รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดชุมพร ป ๒๕๕๖
สัญญาเลขที่ ๕๕-๐๑-๒๑
โดย
นางสมใจ ดวงพิบูลย
สนับสนุนโดย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.)และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไป
ปฏิบัติที่จังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบ
รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามาตรการควบคุมยาสูบสูการปฏิบัติในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียน และคนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ กลุมตัวอยางประกอบดวยประชาชนบานปากบอ ตําบลทะเล
ทรัพย และบานวังชาง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จํานวนหมูบานละ ๒๐๐คน เก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณ และการสังเกต
ผลการศึกษาพบวาดานสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบมีการ
ดําเนินการในสวนของนโยบาย การปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยใหบริการสาธารณสุข
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานและโรงเรียนและภาคประชาสังคม แตไมจริงจังเทาที่ควร
เนื่องจากผูรับผิดชอบงานมีนอย ประชาชนไมตระหนักและไมใหความสําคัญเทาที่ควร ดานรูปแบบ
การดําเนินงานที่สําคัญคือตองมีการประชุมชี้แจง ทําขอตกลงชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกกลุม รางมาตรการ ทดลองใช สรุปผลและประกาศใชอยางจริงจัง สวนดานปจจัยความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนคือผูนําทุกระดับมีสวนสําคัญตองใหความสําคัญ เปนแบบอยาง ประกาศใชและผลักดัน
ใหเปนนโยบายสาธารณะของชุมชน และที่สําคัญประชาชนผูสูบยาสูบและครอบครัวตองตระหนักถึง
พิษภัยของยาสูบ เห็นความสําคัญที่ตองลด-ละ-เลิกยาสูบอยางจริงจังเพื่อประโยชนของตนเองและ
บุคคลรอบขาง ตลอดจนตองมีระยะเวลาในการศึกษาชุมชนใหมากกวานี้ ในการนี้มีผูเลิกยาสูบไดจริง
จํานวน ๓ รายและพระภิกษุ ๕ รูปในหมูบานปากบอ และเลิกยาสูบไดจริงจํานวน ๒ รายในหมูบานวัง
ชาง ซึ่งไมแตกตางกัน สวนผูที่ลด-ละ ยาสูบก็มีจํานวนใกลเคียงกัน
ดังนั้นควรมีการดําเนินการที่ตอเนื่องและทั่วถึงเพื่อปองกันและดูแลผูที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ผลกระทบจากยาสูบ ลดความสูญเสียและภาวะโรคที่เกิดจากยาสูบ และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผูรับผิดชอบงาน ตลอดจนควรมีการศึกษาในระยะยาวตอไปในการดําเนินงานควบคุมยาสูบจังหวัด
ชุมพร

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากดร.นัยนา หนูนิล และ
ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและติดตามการศึกษาคนควาอยางใกลชิดเสมอมา
นับตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ขอขอบคุณศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ
(ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหงบประมาณสนับสนุน
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง
ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนรวมทีมวิจัยและคณะทํางานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการวิจัย ครั้งนี้
ที่อํานวยความสะดวก และใหการชวยเหลือ
สุดทายขอขอบคุณประชาชนบานปากบอ ตําบลทะเลทรัพย บานวังชาง ตําบลชุมโค อําเภอ
ปะทิว และบานแหลมยางนา ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ทุกคนที่กรุณาใหขอมูลที่
แทจริงตามแบบสอบถาม

ทีมงานผูวิจัยยาสูบจังหวัดชุมพร
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย

ค

กิตติกรรมประกาศ

ง

สารบัญตาราง

ช

สารบัญภาพ

ซ

บทที่ ๑ บทนํา

๑

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

๑

วัตถุประสงคการวิจัย

๓

ขอบเขตของการวิจัย

๓

นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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๕
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๖
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๑๕

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

๒๙

บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย

๓๖

รูปแบบงานวิจัย

๓๖

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

๓๗

การเก็บรวบรวมขอมูล

๓๘

การวิเคราะหขอมูล

๓๘

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๓๙

สถานการณการขับเคลื่อนมติสมัชชาดานการควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดชุมพร

๓๙

รูปแบบการควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดชุมพร

๔๔

ปจจัยความสําเร็จในการนํามาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการปฏิบัติ

๕๓

สารบัญ (ตอ)

หนา
บทที่ ๕ สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

๕๕

สรุปการวิจัยและอภิปรายผล

๕๕

ขอเสนอแนะ

๖๐

บรรณานุกรม

๖๒

ภาคผนวก

๖๔

ผลการวิเคราะหขอมูล

๖๔

ภาพกิจกรรม

๘๐

ประวัติผูวิจัย

๘๕

สารบัญตาราง

หนา
ตารางที่ ๑ ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดตางๆ ที่ถูกทําใหหลั่งเพิ่มขึ้นดวยนิโคติน

๑๒

ตารางที่ ๒ จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง

๔๖

ตารางที่ ๓ จํานวน และรอยละของประชาชนบานปากบอ
ตอระดับการติดสารนิโคตินในบุหรี่/ใบจาก

๕๒

สารบัญภาพ

หนา
ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

๓

บทที่ ๑

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมเสี่ยงทีม่ ีผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่ โดย
เพิ่มอุบัติการณความเสี่ยงของการโรคที่เกิดจากสารเคมีในควันบุหรี่ที่ตกคางในรางกาย โดยเฉพาะนิโคตินทีจ่ ะไปจับ
ที่ปอดและบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองและอวัยวะตางๆ จากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุวา บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคทางเดินหายใจ โรคระบบสืบพันธุ การสูบบุรี่ทําใหผูสูบเสียชีวิต ๑ คน ในทุก ๑๐ คน ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓
สัดสวนการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเปน ๑ คน ในทุก ๖ คน และผูสูบบุหรี่เปนระยะเวลานานจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวา
ผูไมสูบบุหรี่ถึง ๓ เทา โดยรอยละ ๕๐ จะเสียชีวิตเพราะบุหรี่ โดยครึ่งหนึ่งของผูเสียชีวิตอยูในวัยทํางาน ซึง่ เปนการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร เร็วขึ้น ๒๐-๒๕ ป (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ๒๕๔๓: ๓) ไมเพียงแตผูส ูบบุหรีเ่ ทานั้น
ที่ไดรับอันตรายจากการสูบบุหรี่ บุคคลทีอ่ ยูรอบขางก็ไดรับอันตรายจากควันบุหรีเ่ ชนกัน ซึง่ ผูทีไ่ มสูบบุหรี่ทีต่ องอยู
ในบรรยากาศทีม่ ีควันบุหรี่จะทําใหเกิดการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้าํ มูกไหล โดยเฉพาะผูทีม่ ีอาการหอบหืด
โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบจะทําใหอาการของโรคกําเริบ และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิดจากควันบุหรี่
เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖: ๔) สถิติชี้บอกวา ๑๗ เปอรเซ็นตของคนที่เปนมะเร็งปอดและ
ไมเคยสูบบุหรี่เลยเสียชีวิตเพราะไดรับควันบุหรี่มากขณะที่อยูในวัยเด็ก สวนพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพสตรีพบวาพิษ
บุหรี่สามารถทํารายระบบสืบพันธุสตรี ที่สูบบุหรี่เวลาตั้งครรภมีโอกาสแทงลูกและโอกาสการคลอดตายสูง และทารก
ที่คลอดจากมารดาที่สูบบุหรี่มักมีนํ้าหนักตัวตํ่ากวาปกติ มีผลทําใหไมประสบความสําเร็จในชีวิตการเรียนดีเทาทารก
ที่พอแมไมสูบ
องคการอนามัยโลกกําหนดใหวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปเปนวันงดสูบบุหรีโ่ ลก เพื่อใหหลายประเทศทัว่
โลกเกิดความสนใจและจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่ รัฐบาลไทยจึงใหความสําคัญกับการรณรงคเพือ่
การไมสูบบุหรี่ของประชาชนเปนอยางมาก เชน กําหนดนโยบายตอตานการสูบบุหรี่ ใหมีการปองกันการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนดวยวิธีการตางๆ อยางไรก็ตามวิธีการปองกันการสูบบุหรี่มีหลายวิธีทีต่ องประสานกันไป โดยเฉพาะภายใน
สถาบันการศึกษา ซึง่ ตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยไดออก
ระเบียบตางๆ เชนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในขอที่ ๑๖ ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “ใหบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหนาที่ในการเขามามีบทบาท

และมีสวนรวมในการปองกันบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดทุก
ชนิด” (คูม ือนักเรียนและผูป กครอง ๒๕๔๘ : ๑๓๒) และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีทิศทางในการขับเคลือ่ น
สังคม โดยเนนในกลุมเยาวชนทีม่ ีปญหาจากผลพวงของการโฆษณาและสงเสริมการขายของอุตสาหกรรมยาสูบที่
พยายามทําการตลาดกับเยาวชนในฐานะนักสูบหนาใหมและลูกคารายใหญ ซึ่งผูท ีเ่ กี่ยวของไดดําเนินการไประยะ
หนึ่งแลว ดังที่มีคําขวัญที่สอดคลองกับองคการอนามัยโลกที่ใหวา “เยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยบุหรี่” ที่มุง
เปาหมายทําใหเยาวชนปลอดบุหรี่ และป พ.ศ.๒๕๕๒ “บุหรี่มีพิษ รวมคิดเตือนภัย” (Tobacco

Health Warnings)

สถานการณนี้จึงเปนปญหาที่ยากแกการควบคุมและตองเฝาระวังดําเนินการอยางจริงจัง ในการทํางานควบคุมยาสูบ
นั้นตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันสังคม หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลตาง ๆ ในสังคม รวมทั้งสื่อที่
จะตองรวมมือกันในการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยจากบุหรี่และกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ การสรางภูมิคุมกัน
และพลังใหแกประชาชนใหมีศักยภาพในการตานภัยบุหรี่
การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ครั้ง
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนพลังการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวม
สรางสรรค นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใชหลักการทํางานดวยยุทธศาสตร
สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งใชในการขับเคลื่อน เพื่อแกปญหาที่ยาก และซับซอน โดยพึ่งพลัง ๓
สวน ทีเ่ ชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปญญา พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง เนน
กระบวนการ ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยาง
สมานฉันท เพื่อนําไปสู การเสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในป ๒๕๕๓ มีจํานวนทั้งสิ้น ๙ ประเด็น ซึ่ง
หนึ่ง ในนั้นคือ เรื่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ โดยสมัชชาไดรับรองมติใหภาคีรวมกัน
ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติขอทีส่ าม มีการกลาวใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใหความรวมมือในการ
สนับสนุนมาตรการความเสี่ยงตอสุขภาพ ซึง่ ในทิศทางการขับเคลือ่ นมติสูแนวปฏิบัติควรมีการขับเคลื่อน เครือขาย
รวมทํางาน รวมถึงขอเสนอใหหนวยงานเกี่ยวของรวมตัวทํางานแบบบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง และพัฒนาเพิม่
ศักยภาพกลไกการทํางานของแตละจังหวัด
จากภาวะสถานการณทั่วไปของจังหวัดชุมพร จากผลการสํารวจอัตราการสูบบุหรีแ่ ยกรายจังหวัด ป พ.ศ.
๒๕๕๐ และป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ จังหวัดชุมพรมีอัตราการสูบบุหรีล่ ดลงรอยละ ๒.๑๓ (รอยละ๒๗.๙๑ และรอยละ
๒๕.๗๘ ตามลําดับ) อยางไรก็ตามพบวามีการดําเนินงานในเรื่องการควบคุมยาสูบของหนวยงานตางๆ ยังไมไมมีการ
รวมประสานภารกิจหรือขับเคลื่อนนโยบายอยางเปนรูปธรรม ในการกําหนดแผนการมาตรการ และยุทธศาสตรเพื่อ
ควบคุมการบริโภคบุหรี่ โดยประสานงาน กับหนวยงาน และองคกรตางๆ ที่มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่มีอัตลักษณของจังหวัดชุมพร จึงเปน
โอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิ บั ติ ที ่ส อดคล อ งกั บ ประเด็ น อื ่น ๆ ของจั ง หวั ด ชุ ม พร ดั ง นั ้น ผู วิ จั ย และคณะจึ ง ได จั ด ทํ า โครงการวิ จั ย เชิ ง

ปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรือ่ งยาสูบไปปฏิบัติทีจ่ ังหวัดชุมพร ซึง่ เปนการรวมมือและบรูณา
การทางความคิดระหวางนักวิชาการและนักประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนมติ หารูปแบบกระบวนการ
หนุนเสริมการและคนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมที่จังหวัดชุมพร

วัตถุประสงคการวิจัย
๑. ศึกษาสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียน

๒. ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามาตรการควบคุมยาสูบ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และโรงเรียนj

๓. คนหาปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไป
สูการปฏิบัติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยนําเขา
คณะทํางานและ

กระบวนการ

หนวยงาน ที่เกี่ยวของทั้ง
ระดับจังหวัด อําเภอ

- การวางแผน (Planning)
- การปฏิบัติตามแผน (Acting)
- การสังเกตและบันทึกผล (Observing)

ตําบล

- การสะทอนผล (Reflecting)

หมูบานและโรงเรียน

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดงานวิจัย

ผลลัพธ์
- เกิดเครือขายและรูปแบบ

การนํานโยบายการควบคุม
ยาสูบสูการปฏิบัติ
- กลุมเสี่ยง/ผูสูบบุหรี่ลดลง
หรือไดรับการดูแล

ขอบเขตของการวิจยั
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกําหนดขอบเขตในแตละ
ขั้นตอนออกเปน ๓ ดาน คือ พื้นที่ศึกษา กลุมเปาหมาย และระยะเวลาการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา คือ หมูที่ ๕ ตําบลทะเลทรัพย และหมูที่ ๔ตําบลชุมโค อําเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร
กลุม เปาหมาย

กลุมเปาหมายหลัก : คณะทํางานและหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ระดับจังหวัด คือ คณะกรรมการที่มาจากภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาครัฐ
ระดับอําเภอ คือ คณะทํางานระดับอําเภอทีม่ าจากภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม และภาครัฐ
ระดับตําบล คือ ผูน ําชุมชน องคกรทองถิ่น องคกรสาธารณสุขระดับทองถิ่น
ในตําบล
ระดั บ หมู บ า นและโรงเรีย น คือ อาสาสมัค รประจํา หมูบา น ผูอํ านวยการ
โรงเรียน คณาจารย และ ผูปกครองนักเรียน
กลุมเปาหมายรอง : ผูสูบบุหรี่ และกลุมเสี่ยง เชน เยาวชน

ขอตกลงเบื้องตน
ผูวิจัยทําการศึกษาในพื้นที่อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเทานั้น

ขอจํากัดในการวิจัย
ระยะเวลาทีก่ ําหนดไมตรงตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ(วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

