ท�านคิดว�า ผู-ไม�สูบบุหรี่มีสิทธิในการได-รับอากาศ

บริสุทธิ์ในท่ีสาธารณะ 

92.0 3.8 4.2 100.0 
(600) 

 

 เม่ือสอบถามถึงการสนับสนุนการห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีต�างๆ  พบว�า  มากกว�าร-อยละ 90.0 

สนับสนุนการห-ามสูบในสถานท่ีต�อไปนี้  คือ 1)สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 2) ในสถานพยาบาลทุก

ประเภท  3) ในท่ีสาธารณะ 4) ในร-านอาหารและกาแฟ และเป	นท่ีน�าสนใจว�า ประชาชนไม�เห็นด-วยท่ีจะให-

ห-ามสูบบุหรี่ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ เป	นร-อยละสูงสุด คือ 18.8 รองลงมาคือในโรงแรม  บ-านพัก และ

เกสต6เฮาส6   และอันดับสาม คือในสถานท่ีท�องเ ท่ียว  คิดเป	นร-อยละ 11.9 และ 11.2  ตามลําดับ   

ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 การสนับสนุนการห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีต�างๆ   

ข+อความแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ไม�

สนับสนุน 

รวม 

1. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 93.0 7.0 100.0 
(600) 

2. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในร-านอาหารและร-านกาแฟ 92.0 8.0 100.0 
(600) 

3. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ 81.2 18.8 100.0 
(600) 

4. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีท�องเท่ียว 88.8 11.2 100.0 
(600) 

5. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในโรงแรม บ-านพัก และเกสต6เฮ-าส6 88.1 11.9 100.0 
(600) 

6. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโต-รุ�ง 89.8 10.2 100.0 
(600) 

7. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกประเภท 95.0 5.0 100.0 
(600) 

8. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 95.2 4.8 100.0 
(600) 

 

 สําหรับการรับทราบกิจกรรมรณรงค6งดสูบบุหรี่ ในช�วง 1 ป;ท่ีผ�านมา  พบว�า ในภาพรวมประชาชนเคย

บ-างในการรับทราบกิจกรรมรณรงค6ในรูปแบบต�างๆ  ส�วนกิจกรรมท่ีได-รับทราบเป	นประจํา คือ  การได-เห็น

เก่ียวกับกิจกรรมรณรงค6งดสูบบุหรี่ เช�น ปPายโฆษณา แผ�นพับ นิทรรศการ  เป	นร-อยละสูงสุด คือ 34.0  และ

กิจกรรมท่ีไม�เคยคิดเป	นร-อยละสูงสุดคือ การได-ยินเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค6งดสูบบุหรี่  คิดเป	นร-อยละ 60.2  

ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 การรับทราบกิจกรณรงค6งดสูบบุหรี่  ในช�วง 1 ป; 

ข+อความ เคยบ+าง เคยเปFน

ประจํา 

ไม�เคย รวม 

1. ในช�วง 1 ป; ท่ีผ�านมา ท�านเคยได-ยินเก่ียวกับกิจกรรม

รณรงค6งดสูบบุหรี่บ-างหรือไม� 

60.2 26.3 13.5 100.0(600) 

2. ในช�วง 1 ป; ท่ีผ�านมา ท�านเคยได-เห็นเก่ียวกับกิจกรรม

รณรงค6งดสูบบุหรี่ เช�น ปPายโฆษณา แผ�นพับ นิทรรศการ 

บ-างหรือไม� 

55.5 34.0 10.5 100.0(600) 

3. ในช�วง 1 ป; ท่ีผ�านมา ท�านเคยเข-าร�วมกิจกรรมรณรงค6งด

สูบบุหรี่บ-างหรือไม� 

34.5 10.2 55.3 100.0(600) 

 

ส�วนท่ี  3  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู+ให+สัมภาษณ� 

 สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปHจจุบันของประชาชนท่ัวไป  พบว�า ร-อยละ 74.5 ท่ีไม�เคยสูบบุหรี่  

และร-อยละ 9.8  ท่ีเคยสูบแต�เลิกแล-ว  และมีถึงร-อยละ 16.2 ท่ียังสูบบุหรี่อยู�ในปHจจุบัน  ดังตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12  การสูบบุหรี่ในปHจจุบันของประชาชนท่ัวไป 

การสูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
ไม�เคยสูบ (จบการสัมภาษณ6)   74.5 
เคยสูบแต�เลิกได-แล-วมากกว�า 6 เดือน (จบการสัมภาษณ6)  8.2 
เคยสูบแต�เลิกได-แล-วน-อยกว�าหรือเท�ากับ 6 เดือน 1.2 
สูบอยู� 16.2 

รวม 100.0(600) 
 

 เม่ือสอบถามเฉพาะประชาชนท่ียังสูบบุหรี่อยู�ในปHจจุบันพบว�า  โดยเฉลี่ยผู-สูบจะสูบเฉลี่ยวันละ  10 

มวน หรือวันละครึ่งซอง แต�จํานวนท่ีสูบมากท่ีสุดคือ 40 มวนต�อวัน  เม่ือถามเรื่องแผนการเลิกสูบ  พบว�า  

ร-อยละ 56.7  ท่ีมีแผนจะเลิกในอนาคต  แต�ไม�ใช� 6 เดือนข-างหน-า  และมีถึงร-อยละ 23.7 ท่ีไม�มีแผนจะเลิก  
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 สําหรับการสังเกตปPายห-ามสูบในท่ีสาธารณะ  พบว�าร-อยละ 62.9 ท่ีสังเกตปPายห-ามสูบในท่ีสาธารณะ  

และมีถึงร-อยละ 15.5  ท่ีไม�ค�อยสังเกตปPายห-ามสูบ และร-อยละ 2.1 ท่ีไม�สังเกตเลย  และเม่ือถามในเรื่องของ

การปฏิบัติตนเม่ือเห็นปPายห-ามสูบ  พบว�า ร-อยละ 76.3 ท่ีไม�สูบบุหรี่แน�นอน  และท่ีน�าสนใจคือ  ร-อยละ  4.1  

ท่ีจะยังสูบบุหรี่เม่ือเห็นปPายห-ามสูบ 

ในประเด็นนโยบายเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน  พบว�า เกือบร-อยละ 50.0  ท่ีอนุญาตให-สูบบุหรี่

ในอาคารเฉพาะบางพ้ืนท่ี แต�ก็มีถึงร-อยละ 11.3  ท่ีไม�ทราบเก่ียวกับนโยบายการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน และเม่ือ

ถามถึง 6 เดือนท่ีผ�านมาได-สูบบุหรี่ในท่ีทํางาน พบว�า ร-อยละ 61.9 ท่ีสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน 

เม่ือถามถึงการสูบบุหรี่ในบ-านของท�านพบว�า  ร-อยละ 23.7  ท่ีไม�มีกฎข-อข-ามใดๆ  และร-อยละ 44.3 

ท่ีประชาชนสามารถสูบได-เฉพาะบางท่ี 

 

ตารางท่ี 13  พฤติกรรมของผู-สูบบุหรี่ในปHจจุบัน 

พฤติกรรมของผู+สูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
จํานวนบุหรี่ท่ีสูบ(มวน/วัน)  
    1 – 20 มวน 94.8 
   21 – 40 มวน 0.8 
   41 – 60 มวน - 

รวม 100.0(97) 
เฉลี่ย  10.4 มวน  ตํ่าสุด 1 มวน  สูงสุด 40 มวน  
แผนเลิกสูบบุหรี่  
    ภายในเดือนนี้ 11.3 
    ภายใน 6 เดือนข-างหน-า 8.2 
    ในอนาคต แต�ไม�ใช� 6 เดือนข-างหน-า 56.7 
    ไม�มีแผนท่ีจะเลิก 23.7 

รวม 100.0(97) 
การสังเกตปKายห+ามสูบในท่ีสาธารณะ  
    สังเกตทุกครั้ง 62.9 
    สังเกตเป	นส�วนใหญ� 19.6 
    ไม�ค�อยได-สังเกต 15.5 
    ไม�เคยสังเกต 2.1 
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พฤติกรรมของผู+สูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
รวม 100.0(97) 

เม่ือเห็นปKายห+ามสูบบุหรี่ในทีสาธารณะทําอย�างไร  
    ไม�สูบบุหรี่แน�นอน 76.3 
    ไม�สูบหากไม�จําเป	นจริงๆ 19.6 
    สูบบุหรี ่ 4.1 

รวม 100.0(97) 
นโยบายเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน  
    อนุญาตให-สูบบุหรี่ได-ทุกสถานท่ี 8.2 
    อนุญาตให-สูบบุหรี่ในอาคารได-เฉพาะบางพ้ืนท่ี 49.5 
    ไม�อนุญาตให-สูบบุหรี่ในอาคารทุกพ้ืนท่ี 30.9 
    ไม�ทราบ 11.3 

รวม 100.0(97) 
ในช�วง 6 เดือนท่ีผ�านมา  ท�านสูบบุหรี่ในอาคารท่ีทํางาน  
    สูบ 61.9 
    ไม�สูบ 38.1 

รวม 100.0(97) 
การสูบบุหรี่ในบ+านท�าน  
    ไม�สามารถสูบบุหรี่ในตัวบ-านได-เลย 32.0 
    สามารถสูบบุหรี่ในตัวบ-านได-เฉพาะบางท่ี 44.3 
    ไม�มีกฎข-อห-ามใดๆ 23.7 

รวม 100.0(97) 
 
 

  
สําหรับการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  พบว�า ประชาชนเห็นด-วยกับ

ข-อความท่ีว�า  คนใกล-ชิดของท�านจะดีใจมากหาก ท�านเลิกสูบบุหรี่ คิดเป	นร-อยละมากท่ีสุด คือ 89.7 รองลงมา
คือ สื่อต�างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต�อต-านการสูบบุหรี่  คิดเป	นร-อยละ 85.6  และอันดับสามคือ การสูบบุหรี่
ในท่ีสาธารณะเป	นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน ร-อยละ 72.2   ในขณะเดียวกันพบว�าประชาชนไม�เห็นด-วยกับข-อความ
ท่ีว�า คนใกล-ชิดเห็นด-วยกับการท่ีท�านสูบบุหรี่  สื่อต�างๆ (ภาพยนตร6 ละคร ฯลฯ)สนับสนุนการสูบบุหรี่ และ
การสูบบุหรี่เป	นเรื่องปกติท่ีคนในสังคมยอมรับ คิดเป	นร-อยละ 78.4  42.3 และ 38.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14  ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ข+อความแสดงความคิดเห็น เห็นด+วย ไม�เห็นด+วย ไม�แน�ใจ รวม 

1.การสูบบุหรี่เป	นเรื่องปกติท่ีคนในสังคมยอมรับ 54.4 24.5 21.1 100.0(600) 

2.สังคมมีความต่ืนตัวเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่มากข้ึน 73.7 10.5 15.8 100.0(600) 

3.คนใกล-ชิดเห็นด-วยกับการท่ีท�านสูบบุหรี่ 17.6 78.9 3.5 100.0(600) 

4. สื่อต�างๆ (ภาพยนตร6 ละคร ฯลฯ) สนับสนุนการสูบ

บุหรี่ 

31.6 51.7 16.7 100.0(600) 

5. คนใกล-ชิดของท�านจะดีใจมากหาก ท�านเลิกสูบบุหรี่ 93.0 3.5 3.5 100.0(600) 

6. การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะเป	นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน 71.1 16.6 12.3 100.0(600) 

7. สื่อต�างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต�อต-านการสูบบุหรี่ 70.2 11.4 18.4 100.0(600) 
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2.1.2 นักท�องเท่ียว 

ส�วนท่ี 1 คุณลักษณะสําคัญ-ของนักท�องเท่ียว 

 นักท�องเท่ียวท่ีตอบแบบสํารวจ ส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุไม�เกิน 30 ป;  คิดเป	นร-อยละ 61.9 เม่ือจําแนก

ตามเพศ พบว�า เพศหญิงอยู�ในช�วงอายุ 21-30 ป; คิดเป	นร-อยละสูงสุด  คือ ร-อยละ 37.1   เช�นเดียวกับเพศ

ชายอยู�ในช�วง21-30 ป;  คิดเป	นร-อยละสูงสุด คือ ร-อยละ 30.8  ดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15  เพศและช�วงอายุของผู-ให-สัมภาษณ6 

ช�วงอายุ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ไม�เกิน 20 ป; 28.2 27.3 27.7 
21 - 30 ป; 30.8 37.1 34.2 
31 – 40 ป; 12.8 11.2 11.9 
41 – 50 ป; 17.1 18.2 17.7 
51 – 60 ป; 8.5 4.9 6.5 
สูงกว�า 60 ป; 2.6 1.4 1.9 

รวม 100.0(117) 100.0(143) 100.0(260) 
 

นักท�องเท่ียวร-อยละ  31.9  มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา   รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต-น   

คิดเป	นร-อยละ 25.0  และพบว�านักท�องเท่ียวร-อยละ 44.6  เป	นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือบริษัท ห-าง

ร-าน และลูกจ-างเอกชน ร-อยละ 12.7  นอกจากนี้พบว�าเกือบร-อยละ 66.2 ท่ีมีรายได-ไม�เกิน 10,000 บ.   

ดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  ระดับการศึกษาของนักท�องเท่ียว 

คุณลักษณะสําคัญ ร+อยละ 
ระดับการศึกษา 18.1 
ประถมศึกษา 14.6 
มัธยมศึกษาตอนต-น 25.0 
มัธยมศึกษาตอนแปลาย 5.8 
อนุปริญญา/ปวส 31.9 
ปริญญาตรี 1.9 
สูงกว�าปริญาตรี 2.7 

รวม 100.0(260) 
 

อาชีพ 
 

ร+อยละ 
เกษตรกร 9.6 
บริษัท ห-างร-าน ลูกจ-าง เอกชน 12.7 
ค-าขาย 11.9 
แม�บ-าน 3.5 
รับจ-างท่ัวไป/กรรมกร 10.8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9.2 
นักเรียน/นักศึกษา 41.5 
อ่ืนๆ   0.8 

รวม 100.0(260) 
รายได+  
ไม�เกิน 5,000 บาท 35.4 
5,001-10,000 30.8 
10,001-15,000 บาท 7.7 
15,001-20,000 บาท 12.3 
20,001-25,000 บาท 7.3 
มากกว�า 25,000 บาท 6.5 

รวม 100.0(260) 
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ส�วนท่ี 2 การรับรู+ ทัศนคติ ความตระหนักเก่ียวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
สําหรับการรับรู-กฎหมายห-ามสูบในสถานท่ีบางแห�ง  พบว�า นักท�องเท่ียวถึงร-อยละ 88.1 รับรู-ว�ามี

กฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีบางแห�ง  ดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 การรับรู-กฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีบางแห�ง 

การรับรู+กฎหมาย ร+อยละ 
มี 88.1 
ไม�มี 11.9 

รวม 100.0(260) 
 
      

เม่ือสอบถามถึงการสนับสนุนการห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีต�างๆ  พบว�า  นักท�องเท่ียวสนับสนุน การ

ห-ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกประเภท คิดเป	นร-อยละ สูงสุด คือ ร-อยละ 93.1  รองลงมาคือการห-ามสูบ ใน

สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  คิดเป	นร-อยละ 92.7  อันดับสาม คือ  การห-ามสูบในท่ีสาธารณะ คิดเป	นร-อย

ละ 88.5  ในทางตรงกันข-าม นักท�องเท่ียวไม�สนับสนุนให-ห-ามสูบบุหรี่ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ คิดเป	นร-อย

ละสูงสุดคือ 21.9  รองลงมาคือสถานท่ีท�องเท่ียว ร-อยละ 16.5 และอันดับสาม คือในบริเวณตลาดกลางคืน

และตลาดโต-รุ�ง  ร-อยละ 15.4 ดังตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 การสนับสนุนการห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีแต�ละประเภท 

ข+อความแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ไม�สนับสนุน รวม 

1. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 88.5 11.5 100.0(260) 

2. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในร-านอาหารและร-านกาแฟ 86.9 13.1 100.0(260) 

3. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ 78.1 21.9 100.0(260) 

4. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีท�องเท่ียว 83.5 16.5 100.0(260) 

5. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในโรงแรม บ-านพัก และเกสต6เฮ-าส6 85.8 14.2 100.0(260) 

6. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาด

โต-รุ�ง 

84.6 15.4 100.0(260) 

7. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกประเภท 93.1 6.9 100.0(260) 

8. ท�านสนับสนุน การห-ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 92.7 7.3 100.0(260) 

 

สําหรับการรับรู-ผลกระทบด-านสุขภาพของการสูบบุหรี่ พบว�า  กว�าร-อยละ  90 ประชาชนมีความรู-ใน

เรื่องการสูบบุหรี่ทําให-เป	นมะเร็งปอดท้ังในผู-สูบและผู-ได-รับควันบุหรี่มือสอง  โรคถุงลมโปLงพอง  ในทางตรงกัน

ข-ามพบว�านักท�องเท่ียว ร-อยละ 28  ไม�มีความรู- และไม�แน�ใจ ในเรื่องการสูบบุหรี่ทําให-เป	นโรคหัวใจขาดเลือด  

ดังตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  การรับรู-ผลกระทบด-านสุขภาพของการสูบบุหรี่ 

โรค/ป�ญหาสุขภาพ ใช� ไม�ใช� ไม�แน�ใจ รวม 

1. อัมพฤกษ6และอัมพาตจากเส-นเลือดในสมองอุดตันในผู+

สูบ 

73.8 6.9 19.3 100.0(260) 

2. มะเร็งปอดในผู+สูบ 98.1 0.7 1.2 100.0(260) 

3. ถุงลมโปLงพองในผู+สูบ 91.9 3.8 4.3 100.0(260) 

4. หอบหืดในผู+สูบ 82.3 8.5 9.2 100.0(260) 

5. มะเร็งปอดในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่มือสอง 92.3 1.2 6.5 100.0(260) 

6. ปอดอุดก้ันเรื้อรังหรือถุงลมโปLงพองในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่

มือสอง 

89.6 1.9 8.5 100.0(260) 

7. หอบหืดในผู+ท่ีได+รับควันบุหรี่มือสอง 81.5 4.2 14.3 100.0(260) 

8. ไอเรื้อรัง 87.3 3.5 9.2 100.0(260) 

9. โรคหัวใจขาดเลือด 71.9 6.5 21.6 100.0(260) 

10. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 81.2 4.6 14.2 100.0(260) 

11. สตรีท่ีได-รับควันบุหรี่ขณะต้ังครรภ6 มีโอกาสแท-งได- 84.2 3.5 12.3 100.0(260) 

 

สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดพ้ืนท่ี   พบว�า  นักท�องเท่ียวเห็นด-วยว�า  ควันบุหรี่จากการสูบของ

คนอ่ืนเป	นอันตรายต�อสุขภาพของท�าน คิดเป	นร-อยละสูงสุด คือร-อยละ 95.0   รองลงมาคือควรจัดพ้ืนท่ีเขตสูบ

บุหรี่ในทุกสถานท่ีท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  คิดเป	นร-อยละ 94.6  และอันดับสาม คือ   ผู-ไม�สูบบุหรี่มีสิทธิ

ในการได-รับอากาศบริสุทธิ์ในท่ีสาธารณะ  คิดเป	นร-อยละ 93.8    ในขณะท่ีนักท�องเท่ียวไม�เห็นด-วยว�า   

ในปHจจุบัน ผู-สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะอย�างเคร�งครัด คิดเป	นร-อยละสูงสุด  

คือร-อยละ 20.4  รองลงมาคือหน�วยงานของรัฐมีหน-าท่ีคุ-มครองสุขภาพของผู-ไม�สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง 
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คิดเป	นร-อยละ 3.8  และร-านอาหารปลอดบุหรี่เท�านั้นท่ีเหมาะสมสําหรับการพาคนท่ีท�านรักและห�วงใยไป

รับประทาน  คิดเป	นร-อยละ 2.3   ดังตารางท่ี 20  

ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นเรื่องการจัดพ้ืนท่ี 

ข+อความแสดงความคิดเห็น เห็นด+วย ไม�เห็นด+วย ไม�แน�ใจ รวม 

1. ท�านคิดว�า ควันบุหรี่จากการสูบของคนอ่ืนเป	น

อันตรายต�อสุขภาพของท�าน 

95.0 1.9 3.1 100.0(260) 

2. ท�านคิดว�า ควรจัดพ้ืนท่ีเขตสูบบุหรี่ในทุกสถานท่ีท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

94.6 1.9 3.5 100.0(260) 

3. ท�านคิดว�า ร-านอาหารปลอดบุหรี่เท�านั้นท่ีเหมาะ

สําหรับการพาคนท่ีท�านรักและห�วงใยไปรับประทาน

อาหาร 

92.7 2.3 5.0 100.0(260) 

4.  ท�านคิดว�า ในปHจจุ บัน ผู-สูบบุหรี่ปฏิ บั ติตาม

กฎหมายห-ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะอย�างเคร�งครัด 

64.6 20.4 15.0 100.0(260) 

5.ท�านคิดว�า หน�วยงานของรัฐมีหน-าท่ีคุ-มครอง

สุขภาพของผู-ไม�สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง 

83.5 3.8 12.7 100.0(260) 

6.ท�านคิดว�า ผู-ไม�สูบบุหรี่มีสิทธิในการได-รับอากาศ

บริสุทธิ์ในท่ีสาธารณะ 

93.8 1.9 4.2 100.0(260) 
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ส�วนท่ี  3  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักท�องเท่ียว 

 สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปHจจุบันของนักท�องเท่ียว  พบว�า ร-อยละ 71.2 ท่ีไม�เคยสูบบุหรี่  และ

เกือบร-อยละ 11.1 ท่ีเคยสูบแต�เลิกแล-ว  และมีถึงร-อยละ 17.7 ท่ียังสูบบุหรี่อยู�ในปHจจุบัน  ดังตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21  การสูบบุหรี่ในปHจจุบันของผู-ให-สัมภาษณ6 

การสูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
ไม�เคยสูบ (จบการสัมภาษณ6)   71.2 
เคยสูบแต�เลิกได-แล-วมากกว�า 6 เดือน (จบการสัมภาษณ6)  8.8 
เคยสูบแต�เลิกได-แล-วน-อยกว�าหรือเท�ากับ 6 เดือน 2.3 
สูบอยู� 17.7 

รวม 100.0(260) 
  

เม่ือสอบถามเฉพาะนักท�องเท่ียวท่ียังสูบบุหรี่อยู�ในปHจจุบันพบว�า  โดยเฉลี่ยจะสูบเฉลี่ยวันละ 8.1 มวน 

แต�จํานวนท่ีสูบมากท่ีสุดคือ 24 มวนต�อวัน  เม่ือถามเรื่องแผนการเลิกสูบ  พบว�า  ร-อยละ 58.4  ท่ีมีแผนจะ

เลิกในอนาคต  แต�ไม�ใช� 6 เดือนข-างหน-า  และมีถึงร-อยละ 21.7 ท่ีไม�มีแผนจะเลิก  

 สําหรับการสังเกตปPายห-ามสูบในท่ีสาธารณะ  พบว�าร-อยละ 50.0 ท่ีสังเกตปPายห-ามสูบในท่ีสาธารณะ

ทุกครั้ง  และมีถึงร-อยละ 34.8 ท่ีไม�ค�อยสังเกตปPายห-ามสูบ และร-อยละ 2.2 ท่ีไม�สังเกตเลย  และเม่ือถามใน

เรื่องของการปฏิบัติตนเม่ือเห็นปPายห-ามสูบ  พบว�า ร-อยละ 60.8 ท่ีไม�สูบบุหรี่แน�นอน  และท่ีน�าสนใจคือ   

ร-อยละ 2.2  ท่ีจะยังสูบบุหรี่เม่ือเห็นปPายห-ามสูบ 

ในประเด็นนโยบายเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน  พบว�า ร-อยละ 56.6  ท่ีอนุญาตให-สูบบุหรี่ใน

อาคารเฉพาะบางพ้ืนท่ี แต�ก็มีถึงร-อยละ 19.6 ท่ีไม�ทราบเก่ียวกับนโยบายการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน และเม่ือถาม

ถึง 6 เดือนท่ีผ�านมาได-สูบบุหรี่ในท่ีทํางาน พบว�า  มากกว�าครึ่งหนึ่งท่ีสูบบุหรี่ในอาคารท่ีทํางาน 

เม่ือถามถึงการสูบบุหรี่ในบ-านของท�านพบว�า  ร-อยละ 45.7 ท่ีสามารถสูบได-เฉพาะพ้ืนท่ี  และร-อยละ 

19.6 ไม�มีข-อห-ามใดๆ เลย   
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ตารางท่ี 22  พฤติกรรมของผู-สูบบุหรี่ในปHจจุบัน 

พฤติกรรมของผู+สูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
จํานวนบุหรี่ท่ีสูบ(มวน/วัน)  
    1 – 5 มวน 42.2 
   6 – 10 มวน 46.7 
   11 – 15 มวน 2.2 
   16 – 20 มวน 8.9 

รวม 100.0(46) 
เฉลี่ย  8.1 มวน  ตํ่าสุด 1 มวน  สูงสุด 24 มวน  
แผนเลิกสูบบุหรี่  
    ภายในเดือนนี้ 4.3 
    ภายใน 6 เดือนข-างหน-า 15.3 
    ในอนาคต แต�ไม�ใช� 6 เดือนข-างหน-า 58.7 
    ไม�มีแผนท่ีจะเลิก 21.7 

รวม 100.0(46) 
การสังเกตปKายห+ามสูบในท่ีสาธารณะ  
    สังเกตทุกครั้ง 50.0 
    สังเกตเป	นส�วนใหญ� 13.0 
    ไม�ค�อยได-สังเกต 34.8 
    ไม�เคยสังเกต 2.2 

รวม 100.0(46) 
เม่ือเห็นปKายห+ามสูบบุหรี่ในทีสาธารณะทําอย�างไร  
    ไม�สูบบุหรี่แน�นอน 60.8 
    ไม�สูบหากไม�จําเป	นจริงๆ 37.0 
    สูบบุหรี ่ 2.2 

รวม 100.0(46) 
นโยบายเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน  
    อนุญาตให-สูบบุหรี่ได-ทุกสถานท่ี 4.3 
    อนุญาตให-สูบบุหรี่ในอาคารได-เฉพาะบางพ้ืนท่ี 56.5 
    ไม�อนุญาตให-สูบบุหรี่ในอาคารทุกพ้ืนท่ี 19.6 
    ไม�ทราบ 19.6 

รวม 100.0(46) 
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พฤติกรรมของผู+สูบบุหรี่ในป�จจุบัน ร+อยละ 
ในช�วง 6 เดือนท่ีผ�านมา  ท�านสูบบุหรี่ในอาคารท่ีทํางาน  
    สูบ 54.3 
    ไม�สูบ 45.7 

รวม 100.0(46) 
การสูบบุหรี่ในบ+านท�าน  
    ไม�สามารถสูบบุหรี่ในตัวบ-านได-เลย 34.7 
    สามารถสูบบุหรี่ในตัวบ-านได-เฉพาะบางท่ี 45.7 
    ไม�มีกฎข-อห-ามใดๆ 19.6 

รวม 100.0(46) 
        

    

สําหรับการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติการสูบบุหรี่  พบว�า ประชาชนเห็นด-วยกับข-อความ
ท่ีว�า  คนใกล-ชิดของท�านจะดีใจมากหาก ท�านเลิกสูบบุหรี่ คิดเป	นร-อยละสูงท่ีสุด คือ 84.8  รองลงมาคือ สังคม
มีความต่ืนตัวเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่มากข้ึน  คิดเป	นร-อยละ 67.4 และอันดับสามคือ สื่อต�างๆ เอนเอียง
ไผปในทิศทางท่ีต�อต-านการสูบบุหรี่  ร-อยละ 60.9 

ในขณะเดียวกันพบว�านักท�องเท่ียว ไม�เห็นด-วยกับ คนใกล-ชิดเห็นด-วยกับการท่ีท�านสูบบุหรี่  คิดเป	น
ร-อยละ 71.7  รองลงมาคือ สื่อต�างๆ  (ภาพยนต6 ละคร ฯลฯ )สนับสนุนการสูบบุหรี่  และการสูบบุหรี่เป	นเรื่อง
ปกติท่ีคนในสังคมยอมรับ  คิดเป	นร-อยละ 43.5  เท�ากัน  
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ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต�อการบุหรี่  

ข+อความแสดงความคิดเห็น เห็นด+วย ไม�เห็นด+วย ไม�แน�ใจ รวม 

1.การสูบบุหรี่เป	นเรื่องปกติท่ีคนในสังคมยอมรับ 39.1 43.5 17.4 100.0(46) 

2.สังคมมีความต่ืนตัวเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่มากข้ึน 67.4 13.0 19.6 100.0(46) 

3.คนใกล-ชิดเห็นด-วยกับการท่ีท�านสูบบุหรี่ 13.0 71.7 15.23 100.0(46) 

4. สื่อต�างๆ (ภาพยนตร6 ละคร ฯลฯ) สนับสนุนการสูบบุหรี่ 37.0 43.5 19.5 100.0(46) 

5. คนใกล-ชิดของท�านจะดีใจมากหาก ท�านเลิกสูบบุหรี่ 84.8 2.2 13.0 100.0(46) 

6. การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะเป	นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน 52.2 21.7 26.1 100.0(246) 

7. สื่อต�างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต�อต-านการสูบบุหรี่ 60.9 17.4 21.7 100.0(246) 
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2.1.3  ร+านอาหาร บาร�ผับ  คาราโอเกะ 

ส�วนท่ี 1 คุณลักษณะสําคัญของผู+ประกอบการ 

 จากการสํารวจข-อมูลผู-ประกอบการร-านอาหาร  บาร6ผับ  คาราโอกะ  จํานวน 210  ราย  พบว�า  

ประเภทของสถานประกอบการส�วนใหญ� คือ ร-านอาหาร คิดเป	นร-อยละ 84.3  และร-อยละ 87.6 เป	นประเภท

อาหารจานด�วน  นอกจากนี้ยังพบว�า เกือบร-อยละ 88.0 ไม�มีระบบปรับอากาศในสถานประกอบการ   

ดังตารางท่ี 24 

ตารางท่ี 24   คุณลักษณะสําคัญของผู-ประกอบการ 

คุณลักษณะ ร+อยละ 
ประเภทของสถานประกอบการ  
ร-านอาหาร 84.3 
ร-านกาแฟ ร-านขนม อินเตอร6เน็ตคาเฟL 14.7 
ผับหรือบาร6 0.5 
ร-านคาราโอเกะ 0.5 

รวม 100.0(210) 
 
 

ประเภทของร+านอาหาร   
จานด�วน 87.6 
ภัตตาคาร 6.2 
ร-านอาหารบุฟเฟL 6.2 

รวม 100.0(177) 
ระบบปรับอากาศในสถานประกอบการ  
มีทุกส�วน 7.6 
มีบางส�วน 13.3 
ไม�มี 79.0 

รวม 100.0(210) 
 ผู-ให-สัมภาษณ6ส�วนใหญ�เพศหญิง คิดเป	นร-อยละ 70.5 และมากกว�าครึ่งหนึ่งอยู�ในช�วงอายุ 31 – 50 
ป; และร-อยละ 27.6   มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือปวช 
คิดเป	นร-อยละ 23.8 ดังตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี 25  ข-อมูลส�วนบุคคลของผู-ให-สัมภาษณ6 

คุณลักษณะส�วนบุคคล ร+อยละ 
เพศ  
ชาย 29.5 
หญิง 70.5 

รวม 100.0(210) 
อายุ  
ไม�เกิน 20 ป; 5.7 
21-30 ป; 20.5 
31-40 ป; 22.9 
41-50 ป; 30.5 
51-60 ป; 15.2 
สูงกว�า 60 ป; 5.2 

รวม 100.0(210) 
ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 27.6 
มัธยมศึกษาตอนต-น 18.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช 23.8 
อนุปริญญา/ปวส 4.3 
ปริญญาตรี 21.9 
สูงกว�าปริญญาตรี 3.3 
ไม�ได-เรียน 1.0 

รวม 100.0(210) 
  
ส�วนท่ี 2  การรับรู+เก่ียวกับกฎหมายปลอดบุหรี่ 

 สําหรับความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายของผู-ประกอบการพบว�า  โดยส�วนใหญ�มี

ความคิดเห็นว�าสถานท่ี 11 แห�ง  คือ   1)โรงเรียน/สถานศึกษา  2)โรงพยาบาล  3)ภายในอาคารสถานท่ี

ราชการ เช�น โรงพัก ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ 4)ภายในอาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน เช�น 

บริษัทต�างๆ ท่ีติดแอร6 5) ร-านอาหารท่ีมีแอร�    6)สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น ห-างสรรพสินค-า โรง

ภาพยนตร6 7)ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ 8)ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการ

เปรียญ โบสถ6 9) ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด 10)สวนสาธารณะ และ 11)สถานีขนส�ง ปPายรถ 
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สนามบิน สถานีรถไฟ  เป	นสถานท่ีห+ามสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกันผู-ประกอบการเห็นว�า  1) โรงแรม

และเกสต6เฮาส6  2)ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6   และ3)  ตลาด  เปFนสถานท่ีห+ามสูบเฉพาะบางพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 26) 

 นอกจากนี้ยังพบว�า ผู-ประกอบการยังไม�แน�ใจว�า  ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย คิดเป	น

ร-อยละสูงสุด คือ  10.0 รองลงมาคือ สวนสาธารณะ ร-อยละ 8.6 และอันดับสามคือ  ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 

ร-อยละ 8.1 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 26) 

ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

90.5 5.7 1.9 1.9 100.0 

(210) 

2. โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 87.5 11.0 0.5 1.0 100.0 

(210) 

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช�น โรงพัก ศาลากลาง

จังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

74.7 19.5 2.9 2.9 100.0 

(210) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน เช�น บริษัท

ต�างๆ ท่ีติดแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

56.9 34.9 1.4 6.8 100.0 

(210) 

5. โรงแรมและเกสต6เฮ-าส6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

38.1 48.1 6.2 7.6 100.0 

(210) 