นิยามศัพทเฉพาะ
สถานการณ หมายถึง เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศที่เอื้อตอการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ

รูปแบบกระบวนการ หมายถึง วิธีดําเนินการตามแบบแผนและขัน้ ตอนที่สรางหรือพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎีเพื่อถายทอดความสัมพันธขององคประกอบ โดยใชสอื่ ที่ทําใหเขาใจไดงายและกระชับถูกตอง และ
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณจริงไดเพื่อชวยใหตนเองและคนอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น
ปจจัยความสําเร็จ หมายถึงปจจัยที่สําคัญยิ่งประกอบดวยการจัดการ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับองคกรที่ตองทําใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติเรื่องยาสูบ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกิดภาคีเครือขายในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ในการขับเคลื่อนมติการ
ควบคุมยาสูบจังหวัดชุมพร

๒. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบ จังหวัดชุมพร
๓. เกิดแนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนมติการควบคุมยาสูบของ
จังหวัดชุมพรอยางเปนรูปธรรม

บทที่ ๒

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการครัง้ นีม้ ีความมุง หมายเพื่อศึกษาการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิบัติที่จังหวัดชุมพรป ๒๕๕๖ มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พอสรุปไดดังนี้

๑. แนวคิดและสถานการณเกี่ยวกับยาสูบ
๒. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

๑. แนวคิดและสถานการณเกี่ยวกับยาสูบ
๑.๑ ความหมาย
บุหรี่ ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะ
มีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซึ่งมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษหรือใบ
ยาแหงหรือยาอัด
องคการอนามัยโลกจึงรณรงคใหประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมกันปองกันพิษภัย ลดการปวย และ
เสียชีวิตของประชาชน โดยกําหนดประเด็นรณรงคในปนี้ไววา "จับตา เฝาระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ" เพื่อให
ประชาชนรูเทาทันกลยุทธ และรวมมือกันเฝาระวังความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ตาง ๆ ใน
การขัดขวางมาตรการสําคัญในการควบคุมยาสูบ(๒๕๕๕)

๑.๒ สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย
สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการสํารวจ การสูบบุหรี่ของคนไทยทั้งประเทศครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
พบวา มีผูสูบบุหรี่จํานวน ทั้งสิ้น ๘.๖ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๐.๑ จากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา ประเทศ
ไทยมีผูสูบบุหรี่เปนประจําจํานวน ทั้งสิ้น ๑๐.๖ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๐.๖ ของประชากรทีม่ ีอายุมากกวา ๑๑ ป
ในป ๒๕๔๔ พบวา ผูที่สูบบุหรี่เปนประจํามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ ๑๗.๙ ป โดยมีอายุนอยลง เมื่อเทียบกับป ๒๕๐๐
(๑๘.๕ป) และพบวาทุกกลุม วัยมีอายุเริ่มสูบบุหรีน
่ อยลง

โดยเฉพาะกลุมเยาวชน(๑๕-๒๔ ป) เริม่ สูบบุหรี่เมือ่ อายุ

นอยลงคอนขางมากกวากลุมอื่น คือจากป ๒๕๕๐ เยาวชนเริม่ สูบบุหรีอ่ ายุเกือบ ๑๗ ป และในป ๒๕๕๔ ลดลงเปน
๑๖.๒ ป

สํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสํารวจสถานการณ
การบริโภคบุหรี่และยาสูบป ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการสํารวจครั้งที่ ๒ หลังจากทีด่ ําเนินการครั้งแรกในป ๒๕๕๒ ในคนไทย
ตัง้ แตอายุ ๑๕ ปขึน้ ไป พบวา มีผูสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบทุกชนิดเพิ่มสูงขึน้ ถึง ๑๓ ลานคน หรือรอยละ ๒๔ ของ
ประชากรอายุ ๑๕ ปขึน้ ไป แบงเปนชาย รอยละ ๔๖.๖ หญิงรอยละ ๒.๖ เพิ่มจากป ๒๕๕๒ ถึง ๕ แสนคน โดย
แบงเปนการสูบบุหรี่ชนิดตาง ไดแก ผูสูบบุหรี่จากโรงงาน (บุหรี่ซอง) จํานวน ๕.๑ ลานคน บุหรี่มวนเอง จํานวน ๔.๗
ลานคน สูบรวมทั้ง ๒ ชนิด จํานวน ๓.๑ ลานคน และชนิดอื่น ๆ เชน บารากู ไปป ซิการ ฯลฯ จํานวน ๑ แสนคน

๑.๓ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย
ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ป ๒๕๕๔ พบวาประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้น
ไป จํานวน ๕๓.๙ ลานคน เปนผูที่สูบบุหรี่ ๑๑.๕ ลานคน หรือรอยละ ๒๑.๔ โดยเปนผูที่สูบบุหรี่เปน
ประจํา ๙.๙ ลานคน(รอยละ ๑๘.๔) และเปนผูที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง ๑.๖ ลานคน (รอยละ ๒.๙) โดย
อัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง ๒๐ เทา คือรอยละ ๔๑.๗ และ ๒.๑ ตามลําดับ เปนผูที่อยู
นอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล ๑.๔ เทา คือ รอยละ ๒๓.๕ และ ๑๗.๓ ตามลําดับ มีผูที่
เคยสูบเปนประจําเลิกสูบแลวรอยละ ๒๗.๒ ผูที่สูบปจจุบันและคิดจะเลิกสูบ รอยละ ๕๔ เคยพยายาม
เลิกสูบในชวง ๑๒ เดือนรอยละ ๓๖.๗ และผูที่คิดอยากเลิกสูบเพราะเห็นภาพคําเตือน รอยละ ๖๒.๖
โดยสิ่งที่นาเปนหวง คือ พบผูที่สูบนิยมบุหรี่ราคาถูกมากขึ้น จากเดิม ๑ ใน ๕ ยี่หอ เพิ่มเปน ๒ ใน ๕
ราคาเฉลี่ย ๓๐-๔๕ บาท ขณะที่สถานการณการสูดควันบุหรี่มือสองในตลาดสด หรือตลาดนัดมาก
ที่สุดรอยละ ๖๘.๘ ในบานรอยละ ๓๖ และที่ทํางานรอยละ ๓๐.๕ (สํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสํารวจสถานการณการบริโภคบุหรี่และยาสูบป ๒๕๕๔)
พิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เปนประจํา ในชวงป ๒๕๔๔๒๕๕๒ พบวาอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลง แตในป ๒๕๕๔ มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒
คือจากรอยละ ๑๘.๑ เปนรอยละ ๑๘.๔ โดยเพิ่มขึ้นในผูชายจากรอยละ ๓๕.๕ เปน ๓๖.๑ สวน
ผูหญิงอัตราการสูบยังคงที่ จากการสํารวจพฤติกรรมของผูที่ปจจุบันไมสูบบุหรี่แตในอดีตเคยสูบเปน
ประจํา ในป ๒๕๕๔ พบวา สาเหตุที่ทําใหเลิกสูบมากที่สุดเพราะ พบวา ไมดีเลยตัดสินใจเลิกเอง (รอย
ละ ๓๔.๒) รองลงมา คือปวย/เปนโรคแลวแพทยแนะนํา ใหงดสูบบุหรี่ (รอยละ ๒๘.๒) และสามี/
ภรรยา/ลูก ขอรอง(รอยละ ๑๔) ตามลําดับ ผูชายเลิกสูบบุหรี่มีสาเหตุเดียวกับที่กลาวขางตน ในขณะ
ที่ผูหญิงเลิกสูบบุหรี่เพราะพบวาไมดีเลยตัดสินใจเลิกเองมากที่สุด (รอยละ ๓๗.๓)
๑.๔ กลไกการติดบุหรี่
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอตัวผูส บู และมีผลกระทบตอสุขภาพผูที่อยูใกลเคียงที่สดู ควันบุหรีเ่ ขาไป
ในทางการแพทยถือวาการสูบบุหรี่เปนโรคชนิดหนึ่งที่ตองการการบําบัดรักษา ผลิตภัณฑยาสูบหลายชนิดไดรับการ
ปรุงแตงกลิ่น รส เพื่อใหผูเสพเกิดความพึงพอใจในการเสพ ยิ่งไปกวานั้น การเริม่ ตนหัดลองบุหรีเ่ ร็วเทาไรก็ยิ่งสงผล

ใหมีปญหาทางสรีระ, จิตใจ และสังคมมากขึ้นเทานั้น ซึ่งจะทําใหกลายเปนผูต ิดบุหรี่ และรับผลกระทบจากบุหรีส่ ูง
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ผูส ูบบุหรีส่ วนใหญไมสามารถเลิกบุหรี่ไดงาย การเลิกบุหรี่จึงไมใชทางเลือกที่งายสําหรับคนที่
สูบบุหรีเ่ ปนสวนใหญ เพราะจําเปนตองเอาชนะการเสพ และการติดนิโคติน อยางไรก็ตามการหยุดหรือเลิกบุหรีไ่ มวา
ในชวงเวลาใดของชีวิต จะทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพทั้งในระยะสั้น และในระยะยาวแนนอน คนที่สบู หรือคนที่ใช
ผลิตภัณฑยาสูบสวนใหญจะพบวา การเลิกอยางเด็ดขาดเปนสิ่งที่คอนขางยาก อาจเลิกไดเพียง ๒-๓ วันแรกเทานัน้
การใชพฤติกรรมบําบัด การใหยาชวยการเลิกบุหรี่จึงถือเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ได
และแตละวิธีกส็ ามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกันและกันไดดวย ผูปวยโรคตางๆ หรือผูปวยที่ใชยารักษาโรคหลายชนิด
ลวนแตไดรับผลเสียจากการสูบบุหรี่ ทั้งทําใหเกิดภาวะกําเริบของโรค และปฏิกิริยาระหวางยากับสารตางๆ ในบุหรี่
ดวย

๑.๕ สาเหตุการติดบุหรี่ สามารถแบงออกเปน ๓ แบบดวยกัน
๑.๕.๑ ภาวะเสพติดทางสังคมหรือสภาพแวดลอม พบวาคนรอบขางเปนปจจัยสําคัญในการเริ่มตน
ทดลองสูบบุหรี่ และการไดรับความยอมรับจากคนรอบขาง และเพื่อนฝูง เชน การเลียนแบบหรือไดรับการยั่วยุจาก
คนรอบขาง
๑.๕.๒ภาวะเสพติดทางพฤติกรรมและจิตใจ เปนการเสพติดชนิดหนึง่ โดยเกิดจากการเรียนรูแลว
ปฏิบัติจนเคยชิน ยกตัวอยางเชน การกินกาแฟหรือดืม่ เหลาไปดวย และสูบบุหรีไ่ ปดวย ดังนั้นเวลากินกาแฟหรือดื่ม
เหลาแลวจึงอยากสูบบุหรี่ หรือ การสูบบุหรี่ในหองทํางาน เวลาเมื่อเขามาในหองทํางานจะเกิดความอยากสูบบุหรี่
หรือการสูบบุหรีเ่ วลาขับถายเปนประจํา นอกจากนี้การสูบบุหรี่เวลาขับถายอาจเกิดไดจากภาวะเสพติดนิโคตินได
ดวยเชนกัน เปนตน
๑.๕.๓ ภาวะเสพติดนิโคติน คือ ในภาวะที่สูบบุหรี่รางกายจะทํางานไดเสมือนเปนปกติ แตเมื่อขาด
นิโคตินรางกายจะเสียสมดุลทําใหเกิดอาการขาดนิโคติน (withdrawal symptoms) เชน หงุดหงิด, กระสับกระสาย, ปวด
หัว, นอนไมหลับ, วิงเวียนศีรษะ, ซึมเศรา, หดหู, สมาธิไมคอยดี, คิดอะไรไมออก และทองผูก เปนตน ผลเหลานี้มักทํา
ใหผูที่พยายามหยุดบุหรี่ทนไมได และตองการบุหรี่มาสูบอีก
๑.๖ ผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ
บุหรี่ที่ผานการเผาไหมแลว จะไดควันบุหรี่ที่ประกอบไปดวยนิโคตินซึ่งเปนสารเสพติด, กาซ
คารบอนมอนนอกไซด (carbonmonoxide) และสารประกอบอืน่ ๆ มากกวา ๔,๐๐๐ ชนิด มีสารมากกวา ๔๐ ชนิดเปน
สารกอมะเร็ง สารเหลานี้จะเปนสารพิษ และสารกอมะเร็งเมื่อบุหรี่มกี ารเผาไหมเกิดขึ้น
สารประกอบในบุหรี่มีดังนี้
๑. nicotine สารที่พบเฉพาะในใบยาสูบเทานั้น มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทแบบออน ๆ โดยออก
ฤทธิ์ที่ระบบประสาทสวนกลางโดยตรง ทําใหผูที่ใชเกิดการติดได nicotine ซึ่งนิโคตินเปนสารที่มีฤทธิ์กระตุน คือทําให

หลอดเลือดเกิดการหดรัดตัว (vasoconstriction), ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น, หัวใจเตนเร็ว และแรงขึ้น และทําใหความ
อยากอาหารลดนอยลง
๒. tar หรือน้ํามันดินเปนสารประกอบเกาะกันเปนสีน้ําตาล ทําใหระคายเคืองทางเดินหายใจ และ
เปนสารกอมะเร็ง เชน มะเร็งปอด, มะเร็งหลอดลม, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งไต และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ
๓. acetaldehyde เปนสารปรุงแตงซึ่งชวยเสริมฤทธิ์กับนิโคติน ทําใหมีฤทธิ์เสพติดมากขึ้น
๔. ammonia ทําใหคาความเปนกรด-ดาง หรือคาpH ในควันบุหรี่ต่ําลง และสรางนิโคตินที่แตกตัว
อิสระ (free nicotine) ในระดับสูงที่รา งกายสามารถที่จะดูดซึมไดเร็วกวานิโคตินที่ไมแตกตัว แอมโมเนียทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหแสบตา, แสบจมูก และระคายเคืองทางเดินหายใจ
๕. arsenic หรือ สารหนู เปนสารเคมีที่ประกอบอยูในจําพวกผลิตภัณฑยาฆาหญา มีผลตอระบบ
ทางเดินอาหาร เมื่อรับเอาสารนีเ้ ขาไปจะเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน และทองรวงอยางแรง
๖. cadmium เปนสารที่ใชในอุตสาหกรรม polymer electronic และเปนสารประกอบทีอ่ ยูใ น
ถานไฟฉายดวย มีผลกระทบตอตับ ไต และสมอง กอใหเกิดมะเร็ง
๗. carbonmonoxide เปนกาซที่แยงจับกับเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซิเจน ทําใหรางกายขาด
ออกซิเจน และเกิดอาการมึนงง คลื่นไส เหนื่อยงาย
๘. formaldehyde สารนี้กอใหเกิดมะเร็ง และมีฤทธิ์กัดกรอนตา, ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
การหายใจเอาสารนีเ้ ขาไปจะทําใหปอดอักเสบ การกลืนหรือกินเขาไปจําทําลายตับ และไต การสัมผัสสารเปน
เวลานานทําใหผิวหนังผิดปกติกอใหเกิดเนื้องอก มีผลทําลายตับ ไต หัวใจ และอาจเปนสารเปลีย่ นแปลงพันธุกรรม
ดวย
๙. mercury (สารปรอท) สารนี้มีผลทําลายระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความจําเสื่อม
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมเปลี่ยน กระเพาะอาหารและลําไสผดิ ปกติ เกิดผื่นแดง ทําลายสมอง และไต
๑๐. nitrogen dioxide เปนกาซพิษทีท่ ําลายเยื่อบุทางเดินหายใจ และถุงลม และทําใหเกิดโรคถุง
ลมปอดโปงพอง
ควันบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรค และสงผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบและผูใกลชิด ไดแก
๑. โรคหัวใจและหลอดเลือด บุหรีก่ อใหเกิดการแข็งตัวของเสนเลือดในหลอดเลือดใหญ และ
หลอดเลือดเล็กๆ (atherosclerosis) โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary) ทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบแคบที่ผนัง
หลอดเลือดแดงโคโรนารี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพอยางฉับพลัน เกิดการปริแตก และกระตุนใหเกิดการกอ
ตัวของลิ่มเลือดจนทําใหหลอดเลือดอุดตันอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการขาดเลือดของกลามเนื้อหัวใจอยางรุนแรง
ผูปวยมักมีอาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอกเปนอาการสําคัญ ซึ่งหากรุนแรงมาก และเปนระยะเวลานานสามารถ
ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน องคการอนามัยโลกระบุชัดวาบุหรี่เปนสาเหตุของความดันโลหิตสูง และเปน
ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด จึงแนะนําใหเลิกบุหรีเ่ พื่อลดปจจัยเสี่ยงของโรคเหลานี้ นอกจากนี้บุหรี่

ยังเปนปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการแข็งตัวของเสนเลือด(atherosclerosis) ของ
หลอดเลือดที่ไปเลีย้ งสมอง
๒. โรคมะเร็งปอด โดยเฉลี่ยผูสูบบุหรี่เสีย่ งตอการเปนโรคมะเร็งปอดมากกวาผูไ มสูบบุหรี่ถึง ๑๒
เทา และหากสูบมานาน ๒๑- ๔๐ป โอกาสเสี่ยงจะมากวาผูไ มสบู ถึง ๓๐ เทา จากสถิติของสหรัฐอเมริกาพบวารอยละ
๓๐ ของผูปวยมะเร็งปอดที่มไิ ดสูบบุหรี่ เกิดโรคมะเร็งจากควันบุหรี่ทผี่ ูอื่นสูบ และมะเร็งปอดจัดเปนมะเร็งอันดับ
หนึ่งในชายไทย
๓. โรคมะเร็งตางๆ บุหรี่ยังเปนสาเหตุของโรคมะเร็งกลองเสียง, ชองปาก, หลอดอาหาร, ตับออน,
ไต และกระเพาะปสสาวะ บุหรี่ยังอาจเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งกระเพาะอาหารอีก
ดวย
๔. โรค chronic obstructive pulmonary disease (COPD) หรือโรคถุงลมโปงพอง -- บุหรี่เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดโรคCOPD และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยทําใหเกิดการอักเสบ ระคายเคืองทางเดินหายใจ
สงผลใหมีการสรางเสมหะมากทําใหผูปวยไอเรื้อรัง ผนังทางเดินหายใจหนาขึ้น และชองทางเดินหายใจแคบลง เกิด
ถุงลมปอดโปงพองเนื่องจากมีการขยาย และทําลายถุงลมเล็กๆในปอด โรค COPD สามารถรักษา/แกไขใหปอด
กลับมาทํางานปกติไดยากความผิดปรกติของสมรรถภาพปอดไมสามารถกลับมาเปนปรกติได แมวาจะหยุดสูบบุหรี่
มานาน และการตอบสนองตอการรักษามีจํากัด ผูปวยแตละคนตอบสนองตอการรักษาไดไมเหมือนกัน
๕. โรคระบบทางเดินอาหาร บุหรีม่ ีสวนเกี่ยวของกับการเกิดแผลในทางเดินอาหารสวนบน พบ
แผลในกระเพาะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน (duodenum) ของผูสูบบุหรี่ไดมากกวา และอัตราการหายของแผลชา
กวาผูไมสูบบุหรี่ รวมถึงมีโอกาสทีแ่ ผลจะทะลุสูงขึ้นดวย
๖. โรคในชองปาก มีการศึกษาที่แสดงวาบุหรีเ่ ปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต
สารเคมีในบุหรี่ทําใหกระบวนการหายของโรคปริทันต และแผลการผาตัดในชองปากหายชาลง และบุหรี่ยังลดการ
ดูดซึมของวิตามินซีในรางกาย ทําใหเกิดปญหาเลือดออกตามไรฟนได ดังนั้นการทานวิตามินซีเสริมควบคูกับการเลิก
บุหรี่อาจชวยลดปญหาเลือดออกตามไรฟนได ผูสูบบุหรี่จะมีคราบหินปูนฝงแนนที่ฟน เกิดชองวางระหวางฟน และ
เหงือก โครงสรางของกระดูก และเนื้อเยื้อที่ยึดฟนหายไป นอกจากนีบ้ ุหรี่ยังกอใหเกิดกลิ่นปาก, ฟนเหลือง, เหงือกรน
และอาการระคายเคืองในคออีกดวย และยิ่งสูบปริมาณมาก ความเสี่ยงในการเกิดโรคปริทันตก็ยิ่งสูงขึ้น
๗. สตรีมีครรภที่สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงตอการแทงโดยไมทราบสาเหตุ,เลือดออกระหวาง
ตั้งครรภ, คลอดกอนกําหนด และคลอดทารกน้ําหนักตัวนอยกวาสตรีมีครรภทไี่ มสูบบุหรี่ถึง ๒๐๐ กรัม ธนาคารโลก
รายงานวา มีงานวิจัยที่ใหขอมูลวาพบสารกอมะเร็งซึ่งปรกติพบในควันบุหรี่ปนอยูในปสสาวะของทารกแรกเกิดที่
มารดาสูบบุหรี่ดวย สตรีทสี่ ูบบุหรีจ่ ะหมดประจําเดือนเร็วกวาสตรีทไี่ มสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยถึง ๒ปและยังมีความเสี่ยงสูง
ตอภาวะกระดูกพรุนขณะทีส่ ตรีทไี่ มสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่จากบุคคลรอบขางในชวงตั้งครรภ มีโอกาสคลอดทารก
ที่มีการเจริญเติบโตชากวาปกติได

๘. ผูที่ไมสูบบุหรี่แตสมั ผัสกับมลพิษจากควันบุหรี่ (environmental tobacco smoker, ETS หรือทารกที่
สัมผัสมลพิษจากควันบุหรี่จะเพิม่ ความเสี่ยงตอการเปนโรคปอดบวม และหลอดลมอักเสบในขวบปแรก หูชน้ั กลาง
อักเสบ เสีย่ งตอกลุมอาการเสียชีวติ เฉียบพลันของทารก (sudden infant death syndrome, SIDS) และมีโอกาสปวยดวย
โรคหอบหืด ทารกที่ไดรับควันบุหรี่เปนประจําจะมีโอกาสเปนผูสูบ และติดบุหรีต่ อไปไดในอนาคต ผูทไี่ มสูบบุหรี่
สามารถสูดหายใจเอาควันบุหรี่เขาไปในรางกายไดเชนเดียวกับผูทสี่ ูบบุหรี่ถึง ๒ ทางคือ สูดควันบุหรี่ที่ผสู ูบพนออกมา
โดยตรง (mainstream smoke) กับสูดควันจากบุหรี่ที่ถูกจุดไว (sidestream smoke) มลพิษจากควันบุหรี่ทผี่ ไู มสูบไดรับเพิ่ม
ความเสีย่ งการเกิดโรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจในคนที่ไมสูบบุหรี่ ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณที่มลพิษจากควันบุหรี่ที่ไดรับ
ดวย ผูที่ไมสูบบุหรี่เมื่อไดรับควันบุหรี่ก็จะไดรบั นิโคตินในบุหรี่เขาสูรา งกาย และจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนโคตินิน
ดังนั้นจึงสามารถตรวจพบโคตินินไดในเลือด น้ําลาย และปสสาวะของผูไมสูบบุหรี่ มลพิษจากควันบุหรีก่ อใหเกิด
อาการระคายเคืองที่ตา, ทําใหน้ําตาไหล, คันตา, เยื่อบุตาแดง และตองกระพริบตาถี่กวาปกติ นอกจากนี้ยังเกิดอาการ
ระคายเคืองเยื่อบุในโพรงจมูกทําใหเกิดอาการบวม, น้ํามูกไหล และจามไดดวย มากไปกวานั้นยังอาจกอใหเกิดอาการ
ระคายเคืองในลําคอ, กอใหเกิดอาการไอ มีเสมหะมาก และการทํางานของปอดลดลง มลพิษจากควันบุหรี่ก็ยัง
กระตุนใหผูปวยโรคหอบหืดมีอาการกําเริบไดดวย second hand smoker)
๙. การสูบบุหรี่กับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย สารนิโคตินจะเขาไปกระตุน การบีบ
ตัวของหลอดเลือด รวมถึงทําใหระดับฮอรโมนในเลือดลดต่ําลง โดยเฉพาะฮอรโมนเทสโตสเตอโรนซึ่งเปนฮอรโมนที่
ทําหนาที่ควบคุมลักษณะทางเพศของชาย และยังทําใหเกิดการรวมตัวของกรดไขมันในเลือดเพิม่ ขึ้นอีกดวย ซึ่งเปน
สาเหตุทําใหเกิดการอุดตัน และการไหลเวียนเลือดที่บริเวณอวัยวะเพศชายผิดปกติ บุหรี่มผี ลตอการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศชาย ผูส ูบบุหรีม่ ีความเสี่ยงตอการเกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถึง ๒ เทา และพบความเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศรวมกับโรคอื่นๆ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
๑.๗ กลไกการติดนิโคติน ทุกครั้งที่ผูสูบบุหรี่ไดสดู ควันบุหรีเ่ ขาไปในรางกาย จะไดรับสารเคมีมากมายนับ
พันชนิด ซึ่งลวนแตมีโทษตอรางกายทั้งสิ้น ตัวอยางเชน สารกอมะเร็ง สารที่เหนีย่ วนําใหเกิดอนุมลู อิสระ รวมทั้งสาร
เสพติดนิโคติน (nicotine)
การเขาสูร างกายของนิโคติน เมื่อสูดควันบุหรี่เขาไป นิโคตินจะถูกดูดซึมผานผนังเซลลทางเดิน
หายใจเขากระแสเลือด แลวไปออกฤทธิ์ที่สวนตางๆของรางกาย เชน สมอง หัวใจ และหลอดเลือด ทางเดินอาหาร
และกลามเนื้อลาย เปนตน นิโคตินจะถูกกําจัดออกจากรางกายทางปสสาวะในรูปของโคตินิน (cotinine)
นิโคตินทําใหเกิดการเสพติด ซึ่งเปนผลของนิโคตินตอระบบประสาทสวนกลาง พบวานิโคตินออก
ฤทธิ์ใกลเคียงกับสารเสพติดอื่นๆ เชน แอมเฟตามีน โคเคน ตอระบบประสาทสวนกลางในการทําใหติดยาในระบบ
ประสาทสวนกลางมีสวนที่รับรูเกี่ยวกับอารมณ และความรูส ึกเปนสุขใจซึ่งเรียกวา "brain rewarding pathway" โดยเริม่
จากสมองสวนที่เรียกวา ventral tegmental area (VTA) ซึ่งจะสงสัญญาณประสาทไปที่สมองสวน nucleus accumbens
(shell region) ในรูปของสารเคมีที่ชื่อ "dopamine (DA) โดปามีน"สารโดปามีนที่สมองสวนนี้ทําหนาที่สําคัญในการทําให
รางกายรูส ึกมีความสุข, อิม่ เอิบใจ และมีแรงจูงใจ นิโคตินที่ไดจากควันบุหรี่จะผานจากเลือดเขาไปในระบบประสาท
สวนกลางไดเร็วมาก จากนั้นนิโคตินจะไปออกฤทธิ์กระตุน "brain rewarding pathway" โดยการจับกับตัวรับของมันที่ชื่อ
nicotinic receptor ที่อยูบนปลายประสาทของ VTA มีผลทําใหมีการหลัง่ ของสารโดปามีนออกมามากขึ้น ดังแสดงในรูป

ที่ ๒ ดังนั้นจึงทําใหผูที่สูบบุหรี่มีความรูสึกสุขใจสบายใจขึ้น รูสึกวาความเครียดความกดดันตางๆ ลดลงมีอารมณเปน
สุขมีแรงจูงใจใหทํางานหรือวางแผนงานตางๆ มากขึ้นมีความตื่นตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลลดความอยากอาหาร
อีกดวย
นอกจากนิโคตินจะมีผลเพิ่มการหลั่งของ dopamine ที่ brain rewarding pathway แลว นิโคตินยังมีผลเพิ่มการ
หลั่งสารสื่อประสาทอื่นๆ เชน acetylcholine, glutamate, serotonin, norepinephrine และgamma-aminobutyric acid (GABA)
ออกจากปลายประสาทอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจาก nicotinic receptor ซึ่งเปนตําแหนงออกฤทธิ์ของนิโคตีนมีอยูที่ปลาย
ประสาทของสารสื่อตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนสารสื่อประสาทเหลานี้รวมทั้ง dopamine สงผลในเชิงบวกตอระบบ
ประสาทสวนกลางดังสรุปไวในตารางที่ ๑ ซึ่งผลดังกลาวนีม้ ีผลทําใหผูที่ติดบุหรี่เกิดความพึงพอใจ
ตารางที่ ๑ ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดตางๆ ที่ถูกทําใหหลั่งเพิ่มขึ้นดวยนิโคติน
สารสื่อประสาท
Dopamine
Acetylcholine
Serotonin
Norepinephrine
Glutamate
Vasopressin
β-endorphin
GABA

ผลทางชีวภาพ
ทําใหรูสึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร
ตื่นตัว ทําใหความจําและสมาธิดีขนึ้
รักษาระดับอารมณ ลดความอยากอาหาร
ตื่นตัว มีแรงจูงใจ สดชื่น ลดความอยากอาหาร
เพิ่มความจํา
เพิ่มความจํา
ลดความวิตกกังวลและความเครียด
ลดความวิตกกังวล