6. ร-านอาหารท่ีมีแอร� เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 69.5 24.3 1.9 4.3 100.0 
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ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

หรือไม� (210) 

7. ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

23.3 53.8 14.8 8.1 100.0 

(210) 

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น ห-างสรรพสินค-า โรง

ภาพยนตร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

75.1 20.5 1.0 3.3 100.0 

(210) 

9. ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

65.7 23.8 4.8 5.7 100.0 

(210) 

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 

โบสถ6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

77.1 17.6 3.4 1.9 100.0 

(210) 

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

43.3 38.1 13.8 4.8 100.0 

(210) 

12. สวนสาธารณะ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

39.0 38.6 13.8 8.6 100.0 

(210) 

13. ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

 

25.2 40.5 24.3 10.0 100.0 

(210) 

14. สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

48.6 33.3 11.0 7.1 100.0 

(210) 
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ส�วนท่ี 3  สถานการณ�การห+ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการโดยส�วนใหญ� ไม�มีส�วนรับประทานหรือท่ีจัดกิจกรรมภายนอกอาคาร  คือร-อยละ 
52.9  (ตารางท่ี 27)  และยังพบว�า สามารถรับลูกค-าได-เฉลี่ย 47 คน  โดยรับได-สูงสุด 600 คน  (ตารางท่ี 28) 
 

ตารางท่ี 27  สถานประกอบการมีส�วนรับประทานอาหารหรือจัดกิจกรรมนอกอาคาร 

ส�วนนอกอาคาร ร+อยละ 
มี 47.1 
ไม�มี 52.9 

รวม 100.0(210) 
 

ตารางท่ี 28 จํานวนท่ีนั่ง หรือจํานวนท่ีรับได- 

จํานวน ร+อยละ 
1-10 11.9 
11-20 17.1 
21-30 18.1 
31-40 17.6 
41-50 13.8 
ต้ังแต� 51 ข้ึนไป 18.6 
ไม�ระบุ 2.9 
รวม 100.0(210) 
เฉลี่ย  47 คน ตํ่าสุด 1 คน  สูงสุด 600 คน 

 เม่ือถามถึงการจัดสถานประกอบการปลอดบุหรี่  พบว�า  มี 62 สถานประกอบการ  หรือคิดเป	นร-อย

ละ 29.5 ท่ีจัดเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 %  และมีระยะเวลาท่ีประกาศปลอดบุหรี่ 100 %  โดย

เฉลี่ย 8 ป; (ตารางท่ี 29) 
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ตารางท่ี 29 การจัดสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 % 

สถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100% ร+อยละ 
สถานประกอบการท่ีปลอดบุหรี่  
ไม�เป	น 70.5 
เป	น 29.5 

รวม 100.0(210) 
ระยะเวลาท่ีเปFนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100%  

ไม�ถึง 1 ป;  
1-10 ป; 26.2 
ต้ังแต� 11 ป;ข้ึนไป 6.7 
ไม�ระบุ 67.1 
รวม 100.0(210) 
เฉลี่ย  8 ป;   ตํ่าสุด 1 เดือน สูงสุด 60 ป;  

 สําหรับผู-ประกอบการท่ีประกาศว�าปลอดบุหรี่ให-เหตุผลท่ีทําให-ผู-ประกอบการประกาศปลอดบุหรี่   

คือ การคํานึงถึงบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีดี คิดเป	นร-อยละสูงสุดคือ 51.2  รองลงมาคือ เจ-าของร-านไม�

สูบ/ไม�ชอบ  ร-อยละ 17.4 และอันดับสาม คือ กฎหมายบังคับใช-  คิดเป	นร-อยละ 8.1  (ตารางท่ี 30) 
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ตารางท่ี 30 เหตุผลท่ีประกาศเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 % (ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ)  (กรณีท่ี

สถานประกอบการท่ีปลอดบุหรี่ 100%) 

เหตุผล ร+อยละ 
กฎหมายบังคับใช- 8.1 

เจ-าของร-านไม�สูบ/ไม�ชอบ 17.4 

คํานึงถึงสุขภาพ 9.3 

เพ่ือบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีดี (กลิ่น/ควันรบกวน) 51.2 

เป	นท่ีสาธารณะ/คนส�วนใหญ�ไม�สูบบุหรี่ 4.7 

ร-านค-าอยู�หน-าโรงเรียน 2.3 

เพ่ือความปลอดภัย เรื่องเพลิงไหม- 1.2 

เป	นร-านค-าท่ีมีห-องปรับอากาศ 5.8 

รวม 100.0(86) 
 

 เม่ือพิจารณาถึงรายได-หลังประกาศเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 %  พบว�า ร-อยละ 62.9 

รายได-ไม�เปลี่ยนแปลง  และร-อยละ 25.8 ท่ีมีรายได-เพ่ิมข้ึน  มีเพียง ร-อยละ  3.2 ท่ีทีรายได-ลดลง  

(ตารางท่ี 31) 

ตารางท่ี 31  การเปลี่ยนแปลงรายได-หลังประกาศเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 % (กรณีท่ีสถาน

ประกอบการท่ีปลอดบุหรี่ 100%) 

รายได+ ร+อยละ 
เพ่ิมข้ึน 25.8 
ลดลง 3.2 
ไม�เปลี่ยนแปลง 62.9 
ไม�ระบุ 8.1 

รวม 100.0(62) 
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สําหรับสถานประกอบการท่ียังไม�ได-ประกาศเป	นสถานท่ีปลอดบุหรี่ 100 % จํานวน 148 ราย พบว�า 

ในส�วนการจัดพ้ืนท่ีอนุญาตให-สูบบุหรี่ในสถานประกอบการนั้น โดยส�วนใหญ�อนุญาตให-สูบบุหรี่เฉพาะส�วนท่ี

จัดเป	นเขตสูบ   คิดเป	นร-อยละ 65.5  (ตารางท่ี 32) 

ตารางท่ี 32  พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให-สูบบุหรี่ในสถานประกอบการ (กรณีสถานประกอบการยังไม�ได-ประกาศเป	น

สถานท่ีปลอดบุหรี่ 100 % ) 

พ้ืนท่ีสูบ ร+อยละ 
อนุญาตเฉพาะส�วนท่ีจัดเขตสูบ 65.5 
อนุญาตทุกพ้ืนท่ี 34.5 

รวม 100.0(148) 
     
นอกจากนี้ยังพบว�า  มีลูกค-าบ�นเรื่องควันบุหรี่มือสอง บ-างเป	นบางครั้ง คิดเป	นร-อยละ 35.1 และบ�นตลอดเวลา 
คิดเป	นร-อยละ 2.7  (ตารางท่ี 33) 
  
ตารางท่ี 33 ลูกค-าบ�นเรื่องควันบุหรี่มือสอง  (กรณีสถานประกอบการท่ียังไม�ได-ประกาศเป	นสถานท่ีปลอดบุหรี่ 

100 %  ) 

ลูกค+าบ�นเรื่องควันบุหรี่มือสอง ร+อยละ 
ตลอดเวลา 2.7 
มีบ-างเป	นบางครั้ง 35.1 
ไม�มีเลย 62.2 

รวม 100.0(148) 
    สําหรับประเด็นเรื่องการห-ามสูบบุหรี่นั้น  พบว�า  ในช�วง 1 เดือนท่ีผ�านมา ร-อยละ 83.3 ลูกค-าไม�บ�น

เรื่องการห-ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ  มีเพียง ร-อยละ 1.4 ท่ีลูกค-าบ�นตลอดเวลาเรื่องการห-ามสูบบุหรี่ใน

สถานประกอบการ  (ตารางท่ี 34) 
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ตารางท่ี 34 ลูกค-าบ�นเรื่องห-ามสูบในสถานประกอบการ 

ลูกค+าบ�นเรื่องห+ามสูบในสถานประกอบการ ร+อยละ 
ตลอดเวลา 1.4 
มีบ-างเป	นบางครั้ง 12.4 
ไม�มีเลย 83.3 
ไม�ระบุ 2.9 

รวม 100.0(210) 
 
 สําหรับความต-องการความช�วยเหลือเพ่ือให-สามารถปฎิบัติตามนโยบายได-  คิดเป	นร-อยละสูงสุดคือ  
ต-องการปPาย สต๊ิกเกอร6 หรือใบปลิว รณรงค6การสูบบุหรี่  คิดเป	นร-อย 66.5  รองลงมาคือ ต-องการให-มี
กฎหมายท่ีเคร�งครัด คิดเป	นร-อยละ 10.1   และอันดับท่ีสามคือการให-เลิกผลิต  ร-อยละ 7.0 (ตารางท่ี 35) 
 
ตารางท่ี 35 ความต-องการความช�วยเหลือเพ่ือให-สามารถปฎิบัติตามนโยบายปลอดบุหรี่   

(ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ) 

ความช�วยเหลือ ร+อยละ 
ปPาย/สต๊ิกเกอร6/ใบปลิว รณรงค6 66.5 

กฎหมายท่ีเคร�งครัด 10.1 

การรณรงค6จากรัฐ 7.0 

ให-ความรู-/ให-คําแนะนําจากเจ-าหน-าท่ีรัฐ 0.6 

จัดพ้ืนท่ีสูบให-ชัดเจน 4.4 

เลิกผลิต 7.6 

ห-ามขายให-เด็กตํ่ากว�า18 ป; 0.6 

โฆษณาให-ความรู- 2.5 

อยากให-คนสูบมีจิตสํานึก 0.6 

รวม 100.0(158) 
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 สําหรับโอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหรี่ 100%  พบว�า  1 ใน 3 เป	นสถานประกอบการ
ปลอดบุหรี่อยู�แล-ว  และร-อยละ 27.2 มีโอกาสอย�างมาก นอกจากนี้พบว�าร-อยละ 7.1  ไม�มีโอกาสอย�างมาก 
(ตารางท่ี 36) 
 
ตารางท่ี 36 โอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหรี่ 100% 

โอกาส ร+อยละ 
เป	นอยู�แล-ว 32.9 
มีโอกาสอย�างมาก 11.4 
เฉยๆ 27.1 
ค�อนข-างไม�มีโอกาส 21.4 
ไม�มีโอกาสอย�างมาก 7.1 

รวม 100.0(210) 
 
 สําหรับความคิดเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่ในร-านอาหาร บาร6 ผับ คาราโอเกะท้ังหมดในจังหวัดของ
ผู-ประกอบการ  พบว�า  2 ใน 3 เห็นด-วยกับนโยบายดังกล�าว  และร-อยละ 1.9 ท่ีค�อนข-างไม�เห็นด-วยกับ
นโยบายนี้  (ตารางท่ี 37) 
ตารางท่ี 37  ความคิดเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่ในร-านอาหาร บาร6 ผับ คาราโอเกะท้ังหมดในจังหวัด 

ความคิดเห็น ร+อยละ 
เห็นด-วยอย�างยิ่ง 65.7 
ค�อนข-างเห็นด-วย 18.1 
เฉยๆ 13.8 
ค�อนข-างไม�เห็นด-วย 1.9 
ไม�เห็นด-วยอย�างยิ่ง 0.5 

รวม 100.0 (210) 
     

 
 สําหรับเหตุผลท่ีเห็นด-วยกับนโยบายห-ามสูบบุหรี่  พบว�า  เหตุผลท่ีคิดเป	นร-อยละสูงท่ีสุดคือ การ
คํานึงถึงเรื่องสุขภาพ  คิดเป	นร-อยละ 46.3    รองลงมาคือ  เรื่องบรรยากาศ กลิ่นและควันบุหรี่  คิดเป	นร-อย
ละ 35.3 และอันดับสามคือการสูบบุหรี่เป	นท่ีรบกวนผู-อ่ืน คิดเป	นร-อยละ 12.5 (ตารางท่ี 38) 
 
 
 



43 

 

ตารางท่ี 38 เหตุผลท่ีเห็นด-วยกับนโยบายห-ามสูบบุหรี่ (ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ) 

เหตุผล ร+อยละ 
บุหรี่มีผลต�อสุขภาพ 46.3 

บรรยากาศร-าน/กลิ่น/ควันไม�พึงประสงค6 35.3 

สถานการณ6การสูบบุหรี่ของเด็กเพ่ิมมากข้ึน - 

การสูบบุหรี่เป	นท่ีรบกวนผู-อ่ืน 12.5 

อันตรายต�อเด็ก 3.2 

ลูกค-าส�วนใหญ�ไม�ชอบ - 

เป	นไปตามกฎหมาย 1.6 

เกิดไฟไหม- 1.1 

รวม 100.0(190) 
 
แบบตรวจสังเกตความร�วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สําหรับผู+ประกอบการ 
 
 สําหรับการสังเกตของผู-สัมภาษณ6 พบว�า  ร-อยละ 80.8  เป	นประเภทร-านอาหารหรือภัตตาคาร  และ

ร-อยละ 15.9  เป	นร-านกาแฟ  ร-านขนม  อินเตอร6เน็ตคาเฟL   นอกจากนี้ร-อยละ 77.9  ไม�มีระบบปรับอากาศ   

(ตารางท่ี 39) 
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ตารางท่ี 39  ลักษณะท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ลักษณะท่ัวไป ร+อยละ 
ประเภท  
ร-านอาหาร/ภัตตาคาร 80.8 
ร-านกาแฟ ร-านขนม อินเตอร6เน็ตคาเฟL 15.9 
ผับหรือบาร6 0.5 
ดิสโก-และร-านคาราโอเกะ 0.5 
ตลาดสด 0.5 
อ่ืนๆ 1.9 

รวม 100.0(210) 
ระบบปรับอากาศ  
มีทุกส�วน 9.1 
มีบางส�วน 13.0 
ไม�มี 77.9 

รวม 100.0(210) 
     

     

 ในส�วนของการติดปPายคําเตือนภายในสถานประกอบการ  พบว�า  ส�วนใหญ�ไม�มีปPายคําเตือน  โดย

ปPายห-ามสูบมีข-อความบทลงโทษคิดเป	นร-อยละสูงสุด คือ 96.6  รองลงมาคือปPายพ้ืนท่ีเขตสูบบุหรี่ภายใน

สถานท่ี ร-อยละ 93.8 และมากกว�าร-อยละ 80  เป	นปPายภาษไทย  สําหรับปPายภาษาอังกฤษท่ีมีร-อยละสูงสุดคือ  

ปPายห-ามสูบบุหรี่ท่ีติดท่ีประตูหรือทางเข-า  คิดเป	นร-อยละ 12 
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ตารางท่ี 40  การติดปPายคําเตือนภายในสถานประกอบการ 

ลักษณะ ปKาย ภาษา 
มี ไม�มี รวม ไทย อังกฤษ รวม 

ปPายห-ามสูบท่ีเห็นได-จาก
ภายนอก 

15.0 85.0 100.0(210) 96.9 3.1 100.0(32) 

ปPายห-ามสูบบุหรี่ติดท่ีประตู
หรือทางเข-า 

13.9 86.1 100.0(210) 88.0 12.0 100.0(25) 

ปPายห-ามสูบบุหรี่ติดภายใน
สถานท่ี 

24.2 75.8 100.0(210) 97.7 2.3 100.0(43) 

ปPายห-ามสูบมีข-อความ
บทลงโทษ 

3.4 96.6 100.0(210) 100.0 - 100.0(6) 

ปPายพ้ืนท่ีเขตสูบบุหรี่ภายใน
สถานท่ี 

6.2 93.8 100.0(210) 91.7 8.3 100.0(12) 

 
     

 จากการสังเกตพบว�า การให-ความร�วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย   โดยส�วนใหญ�สถานประกอบการให-
ความร�วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย มากกว�าร-อยละ 80  แต�ประเด็นท่ีน�าสนใจก็คือยังพบผู-ศูบบุหรี่
ภายนอกสถานประกอบการ  คิดเป	นร-อยละถึง 42.8  และในส�วนของการมีปPายรณรงค6สื่อโครงการเก่ียวกับ
การงดบุหรี่ยังมีเพียงร-อยละ 6.3    (ตารางท่ี 41) 
 
ตารางท่ี 41   การให-ความร�วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย  และปPาย/สื่อรณรงค6ในพ้ืนท่ีห-ามสูบ 

การปฏิบัติ มี ไม�มี รวม 
มีท่ีเข่ียบุหรี่ในท่ีห-ามสูบ 5.9 94.1 100.0(210) 
มีการขายบุหรี่ 5.8 94.2 100.0(210) 
มีการสูบบหรี่ให-เห็นในท่ีห-ามสูบ 14.9 85.1 100.0(210) 
มีกลิ่นบุหรี่ในท่ีห-ามสูบ 17.8 82.2 100.0(210) 
มีก-นบุหรี่ตกหล�นในบริเวณห-ามสูบ 16.8 83.2 100.0(210) 
มีผู-สูบภายนอกสถานประกอบการ 42.8 57.2 100.0(210) 
มีปPายรณรงค6สื่อโครงการเก่ียวกับการงดสูบบุหรี่ 6.3 93.8 100.0(210) 
มีสิ่งของท่ีเป	นโลโก-หรือสิ่งบ�งบอกยี่ห-อบุหรี่ 2.4 97.6 100.0(210) 
มีการโฆษณาบุหรี่ 1.0 99.0 100.0(210) 
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2.1.4 ผู+ประกอบการโรงแรม บ+านพัก และเกสต�เฮ+าส� 
ส�วนท่ี 1 คุณลักษณะสําคัญ-ของผู+ประกอบการ 

 ผู-ประกอบการส�วนใหญ� คือ หอพัก  คิดเป	นร-อยละ 44.2  รองลงมาอพาร6ทเมนต6ร-อยละ 40.3    

นอกจากนี้ยังพบว�า ร-อยละ 72.7  มีระบบปรับอากาศบางส�วนในสถานประกอบการ (ตารางท่ี 41)   

ตารางท่ี 42 คุณลักษณะสําคัญของผู-ประกอบการ 

ประเภท ร+อยละ 
ประเภทสถานประกอบการ  
โรงแรม 7.8 
โฮมสเตย6 1.3 
เกสต6เฮ-า 1.3 
รีสอร6ท 5.2 
อพาร6ทเมนต6 40.3 
หอพัก 44.2 

รวม 100.0(77) 
 
ระบบปรับอากาศ 

 

มีทุกส�วน 20.8 
มีบางส�วน 72.7 
ไม�มี 6.5 

รวม 100.0(77) 
   

ในกรณีท่ีห-องมีระบบปรับอากาศ พบว�า มากกว�าร-อยละ 80.3 คือห-องพักแขก และเกือบร-อยละ 60 มี

เฉพาะบางส�วน  สําหรับห-องอาหารมีระบบปรับอากาศ ร-อยละ 80.0 ซ่ึงคิดเป	นร-อยละสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ

กับห-องประเภทอ่ืนๆ  (ตารางท่ี 42) 
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ตารางท่ี 43  ห-องท่ีมีระบบปรับอากาศ (ตอบได-หลายข-อ) 

ประเภท ร+อยละ พ้ืนท่ีท่ีมีระบบปรับอากาศ รวม 
ท้ังหมด บางส�วน 

ห-องโถง (n=9) 12.7  

ห-องอาหาร 7.0 80.0 20.0 100.0(5) 

ห-องพักแขก  80.3 40.4 59.6 100.0(57) 

รวม 100.0(71)  
 

            ผู-ให-สัมภาษณ6ร-อยละ  61.0 เป	นเพศหญิง และเกือบร-อยละ 50 อยู�ในช�วง 41 – 60 ป; และมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป	นร-อยละ 40.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาป;ท่ี 6 หรือ ปวช คิดเป	น
ร-อยละ 18.2 (ตารางท่ี 43) 
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ตารางท่ี 44 ข-อมูลส�วนบุคคลของผู-ให-สัมภาษณ6 

คุณลักษณะส�วนบุคคล ร+อยละ 
เพศ  
ชาย 37.7 
หญิง 61.0 
ไม�ระบุ 1.3 

รวม 100.0(77) 
อายุ  
ไม�เกิน  20 ป; 1.3 
21-30 ป; 22.1 
31-40 ป; 20.7 
41-50 ป; 24.7 
51-60 ป; 24.7 
สูงกว�า 60 ป; 5.2 
ไม�ระบุ 1.3 

รวม 100.0(77) 
ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 14.3 
มัธยมศึกษาป;ท่ี 3 9.1 
มัธยมศึกษาป;ท่ี 6 หรือ ปวช 18.2 
อนุปริญญา/ ปวส 5.2 
ปริญญาตรี 40.3 
สูงกว�าปริญญาตรี 9.1 
ไม�ได-เรียน 1.3 
ไม�ระบุ 2.5 

รวม 100.0(77) 
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ส�วนท่ี 2 การรับรู+เก่ียวกับกฎหมายปลอดบุหรี่ 

 สําหรับความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายของผู-ประกอบการพบว�า  โดยส�วนใหญ�มี

ความคิดเห็นว�าสถานท่ี 14 แห�ง  เป	นสถานท่ีห+ามสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี  โดยสถานท่ีท่ีมีร-อยละความคิดเห็นสูงท่ีสุด

ในการห+ามสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี  คือ โรงเรียน/สถานศึกษา  รองลงมาคือ โรงพยาบาล  อันดับสามคือ สถานท่ี

สาธารณะใดๆ  ท่ีมีแอร6  เช�น  ห-างสรรพสินค-า  โรงภาพยนตร6   คิดเป	นร-อยละ 88.0  84.0 และ 81.3  

ตามลําดับ  (ตารางท่ี 44) 

 นอกจากนี้ยังพบว�า ผู-ประกอบการโรงแรม มีความ ไม�แน�ใจว�าตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมาย คิดเป	นร-อยละสูงสุด คือ  18.7  รองลงมาคือ ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด ร-อยละ16.0 

และอันดับสามคือ  สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ คิดเป	นร-อยละ  13.3 (ตารางท่ี 44) 

ตารางท่ี 45   ความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

88.0 1.3 1.3 9.4 100.0 

(77) 

2. โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 84.0 12.0 - 4.0 100.0 

(77) 

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช�น โรงพัก ศาลากลาง

จังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

72.0 14.7 1.3 12.0 100.0 

(77) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน เช�น บริษัท

ต�างๆ ท่ีติดแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

48.0 37.3 6.7 8.0 100.0 

(77) 
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ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

5. โรงแรมและเกสต6เฮ-าส6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

29.3 50.7 9.3 10.7 100.0 

(77) 

6. ร-านอาหารท่ีมีแอร� เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

68.0 20.0 5.3 6.7 100.0 

(77) 

7. ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

34.7 37.3 21.3 6.7 100.0 

(77) 

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น ห-างสรรพสินค-า โรง

ภาพยนตร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

81.3 10.7 - 8.0 100.0 

(77) 

9. ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

62.7 16.0 9.3 12.0 100.0 

(77) 

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 

โบสถ6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

68.0 12.0 8.0 12.0 100.0 

(77) 

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

42.7 21.3 20.0 16.0 100.0 

(77) 

12. สวนสาธารณะ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

41.3 32.0 16.0 10.7 100.0 

(77) 

13. ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 34.6 24.0 22.7 18.7 100.0 
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ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

(77) 

14. สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

42.7 30.7 13.3 13.3 100.0 

(77) 

 

 

ส�วนท่ี 3  สถานการณ�การห+ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบการโดยส�วนใหญ� ร-อยละ 85.8  มีห-องพักไม�เกิน 100 ห-อง (ตารางท่ี 45)   
 

ตารางท่ี 46  จํานวนห-องพักในสถานประกอบการ 

จํานวนห+องพัก ร+อยละ 
ตํ่ากว�า 30 ห-อง 42.9 
30 - 100 ห-อง 42.9 
มากกว�า 100 ห-องข้ึนไป 11.6 
ไม�ระบุ 2.6 
รวม 100.0(77) 
เฉลี่ย  72 ห-อง ตํ่าสุด 3 ห-อง  สูงสุด 900 ห-อง 

สําหรับการประกาศเป	นสถานประกอบการณ6ปลอดบุหรี่นั้น  พบว�าสถานประกอบการ 22 แห�ง หรือ

คิดเป	นร-อยละ 28.6 ท่ีประกาศเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100%  มีระยะเวลาในการเป	นสถาน

ประกอบการปลอดบุหรี่โดยเฉลี่ย 5 ป; และเหตุผลอันดับแรกท่ีจัดให-สถานประกอบการปลอดบุหรี่ คือ  กลิ่น

เหม็น รบกวนผู-อ่ืน  คิดเป	นร-อยละ 36.4  รองลงมาคือ ทําลายสุขภาพ  ร-อยละ 31.8 และอันดับท่ีสาม คือเป	น

ท่ีสาธารณะ  คิดเป	นร-อยละ 13.6  เม่ือสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงรายได-ภายหลังการเป	นสถานประกอบการ

ปลอดบุหรี่ 100% พบว�า ร-อยละ 91.0 ท่ีไม�เปลี่ยนแปลง  (ตารางท่ี 46) 
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ตารางท่ี 47 การจัดเป	นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 % 

สถานประกอบการปลอดบุหรี่100%หรือไม� ร+อยละ 
การประกาศเปFนสถานประกอบการณ�ปลอดบุหรี่ 100%  
ไม�เป	น 67.5 
เป	น 28.6 
ไม�ระบุ 3.9 

รวม 100.0(77) 
ระยะเวลาท่ีเปFนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100%  
ตํ่ากว�า 6 ป; 75.0 
6-10 ป; 20.0 
มากกว�า 10 ป;ข้ึนไป 5.0 

รวม 100.0(22) 
เฉลี่ย  5 ป;   ตํ่าสุด 1 ป; สูงสุด 14 ป;   

เหตุผลท่ีประกาศเปFนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100 

% (ตอบได+มากกว�า 1 ข+อ) 

 

ไม�ดีต�อสุขภาพ 31.8 

กลิ่นเหม็น/รบกวนผู-อ่ืน 36.4 

กฎหมาย/นโยบาย เช�น green hotel  หอพักปลอดบุหรี่ 9.1 

เป	นต-นเหตุของเพลิงไหม- 9.1 

เป	นสถานท่ีสาธารณะ 13.6 

รวม                      100.0(22) 
การเปล่ียนแปลงรายได+หลังประกาศปลอดบุหรี่  
เพ่ิมข้ึน 4.5 
ลดลง 4.5 
ไม�เปลี่ยนแปลง 91.0 

รวม 100.0(22) 
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 เม่ือถามถึงการอนุญาตให-สูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร  พบว�า สถานท่ีท่ีผู-ประกอบการอนุญาตให-สูบทุก
พ้ืนท่ี  และเฉพาะบางพ้ืนท่ี  คิดเป	นร-อยละสูงสุดคือ ห-องพัก  คิดเป	นร-อยละ 53.7  รองลงมา ชั้นลอย  คิดเป	น
ร-อยละ 31.0 และอันดับสาม คือ โถงกลาง  ล-อบบ้ี  คิดเป	นร-อยละ  17.9 ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีไม�อนุญาตให-
สูบเลย คิดเป	นร-อยละสูงสุด คือ ห-องพัก  ร-อยละ รองลงมาคือ  โถงกลาง  คิดเป	นร-อยละ 28.4 และอันดับ
สาม ห-องประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง ร-อยละ 11.9 (ตารางท่ี 47) 
     

 
ตารางท่ี 48 การอนุญาตให+สูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร  

สถานท่ี การอนุญาตให+สูบบุหรี่ 

อนุญาตให+

สูบบุหรี่ทุก

พ้ืนท่ี 

อนุญาตให+

สูบบุหรี่

เฉพาะบาง

พ้ืนท่ี 

ไม�อนุญาต

ให+สูบบุหรี่

เลย 

ไม�มีส�วนนี้ใน

สถาน

ประกอบการ 

รวม 

1. โถงกลาง ล-อบบ้ี 6.0 11.9 28.4 53.7 100.0(77) 

2. คาเฟL (ร-านกาแฟ) 4.5 3.0 10.4 82.1 100.0(77) 

3. ร-านอาหาร/ภัตตาคาร 4.5 6.0 7.5 82.0 100.0(77) 

4. ผับ บาร6 เล-าจน6 6.0 4.5 1.5 88.0 100.0(77) 

5. ดิสโกเธค 6.0 3.0 - 91.0 100.0(77) 

6. ห-องพัก 17.9 35.8 41.8 4.5 100.0(77) 

7. ชั้นลอย 16.4 14.9 4.5 64.2 100.0(77) 

8. ฟwตเนส 4.5 - 4.5 91.0 100.0(77) 

9. สปา เซาว6นา 4.5 - 7.5 88.0 100.0(77) 
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สถานท่ี การอนุญาตให+สูบบุหรี่ 

อนุญาตให+

สูบบุหรี่ทุก

พ้ืนท่ี 

อนุญาตให+

สูบบุหรี่

เฉพาะบาง

พ้ืนท่ี 

ไม�อนุญาต

ให+สูบบุหรี่

เลย 

ไม�มีส�วนนี้ใน

สถาน

ประกอบการ 

รวม 

10. ห-องประชุม สัมมนา และจัด

เลี้ยง 

4.5 1.5 11.9 82.1 100.0(77) 

 
 

 

 ในช�วง 1 เดือนท่ีผ�านมา พบว�า โดยส�วนใหญ�ไม�มีลูกค-าบ�นเรื่องการสูดควันบุหรี่มือสองในสถาน

ประกอบการคิดเป	นร-อยละถึง 61.0  (ตารางท่ี  48)  นอกจากนี้ในช�วง 1 เดือนท่ีผ�านมา พบว�า มีลูกค-าบ�น

เรื่องการห-ามสูบบุหรี่/นโยบายห-ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ  บ-างเป	นบางครั้งร-อยละ 16.9 และไม�มีลูกค-า

บ�นเลย  คิดเป	นร-อยละ 77.9  (ตารางท่ี 48) 

     

ตารางท่ี 49   การบ�นของลูกค-าเรื่องควันบุหรี่มือสอง และการห-ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ 

ประเด็น ร+อยละ 
ลูกค+าบ�นเรื่องควันบุหรี่มือสอง  
ตลอดเวลา - 

มีบ-างเป	นบางครั้ง 26.0 
ไม�มีเลย 61.0 
ไม�ระบุ 13.0 

รวม 100.0(77) 
ลูกค+าบ�นเรื่องการห+ามสูบบุหรี่มือสอง  
ตลอดเวลา 1.3 
มีบ-างเป	นบางครั้ง 16.9 
ไม�มีเลย 77.9 
ไม�ระบุ 3.9 

รวม 100.0(77) 
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 สําหรับความต-องการความช�วยเหลือเพ่ือให-สามารถปฏิบัติตามนโยบายปลอดบุหรี่  พบว�า ร-อยละ 

61.5  ต-องการปPายคําเตือน  รองลงมาคือ มีบทลงโทษท่ีชัดเจน และมีการลงโทษอย�างเคร�งครัด  คิดเป	นร-อย

ละ 30.8 และอันดับสามคือ มีหน�วยงานมาให-ความรู-เรื่องการจัดการหอพักให-มีมาตรฐาน  เป	นร-อยละ 5.8 

 

ตารางท่ี 50  ความต-องการความช�วยเหลือเพ่ือให-สามารถปฏิบัติตามนโยบายปลอดบุหรี่   

(ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ) 

ความช�วยเหลือ ร+อยละ 
ปPาย สต๊ิกเกอร6 ไวนิลเตือน 61.5 

มีบทลงโทษท่ีชัดเจน  และมีการลงโทษอย�างคร�งครัด 30.8 

มีหน�วยงานให-ความรู-เรื่องการจัดการหอพักให-มีมาตรฐาน 5.8 

จัดพ้ืนท่ีให-ชัดเจน 1.9 

รวม 100.0(52) 

 

 เม่ือสอบถามถึงโอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหรี่ 100%  พบว�าร-อยละ 33.8 เฉยๆ  รองลงมา

คือเป	นอยู�แล-ว  ร-อยละ 23.4 และมีโอกาสอย�างมากร-อยละ 18.2  (ตารางท่ี 50) 

ตารางท่ี 51 โอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหรี่ 100% 

โอกาส ร+อยละ 
เป	นอยู�แล-ว 23.4 
มีโอกาสอย�างมาก 18.2 
เฉยๆ 33.8 
ค�อนข-างไม�มีโอาส 16.8 
ไม�มีโอกาสอย�างมาก 5.2 
ไม�ระบุ 2.6 

รวม 100.0(77) 
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 เม่ือสอบถามถึงความคิดเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่  พบว�า เกือบร-อยละ 75.3 เห็นด-วยอย�างยิ่ง คิ

และมีเพียงร-อยละ 1.3 ท่ีค�อนข-างไม�เห็นด-วย  (ตารางท่ี 51) 

ตารางท่ี 52  ความคิดเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่ 

ความคิดเห็น ร+อยละ 
เห็นด-วยอย�างยิ่ง 75.3 
ค�อนข-างเห็นด-วย 7.8 
เฉยๆ 13.0 
ค�อนข-างไม�เห็นด-วย 1.3 
ไม�เห็นด-วยอย�างยิ่ง - 
ไม�ระบุ 2.6 

รวม 100.0(77) 
     

 
 สําหรับเหตุผลท่ีเห็นด-วยกับนโยบาย พบว�าเกือบร-อยละ 40.0 คํานึงถึงเรื่องสุขภาพ  รองลงมาคือ 
คํานึงถึงเรื่องบรรยากาศท่ีดีหรือกลิ่นควันไม�ไปรบกวนผู-อ่ืน  คิดเป	นร-อยละ 37.8  และอันดับสามคือ  เจ-าของ
หอไม�สูบ  ไม�มีลูกหอท่ีสูบ  หอมีเฉพาะผู-หญิง  คิดเป	นร-อยละ 11.1  (ตารางท่ี 52) 
   
ตารางท่ี 53 เหตุผลท่ีเห็นด-วยกับนโยบายห-ามสูบบหรี่  (ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ) 

เหตุผล ร+อยละ 
เพ่ือสุขภาพท่ีดี 40.0 

บรรยากาศท่ีดี/กลิ่นควันไม�รบกวนผู-อ่ืน 37.8 

อันตรายต�อเด็กและเยาวชน/นักศึกษาไม�ควรยุ�งเก่ียว 4.4 

ประหยัดเงิน 2.3 

เจ-าของหอไม�สูบ/ไม�มีลูกหอท่ีสูบ/ มีเฉพาะผู-หญิง 11.1 

อาจก�อให-เกิดเพลิงไหม- 4.4 

รวม 100.0(45) 
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แบบตรวจสังเกตความร�วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สําหรับผู+ประกอบการ 
 สําหรับการสังเกตของผู-สัมภาษณ6 พบว�า  ร-อยละ 58.4  สถานประกอบการ เป	นประเภทโรงแรม 