ที่มา : วราภรณ ภูมิสวัสดิ.์ แนวทางการรักษาและใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหรีส่ ําหรับเภสัชกรกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข. นนทบุร.ี ๒๕๔๗
จะเห็นวาผูที่ติดบุหรี่คือผูทตี่ องการไดรับสารนิโคติน ซึ่งจะไปออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางทําใหลด
ความเครียด ความวิตกกังวลหรือทําใหทนตอความเครียดความกดดันจาสภาพแวดลอมตางๆไดดีขึ้น ทําใหสมองมี
ความคิดอานที่ดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้นมีความรูส ึกพึงพอใจ และเปนสุข ดังนั้นในผูที่ติดบุหรี่อยางมาก การเลิกบุหรี่อยาง
เฉียบพลันจะทําใหเกิดความรูส ึกในเชิงลบ เชน อารมณไมดี หงุดหงิด เศรา เหงา ไมมีแรง หิวบอย เนือ่ งจากไมไดรับ
สารนิโคตินจากบุหรี่เขาไปกระตุน เรียกวา อาการถอนนิโคติน (nicotine withdrawal) ซึ่งเปนผลมาจากระดับสารสื่อ
ประสาทตางๆ ลดจํานวนลงอยางมาก ผลคือผูที่ติดจะตองกลับไปสูบบุหรี่อีกเพื่อใหไดความรูส ึกในเชิงบวก
เหมือนเดิม

๑.๘ ปจจัยที่สงเสริมใหมีการเริ่มสูบบุหรี่
๑.๘.๑ ความอยากลอง ซึ่งเปนธรรมชาติของวัยรุนที่ความอยากลองเปนเรื่องที่
ทาทาย นาตื่นเตน และสนุกสนาน ถึงแมจะทราบวาเปนสิ่งที่ไมดีตอสุขภาพก็ตาม

๑.๘.๒ ตามอยางเพื่อน เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่วา ถาไมสูบ
บุหรี่จะเขากับเพื่อนไมได เพื่อนจะไมยอมรับเขากลุม และหลายคนไมกลาเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัว
เพื่อนจะลอเลียน และไมใหเขากลุม
๑.๘.๓ ยึดถือคานิยมผิด ๆ คิดวาการสูบบุหรี่เปนการโกเก หรือเปนลูกผูชาย
๑.๘.๔ สภาพแวดลอมภายในครอบครัวชักนํา เกิดจากสมาชิกบางคนในครอบครัว
สูบบุหรี่ เชน พอ แม ลุง นา จึงตองการเอาเยี่ยงอยาง
๑.๘.๕ เพื่อเขาสังคม บางคนตองสูบบุหรี่เพราะหนาที่การงานที่ตองเขาสังคม งาน
เลี้ยงสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรอง
๑.๘.๖ กระแสของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมลวนมี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตคนอยางมาก
๑.๘.๗ ความเชื่อที่ผิดๆ เชน เชื่อวาเมื่อสูบบุหรี่จะทําใหสมองปลอดโปรง จิตใจ
แจมใสและไมงว งนอน เปนตน
๑.๘.๘ ความเครียด สารนิโคตินในควันบุหรี่เมื่อสูดเขารางกายจะเขาสูสมองภายใน
เวลา ๘-๑๐ วินาที ซึ่งออกฤทธิ์ทําใหเสนเลือดแดงหดรัดตัว ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น และ
กระตุนสมองสวนกลางทําใหรูสึกผอนคลาย ในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหรี่ดวยเหตุผลเพื่อคลาย
ความเครียด แตเมื่อปริมาณนิโคตินในสมองลดลง จะทําใหผูสูบเกิดอาการหงุดหงิด และเครียดไดใน
เวลาตอมา และนี่คือเหตุผลที่ทําใหตองสูบบุหรี่อยูเสมอเพื่อคงระดับนิโคตินไวในรางกาย
๑.๙ การใชยาบําบัดเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหรี่
การใชยาบําบัดเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหรี่เปนองคประกอบหนึ่งของการรักษาผูทตี่ ิดบุหรี่ใหประสบ
ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ การใชยาบําบัดนี้มีความจําเปน เพราะยาจะชวยบรรเทา ระงับหรือปองกันอาการถอน
นิโคตินจากบุหรี่ นอกจากนี้การใชยายังทําใหผูตดิ บุหรีไ่ มตองไดรับสารกอมะเร็งหรือสารพิษจากควันบุหรี่ รวมทั้ง
อาการระคายทางเดินหายใจจากควันบุหรี่ การใหยาที่เปนนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy, NRT) ทําให
รางกายไดรับนิโคตินในขนาดต่าํ เพื่อเปนการทดแทนนิโคตินที่ไดรับจากบุหรี่บางสวน จึงทําใหสามารถลดอาการ
ถอนนิโคตินลงได แตนิโคตินในระดับต่ําดังกลาวจะไมทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เกิดความพึงพอใจหรือคลายเครียด
จึงเปนการลดการเสพติดนิโคตินทางจิตใจจากการเคี้ยวหมากฝรั่ง ซึง่ จะชวยใหสามารถคงสภาพการเลิกบุหรี่ไวได
การใชยาบําบัดนี้ควรใชเพียงชั่วคราวเพื่อใหสามารถปรับพฤติกรรมเทานั้น เมื่อเลิกบุหรี่ไดแลวก็ไมจําเปนตองใชยา
ตอไป
ยาที่ใชในการเลิกบุหรี่ที่จดั เปนตัวเลือกแรก (first-line) ในปจจุบนั โดยการรับรองขององคการ
อาหาร และยาประเทศสหรัฐอเมริกา และมีใชในประเทศไทย ไดแก การใหนิโคตินทดแทน (nicotine replacement
therapy, NRT) ซึ่งไดแก นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคี้ยว (nicotine chewing gum) ชนิดแผนติดผิวหนัง (nicotine patch) และยา
เม็ดรับประทาน bupropion HCl sustained release สวนยาที่จัดเปนตัวเลือกรอง (second-line) ซึ่งไมไดรับการรับรองจาก
องคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาใหใชเปนยาเลิกบุหรี่ ไดแก clonidine และ nortriptyline

ทางเลือกหนึ่งในการเลิกบุหรี่โดยใชสมุนไพร

๑. หญาดอกขาว (Vernonia cinerea) หญาดอกขาว (Vernonia cinerea) มีชื่อเรียก
แตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น เชน หญาหมอนอย หญาละออง กานธูป ถั่วแฮะดิน ฝรั่งโคก เสือ
สามเขา หญาสามวัน เปนตน ปจจุบันมีการนําหญาดอกขาวมาใชในการบําบัดผูติดบุหรี่ เนื่องจากใน
ตน ใบ และรากของหญาดอกขาวมีสารสําคัญคือ Sodium nitrate ทําใหลิ้นชา ชวยลดอาการอยาก
สูบบุหรี่ โดยเหตุผลสําคัญของการเลิกสูบบุหรี่จากการใชชาหญาดอกขาว คือ ชาลิ้น กินอาหารไม
อรอย ไมรูสึกอยากบุหรี่ รูสึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่แลวรูสึกอยากอาเจียน สวนในผูที่ไมสามารถ
เลิกบุหรี่ได ใหเหตุผลวา ดื่มชาหญาดอกขาวเหมือนดื่มน้ําธรรมดา ไมมีอาการใดๆ ถึงแมวาการใชหญา
ดอกขาวเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหรี่ยังขาดขอมูลทางคลินิกอีกมาก แตก็นับเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่
ติดบุหรี่ เนื่องจากมีราคาถูก และเปนการสนับสนุนการใชสมุนไพรไทย อยางไรก็ตามตองระวังการใช
ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจวายหรือไตวายรวมดวย
เภสัชภัณฑในปจจุบันที่มีหญาดอกขาวเปนสวนประกอบ
๑. ลูกกวาดแบบนุม เนื่องมาจากชาชงสมุนไพรหญาดอกขาวมักมีกลิ่นเหม็นเขียว และ
ไมสะดวกในการพกพาไปบริโภคในที่ตางๆ จึงไดมีการวิจัยปรับปรุงแปรรูปเปนผลิตภัณฑลูกกวาดแบบ
นุม (soft candies) เปนการปรับปรุงรสชาติใหถูกปากผูบริโภค และสะดวกตอการพกพา งายตอการ
บริโภค โดยนําน้ําสกัดจากหญาดอกขาวผสมกับน้ําตาลกลูโคสซีรัป นมขนหวานเลซิทิน เนย และ
ไขมัน ปรุงแตงรสชาติ ๓ แบบคือ รสธรรมชาติดั้งเดิม รสนมมิ้นต และรสชามะนาว ผลิตเปนลูกกวาด
ชนิดนุมแบบ open pan ที่อุณหภูมิ ๑๒๕-๑๓๐ องศาเซลเซียส หอแผนพลาสติกออน ผูวิจัยได
ทดลองใหน้ําสกัดหญาดอกขาว ๓ ความเขมขน คือ ๑๖% สําหรับลูกอมชนิดอม ๕ เม็ดตอวัน, ๓๒%
สําหรับลูกอมชนิดอม ๓ แบบคือ รสธรรมชาติ, รสมิ้นต และรสชามะนาวตามลําดับ นําลูกกวาดทั้ง ๙
แบบมาประเมินผลรสชาติ และความเขมขน โดยใหผูเขารับบริการคลินิกอดบุหรี่ ๕๔ คน ทดลอง
บริโภค และใหคะแนนโดยวิธี Hedonic scoring test พบวาความชอบโดยรวมสูงสุด คือ ลูกกวาด
ชนิดรสนมมิ้นต ชนิดรับประทาน ๓ เม็ดตอวัน อยางมีนัยสําคัญ (p<๐.๐๕) ดังนั้นลูกกวาดอดบุหรี่
หญาดอกขาวแบบนุมรสนมมิ้นต ชนิดรับประทาน ๓ เม็ดตอวัน จึงเปนตัวเลือกใชในคลินิกอดบุหรี่
เพื่อประเมินประสิทธิผลการลดความอยากบุหรี่ตอไป
๒. ชาชง ชาชงสมุนไพรหญาดอกขาว ๑ ซองละลายน้ํา ๑ แกว ดื่มวันละ ๓ ครั้ง หลัง
อาหาร รวมกับการรับประทานวิตามินซี (๑๐๐ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร แต
เนื่องจากหญาดอกขาวนั้นมีรสขม เฝอน จึงมีแนวคิดในการนํากาแฟมาชวยกลบรสชาติ และพัฒนา
เปนผลิตภัณฑกาแฟในซองใหชงดื่มรูปแบบเดียวกับชา เนื่องจากผูที่ติดบุหรี่แลวตองมาลดปริมาณการ
สูบลงนั้นจะมีความรูสึกงวง หัวใจเตนชาลง ไมกระชุมกระชวย ไมตื่นตัว ดังนั้นสารคาเฟอีนในกาแฟ

จะชวยกระตุนรางกายใหตื่นตัวอีก ขอเสียชองชาชง คือ น้ําชาชงมักมีกลิ่นเหม็นเขียว และไมสะดวก
ในการพกพาไปบริโภคในที่ตางๆ
ยาชวยเลิกบุหรี่ที่เปน first-line drugs
๑.นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคีย้ ว ผูตดิ บุหรี่ตองหยุดสูบบุหรี่ทันทีกอนเริ่มใชยา โดยตองงด
รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มที่มีความเปนกรด เชน กาแฟ น้ําสม น้ําอัดลม ไวน ๑๕นาที กอนใชยา และตอง
เคี้ยวหมากฝรั่งชาๆจนไดรสเผ็ดซา แลวหยุดเคี้ยว อมหมากฝรั่งไวระหวางกระพุงแกม และเหงือก จนรสซาหายไป
จึงเคี้ยวใหม ทําเปนระยะสลับกัน (chew-and-park technique) อยางตอเนื่อง ๓๐ นาที โดยเปลี่ยนบริเวณที่อมดวย
อาการไมพึงประสงค เจ็บปาก, ปวดกราม, ระคายเคืองทางเดินอาหาร (dyspepsia) และสะอึก
๒. นิโคตินชนิดแผนติดผิวหนัง ผูต ิดบุหรีต่ องหยุดสูบบุหรี่ทันทีกอนเริ่มใชยา ควรติดแผนยา
บริเวณทีไ่ มมีขน, ไมมัน, ไมมีบาดแผล, ไมอักเสบหรือไหม โดยติดระหวางบริเวณคอและสะโพก หรือตนแขนดานนอก
ติดแผนยาทุกวันในเวลาเดียวกัน โดยติดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเวนเมือ่ มีอาการนอนไมหลับหรือฝนราย ใหดึงแผนยา
ออกกอนนอน
ขอหามโรคหัวใจและหลอดเลือด, hyperthyroidism, เบาหวานชนิดที่ ๑, หามใชในผูที่แพนิโคติน,
life-threatening, arrhythmia, unstable angina, เพิ่งเกิดกลามเนื้อหัวใจตายภายใน ๑ เดือน, ผูที่เปน atopic, eczematous
dermatitis

๓. Bupropion HCl sustained release กลืนยาทั้งเม็ด หามหัก เคี้ยว หรือบดยากอนกลืน
อาการไมพึงประสงค นอนไมหลับ ปากแหง ปวดศีรษะ มือสั่น วิธีแกไขอาการไมพึงประสงค
หากเกิดอาการนอนไมหลับ ใหรับประทานยาในมื้อทีส่ องตอนบาย โดยหางจากมื้อแรกอยางนอย ๘ ชั่วโมง หรือลด
ขนาดยาลง ขอควรระวัง หามใชใน seizure disorders, bulimia, anorexia nervosa, หามใชรวมกับ MAOIs, หากใชรวมกับ
นิโคตินชนิดแผนติดผิวหนัง อาจเกิดความดันโลหิตสูง, ระวังการใชในภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงตออาการชัก
ยาชวยเลิกบุหรี่ที่เปน second-line drugs
๑.Clonidine ระมัดระวังในผูปวย severe coronary insufficiency, conduction disturbances, recent MI,
cerebrovascular disease, chronic renal failure Hypotension ผูปวยบางรายอาจมีการดื้อยาได จําเปนตองประเมิน
ประสิทธิภาพของยาเปนระยะ
๒.nortriptyline เริ่มใชยา ๑๐-๒๘ วันกอนวันที่จะเลิกบุหรี่ และใชติดตอกัน ๖-๑๒ สัปดาห

อาการไมพึงประสงค มีงวงนอน ปากแหง ตาพรา หนามืด มือสั่น ปสสาวะคั่ง ทองผูก วิธีแกไข
อาการไมพึงประสงคหากมีอาการงวงซึมใหรับประทานกอนนอน หรืออาจเริม่ ใชยาในขนาดต่ํา แลวจึงเพิ่มขนาดให
ยาสูงขึ้น
ขอควรระวัง ระวังการใชในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคตอหิน, hyperthyroidism, มีประวัติ
ปสสาวะคั่ง, โรคตอมลูกหมากโต,โรคลมชัก หรือผูปวยที่มีความเสี่ยงตออาการชัก, ผูปวย schizophrenia, ผูที่มีโรคตับ
อาจตองปรับลดขนาดยา เนื่องจากยาทําใหเกิดอาการงวงซึม จึงควรระวังการทํางานที่ตองการความตื่นตัว ใชความ
ระมัดระวังสูง เชน การทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักร ขับรถ, หามใชรวมกับยา MAOIs, หามใชในผูที่เพิ่งฟนตัวจากภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตาย และผูที่แพยา

๑.๙ ขอดีของการเลิกบุหรี่ ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น อายุยืน การไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น การทํางานของประสาทในการรับรสและกลิ่นดีขึ้น อาการไอและเสมหะลดลง สมรรถภาพ
ทางเพศดีขึ้น ปอดทํางานไดดีขึ้น และภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น
๑.๑๐วิธีการเลิกสูบบุหรี่ จัดการดูแลตัวเอง ทําจิตใจใหเขมแข็ง ทิ้งทั้งบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ไป
ใหพน ๆ สายตา อยูใหหางจากสภาพแวดลอมเดิม ๆ ของคุณ หากิจกรรมทํา หามใจออนกับตัวเอง
เปนอันขาด คอยย้ําเตือนตัวเองอยูเสมอ และอยาละเลยแมเพียงเล็กนอย

๒. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ ความหมาย
พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” วาเปน
กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยาง
สมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน
โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม
สมัชชาสุขภาพ จึงเปนนวัตกรรมทางสังคม ที่เปดพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมใหกับ
ทุกฝายในสังคม ไดแก ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น องคกรประชาสังคม องคกรเอกชน นักวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งฝายการเมืองและราชการ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น ไดเขามารวมกัน
ทํางานเชิงนโยบายที่เรียกวา การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ที่มีความสําคัญควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน
“สมัชชาสุขภาพ” ในประเทศไทย เริม่ มีครัง้ แรกในปพ.ศ.๒๕๓๑ แตยังไมไดเรียกชื่อ
นี้ เมื่อคณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติไดรวมกับหลายหนวยงานจัดเวที “สมัชชาสาธารณสุข
แหงชาติ” ขึ้นและมีการเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง “สภาสาธารณสุข” ขึ้นเพื่อเปนองคกรประสาน
ระหวางสาขาและกระทรวงตางๆ มารวมกันในการทํางานพัฒนาสุขภาพ แตก็ไมประสบความสําเร็จ

หลังจากนั้นไมมีหนวยงานใดจัดสมัชชาเชนนี้อีกเลย จนกระทั่งเมื่อมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
(สปรส.) ภายใต คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ ( คปรส.) จัดการประสานงานกับทุกภาคสวนของ
สังคม จัดทําพรบ.สุขภาพแหงชาติ ซึ่งภารกิจของ สปรส. ไดกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ประชาคมรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน จนทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) หรือที่เรียกวา “สมัชชา
สุขภาพ” ขึ้น เมื่อราง พรบ.สุขภาพแหงชาติผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร และผานออกมา
เปนกฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๕๐ พรบ.สุขภาพแหงชาติไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.) ทําหนาที่หลักในการใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน สุขภาพ
และมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกรเลขา ทั้งนี้ ยังกําหนดให คสช.
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
รวมทั้งจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคมนี้ ถือเปน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติที่จัดขึ้นตามเจตนารมณของพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เปนครั้งแรก
ซึ่งในพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) จัดใหมีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยปนี้มีประเด็นการจัดอยูที่เรื่อง“ธรรมนูญวาดวยเรื่องระบบ
สุขภาพแหงชาติ”ซึ่งมีวาระดังนี้ ๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ๒) การเขาถึงยาจําเปน:
การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ๓) ระบบสุขภาพและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต: นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ๔) กลไกการมีสวนรวม
ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ: การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการ
เจรจาการคาเสรี ๕)เกษตรและอาหารในยุควิกฤต ๖)การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล: ยุทธศาสตร
ในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ๗) บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ๘) ความเสมอภาคในระบบหลักประกัน
สุขภาพ: ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ๙) เด็กและเยาวชนกับ
สื่อ: แนวทางสรางสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว - กองทุนสือ่
สรางสรรคชองทางสําคัญของการเปลี่ยนสื่อสีดําเปนสีขาว ๑๐) สุขภาวะทางเพศ:ความรุนแรงทางเพศ
การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ๑๑)กลไกการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพในสังคมไทย ๑๒)การจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ: นโยบายสาธารณะเพื่อสุข
ภาวะของแรงงานนอกระบบ ๑๓)ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ๑๔)
วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ มีมติการประชุม ๑๒ มติประกอบดวย ๑) การจัดการ
ขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน ๒) แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเอง
ดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต ๓) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน๔)ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูปวย๕)ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ๖) โรคติดตอ
อุบัติใหม๗)การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย ทางเลือกใหเปน๘)ระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน ๙) การจัดการปญหาภาวะน้ําหนัก
เกินและโรคอวน ๑๐) การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ๑๑) การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ๑๒) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ มีมติการประชุม ๑) มาตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน
๒)ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ๓) การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ๔)นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ๕)นโยบายสนับสนุนพืน้ ทีจ่ ัดการตนเองเพือ่ สังคมสุขภาวะ
๖) มาตรการในการควบคุมปจจัยเสีย่ งตอสุขภาพดานยาสูบ ๗)รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นําสังคมสูสุขภาวะ
๘)การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม ๙) การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรี
ระหวางประเทศ
สมัช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็น หมายถึ ง สมั ชชาสุ ขภาพที่ใ ช ประเด็น สาธารณะเปน ตัว ตั้ง ในการ
ดําเนินการ เชน สมัชชาสุขภาพเรื่องการเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพ

๒.๒ ความสําคัญของสมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพภายใตกรอบคิดและเจตนารมณของ พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ มีบทบาทตอสังคม ดังนี้
๒.๒.๑ สมัชชาสุขภาพมีฐานะเปน “พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ภาคสวนตางๆในสังคม”สมัชชา สุขภาพเปนการเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและ
หลากหลาย เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และคนหา
ทางออกรวมกัน ในประเด็นปญหารวมที่แตละฝายใหความสําคัญและนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายและ
ขอเสนอตอฝายตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งขอเสนอนั้นอาจดําเนินการไดทันทีในระดับทองถิ่น
๒.๒.๒ สมัชชาสุขภาพมีฐานะเปน “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ”คุณคา
ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่สําคัญและแตกตางจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูทั่วๆ ไป คือ

การมีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือใหเกิดทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื้อหรือ
สนับสนุนการสรางสุขภาวะของ ประชาชน ทั้งนี้เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นยอมสามารถทําที่ไหน
ก็ได และปจจุบันก็มีกลุมองคกรและเครือขายที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริม สรางกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนผานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆใน ระดับพื้นที่อยูแลว
๒.๒.๓ สมัชชาสุขภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม”สมัชชา
สุขภาพสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยขบวนการ
ประชาสังคมมาขับเคลื่อนเพื่อประสานงานทุกภาคสวนเปนแบบ เครือขายดวยทาทีและบรรยากาศ
แบบพันธมิตร ความสัมพันธระหวางเครือขายมุงใหมีลักษณะเปนแบบพหุภาคี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ใชในปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) ระบุใหมีการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
แกประชาชน และกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๒.๓ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย (สมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓)
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเปนประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบขององคการอนามัยโลก เพื่อใชเปนกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เปนลําดับ
ที่ ๓๖ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญคือมาตรา ๕.๓ ของ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกวาดวย การเฝาระวังและปกปองจาก
อิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่
สําคัญ ๓ ฉบับ ที่ใชเปนกลไกในการควบคุมยาสูบกอนการเกิดขึ้นของอนุสัญญาดังกลาว ไดแก พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.
ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางกลไกใหมในการเฝาระวังและปกปองจากอิทธิพลของ
อุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
กลยุทธและวิธีปฏิบัติดานการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพัฒนาการ
ตลอดเวลา ไดแก การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ
(Sponsorship) โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบอางวาเปนกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกิจกรรมที่ระบุวาเปนกิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ
ภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เชน การสนับสนุนเงินใหกับหนวยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมดานเยาวชนเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทั้ง สราง
การยอมรับตัวสินคาวาเปนสินคาปกติในชีวิตประจําวันอันจะเปนผลทางออมตอการบริโภคยาสูบ รวม
ไปถึงการแทรกแซงของผูประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสูบ ตอกระบวนการ

นโยบายควบคุมยาสูบ อันไดแก การขอเขาพบเพื่อเจรจาตอรองขอผอนปรนกฎระเบียบตางๆ กับผูมี
สวนในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ
การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองคกรเปนภาคีเครือขายในการ
ขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ทั้งภาครัฐ องคกรพิเศษภายใตการกํากับของภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน และองคกรอื่นๆ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหนาที่ใน
การเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง
บริบทในสังคมไทย จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ขึ้น
จากความรวมมือของทุกภาคสวน
นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ซิกาแรตรวม ๙ ครั้ง โดยลาสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ซิกาแรตเปนรอยละ ๘๕ ทําใหรายไดสรรพสามิตบุหรี่ซิกกาแรตที่รัฐจัดเก็บไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจาก ๑๕,๔๓๘ ลานบาท เปน ๔๓,๙๓๖ ลานบาท ในป พ.ศ.๒๕๕๒ แตการขึ้นภาษีในแตละ
ครั้งไมไดทําใหราคาบุหรี่เพิ่มสูงกวาอัตราเงินเฟอ อีกทั้งอัตราภาษียาเสนไมไดเพิ่มไปดวย ปจจุบัน
อัตราคาแสตมปยาเสนคิดตามมูลคารอยละ ๐.๐๑ บาท ดังนั้นกลไกดานราคาจึงยังไมไดทําหนาที่ใน
การลดการบริโภคยาสูบเทาที่ควร ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง มีผลมา
จากมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมรวมดวย เชน การทําใหบุหรี่เปนสินคาไมปกติ
รวมทั้งการสูบบุหรี่เปนที่นารังเกียจของสังคม และการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
เปนตน
ปจจุบันยาเสนและยาสูบ ไดแก ซิการ ยาเสนปรุง ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่นๆ จัดเก็บ
ภาษีตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มีโครงสรางภาษี เปนการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเขา CIF รวมอากรขาเขาและภาษี
อื่นๆ (ถามี) สําหรับผลิตภัณฑยาสูบนําเขา แตปรากฏวาปจจุบันบริบทไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
การแจงราคานําเขาของบุหรี่ตางประเทศไมสามารถตรวจสอบได จึงอาจไดรับแจงในราคาที่ต่ํา
ประกอบกับอัตราภาษีนําเขาจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากขอตกลงการเจรจาการคาระหวางประเทศ
จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางภาษียาสูบและบุหรี่ซิกาแรตเพื่อใหราคาบุหรี่ไมลดลง ซึ่งจะสงผล
กระทบใหมีผูบริโภคยาสูบหนาใหมเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดกระบวนการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสัยทัศน คือการควบคุมยาสูบของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพ กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีพันธกิจสนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาค
สวนรวมกันเฝาระวังและดําเนินการเพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐานทันตอการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย พิการและตายอันเนื่องจากอันตรายของยาสูบ

โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ(คบยช.)แลว เมื่อ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จะมีผลผูกพันกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใชยาสูบ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความเข็มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๖ การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การแกไขปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี
ยุทธศาสตรที่ ๘ การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ
จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติ ๖ เรื่อง มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพดานยาสูบดังนี้
ขอ ๑ สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดําเนินงานและเขามามีสวน
รวมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ครม. ไดมมี ติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติวาดวยมาตรการควบคุมปจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีความคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
๑.๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพควรเพิ่มบทบาทในการปองกัน และลด
จํานวนประชาชนผูบริโภคยาสูบใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีตัวชี้วัดผลสําเร็จที่ชัดเจนเพื่อใหสอดคลอง
กับอํานาจหนาที่ และงบประมาณที่ไดรับ
๑.๒ ควรกําหนดยุทธศาสตรลดการนําเขาใบยาสูบจากตางประเทศ เนื่องจากใบยาสูบของ
ตางประเทศมีสารนิโคตินและทาร ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และมีโทษมากกวาใบยาสูบที่ปลูกในประเทศรวมทั้งเพื่อ
ลดผลกระทบตอเกษตรกรผูป ลูกยาสูบภายในประเทศดวย
๑.๓ ควรกําหนดยุทธศาสตรสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูก
ยาสูบในการขับเคลื่อนมติ ครม. ทั้ง ๒ เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกัน กระทรวงสาธารณสุข ไดมคี ําสัง่ กระทรวง

สาธารณสุข ที่ ๑๒๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแหง
องคการอนามัยโลก (WHO FCTC) เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ และ
ผูแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวของเปนกรรมการและมีที่ปรึกษาจากองคกรพัฒนาเอกชน และกรรมการจากหนวยงาน
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของนอกจากนั้น กรมควบคุมโรค ไดมีคําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๕๖๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
– ๒๕๕๗ เพื่อเปนกลไกติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติดังกลาวมีตัวอยางใน

การทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๓.๑ กรมควบคุมโรค ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินการควบคุมการบริโภค
ยาสูบระหวางกรมควบคุมโรค และภาคีเครือขาย ๓๕ องคกร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
และรวมดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติและมาตรการตางๆ ตามอนุสญ
ั ญา
การควบคุมยาสูบแหงองคกรอนามัยโลก รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย รณรงคเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรู
การควบคุมยาสูบ
๑.๓.๒ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับ สช. สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนมติสูการปฏิบตั ิผานเครือขายสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ใน ๑๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูนพัทลุง นครพนม
มหาสารคาม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร กาฬสินธุ สตูล ศรีษะเกษ ประจวบคีรขี นั ธ ยะลา ระนอง ตรัง และ
ชุมพร
๑.๓.๓ สช. ไดจดั เวที สช. เจาะประเด็น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง “เจาะ ๒
มาตรการคุมเขมยาสูบ” โดยเฉพาะมาตรการคุมเขมบุหรี่เถื่อนที่ทะลักเขามาใหประเทศไทยและมาตรการหามผู
จําหนายยาสูบใชกลยุทธสงเสริมการตลาดดวยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ขอ ๒ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ และมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น สช. ไดเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง มาตรการในการควบคุมปจจัยเสีย่ ง
ตอสุขภาพดานยาสูบ” ตอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ และไดมมี ติ
เห็นชอบใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ครม. ไดประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ดานยาสูบ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไปอีกทั้งยังมี