รองลงมาคือ หอพัก คิดเป	นร-อยละ 39.0  และร-อยละ 74.7 มีระบบปรับอากาศบางส�วน   (ตารางท่ี 53) 

ตารางท่ี 54 ลักษณะท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ลักษณะท่ัวไป ร+อยละ 
ประเภท  
โรงแรม เกสเฮาส6 58.4 
หอพัก 39.0 
ไม�ระบุ 2.6 

รวม 100.0 (77) 
ระบบปรับอากาศ  
มีทุกส�วน 18.7 
มีบางส�วน 74.7 
ไม�มี 6.7 

รวม 100.0(77) 
        

  
 ในส�วนของการติดปPายคําเตือนภายในสถานประกอบการ  พบว�า  ส�วนใหญ�ไม�มี ปPายพ้ืนท่ีเขตสูบ
บุหรี่ภายในสถานท่ี คิดเป	นร-อยละสูงสุด คือ 82.7  รองลงมาคือปPายห-ามสูบท่ีมีข-อความบทลงโทษ  
คิดเป	นร-อยละ 78.7 และมากกว�าร-อยละ 75.0  เป	นปPายภาษาไทย 
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ตารางท่ี 55  การติดปPายคําเตือนภายในสถานประกอบการ 

ลักษณะ ปKาย ภาษา 
มี ไม�มี รวม ไทย อังกฤษ รวม 

ปPายห-ามสูบท่ีเห็นได-จาก
ภายนอก 

30.7 69.3 100.0(77) 91.7 8.3 100.0(24) 

ปPายห-ามสูบบุหรี่ติดท่ีประตู
หรือทางเข-า 

26.7 73.3 100.0(77) 86.4 13.6 100.0(22) 

ปPายห-ามสูบบุหรี่ติดภายใน
สถานท่ี 

31.1 68.9 100.0(77) 76.9 23.1 100.0(26) 

ปPายห-ามสูบมีข-อความ
บทลงโทษ 

21.6 78.4 100.0(77) 93.8 6.3 100.0(16) 

ปPายพ้ืนท่ีเขตสูบบุหรี่ภายใน
สถานท่ี 

17.3 82.7 100.0(77) 92.3 7.7 100.0(13) 

 

 

สําหรับการการให-ความร�วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย  พบว�า  โดยส�วนใหญ�สถานประกอบการให-ความ
ร�วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย มากกว�าร-อยละ 60  อย�างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบการให-ความร�วมมือราย
ประเด็น พบว�า  มีผู-สูบภายนอกสถานประกอบการ คิดเป	นร-อยละสูงท่ีสุด คือ ร-อยละ 38.7  (ตารางท่ี 55) 
 
ตารางท่ี 56   การปฏิบัติตามกฎหมาย  และปPาย/สื่อโครงการรณรงค6 

การปฏิบัติ มี ไม�มี รวม 
มีท่ีเข่ียบุหรี่ในท่ีห-ามสูบ 6.7 93.3 100.0(77) 
มีการขายบุหรี่ 6.7 93.3 100.0(77) 
มีการสูบบหรี่ให-เห็นในท่ีห-ามสูบ 13.3 86.7 100.0(77) 
มีกลิ่นบุหรี่ในท่ีห-ามสูบ 12.0 88.0 100.0(77) 
มีก-นบุหรี่ตกหล�นในบริเวณห-ามสูบ 9.3 90.7 100.0(77) 
มีผู-สูบภายนอกสถานประกอบการ 38.7 61.3 100.0(77) 
มีปPายรณรงค6สื่อโครงการเก่ียวกับการงดสูบ
บุหรี่ 

10.7 89.3 
100.0(77) 

มีสิ่งของท่ีเป	นโลโก-หรือสิ่งบ�งบอกยี่ห-อบุหรี่ 1.3 98.7 100.0(77) 
มีการโฆษณาบุหรี่ 1.4 98.6 100.0(77) 
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2.1.5 หน�วยงานราชการ 
ส�วนท่ี 1  ข+อมูลส�วนบุคคลของผู+ให+สัมภาษณ� 

 สําหรับการศึกษาในหน�วยงานราชการ  พบว�า  ผู-ให-สัมภาษณ6ส�วนใหญ�อยู�ในหน�วยงานประเภทอ่ืนๆ  

เช�น กศน. ศาลเยาวชน สนง.เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา สนง.ประกันสังคม กาชาดขอนแก�น  เป	นต-น  รองลงมาคือ 

ท่ีว�าการอําเภอ  คิดเป	นร-อยละ 26.4  และอันดับสามคือ  วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  คิดเป	นร-อยละ 20.1 

ตารางท่ี  57  ประเภทของผู-ประกอบการ 

ประเภท ร+อยละ 
โรงพยาบาล 4.2 
สถานีตํารวจ 2.8 
โรงเรียน 3.5 
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 20.1 
สํานักงานท่ีดิน 1.4 
องค6กรปกครองส�วนท-องถ่ิน 9.0 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด - 
สํานักงานพัฒนาชุมชน 2.8 
ท่ีว�าการอําเภอ 26.4 
อ่ืนๆ (กศน. ศาลเยาวชน สนง.เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา สนง.
ประกันสังคม กาชาดขอนแก�น  ฯลฯ) 

29.9 

รวม 100.0(144) 
 
  

 ผู-ให-สัมภาษณ6มากกว�าร-อยละ50 เป	นเพศหญิง และร-อยละ 32.6  อยู�ในช�วงอายุ 31 – 40 ป;  
นอกจากนี้มากกว�าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และร-อยละ 25.7 มีรายได-มากกว�า 25,000 บาท 
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ตารางท่ี 58 คุณลักษณะส�วนบุคคล 
คุณลักษณะส�วนบุคคล ร+อยละ 

เพศ  
ชาย 45.1 

หญิง 54.9 
รวม 100.0(144) 

อายุ  
ไม�เกิน 20 ป; 0.7 
21-30 ป; 17.4 
31-40 ป; 32.6 
41-50 ป; 29.2 
51-60 ป; 19.4 
สูงกว�า 60 ป; 0.7 

รวม 100.0(144) 
ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 1.4 
มัธยมศึกษาป;ท่ี 3 - 
มัธยมศึกษาป;ท่ี 6 หรือ ปวช 9.0 
อนุปริญญา/ปวส 13.9 
ปริญญาตรี 57.6 
สูงกว�าปริญญาตรี 18.1 

รวม 100.0(144) 
รายได+  
ไม�เกิน 5000 บาท 2.1 
5001-10000  บาท 10.4 
10001-15000 บาท 20.8 
15001-20000 บาท 22.2 
20001-25000 บาท 18.8 
มากกว�า 25000 บาท 25.7 

รวม 100.0(144) 
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ส�วนท่ี 2 ข+อมูลเก่ียวกับบริบทของหน�วยงาน 

 สําหรับการจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในหน�วยงาน  พบว�า  มีหน�วยงาน 99  แห�ง หรือร-อยละ 

68.1  มีการจัดเขตบุหรี่ในหน�วยงาน  โดยส�วนใหญ�มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ท้ังในอาคารและนอกอาคารผู-สูบ

ต-องไปสูบให-ไกลตัวอาคาร  คิดเป	นร-อยละสูงสุด  คือ 49.5    รองลงมาคือเขตปลอดบุหรี่เฉพาะตัวอาคาร   

แต�ไม�มีห-องสูบบุหรี่สําหรับส�วนกลาง  คิดเป	นร-อยละ 30.3 

ตารางท่ี 59 การจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน 

การจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน ร+อยละ 
การจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน  

มี 68.1 
ไม�มี  31.9 

รวม 100.0(144) 
รูปแบบการจัดตั้งเขตปลอดบุหรี่ของหน�วยงาน  
เขตปลอดบุหรี่ท้ังในและนอกอาคาร ผู-สูบบุหรี่ต-องไปสูบให-ไกล
ตัวอาคาร 

49.5 

เขตปลอดบุหรี่เฉพาะตัวอาคาร แต�ไม�มีห-องสูบบุหรี่สําหรับ
ส�วนกลาง 

30.3 

เขตปลอดบุหรี่เฉพาะตัวอาคาร มีห-องสําหรับสูบหรือเขตสูบบุหรี่
ท่ีเป	นส�วนกลางไว-ในตัวอาคาร 

4.0 

ไม�มีนโยบายและการจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ท่ีชัดเจน 
มีการติดสต๊ิกเกอร6และติดปPาย ประชาสัมพันธ6อยู�บ-าง แต�ไม�มีการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

11.1 

ไม�มีนโยบายหรือการดําเนินงานใดๆเก่ียวกับการจัดเขตปลอด
บุหรี่ 

5.1 

รวม 100.0(99) 
  

 สําหรับการดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน  พบว�า  ร-อยละ 62.5  มีการ
ดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน  สําหรับหน�วยงานท่ีไม�มีการดําเนินงานนั้นให-
เหตุผลว�า  ในหน�วยงานไม�มีนโยบายในการจัดเขตปลอดบุหรี่   
 เม่ือสอบถามถึงลักษณะการดําเนินงาน  พบว�า  ส�วนใหญ�ดําเนินงานในลักษณะ “ติดสัญลักษณ6เขต
ปลอดบุหรี่อย�างชัดเจนท่ัวหน�วยงาน” คิดเป	นร-อยละ 39.4  รองลงมาคือ  “ข้ึนปPายเขตปลอดบุหรี่หน-า
หน�วยงานอย�างชัดเจน”  คิดเป	นร-อยละ 37.1   
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ตารางท่ี 60 การดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ในหน�วยงาน 

การดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ ร+อยละ 
การดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่  
ไม�มี  8.3 
มี 62.5 
ไม�ระบุ 29.2 

รวม 100.0(144) 
ลักษณะการดําเนินงานตามนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ใน

หน�วยงาน (ตอบได+มากกว�า 1 ข+อ)  

แต�งต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายให-มีผู-ติดตามในเรื่องนี้ 6.4 

ข้ึนปPาย “เขตปลอดบุหรี่” หน-าหน�วยงานอย�างชัดเจน 37.1 

ติดสัญลักษณ6เขตปลอดบุหรี่อย�างชัดเจนท่ัวหน�วยงาน 39.4 

ประชาสัมพันธ6ให-ทุกคนทราบถึงนโยบาย 17.1 

รวม 100.0(140) 
 สําหรับบริเวณท่ีมีการสูบบุหรี่ในหน�วยงาน  พบว�า  มากกว�าครึ่งหนึ่งมีการสูบในสถานท่ีท่ัวไปท่ีไม�แน�ใจ

ว�าเป	นเขตปลอดบุหรี่หรือไม� เช�น ใต-ต-นไม- ห-องน้ํา ใต-ถุนอาคาร โรงงาน เป	นต-น  รองลงมาคือ สูบในเขตสูบ

บุหรี่ท่ีจัดไว-ให- คิดเป	นร-อยละ 23.5   

ตารางท่ี 61 การจัดเขตสูบบุหรี่ 

ประเภท ร+อยละ 
สูบในเขตสูบบุหรี่ท่ีจัดไว-ให- 23.6 
สูบในเขตท่ีสูบได- ท่ีได-รับการยกเว-นให-เป	นเขตสูบได- เช�น ห-องทํางานส�วนตัว 4.2 
 สูบในเขตท่ีกําหนดไว-ให-เป	นเขตปลอดบุหรี่ 7.6 
สูบในสถานท่ีท่ัวไปท่ีไม�แน�ใจว�าเป	นเขตปลอดบุหรี่หรือไม� เช�น ใต-ต-นไม- ห-องน้ํา 
ใต-ถุนอาคาร โรงงาน เป	นต-น 

54.9 

 อ่ืนๆ (นอกตัวอาคาร/ในปLา/ไม�มีคนสูบ) 9.7 
รวม 100.0(144) 
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 เม่ือสอบถามถึงความต-องการการสนับสนุนให-หน�วยงานเป	นเขตปลอดบุหรี่  พบว�า  ร-อยละ 41.7  

ต-องการสื่อสิ่งพิมพ6  คิดเป	นร-อยละสูงสุด  รองลงมาคือ การจัดเขตสูบบุหรี่ท่ีถูกต-อง  คิดเป	นร-อยละ 24.3  

และอันดับสาม คือ การอบรมให-ความรู-แก�บุคลากร  ร-อยละ 11.8 

ตารางท่ี 62   ความต-องการการสนับสนุนในหน�วยงาน 

ความต+องการ ร+อยละ 
สื่อสิ่งพิมพ6 41.7 
สื่อวีดีทัศน6 ซีดี 4.2 
อบรมให-ความรู-แก�บุคลากร 11.8 
จัดนิทรรศการให-ความรู- 2.8 
จัดเขตสูบบุหรี่ท่ีถูกต-อง 24.3 
การสนับสนุนให-ผู-สูบไปคลินิคอดบุหรี่ 4.9 
อ่ืนๆ  (ปรับเงิน  สต๊ิกเกอร6) 10.4 

รวม 100.0(144) 
 
  

ในส�วนของความเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่ในหน�วยงานราชการ  พบว�า  มากกว�าร-อยละ 90 เห็น

ด-วยอย�างยิ่ง  และมีเพียง 4.9 ท่ีรู-สึกเฉยๆต�อนโยบายการห-ามสูบบุหรี่ในหน�วยงาน 

ตารางท่ี 63 ความคิดเห็นต�อนโยบายห-ามสูบบุหรี่ในหน�วยงานราชการในจังหวัด 

ความคิดเห็น ร+อยละ 
เห็นด-วยอย�างยิ่ง 90.9 
ค�อนข-างเห็นด-วย 4.2 
เฉยๆ 4.9 
ค�อนข-างไม�เห็นด-วย - 
ไม�เห็นด-วยอย�างยิ่ง - 

รวม 100.0(144) 
 

 เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลท่ีสนับสนุนนโยบายห-ามสูบบุหรี่ในหน�วยงานราชการ  พบว�า  ร-อยละ 58.1 

คํานึงถึงสุขภาพของผู-สูบและผู-ท่ีอยู�ใกล-เคียง  คิดเป	นร-อยละสูงสุด  รองลงมาคือ  เรื่องกลิ่นและควันเป	นท่ี

รบกวน  คิดเป	นร-อยละ 17.2 
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ตารางท่ี 64  เหตุผลท่ีเห็นด-วยต�อนโยบายห-ามสูบุหรี่  (ตอบได-มากกว�า 1 ข-อ) 

ความคิดเห็น ร+อยละ 
เพ่ือสุขภาพท่ีดี 39.9 

ปPองกันผู-ไม�สูบ 18.2 

เพ่ือบรรยากาศท่ีดี 7.6 

เป	นสถานท่ีราชการควรจะเป	นต-นแบบ 7.6 

กลิ่น/ควัน 17.2 

ปPองกันเด็กและเยาวชน 2.5 

เพ่ือให-อัตราการสูบลดลง 4.5 

สิ้นเปลือง 2.5 

รวม 100.0(198) 
 

ส�วนท่ี 3 การรับรู+เก่ียวกับกฎหมายปลอดบุหรี่ 

 สําหรับสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ท่ีผู-ให-สัมภาษณ6ในหน�วยงานราชการส�วนใหญ�ให-ความเห็นว�า  เปFนท่ีห+าม

สูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี   สามอันดับแรกได+แก� ได-แก� 1) โรงพยาบาล ร-อยละ 89.6  2) โรงเรียน/สถานศึกษา  

ร-อยละ 88.2 3) ภายในอาคารสถานท่ีราชการ ร-อยละ 76.4  

สําหรับ สถานท่ีท่ีผู-ให-สัมภาษณ6ส�วนใหญ�เห็นว�า  เป	นท่ีห-ามสูบบุหรี่ เฉพาะบางพ้ืนที   ได-แก�            

1)โรงแรมและเกสต6เฮ-าส6  2)ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6   และ3) ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด 
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ตารางท่ี 65   ความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

88.2 6.3 2.1 3.5 100.0 

(144) 

2. โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

89.6 4.2 3.5 2.8 100.0 

(144) 

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช�น โรงพัก ศาลากลาง

จังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

76.4 16.0 3.5 4.2 100.0 

(144) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีทํางานของภาคเอกชน เช�น 

บริษัทต�างๆ ท่ีติดแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

59.7 29.2 6.3 4.9 100.0 

(144) 

5. โรงแรมและเกสต6เฮ-าส6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

34.0 52.1 9.0 4.9 100.0 

(144) 

6. ร-านอาหารท่ีมีแอร� เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

63.2 24.3 8.3 4.2 100.0 

(144) 

7. ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายหรือไม� 

15.3 59.0 16.7 9.0 100.0 

(144) 

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร6 เช�น ห-างสรรพสินค-า 

โรงภาพยนตร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

72.2 20.1 4.2 3.5 100.0 



66 

 

ข+อความ ใช�ทุก

พ้ืนท่ี 

ใช�

เฉพาะ

บาง

พ้ืนท่ี 

ไม�ใช� ไม�

แน�ใจ 

รวม 

หรือไม� (144) 

9. ยานพาหนะขนส�งมวลชน เช�น รถเมล6 รถไฟ เป	น

สถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

73.6 18.1 5.6 2.8 100.0 

(144) 

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการ

เปรียญ โบสถ6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

70.8 13.9 6.9 8.3 100.0 

(144) 

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

29.2 43.8 18.8 8.3 100.0 

(144) 

12. สวนสาธารณะ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย

หรือไม� 

44.4 36.1 11.8 7.6 100.0(144) 

 

13. ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 41.7 34.7 14.6 9.0 100.0 

(144) 

14. สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป	น

สถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายหรือไม� 

52.8% 31.3 8.3 7.6 100.0 

(144) 
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2.1.6. ผู+ประกอบการร+านค+า 

ส�วนท่ี 1 ข+อมูลท่ัวไปของผู+ประกอบการ 

 สําหรับร-านค-า  พบว�า  ร-านค-า 239  ร-าน  ประกอบกิจการเฉลี่ย 5 ป;  จําหน�ายซองเฉลี่ย 4 ยี่ห-อ  

และยาเส-น 2 ยี่ห-อ  สําหรับการซ้ือยาเส-นในรอบ 1 เดือน  พบว�าโดยเฉลี่ย 10 ครั้ง  เม่ือจําแนกตามลักษณะ

ของยาเส-น พบว�า  ยาเส-นท่ีขายแบบแบ�งขาย มีการซ้ือเฉลี่ยเดือนละ 2 กก  สําหรับยาเส-นแบบบรรจุซอง  มี

การซ้ือโดยเฉลี่ย 141 ซอง  และลงเงินทุนในการซ้ือยาเส-นมาขายท่ีร-านเฉลี่ย 12,289 บาทต�อเดือน 

ตารางท่ี 66 ข-อมูลผู-ประกอบการ 

ข+อความ จํานวน ค�าเฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด 

จํานวนป;ท่ีประกอบกิจการ (ป;) 234 5.0 1 เดือน 60.0 

จํานวนชนิดบุหรี่ท่ีขาย   (ยี่ห-อ) 191 4.0 2.0 7.0 

จํานวนยี่ห-อของยาเส-น  (ยี่ห-อ) 131 2.0 1 5 

จํานวนการซ้ือยาเส-นในรอบ 1 เดือน  (ครั้ง/เดือน) 234 10.0 1.0 30.0 

ปริมาณการซ้ือยาเส-นกรณีแบบแบ�งขาย (กก./เดือน) 1 2.0 2.0 2.0 

ปริมาณการซ้ือยาเส-น กรณีแบบบรรจุซอง (ซอง/เดือน) 210 141.0 5.0 2,000.0 

จํานวนเงินท่ีลงทุนในการซ้ือยาเส-น (บาท/เดือน) 225 12,289 50 120,000.0 

 
 เม่ือสอบถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลของลูกค-าท่ีนิยมซ้ือบุหรี่ซองพบว�า  สาเหตุท่ีทําให-ขายดี
สามอันดับได-แก� ราคาถูก  ยี่ห-อบุหรี่เป	นท่ีนิยมมาต้ังแต�ดั่งเดิม  และรสชาติความแรงและทําให-เมา  สําหรับ
สาเหตุท่ียาเส-นขายดี  สามอันดับแรก  ได-แก�  ราคาถูก  รสชาติและกลิ่น และกลิ่น 
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ตารางท่ี 67 เหตุผลท่ีขายบุหรี่และยาเส-นได-ดี 
เหตุผล ร+อยละ 

บุหรี่ซอง  
มีกลิ่นหอม 0.6 
ยี่ห-อเป	นท่ีนิยม/มีมานาน 37.1 
ราคาถูก 59.6 
รสชาติแรง/เมา 2.7 
รวม 100.0(146) 
บุหรี่ยาเส+น  
ราคาถูก/ปริมาณมาก 47.5 
กลิ่น 4.2 
รสชาด 21.3 

รวม 100.0(47) 
 
 สําหรับลูกค-าท่ีมาซ้ือประจํา  พบว�า โดยส�วนใหญ�อยู�ในช�วง 25 – 50 ป;  คิดเป	นร-อยละ 76.6  
รองลงมาคือตํ่ากว�า 25 ป;  ร-อยละ 20.9   
 
ตารางท่ี 68  อายุของลูกค-า 

ช�วงอายุ ร+อยละ 
ตํากว�า 25 ป; 20.9 
25 - 50 ป; 76.6 
ต้ังแต� 51 ป;ข้ึนไป 1.7 
ไม�ระบุ 0.8 

รวม 100.0(239) 
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ส�วนท่ี 2 การรับรู+และความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ  
 ด-านการรับทราบเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบพบว�า ร-านค-ารับทราบเก่ียวกับนโยบายการ
ควบคุมยาสูบท้ังสามด-าน ได-แก� การกําหนดให-มีภาพคําเตือนบนห�อยาสูบท่ีเป	นรูปภาพขาวดํา และ การห-าม
แสดงหรือต้ังโชว6ยาสูบ ณ จุดขาย คิดเป	นร-อยละ 83.8   รองลงมาคือ การห-ามขายยาสูบให-เด็กตํ่ากว�าอายุ 18 
ป;  คิดเป	นร-อยละ 82.4 
ตารางท่ี 69   การรับทราบเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ 

ท�านทราบหรือไม�ว�า 
การรับทราบ 

ไม�ทราบ ทราบ ไม�แน�ใจ รวม 

1. การกําหนดให-มีภาพคําเตือนบนห�อยาสูบท่ี

เป	นรูปภาพขาวดํา 0.8 83.8 16.7 
100.0(239) 

2. การห-ามแสดงหรือต้ังโชว6ยาสูบ ณ จุดขาย 0.8 83.8 16.7 100.0(239) 

3. การห-ามขายยาสูบให-เด็กตํ่ากว�าอายุ 18 ป; 0.4 82.4 17.2 100.0(239) 

 เม่ือถามถึงผลกระทบของนโยบายการควบคุมยาสูบต�อรายได-ร-าน  พบว�า  เกือบร-อยละ 80  ท่ีรายได-
ไม�ลดลง  รองลงมาร-อยละ 18.4 ตอบว�ารายได-ลดลงเล็กน-อย และมีเพียงร-อยละ 2.5 ท่ีมีรายได-ลดลงมาก 
 
ตารางท่ี 70  ผลกระทบของนโยบายการควบคุมยาสูบต�อรายได-ของร-าน 

รายได+ ร+อยละ 
ไม�ลดลง 79.1 
ลดลงเล็กน-อย 18.4 
ลดลงมาก 2.5 

รวม 100.0(239) 
 
 สําหรับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินมาตรการของชุมชนในการควบคุมยาสูบ  พบว�ามากกว�า 
ร-อยละ 90  ผู-ประกอบการเห็นด-วยท่ีจะดําเนินมาตรการ  และมีเพียง 5.4 ท่ีไม�เห็นด-วยมาตรการดังกล�าว  
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ตารางท่ี 71  ความคิดเห็นต�อข-อตกลงร�วมของชุมชนในการควบคุมยาสูบ 
หากชุมชนมีข+อตกลงร�วมในการควบคุมยาสูบ ร+อยละ 

ไม�เห็นด-วย 5.4 
เห็นด-วย 94.6 

รวม 100.0(239) 
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ส�วนท่ี 3 

ผลการดําเนินงานการขับเคล่ือนเรื่องขอนแก�นปลอดบุหรี่ในปP 2555 และปP 2556 

 

เนื้อหาในส�วนนี้เป	นการเปรียบเทียบความแตกต�างของในเรื่องผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน     

เรื่องขอนแก�นปลอดบุหรี่ระหว�างป; 2555 และ 2556 ท่ีผ�านมา จากการสํารวจกลุ�มต�าง ๆ ท้ัง 5 กลุ�ม           

มีข-อค-นพบดังต�อไปนี้ 

3.1 กลุ�มประชาชนท่ัวไป 

ข-อสรุปจากผลการวิจัยในกลุ�มประชาชนในเรื่องการรับรู-และทัศนคติในป; 2556 พบว�า เกือบร-อยละ 

90 ท่ีประชาชนรู-ว�า  โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี (ข-อ 2) รองลงมาคือ ร-อยละ  

86.5 ประชาชนรู-ว�า โรงเรียน/สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี (ข-อ 1) และ

รองลงมาร-อยละ 80.5 ประชาชนรู-ว�าสถานท่ีสาธารณะใด ๆ  ท่ีมีแอร6  เช�น  ห-างสรรพสินค-า โรงภาพยนตร6  

(ข-อ 8) 

ตารางท่ี 72 ตารางเปรียบเทียบการรับรู-และทัศนคติของประชาชน 

                    เปรียบเทียบการรับรู+และทัศนคติของประชาชน  

2555 2556 

การรับรู- 3 อันดับ                                                   

1.โรงเรียน   90.0%                                            

2.โรงพยาบาล 76.6%                                       

3. ภายในศาสนสถาน  75.3% 

การรับรู- 3 อันดับ                                     

1.  โรงพยาบาล 90.0%                                    

2. โรงเรียน 86.5 %                                      

3. สถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6  80.5 % 

 

ข+อค+นพบสําคัญ 

จากการประมวลผลข-อมูล ข-อค-นพบสําคัญของกลุ�มประชาชน มีดังต�อไปนี้ 

1. ประชาชน ยังคงรับรู-ดีว�า โรงพยาบาล โรงเรียน เป	นท่ีห-ามสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ โรงพยาบาล 

ซ่ึงพบว�ามีการรับรู-สูงกว�าโรงเรียน 
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2.ประชาชน เริ่มรับรู-มากข้ึน ว�าสถานสาธารณะใด ๆ ท่ีมีแอร6 เป	นท่ีห-ามสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากใน

ป; 2555ท่ีผ�านมาไม�มีข-อนี้ นั่นแสดงว�า การทํางานรรรงค6ประชาสัมพันธ6ในข-อนี้ค�อนข-างได-ผล 

3.ประชาชนมีการรับรู-เพ่ิมข้ึนมากกว�าป;ท่ีผ�านมาว�าโรงเรียนและสถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6เป	นท่ีห-าม

สูบบุหรี่ 

ในส�วนท่ียังเป	นปHญหาท-าทายสําหรับเมืองขอนแก�นคือ ประชาชน ยังไม�แน�ใจว�าสถานท่ีต�อไปนี้เป	น

สถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 3   ลําดับคือ                                                                                                                     

1. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด (18.8 %)                                                                              

2. ตลาด (17.7 %)                                                                                                            

3. ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 (16.2 %)  

 จากตัวเลขข-างบนพบว�าจํานวนประชาชนท่ียังไม�แน�ใจว�าภายนอกอาคาร ศาสนสถาน เช�น ลานวัด 

ตลาด และห-องอาหารไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายยังมีจํานวนมากพอกับป;ท่ีผ�านมาหรือ

มากกว�านิดหน�อย  

3.2  กลุ�มนักท�องเท่ียว 

ข-อสรุปจากนักท�องเท่ียวในเรื่องการรับรู-และทัศนคติในการสูบบุหรี่พบว�า นักท�องเท่ียวมีการสนับสนุน

การห-ามสูบบุหรี่ ในสถานท่ีต�าง ๆ ตามลําดับคือ      

 อันดับ 1  ในสถานพยาบาลทุกประเภท ร-อยละ 93.1      

 รองลงมาคือ การห-ามสูบในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  คิดเป	นร-อยละ 92.7   

 อันดับสาม คือ  การห-ามสูบในท่ีสาธารณะ ร-อยละ 88.5  

อย�างไรก็ตามนักท�องเท่ียวยังคงสนับสนุนให-มีการสูบบุหรี่  

อันดับ 1 ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ คิดเป	นร-อยละสูงสุดคือ 21.9                                     

รองลงมาคือ ในสถานท่ีท�องเท่ียว  16.5                                                                           

อันดับสาม คือในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโต-รุ�ง  ร-อยละ 15.4  
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ตารางท่ี 73 ตารางเปรียบเทียบการรับรู-และทัศนคติของนักท�องเท่ียว 

                    เปรียบเทียบการรับรู+และทัศนคติของนักท�องเท่ียว  

2555 2556 

สนับสนุนห-ามสูบ 3 อันดับ                                

1. สถานพยาบาลทุกประเภท   91.1 %                  

2. สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 90.7%             

3. ในท่ีสาธารณะและร-านอาหารและกาแฟ  

89.4 % 

สนับสนุนห-ามสูบ 3 อันดับ                                

1. สถานพยาบาลทุกประเภท   93.1 %                

2. สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 92.7 %           

3. สถานท่ีสาธารณะ ร-อยละ 88.5%  

 

ข+อค+นพบสําคัญ 

จากข-อมูลข-างต-นสรุปได-ว�าข-อค-นพบสําคัญของกลุ�มนักท�องเท่ียวในจังหวัดขอนแก�น เป	นดังนี้ 

1. นักท�องเท่ียว ยังคงสนับสนุนการห-ามสูบบุหรี่ ในสถานพยาบาลทุกประเภท สถานท่ีราชการ และ 

สถานท่ีสาธารณะและจํานวนผู-สนับสนุนยังมีความสอดคล-องกับป;ท่ีผ�านมา 

2. นักท�องเท่ียวมีการรับรู-เพ่ิมมากข้ึนกว�าป;ท่ีแล-วในกรณีการห-ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกประเภท 

สถานท่ีราชการ  

อย�างไรก็ตามปHญหาท่ีท-าทายของผู-ท่ีทํางานรณรงค6เรื่องบุหรี่ในจังหวัดขอนแก�น นั่นคือ การท่ีพบว�า 

1. นักท�องเท่ียวยังคงสนับสนุนการสูบบุหรี่ ในบาร6 ผับ และคาราโอเกะ  ในสถานท่ีท�องเท่ียว และใน

ตลาดกลางคืนและตลาดโต-รุ�ง เป	นจํานวนมากใกล-เคียงกับป; ท่ีผ�านมาหรือมากกว�านิดหน�อย 

2. นักท�องเท่ียว เริ่มสนับสนุน ให-มีการสูบบุหรี่ในสถานท่ีท�องเท่ียว ซ่ึงท่ีน�าสนใจคือป;ท่ีแล-ว

นักท�องเท่ียวไม�ได-สนับสนุนในเรื่องนี้ 

3.3 กลุ�มผู+ประกอบการร+านอาหาร 

ผู-ประกอบการร-านอาหารรับรู-ว�า สถานท่ีสาธารณะเหล�านี้ เป	นท่ีท่ีห-ามการสูบบุหรี่ทุกพ้ืนท่ีตาม

กฎหมาย 
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อันดับหนึ่ง โรงเรียน/สถานศึกษา ร-อยละ 90.5 

รองลงมา โรงพยาบาล 87.5  

อันดับสาม คือ ผู-ประกอบการรับรู-ว�า ภายในอาคารศาสนสถาน เช�น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ6 

ร-อยละ 77.1   

ผู-ประกอบการร-านอาหาร ไม�แน�ใจว�า ตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย คิดเป	นร-อยละ

สูงสุด คือ ร-อยละ 15.5   

รองลงมาคือ  ผู-ประกอบการไม�แน�ใจว�า สวนสาธารณะ เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย       

ร-อยละ 8.6 

ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 ร-อยละ 8.1  

ตารางท่ี 74  ตารางเปรียบเทียบการรับรู-และทัศนคติของผู-ประกอบการร-านอาหาร 

เปรียบเทียบการรับรู+และทัศนคติของผู+ประกอบการร+านอาหาร 

2555 2556 

การรับรู- 3 อันดับ 

1. โรงเรียน สถานศึกษา 90.3 %                       

2. ในศาสนสถาน 87.5 %                                     

3. โรงพยาบาล   82.5 %  

การรับรู- 3 อันดับ 

1. โรงเรียน สถานศึกษา 90.5 %                             

2. โรงพยาบาล 87.5 %                                              

3. ในศาสนสถาน ร-อยละ 77.1%  

 

 ข+อค+นพบสําคัญ 

 1. ผู-ประกอบการร-านอาหารยังคงทราบดีว�า โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล ในอาคารศาสนสถาน        

เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

 2. การรับรู- มีเพ่ิมมากข้ึนกว�าป;ท่ีผ�านมาเล็กน-อย 
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 3. ผู-ประกอบการร-าอาหาร ยังคงไม�แน�ใจว�า ตลาด สวนสาธารณะ  ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฏหมาย  

 4. เริ่มรับรู-ว�า สถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ 

 

3. 4 กลุ�มผู+ประกอบการโรงแรม บ+านพัก เกสเฮ+าส� 

ผู-ประกอบการร-านอาหารรับรู-ว�า สถานท่ีสาธารณะเหล�านี้  เป	นท่ีท่ีห-ามการสูบบุหรี่ ทุกพ้ืนท่ี          

ตามกฎหมาย 

 อันดับหนึ่ง คือ โรงเรียน/สถานศึกษา  ร-อยละ 88.0  

 รองลงมาคือ โรงพยาบาล  ร-อยละ 84.0  

 อันดับสามคือ สถานท่ีสาธารณะใดๆ  ท่ีมีแอร6  เช�น  ห-างสรรพสินค-า  โรงภาพยนตร6   ร-อยละ 81.3  

 ผู-ประกอบการโรงแรม มีความ ไม�แน�ใจว�าตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย คิดเป	นร-อยละ

สูงสุด คือ  18.7  รองลงมาคือ ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช�น ลานวัด ร-อยละ16.0 และอันดับสามคือ  

สถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ คิดเป	นร-อยละ  13.3  

ตารางท่ี 75 ตารางเปรียบเทียบการรับรู-การรับรู-และทัศนคติของผู-ประกอบการโรงแรม 

เปรียบเทียบการรับรู+และทัศนคติของผู+ประกอบการโรงแรม 

2555 2556 

การรับรู- 3 อันดับ 

1.โรงเรียน สถานศึกษา 96.2 %                                     

2. โรงพยาบาล 93.6%                                                

3.ภายในอาคารสถานท่ีราชการ 82.1% 

การรับรู- 3 อันดับ 

1. โรงเรียน สถานศึกษา 88.0 %                                  

2. โรงพยาบาล 84.0 %                                     

3. สถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6 ร-อยละ 81.3 % 
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 ข+อค+นพบสําคัญ 

 1. ผู-ประกอบการโรงแรม ทราบว�า โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายทุกพ้ืนท่ี แต�ท่ีน�าสนใจคือ ร-อยละของการรับรู-ลดลงในทุกลําดับ 

 2. ผู-ประกอบการโรงแรม ยังคงไม�แน�ใจว�า ตลาด สวนสาธารณะ  ร-านอาหารท่ีไม�มีแอร6 เป	นสถานท่ี

ห-ามสูบบุหรี่ตามกฏหมาย ซ่ึงพบว�าข-อค-นพบมีความสอดคล-องกับกลุ�มอ่ืน ๆ ท่ีผ�านมา 

 3. เริ่มรับรู-ว�า สถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6 เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ 

 

3.5 หน�วยงานราชการ 

สถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ท่ีผู-ให-สัมภาษณ6ในหน�วยงานราชการส�วนใหญ�ให-ความเห็นว�า  เป	นท่ีห-ามสูบบุหรี่

ทุกพ้ืนท่ีสามอันดับแรกได-แก� ได-แก�  

1) โรงพยาบาล ร-อยละ 89.6   

2) โรงเรียน/สถานศึกษา ร-อยละ 88.2  

3) ภายในอาคารสถานท่ีราชการ ร-อยละ 76.4  

หน�วยงานราชการส�วนใหญ�มียังไม�แน�ใจว�าตลาด เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย สูงสุด คิดเป	น

ร-อยละ 9.0 รองลงมาคือ ภายในและภายนอกอาคารศาสนสถาน    คิดเป	นร-อยละ 8.3 เท�ากัน และอันดับสาม

คือ  สวนสาธารณะ  และสถานีขนส�ง ปPายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ คิดเป	นร-อยละ  7.6 เท�ากัน 
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ตารางท่ี 76 ตารางเปรียบเทียบการรับรู-การรับรู-และทัศนคติของหน�วยงานราชการ 

                 เปรียบเทียบการรับรู+และทัศนคติของหน�วยงานราชการ  

2555 2556 

 การรับรู- 3 อันดับ 

1. โรงพยาบาล 90.3%                                        

2.โรงเรียน สถานศึกษา 88.2 %                              

3.ภายในอาคารศาสนสถานและขนส�งมวลชน 

73.1% 

การรับรู- 3 อันดับ 

1) โรงพยาบาล ร-อยละ 89.6                                

2) โรงเรียน/สถานศึกษา ร-อยละ 88.2                    

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ ร-อยละ 76.4  

 

ข+อค+นพบสําคัญ 

1. หน�วยงานราชการทราบว�า โรงพยาบาลโรงเรียน สถานศึกษา เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมาย ทุกพ้ืนท่ี แต�ท่ีน�าสนใจคือ ร-อยละของการรับรู-ลดลงเล็กน-อย 

2. หน�วยงานราชการยังคงไม�แน�ใจว�า ตลาด ภายในและภายนอกอาคารศาสนสถาน สวนสาธารณะ  

และสถานีขนส�ง เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ตามกฏหมาย  

3. เริ่มรับรู-ว�า ภายในอาคารสถานท่ีราชการเอง เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ 

 

3.6 ร+านค+าจําหน�ายบุหรี่  

ข-อมูลการสํารวจร-านค-าในป; 2556 จํานวน 239  ร-าน พบว�ามีการ ประกอบกิจการเฉลี่ย 5 ป;  

จําหน�ายบุหรี่เฉลี่ย 4 ยี่ห-อ และยาเส-น 2 ยี่ห-อ ซ่ึงพบว�ายี่ห-อบุหรี่มีมากกว�าเดิม  อายุของลูกค-าร-านบุหรี่ส�วน

ใหญ� คืออยู�ในช�วง อายุ 25 – 50 ป;  สําหรับผลกระทบของนโยบายควบคุมยาสูบนั้นพบว�าส�วนมากไม�ทําให-

รายได-ลดลง ข-อมูลส�วนมากยังคงสอดคล-องกับป;ท่ีแล-วยกเว-น เรื่องรายได-ของร-านค-าบุหรี่ในป; 2556 พบว�า

ร-านค-าเป	นจํานวนมากกว�าป;ท่ีแล-วตอบว�าไม�ทําให-รายได-ลดลง 
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ตารางท่ี 77  ตารางเปรียบเทียบข-อมูลร-านค-าจําหน�ายบุหรี่ 

                                    เปรียบเทียบข+อมูลร+านค+าจําหน�ายบุหรี่ 

 ข+อมูล ปP 2555 ปP 2556 

จํานวนป;ประกอบกิจการ ( ป;) 9 5 

จําหน�ายบุหรี่ ( จํานวนยี่ห-อ) 

บุหรี่                                      

ยาเส-น 

 

3                                       

2 

 

4                                         

2 

อายุเฉลี่ยของลูกค-า 25 – 50 (74.7 %  ) 25 – 50 (76.6 %   ) 

ผลนโยบายควบคุมยาสูบต�อรายได- ไม�ทําให-รายได-ลดลง (60 %) ไม�ทําให-รายได-ลดลง (80 %) 

 

3.7    บทสรุปและข+อเสนอแนะต�อการขับเคล่ือนจังหวัดปลอดบุหรี่ 

ผลการศึกษาพบว�าประชากรท้ัง 5 กลุ�ม ยังคงทราบว�า  โรงเรียน โรงพยาบาล ภายใน

อาคารศาสนสถาน เป	นท่ีห-ามสูบบุหรี่ และ หลายกลุ�มเริ่มมีการรับรู-ว�า สถานท่ีสาธารณะท่ีมีแอร6 เป	น

สถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ แต�ยังคงไม�ทราบ ไม�แน�ใจว�า ตลาด ร-านอาหารไม�มีแอร6 สถานีขนส�งมวลชน เป	น

ท่ีห-ามสูบบุหรี่ข-อมูลดังกล�าวแสดงว�า การรณรงค6ให-ความรู-แก�ประชากรกลุ�มต�าง ๆ ในเรื่องสถานท่ีสูบ

บุหรี่ในโรงเรียนและในโรงพยาบาลนั้นได-ผลดี แต�ในสถานท่ีสาธาราณะเช�น ตลาด ร-านอาหารไม�มีแอร6 

สถานีขนส�งมวลชน ภายนอกอาคารศาสนสถาน เป	นสถานท่ีห-ามสูบบุหรี่ สถานท่ีเหล�านี้จึงยังคงเป	น

เปPาหมายสําคัญของคณะทํางานรณรงค6ทําให-เมืองขอนแก�นเป	นเมืองปลอดบุหรี่ สมดังคําขวัญท่ีว�า         

             “พระธาตุขามแก�น   เมืองหมอแคน   ดินแดนปลอดบุหรี่ ” 
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ส�วนท่ี 4   

การถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ีต+นแบบสาธารณะปลอดบุหรี่ 5 สถานท่ี 

4.1 โรงพยาบาลขอนแก�น  อ. เมือง จ. ขอนแก�น 

4.1.1 ข+อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

        ผู+บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องโรงพยาบาลปลอดบุหรี่   

น.พ.วีระพันธ6  สุพรรณไชยมาตย6  ผู-อํานวยการโรงพยาบาล 

น.พ. ธานินทร6 หอมปลื้ม   รองผู-อํานวยการฝLายการแพทย6 

นายวิรัช  ม่ันในบุญธรรม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นางธนพร  บึงมุม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โรงพยาบาลขอนแก�น หรือท่ีชาวบ-านเรียกว�า โรงพยาบาลศูนย6  ต้ังอยู�กลางเมืองจังหวัดขอนแก�น 

ให-บริการด-านสุขภาพอนามัยแก�ประชาชนในจังหวัดขอนแก�นและจังหวัดใกล-เคียง ท้ังในด-านการส�งเสริม

สุขภาพ การปPองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟM�นฟูสภาพ ตลอดจนเผยแพร� ข-อมูล ข�าวสาร ความรู-

สุขภาพอนามัยแก�ผู-ปLวย ผู-รับบริการ และประชาชนท่ัวไป ข-อมูลล�าสุดจากเม่ือ พ.ศ. 2552 โรงพยาบาล

ขอนแก�น มี เ ตียงผู-ปLวย 867 เ ตียง มีหอผู-ปL วย 41 หอ มี บุคลากรรวมท้ังสิ้ น 2,411 คน ได- ให-บริการ

รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ก� ผู- ปL ว ย น อ ก ท้ั ง สิ้ น   660,117 ร า ย  เ ฉ ลี่ ย วั น ล ะ  2,930 ค น  แ ล ะ จํ า น ว น ผู- ปL ว ย

ท้ั ง สิ้ น  66,630 ร า ย  เ ฉ ลี่ ย รั บ ใ ห ม�  183 ร า ย ต� อ วั น  มี อั ต ร า ก า ร ค ร อ ง เ ตี ย ง ร- อ ย ล ะ  105.75   

(ฝLายประชาสัมพันธ6และ ฝLายส�งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก�น 2556) 

ตามอนุสนธิคําสั่งโรงพยาบาลขอนแก�น ท่ี  1245/2552 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552   เรื่องแต�งต้ัง

คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6โรงพยาบาลขอนแก�น เพ่ือดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติคุ-มครองสุขภาพของผู-สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 17,18,19 

(พ.ศ.2549,2550,2551) เนื่องจากคณะกรรมการตามคําสั่งดังกล�าว ได-มีการประชุมทบทวนบทบาทหน-าท่ีและ

ขยายการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ.2551 และการดําเนินงานและ

ติดตามตัวชี้วัด รหัส 0221 – 0222 การดําเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 และรหัส 0412 – 

0413  การดําเนินงานเพ่ือปPองกันและบําบัดยาเสพติดร�วมด-วย ในการนี้ เพ่ือให-การดําเนินงานโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี่ 
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และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 โรงพยาบาลขอนแก�น มีความครอบคลุม ชัดเจน และบรรลุตามวัตถุประสงค6

มากยิ่งข้ึน จึงแต�งต้ังคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 และปPองกันและบําบัดยาเสพ

ติดโรงพยาบาลขอนแก�น สําหรับในเรื่องโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ คณะทํางานจะอยู�ภายใต-สังกัดงานสร-างเสริม

สุขภาพโดยคณะทํางานประกอบไปด-วย 

 ท่ีปรึกษา 

 1.1 ผู-อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก�น 
 1.2 รองผู-อํานวยการฝLายการแพทย6 
 1.3 รองผู-อํานวยการฝLายบริหาร 
 1.4 รองผู-อํานวยการฝLายการพยาบาล 
 1.5 รองผู-อํานวยด-านการพัฒนาบุคลากร 
      1.6 รองผู-อํานวยการฝLายการพยาบาล 
 1.7 ผู-ช�วยผู-อํานวยการด-านการสร-างเสริมสุขภาพหัวหน-ากลุ�มงานศัลยกรรม 
 1.8 หัวหน-ากลุ�มงานอายุรกรรม 
     1.9  หัวหน-ากลุ�มงานกุมารเวชกรรม 
 

หน+าท่ี 

 ให-การสนับสนุน แนะนํา ปรึกษา รวมท้ังแก-ไขปHญหาอุปสรรค เพ่ือให-การดําเนินงานเป	นไปด-วยความ

เรียบร-อย บรรลุตามวัตถุประสงค6 

2. คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ประกอบด-วย 

2.1  นายธานินทร6 หอมปลื้ม ตําแหน�ง นายแพทย6เชี่ยวชาญ     ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวฐิติพร  สิริวชิรชัย   ตําแหน�ง นายแพทย6ชํานาญการพิเศษ    รองประธาน 
2.3 นางเบญจพร          จารุพูนผล ตําแหน�ง ทันตแพทย6เชี่ยวชาญ      กรรมการ 
2.4 นายสุรสิทธิ์          วัชระสุขโพธิ์       ตําแหน�ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ          กรรมการ           
2.5 นางศิริณา          ศรัทธาพิสิฐ ตําแหน�ง นายแพทย6ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ           
2.6 นายปwติ        จันทร6เมฆา   ตําแหน�ง นายแพทย6ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
2.7 น.ส.วิไลวรรณ       เนื่อง ณ สุวรรณ  ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
2.8 นางเขมจิรัฐ          บุญชื่นชม  ตําแหน�ง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.9 น.ส.การุณย6        หงษ6กา  ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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2.10 น.ส.จีรวรรณ      ดนัยต้ังตระกูล ตําแหน�ง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ กรรมการ 
2.11 นางวิไลวรรณ     โกศลวิทยานันต6  ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   กรรมการ 
2.12 น.ส.ศิริกุล         กุลเลียบ           ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
2.13 นางมัณฑนา        มิตรชัย   ตําแหน�ง  นักเทคนิคการแพทย6ชํานาญการ กรรมการ 
2.14 นางเดือนเพ็ญ   พิริยะวรรธน6  ตําแหน�ง  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
2.15 นายวิรัช            ม่ันในบุญธรรม  ตําแหน�ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
2.16 นางจันทนา    แสงเพชร ตําแหน�ง นักโภชนาการชํานาญการ กรรมการ 
2.17 นางธัญนันท6  ทวีกูล  ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
2.18 น.ส.เยาวมาลย6    พุทธา    ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
2.19 นางสุดารัตน6      ผลทับทิม ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
2.20 นางสรัญญา  สินโสภา   ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
2.21 นางพินทอง       รัตนภุชงค6 ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
2.22 นางกรองกาญจน6   บริบูรณ6     ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
2.23 นางผไทยรัตน6  โกจารย6ศรี    ตําแหน�ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
2.24 นางพยูงทอง     อุดมทรัพย6  ตําแหน�ง เจ-าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน กรรมการ 
2.25 นายมานพ            สุดเสน�ห6  ตําแหน�ง นายช�างเทคนิคชํานาญงาน         กรรมการ 
2.26 นางเธียรศิริ       พงษ6พันธุ6 ตําแหน�ง เจ-าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
2.27 น.ส.บุษบา           สอนชา             ตําแหน�ง นักกายภาพบําบัด  กรรมการ 
2.28 นางสาคร    เหรียญทอง ตําแหน�ง ผู-ช�วยเหลือคนไข-   กรรมการ 
2.29 นางมนต6ศิริ    ไชยธวัชพงษ6 ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
2.30 น.ส.สิริพร         สามารถเจริญ ตําแหน�ง นักประชาสัมพันธ6  กรรมการ 
2.31 นายชนะศักด์ิ         ศรีแก-วทุม   ตําแหน�ง นิติกร    กรรมการ 
2.32 นายจรัส             จตุรัตน6           ตําแหน�ง รปภ.              กรรมการ 
2.33 จสต.ธิติกรณ6   เกณฑ6งูเหลือม  ตําแหน�ง รปภ.              กรรมการ 
2.34 นางธนพร          บึงมุม  ตําแหน�ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการกรรมการและเลขานุการ 
2.35 นางสาวเนตรนภา    ภกัดีนวน      ตําแหน�ง นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการและผู-ช�วยเลขานุการ 

 

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานมีหน-าท่ี 

1. ประชาสัมพันธ6การดําเนินงาน การรณรงค6โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 และ
ปPองกันและบําบัดยาเสพติดภายในและภายนอกโรงพยาบาล ในรูปแบบ และวาระต�างๆ  
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2. สร-างมาตรการ ควบคุมกํากับ นโยบาย และจัดเขตบริเวณโรงพยาบาลขอนแก�นและเครือข�าย  
เป	น “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6” ตาม พรบ.คุ-มครองสุขภาพของผู-ไม�
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 พ.ศ.2551 

3. สํารวจ เฝPาระวัง ให-คําปรึกษา บําบัดรักษาผู-รับบริการ และติดตามผลการรักษาผู-มารับ
บริการท่ีต-องการเลิกบุหรี่ เลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 หรือยาเสพติด 

4. สร-างเครือข�ายการดําเนินงานควบคุมยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 และการดําเนินงานเพ่ือ
ปPองกันและบําบัดยาเสพติด  

5. ประสานงานการดําเนินงานร�วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น  สํานักงานควบคุม
ปPองกันโรคท่ี 6 ขอนแก�น มหาวิทยาลัยขอนแก�น และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแก�น 
และหน�วยงานอ่ืนๆ ในการดําเนินงานการดําเนินงานควบคุมยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 
และการดําเนินงานเพ่ือปPองกันและบําบัดยาเสพติด  

 

4.1.2  การจัดสภาพแวดล+อมให+เปFนเขตปลอดบุหรี่ 

ปHจจุบันมีการจัดสภาพแวดล-อมให-โรงพยาบาลขอนแก�นเป	นเขตปลอดบุหรี่ 100เปอร6เซ็นต6      มีปPาย

ประกาศเป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ท่ีหน-าโรงพยาบาล ปPายรณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณโรงพยาบาลและ

สต๊ิกเกอร6ห-ามสูบบุหรี่ตามหอผู-ปLวยท้ังนอกและในสํานักงาน ตามบริเวณจุดต�าง ๆ  ท่ีเอ้ือต�อการสูบบุหรี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ปPาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี

อย�างไรก็ตาม ก�อนการดําเนินงานในการจัดเป	นสถานท่ีเป	นเขตปลอดบุหรี่นั้น

บริเวณโรงพยาบาลมีการสูบบุหรี่อย�างชัดเจน ท้ังบุคลากร 

และบริเวณต�างๆ ซ่ึงถือว�าเป	นการละเมิดและก�อให-เกิดผลกระทบแก�ผู-มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลท่ี

ไม�ได-สูบบุหรี่  แม-ว�าจะมีปPายเตือนแต�พบว�านักสูบละเมิด หรือยังไม�ได-ให-ความร�วมมือเท�าใดนัก ประกอบกับ

บริเวณด-านหน-าโรงพยาบาลเป	นท่ีรอรถโดยสาร พบว�ายังมีการสูบบุหรี่เป	นจํานวนมาก เพราะผู-สูบส�วนใหญ�คิด

ว�าอยู�นอกเขตโรงพยาบาล ดังนั้น ท้ังในเขตโรงพยาบาลและรอบๆยังพบผู-ละเมิดอยู� ในขณะเดียวกันบุคลากรท่ี

ปPายรณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณโรงพยาบาลตามสถานท่ีต�างๆ

ภาพท่ี 3  พยาบาลในคลีนิคอดบุหรี่กําลังให-ข-อมูลกับทีมวิจัย

อย�างไรก็ตาม ก�อนการดําเนินงานในการจัดเป	นสถานท่ีเป	นเขตปลอดบุหรี่นั้น

บริเวณโรงพยาบาลมีการสูบบุหรี่อย�างชัดเจน ท้ังบุคลากร ผู-ปLวย ญาติ และประชาชนท่ีมารับบริการ ตามจุด

และบริเวณต�างๆ ซ่ึงถือว�าเป	นการละเมิดและก�อให-เกิดผลกระทบแก�ผู-มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลท่ี

แม-ว�าจะมีปPายเตือนแต�พบว�านักสูบละเมิด หรือยังไม�ได-ให-ความร�วมมือเท�าใดนัก ประกอบกับ

าโรงพยาบาลเป	นท่ีรอรถโดยสาร พบว�ายังมีการสูบบุหรี่เป	นจํานวนมาก เพราะผู-สูบส�วนใหญ�คิด

ว�าอยู�นอกเขตโรงพยาบาล ดังนั้น ท้ังในเขตโรงพยาบาลและรอบๆยังพบผู-ละเมิดอยู� ในขณะเดียวกันบุคลากรท่ี
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รณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณโรงพยาบาลตามสถานท่ีต�างๆ 

วิจัย 

อย�างไรก็ตาม ก�อนการดําเนินงานในการจัดเป	นสถานท่ีเป	นเขตปลอดบุหรี่นั้น พบว�า ภายในเขต

ผู-ปLวย ญาติ และประชาชนท่ีมารับบริการ ตามจุด

และบริเวณต�างๆ ซ่ึงถือว�าเป	นการละเมิดและก�อให-เกิดผลกระทบแก�ผู-มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลท่ี

แม-ว�าจะมีปPายเตือนแต�พบว�านักสูบละเมิด หรือยังไม�ได-ให-ความร�วมมือเท�าใดนัก ประกอบกับ

าโรงพยาบาลเป	นท่ีรอรถโดยสาร พบว�ายังมีการสูบบุหรี่เป	นจํานวนมาก เพราะผู-สูบส�วนใหญ�คิด

ว�าอยู�นอกเขตโรงพยาบาล ดังนั้น ท้ังในเขตโรงพยาบาลและรอบๆยังพบผู-ละเมิดอยู� ในขณะเดียวกันบุคลากรท่ี
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เก่ียวข-องยังให-ข-อมูลเพ่ิมเติมอีกว�าในช�วงท่ีผ�านมามีผู-ปLวยท่ีมาเข-ารับการรักษาเก่ียวกับโรคท่ีมีผลจากการสูบ

บุหรี่มากข้ึน  แต�ขณะนั้นยังไม�มีหน�วยงานใดในโรงพยาบาลท่ีจะมาดูแลเรื่องนี้อย�างชัดเจน จึงทําให-การ

ดําเนินงานยังไม�ครอบคลุม 

4.1.3 ความเปFนมาของการจัดทําหน�วยงานปลอดบุหรี่ 

 จากการท่ีสถานการณ6การสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมีการละเมิดอย�างต�อเนื่องและมีแนวโน-มท่ีจะเพ่ิม

มากข้ึนอย�างต�อเนื่อง จน พ.ศ.2547 โรงพยาบาลขอนแก�นได-รับการรับรองเป	นเป	นโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 

และโรงพยาบาลขอนแก�นมีหน-าท่ีในการบําบัดรักษา รวมท้ังบุคลากรควรเป	นแบบอย�างท่ีดีในการดูแลสุขภาพ

ด-วย จึงได-กําหนดนโยบายในการควบคุมบุหรี่ในองค6กร มีการรณรงค6และให-ความรู-มากยิ่งข้ึนในการลด ละ เลิก 

บุหรี่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับบุคลากร ผู-ปLวย ญาติ และประชาชนท่ีมารับบริการ รวมถึงมีมาตรการ

และบทลงโทษบุคลากรท่ีสูบบุหรี่ เช�น หากเจ-าหน-าท่ีละเมิดจะมีผลทางวินัยโดยจะไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนในป;

นั้นๆ และมีการปรับเป	นจํานวนเงินมากกว�าประชาชนท่ัวไป  นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให-ความรู-แก�

เจ-าหน-าท่ีรักษาความปลอดภัย ในการเฝPาระวังและสอดส�องดูแลกรณีมีผู-ละเมิดการสูบบุหรี่ตามสถานท่ีต�างๆ 

ในโรงพยาบาล อีกด-วย 

ต�อมาในป; 2551 โรงพยาบาลขอนแก�นได-สมัครเข-ารับการประเมินเป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 %  

ท้ังนี้เพราะโรงพยาบาลเป	นสถานท่ีสําหรับดูแลรักษา ฟM�นฟู และส�งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู-ปLวย ดังนั้น

โรงพยาบาลจึงควรเป	นตัวอย�างของการมีสุขภาพดีให-กับประชาชน และเป	นศูนย6กลางในการแก-ปHญหาสุขภาพ

และส�งเสริมสุขภาพของประชาชน ซ่ึงรวมถึงเรื่องปHญหาบุหรี่กับสุขภาพด-วย กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึง

ปHญหาดังกล�าว จึงมีการบังคับใช- พระราชบัญญัติคุ-มครองสุขภาพของผู-ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อย�างจิงจัง และ

ผลักดัน สนับสนุนให- เพ่ือให-โรงพยาบาลเป	นศูนย6กลางในการสื่อความรู-เก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่ให-กับ

ผู-รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนการช�วยให-คนสูบบุหรี่เลิกสูบและปPองกันการเริ่มสูบบุหรี่ของเด็กและ

เยาวชนอีกด-วย จนกระท่ังป; 2554 โรงพยาบาลขอนแก�นได-ผ�านการรับรองเป	นโรงพยาบาลท่ีปลอดบุหรี่ 

100% โดยมูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ และมีการขยายผลการดําเนินงานการมีส�วนร�วมสู�สถานบริการใน

เครือข�ายกระทรวงสาธารณสุข และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-องอย�างต�อเนื่องท้ังในเชิงรับและเชิงรุก จนถึง

ปHจจุบัน 
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ภาพท่ี 4  ปPายหน-าโรงพยาบาลขอนแก�น 

4.1.4 กระบวนการในการดําเนินงาน 

 โรงพยาบาลขอนแก�นมีกลไกหรือคณะทํางานภายในท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ อาทิ ทันตแพทย6 แพทย6 

พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย6 และเวชสถิติ มีการจัดคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาล และมีเครือข�ายภาย

นอกจากการส�งต�อจากโรงพยาบาลในทุกอําเภอและเครือข�ายจากโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล มาเป	น

กลไกในการขับเคลื่อนงานจากภายในสู�ภายนอกทําให-เกิดความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข-อมูลข�าวสารและ

ดําเนินงานร�วมกันได-อย�างมีประสิทธิภาพ 

   สําหรับการจัดหาเรื่องงบประมาณนั้นโรงพยาบาลขอนแก�น ไ ด- รั บ ง บ ป ร ะ ม าณ ส นั บ ส นุ น จ า ก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติ (สป.สช.) โดยมีการวางแผนการทํางานท่ีเป	นระบบดังต�อไปนี้ 

1. ต้ังคณะกรรมการนโยบายสหสาขาวิชาชีพ 
2. กําหนดผู-รับผิดชอบโครงการฯ และต้ังคณะทํางานแกนนําจากหน�วยงานต�าง ๆ 
3. กําหนดนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 % และประกาศเป	นลายลักษณ6อักษร 
4. สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับโรงพยาบาลปลอดบุหรี่  (โดยใช-แบบสอบถามของมูลนิธิรณรงค6เพ่ือ

การไม�สูบบุหรี่) 
5. ประชาสัมพันธ6โรงพยาบาลเป	นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ให-ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง 

มีนโยบายเลือกรับคนไม�สูบบุหรี่เข-าทํางานก�อนคนสูบบุหรี่ 
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4.1.5 กิจกรรม 

 ในการดําเนินการดังกล�าวมีการจัดกิจกรรมและโครงการดังนี้ 

1. โครงการช�วยให-บุคลากรเลิกสูบบุหรี่ 
2. ระบบช�วยให-ผู-รับบริการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจํา โดยใช-โครงสร-างระบบ  

          ถนนประชาธิปไตย 5 A ซ่ึงหมายถึง ระบบการช�วยเลิกบุหรี่ในงานประจํา ประกอบไปด-วย 
 

ถ Ask - สอบถามประวัติการสูบบุหรี่  
นน Advice - แนะนําให+เลิกบุหรี่  
ป Assess - ประเมินการติดบุหรี่  
ช Assist - ช�วยให+เลิกบุหรี่  
ต Arrange - ติดตามการเลิกบุหรี่  

 
3. ระบบส�งต�อหรือจัดต้ังพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ 
4. สอบถามความคิดเห็นและการนําความรู-ไปใช-ในงานประจํา 
5. จัดอบรมแกนนํา  
6. จัดอบรมเจ-าหน-าท่ีของโรงพยาบาล  และบุคลากรวิชาชีพ  
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ภาพท่ี 5  คําประกาศเจตนารมณ6สร-างสุขท้ังองค6กรของโรงพยาบาลศูนย6ขอนแก�น 
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จากคําประกาศเจตนารมณ6ดังกล�าว ทําให-เห็นว�ามีประเด็นเก่ียวกับการควบคุมยาสูบในสํานักงาน คือ ข-อ

ท่ี 4 ท่ีกล�าวว�า “บุคลากรเป	นตัวอย�างท่ีดีแก�ผู-รับบริการ  ด-วยการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  รับประทานอาหาร

ท่ีมีประโยชน6  สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ไม�ขับรถเร็ว  ไม�ด่ืมแล-วขับ  มีวินัยจราจร  ลด ละ เลิก

บุหรี่ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล6 ยาเสพติด และอบายมุขต�างๆ” ท่ีโรงพยาบาลศูนย6ขอนแก�น ได-กําหนดเป	น

นโยบายในการบูรณาการสร-างเสริมสุขภาพ เป	นคําประกาศเจตนารมณ6สร-างสุขท่ัวท้ังองค6กร 

4.1.6 การติดตามประเมินผล 

เพ่ือให-โรงพยาบาลขอนแก�นเป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่คณะทํางานมีกระบวนการติดตามประเมินผล

ดังต�อไปนี้ 

1. มีการจัดสิ่งแวดล-อมและประกาศให-เป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
2. บุคลากรท่ีต-องการเลิกสูบบุหรี่และเข-าร�วมโครงการ ฯ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได-      

ไม�น-อยกว�า ร-อยละ 20 ในระยะเวลา 6 เดือน 
3. มีระบบบูรณาการเป	นเครือข�ายระหว�างโรงพยาบาล โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ใน

การแก-ปHญหาบุหรี่และสุขภาพ เป	นรูปธรรม ท้ังด-านการช�วยให-เลิกและการให-ความรู- 
4. ผู-ท่ีเลิกได-แล-วสามารถเป	นเครือข�ายและแกนนําขยายผลต�อไป 

5. สร-างเครือข�ายการดําเนินงาน องค6กร ภาคีเครือข�ายอ่ืน ชุมชน โรงเรียน อปท. และอ่ืนๆ

ต้ังแต�ระดับนโยบายสู�การปฏิบัติ 

4.1.7 ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบ 

ในทางปฏิบัติพบว�าเจ-าหน-าท่ีแต�ละคนมีภาระงานท่ีค�อนข-างมาก ในขณะท่ีคณะทํางานยังมีจํานวนไม�

เพียงพอต�อภาระงานท่ีต-องรับผิดชอบ การท่ีเจ-าหน-าท่ีต-องรับผิดชอบทําหลายกิจกรรมก�อให-เกิดความสับสน

และส�งผลกระทบต�อการขับเคลื่อนงานได-ไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร คือ โดยมีวิธีการแก-ไข คือ กําหนดเป	น

ตัวชี้วัดขององค6กร และเชื่อมโยงเครือข�าย ต้ังแต�นโยบายสู�การปฏิบัติ  ซ่ึงปHจจุบันได-กําหนดเป	นตัวชี้วัดของ

องค6 และสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ  และระดับกระทรวง โดยในบริบทตัวชี้วัดนอกจากเน-นการ

ดําเนินงานเพ่ือให-บริการสําหรับผู-สูบบุหรี่ การจัดสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่แล-ว สาระสําคัญของตัวชี้วัดยัง

รวมไปถึงการดําเนินงานร�วมกับภาคีเครือข�ายในการร�วมผลักดันเป	นนโยบายสาธารณ ต้ังแต�ระดับนโยบายสู�

การปฏิบัติจริงในชุมชน 
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4.1.8  ผลการดําเนินงาน 

1. มีการปรับระบบบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาให-เป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่  มีการนําหลัก 5A มาใช-

ในการส�งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจํา ท้ังบุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก�น จนได-รับการประเมิน

จากมูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ เป	นโรงพยาบาลท่ีมีการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : 

ขยายเครือข�ายสู�ชุมชน ในระดับดีมาก 

2. เครือข�ายในบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ศูนย6แพทย6ศาสตร6ชุมชน  โดยพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและบูรณาการในงานประจํา เพ่ือสามารถให-บริการ สําหรับช�วยให-ผู-รับบริการเลิก

บุหรี่ มีช�องทางในการเลือกใช-บริการได-เพ่ิมมากข้ึน 

3. การสร-างสิ่งแวดล-อมท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดี โดยกําหนดให-สถานท่ีสาธารณะด-านสุขภาพโรงพยาบาล

ขอนแก�น ปลอดบุหรี่ และขยายเครือข�ายในชุมชน บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 

ศูนย6แพทย6ศาสตร6ชุมชน  สถานีขนส�งปลอดบุหรี่ สถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ และชุมชนท่ีสมัครใจ 

4. การพัฒนาทักษะส�วนบุคล เพ่ือส�งเสริมสุขภาพให-บุคลากรท่ีสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได-  โดยสามารลด

อัตราการสูบบุหรี่ในบุคลากร จากร-อยละ 4.44 เป	น ร-อยละ 2.80 ในป; 2553 – 2556 จนเกิดบุคล

ต-นแบบในการเลิกบุหรี่ 

5. การเสริมสร-างความเข-มแข็งชุมชน โดยมีการสร-างแกนนําในระดับตําบล 3 ตําบล 

6. การสร-างนโยบาบายสาธารณะ โดยมีการเชื่อมโยงจากนโยบายสาธารณะ ในระดับประเทศ จังหวัด สู�

ระดับชุมชนเป	นตําบลปลอดบุหรี่ 1 ตําบล  โดยเน-นสถานท่ีสาธารณะท่ีใช-ร�วมกัน 

7. ร�วมเป	นภาคีเครือข�าย ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนภาคีเครือข�ายเป	นนโยบายสาธารณะในการ

ขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ โดยเน-นสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่ 