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความสําคัญในการ
ปราบปรามบุหรีต่ างประเทศที่มีการลักลอบนําเขามาในประเทศอยางผิดกฎหมาย ซึ่งทําใหราคาบุหรี่
ดังกลาวต่ํากวาบุหรี่ที่มีจําหนายอยูโดยทั่วไป และสงผลใหเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกรณีการ
สําแดงราคานําเขาของบุหรีต่ างประเทศที่ต่ํากวาปกติ ทําใหรัฐไดรับความเสียหาย มีการวางระบบการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมโดยการ
๒.๑ ใหหนวยงานราชการปฏิบัตติ ามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลกโดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหนวยงานเพื่อป องกันการแทรกแซงดังกลาว
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก
(WHOFCTC) เปนอันดับที่ ๓๖ จาก ๑๖๙ ประเทศทีล่ งนามแลว โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๔๘ ซึ่ง
เปนพันธะกรณีระหวางประเทศ ที่ประเทศรัฐภาคีตองปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังกลาว อยางเครงครัดกรมควบคุมโรค
ไดออกระเบียบกรมควบคุมโรควาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูทมี่ ีสวนเกีย่ วของกับผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดมาตรการในการติดตอประสานงานกับ
ผูป ระกอบการ
และผูทมี่ ีสวนเกีย่ วของเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบใหเปนไปดวยความโปรงใสกรมควบคุมโรครวมกับภาคีเครือขาย ได
จัดทําราง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ และมีระเบียบกรมควบคุมโรคกําหนดวิธีปฏิบัติของขาราชการกรมควบคุม
โรค ในการติดตอกับผูป ระกอบการ และผูที่มสี วนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาสูบใหเปนไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทย
มี ภายใตขอ 5.3 แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO FCTC) เพื่อป องกันการ
แทรกแซงนโยบายสาธารณะวาดวยการควบคุมยาสูบจากผูประกอบการและผูที่มสี วนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาสูบ
ศจย. รวมกับภาคีเครือขาย จัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ” ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “การแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ” (Against Tobacco Industry Interference) ระหวางวันที่ ๑๕-๑๗สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยเผยแพรแนวคิดนี้ใหกับผูประชุมอยางกวางขวาง
๒.๒ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการ
๒.๒.๑ ปรับโครงสรางภาษียาสูบ ใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันเพื่อทําใหราคาขาย
ปลีกยาสูบโดยเฉลีย่ สูงขึ้นโดยขอใหพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมทัง้ ให
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปดแสตมป ยาสูบบนซองบรรจุยาเสนที่ทําจากใบยาสูบพันธุพื้นเมืองดวย และ
ดําเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเสนและยาสูบประเภทอื่นอยางคอยเปนคอยไป

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ครม. มีมติเห็นชอบการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบครั้งลาสุด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๕ เปนการปรับโครงสรางภาษียาสูบ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีเปาหมายเพือ่ เพิ่มการ
จัดเก็บรายไดของรัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบซึ่งมีผลตอสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษีใหมีทั้ง
การจัดเก็บตามมูลคารอยละ ๘๗ และการจัดเก็บตามปริมาณ ๑ บาทตอมวนเปนครั้งแรก โดยกรมสรรพสามิตตองนํา
ทั้งมูลคาและปริมาณมาคํานวณภาษี หากการคํานวณระหวางการจัดเก็บตามมูลคาและการจัดเก็บตามปริมาณตัวใด
สูงกวากันก็ใหเก็บภาษีในสวนนั้น เพื่อแกปญหาบุหรีร่ าคาถูกเขามาตีตลาดและผูประกอบการแสดงมูลคาตนทุนบุหรี่
ต่ํากวาราคาเปนจริง ทําใหราคาบุหรี่ทั้งบุหรี่ในและตางประเทศปรับขึ้นซองละ ๗-๙ บาท อีกทั้งไดมีการปรับอัตรา
การจัดเก็บภาษียาเสนพันธุเวอรจิเนียรพันธุเบอรเลยและพันธุเตอรกชิ จากเดิมมีอตั ราตามมูลคารอยละ ๐.๑ ปรับ
เปนอัตราภาษีตามมูลคารอยละ ๑๐ แตยังยกเวนการจัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุพื้นเมืองอยูและพบวาเมื่อปรับ
อัตราภาษียาเสนแลวอัตราภาษียาเสนยังคงต่ํากวาอัตราภาษีบุหรี่ซองมากถึงประมาณ ๙ เทา
๒.๒.๒ หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาค
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility ; CSR)
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น กรมควบคุมโรครวมกับ ศจย. ไดทําขอมูลเฉพาะ CSR โรงงานยาสูบ โดยมีโครงการ
กลุมศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสนับสนุนทางวิชาการเรื่องพัฒนาโมเดลตนแบบ
เครือขายเฝาระวังแบบบูรณาการกับเครือขายที่มีอยูเ ดิม และพัฒนากระบวนการเฝาระวัง เตือนภัย และตอบโต
อุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึง ประเมินผล ถอดบทเรียน และ จัดการความรู รวมถึงศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมสูบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงวาอยูในระหวางการพิจารณาประเด็นตางๆและ กม. ที่เกี่ยวของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวง หามมิใหหนวยงานสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆ
จากผูประกอบธุรกิจยาสูบ ซึง่ รวมถึงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของผูป ระกอบธุรกิจยาสูบภายใตนโยบาย “ความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท” (Corporate Social Responsibility : CSR)กรมควบคุมโรครวมกับภาคีเครือขาย ผลักดันการ
หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility;
CSR) โดยบรรจุไวในราง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....

๒.๓ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคมกรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงสาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร แพทยแผน
ไทยหรือบริการแพทยทางเลือกที่จําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงานเลิกบุหรี่ใน
ชุมชน
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นบัญชีสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดบรรจุสมุนไพรหญาดอกขาว
ใหเปนสมุนไพรชวยเลิก บุหรี่แลว และในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ สปสช. ไดออกมาแถลงขาวรับรองบริการเลิก
บุหรี่ในหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว โดยที่ยา Nortripthylin เปนทางเลือกหนึ่งในการบําบัดการติดบุหรี่ที่อยูใน

บัญชียาหลักแหงชาติแลว (แตยังไมไดขึ้นทะเบียนดวยขอบงชี้ในการชวยเลิกบุหรี)่ มีการนํา (ราง) คูมือปฏิบัติการการ
ใหบริการบําบัดผูเสพยาสูบ (โดยชุมชนเปนศูนยกลาง) ที่จัดทําเสร็จสิน้ เรียบรอยแลว ทดสอบดําเนินการใน 3 พื้นที่นํา
รองเพื่อชุมชนที่เปนตัวอยางของการเลิกบุหรีไ่ ดแก ชุมชนบานหางไหล หมู ๔ ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนกระบี่ทาเรือตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรามี
โครงการนโยบายผลักดันใหมียาเลิกบุหรี่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยมีการกําหนดเปนโครงการที่จะดําเนินการ
ภายใน ๓ ป ในกรอบโครงรางการจัดทําแผนปฏิบัติการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยรายยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร
หลักที่ ๑ นโยบายสาธารณะสรางสุขกระทรวงสาธารณสุข อยูระหวางการผลักดันคลินิกอโรคยา โดยบรรจุอยูใน
นโยบาย "มุงเนนสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี"ปจจุบันมีโรงพยาบาลที่ใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ ๕๕๕ แหงทั่วประเทศ และ สปสช. ไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลแลวกวา
๒๖๐ แหงในป งบประมาณ ๒๕๕๓ และขยายจํานวนอยางตอเนื่อง สสส. ไดวางระบบเพื่อใหบริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท (๑๖๐๐ สายเลิกบุหรี)่ ซึ่งศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติไดเปดใหบริการแลวตั้งแตป ๒๕๕๒
เครือขายวิชาชีพสุขภาพมีการดําเนินงานของเครือขายคลินิกฟาใส ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๔ แหง
๒.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามการโฆษณา
และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ และการประชาสัมพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรมยาสูบทาง
สื่อคอมพิวเตอรทั้งจากภายในและตางประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนําเสนอโทษของยาสูบในทุก
ประเภทสื่อในสัดสวนที่เหมาะสม
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น กรมควบคุมโรครวมกับภาคีเครือขาย บรรจุประเด็นการหามโฆษณาและการ
สงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ และการประชาสัมพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรมยาสูบทาง
สื่อคอมพิวเตอรทั้งจากภายในและตางประเทศไวในราง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ…….
๒.๕ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามมีฉากสูบบุหรี่และการสงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอ
สังคมของภาคธุรกิจทางภาพยนตร โทรทัศนและสื่อมวลชนตางๆ และมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลสาธารณะทีม่ ี
ชื่อเสียง เชน ดารา นักรองเปนแบบอยางที่ดีแกสาธารณชน โดยการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูระหวางการดําเนินการศึกษา
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกฎหมายที่เกีย่ วของดวย ในการปรับปรุงกฎหมายหามมีฉากสูบบุหรี่ และการ
สงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร โทรทัศนและ
สื่อมวลชนตางๆ และมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง
๒.๖ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกํากับองคกรและ
เครือขายไมใหรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและตางประเทศตามกฎหมาย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา มีหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดใหรวมรับผิดชอบ
ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติโดยกําหนดเปนมาตรการและแนวทาง/กิจกรรม ในการ
ควบคุมและปองกันการสูบบุหรี่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่สําคัญ ไดแก กําหนดใหเปนป กีฬาปลอดบุหรี่
การสรางแนวรวมในการรณรงคในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและกีฬา การมอบรางวัลโรงแรม
ปลอดบุหรี่ดานการกีฬา โรงงานยาสูบยังสนับสนุนทีมฟุตบอล TTM อยางตอเนื่อง สวนกีฬาอื่นๆไมพบวามีการใหการ
สนับสนุน ดานการทองเที่ยว โรงงานยาสูบ ใหการสนับสนุนโครงการอนุรักษและฟนฟูทุเรียนพื้นบานนนทบุรี ซึ่งมี
การประชาสัมพันธทางหนาหนังสือพิมพหลายฉบับในชวงเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา
๒.๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกีย่ วกับบุหรีเ่ ขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
และหนวยงานที่มสี ถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบในสถานศึกษา
กําชับใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
หามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษาใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู อาจารย นักการภารโรง
ผูนําทางศาสนา เปนตน เปนแบบอยางแกนกั เรียนนักศึกษา สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรูด านพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรม และการวิจยั กิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร
การควบคุมยาสูบแหงชาติ ในสถานศึกษา ซึ่งเนื้อหาประกาศมีความสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแก
การหามมิใหหนวยงานสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใด ๆ จากผูประกอบธุรกิจยาสูบซึ่งรวมถึง
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของผูป ระกอบธุรกิจยาสูบภายใตนโยบาย “ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท”
(Corporate Social Responsibility : CSR) ใหสถานศึกษาตองบรรจุเรื่องโรคเกี่ยวกับบุหรีไ่ วในหลักสูตรการเรียนการสอน

ใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามมิใหมีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนกําชับให
นักเรียน นักศึกษา หามสูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา ใหผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย ตลอดจน
บุคลากรในสถานศึกษาควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดโี ดยการเลิกสูบบุหรี่ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกีย่ วของเพื่อการเรียนรูดา นพิษภัยจากบุหรี่และการวิจัยเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
กระทรวงศึกษาธิการไดมคี ําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามสถานการณสาร
เสพติด รวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝาระวังในสถานศึกษา ตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กระทรวงศึกษาธิการไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในการปองกัน
และไขปญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒.๘ ใหกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.)เปน
หนวยงานหลักในการบูรณาการโดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงการคลัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไดมีการประสานความรวมมือกับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห
มอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพิ่มเติมในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีการประสานความรวมมือ
กับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะหมอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕กระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือ ที่ สธ ๐๔๔๒.๕/๓๔๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรือ่ งขอ
ความรวมมือในการปฏิบตั ิตามประกาศกระทวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานและกระทรวงตางๆ ในการดําเนินการประชาสัมพันธและเฝาระวังมิใหมีการละเมิดสูบบุหรี่ในสถานที่
สาธารณะที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙)
๒.๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบใน
พื้นที่และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ศจย. อยูระหวางการประสานนักวิจยั สํารวจการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบในพื้นที่
และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
ขอ ๓ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปจจัยเสีย่ งตอ
สุขภาพดานยาสูบ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุน สงเสริมใหภาคประชาสังคม เฝาระวังและติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทัง้ ใช
มาตรการทางสังคมไมใหอุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาชองทางใหมๆ ในการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการให
ทุนอุปถัมภ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ไดรวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสูการปฏิบัตผิ านเครือขายสมัชชาสุขภาพในระดับ
พื้นที่๑๕ จังหวัดสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบไดดําเนินโครงการจิตอาสาเฝาระวังเตือนภัยยาสูบ รุนแรกรับสมัคร
สมาชิกจํานวน ๑๐๐ คนเพื่อชวยดําเนินการเฝาระวังในพื้นที่รับผิดชอบสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบไดดําเนินการ
ปฏิบัติการเฝาระวังเพื่อควบคุมยาสูบโดยการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนภายใตการดูแล กํากับ โดยตรง
ของสํานักฯ จํานวนไมนอยกวา ๓ เครือขายอาทิ เครือขายอัครสังฆมณฑล กทม. สํานักงานสถิติแหงชาติ เครือขายจิต
อาสาฯ

๓.๒ สนับสนุนการคุม ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ใหกระจายอยางทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอด
บุหรี่และไมสูบบุหรี่ทั้งในที่สาธารณะ ที่ทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางราน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่
ราชการ และสงเสริมใหมีหมูบานปลอดบุหรี่
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกรมควบคุมโรคและเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๔ การ
สรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ ฯ ซึ่งมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของดังนี้
๑) มีโครงการนํารองชุมชนฟาใส ดําเนินการโดยเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่และเครือขาย
๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ๑๐๐% โดยดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ รวมทั้งพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ๑๐๐% โรงพยาบาลสามารถเปน
แกนนําการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน และใหความรูกับเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อสรางชุมชนปลอดบุหรี่
ได ซึ่งดําเนินการโดย เครือขายวิชาชีพสุขภาพและเครือขายวิชาชีพแพทย
๓) โครงการรณรงคการไมสูบบุหรีใ่ นสถานที่ราชการ โดยดําเนินการแจงขนสงทั่ว
ประเทศประชาสัมพันธพรอมติดปายสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ที่สถานีขนสงผูโดยสารทั้งสิ้น ๑๕๕ แหง ดําเนินการ
โดย กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๔) มีแผนงานพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ/โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการปลอดบุหรี่ โดยดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการรวมทั้งบูรณาการเชิงประเด็น เหลา
บุหรี่ อุบัติเหตุ และการพนัน เพื่อผลักดันใหเปนโรงงานสีขาวรวมไปกับการจัดทําคูม ือการดําเนินการและสรางการมี
สวนรวม ดําเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕) โครงการโรงพักปลอดบุหรีเ่ พื่อประชาชน (สถานที่ราชการ) โดยไดดําเนินการ
ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิกบุหรี่ อบรมเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามโครงการ ดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๖) โครงการรณรงคสรางกระแสสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีการเผยแพรองคความรู
ในรูปแบบตางๆ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ราย สนับสนุนการดําเนินการโรงเรียนปลอดบุหรีโ่ ดยบูรณาการกิจกรรมควบคุม
ยาสูบรวมกับการปองกันยาเสพติด ดําเนินการโดย สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
๗) โครงการสถานที่สาธารณะลดโรค ลดควันบุหรี่ เกิดการดําเนินการจัดสถานที่
สาธารณะในพื้นที่เขตนํา รอง เปนเขตปลอดบุหรี่อยางถูกตองตามกฎหมายโดยมีการรณรงคเผยแพรและ

ประชาสัมพันธในพื้นที่ จัดประชุมชี้แจงใหแกผูประกอบการ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร
๓.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและ
ดําเนินการตามมตินี้ และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553-2557” ใหเปนรูปธรรมในระดับพื้นที่
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกรมควบคุมโรคไดดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัดเพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติในระดับจังหวัด
โดยนําไปผนวกเขากับแผนปฏิบตั กิ ารประจําป และดําเนินการแจงใหหนวยงานระดับจังหวัดไดรับทราบเพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติตอไปกรมควบคุมโรคมีแผนการการดําเนินการการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติและมาตรการควบคุมปจจัยเสีย่ งตอสุขภาพดานยาสูบตามมติ
คณะรัฐมนตรีสูการปฏิบตั ิ ระดับจังหวัด ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
ขอ ๔ ขอใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนหนวยงานหลักรวมกับภาคี
เครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจูงใจในการดําเนินการตามมติและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมตินี้
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไดมีการประสานความรวมมือกับกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห
มอบหมายภารกิจดานการควบคุมยาสูบเปนภารกิจเพิ่มเติมในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และจากการประชุม
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมือ่ วันศุกรที่ ๑ มิถุนายน๒๕๕๕ ผูแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรายงานความกาวหนาในการสงหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนั้น กระทรวงมหาดไทยจะ
ใชอํานาจการปกครองของผูวาราชการจังหวัด โดยใชคําสั่งใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประสานพนักงาน
เจาหนาที่ในพื้นที่ประชุมเพื่อกําชับใหปฏิบัติตามกฎหมายกรมควบคุมโรคขอความรวมมือจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเปนคณะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด ในการบูรณาการ
งานควบคุมยาสูบของจังหวัดเขาไปเปนวาระหนึ่งเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด
ขอ ๕ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไดจดั ใหมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินการในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕ในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แลว

สาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
๑. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเหตุผลในการ
บังคับใช เนื่องจากเปนที่ยอมรับในวงการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ท่ี
อยูใกลเคียงหลายประการ นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวา การที่ผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ซึ่งผูอื่นสูบเขา
ไปยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผู
สูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก จึงไดออกกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับควันบุหรี่
ในสถานที่สาธารณะ โดยกําหนดหามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเปนเขตสูบบุหรี่ไวโดยเฉพาะ หรือ
โดยวิธีอื่น ๆ กําหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ หลักเกณฑ
และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนดโทษกรณีกระทํา
การฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว
๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุม ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคมุ ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.
๒๕๓๕ มีผลใชบังคับในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑) (๒) และมาตรา
๑๕ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ได
กําหนดพื้นที่ไว ๓ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ประเภทที่ ๑ คือ เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด คือหามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกอาคาร
สถานที่ ไดแก
๑) สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน โรงพยาบาล สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล รานขายยา สถานประกอบกิจการนวดแผนไทยหรือแผนโบราณ สถานประกอบ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เปนตน
๒) สถานศึกษา เชน โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับทีต่ ่ํากวา
อุดมศึกษา สถานกวดวิชา ศูนยการเรียนรู พิพิธภัณฑหรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน
๓) สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน เชน ศาสนสถาน ธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน อาคารหางสรรพสินคา อาคารหรือสถานที่ใชในการจัดประชุมสัมมนา สนามกีฬา (สนามกอลฟหรือสนาม
ฝกซอมไดรฟกอลฟ เฉพาะบริเวณพื้นที่อาคารและบริเวณที่มีหลังคา) สถานบันเทิง สถานเสริมความงาม สถานที่
บริการคอมพิวเตอร สถานที่จาํ หนายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มที่มรี ะบบปรับอากาศ (ถาไมมีระบบ

ปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหรี่เฉพาะบริเวณที่ใหบริการอาหาร เครือ่ งดื่ม) ตลาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน
บริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม อพารทเมนต หรือคอนโดมิเนียม ลิฟทโดยสาร
ยานพาหนะและสถานีขนสงสาธารณะ เปนตน
๒.๒ ประเภทที่ ๒ คือ กําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่เฉพาะในอาคาร แตสามารถจัดเขตสูบ
บุหรี่เปนการเฉพาะนอกพื้นที่อาคารได เชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สถานที่
ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแกสเชื้อเพลิง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๓ ประเภทที่ ๓ คือ จัดใหมีเขตสูบบุหรี่ไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งปจจุบันมี
แหงเดียวคือ สนามบินสุวรรณภูมิ ในพื้นที่ใหบริการระหวางประเทศเทานั้น
๓. เมื่อไดประกาศกําหนดสถานที่สาธารณะที่ตองจัดใหมีการคุม ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
แลว เจาของสถานที่มีหนาทีต่ ามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.
๒๕๓๕ ดังนี้
๓.๑ จัดสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอด
บุหรี่
๓.๒ จัดเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ใหมีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด คือ
เขตสูบบุหรี่ ตองไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยู
บริเวณขางเคียง ไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และไมอยูใน
บริเวณทีเ่ ปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น หากเปนบริเวณที่มรี ะบบปรับอากาศตองมีการระบาย
อากาศถายเทหมุนเวียนระหวางภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ ไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกฟุต/นาที/คน (ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ )
เขตปลอดบุหรี่ ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด ไมมีการสูบบุหรี่ รวมทั้งไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ในบริเวณดังกลาว (ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓.๓ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
สรุปไดดังนี้

๓.๓.๑ ลักษณะเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ ใหเปนไปตามที่
ประกาศกําหนด โดยอาจจัดแสดงเปนปายถาวร ปายแขวน ปายตั้งโตะหรือปายสติ๊กเกอรไดตามความเหมาะสมของ
สถานที่
๓.๓.๒ การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ จะตองจัดแสดงไว
โดยเปดเผยและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน กรณีที่สถานที่ดังกลาวมีชองทางเขาอยางชัดเจน จะตองแสดง
เครื่องหมาย ณ บริเวณ ทางเขา ทุกชองทาง ของสถานที่ดังกลาวดวย
๓.๓.๓ สถานทีส่ าธารณะที่กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตมีขอยกเวน
สําหรับบริเวณที่จัดเปนเขตสูบบุหรี่ไวเปนการเฉพาะ เจาของสถานทีอ่ าจจัดใหมีขอความ “ยกเวน บริเวณที่จัดเปน
เขตสูบบุหรี”่ หรือขอความทํานองเดียวกัน ประกอบอยูกับขอความ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท”
ก็ได
๔. บทกําหนดโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัตติ ามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว มีโทษดังนี้
๔.๑ ผูที่สูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
๔.๒ เจาของสถานทีไ่ มจัดใหมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไม
เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๔.๓ เจาของสถานที่ไมจัดเขตสูบบุหรี่ใหมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่กําหนดมี
โทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ เจาของสถานที่ไมจัดพื้นที่ใหเปนเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรีม่ ีโทษปรับไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท

๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชัยยุทธ จิตติยานุวัตร (๒๕๔๔) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการเลิกสูบบุหรี่ของเจาหนาที่
สาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรีพบวา จากปจจัยที่ศึกษาทั้งสิ้น ๑๓ ปจจัย พบวามีเพียง ๕ ปจจัยทีม่ ีความสําคัญตอ
การเลิกบุหรี่ ซึง่ ไดแก ๑) อายุ พบวาอายุตั้งแต ๓๕ ป ขึ้นไปมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
มากกวากลุมอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมอายุดังกลาวมีหนาที่จะตองรับผิดชอบในครอบครัว และลักษณะทางกายภาพ
และสุขภาพเริม่ เสือ่ มถอย ทําใหคํานึงถึงผลกระทบของบุหรีต่ อสุขภาพมากขึ้น ในขณะทีว่ ัยรุนคิดวาเรือ่ งเหลานี้ยัง
เปนเรื่องที่ไกลตัว ดังการศึกษาของชูชัย ศุภวงศ และคณะ(๒๕๔๑) ทีพ่ บวาวัยรุน มากกวารอยละ ๙๐ ตองการที่จะ

เลิกสูบบุหรี่โดย ๑ ใน ๓ ไดลองพยายามเลิกแลวแตไมสําเร็จ ๒) จํานวนครั้งทีพ่ ยายามเลิกก็เปนปจจัยสําคัญอีก
ปจจัยหนึ่ง โดยพบวาความพยายามครั้งที่ ๑ ถึง ๒ มักประสบความสําเร็จมากกวาความพยายามหลายๆครั้ง เพราะ
ครั้งแรกมักมีความตั้งใจมากกวาครั้งหลังๆ ๓) ความตั้งใจที่จะเลิก ยิ่งมีความตั้งใจสูงก็มีโอกาสสําเร็จมาก ๔) วิธีการ
ลดการสูบบุหรี่ พบวาวิธีการลดหรือเลิกสูบอยางฉับพลันหรือเด็ดขาดมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกวาคอยๆ ลดจํานวนลง
เนื่องจากการที่จะใชวิธีดังกลาวไดตองอาศัยความตั้งใจอยางสูง ตรงขามกับการคอยๆ ลดที่อาจทําใหกลับมาสูบใหม
ได ๕) ความเครียด ผูที่ไมมีความเครียดสามารถประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ไดมากกวากลุมที่มีความเครียด
สูง เนื่องจากผูที่มีความเครียดมักสูบบุหรี่เพือ่ ระบายความเครียดซึ่งสารนิโคตินในบุหรีช่ วยกระตุนประสาทรับ
ความรูสึกในสมองใหปลอยสารบางอยางทีช่ วยใหผูส ูบเกิดความสุขผอนคลายแตเปนแคชวงแรกๆ เทานัน้ และการ
สูบบุหรี่ก็ไมไดเปนการแกปญหาโดยตรง ดังนั้นผูที่มีความเครียดและมักแกดวยการสูบบุหรี่จึงไมประสบความสําเร็จ
เมื่อพยายามเลิกบุหรี่
ธนิดา มีตองปน (๒๕๔๔) ไดพัฒนากลวิธีในการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับนักศึกษาชาย สถาบันราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยประยุกตใช McMOS Model มาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมเลิกบุหรี่ กลุม ตัวอยาง
เปนนักศึกษาทีส่ ูบบุหรี่เปนประจํา โดยแบงเปนกอนและหลังโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ ๓ ขั้นตอน ตั้งแต ขั้นที่ ๑ เปน
การสรางความตระหนักใหเกิดการรับรูและคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง ขั้นที่๒ เปนการทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ที่ถูกตอง ขั้นที่๓ เปนการใหแรงสนับสนุนทางสังคมโดยผูว ิจัย
และเพื่อนรวมทั้งการจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่และขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่ เพื่อใหเกิดการปรับ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ที่ถาวรตอไป ผลพบวา โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ขั้นที่ ๑ทําใหกลุม ตัวอยางเกิดการรับรูโ อกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค รับรูความรุนแรง คาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และมีความตัง้ ใจเลิก
สูบบุหรี่มากขึ้น โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ขั้นที่ ๒ กลุมตัวอยางไดรับการพัฒนาการรับรูค วามสามารถของตนเองและ
ปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรีใ่ นระดับที่ถูกตอง โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ขั้นที่ ๓ มีการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ทําให
นักศึกษาที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ ๓๔ สวนกลุมที่ยังเลิกสูบไมไดพบวายังมีความพยายามและความตั้งใจที่จะ
เลิก แตสาเหตุทีเ่ ลิกไมไดเกิดจากการสรางสรรคระหวางกลุมเพือ่ นและการดื่มเหลา ซึ่งกลุม นีก้ ็สามารถลดจํานวน
มวนบุหรี่ที่สูบลงได และกลุมที่เลิกแลวไมหวนกลับไปสูบบุหรี่อีก
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (๒๕๔๘) ศึกษาการติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ระยะ
ที่๑:การสํารวจขอมูลพื้นฐานในอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสํารวจพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และ
สํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ ความรูเ รือ่ งผลกระทบของการสูบบุหรีท่ ัง้ กลุมตัวอยางที่สูบบุหรีแ่ ละไมสูบบุหรี่
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่โดยการตรวจสุขภาพรางกาย พบวาพฤติกรรมของผูสูบบุหรี่
คือสูบบุหรีท่ ุกวัน เฉลี่ยวันละ๑๑-๑๒ มวน ชนิดของบุหรี่ทีส่ ูบมีทั้งบุหรี่จากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน)
ระยะเวลาสูบเฉลี่ย ๒๓.๗ ป อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบครั้งแระ ๑๘.๑ ป (อายุต่ําสุดคือ๗ป) สาเหตุจูงใจใหสูบบุหรี่ คือทํา
ตามเพื่อน และอยากทดลอง บุหรี่ที่นิยมสูบคือ กรองทิพย สายฝน วันเดอร กรุงทอง สําหรับยาเสนนิยมตราผูหญิง