4.1.9 ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ 

1. นโยบายของผู-บริหารท่ีให-การสนับสนุน  

2. มีการทํางานท่ีเป	นทีมท่ีช�วยเหลือกัน 

3. มีภาคีเครือข�ายในการขับเคลื่อนจากภาคส�วนต�างๆ ท่ีเข-มแข็งพร-อม ท้ังมีกระแสตอบรับท่ี

ดีจากหน�วยงานภายนอก 

4. มีอุดมการณ6ในการทํางาน คือการสร-างความสุขของทุกคน คือ  

               “เราจะทุ�มเทแรงกายแรงใจ เพ่ือให+ประชาชนลด ละ เลิกบุหรี่” (ธนพร บึงมุม,2555)                  
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การทํางานท่ีทํางานกับภาคีเครือข�ายไม�ได-อยู�ในโรงพยาบาลเท�านั้นแต�มีการทํางานร�วมกับชุมชนทําให-ได-

เห็นมุมมองต�างๆ และได-เรียนรู-มากยิ่งข้ึน  ก�อให-เกิดความร�วมมือในภาคส�วนต�างๆ จะเป	นช�องทางในการ

ดําเนินงานให-มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4.2  โรงพยาบาลชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก�น 

4.2.1 ข+อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

 ผู+บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องโรงพยาบาลปลอดบุหรี่   

นายแพทย6เกรียงศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ   ผู-อํานวยการโรงพยาบาล 

นางสาวธาดาวรรณ  ภูมาตนา    เจ-าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญการ 

นางสุนิสา พุทธศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขท่ี 82 ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น รหัสไปรษณีย6 40130 

โครงสร+างการทํางาน/จํานวนบุคลากร 

ผู-ปฏิบัติงานจํานวน 15 คน  โดยมีโครงสร-างการทํางานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การจัดสภาพแวดล+อมของให+เปFนเขตปลอดบุหรี่ 

โครงสร-างภายในคณะกรรมการงานยาเสพตดิเครือข�ายบริการอําเภอชุมแพ 

นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรต ิ

ผอ.รพ.ชุมแพ 

นพ.จันทร6โท  ศรีนา 

ประธานงานยาเสพตดิ 

พญ.ศรีอาภา สมาจาร 

จิตแพทย6ชํานาญการ 

นางสุนิสา พุทธศร ี

ผู-บําบัด/ระบบติดตาม 

น.ส.ศิริวรรณ พันธุ6สวัสดิ ์

ผู-บําบัด/ระบบติดตาม 

น.ส.สุชาดา  วัฏิส ุ

ผู-ช�วยเลขานุการ 

น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา 

เลขานุการ 

น.ส.วิภาวรรณ  โพธิ์แก-ว  น.ส.สุพรรณี ดีสุ�ย  น.ส.กัญญาภัทร6 ลีปา  นางจิรวรรณ อองจําปา  นางจันทร6เพ็ญ ชานนตรี น.ส.ธิดารัตน6 สีสาโหล�น 

ผู-บําบัด/ระบบการติดตามฯ 

ทีมสาธารณสุขอําเภอชุมแพ 

หน�วยประชาสัมพันธ6ท่ัวไป 

น.ส.สุนันทินี แก�นวงษ6 

น.ส.ศิริพร ปะวะเขนัง 

ผู-บําบัด/ระบบการติดตาม 

น.ส.จุฑาภรณ6  ชัยมาตร 

น.ส.ศิริพร ปะวะเขนัง 

บําบัดแบบค�าย 

นางวารีย6 หม-ายหวัน 

นางจันทร6วรรณ ต้ังจิตต6มงคล 

ระบบข-อมลู/ตดิตาม 
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ปHจจุบันโรงพยาบาลชุมแพได-จัดสภาพแวดล-อมให-โรงพยาบาลเป	นเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยมีปPาย

ประกาศเป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ท่ีหน-าโรงพยาบาล ปPายรณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณโรงพยาบาลและ

สต๊ิกเกอร6ห-ามสูบบุหรี่ตามหอผู-ปLวยท้ังนอกและในสํานักงาน  

 

ภาพท่ี 6  ปPายปPายรณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณโรงพยาบาล 

รวมท้ังมีระบบเฝPาระวังการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาล โดยหน�วยงานรักษาความปลอดภัยได-จัดทํา

เป	นแบบบันทึกการ   เฝPาระวังอย�างชัดเจนว�าได-มีการปรับเปรียบเทียบและให-ความรู-แก�ผู-ฝLาฝMนจํานวนก่ีราย

เพ่ือรวบรวมรายงานสรุปส�งคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

สําหรับสถานการณ6ก�อนหน-าท่ีจะมีการจัดเป	นสถานท่ีปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาลนั้น พบว�ามีการสูบ

บุหรี่ท่ัวไปในหน�วยงานท้ังเจ-าหน-าท่ีและผู-มารับบริการ   ทําให-ส�งผลกระทบต�อผู-ปLวยและญาติท่ีไม�สูบบุหรี่เป	น

อย�างมาก ท่ีสําคัญพบว�ามีอัตราการเข-ารับการบําบัดมากข้ึน  มีผู-ถูกส�งตัวมาจากการคัดกรองมากข้ึน รวมไปถึง

บริเวณจุดรับส�งผู-โดยสารรอบนอกโรงพยาบาลก็มีการสูบบุหรี่เป	นจํานวนมาก ถึงแม-จะมีปPายติดไว-แล-วทุกจุด 

แต�สถานการณ6ก็ยังไม�ดีข้ึนเพราะไม�มีผู-สนใจท่ีปฏิบัติตาม ทําให-ปHญหายังไม�ได-รับการแก-ไข และสถานการณ6

ดังกล�าวทําให-มีผู-ปLวยท่ีรับผลกระทบจากบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน 
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4.2.2 ความเปFนมาของการจัดทําหน�วยงานปลอดบุหรี่ 

เริ่มต-นจากช�วง ป; พ.ศ. 2542 เกิดการแพร�ระบาดของยาเสพติดเป	นอย�างมากในพ้ืนท่ีอําเภอชุมแพ  

ทางส�วนกลางจึงได-ริเริ่มให-มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบค�าย ชื่อว�า ค�ายชุมชนเข-มแข็ง ในพ้ืนท่ี 12 หมู�บ-านของ

ตําบลนาหนองทุ�ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก�น พ้ืนท่ีดังกล�าวมีความเสี่ยงสูงเพราะผู-เข-ารับการอบรมส�วน

หนึ่งเก่ียวข-องกับการค-ายาเสพติดรายใหญ�และมีอิทธิพลมาก  การจัดค�ายท่ีเจ-าหน-าท่ีต-องมีกิจกรรมร�วมกับผู-

เข-ารับการฝ�กอบรมทําให-เกิดความผูกพันและไว-เนื้อเชื่อใจกัน การทํางานจึงใช-ความดีและความจริงใจเป	น

เครื่องมือในการขัดเกลาผู-เข-ารับการฝ�กอบรม ผลคือทําให-มีผู-ค-าและผู-เสพลดลง และนํามาสู�การเลิกอย�างถาวร 

และบางรายต-องอพยพไปอยู�ต�างประเทศ  เหตุการณ6ในครั้งนั้นนับว�าเป	นจุดเริ่มต-นท่ีจะทําให-เจ-าหน-าท่ีมี

กําลังใจในการทํางานด-านยาเสพติด ด-วยอุดมการณ6และปณิธานท่ีว�า เราจะคืนคนดีสู�สังคม  โรงพยาบาลชุมแพ

จึงมีการเริ่มต-นการทํางานการแก-ปHญหาเรื่องยาเสพติดอย�างจริงจังในรูปแบบค�ายนับแต�นั้นมา  

ต�อมาใน ป; พ.ศ. 2545 ส�วนกลางมีการกําหนดนโยบายการบําบัดยาเสพติด เจ-าหน-าท่ีท่ีทํางานด-านนี้

อยู�แล-วจึงได-รับมอบหมายให-ดูแลในเรื่องของการบําบัดยาเสพติด การทํางานในระยะแรกจึงเป	นลักษณะลอง

ผิดลองถูกและค-นหาคําตอบจนนํามาสู�การขยายเครือข�ายท่ีเข-มแข็งในปHจจุบัน  ต�อมามีการทํางานในเรื่องสุรา

และบุหรี่  โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่เนื่องจากมีการร-องเรียนจาก    ผู-มาใช-บริการว�ามีการสูบบุหรี่ในสถานพยาบาล

ทําให-ส�งผลกระทบต�อผู-ปLวยและญาติท่ีมาขอรับการบริการ  

ดังนั้นก�อนท่ีโรงพยาบาลชุมแพจะเข-าร�วมโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในป; พ.ศ. 2548  นพ.อุทัย      

อุโฆษณาการ ผู-อํานวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น ได-รับการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องความตระหนักและการให-

ความสําคัญในการสร-างพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาล  จึงได-เริ่มต-นให-โรงพยาบาลชุมแพเป	นสถานท่ีปลอด

บุหรี่ โดยผู-บริหารและเจ-าหน-าท่ีต-องทําเป	นแบบอย�าง มีการต้ังคณะกรรมการโรงพยาบาล/สถานบริการปลอด

บุหรี่ข้ึนมาทํางานร�วมกัน  มีการประชาสัมพันธ6ในเชิงรุกติดปPายทุกจุด เอาจริงเอาจังในการทํางานเรื่องบุหรี่  

จนต�อมาสถาบันธัญรักษ6 ได-กําหนดให-มี KPI ในเรื่องของการควบคุมบุหรี่ในสถานพยาบาล เพ่ือท่ีจะผ�านการ

ประเมิน HA จึงเห็นผลในเชิงประจักษ6ว�าโรงพยาบาลชุมแพประสบความสําเร็จในการทําให-เป	นสถานท่ีปลอด

บุหรี่รวมไปถึงการขยายผลสู�ชุมชน มีการคัดกรองสู�การบําบัด เพ่ือคืนคนดีสู�สังคมต�อไป 
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  ภาพท่ี 7  เจ-าหน-าท่ีโรงพยาบาลชุมแพให-ข-อมูลกับทีมวิจัย 

4.2.3กระบวนการในการดําเนินงาน  

โรงพยาบาลชุมแพมีกลไกหรือคณะทํางานภายในมาท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ อาทิ ทันตแพทย6 แพทย6 

พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย6 เวชสถิติ ฯลฯ รวมไปถึงหัวหน-าแต�ละตึกและแต�ละฝLายมาเป	นตัวแทน

คณะทํางาน  ในส�วนภายนอกนั้น มีคณะกรรมการมาจากภาคส�วนต�างๆ ในอําเภอชุมแพ เช�น สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอชุมแพ  เทศบาลเมืองชุมแพ  สาธารณสุขอําเภอชุมแพ เป	นต-น  คณะทํางานชุดนี้เป	น

คณะทํางานในส�วนกลางและมีการขยายสู�ท-องถ่ินภายหลัง โดยมีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลเป	นผู-

ประสานในระดับชุมชน 

นอกจากนี้เพ่ือให-สามารถดําเนินการไปสู�การเป	นศูนย6กลางการบริการสุขภาพด-านยาเสพติดแบบครบ

วงจร ทางโรงพยาบาลชุมแพยังได-มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลุ�มงานเวชกรรมสังคมข้ึนในป; พ.ศ.2551 เพ่ือ

ทําหน-าท่ีบําบัดรักษาผู-ติดยาเสพติดแบบ Matrix Program (กายจิตสังคมบําบัด) ท้ังในและนอกสถานพยาบาล

โดยการทํางานในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เน-นการมีส�วนร�วมของชุมชน ให-ความรู-และเสริมสร-างความเข-าใจ

เก่ียวกับยาเสพติด การบําบัดรักษาแก�ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากรภายนอกองค6กร สร-างภูมิคุ-มกันให-มี

สุขภาพดีไม�ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด 
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    ในการบําบัดรักษาและให-บริการแก�ประชาชน โรงพยาบาลชุมแพมีการจัดคลินิกอดบุหรี่ใน

โรงพยาบาล ภายใต-งานยาเสพติด เป	นการให-บริการในเชิงรุกและเชิงรับ  เริ่มต-นจากการทําโรงพยาบาลให-เป	น

เขตปลอดบุหรี่ก�อนท่ีจะขยายออกสู�ข-างนอกภายใต-การทํางานของเครือข�ายในภาคส�วนต�างๆ รวมไปถึงการ

ออกภาคสนามในเชิงรุก เพ่ือบําบัดและรักษาท้ังผู-เสพและผู-ติด ดังแผนภาพดังต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

รูปแบบการดําเนินการบําบัดและฟM�นฟูสภาพผู-เสพ/ผู-ตดิสารเสพติด โรงพยาบาลชุมแพ 

-ระบบสมัครใจคัดกรองโดยชุมชน/

โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข

เครือข�าย สถานประกอบการ กลุ�มเส่ียง 

-ระบบบังคับบําบัด 

-ระบบต-องโทษ 

ผู-ปLวยยาเสพตดิ 

จําแนกผู-ปLวยเข-าสู�กระบวนการบําบัดรักษาฟM�นฟ ู

ผู-เสพ ผู-ติด 

-ค�ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

-ค�ายบาํบัดรักษายาเสพติด 
-Matrix Program 

-จิตสังคมบําบัดประยุกต6 

-จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถาน

ประกอบการ 

-การให-การปรกึษาเรื่องยาเสพติด บุหรี่ 

สุราในโรงเรียน,หอผู-ปLวย 

-Matrix Program  4 เดือน  

-บําบัดในสํานักงานคุมประพฤติ 

-บําบัดรักษาในสถานพินจิ 

บําบัดครบ บําบัดไม�ครบ -ติดตามผู-ขาดการบําบัดรักษาโดย รพ.,รพ.สต. 

อสม. ผู-ประสานพลังแผ�นดิน จิตอาสา 

ผู-ใหญ�บ-าน 

-รายงาน ศตสอ. ศตสจ. ขอนแก�น 

จําหน�ายแบบครบกําหนด 

ติดตามบําบัดอย�างน-อย 1 ป; โดย 

รพ.,รพ.สต. อสม. แกนนําชุมชน  

ผู-ประสานพลังแผ�นดิน 

คืนคนดีสู�สังคม ผู-ปLวยได-รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส�งประเมินเพื่อฝ�กอาชีพ กรม

ฝ;มือแรงงานในรายท่ีไม�มีงานทํา 

ไม�ได- ได- เสพซํ้า 

-สร-างแรงจูงใจเข-ารับการ

บําบัดรักษาใหม� 

-ประสานชุมชน/ผู-ประสานพลัง

แผ�นดิน ตํารวจ อสม. จิตอาสา 

-กฎหมาย 

จําหน�ายแบบไม�ครบ

กําหนด 
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                 ภาพท่ี 8   คลินิกบําบัดรักษาบุหรี่และสุรา โรงพยาบาลชุมแพ 

ในส�วนของงบประมาณในการทํางานโรงพยาบาลชุมแพได-รับการสนับสนุนจาก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และมีแผนการทํางานท่ีเป	นระบบดังนี้ 

1) ต้ังคณะทํางานดําเนินการด-านบุหรี่และสุขภาพของโรงพยาบาลและกําหนดผู-รับผิด        

ชอบโครงการ 

2) จัดสภาพแวดล-อมให-โรงพยาบาลเป	นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ตามกฎหมายกําหนด และ

ดําเนินการในเรื่องดังนี้ 

      2.1 จัดทําปPาย “โรงพยาบาลเป	นเขตปลอดบุหรี่”  

      2.2 ติดสต๊ิกเกอร6รณรงค6การไม�สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ตามหอผู-ปLวย ท้ังนอกและใน

อาคารสํานักงาน และรถยนต6ของโรงพยาบาล และประชาสัมพันธ6โรงพยาบาลเป	นเขตปลอด

บุหรี่ตามกฎหมายให-ประชาชนรับทราบอย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง  

      2.3 จัดให-มีระบบเฝPาระวัง ท่ีบุคลากรของโรงพยาบาล ขอความร�วมมือหากพบ

ประชาชนหรือผู-ปLวยสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาล  

      2.4 ทําความเข-าใจกับบุคลากรท่ียังเลิกสูบบุหรี่ไม�ได- ว�าจะไม�สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  

3) ส�งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรของโรงพยาบาล  

      3. 1 สํารวจจํานวนบุคลากรท่ีสูบบุหรี่ และติดตามเป	นระยะ  

      3. 2 ช�วยเหลือบุคลากรผู-ท่ีต-องการเลิกสูบบุหรี่ในการเลิกสูบ  
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4) การจัดระบบบริการเพ่ือให-ความรู-และส�งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให-กับผู-ใช-บริการของ 

โรงพยาบาล  

      4.1 ประเมิน ความรู-เจตคติเก่ียวกับควันบุหรี่มือสองและการนํา 5A ไปใช-ในงานประจํา

ของบุคลากร  

      4. 2 ประเมิน ความรู- ทัศนคติ เก่ียวกับควันบุหรี่มือสองและนโยบายโรงพยาบาลปลอด

บุหรี่ของผู-ปLวยนอกและผู-ปLวยใน และของบุคลากร  

      4.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส�งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ โดย ฝ�กอบรมให-ความรู-

เก่ียวกับโครงสร-าง ถนนปชต 5A และการนําไปใช-ในงานประจําตามขอบเขตหน-าท่ีของแต�ละ

คน เพ่ือส�งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู-ใช-บริการ  

      4. 4 พัฒนาคลินิกสุขศึกษา คลินิกยาเสพติด คลินิกจิตเวช ท่ีมีอยู� ให-สามารถให-

คําแนะนําเพ่ือการเลิกสูบบุหรี่ หรือส�งเสริมให-มีการจัดต้ังคลินิกเลิกบุหรี่หรือขยายการ

บริการ  

5)  จัดระบบการช�วยให-ผู-รับบริการเลิกบุหรี่เข-าในงานประจําของบุคลากรท่ีเก่ียวข-อง โดยใช-

แนวทาง ถนนปชต 5A  

6) ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค6  

7) ส�งรายงานโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 9  เอกสารการประเมินตนเอง 
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4.2.4 กิจกรรม 

 ในการดําเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่มีกิจกรรมดังนี้ 

1. ให-หัวหน-าฝLายหรือหัวหน-างานทุกหน�วยงานจัดให-เจ-าหน-าท่ีผู-ท่ีสูบบุหรี่มาเข-ารับการบําบัดรักษาท่ี

คลินิกสีขาว งานยาเสพติดทุกคน พร-อมรับหนังสือตอบรับจากงานยาเสพติด 

2. คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และเจ-าหน-าท่ีจากโรงพยาบาลชุมแพทุกคนเฝPาระวัง และ

ห-ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาลทุกจุด ถ-าพบเห็นให-ดําเนินการตักเตือนและให-สุขศึกษา

เบ้ืองต-น  พร-อมอธิบายสาเหตุไม�ให-มีการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 

3. ประชาสัมพันธ6เสียงตามสายในโรงพยาบาลเวลา 11.30 – 12.00 น. และสื่อสารสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย อ.ชุมแพ คลื่น FM 93.26 MHz โดยคณะกรรมการสุขศึกษา

ประชาสัมพันธ6ทุกวัน 

4. ในโรงพยาบาลชุมแพ ไม�มีจุดสูบบุหรี่ ไม�สนับสนุนให-มีผู-สูบบุหรี่และไม�มีนักสูบบุหรี่มือสอง 

5. ขยายเครือข�ายสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ลงไปศูนย6สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) 21 แห�ง และโรงเรียน 10 แห�ง โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป	นท่ี

ปรึกษา มีคณะกรรมการยาเสพติดโรงพยาบาลชุมแพเป	นพ่ีเลี้ยง 

6. มอบรางวัลให-เจ-าหน-าท่ีโรงพยาบาลชุมแพ ผู-รับการบําบัดบุหรี่เป	นท่ีปรึกษา มีคณะกรรมการยา

เสพติดโรงพยาบาลชุมแพเป	นพ่ีเลี้ยง 

7. เม่ือเจ-าหน-าท่ีโรงพยาบาลชุมแพไม�ให-ความร�วมมือให-หัวหน-าฝLายหรือหัวหน-างานรายงานให-

ผู-อํานวยการโรงพยาบาลชุมแพทราบโดยด�วน เพ่ือดําเนินการแก-ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

8. ไม�รับและจ-างบุคลากรใหม�ท่ีสูบบุหรี่เข-าทํางานในโรงพยาบาลชุมแพ 

9. ให-เจ-าหน-าท่ีทุกหน�วยใช-ทักษะ 5A เข-าสู�งานประจําและบันทึกกิจกรรมไว-เป	นข-อมูล  

4.2.5 การติดตามประเมินผล 

เพ่ือให-โรงพยาบาลชุมแพเป	นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 เปอร6เซ็นต6  คณะทํางานมีกระบวนการ

ติดตามประเมินผลดังต�อไปนี้  

1. สํารวจจํานวนผู-สูบบุหรี่หรือก-นบุหรี่ในโรงพยาบาล หลังเริ่มดําเนินการ 6 และ 12 เดือน  

2. บุคลากรท่ีต-องการเลิกสูบบุหรี่ และเข-าร�วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได-ไม�น-อยกว�าร-อยละ 20 

ในระยะเวลา 6 เดือน  
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3. บุคลากรท่ีได-รับการอบรมจากมูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ ร-อยละ 75 มีการลงมือปฏิบัติให-

คําปรึกษาผู-ปLวยในการเลิกสูบบุหรี่ ตามหลัก ถนนปชต 5A ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน  

4. มีระบบการช�วยให-ผู-รับบริการเลิกบุหรี่ในงานประจําของบุคลากรท่ีเก่ียวข-อง  

5. มีระบบประสานเครือข�ายช�วยให-เลิกสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล โดยอาจจะเป	นคลินิกสุขศึกษา 

คลินิกยาเสพติด คลินิกอดบุหรี่ หรือส�งต�อไปยังโรงพยาบาลท่ีมีบริการช�วยให-เลิกสูบบุหรี่  

6. มีข-อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความรู- เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อัตราการสูบบุหรี่ และความ

ต-องการ เลิกสูบบุหรี่ของผู-ปLวยท่ีมาใช-บริการแผนกผู-ปLวยนอกและผู-ปLวยในรวมท้ังบุคลากร  

    โดยในระหว�างการดําเนินโครงการจะมีการติดตามผลทุก 6 และ 12 เดือน เพ่ือประเมิน

ความก-าวหน-าในนโยบายเป	นเขตปลอดบุหรี่ และมีการให-บริการส�งเสริมการไม�สูบบุหรี่ท้ังในแผนก ผู-ปLวย

นอกและผู-ปLวยในอย�างสมํ่าเสมอ 

 4.2.6 ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบและการแก+ไข 

1. บุคลากรโรงพยาบาลส�วนใหญ�มีภาระงานหลายหน-าท่ีมีความแตกต�างตามศักยภาพและลักษณะ

งาน ยังไม�เข-าใจบทบาทหน-าท่ีของตนเองในการมีส�วนร�วม ในการดําเนินการให-โรงพยาบาลเป	น

โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ หรือบางคนรู-สึกไม�ม่ันใจหรือรู-สึกเป	นภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือคิดว�าไม�ใช�

เป	นหน-าท่ีของตน วิธีการแก-ไขคือแต�ละหน�วยงานนําเข-าการประชุมในหน�วยงานของตนเองในแต�

ละฝLายเพ่ือหาทางแก-ไขในเบ้ืองต-น แล-วนําเข-าสู�ในท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต�อไป 

รวมไปถึงให-เจ-าหน-าท่ีแกนนําของแต�ละหน�วยงานเข-าร�วมการอบรมการใช- ปชต. 5A ในงาน

ประจํา มีการบันทึกผลการดําเนินงานเพ่ือเป	นผลงานความภาคภูมิใจแก�เจ-าหน-าท่ีและรายงาน

การดําเนินงานให-หัวหน-าตึก/หน�วยงานและผู-อํานวยการโรงพยาบาลชุมแพทราบเพ่ือร�วมกัน

แก-ไข 

2. ผู-มารับบริการส�วนหนึ่งอ�านหนังสือไม�ออกและไม�ได-รับข�าวสาร จึงไม�ให-ความร�วมมือในการไม�สูบ

บุหรี่ในโรงพยาบาล วิธีการแก-ไข คือ เพ่ิมการประชาสัมพันธ6ให-มากข้ึนและหลายรูปแบบ เช�น 

แต�งต้ังเจ-าหน-าท่ีเพ่ือแนะนําและตักเตือนมิให-บุคคลท่ีสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล จัดทําปPายติดให-

ท่ัวถึงท้ังท่ีเป	นรูปภาพและตัวหนังสือ เป	นต-น 
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ภาพท่ี 10  ปPายเตือนพิษภัยบุหรี่ท่ีมีรูปภาพประกอบ 

4.2.7 ผลการดําเนินงาน 

 โรงพยาบาลชุมแพได-ดําเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่จนทําให-เกิดเป	นนวัตกรรมต�างๆ จนทําให-พ้ืนท่ี

ทุกตารางนิ้วของโรงพยาบาลปลอดพ-นจากกลิ่นและควันของบุหรี่ แล-วหากยังสามารถขยายเครือข�ายสู�ชุมชน

และโรงเรียนในเขตอําเภอชุมแพ อันนํามาสู�การเป	นต-นแบบและผลงานเชิงประจักษ6ในการขับเคลื่อนและ

ทํางานในการสร-างโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เป	นท่ีศึกษาดูงานของหน�วยงานท้ังในและต�างประเทศ ด-วยเหตุนี้ทํา

ให-โรงพยาบาลได- รับรางวัลจากการทํางาน อาทิเช�น  

1) รางวัลต-นแบบโรงพยาบาลท่ัวไปปลอดบุหรี่ ป; 2548   

2) รางวัลดีเด�นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในการขยายเครือข�ายสู�ชุมชน ป; 2553 – 2554  

ในปHจจุบัน โรงพยาบาลชุมแพเป	นปลอดบุหรี่ท่ีมีระบบการส�งเสริมให-บุคลกรเลิกสูบุหรี่  มีโครงสร-าง

และทีมงานในการช�วยให-ผู-รับบริการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจําและมีกิจกรรมรณรงค6ไม�สูบบุหรี่กับชุมชนอย�าง

ต�อเนื่อง 

 



 

  

 

 

 

ภาพท่ี

4.2.8  ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ

1. ผู-บริหารเห็นความสําคัญและให-ความสนใจอย�างจริงจังและสนับสนุนการดําเนินงานทุกรูปแบบ 

ท้ังเรื่องบุคคล  สถานท่ีและงบประมาณส�งเสริมอย�างต�อเนื่อง

2. คณะกรรมการให-ความร�วมมือในการดําเนินงานทุกฝLาย

ในเรื่องโครงสร-างการขับเคลื่อนโค

รับผิดชอบแต�เพียงผู-เดียวหรือกลุ�มเดียวมีแนวร�วมขยายท้ังโรงพยาบาลก�อให-เกิดการทํางานเป	นทีมท่ี

ขยายกว-างและหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องให-ความร�วมมือรับผิดชอบการดําเนินโครงการร�วมกัน ทําให-เกิด

ความภูมิใจและขวัญกําลังใจในการทํางานควบคุมยาสูบมากข้ึน

3. ผู-ประสานงานโครงการมีความมุ�งม่ันในการทํางานและเป	นคนเชื่อมประสานกับทีมสหวิชาชีพและ

หัวหน-าหน�วยต�างๆ ได-เป	นอย�างดี รวมท้ังมีความทุ�มเทและศรัทธาในการทํางานทําให-เกิดการ

ขับเคลื่อนเป	นไปอย�างรวดเร็วและเกิดผลท่ีชัดเจนมีประสิทธิ

4. ความร�วมมือจากประชาชนและหน�วยงานนอกโรงพยาบาลทําให-การสื่อสารเรื่องโรงพยาบาลปลอด

บุหรี่กระจายได-อย�างกว-างและเกิดความร�วมมือเป	นอย�างดี

5. โครงสร-างถนน ปชต. 5A 

ส�งเสริมสุขภาพและปPองกันโรคท่ีเกิด

จํานวนคนท่ีสูบบุหรี่เข-าสู�กระบวนการให-ช�วยเลิกมากยิ่งข้ึน บุคลากรมีส�วนร�วมมากข้ึนและเกิด

ความสุขความภาคภูมิใจของคนทํางานท่ีเก่ียวข-อง

6. มีเครื่องมือและสื่อท่ีทันสมัยในการคัดกรองและช�วยเหลือผู-เข-าสู�กระบ

4.2.9 สรุปบทเรียนท่ีสําคัญ 

    จากการทุ�มเททํางานด-านนี้มากว�า 

การได-รับการยอมรับจากสังคมภายในและรอบข-างจากการทํางานเก่ียวกับเรื่องบุหรี่ท่ีเป	นผู-ริเริ่มและทุ�มเทกับ

ภาพท่ี 11  รางวัลท่ีได-รับจากการทํางาน 

ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ 

ผู-บริหารเห็นความสําคัญและให-ความสนใจอย�างจริงจังและสนับสนุนการดําเนินงานทุกรูปแบบ 

ท้ังเรื่องบุคคล  สถานท่ีและงบประมาณส�งเสริมอย�างต�อเนื่อง 

คณะกรรมการให-ความร�วมมือในการดําเนินงานทุกฝLาย/งาน มีการประชุมพูดคุยกันอย�างสมํ่าเสมอ 

ในเรื่องโครงสร-างการขับเคลื่อนโครงการโดยรวม ทําให-ผู-รับผิดชอบงานคลินิกเลิกบุหรี่ ซ่ึงเดิม

รับผิดชอบแต�เพียงผู-เดียวหรือกลุ�มเดียวมีแนวร�วมขยายท้ังโรงพยาบาลก�อให-เกิดการทํางานเป	นทีมท่ี

ขยายกว-างและหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องให-ความร�วมมือรับผิดชอบการดําเนินโครงการร�วมกัน ทําให-เกิด

ลังใจในการทํางานควบคุมยาสูบมากข้ึน 

ผู-ประสานงานโครงการมีความมุ�งม่ันในการทํางานและเป	นคนเชื่อมประสานกับทีมสหวิชาชีพและ

หัวหน-าหน�วยต�างๆ ได-เป	นอย�างดี รวมท้ังมีความทุ�มเทและศรัทธาในการทํางานทําให-เกิดการ

ขับเคลื่อนเป	นไปอย�างรวดเร็วและเกิดผลท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

ความร�วมมือจากประชาชนและหน�วยงานนอกโรงพยาบาลทําให-การสื่อสารเรื่องโรงพยาบาลปลอด

บุหรี่กระจายได-อย�างกว-างและเกิดความร�วมมือเป	นอย�างดี 

A เป	นโครงสร-างท่ีทําให-เกิดการทํางานเป	นทีมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ส�งเสริมสุขภาพและปPองกันโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ได-อย�างมีประสิทธิผล คนในชุมชนมีส�วนร�วม 

จํานวนคนท่ีสูบบุหรี่เข-าสู�กระบวนการให-ช�วยเลิกมากยิ่งข้ึน บุคลากรมีส�วนร�วมมากข้ึนและเกิด

ความสุขความภาคภูมิใจของคนทํางานท่ีเก่ียวข-อง 

มีเครื่องมือและสื่อท่ีทันสมัยในการคัดกรองและช�วยเหลือผู-เข-าสู�กระบวนการให-ช�วยเลิก

จากการทุ�มเททํางานด-านนี้มากว�า 10 ป;ทําให-คณะทํางานโรงพยาบาลชุมแพ ได-บทเรียนท่ีสําคัญ คือ

การได-รับการยอมรับจากสังคมภายในและรอบข-างจากการทํางานเก่ียวกับเรื่องบุหรี่ท่ีเป	นผู-ริเริ่มและทุ�มเทกับ
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ผู-บริหารเห็นความสําคัญและให-ความสนใจอย�างจริงจังและสนับสนุนการดําเนินงานทุกรูปแบบ  

งาน มีการประชุมพูดคุยกันอย�างสมํ่าเสมอ 

รงการโดยรวม ทําให-ผู-รับผิดชอบงานคลินิกเลิกบุหรี่ ซ่ึงเดิม

รับผิดชอบแต�เพียงผู-เดียวหรือกลุ�มเดียวมีแนวร�วมขยายท้ังโรงพยาบาลก�อให-เกิดการทํางานเป	นทีมท่ี

ขยายกว-างและหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องให-ความร�วมมือรับผิดชอบการดําเนินโครงการร�วมกัน ทําให-เกิด

ผู-ประสานงานโครงการมีความมุ�งม่ันในการทํางานและเป	นคนเชื่อมประสานกับทีมสหวิชาชีพและ

หัวหน-าหน�วยต�างๆ ได-เป	นอย�างดี รวมท้ังมีความทุ�มเทและศรัทธาในการทํางานทําให-เกิดการ

ความร�วมมือจากประชาชนและหน�วยงานนอกโรงพยาบาลทําให-การสื่อสารเรื่องโรงพยาบาลปลอด

เป	นโครงสร-างท่ีทําให-เกิดการทํางานเป	นทีมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จากการสูบบุหรี่ได-อย�างมีประสิทธิผล คนในชุมชนมีส�วนร�วม 

จํานวนคนท่ีสูบบุหรี่เข-าสู�กระบวนการให-ช�วยเลิกมากยิ่งข้ึน บุคลากรมีส�วนร�วมมากข้ึนและเกิด

วนการให-ช�วยเลิก 

ป;ทําให-คณะทํางานโรงพยาบาลชุมแพ ได-บทเรียนท่ีสําคัญ คือ

การได-รับการยอมรับจากสังคมภายในและรอบข-างจากการทํางานเก่ียวกับเรื่องบุหรี่ท่ีเป	นผู-ริเริ่มและทุ�มเทกับ
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การทํางานแบบเชิงรุกการทํางานท่ีหนักและต�อเนื่องอย�างบังเกิดผลเชิงประจักษ6เนื่องจากคณะทํางานมีความ

มุ�งม่ันต้ังใจดังคําพูดนี้ 

“การ ทุ� ม เท ให กับการ ทํ า งานและให ความศรั ทธาต�อ งาน ท่ี ได ทํ าหรื อ ได รั บมอบหมาย  

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการไดแทนคุณแผ�นดินและมีความสุขท่ีไดทําให คนลด ละ เลิก บุหรี่   สุรา  

และยาเสพติด ทําใหเขามีสุขภาพท่ีดีข้ึนและเป-นคนดีของสังคม” (ธาดาวรรณ ภูมาตรนา ,2555) 
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4.3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต.บ+านหว+า อ.เมือง จ.ขอนแก�น                                                        

4.3.1 ข+อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

ผู+บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องโรงพยาบาลปลอดบุหรี่   

นายทรงศักด์ิ  อัคพราหมณ6    ผู-อํานวยการสถานศึกษา 

นายสุรศักด์ิ   นาคปราการ          รองผู-อํานวยการ 

นายอัมรินทร6  มาตทะวัน   ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาเป	นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน จํานวน 557 คนเปwดสอนต้ังแต�ระดับชั้น

มัธยมศึกษาป;ท่ี 1- 6 และเป	นโรงเรียนสังกัดองค6การบริหารจังหวัดขอนแก�น   สภาพปHญหาทางบ-านด-าน

เศรษฐกิจของผู-ปกครองไม�ค�อยดี  ผู-ปกครองยากจน มีอาชีพรับจ-างเป	นส�วนมาก นักเรียนไม�ได-รับความเอาใจ

ใส�จากผู-ปกครองเท�าท่ีควร สภาพแวดล-อมเป	นชุมชนตามชนบท ผู-ใหญ�หรือผู-ปกครองยังมีค�านิยมเก่ียวกับการ

สูบบุหรี่หรือด่ืมเหล-าอยู�เป	นจํานวนมาก โรงเรียนพิศาล ฯ ต้ังอยู� ท่ี เลขท่ี 252 หมู� 11 ตําบลบ-านหว-า   

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น รหัสไปรษณีย6 40000 

โครงสร+างการทํางาน/จํานวนบุคลากร 

   โรงเรียนพิศาล ฯ มีคณะทํางานรับผิดชอบด-านบุหรี่และสุขภาพจํานวน 15 คน ประกอบด-วย  

 1.คณะกรรมการอํานวยการ 7 คน มีนายทรงศักด์ิ   อัคพราหมณ6  ผู-อํานวยการสถานศึกษาเป	น

ประธานกรรมการ นายอมรินทร6  มาตทะวัน กรรมการและเลขานุการ   

 2. คณะกรรมการดําเนินงาน มี 8 คน มีนายสุรศักด์ิ   นาคปราการ รองผู-อํานวยการเป	นประธาน             

นายอมรินทร6  มาตทะวัน  เป	นกรรมการและเลขานุการ ท่ีปรึกษาโครงการฯ       

 3. นักเรียนแกนนําประมาณ 25 คน   4. ฝLายประเมินผล    

 

 

 
 

 



 

ภาพท่ี 12  

4.3.2 การจัดสภาพแวดล+อมให+เปFนเขตปลอดบุหรี่

โรงเรียนพิศาล ฯ ในปHจจุบัน

ประชุมชี้แจงบุคลากรผู-ปกครอง นักเรียน นักการภารโรง ให-เข-าใจเก่ียวกับโครงการและนโยบายกําหนดเป	น

แนวปฏิบัติโดยเคร�งครัด ซ่ึงผู-บริหารให-ถือเป	นนโยบายหลักท่ีจะต-องนําไปปฏิบัติ

ต�าง ๆ ท่ีจะทําให-โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 

 

             

 

 

 

 

ภ

 

 

 
   ปPายยินดีต-อนรับและปPายห-ามสูบบุหรี่ของโรงเรียน 

 
การจัดสภาพแวดล+อมให+เปFนเขตปลอดบุหรี่ 

ฯ ในปHจจุบันเป	นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร6เซ็นต6 โดยการทํางานเริ่มจาก

ประชุมชี้แจงบุคลากรผู-ปกครอง นักเรียน นักการภารโรง ให-เข-าใจเก่ียวกับโครงการและนโยบายกําหนดเป	น

แนวปฏิบัติโดยเคร�งครัด ซ่ึงผู-บริหารให-ถือเป	นนโยบายหลักท่ีจะต-องนําไปปฏิบัติทุกคน การดําเนินการในเรื่อง

โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร6เซ็นต6 มีดังต�อไปนี้ 

              

ภาพท่ี 13   ปPายโรงเรียนเป	นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

104 

 

การทํางานเริ่มจากการ

ประชุมชี้แจงบุคลากรผู-ปกครอง นักเรียน นักการภารโรง ให-เข-าใจเก่ียวกับโครงการและนโยบายกําหนดเป	น

การดําเนินการในเรื่อง

ปPายโรงเรียนเป	นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
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2.1 ติดปPายโรงเรียนเป	นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายจํานวน 2 ปPายท่ีทางเข-าโรงเรียนและ  

ท่ีอาคารบุญทันตาซ่ึงเป	นบริเวณท่ีมองเห็นได-ชัดเจน 

2.2 ติดสต๊ิกเกอร6รณรงค6การไม�สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ตามห-องเรียน ห-องทํางานครูในกลุ�ม

สาระการเรียนรู-และฝLายต�าง ๆ ห-องผู-อํานวยการ  ห-องรองผู-อํานวยการ  โรงอาหาร ห-อง

ประชุม ห-องน้ํานักเรียน ห-องน้ําครู โรงรถ ตลอดยานพาหนะของโรงเรียน กระเป�านักเรียน

แกนนําและนักเรียนในโครงการ “ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ” 

2.3  จัดให-มีบุคลากร ครู นักเรียน  เจ-าหน-าท่ีทุกคน  นักการภารโรงคอยกํากับดูแล หากพบว�า

มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ถ-าเป	นนักเรียนทางโรงเรียนจะเชิญผู-ปกครองมารับทราบและหัก

คะแนนความประพฤติและงดสวัสดิการท้ังหมด  ไม�ว�าจะเป	นเงินค�ารถรับส�ง   ทุนอาหาร

กลางวัน อุปกรณ6การเรียน เสื้อผ-าชุดนักเรียน หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ  ท่ีนักเรียนควรจะได-รับ 

ถ-าโดนหักคะแนน 70 คะแนนข้ึนไป นักเรียนจะถูกส�งตัวเข-าค�ายพัฒนาคุณธรรม 2 ครั้ง จึง

ให-มีสิทธิในในการสอบปลายภาคเรียน ซ่ึงในป; ท่ีผ�านมามีนักเรียนท่ีโดนหักคะแนน 70 

คะแนนข้ึนไปรวมท้ังนักเรียนท่ียังเลิกบุหรี่ไม�ได-จํานวน 45 คน  

2.4  มีการจัดเข-าค�ายเพ่ือพัฒนาท้ังทางด-านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให-นักเรียน ในกรณี

ท่ีเป	นบุคคลภายนอก หรือผู-ปกครองทางโรงเรียนจะให-นักเรียนแกนนําไป บอกกล�าวและ

ชี้แจงเหตุผลให-ทราบ ซ่ึงเท�าท่ีผ�านมาก็ได-รับความร�วมมือจากผู-ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนท่ี

เข-ามาสูบบุหรี่ในโรงเรียนเป	นอย�างดี 

2.5 พัฒนาสิ่งแวดล-อมเพ่ือแก-ปHญหาจุดเสี่ยงหรือจุดอับในสถานศึกษาเป	นประจํา เป	นนโยบาย

หลักอีกข-อหนึ่งของผู-อํานวยการ ให-ความสําคัญกิจกรรม 5 ส จัดสิ่งแวดล-อมให-น�าอยู� 

เพราะหากมีจุดอับในโรงเรียนจะเป	นแหล�งให-มีนักเรียน หรือบุคคลอ่ืนเข-ามาใช-เป	นสถานท่ี

ในการใช-สารเสพติด โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ภาคเรียน 1-2 ครั้งเป	น

อย�างน-อย 

2.6 จัดให-มีการประชาสัมพันธ6ให-บุคลากรในโรงเรียน ผู-ปกครองนักเรียน หน�วยงานจาก

ภายนอกท่ีมาติดต�อราชการ ผู-นําชุมชน หรือผู-มาขอใช-สถานท่ีโรงเรียนในการทํากิจกรรม

ต�าง ๆ ให-ทราบว�าโรงเรียนเป	นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยการเปwดแผ�น ซีดีรณรงค6 

พร-อมประกาศเสียงตามสายประชุมผู-ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาให-ได-รับ

ทราบโดยท่ัวกัน 
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4.3.3 ความเปFนมาของการจัดทําหน�วยงานปลอดบุหรี่ 

 จากประสบการณ6ตรงในการทํางานของอาจารย6อมรินทร6  มาตทะวัน ในช�วงท่ีย-ายเข-ามาทํางานท่ี

โรงเรียนพิศาล ฯ เป	นช�วงท่ีมีการแพร�ระบาดของยาเสพติดท่ีรุนแรง เป	นเขตพ้ืนท่ีสีชมพู สภาพอาคารเรียน

ทรุดโทรม สภาพไม�เอ้ืออํานวย  นักเรียนมีพฤติกรรมก-าวร-าว  จํานวนครูไม�เพียงพอในการควบคุมเด็ก เช�น

พบว�า บ�ายสองเด็กก็ออกจากโรงเรียน ในบางครั้งมีเหตุการณ6รุนแรงเกิดข้ึน เช�น มีนักเรียนท่ีเสพยาบางคน

แสดงความไม�พอใจและใช-มีดไล�ฟHนอาจารย6ปกครอง  

สภาพปHญหาดังกล�าวนําไปสู�การปรึกษาหารือกันระหว�างอาจารย6และผู-บริหารและร�วมกันหาแนวทาง  

เช�น เชิญเจ-าหน-าท่ีตํารวจมาช�วยตรวจปHสสาวะนักเรียน พบว�าเด็กส�วนใหญ�มีฉ่ีสีม�วง จึงส�งเด็กไปตรวจซํ้า     

อีกครั้งท่ีศูนย6วิทยาศาสตร6การแพทย6 เม่ือรู-จํานวนของนักเรียนท่ีติดยาเสพติด จึงได-คิดโครงการและขอการ

สนับสนุนจากหน�วยงานต�างๆ ได-แก� ศูนย6บําบัดยาเสพติด กองกํากับการตํารวจ ศูนย6อนามัยแม�และเด็ก ศูนย6

รัตนาภา สสว.6 ในป; พ.ศ 2541 โรงเรียนได-เข-าสู�โครงการโรงเรียนสีขาว เป	นอีกหนึ่งมาตรการปPองกันยาเสพ

ติดในสถานศึกษา ลักษณะของโครงการคือจะมีให-ความรู-เรื่อง ประเภทของยาเสพติดแต�ละชนิดตลอดจน

ความรู-โทษของยาเสพติดกับนักเรียน มีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาในหน�วยงานต�างๆ อาทิเช�น ปปส. 

เรือนจํากลาง ท้ังนี้เพ่ือให-นักเรียนเห็นภาพจริงและทําให-นักเรียนเกิดความกลัวและไม�กล-าท่ีจะเข-าไปยุ�งกับยา

เสพติดหลังจากนั้นโรงเรียนจะขอความร�วมมือจากตํารวจเข-ามาตรวจนักเรียนกลุ�มเสี่ยงท่ีใช-ยาเสพติด กรณีนี้ถ-า

ตรวจพบปHสสาวะสีม�วงก็จะทําการตักเตือนและบันทึกข-อมูลไว- และหากทางตํารวจได-มีการสุ�มตรวจหายาเสพ

ติดใน กลุ�มนักเรียนท่ีตรวจเจอครั้งแรก และยังพบอีกครั้งก็จะทําการระบุโทษให-เข-าทําการบําบัดแก-ไขการติด

ยาต�อไป ซ่ึงโครงการดังกล�าวทําให-โรงเรียนได-รางวัลท่ี 1 ของจังหวัดขอนแก�นและอันดับท่ี 36 ของประเทศ 

และดําเนินการต�อเนื่องเรื่อยมา  

ต�อมา ใน พ.ศ. 2547 คณะทํางานได-ทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องบุหรี่ ทําให-ได-รับองค6ความรู-ว�าบุหรี่เป	น

ต-นเหตุของการนําไปสู�สารเสพติดอ่ืน ๆ ตามมา จึงค-นหาวิธีการในการแก-ไขปHญหามาอย�างต�อเนื่อง แบบลอง

ผิดลองถูกจนกระท่ังป; 2550 มูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ ได-เข-าร�วมเป	นเครือข�ายกับโรงเรียนต�างๆ ใน

จังหวัดขอนแก�น ทําให-ได-แลกเปลี่ยนเรียนรู-และทํางานร�วมกันเป	นภาคีเครือข�าย เกิดองค6ความรู-และการ

ทํางานท่ีเป	นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนในการทํางานควบคุมบุหรี่ในสถานศึกษาจนถึงปHจจุบัน 

สําหรับสถานการณ6การสูบบุหรี่ในโรงเรียนก�อนท่ีจะมีการจัดเป	นโรงเรียนปลอดบุหรี่พบว�าส�วนมาก

นักเรียนท่ีเข-ามาเรียนมีประวัติติดบุหรี่มาต้ังแต�ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเดิม เม่ือมาเรียนต�อท่ีระดับ

มัธยมก็ยังมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่อยู�เป	นจํานวนมาก ซ่ึงก�อให-เกิดปHญหาต�อการเรียนมากเช�น ผลการเรียน

ตํ่าหรือไม�ดีเท�าท่ีควร ขาดความรับผิดชอบต�องานท่ีได-รับมอบหมายจากครูอาจารย6 ขาดระเบียบวินัย เช�น   



 

ขาดเรียนบ�อย มาสาย งานไม�ส�ง หนีเรียน ไม�ส�งงาน อารมณ6ไม�คงท่ี ไม�เข-าร�วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 

ชอบหลับในเวลาเรียน ชอบลาครูออกนอกห-องเรียนเป	นต-น  ส�งผลให-

ของนักเรียนในเรื่องบุหรี่และยาเสพติด

 

4.3.4 กระบวนการในการดําเนินงาน

โรงเรียนพิศาล ฯ มีการทํางานท่ีเน-นการมีส�วนร�วมของบุคลากรในโรงเรียน มีครูเป	นผู-ดําเนินการหลัก

และร�วมกับผู-นําชุมชน รวมไปถึงนักเรียนรุ�นพ่ีท่ีเป	นแกนนําคอยดูแลและให-คําปรึกษา

เชิงรุกมากข้ึน ครูผู-ดูแลให-การดูแลอย�างใกล-ชิดและเป	นกันเอง เข-าถึงเด็กกลุ�มเสี่ยง ทําให-กระบวนการการ

ทํางานเป	นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  

 

 

ภาพท่ี
คณะทํางานมีการทํางานในลักษณะเชิงรุกและมีระบบการช�วยเหลือดูแลนักเรียนในกลุ�มเสี่ยงท่ีได-มา

จากการคัดกรองและสมัครในการเลิกกับปHญหายาเสพติด โดยมีครูเป	นพ่ีเลี้ยงและนักเรียนแกนนําท่ีให-
คําปรึกษาอย�างใกล-ชิด มีการจัดกิจกรรมท่ีก�อให-เกิดประโยชน6ต�อการปPองกันแก-ปHญหาบุ
ในสถานศึกษา  มีการส�งต�อเพ่ือบําบัดในระดับต�อๆ ไป นอกจากนี้โรงเรียนยัง
บุหรี่และสุขภาพในลักษณะสอดแทรกลงในวิชาเรียนหรือบูรณาการอย�างเหมาะสม
ร�วมในการจัดกิจกรรมรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่
ทํางานหรือสถานท่ีสาธารณะในชุมชนเป	นเขตปลอดบุหรี่

  

ขาดเรียนบ�อย มาสาย งานไม�ส�ง หนีเรียน ไม�ส�งงาน อารมณ6ไม�คงท่ี ไม�เข-าร�วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 

ชอบหลับในเวลาเรียน ชอบลาครูออกนอกห-องเรียนเป	นต-น  ส�งผลให-ทางโรงเรียนต-องแก-

ในเรื่องบุหรี่และยาเสพติด 

กระบวนการในการดําเนินงาน 

ทํางานท่ีเน-นการมีส�วนร�วมของบุคลากรในโรงเรียน มีครูเป	นผู-ดําเนินการหลัก

และร�วมกับผู-นําชุมชน รวมไปถึงนักเรียนรุ�นพ่ีท่ีเป	นแกนนําคอยดูแลและให-คําปรึกษา พร-อมกับการทํางานใน

เชิงรุกมากข้ึน ครูผู-ดูแลให-การดูแลอย�างใกล-ชิดและเป	นกันเอง เข-าถึงเด็กกลุ�มเสี่ยง ทําให-กระบวนการการ

 

ภาพท่ี 14   นักเรียนแกนนําโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
คณะทํางานมีการทํางานในลักษณะเชิงรุกและมีระบบการช�วยเหลือดูแลนักเรียนในกลุ�มเสี่ยงท่ีได-มา

จากการคัดกรองและสมัครในการเลิกกับปHญหายาเสพติด โดยมีครูเป	นพ่ีเลี้ยงและนักเรียนแกนนําท่ีให-
คําปรึกษาอย�างใกล-ชิด มีการจัดกิจกรรมท่ีก�อให-เกิดประโยชน6ต�อการปPองกันแก-ปHญหาบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
ในสถานศึกษา  มีการส�งต�อเพ่ือบําบัดในระดับต�อๆ ไป นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
บุหรี่และสุขภาพในลักษณะสอดแทรกลงในวิชาเรียนหรือบูรณาการอย�างเหมาะสม ส�งเสริมให-นักเรียนมีส�วน
ร�วมในการจัดกิจกรรมรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ตามโอกาสต�าง ๆ และขยายผลการรณรงค6ทําให-ท่ีบ-านหรือท่ี
ทํางานหรือสถานท่ีสาธารณะในชุมชนเป	นเขตปลอดบุหรี่ 
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ขาดเรียนบ�อย มาสาย งานไม�ส�ง หนีเรียน ไม�ส�งงาน อารมณ6ไม�คงท่ี ไม�เข-าร�วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 

โรงเรียนต-องแก-ไขปรับปรุงพฤติกรรม

ทํางานท่ีเน-นการมีส�วนร�วมของบุคลากรในโรงเรียน มีครูเป	นผู-ดําเนินการหลัก

พร-อมกับการทํางานใน

เชิงรุกมากข้ึน ครูผู-ดูแลให-การดูแลอย�างใกล-ชิดและเป	นกันเอง เข-าถึงเด็กกลุ�มเสี่ยง ทําให-กระบวนการการ

คณะทํางานมีการทํางานในลักษณะเชิงรุกและมีระบบการช�วยเหลือดูแลนักเรียนในกลุ�มเสี่ยงท่ีได-มา
จากการคัดกรองและสมัครในการเลิกกับปHญหายาเสพติด โดยมีครูเป	นพ่ีเลี้ยงและนักเรียนแกนนําท่ีให-

หรี่ สุรา และยาเสพติด 
มีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง

ส�งเสริมให-นักเรียนมีส�วน
ขยายผลการรณรงค6ทําให-ท่ีบ-านหรือท่ี
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ในเรื่องบประมาณโรงเรียนได-รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ และองค6กร

ด-านสุขภาพต�าง ๆ ตามท่ีกล�าวมาแล-วข-างต-น โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

1. จัดทําโครงการนําเสนอผู-บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

2. แต�งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานมอบหมายภาระหน-าท่ีอย�างชัดเจนโดยเน-นการทํางานเป	นทีม 
และให-นักเรียนได-เข-ามามีบทบาทในการทํางานหรือมีส�วนร�วมในแต�ละกิจกรรม 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให-ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพมีความ
เข-าใจในการดําเนินท่ีตรงกันโดยเน-นกระบวนการ P – D – C – A 

 

4.3.5 กิจกรรม 

 โรงเรียนพิศาล ฯ มีกิจกรรมหลากหลาย ดังต�อไปนี้ 
1. ออกแบบคัดกรองนักเรียนโดยอาศัยข-อมูลจากครูท่ีปรึกษาโดยแยกเป	นกลุ�มปกติและกลุ�มเสี่ย 

2. นํ านั ก เรี ยนกลุ� ม เสี่ ย งมา คัดกรอง อีกครั้ ง โ ดย ใช- แบบประ เ มินการ ติดสารนิ โค ติน 

(Fargerstrom test)  โดยแยกเป	นกลุ�มท่ีติดนิโคตินมาก, กลุ�มท่ีติดนิโคตินน-อย, กลุ�มท่ีไม�ติด

นิโคติน 

3. นํานักเรียนกลุ�มเสี่ยงมาคัดกรองโดยใช-การประเมินระดับการติดบุหรี่ (Typology for smoker) 

4. ใช-แบบปรับพฤติกรรมโดยการบันทึกประวัติและทําแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนท่ีบริโภคบุหรี่หรือสุราในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาก็ตาม 

5. นํานักเรียนกลุ�มนี้มาจัดต้ังเป	นชุมนุมพัฒนาพิศาล แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมร�วมกันโดยมีนักเรียน

แกนนําเป	นผู-รับผิดชอบในการดําเนินงานร�วมกับครูท่ีปรึกษาของโครงการ 

6. ให-ความสนใจความรัก ความเป	นกันเองและดูแลนักเรียนกลุ�มนี้เป	นกรณีพิเศษ ตลอดชี้แจงให-

เหตุผลกับนักเรียนกลุ�มนี้ให-เข-าใจว�าเขาไม�ใช�นักเรียนท่ีกระทําผิด และไม�ใช�เรื่องน�าอายให-ถือว�า

เป	นเรื่องธรรมดา 

7. ให-บันทึกและเขียนรายงานการปรับพฤติกรรมเรื่องบุหรี่โดยมีครูท่ีปรึกษา, ครูประจําวิชา, 

ผู-ปกครองได-มีส�วนร�วมในการให-คําปรึกษาและแก-ไขปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค6เป	น

ประจําทุกวัน 

8. บันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนลงในสมุดปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพ่ือให-นักเรียน

ได-มองเห็นโทษของการสูบบุหรี่ท่ีจะตามมา 

9. กําหนดเวลาพบปะนักเรียนกลุ�มนี้ชัดเจน เช-า –เท่ียง- เลิกเรียนเพ่ือทํากิจกรรมร�วมกัน 
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10. ส�งเสริมและสนับสนุนให-นักเรียนกลุ�มนี้ได-มีส�วนร�วมและมีบทบาทในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีทาง

โรงเรียนได-จัดข้ึนให-มากท่ีสุดเช�น กีฬา  กิจกรรมรณรงค6ต-านภัยยาเสพติด หรือบุหรี่ ดนตรี 

พบว�านักเรียนกลุ�มนี้มีมีความสามารถในการเล�นกีฬาและดนตรีได-เป	นอย�างดี ซ่ึงทําให-ครู

มองเห็นจุดเด�นของนักเรียนกลุ�มนี้ 

11. จัดส�งนักเรียนกลุ�มนี้เข-าอบรมเม่ือมีหน�วยงานจัดอบรม หรือทางโรงเรียนได-จัดเข-าค�ายอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแนวชีวะวิถีตานภัยบุหรี่  ซ่ึงเป	นโครงการเด�นโครงการ

หนึ่งท่ีช�วยให-นักเรียนได-มองเห็นความสําคัญของตน บิดามารดา  ครูอาจารย6 และผู-มีพระคุณ

และไม�พ่ึงพายาเสพติดทุกชนิด 

12. ขอความอนุเคราะห6สนับสนุนจากศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการบริการ

บําบัดบุหรี่สําหรับกลุ�มนักเรียนท่ีอยู�ในเกณฑ6ติดสารนิโคติน 

13. นักเรียนผู-ท่ีเลิกสูบบุหรี่ได-ทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรให-และยกย�องชมเชยให-เป	นนักเรียน

ตัวอย�างและให-เป	นนักเรียนแกนนํารณรงค6เรื่องบุหรี่หรือยาเสพติด 

14. กําหนดกิจกรรมให-นักเรียนกลุ�มนี้รับผิดชอบเพ่ือไม�ให-อยู�นิ่งและเป	นการฝ�กทักษะอาชีพเช�น 

ปลูกผักเลี้ยงปลา  หรืออาชีพต�าง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจ และให-ไปจําหน�ายท่ีตลาดหน-าโรงเรียน 

15. มีการติดตามกํากับนักเรียนกลุ�มท่ีเลิกบุหรี่แล-วเป	นระยะ ๆ ท้ังนี้เพ่ือเป	นการปPองกันไม�ให-

นักเรียนกลุ�มท่ีเลิกสูบแล-วหวนกลับมาสูบอีก 

 

 



 

 

ภาพท่ี

4.3.6 การติดตามประเมินผล

โรงเรียนมีกระบวนการติดตามประเมินผลการทํางานดังนี้

1. นักเรียนท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได-แล-วจะมีการกํากับเฝPาระวัง ตรวจสอบ 

หรือไม�ถ-ายังมีการกลับ   มาสูบบุหรี่อีกจะเรียกเกียรติบัตรคืนเชิญผู-ปกครองมาพบ

สู�กิจกรรมบําบัดใหม�อีกครั้งและส�งบําบัดท่ีศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. นักเรียนท่ียังเลิกสูบบุหรี่ไม�ได-

ตัวท่ีศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4.3.7 ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบและการแก+ไข

1. คณะทํางาน ฯ ได-รับคําตําหนิจากครูบางคนท่ีมีผลประโยชน6กับแม�ค-าขายอาหารในโรงเรียน
โดยบอกว�าแม�ค-าขายอาหารไม�ได-เนื่องจากมีนักเรียนชุดพัฒนา
ข-าวมาทานเองทําให-แม�ค-าขายอาหารไม�ได- ซ่ึงถ-าจะเปรียบเทียบสัดส�วนนักเรียนท่ีห�อข-าวมาทาน
เองกับนักเรียนท้ังหมดแล-วจะเห็นว�านักเรียนในโครงการมีจํานวน 
โรงเรียน 557 คน  อย�างไรก็ตาม
แก-ไขปHญหาเป	นท่ีเรียบร-อยแล-ว

ภาพท่ี 15  ปPายแสดงการห-ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 

การติดตามประเมินผล 

โรงเรียนมีกระบวนการติดตามประเมินผลการทํางานดังนี้ 

นักเรียนท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได-แล-วจะมีการกํากับเฝPาระวัง ตรวจสอบ ว�ากลับมาสูบอีก

หรือไม�ถ-ายังมีการกลับ   มาสูบบุหรี่อีกจะเรียกเกียรติบัตรคืนเชิญผู-ปกครองมาพบ

กิจกรรมบําบัดใหม�อีกครั้งและส�งบําบัดท่ีศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนท่ียังเลิกสูบบุหรี่ไม�ได- ก็จะมีจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ต�อโดยเชิญผู-ปกครองมาพบและส�ง

ตัวท่ีศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบและการแก+ไข 

ได-รับคําตําหนิจากครูบางคนท่ีมีผลประโยชน6กับแม�ค-าขายอาหารในโรงเรียน
โดยบอกว�าแม�ค-าขายอาหารไม�ได-เนื่องจากมีนักเรียนชุดพัฒนา (ชุดท่ีเข-าโครงการเลิกบุหรี่
ข-าวมาทานเองทําให-แม�ค-าขายอาหารไม�ได- ซ่ึงถ-าจะเปรียบเทียบสัดส�วนนักเรียนท่ีห�อข-าวมาทาน
เองกับนักเรียนท้ังหมดแล-วจะเห็นว�านักเรียนในโครงการมีจํานวน 37 คน จากจํานวนนักเรียนท้ัง

อย�างไรก็ตามปHญหานี้ได-ชี้แจงในท่ีประชุมและท�านผู-อํานวยการได-สั่งการและ
แก-ไขปHญหาเป	นท่ีเรียบร-อยแล-ว 
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ว�ากลับมาสูบอีก

หรือไม�ถ-ายังมีการกลับ   มาสูบบุหรี่อีกจะเรียกเกียรติบัตรคืนเชิญผู-ปกครองมาพบและเข-า

กิจกรรมบําบัดใหม�อีกครั้งและส�งบําบัดท่ีศูนย6บําบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองมาพบและส�ง

ได-รับคําตําหนิจากครูบางคนท่ีมีผลประโยชน6กับแม�ค-าขายอาหารในโรงเรียน   
ชุดท่ีเข-าโครงการเลิกบุหรี่) ห�อ

ข-าวมาทานเองทําให-แม�ค-าขายอาหารไม�ได- ซ่ึงถ-าจะเปรียบเทียบสัดส�วนนักเรียนท่ีห�อข-าวมาทาน
คน จากจํานวนนักเรียนท้ัง

ประชุมและท�านผู-อํานวยการได-สั่งการและ
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2. คณะทํางาน ฯ ได-รับคําตําหนิจากครูบางคนว�าเป	นการบังคับเด็กเกินไป เด็กไม�มีเวลาเป	นตัวของ
ตัวเอง ไม�มีเวลาพักผ�อนเพราะตอนเท่ียงไม�ว�าจะเป	นการรับประทานอาหารนักเรียนกลุ�มนี้จะต-อง
อยู�ในการควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษาและนักเรียนแกนนําจนโรงเรียนข้ึนเรียนภาคบ�าย เด็กถูก
กดดันและบังคับมากเกินไปอาจทําให-เกิดผลเสียแก�เด็กได- ได-ดําเนินการชี้แจงให-ทราบว�า “ คน
ป3วยถาไม�รักษาก็ยิ่งจะป3วยหนักและอาจถึงตาย ” หมายความว�าเด็กกลุ�มนี้เปรียบเสมือนคนปLวย
ท่ีจะต-องให-การรักษาถ-าปล�อยไว-ยิ่งจะส�งผลร-ายต�อตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
ต�อไป ซ่ึงทางโรงเรียนจะต-องชี้ให-เด็กเห็นว�าการท่ีเขาต-องมาเข-ากลุ�มพัฒนาศักยภาพนี้ไม�ใช�เป	น
เป	นการลงโทษหรือเอามาบังคับแต�ทางโรงเรียนทําเพ่ือช�วยเหลือนักเรียนให-รู-จักบทบาทและ
หน-าท่ีของตนเองท่ีแท-จริงและจะได-เป	นคนท่ีมีศักยภาพในสังคมต�อไป กิจกรรมท่ีทํา มีท้ัง
นันทนาการให-ความรู- ด-านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ การดําเนินชีวิตในสังคมอย�างมี
ความสุขและมีเปPาหมายในการดําเนินชีวิต ท่ีสําคัญก็เพ่ือเป	นการหน�วงเวลาไม�ให-เด็กไปสูบบุหรี่
หลังรับประทานอาหารเสร็จใหม� ๆ ซ่ึงก�อนนําเข-ากลุ�มนี้ได-ขออนุญาตจากผู-ปกครองและนักเรียน
ก็เต็มใจเข-าร�วมกิจกรรม จากการสัมภาษณ6นักเรียนกลุ�มนี้ก็ต-องการอยากจะเลิกบุหรี่แต�ยังทํา
ไม�ได- ดังนั้นเม่ืออยู�ในโรงเรียนครูเท�านั้นท่ีจะช�วยเหลือเด็กเหล�านี้ได- และจากการทํางานพบว�า 
เด็กท่ีสูบบุหรี่ประมาณ 99.00 เปอร6เซ็นต6เป	นเด็กมีปHญหาทางด-านการเรียน  ความประพฤติ   
ขาดความรับผิดชอบ คบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมคล-ายกัน ขาดเรียน หนีเรียนบ�อยครั้ง ไม�ส�งงาน
สุดท-ายก็ไม�มีสิทธิ์สอบ ในการสัมภาษณ6การทํางาน อาจารย6อมรินทร6 สะท-อนปHญหาเหล�านี้ให-ฟHง
อย�างละเอียด ตัวอย�างเช�น  

 

“ถามว�าครูท่ีพูดเช�นนี้เคยเขามารับรูป8ญหาและแกไขป8ญหาใหกับเด็กกลุ�มนี้หรือไม� 
ส�วนมากแลวจะพูดประชดหรือซํ้าเติมหรือแนะนําใหลาออกไป อย�ามาสรางป8ญหา
ใหกับโรงเรียนเลย ซ่ึงผมจะไดรับรายงานจากนักเรียนกลุ�มนี้ในลักษณะนี้เป-นประจํา 
อยากทราบใครเป-นคนสรางความกดดันใหเด็กกลุ�มนี้กันแน� อยากใหคุณครูท่ีเป-นนัก
รณรงค:เพ่ือการไม�สูบลองกลับไปสัมภาษณ:เด็กกลุ�มนี้ดูครับว�าเป-นอย�างท่ีผมพูด
หรือไม� และอยากใหไปอ�านบทสัมภาษณ:ท่ีเขียนดวยมือของเด็กเองในภาคผนวกของ
รายงานเล�มนี้ว�า ทําไมเด็กตองหนีเรียน โดดเรียนในบางรายวิชา เพราะเขามีจิตใจ
อ�อนแอ อดบุหรี่ไม�ไหว ถึงเวลามันหิวก็ตองโดดเรียนไปสูบจากวันเป-นหลาย ๆ วัน
สุดทายก็ไม�มีสิทธิ์สอบในเม่ือเขาอยู�ในโรงเรียนเขาคือนักเรียนเราคือครู ถาครูไม�ช�วย
เยียวยารักษาเด็กกลุ�มนี้แลวใครจะช�วย ไม�เช�นนั้นคงไม�มีสถานพินิจเรือนจําไว
สําหรับกักขังคนท่ีกระทําความผิด หรือโรงพยาบาลไวรักษาคนป3วย ใช�หรือไม� 
นักเรียนกลุ�มนี้กําลังตองการคนดูแลรักษาเขาใหเลิกบุหรี่ ใช�หรือไม�ถาไม�ใช�ครูเป-นผู
เยียวยาคนแรกแลวใครจะมาดูแลเด็กกลุ�มนี้ครับสําหรับครูท่ีมีความคิดเช�นนี้ถาไม�ทํา
ก็ควรอยู�เฉย ๆครับอย�าทําใหคนท่ีเขาทํางานหมดกําลังใจเลยครับเพราะขณะนี้
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มูลนิธิรณรงค:เพ่ือการไม�สูบบุหรี่กําลังรณรงค:เพ่ือใหคนไทยโดยเฉพาะนักเรียนใน
โรงเรียนเลิกสูบบุหรี่ อย�างจริงจัง  ใหสมกับคําว�า  โครงการ “ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ” 

 (อมรินทร6 มาตทะวัน,2555) 
 

3. ปHญหาร-านค-าขายบุหรี่ให-นักเรียน  พอทางโรงเรียนไปขอความร�วมมือก็บอกว�าไม�เคยขายให-เด็ก
เลยและไม�แบ�งขายด-วย พอสอบถามเด็กว�าซ้ือมาจากร-านไหน เด็กก็บอกร-านท่ีจําหน�ายให-โดยไม�
ปwดบัง คณะทํางานเคยลองให-เด็กไปล�อซ้ือแบบแบ�งขาย แล-วเราบอกให-เด็กถามว�าขายบุหรี่ให-เด็ก
ไม�กลัวโดนจับเหรอ คนขายบอกว�า “แถวนี้ใครจะมาจับกูวะ ถ-ากูไม�ขายให-มึง ร-านอ่ืนก็ขายให-อยู�
ดี” จากเหตุการณ6นี้ แสดงว�าผู-ขายไม�เคารพกฎหมาย ถ-ายังเป	นแบบนี้อยู�ก็เท�ากับว�า คณะทํางาน
ก็แก-ปHญหาท่ีปลายเหตุ และยังเป	นการแก-ปHญหาท่ีไม�เป	นจริง นอกนั้นไม�มีปHญหาไม�ว�าจะเป	น
ผู-บริหาร ผู-ปกครอง ชุมชน (ยกเว-นร-านค-าบุหรี่) คุณครูส�วนมาก (ยกเว-นบางคนตามท่ีกล�าวมา)  
ท่ีสําคัญตัวนักเรียนเองได-ให-ความร�วมมือเป	นอย�างดี  

 
 

4.3.8  ผลการดําเนินงาน 

1. จากการคัดกรองมีนักเรียนท่ีสูบบุหรี่อยู�จํานวนท้ังหมด  37 คน คิดเป	นเปอร6เซ็นต6ของ

จํานวนของนักเรียนท้ังหมด557คน เท�ากับ 6.64 เปอร6เซนต6  

2. มีจํานวนนักเรียนท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได-เท�ากับ 21 คน คิดเป	นเปอร6เซ็นต6เท�ากับ 57.76 

เปอร6เซนต6ของจํานวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ท้ังหมด 37 คน 

3. ครู-บุคลากร-นักการภารโรง-แม�ค-า ทุกคนไม�สูบบุหรี่ คิดเป	นเปอร6เซ็นต6 100  เปอร6เซ็นต6

และยังมีจํานวนนักเรียนท่ีเลิกสูบบุหรี่แล-วแต�ยังไม�ครบ 3 เดือนอีก 16  คน ซ่ึงจะต-องคอย

กํากับติดตามและตรวจสอบต�อไป ถ-าเลิกได-จริงก็จะดําเนินการมอบเกียรติบัตรให-และยก

ย�องให-เป	นนักเรียนแกนนําต�อไป 

  4.3.9 ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ 

1. คณะครูท่ีทํางานเก่ียวกับโครงการนี้มีความมุ�งม่ันและเสียสละสูงมากท้ังทางด-านเวลา
สติปHญญา กําลังกาย กําลังใจ พร-อมทรัพย6ด-วย (ในบางครั้ง) เพ่ือใช-ในการแก-ปHญหาต�าง ๆ    
ท่ีจะตามมาเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค6ให- คณะครูเน-นย้ําว�าการทํางานไม�ว�าจะสําเร็จในระดับ
ใดก็ตามก็ดีกว�าท่ีไม�ทําอะไรเลย 
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2. คณะทํางานมีการทํางานเป	นทีมหรือหมู�คณะมีการวางแผนในการทํางานเป	นอย�างดี รู-จัก
ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องท้ังนี้เพ่ือขอคําแนะนําและช�วยเหลือในการแก-ปHญหาท่ี
เกิดข้ึน 

3. นักเรียนและผู-ปกครองมีความเข-าใจเก่ียวกับงานท่ีทํา ว�าทางโรงเรียนทําสิ่งนี้เพ่ือใคร 
ผลประโยชน6ท่ีเกิดข้ึนตกอยู�ท่ีใคร โดยเฉพาะนักเรียนคณะทํางานต-องหาวิธีการเข-าไปนั่งในใจ
ของนักเรียนกลุ�มนี้ให-ได-แล-วงานจะประสบผลสําเร็จได-เป	นอย�างดีโดยทุกคนพร-อมท่ีจะให-
ความร�วมมือ 

4. ผู-บริหารเป	นฟHนเฟMองหลักและมีความสําคัญท่ีสุด ท่ีจะคอยผลักดัน คอยแก-ปHญหา  ให-การ 

           สนับสนุน ให-คําแนะนําในทุก ๆ ด-านเพ่ือจะส�งผลโครงการให-ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นผู-ดํา 

           เนินโครงการจะต-องหม่ันเข-าพบ รายงาน ขอคําแนะนําอยู�เป	นประจํา โครงการจึงจะสําเร็จ 

           ลุล�วงไปได-ด-วยดี 

 
4.3.10 สรุปบทเรียนท่ีสําคัญ 

ผลงานท่ีทําด-วยใจของความเป	นครู กลั่นกรองได-จากคําพูดดังต�อไปนี้ 

  “ช�วยลูกศิษย6ให-เป	นคนดีในสังคม เป	นการช�วยสังคม ช�วยเพ่ือนมนุษย6” 

“ลูกศิษย6จบไปแล-ว สํานึกในบุญคุณอาจารย6ท่ีทําให-กลับตัวเป	นคนดีข้ึน” 

“มีความสุขท่ีเห็นลูกศิษย6ได-ดี ได-คืนคนดีสู�สังคม” (อมรินทร6 มาตทะวัน,2555) 
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4.4 บ+านโนนคูณ  หมู�ท่ี 11  ต.โนนสะอาด  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก�น 

4.4.1 ข+อมูลพ้ืนฐานของสถานท่ีสาธารณะหรือหน�วยงาน 

บ-านโนนคูณ หมู� 11 เป	นหมู�บ-านขนาดเล็ก มีจํานวน 85 หลังคาเรือน มีประชากรจํานวน 

416 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป	นหลัก ชาวบ-านส�วนหนึ่งคิดว�าเม่ือทํางานหนักก็จะผ�อนคลายด-วยการ

สูบบุหรี่ แม-ว�าชาวบ-านโดยท่ัวไปไม�สูบบุหรี่ แต�พบว�าวัยทํางานและกลุ�มผู-ใช-แรงงานก็มักสูบบุหรี่   ท่ีสําคัญ

พบว�ามีเยาวชนส�วนหนึ่งท่ีเริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากเป	นวัยท่ีอยากรู-อยากลองและมีค�านิยมผิดท่ีคิดว�าการสูบบุหรี่

นั้นดูเท�ห6 เป	นท่ีดึงดูดต�อเพศตรงข-าม รวมไปถึงมีร-านค-าท่ีขายบุหรี่ให-กับกลุ�มเด็กและเยาวชนทําให-มีผู-ท่ีสูบ

และติดบุหรี่ในกลุ�มนี้มีจํานวนมากข้ึน โดยท่ีชุมชนเองยังมองว�าเป	นเรื่องปกติ   และคงไม�ส�งผลอย�างไรต�อคน

รอบข-าง  

 

ผู+ท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องหมู�บ+านปลอดบุหรี่   

องค6การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 

คณะกรรมการหมู�บ-านโนนคูณ 

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 

นายอุดร  วงษ6ษาหาญ  ผู-ใหญ�บ-านโนนคูณ 

โครงสร+างการทํางาน/จํานวนบุคลากร 

การดําเนินการภายใต-คําสั่งองค6การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด ท่ี 134/2554 แต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการดําเนินโครงการการสร-างมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและ 
การจําหน�ายยาเส-นบ-านโนนคูณ หมู�ท่ี 11 ตําบลโนนสะอาด โดยมีคณะทํางานประกอบไปด-วย 

1. นายวินัย  อุ�นน-อย  สมาชิกอบต.หมู� 11  กรรมการ 

2. นายสงค6กา  รัดทา  สมาชิกอบต.หมู� 11  กรรมการ 

3. นายสัญญา   ใจกล-า  ผู-ช�วยผู-ใหญ�บ-าน หมู� 11  กรรมการ 

4. นายทองหล�อ  อ่ิมจีน  ผู-ช�วยผู-ใหญ�บ-าน หมู� 11  กรรมการ 

5. นายคําพวย   หิมนะ  ตัวแทนผู-เลิกสูบบุหรี่  กรรมการ 

6. นายบัวทอง  แก-ววงษา  ตัวแทนผู-เลิกสูบบุหรี่  กรรมการ 
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7. นางดวง   สีสุวอ   ตัวแทนร-านค-า   กรรมการ 

8. นายอาน  แก-วทุม   ตัวแทนร-านค-า   กรรมการ 

9. นางประมวล  ขําเครือ  จิตอาสา    กรรมการ 

10.นางลัดดาวัลย6  ศรีวิบูลย6 จิตอาสา    กรรมการ 

11.นางรมย6ชลี  แพงบุดดี  จิตอาสา    กรรมการ 

12.นายม-วย  โนนโม-  จิตอาสา    กรรมการ 
13. นายชาญชัย   แพงบุดดี จิตอาสา    กรรมการ 

14. นายบุญเรือง  ชัยภักดี  จิตอาสา    กรรมการ 

15. นางปรานี   พิมพ6ศักด์ิ  จิตอาสา    กรรมการ 

 

4.4.2 การสภาพแวดล+อมให+เปFนเขตปลอดบุหรี่ 

บ-านโนนคูณมีการจัดสภาพแวดล-อมในพ้ืนท่ีให-เป	นพ้ืนท่ีควบคุมเรื่องบุหรี่ พ้ืนท่ีดังกล�าว

ประกอบไปด-วย วัดสระทอง โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาและร-านค-า โดยมีมาตรการการ

ควบคุมท่ีแตกต�างกันออกไป โดยในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นจะห-ามสูบตามท่ีประชุม งานหรือประเพณีต�างๆ ถ-า

จะสูบได-ต-องห�างจากจุดนั้นออกไป 20 เมตร ในพ้ืนท่ีวัดสระทอง จะห-ามจําหน�ายและห-ามสูบใน

บริเวณวัด ห-ามถวายยาสูบแด�พระสงฆ6 ยกเว-นท่ีต-องใช-ในพิธีกรรมเท�านั้น  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณ

โนนศิลา ห-ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน และกําหนดบทลงโทษถ-าจับได-กรณีท่ีนักเรียนกระทําความผิด โดย

แจ-งทางผู-ปกครองมารับทราบด-วย และร-านค-า ไม�จําหน�ายให-เด็กท่ีอายุตํ่ากว�า 15 ป; ไม�ต้ังบุหรี่ไว-ในท่ี

เปwดเผย และให-สูบได-ห�างจากร-านค-า 20 เมตร 
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ภาพท่ี 16   การให-ความรู-เรื่องยาสูบของบ-านโนนคูณ 

 

ดังท่ีกล�าวมาแล-วข-างต-นในเรื่องสถานการณ6การสูบบุหรี่ในหมู�บ-านก�อนท่ีจะมีการจัดเป	น

สถานท่ีปลอดบุหรี่ว�าชาวบ-านเห็นว�าการสูบบุหรี่เป	นเรื่องปกติ มีผลกระทบบ-างแต�ไม�มากนัก และ

ชาวบ-านยังไม�ได-รับองค6ความรู-ท่ีถูกต-อง จากข-อมูลการสํารวจของโครงการการสร-างและพัฒนา

มาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการจําหน�ายยาเส-นโดยการมีส�วนร�วมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก�น ภายใต-การดําเนินงานของกลุ�มวิจัยความอยู�ดีมีสุขและการพัฒนาอย�าง

ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 เม่ือ ป; พ.ศ.  2555 พบว�า  

• ครัวเรือนมีรายจ�ายในการซ้ือยาเส-นมวนเอง จํานวนเฉลี่ย 630 บาทต�อป; โดยมีรายจ�ายใน
การซ้ือยาเส-นมวนเอง จํานวนเฉลี่ยสูงสุด 4,800 บาทต�อป; มีการต้ังข-อสังเกตต�อรายจ�ายใน
การซ้ือยาเส-นว�ามีค�าเฉลี่ยตํ่ากว�าการซ้ือบุหรี่ซองเนื่องจากยาเส-นมวนเองมีราคาท่ีถูกกว�า   

• โดยส�วนใหญ�ผู-สูบยาเส-นอยู�ในกลุ�มผู-สูงอายุท่ีนิยมสูบยาเส-น ซ่ึงเป	นไปได-ว�ามีการซ้ือใน
ปริมาณน-อยและยาเส-นมวนเองสามารถเก็บไว-เพ่ือบริโภคได-หลายวัน 

• โดยภาพรวมส�วนใหญ�สมาชิกในครัวเรือนมีผู-ไม�สูบหรือไม�เคยสูบบุหรี่มากท่ีสุด มีสูบเฉพาะยา
เส-นอย�างเดียว คิดเป	นร-อยละ 9.5 เป	นท่ีน�าสังเกตว�าสมาชิกในครัวเรือนเคยสูบบุหรี่แต�เลิก
แล-วถึงร-อยละ 3.6  

• ในกรณีคนท่ีเคยสูบและเลิกสูบบุหรี่แล-ว โดยภาพรวมส�วนใหญ�เหตุผลท่ีเลิกสูบบุหรี่

เนื่องมาจากปHญหาด-านสุขภาพ รองลงมา คือ เลิกสูบเพราะเป	นความต-องการของครอบครัว 

• ระยะเวลาการสูบเฉลี่ยสูงสุด 13 ป; โดยมีระยะเวลาท่ีสูบบุหรี่ตํ่าสุด 10 เดือน และระยะเวลา
สูงสุด 60 ป;  
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• โดยภาพรวมส�วนใหญ�ครอบครัวทราบถึงผลกระทบจากการสูบยาเส-นว�ามีผลกระทบต�อ

สุขภาพของผู-สูบและสุขภาพคนในครอบครัวมากท่ีสุด 

• โดยภาพรวมส�วนใหญ�ครัวเรือนมีความรู-ความเข-าใจว�าการสูบบุหรี่ซองทําให-ผู-สูบเป	นมะเร็ง
ปอดและทําให-ผู-สูบฟHนเหลืองมากท่ีสุด และทําให-ผู-ใกล-ชิดเป	นมะเร็งปอดจากการได-รับควัน
บุหรี่มือสอง  

• ครัวเรือนไม�ทราบว�าการสูบบุหรี่ ท้ัง 2 ประเภททําให-หญิงต้ังครรภ6ท่ีสูบบุหรี่คลอดก�อน
กําหนด (28-34 สัปดาห6)  

• ครัวเรือนไม�ทราบว�าการสูบบุหรี่มีผลต�อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คิดเป	นร-อยละ 6.6  

• โดยภาพรวมส�วนใหญ�ผู-สูบยาเส-นเห็นด-วยท่ีจะให-มีข-อตกลงร�วมกันในการควบคุมยาเส-น  

4.4.3 ความเปFนมาของการจัดทําหมู�บ+านปลอดบุหรี่ 

 การเข-ามาของ โครงการการสร-างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการ

จําหน�ายยาเส-น โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก�น ภายใต-การดําเนินงานของกลุ�มวิจัย

ความอยู�ดีมีสุขและการพัฒนาอย�างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 มหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีเข-ามา

ทํางานในป; 2555 มีพ้ืนท่ีดําเนินงาน 4 ตําบล ได-แก� ตําบลจระเข- ตําบลโนนสะอาด ตําบลบ-านเม็ง อําเภอ

หนองเรือ และตําบลสวนหม�อน อําเภอมัญจาคีรี  ในระยะท่ีโครงการเข-ามานั้นเดิมบ-านโนนคูณ มีจํานวนผู-สูบ

บุหรี่ 56 ราย จากประชากรท้ังหมดจํานวน 416 หรือคิดเป	นจํานวนประมาณร-อยละ 14  ซ่ึงในจํานวนนี้ทําให-

มีผู-เลิกสูบบุหรี่ไปแล-ว 15 คน  แต�จากการท่ีบ-านโนนคูณมีผู-นําหมู�บ-านท่ีเป	นแบบอย�างท่ีดีให-กับประชาชนใน

หมู�บ-านด-วยการไม�สูบบุหรี่และการได-เข-ามาร�วมโครงการจึงเป	นผู-คอยประชาสัมพันธ6ถึงพิษภัยของบุหรี่ให-

ประชาชนในหมู�บ-านได-รับฟHงทุกวัน และเปwดซีดีเพลงรณรงค6ลด ละ เลิกบุหรี่  การท่ีผู-นําและชาวบ-านโนนคูณ

ได-เข-ามามีส�วนร�วมในการควบคุมเรื่องยาสูบ ทําให-เกิดความรู-และได-หาวิธีการร�วมกัน ส�งผลให-ผู-ท่ีกําลังจะเลิก

บุหรี่ตัดสินใจเลิกได-หลายราย บ-านโนนคูณยังมีปราชญ6ชุมชนเป	นท่ียอมรับของคนในชุมชน มีประเพณี

วัฒนธรรมเป	นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ในส�วนของวัด  ก็มีพระสงฆ6ท่ีเป	นศูนย6รวมจิตใจของคนใน

หมู�บ-าน  

4.4.4 กระบวนการในการดําเนินงาน 

 พ้ืนท่ีบ-านโนนคูณ หมู�ท่ี 11 เป	นพ้ืนท่ีนําร�องของตําบลโนนสะอาด โดยการดําเนินงานภายใต-แนวคิด 

“วัด บ-าน โรงเรียน (บวร)” มีแนวคิดท่ีมุ�งเน-นการสร-างความสัมพันธ6กับชุมชนเพ่ือสร-างความสัมพันธ6ท่ีดี

ระหว�างคณะทํางานวิจัยยาเส-นตําบลโนนสะอาด โรงเรียน และวัดในพ้ืนท่ี โดยการเข-าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของ

ชุมชน เช�น บุญประเพณีต�างๆ งานโรงเรียน งานบวช ฯลฯ เพ่ือแสดงออกถึงความจริงใจท่ีมีต�อชาวบ-านใน
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ชุมชน จนกลายเป	นความไว-วางใจ ท่ีเข-ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ (โครงการการสร-างและพัฒนามาตรการ

ทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการจําหน�ายยาเส-นโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนกรณีศึกษาจังหวัด

ขอนแก�น, 2555) โดยมีกลไกคณะทํางานใน 2 ระดับ คือ คณะทํางานวิจัยระดับตําบล2 จํานวน 15 คน และ

คณะวิจัยระดับชุมชน3 15 คน รวมท้ังมีการประสานเครือข�ายความร�วมมือไปยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข-อง 

ประกอบไปด-วย โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โรงเรียนบ-านดอนหัน โนนหินแห�  โรงเรียนบ-านโนนหนอง

แวง  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพบ-านโนนสะอาด ท่ีล-วนประสานกันให-เข-ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน

ร�วมกันเป	นกลไกคณะทํางานประกอบและส�งเสริมสนับสนุนการทํางานให-กันและกัน 

 กลไกคณะทํางานระดับตําบล ประกอบด-วย 

1. นายเคน     สวัสด์ิมูล   นายกอบต.โนนสะอาด    ประธานกรรมการ 

2. นายร-อย    ธงหาร   รองนายกอบต.โนนสะอาด   รองประธานกรรมการ 

3. จ�าเอกพุทธพงศ6   ผางจันทร6ดา  รองปลัดอบต.โนนสะอาด  กรรมการ 

4. นางใจเพชร   วิเศษ   นักวิชาการเกษตร  กรรมการ 

5. นายวีระชัย   บุตตะ   ผู-ช�วยจนท.วิเคราะห6นโยบาย กรรมการ 

6. นางสาวทิติภา   ทองแสนคํา  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 

7. นางอุไรลักษณ6   ลีปา   นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 

8. นางสาวจิรสุดา   อัครเสริญ   ผู-ช�วยนักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 

9. นายอุดร   วงษ6ษาหาญ   ผู-ใหญ�บ-านหมู�ท่ี 11  กรรมการ 

10. นายเศวตร    ธรรมลา             ผู-ใหญ�บ-านหมู� 6   กรรมการ 

11. นางสําราญ   ประดับคํา  ประธานอสม.ต.โนนสะอาด กรรมการ 

12. นางเครือวัลย6   จีนดอน  ประธานกลุ�มสตรีต.โนนสะอาด กรรมการ 

13. นางพิสมัย   เปรมใจ   สมาชิกอบต.หมู� 2  กรรมการ 

14. นางรัญจวน   ภูมิพิพัฒน6  สมาชิกอบต.หมู� 5  กรรมการ 

15. นายเฉลียว  ชนะบุตร  สมาชิกอบต.หมู� 12  กรรมการ 

16. ตัวแทนโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา    กรรมการ 
                                                           
2

 คําสั�งองค์การบริหารสว่นตําบลโนนสะอาด ที� 157/2553 
3

 คําสั�งองค์การบริหารสว่นตําบลโนนสะอาด ที� 134/2553 
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17. ตัวแทนโรงเรียนบ-านดอนหันโนนหินแห�     กรรมการ 

18. ตัวแทนโรงเรียนบ-านโนนหนองแวง     กรรมการ 

19. ตัวแทนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี    กรรมการ 

ในเรื่องการสนับสนุนบ-านโนนคูณได-รับงบประมาณจากโครงการการสร-างและพัฒนามาตรการทาง

สังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการจําหน�ายยาเส-น โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก�น 

และการสนับสนุนงบประมาณจากข-อบัญญัติตําบล มีแผนการทํางานดังนี้ 

1. การสร-างและพัฒนากลไกคณะทํางาน เกิดการประสานจากภาคส�วนต�างๆ เข-ามามีส�วนร�วมใน
ชุมชนท่ีเน-นการทํางานร�วมกัน มีนักวิจัยระดับตําบลและชุมชน โดยเน-นคนในชุมชน 

2. การสร-างและวางแผนมาตรการทางสังคม  เกิดการระดมสมองเพ่ือให-เกิดข-อสรุปมาตรการท่ีมี
ความเหมาะสม สอดคล-องกับพ้ืนท่ีบริบทเปPาหมาย โดยเน-นการกําหนดร�วมกันของชุมชน 

3. การพัฒนามาตรการทางสังคมอย�างมีส�วนร�วม  การกําหนดรูปแบบมาตรการทางสังคมในระดับ
พ้ืนท่ีท่ีเน-นการมีส�วนร�วมในระดับชุมชนในการกําหนดรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล-อง
กับบริบทพ้ืนท่ี 

4. การมีส�วนร�วมของคณะทํางานในการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม 
เป	นการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมในพ้ืนท่ีปฏิบัติการการนําร�อง เพ่ือมุ�งเน-นให-กระบวนการ
การขับเคลื่อนไปสู�ความสําเร็จในเชิงรูปธรรม 
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ภาพท่ี 17   แกนนําแลกเปลี่ยนเรียนรู-บทเรียนการทํางานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีมาศึกษาดูงาน 
 

4.4.5 กิจกรรม 

 ในการดําเนินการมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการยาเส-นตําบลโนนสะอาด เพ่ือให-ได-รับทราบถึงกิจกรรมท่ีจะลงไป
ทําในบ-านโนนคูณ ณ ห-องประชุมสภาองค6การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 

2. ประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินโครงการยาเส-นบ-านโนนคูณ ณ ศาลา
กลางบ-านโนนคูณ หมู� 11 

3. ประชุมคณะกรรมการยาเส-นตําบลโนนสะอาดและคณะกรรมการยาเส-นบ-านโนนคูณ เพ่ือ
กําหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคและจําหน�ายยาเส-นในพ้ืนท่ีบ-านโนนคูณ(หมู�บ-าน   
นําร�อง) ณ ห-องประชุมสภาองค6การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 

4. ประชุมประชาคมคณะกรรมการบ-านโนนคูณเพ่ือชี้แจงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนและมาตรการท่ีจะ
ดําเนินการในบ-านโนนคูณให-ประชาชนได-รับทราบ ณ ศาลากลางบ-านโนนคูณ หมู� 11 

5. จัดกิจกรรมเดินรณรงค6ประชาสัมพันธ6โครงการยาเส-นในพ้ืนท่ีบ-านโนนคูณ ซ่ึงเป	นหมู�บ-าน   
นําร�อง 
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4.4.6 การติดตามประเมินผล 

1. มีการติดตามทุกๆ 3 เดือน   
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหว�างผู-ท่ีเลิกสูบบุหรี่ได- กับผู-ท่ียังเลิกสูบไม�ได-               

          
4. 4.7  ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบและการแก+ไข 

1. การบังคับใช-กฎหมายยังไม�มีประสิทธิภาพ (ประชาชนยังไม�รับรู-กฎหมาย) 
2. ยังขาดความร�วมมือจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข-อง 
3. เยาวชนยังสามารถซ้ือบุหรี่และสุราบริโภคได-เอง(ร-านค-าขาดความรับผิดชอบต�อสังคม) 
4. มาตรการเรื่องบุหรี่ในโรงเรียนมีความเข-มงวดน-อยกว�ายาเสพติด  
5. การขาดความร�วมมือระหว�างเครือข�ายเยาวชนในพ้ืนท่ี 
6. ขาดการรณรงค6อย�างต�อเนื่อง  
 
 

4.4.8  ผลการดําเนินงาน 

1. เกิดบุคคลต-นแบบด-านการเลิกบุหรี่จํานวน 20 ราย และได-รับรางวัลเชิดชูบุคคลต-นแบบ 

2. ได-สื่อรณรงค6/ประชาสัมพันธ6ลด ละ เลิก บุหรี่ 2 อัลบ้ัม (ซีดีเพลงยาเส-นด-านล�าง) 

3. บ-านโนนคูณได-เป	นหมู�บ-านต-นแบบปลอดบุหรี่ 

4. เกิดกิจกรรมท่ีทําร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ เช�น กิจกรรมมอบของขวัญให-บุคคลต-นแบบ 

5. เกิดการมีส�วนร�วมในชุมชน 

6. มีร-านค-าเข-าร�วมโครงการ 
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ภาพท่ี 18  สื่อซีดีเพลง/หมอลํา พิษภัยยาเส-น 

 

ตัวอย�างเนื้อร+องของเพลง 

เพลง  มาตราการรณรงค�ปKองกันสูบยาเส+น 

อบต.    ร�วมกับ ศจย. 

ส�งเสริมสุขภาพแม�พ�อ  อีกท้ัง มข. ก�อร�วมช�วยหนุน 

ด-วยความห�วงใย   จึงเลือกได-เอา..บ-านโนนคูณ 

เป	นแหล�งเรียนรู-เป	นศูนย6  ช�วยรณรงค6ปPองกันบุหรี่ 

มาตรการ   ท่ีกรรมการร�วมสร-าง 

ชุมชนร�วมหาแนวทาง  ช�วยกันยับยั้งมัจจุราชเวจี 

สาเหตุมะเร็ง   ถุงลมโปLงพองก็มี 

ลูกเมียสูดควันบุหรี่  ก็มีโอกาสเป	นมะเร็งร-าย 

มาตรการ   ห-ามสูบตามวัดโรงเรียน 

งานบุญประเพณีฮีตเขียน  บุหรี่ยาเส-นพระเจ-าบ�อถวาย 
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ห�างยี่สิบเมตร   จากเขตงานบุญปลอดควันลอยใส� 

ร-านค-าร�วมกันติดปPาย  บ�อขายให-เด็กตํ่าสิบแปดป; 

อบต.    ชุมชนบ-านโนนสะอาด 

ร�วมแรงร�วมมือขจัด  มัจจุราชยาเส-นบุหรี่ 

ถวายในหลวง   องค6ราชันเทิดไท-พ�อนี้ 

ลูกสัญญาจากใจดวงนี้  แผ�นดินพ�อนี้หมดสิ้นบุหรี่ 

 

เพลง  รณรงค�มาตรการ 

ให-...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
ก�อ...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
บุหรี่มวนน-อยมีภัยหนักหนา 

สูบยาเข-าวันละนิด   ไม�นานชีวิตม-วยมรณา 
ลูกเมียเผ�นหนีจากลา     เพราะว�าปากเหม็นเป	นสิ่งอมควัน 

บุหรี่พิษภัยเหลือร-าย  อันตรายฆ�าคนนับล-าน 
สูบยาสูบเข-าทุกวัน  โรคภัยนั้นเข-ามาเยี่ยมยาม 
มะเร็งกินปอดกินไต  ถุงลมโปLงพองรวมท้ังปากดํา 
มือเหลืองฟHนเหลืองตัวดํา  โอ-...เวรกรรม..นกเขาบ�อขัน 

ด-วยรักและก็ห�วงใย  จึงเลือกได-...เอาบ-านโนนคูณ 
เป	นแหล�งเรียนรู-เป	นศูนย6  ประชาสัมพันธ6ถึงมาตรการ 
งานบุญประเพณี   บ�อให-มีบุหรี่สูบกัน 
อายุต่ํากว�าสิบแปดป;  บุหรี่ไม�มีไม�ขายนะจ�ะ... 

ให-...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
ก�อ...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
บุหรี่มวนน-อยมีภัยหนักหนา 

สูบยาเข-าวันละนิด     ไม�นานชีวิตม-วยมรณา 
ลูกเมียเผ�นหนีจากลา     เพราะว�าปากเหม็นเป	นสิ่งอมควัน 
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รู-จักพิษภัยบุหรี่   เป	นสิ่งบ�อดีกับร�างกายเรา 
มีแต�ตายกับตายนะเจ-า   อย�าสูบเอาอมควันเลยหนา 
มือเหลืองฟHนเหลืองปากเหม็น  ลูกเมียเผ�นหนีจากคนสูบยา 
รู-แล-วโทษภัยของยา    ฌาปนกิจ.มันเลยมวนยา 
 

ให-...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
ก�อ...คิด   คิด   คิด   กันหน�อย 
บุหรี่มวนน-อยมีภัยหนักหนา 

สูบยาเข-าวันละนิด   ไม�นานชีวิตม-วยมรณา 
ลูกเมียเผ�นหนีจากลา   เพราะว�าปากเหม็นเป	นสิ่งอมควัน 

 

เพลง  รณรงค�ปKองกันยาเส+น 

เกริ่น....      เซาสาเด-อ....ให-เซาสูบยาเส-น  
ผู-ใดสูบจะต-องเป	น   มะเร็งร-ายเข-าลุมหย�อง 

 โรคถุงลมโปLงพอง   จองชีวิตเจ-าไว-ให-เฮาฮู-หนอฤทธิ์มัน 
 ไผบ�อเกรงกลัวนั้น   รอวันตายบ�อได�สั่ง 
 เตือนไว-แน�คนฟHง   หมู�ยาพัน..ยาอีโปP  คือโตร-าย... 
 หมู�มะเร็ง.....อือ..ฮึ...อือ......ให-เซาเด-อ...... 

เพลง... ยาเส-นเป	นพิษภัยร-ายขนาด  ใครเป	นทาสติดยาพาสูญเสีย 
  เสียชีวิตเสียใจเสียลูกเมีย  เราจะเสียทุกสิ่งเป	นทาสยา 
  เอาชีวิตติดพันกับยาเส-น  เราจะเป	นมะเร็งร-ายเฝPาถามหา 
  โรคถุงลมโปLงพองจะตามมา   ปากฟHนตาเหลืองดําดูคล้ําหมอง 

เว-า...  เบ่ิงดู..เบ่ิงดู..ละเฒ�า  ต้ังแต�เจ-าสูบยามานี่ 
  นกเขาเจ-ากะบ�อขัน  บ�อห�าวบ�อหันบ�องึกบ�อสู- 
  มันเป	นย-อนเจ-าสูบยา  โรคภัยถามหาเจ-ากะสิฮู- 
  เฮ็ดงานว�าเมียยว�าเพีย (ซํ้า) งานบ-านงานเมียกะบ�อม่ันบ�อดุ 
  ข�อยนี่จั่งแม�นกลุ-มใจ (ซํ้า)  สิเฮ-ดจั่งใดมันบ�อห�าวบ�อสู-... 
จ�ม.. โอ�ย...หน�าย...หน�าย...หน�าย...หน�ายยาเส-นเฮ็ดให-คนเอ็นอ�อน... 
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เพลง..   ยาเส-นเป	นพิษภัยคนรอบข-าง  เป	นช�องทางลูกเมียพาเสียหาย 
    ปล�อยควันพิษติดเชื้อเข-าทําลาย    อาจจะตายด-วยโรคร-ายท้ังครอบครัว 
    สูบเข-าไปสะสมไว-ตายผ�อนส�ง นอนในโลงไม�ใช�เมียก็ต-องผัว 
   เลิกเสียเถอะเลิกอมควันเข-าในตัว อย�าไปมัวงมงายตายท้ังเป	น 
เต-ย..... เห็นหลายแล-ว.....หลายแล-วแถวเฮาคนปLวย   

ไปหาหมอให-เพ่ินช�วย   เพ่ินช�วย   สายยางน-อยแหง�คอ 
  ตาเหลือกล�อ...เหลือกล�อ   หมอแห�งทังลงแฮง 
  นอนตะแคงนอนหงาย....ใส�สะพาย..คือ..งัวน-อย..... 
 

เพลง    รณรงค�ปKองกันสูบบุหรี่ 

ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
บุหรี่......เป	นยาเสพติด...นะบุหรี่ 
บุหรี่......ฆ�าชวีิตผู-คน....นะบุหรี่ 

        บุหรี่มีม-วนอันน-อยนิด  ฆ�าชีวิตผู-คนก็มากมาย 
สูบบุหรี่ทุกวันก็ล-มตาย  ท้ังหญิงชายคนหนุ�มและคนแก� 
ควันบุหรี่สูดดมเข-าไป  คนชิดใกล-ลูกเมียและพ�อแม� 
สูบทุกวันดมควันก็แย�  ตายแน�แน�คนสูบและดมควัน.....บุหรี ่

ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
บุหรี่....มีพิษภัย  สูบเข-าไป..ก็คงต-องตาย 
บอกกล�าว..เล�าต�อกันไป เลิกได-..ก็เลิกเลย...บุหรี่ 

ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
บุหรี่......เป	นยาเสพติด...นะบุหรี่ 
บุหรี่......ฆ�าชวีิตผู-คน....นะบุหรี่ 

      บุหรี.่...สูบเข-าไปโรคภัยก็ถามหา   เป	นมะเร็งท่ีปอด  กล�องเสียง  ช�องปาก  และลําคอ 
สูบบุหรี่...ฟHนเหลืองมือเหลืองและปากดํา    ผิวพรรณก็คล้ําหน-าตาก็ไม�หล�อ 
เป	นโรคถุงลมโปร�งพอง เส-นเลือดในสมองมันก็ตีบ..เฮอ...ตายแน�..แน�..ตาย..อย�างเดียว 

ฮือ..........ฮือ..........ฮือ..........ฮือ 
บุหรี่....มีพิษภัย  สูบเข-าไป..ก็คงต-องตาย 
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เพลง    รณรงค6ปPองกันสูบบุหรี่ 2 

โอ.....โอว....โอว....บุหรี่เป	นยาเสพติด   ฆ�าชีวิตผู-คนก็มากมาย...โอ...โอว.. 
(ดนตรี) 
         บุหรี่..เป	นยาเสพติดอย�าใกล-ชิดชีวิตจะสั้นลง   บุหรี่..เป	นยาเสพติดฆ�าชีวิตผู-คนก็มากมาย 
(ดนตรี) 
          บุหรี่..มีพิษมากมาย  ฆ�าคนตายป;หนึ่งก็หลายล-าน 

ปูL ย�า ลุง ปPา น-า หลาน  ทุกทุกบ-านเลิกได-ก็เลิกเลย 
ลูกเมียท่ีนอนใกล-ชิด   สูดควันพิษ..ปอดดําจังเลย 
รู-แล-วอย�าทํานิ่งเฉย   เด๋ียวสังเวยชีวิตลูกเมีย..จะเสยีใจ 

โอว...โอ-...ตาย...ตาย..แน�..แน�....โอว...โอ-...ตายแน�..แน� 
(ดนตรี) 
       สูบบุหรี่เข-าไป...เท�ากับตายไปแล-วครึ่งตัว...โรคหลอดลมเรื้อรัง...ท้ังถุงลมโปร�งพอง 
สมองก็ตีบ...เป	นมะเร็งท่ีปอด...ท้ังกล�องเสียง  ช�องปาก  และลําคอ 
(ดนตรี) 

โอ.....โอว....โอว....บุหรี่เป	นยาเสพติด   ฆ�าชีวิตผู-คนก็มากมาย...โอ...โอว.. 
(ดนตรี) 
         บุหรี่..เป	นยาเสพติดอย�าใกล-ชิดชีวิตจะสั้นลง   บุหรี่..เป	นยาเสพติดฆ�าชีวิตผู-คนก็มากมาย 
(ดนตรี) 
           สูบบุหรี่นกเขาไม�ขัน  เมียคลําท้ังวันก็ไม�ขันสักกะที 

จับแขนขาจับโน-นจับนี้  ดูสิ..ดูสิ..ล�ะไม�มีน้ํายา 
ฟHนเหลืองมือเหลืองปากดํา  ผิวพรรณก็คล้ําเพราะว�าสูบยา 
โรคหัวใจ มะเร็งถามหา  อยากตาย..ล�ะไม�ว�า..สูบยากันเข-าไป... 

 

 

4.4.9 ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ 

1. เกิดความร�วมมือของคนในชุมชนท่ีปฏิบัติตามมาตรการท่ีได-กําหนดไว- 
2. มีข-อมูลสมาชิก ระเบียบ ข-อบังคับ อย�างเป	นระบบ 
3. กลุ�มผู-สูบบุหรี่ลดลงร-อยละ 80 เปอร6เซ็นต6 
4. ร-านค-าในเขตพ้ืนท่ีบ-านโนนคูณปฏิบัติตามมาตรการ 
5. สามารถปPองกันยาเสพติดแพร�กระจายเข-าสู�โรงเรียน 
6. มีบุคคลต-นแบบท่ีเลิกบุหรี่ได-อย�างจริงจัง 
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4.4.10 สรุปบทเรียนท่ีสําคัญ 

1. การสร-างความสัมพันธ6กับชุมชน เพ่ือสร-างความสัมพันธ6ท่ีดี ระหว�างคณะทํางานวิจัยยาเส-นตําบล
โนนสะอาด โรงเรียนและวัดในพ้ืนท่ี โดยการเข-าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของชุมชน เช�น ทําบุญทอดกฐิน ปลูกต-นไม-
ในชุมชน งานวันเด็กของโรงเรียน งานบวช และงานศพ เป	นต-น เพ่ือแสดงออกถึงความจริงใจ ท่ีมีต�อชาวบ-าน
ในชุมชน จนกลายเป	นความไว-วางใจ ท่ีจะเข-ามามีส�วนร�วม ในกิจกรรมต�างๆ ของคณะทํางานวิจัยยาเส-นระดับ
ตําบล  

2. การสร-างแกนนําของชาวบ-าน หรือ "คณะอนุกรรมการยาเส-นบ-านโนนคูณ" ด-วยการจัดประชุม  
กรรมการชุมชน  รวมท้ังชาวบ-าน เพ่ือเปwดกว-างให-กับคนในชุมชนทุกคน ได-เข-ามามีส�วนร�วม  ดังนั้น จึงต-อง
ชี้แจงจุดประสงค6 ของโครงการ บทบาท และความสําคัญของแกนนําชาวบ-าน คือ ต-องเป	นผู-ท่ีมีความสมัคร
ใจ เสียสละ สามารถอุทิศเวลาให-กับส�วนรวมได- และท่ีสําคัญ ต-องมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ท้ังของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน  สามารถกระตุ-น ชักจูงชาวบ-าน ให-เห็นถึงความสําคัญของพิษภัยของยาเส-น 
และยินดีร�วมมือกัน แก-ไขปHญหาของชุมชน และเป	นผู-นําในกิจกรรม การควบคุมการบริโภคและจําหน�ายยา
เส-นในพ้ืนท่ีได- 

3. การให-ความรู-แก�กลุ�มแกนนําชาวบ-าน เพ่ือให-กลุ�มแกนนําได-เกิดแนวคิด เก่ียวกับพิษภัยของยาเส-น 

และการแก-ไขปHญหาชุมชน โดยใช-กระบวนการมีส�วนร�วม ของชุมชน และเป	นพ้ืนฐานในการทํางานต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  การต-อนรับหน�วยงานท่ีมาศึกษาดูงาน 



 

4.5 วัดสระชัย  บ+านนาคู  ต.หนองกุง  อ

4.5.1ข+อมูลพ้ืนฐานของวัด 

ผุ+ท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องวัดปลอดบุหรี่

พระครูสุทธิสารโสภณ  เจ-าอาวาสวัดสระชัยและเจ-าคณะอําเภอน้ําพอง

ท่ีตั้ง บ-านนาคู ม.3   ตําบล

วัดสระชัย ต้ังอยู�บ-านนาคู หมู�ท่ี 

คณะสงฆ6มหานิกาย ท่ีดินท่ีต้ังวัดมีเนื้อท่ี 

พุทธศักราช 2458 เดิมชื่อ วัดสระแก-ว ต�อมาเปลี่ยนชื่อเป	น วัดสระชัย แต�ชาวบ-านเรียกว�า วัดบ-านนา

คู ได-รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 

20 เมตร ยาว 40 เมตร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปwดสอนเม่ือป;พุทธศักราช 

เป	นท่ีต้ังศูนย6อบรมพระนวกะภูมิประจําอําเภอน้ําพอง ปHจจุบันมีพระครูสิทธิสารโสภณ ชิโนรโส 

เจ-าคณะอําเภอน้ําพอง เป	นเจ-าอาวาสวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
4

 ข้อมลูจาก  http://www.m-culture.in.th/album/125635

หนองกุง  อ.น้ําพอง  จ.ขอนแก�น 

วัดปลอดบุหรี่   

พระครูสุทธิสารโสภณ  เจ-าอาวาสวัดสระชัยและเจ-าคณะอําเภอน้ําพอง 

ตําบล: หนองกุง   อําเภอ: น้ําพอง   จังหวัด: ขอนแก�น   รหัสไปรษณีย6

ต้ังอยู�บ-านนาคู หมู�ท่ี 3 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก�น สังกัด

คณะสงฆ6มหานิกาย ท่ีดินท่ีต้ังวัดมีเนื้อท่ี 5 ไร� 3 งาน น.ส. 3 เลขท่ี 111

เดิมชื่อ วัดสระแก-ว ต�อมาเปลี่ยนชื่อเป	น วัดสระชัย แต�ชาวบ-านเรียกว�า วัดบ-านนา

คู ได-รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ6 พุทธศักราช 2533 

เมตร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปwดสอนเม่ือป;พุทธศักราช 

เป	นท่ีต้ังศูนย6อบรมพระนวกะภูมิประจําอําเภอน้ําพอง ปHจจุบันมีพระครูสิทธิสารโสภณ ชิโนรโส 

เจ-าคณะอําเภอน้ําพอง เป	นเจ-าอาวาสวัด4 

ภาพท่ี 20   ทางเข-าวัดสระชัย 

                   

culture.in.th/album/125635 สืบค้นเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2556 
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รหัสไปรษณีย6: 40140 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก�น สังกัด

111 วัดสระชัย ต้ังเม่ือป;

เดิมชื่อ วัดสระแก-ว ต�อมาเปลี่ยนชื่อเป	น วัดสระชัย แต�ชาวบ-านเรียกว�า วัดบ-านนา

2533 เขตวิสุงคามสีมากว-าง 

เมตร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปwดสอนเม่ือป;พุทธศักราช 2524 และ

เป	นท่ีต้ังศูนย6อบรมพระนวกะภูมิประจําอําเภอน้ําพอง ปHจจุบันมีพระครูสิทธิสารโสภณ ชิโนรโส  
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โครงสร+างการทํางาน/จํานวนบุคลากร 

คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 15 คน  โดยมีการออกคําสั่งเจ-าอาวาสวัดสระชัย ท่ี 2/2554  

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2554  แต�งต้ังคณะกรรมการวัดปลอดสุรา/วัดส�งเสริมสุขภาพ/วัดปลอดบุหรี่ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราช

สมบัติครบ 64 ป; และทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เป	นคณะกรรมการดําเนินงานดังรายนามต�อไปนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบไปด-วย 

1. พระราชปริยัติโสภณ รองเจ-าคณะจังหวัดขอนแก�น ประธานท่ีปรึกษา 

2. นายอภิเชตุ  ชูคันหอม ประธานสหกรณ6บ-านนาคู  รองประธานท่ีปรึกษา 

3. นพ.วันชัย  อัศวภาค ผู-อํานวยการโรงพยาบาลน้ําพอง ท่ีปรึกษา 

4. น.ส.พัชรี  ศรีหาราช พยาบาลวิชาชีพ   ท่ีปรึกษา 

5. นางศศิธรณ6  นนทะโมลี พยาบาลวิชาชีพ   ท่ีปรึกษา 

6. นายม-อย  จันทร6โม-     ท่ีปรึกษา 

7. ผู-อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองกุง ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบไปด-วย 

1. พระครูสิทธิสารโสภณ  เจ-าอาวาสวัดสระชัย ประธานกรรมการ 

2. นายอภิเชตุ  ชูคันหอม  ผู-ใหญ�บ-านนาคู  รองประธานกรรมการ 

3. นายมี  มาตย6โพธิ์ศรี  ผู-ช�วยผู-ใหญ�บ-าน  กรรมการ 

4. นายสมบัติ  ดงพอง  ผู-ช�วยผู-ใหญ�บ-าน  กรรมการ 

5. นายคําดี  นามวิเศษ  ส.อบต.   กรรมการ 

6. นายคําภา  ปHดสีลาด  ส.อบต.   กรรมการ 

7. นางกาญจนา  กาญจนชัย  กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

8. นางปรีดา  เจริญโภคทรัพย6 กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

9. นางเพียรพิษ  พันโน  กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

10. นางประไพ  กลางฮวด  กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

11. นางสมหมาย  สีลาขวา  กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

12. นางบัวเครือ  แก-วแสนชัย  กลุ�มแม�บ-าน  กรรมการ 

13. นายทองสุข  บุตรพล  กรรมการศึกษา  กรรมการ 



 

 

14. นายคําภา  โสโท 

15. นายเกริกชัย  ศึกษา

 

 4.5.2 การจัดสภาพแวดล+อมของ

  มีการจัดสภาพแวดล-อมให-ภายในบริเวณวัดเป	นเขตปลอดบุหรี่ 

รณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณวัดและสต๊ิกเกอร6ห-ามสูบบุหรี่ตามท่ีต�างๆ เช�น กุฏิ ศาลาการเปรียญ 

ห-องน้ํา  ต-นไม-ในรอบบริเวณวัด และปPายรณรงค6คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในแต�ละป; มีภาพพิษภัยของ

ผู-สูบบุหรี่ติดให-เห็นเป	นตัวอย�าง

ภาพท่ี 21

 

4.5.3 ความเปFนมาของการจัดทําวัด

 เกิดจากการรวมกลุ�มกันของคณะสงฆ6ฝLายมหานิกายในเขตอําเภอน้ําพอง  โดยมีโรงพยาบาลน้ําพอง

เป	นพ่ีเลี้ยง ภายใต-ชื่อเครือข�ายสังฆประชาพัฒนาชุมชน  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก�น เป	นก

เริ่มต-นข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2543 โดยในระยะแรกนั้นดําเนินกิจกรรมแก-ไขปHญหาของชุมชนในเขตอําเภอน้ําพองท่ีเน-น

ไปในเรื่องของสุราเพียงอย�างเดียว  จนกระท่ังประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ต�อมามูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบ

บุหรี่ ได-เข-ามาสนับสนุนให-กลุ�มได-ดําเนินการ

   ผอ.ร.ร.บ-านหนองกุง กรรมการ

นายเกริกชัย  ศึกษา     กรรมการและเลขานุการ

การจัดสภาพแวดล+อมของวัดให+เปFนเขตปลอดบุหรี่ 

มีการจัดสภาพแวดล-อมให-ภายในบริเวณวัดเป	นเขตปลอดบุหรี่ 100% 

รณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณวัดและสต๊ิกเกอร6ห-ามสูบบุหรี่ตามท่ีต�างๆ เช�น กุฏิ ศาลาการเปรียญ 

ห-องน้ํา  ต-นไม-ในรอบบริเวณวัด และปPายรณรงค6คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในแต�ละป; มีภาพพิษภัยของ

ผู-สูบบุหรี่ติดให-เห็นเป	นตัวอย�าง 

21  ปPายรณรงค6ห-ามสูบบุหรี่ท่ีติดท่ัวบริเวณวัดสระชัย 

วัดปลอดบุหรี่ 

เกิดจากการรวมกลุ�มกันของคณะสงฆ6ฝLายมหานิกายในเขตอําเภอน้ําพอง  โดยมีโรงพยาบาลน้ําพอง

เป	นพ่ีเลี้ยง ภายใต-ชื่อเครือข�ายสังฆประชาพัฒนาชุมชน  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก�น เป	นก

โดยในระยะแรกนั้นดําเนินกิจกรรมแก-ไขปHญหาของชุมชนในเขตอําเภอน้ําพองท่ีเน-น

ไปในเรื่องของสุราเพียงอย�างเดียว  จนกระท่ังประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ต�อมามูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบ

บุหรี่ ได-เข-ามาสนับสนุนให-กลุ�มได-ดําเนินการเรื่องบุหรี่ควบคู�กันไปด-วยโดยเอาวัดเป	นสถานท่ีตัวอย�างหรือนํา
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กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

% มีปPายประกาศ ปPาย

รณรงค6และห-ามสูบภายในบริเวณวัดและสต๊ิกเกอร6ห-ามสูบบุหรี่ตามท่ีต�างๆ เช�น กุฏิ ศาลาการเปรียญ 

ห-องน้ํา  ต-นไม-ในรอบบริเวณวัด และปPายรณรงค6คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในแต�ละป; มีภาพพิษภัยของ

 

เกิดจากการรวมกลุ�มกันของคณะสงฆ6ฝLายมหานิกายในเขตอําเภอน้ําพอง  โดยมีโรงพยาบาลน้ําพอง

เป	นพ่ีเลี้ยง ภายใต-ชื่อเครือข�ายสังฆประชาพัฒนาชุมชน  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก�น เป	นกลุ�มองค6กรท่ี

โดยในระยะแรกนั้นดําเนินกิจกรรมแก-ไขปHญหาของชุมชนในเขตอําเภอน้ําพองท่ีเน-น

ไปในเรื่องของสุราเพียงอย�างเดียว  จนกระท่ังประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ต�อมามูลนิธิรณรงค6เพ่ือการไม�สูบ

เรื่องบุหรี่ควบคู�กันไปด-วยโดยเอาวัดเป	นสถานท่ีตัวอย�างหรือนํา
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ร�องในการเป	นพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่  กลุ�มนี้จึงได-ต้ังข้ึนมาเพ่ือแก-ปHญหาพฤติกรรมการด่ืมสุราและสูบบุหรี่ ซ่ึงเป	น

แนวทางให-สมาชิกได- ลด ละ เลิก และแยกกลุ�มเสี่ยงไม�ให-เข-าไปเก่ียวข-อง อีกท้ังยังปPองกันไม�ให-มีกลุ�มหน-าใหม�

เกิดข้ึนอีกในพ้ืนท่ี  โดยได-ดําเนินโครงการวัดและหมู�บ-านปลอดบุหรี่และสุรา ดําเนินกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมให-คน

ในชุมชนปลอดบุหรี่และสุรา โดยถือคติท่ีว�า “เลิกบุหรี่ สุรา เลิกจน” ซ่ึงมีวัตถุประสงค6ในการดําเนินงาน 3 ข-อ 

ได-แก� 1) เพ่ือส�งเสริมให-ประชาชนลดการบริโภคบุหรี่และสุรา  2) เพ่ือลดปHญหาและผลกระทบจากการสูบบุหรี่

และการด่ืมสุรา  3) เพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่และสุรา 

อย�างไรก็ตามท�านเจ-าอาวาสรูปปHจจุบันเล�าว�าก�อนมาจําพรรษาอยู�ท่ีวัดแห�งนี้ตัวท�านเองก็เป	นคนท่ีสูบ

บุหรี่จัดเช�นกัน รวมไปถึงพระลูกวัดด-วย สูบแข�งกันก็ว�าได-  ท้ังญาติโยมก็ถวายให-พระตามกิจกรรมหรืองาน

ต�างๆ ท่ีเก่ียวกับคณะสงฆ6ได-ไปทําพิธี พอนานเข-าก็ทําให-ติดบุหรี่ และสุขภาพเสื่อมโทรมท้ังคนท้ังพระ จนใน

เวลาต�อมาได-มีการต้ังกลุ�ม สังฆประชาพัฒนาชุมชนอําเภอน้ําพอง ดังท่ีกล�าวมาแล-ว การทํางานได-มีการหารือ

กันทุกครั้งในการประชุมในแต�ละเดือนจึงเกิดการตกผลึกทางความคิดท่ีจะแก-ไขปHญหาเรื่องบุหรี่ควบคู�ไปด-วย 

โดยให-วัดเป	นต-นแบบนําร�องของพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่  เพราะพระสงฆ6ถือว�าเป	นผู-มีบทบาทและเป	นผู-นําท่ีชาวบ-าน

ต�างให-ความเคารพนับถือจึงสมควรท่ีจะเป	นแบบอย�างของการ ลด ละ เลิก บุหรี่ได-ดี จึงได-ผลักดันการ

แก-ปHญหาบุหรี่ในชุมชน โดยทําโครงการวัดปลอดบุหรี่และสุราข้ึน พอทําไปได-สักระยะทางมูลนิธิรณรงค6เพ่ือ

การไม�สูบบุหรี่ ได-เข-ามาสนับสนุนและเปwดเวทีประชาคมท่ีวัด ทําให-เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของวัดปลอดบุหรี่

อย�างจริงจังและเข-มแข็งจนมาถึงปHจจุบัน โดยการมีส�วนร�วมของชุมเข-ามาเป	นคณะกรรมการดําเนินงานร�วมกัน  

4.5.4 กระบวนการในการดําเนินงาน 

 ในการทํางานนั้นนอกจากพระสงฆ6แล-วในแต�ละชุมชนนั้นจะใช-กลวิธีการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ

แก-ไขปHญหาเ พ่ือให- เ กิดการบูรณาการแก-ไขปHญหาเรื่องบุหรี่ ในชุมชนได-อย�างยั่ งยืนด-วยชุมชนเอง  

โดยคณะทํางานนั้นมาจากคนในชุมชน มีผู-นํา และมีต-นแบบท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได-อย�างถาวรมาเป	นแบบอย�าง 

ภายใต-การสนับสนุนและให-คําปรึกษาโดย กลุ�มสังฆประชาพัฒนาชุมชน และโรงพยาบาลน้ําพองเป	นพ่ีเลี้ยง  

ซ่ึงคาดหมายว�าจะทําให-ประชาชนมีความตระหนักถึงปHญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเน-นการมี

ส�วนร�วมในการแก-ไขปHญหาร�วมกันในชุมชน อันเป	นกลไกท่ีจะส�งผลให-ประชาชนลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทํา

ให-ปPองกันปHญหาด-านสุขภาพท้ังผู-สูบและบุคคลรอบข-าง รวมไปถึงชุมชนให-มีสุขภาพท่ีดี โดยเริ่มต-นจากวัด

ปลอดบุหรี่และขยายไปสู�หมู�บ-านได-อย�างแท-จริงและทําให-ชุมชนเข-มแข็ง เกิดความอยู�ดีมีสุขได-อย�างยั่งยืน   

ในการทํางานมีกลุ�มเปPาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ 
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1. ระยะท่ี 1  หมู�บ-าน/วัดปลอดบุหรี่และสุรานําร�อง 20 หมู�บ-าน/วัด ในระยะแรกนี้กลุ�มเปPาหมาย

ได-แก� พระสงฆ6 สามเณร สัปเหร�อ ศิษย6วัด มัคทายกวัด ไวยาวัจกรวัดและผู-ท่ีอาศัยอยู�ในวัด เป	น

บุคคลเปPาหมายอันดับแรก 

2. ระยะท่ี 2  ขยายผลหมู�บ-าน/วัดปลอดบุหรี่และสุรา ร-อยละ 50 จํานวน 55 หมู�บ-าน/วัด 

3. ระยะท่ี 3  หมู�บ-าน/วัดในอําเภอน้ําพองปลอดบุหรี่และสุรา ร-อยละ 100 จํานวน 110  

หมู�บ-าน/วัด 

4.5.5 กิจกรรม 

 ในการดําเนินการมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ส�งเสริมและสนับสนุนให-หน�วยงาน  องค6กร และประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการดําเนินการ

ต้ังแต�การวิเคราะห6ปHญหาและสาเหตุในชุมชน การวางแผนแก-ไข การดําเนินการแก-ปHญหา และ

การติดตามประเมินผลในการแก-ไข 

2. พัฒนาองค6ความรู-เก่ียวกับแก-ไขปHญหาบุหรี่ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย�างยั่งยืน โดยมี

การศึกษาดูงานตามสถานท่ีต�างๆ เพ่ือให-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู- และศึกษาความสําเร็จของแต�

ละพ้ืนท่ี ท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานด-านการควบคุมบุหรี่ 

3. กิจกรรมการสํารวจหมู�บ-าน/วัด ท่ีสมัครใจเข-าร�วมโครงการ เพ่ือกําหนดกลุ�มเปPาหมายและพ้ืนท่ีใน

การดําเนินงานและพ้ืนท่ีขยายผลสู�การเป	นพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ท่ัวอําเภอน้ําพอง 

4. สํารวจข-อมูลเก่ียวกับ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตหมู�บ-าน/

วัดเปPาหมาย เพ่ือหาแนวทางและกลวิธีในการแก-ไขปHญหา หรือภาษาอีสานท่ีว�า “เปwงบ-าน” 

5. เปwดเวทีชุมชนท่ีวัดบ-านเสียว ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก�น เพ่ือเป	นการ

แลกเปลี่ยนข-อมูลท่ีได-จากการสํารวจต�างๆ มาประมวลผล วิเคราะห6และแสดงความคิดเห็น

ร�วมกันก�อนลงมือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปPาหมาย 

6. จัดทําปPาย/สต๊ิกเกอร6/แผ�นพับ ติดประชาสัมพันธ6ตามท่ีต�างๆ ท่ีเห็นได-อย�างชัดเจนและมีการ

ประชาสัมพันธ6เสียงตามสายในหมู�บ-าน/คลื่นวิทยุชุมชนโดยอาสาสมัครเฝPาระวังในชุมชน 

7. การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสงฆ6ตามโอกาสและวันสําคัญต�างๆ ในทางพระพุทธศาสนา 

8. ให-รางวัลสําหรับคนท่ีเลิกเหล-า บุหรี่ได- เช�น มอบเกียรติบัตร โดยนิมนต6พระมหาเถระมามอบ

รางวัลเพ่ือเป	นขวัญกําลังใจแก�ผู-ท่ีเลิกเหล-า บุหรี่ได-สําเร็จ 
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4.5.6 การติดตามประเมินผล 

 ในการดําเนินงานมีคณะกรรมการท่ีทําหน-าท่ีคอยติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานในแต�ละ

หมู�บ-าน/วัดท่ีเข-าร�วมโครงการ โดยการจัดเวทีประชุมกลุ�มเครือข�ายสังฆประชาพัฒนาชุมชนและหมุนเวียน

สถานท่ีประชุมไปตามสถานท่ีท่ีเข-าร�วมโครงการ ตลอดจนติดตามเฝPาระวังโดยมีอาสาสมัครเฝPาระวังและ

แก-ปHญหาบุหรี่และสุราในวัด โดยมีการติดตามและประเมินผลทุก 1 เดือน และนอกจากนี้ยังมีการออกตรวจ

เยี่ยมตามวัดต�าง ๆ อีกด-วย 

4.5.7 ป�ญหาอุปสรรคท่ีพบและการแก+ป�ญหา 

 1. ในการทํางานระยะแรกไม�ได-รับความร�วมมือกับชาวบ-านและพระมากนัก เพราะขัดกับประเพณีท่ี

เคยทํามา เช�น การถวายบุหรี่ การจัดสุราต-อนรับผู-มาร�วมงานศพ และพระเองหลายรูปก็ยังสูบบุหรี่หนัก ใน

การแก-ไขใช-การขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ท้ังทางสงฆ6 และทางราชการ ชี้แจงให-ทุกฝLายเข-าใจโดยคณะทํางานไม�  

ท-อใจ 

 2. ขาดการจัดการเอกสารท่ีเป	นระบบ เพราะปHจจุบันเครือข�ายมีเป	นร-อยวัด ในบางวัดเจ-าอาวาสและ

ผู-ใหญ�บ-านยังขาดการประสานงานกัน รวมไปถึงบางวัดเจ-าอาวาสชราภาพมากแล-วทําให-เกิดความคลาดเคลื่อน

ในการติดต�อสื่อสาร ใช-วิธีการออกตรวจเยี่ยมเยือนตามวัดต�าง ๆ โดยไปกันเป	นทีม  

4.5.8 ผลการดําเนินงาน 

 จากการเริ่มต-นเพียงเพียงแค�ไม�ก่ีพ้ืนท่ีในระยะแรก จนถึงปHจจุบัน พ.ศ. 2555  มีการขยายจนมี

หมู�บ-าน/วัดเข-าร�วมโครงการ เป	นจํานวน 100 กว�าวัด เกือบครบท้ังพ้ืนท่ีในเขตอําเภอน้ําพอง และตามงาน

หรือกิจกรรมต�างๆ ในวัดทุกวันนี้ไม�มีการถวายบุหรี่ให-พระแล-ว ชาวบ-านเริ่มคิดว�า การถวายบุหรี่เป	นบาป ไม�มี

การสูบบุหรี่ในเขตวัด และในชุมชนผู-ท่ีสูบต-องไปแอบสูบ เพราะชาวบ-านเริ่มตระหนักและรับรู-ถึงพิษภัยของ

บุหรี่  รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมในการรักษา คือ ใช-วิธีธรรมโอสถบําบัด คือ การรักษาเยียวยาผู-สูบบุหรี่ด-วยหลัก

พุทธธรรม ตามหลักของศีล 5 ใช-สมถะวิปHสสนากรรมฐานบําบัด คือ การรักษาผู-สูบบุหรี่ด-วยการนําเข-าการ

ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนตามกติกาของกลุ�มสังฆประชาพัฒนาชุมชน คือ การ

ปฏิบัติตามระเบียบข-อบังคับท่ีกลุ�มบัญญัติไว- เป	นกติกาท่ีประชาคมร�วมกัน มีต-นแบบและแกนนําท่ีสามารถ   

ลด ละ เลิก ได- มาเป	นอาสาสมัครเฝPาระวังในชุมชน 



 

ภาพท่ี 

4.5.9 ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ

1. พระเป	นผู-นําและมีความเข-มแข็ง อันนําไปสู�ความสําเร็จนําพาในการขับเคลื่อน เพราะมีทุนเดิม        

ท่ีชาวบ-านต�างให-การเคารพนับถืออยู�แล-ว

2. ผู-นําชุมชน ผู-นํา อปท. 

3. การเผยแพร�ประชาสัมพันธ6และผู-สนับสนุนโครงการเป	นไปอย�างต�อเนื่อง

4. ญาติโยมผู-ไม�สูบช�วยเฝPาระวัง ทําให-ผู-สูบเกิดความละอาย

5. มีคณะทํางานท่ีเป	นเคยเป	

งานมีความต�อเนื่องและเข-มแข็งเพราะคณะทํางานมีประสบการณ6มากข้ึน

4.5.10 สรุปบทเรียนท่ีสําคัญ 

1. เกิดความภาคภูมิใจท่ีทําให-คนท่ีเก่ียวข-องหันมา ลด ละ เลิก นํามาสู�ความสุขและมีรายได-เพ่ิมข้ึน

2. เกิดความสามัคคีกันในคณะทํางาน

3. มีเครือข�ายและมีสังคมท่ีกว-างข้ึน ทําให-มีความรู-และมุมมองหลากหลายมิติ

4. เกิดความเป	นจิตอาสา ได-ร�วมงานกับคนดี ๆ 

5. คณะทํางานมีความสุขกับการทํางาน ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน  สุขภาพดีข้ึน

6. ประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัดสระชัยมากยิ่งข้ึ

 22  รางวัลวัดส�งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย 

ป�จจัยท่ีทําให+การทํางานประสบความสําเร็จ 

พระเป	นผู-นําและมีความเข-มแข็ง อันนําไปสู�ความสําเร็จนําพาในการขับเคลื่อน เพราะมีทุนเดิม        

ท่ีชาวบ-านต�างให-การเคารพนับถืออยู�แล-ว 

. มีการบูรณาการเอาเข-าสู�การเป	นนโยบายและกติการ�วมกัน

การเผยแพร�ประชาสัมพันธ6และผู-สนับสนุนโครงการเป	นไปอย�างต�อเนื่อง 

ญาติโยมผู-ไม�สูบช�วยเฝPาระวัง ทําให-ผู-สูบเกิดความละอาย 

มีคณะทํางานท่ีเป	นเคยเป	นกลุ�มเยาวชนท่ีเคยทํางานกับวัดปHจจุบันเป	นผู-ใหญ�ก็ยังทําง

มีความต�อเนื่องและเข-มแข็งเพราะคณะทํางานมีประสบการณ6มากข้ึน 

เกิดความภาคภูมิใจท่ีทําให-คนท่ีเก่ียวข-องหันมา ลด ละ เลิก นํามาสู�ความสุขและมีรายได-เพ่ิมข้ึน

เกิดความสามัคคีกันในคณะทํางาน 

มีเครือข�ายและมีสังคมท่ีกว-างข้ึน ทําให-มีความรู-และมุมมองหลากหลายมิติ 

เกิดความเป	นจิตอาสา ได-ร�วมงานกับคนดี ๆ  

คณะทํางานมีความสุขกับการทํางาน ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน  สุขภาพดีข้ึน

ประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัดสระชัยมากยิ่งข้ึน 
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พระเป	นผู-นําและมีความเข-มแข็ง อันนําไปสู�ความสําเร็จนําพาในการขับเคลื่อน เพราะมีทุนเดิม        

มีการบูรณาการเอาเข-าสู�การเป	นนโยบายและกติการ�วมกัน 

นกลุ�มเยาวชนท่ีเคยทํางานกับวัดปHจจุบันเป	นผู-ใหญ�ก็ยังทํางานอยู�ทําให-

เกิดความภาคภูมิใจท่ีทําให-คนท่ีเก่ียวข-องหันมา ลด ละ เลิก นํามาสู�ความสุขและมีรายได-เพ่ิมข้ึน 

คณะทํางานมีความสุขกับการทํางาน ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน  สุขภาพดีข้ึน 



 

“พระสงฆ6ถือว�าเป	นผู-ท่ีมีบทบาทและเป	นผู-นําท่ีชาวบ-านต�างให-ความเคารพนับถือ จึงสมควรท่ีจะเป	นแบบอย�าง

ของการ 
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พระสงฆ6ถือว�าเป	นผู-ท่ีมีบทบาทและเป	นผู-นําท่ีชาวบ-านต�างให-ความเคารพนับถือ จึงสมควรท่ีจะเป	นแบบอย�าง

ลด ละ เลิก บุหรี่” (พระครูสุทธิสารโสภณ,2555) 

ภาพท่ี 23    กิจกรรมถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต-นแบบปลอดบุหรี่
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พระสงฆ6ถือว�าเป	นผู-ท่ีมีบทบาทและเป	นผู-นําท่ีชาวบ-านต�างให-ความเคารพนับถือ จึงสมควรท่ีจะเป	นแบบอย�าง

กิจกรรมถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต-นแบบปลอดบุหรี่ 
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