และตรามา ๒ ใน ๓ ของกลุมตัวอยางเคยพยายามเลิกสูบบุหรีเ่ ฉลี่ยประมาณ ๓ ครัง้ เมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็น
ตอการสูบบุหรี่พบวาทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นตรงกันในหลายประเด็น สวนที่มีความแตกตางกัน เชน ประเด็นบุหรี่
ชวยทําใหรูสึกผอนคลายและมีสมาธิซึ่งผูสูบเห็นดวยแตผูไมสูบไมเห็นดวยกับประเด็นนี้ ทั้ง๒ กลุม มีความคิดเห็น
สอดคลองกันและเปนเชิงลบตออุตสาหกรรมบุหรี่ ทั้งสองกลุมมีความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพใน
ระดับปานกลางถึงระดับดี ในกลุมผูที่ไมสูบบุหรี่พบวา รอยละ๙๘ ระบุวาในอนาคตจะไมสูบบุหรี่อยางแนนอน
สําหรับผลการประเมินสุขภาพ พบวากลุมผูสูบบุหรี่มีปญหาสุขภาพมากกวากลุมผูที่ไมสูบบุหรี่ในหลาย ๆดาน ไดแก
โรคความดันโลหิตสูง ผลเอ็กซเรยปอดผิดปกติและปญหาอนามัยชองปาก ซึง่ นาจะมีผลกระทบจากการสูบบุหรี่ จึง
ควรมีการรณรงคเพื่อปองกันไมใหคนเริ่มสูบบุหรี่และชวยคนที่สูบบุหรี่ใหเลิก และควรกระทําอยางตอเนื่องและทั่วถึง
สํานักงานสถิติแหงชาติ (๒๕๕๐) ไดนําเสนอสถานการณการสูบบุหรี่ของประเทศไทยใน
ปจจุบันพบวา อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง โดยในป ๒๕๑๙ ประชากรทีส่ ูบบุหรี่มีอัตรารอย
ละ ๓๐.๑ และลดลงเหลือรอยละ ๑๗.๕ ในป ๒๕๔๙ ทั้งชายและหญิงมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน ลักษณะของผูที่สูบ
บุหรี่ พบวาประชากรที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไปมีจํานวนประมาณ ๕๐.๓ลานคน เปนผูที่สูบบุหรี่๑๑.๐ ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ๒๑.๙ ซึ่งเปนผูที่สูบประจําหรือสูบทุกวันประมาณ๙.๕ลานคน หรือรอยละ๑๘.๙ ผูที่สูบนานๆครั้ง(สูบ
ไมสม่ําเสมอหรือกําหนดระยะเวลาที่แนนนอนไมได)มีประมาณ๑.๕ลานคนหรือรอยละ๓.๐ และอายุที่เริ่มสูบบุหรี่
เปน๑๕ปขึ้นไปรอยละ๕๐.๓ ผูส ูบบุหรี่ภาคใตมีผูส ูบบุหรีเ่ ปนประจําสูงกวาภาคอืน่ รอยละ ๒๒.๑ ของประชากรใน
ภาค รองลงมาเปนภาคเหนือและภาคตะวันออกมีจํานวนใกลเคียงกันรอยละ๒๐ ภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร
รอยละ๑๖.๕ และกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรีเ่ ปนประจําต่ํากวาทุกภาครอยละ๑๓.๙ เพศและอายุพบวา
เพศชายมีอัตราการสูบบุหรีเ่ ปนประจํารอยละ ๓๖.๙ เพศหญิงมีอัตรารอยละ ๑.๙ ผูส ูบบุหรีป่ ระจําสวนใหญหรือ
รอยละ๖๘.๘ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาหรือไมไดรับการศึกษาเลย รองลงมาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รอยละ ๒๘.๔และ๒.๖ ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ผกผันกับระดับ
การศึกษาที่สําเร็จ กลาวคือผูท ีส่ ําเร็จการศึกษาระดับสูงจะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับป๒๕๔๗
พบวาผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีอัตรารอยละของการสูบบุหรี่ประจําเพิ่มขึ้นจากรอยละ๒๔.๒ในป๒๕๔๗
เปนรอยละ๒๘.๔ในป๒๕๔๙หรือเพิ่มขึ้นรอยละ๑๗.๔ ดานอาชีพพบวาผูสูบบุหรี่เปนประจําสวนใหญหรือรอยละ
๓๕.๒ เปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร รองลงมาคืออาชีพธุรกิจดานความสามารถทางฝมือรอยละ ๑๒.๕
อาชีพขั้นพื้นฐาน(ขายของขางถนน ขายสินคาแบบเคาะประตูบาน คนงานรับจางทั่วไป ยาม เปนตน) รอยละ๑๒.๔
ผูม ีอายุ๑๕ปขึน้ ไปที่สูบบุหรีป่ ระจําเริ่มสูบเมือ่ อายุเฉลี่ย ๑๘.๒ป ชายเริม่ สูบเร็วกวาหญิง โดยชายเริม่ สูบเมื่ออายุ
เฉลี่ย๑๘.๑ป และหญิงเมื่ออายุเฉลี่ย๒๐.๔ป สาเหตุที่เริม่ สูบบุหรีพ่ บวาสวนใหญหรือรอยละ๔๔.๕ เริ่มสูบเพราะ
อยากทดลอง และตามอยางเพื่อนหรือเพือ่ นชวนสูบรอยละ๓๒.๘ สวนสาเหตุอื่นไดแกเพือ่ เขาสังคม มีความเครียด
วิตกกังวล เพื่อความโกเก เพื่อความเปนผูใหญ และอื่น ๆมีอัตรารอยละไมมากนัก ประเภทบุหรี่ที่สูบพบวา ประมาณ
ครึง่ หนึง่ หรือรอยละ ๕๐.๐ ของผูท ีส่ ูบบุหรีเ่ ปนประจําสูบบุหรีม่ วนเอง รอยละ ๔๖.๒ สูบบุหรีซ่ องผลิตในประเทศ
และรอยละ ๑.๓ สูบบุหรี่ซองผลิตจากตางประเทศ ดานบุหรี่ทีส่ ูบและคาใชจายในการซื้อบุหรีส่ ูบตอวัน ผูท ีส่ ูบบุหรี่

เปนประจํา สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๙.๙ มวน ทุกหมวดอายุสูบบุหรี่เฉลีย่ วันละ ๙ – ๑๑ มวน โดยหมวดอายุ ๔๕ – ๔๙
ป และ ๕๐ – ๕๔ ป สูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันสูงที่สุด คือ สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๑๐.๖ มวน และหมวดอายุ ๒๐ – ๒๔ ป สูบ
บุหรี่เฉลี่ยตอวันต่ําที่สุดประมาณ ๘.๕ มวน เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยตอคนตอวันกับการสํารวจป
๒๕๔๗ พบวา จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันลดลงเล็กนอย (ป ๒๕๔๗ สูบเฉลี่ยวันละ ๑๐.๔ มวน) สวนคาใชจายในการซือ้
บุหรี่และสูบบุหรี่ตอคนตอวัน มีคาใชจายประมาณ ๑๔.๖ บาท ในเขตเทศบาลมีคาใชจายในการซื้อบุหรีส่ ูบเฉลีย่ ตอ
คนตอวันประมาณ ๒๔.๒ บาท ซึ่งสูงกวานอกเขตเทศบาลที่มีประมาณ ๑๑.๒ บาท ดานพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขณะ
อยูในบานกับสมาชิกในครัวเรือนพบวา ผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา สูบบุหรี่ขณะอยูในบานกับสมาชิกในครัวเรือนถึงรอย
ละ ๘๗.๙ พฤติกรรมนี้เปลีย่ นแปลงจากผลสํารวจเมื่อป ๒๕๔๔ เล็กนอย (ป ๒๔๔๔ สูบบุหรี่ขณะอยูกับสมาชิกใน
ครัวเรือนรอยละ ๘๘.๕) ทั้งชายและหญิงมีพฤติกรรมในการสูบขณะอยูก ับสมาชิกในครัวเรือนใกลเคียงกัน โดยมี
อัตรารอยละ ๘๗.๗ และ ๙๑.๒ ตามลําดับ ดานความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่และสาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่ไมไดพบวา ผู
ทีส่ ูบบุหรีเ่ ปนประจําสวนใหญหรือประมาณรอยละ ๔๒.๒ ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ผูท ี่อยากเลิกสูบแตยังไมเคย
พยายามเลิกสูบมีรอยละ ๒๓.๐ สวนผูที่อยากเลิกสูบและไดพยายามเลิกสูบมีรอยละ ๓๓.๒ สําหรับผูท ีอ่ ยากเลิกสูบ
และไดพยายามเลิกสูบนั้น มากกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ ๕๗.๗ เคยพยายาม ๑ – ๒ ครั้ง รอยละ ๒๒.๒ เคยพยายาม
๕ ครั้งขึ้นไป และรอยละ ๒๐.๑ เคยพยายาม ๓ – ๔ ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจป ๒๕๔๔ เปนทีน่ าสังเกตวา
ผูที่สูบบุหรี่เปนประจําและไมเคยคิดทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่มีอัตรารอยละเพิม่ ขึ้น (ป ๒๕๔๔ มีรอยละ ๓๓.๒ เพิ่มขึน้ เปน
รอยละ ๔๒.๒ ในป ๒๕๔๗) ทั้งชายและหญิงมีอัตรารอยละเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ผูที่สูบบุหรีเ่ ปน
ประจําและไดพยายามที่จะเลิกสูบในป ๒๕๔๗ มีอัตรารอยละสูงกวาป ๒๕๔๔ รอยละ ๓๒.๐ ใหเหตุผลวา รูสึก
หงุดหงิดเมื่อไมไดสูบบุหรี่รอยละ ๒๕.๔ เปนความเคยชินที่ตองสูบบุหรี่ และรอยละ ๒๐.๗ เห็นคนอื่นสูบบุหรี่ก็อยาก
สูบอีก
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (๒๕๕๑) ศึกษาผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย การสํารวจกลุมผูสูบบุหรีร่ ะดับประเทศ รอบที่๓ ภายใตโครงการInternational Tobacco Control PolicySoutheast Asia

เพื่อนําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทําการสํารวจรอบที่๑(มกราคม-กุมภาพันธ

๒๕๔๘) การสํารวจรอบที่๒ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๙)และสํารวจรอบที่ ๓ (มกราคม-มีนาคม๒๕๕๑) ผลการศึกษา
พบวานอกจากกลุมตัวอยางทีศ่ ึกษามีลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันตามสถานภาพการสูบบุหรี่
แลวยังพบวาแตกตางกันตามเขตที่อยูอ าศัยดวย โดยพบวาสัดสวนการสูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรี่ของผูช ายในเขต
ชนบทสูงกวาในเขตเมือง สําหรับผูหญิงสัดสวนของผูหญิงในเขตเมืองสูงกวาผูหญิงในเขตชนบทถึงสองเทา แสดงให
เห็นถึงความชุกในการสูบบุหรี่ของผูหญิงในเขตเมืองสูงกวาผูหญิงในเขตชนบท ผูสูบบุหรี่มีอายุนอยกวาและเปนโสด
มากกวาผูเลิกสูบบุหรี่ และผูที่อาศัยในเขตเมืองมีอายุนอยกวาผูทีอ่ าศัยอยูในเขตชนบท ในเรือ่ งการศึกษาพบวาผูท ี่
สูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองมีการศึกษาสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามสัดสวนของผูที่ไม
เคยเรียนหนังสืออยูในเขตเมืองสูงกวาในเขตชนบททั้งในกลุมผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ในเรื่องอาชีพพบวาผูเลิกสูบ
บุหรี่มีอาชีพเกษตรกรรมในสัดสวนที่สูงกวาและทําอาชีพนอกเกษตรกรรมต่ํากวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง ผูสูบบุหรี่

สวนใหญอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีตนเองเพียงคนเดียวที่สูบบุหรี่ การประเมินภาวะตนเองพบวาผูสูบบุหรี่มีสุขภาพแย
สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่มากกวาสองเทา สวนผูเลิกสูบบุหรี่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีหรือดีมากมากกวาผูสูบบุหรีเ่ กือบ
สองเทา และยังพบอีกวามีการสูบบุหรีเ่ ฉลี่ย๑๐.๓ มวนตอวันมากกวาครึง่ ของผูส ูบบุหรี่ และพบวาผูส ูบในเขตเมือง
สูบบุหรี่มากกวาเขตชนบทเล็กนอย ผูสูบบุหรี่สวนใหญสูบบุหรี่ในตอนเริ่มตนของวันคือทันทีหลังตื่นนอน กอนอาหาร
เชาและหลังอาหารเชา สวนประเภทการสูบในภาพรวมผูท ีส่ ูบบุหรี่โรงงานอยางเดียวและผูที่สูบบุหรี่มวนเองอยาง
เดียวมีสัดสวนใกลเคียงกัน สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศมากกวาบุหรี่นอก ดานเหตุผลในการเลือกบุหรี่
พบวารสชาติและราคาของบุหรี่เปนสิ่งที่ผูสูบคํานึงมากที่สุดวารสชาติอยูเหนือราคา สวนในกลุมผูสูบบุหรี่มวนเองให
เหตุผลวารสชาติและราคาสัดสวนใกลเคียงกันและคิดวาบุหรี่มวนเองอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงาน ผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
ชนบทเห็นวาบุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรีโ่ รงงานมากกวาผูสูบบุหรี่ในเขตเมือง ดานฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่พบวาผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองสังเกตเห็นบอยถึงบอยมากมากกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในชนบทและมีผลใหผูที่อยูใน
ชนบทเปลี่ยนใจไมสูบบุหรีม่ ากกวาในเขตเมืองเนื่องจากคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผูส ูบบุหรี่สวนใหญมีความรู
เกีย่ วกับบุหรี่ในระดับดี เห็นวาบุหรี่ทําลายสุขภาพมากไมแตกตางกันทั้งเขตเมืองและเขตชนบท และมีความกังวล
มากวาตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดชนิดรุนแรงมากกวาคนทีไ่ มสูบบุหรี่มาก โดยเฉพาะผูสูบบุหรีใ่ นเขตเมือง สําหรับ
ความคิดเห็นตอบริษัทผูผลิตนั้นพบวาผูสูบสวนใหญเห็นวาไมควรอนุญาตใหบริษัทที่ผลิตบุหรี่สงเสริมการขายโดยทุก
วิธี ประมาณ ๓ใน๔ของผูสูบเห็นวาบริษัทผูผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม
โดยมีเพียงชื่อและคําเตือนเกีย่ วกับสุขภาพเทานัน้ และเห็นวาบริษัทบุหรี่ตางชาติทําใหปญหาเรือ่ งยาสูบในประเทศ
ไทยเลวรายกวาเดิม แตผูสูบประมาณ๑ใน๕เห็นวาโรงงานยาสูบ/บริษัทผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งที่ดีๆใหสังคมไทยสอดคลอง
กันทัง้ ผูท ี่สูบในเขตเมืองและเขตชนบท ในกลุม ผูเลิกสูบพบวากวาครึง่ เลิกสูบบุหรี่ดวยวิธีการหยุดสูบบุหรี่ทันทีโดย
เขตเมืองสูงกวาเขตชนบทและกลุมที่เลิกสูบแลวเกือบ๑ใน๔เคยสูบอีกอยางนอย๑ครั้งในสัดสวนที่ใกลเคียงกันทั้งเขต
เมืองและเขตชนบท ประมาณ๑ใน๕ไดรับความชวยเหลือในการเลิกบุหรี่โดยเขตเมืองมากกวาเขตชนบท สวนมากใช
หมากฝรั่งหรือลูกอมที่ไมมีสารนิโคติน รองลงมาเลิกสูบบุหรี่เพราะไดรับคําแนะนําจากแพทย/คลินิกเลิกบุหรี่โดยเขต
เมืองมากกวาเขตชนบท โดยใหเหตุผลในการเลิกสูบกวารอยละ๙๐ระบุวามีความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่ที่มีตอคนกับการสูบบุหรี่รอบขางที่ไมสูบ สุขภาพของตนเอง ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก การที่
ครอบครัวไมเห็นดวยและการโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกีย่ วกับความเสีย่ งตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ สวนผลของ
การเลิกสูบบุหรี่ตอสุขภาพพบวา ผูเลิกสูบบุหรี่เกือบทุกคน(รอยละ๙๘)ประเมินวาสุขภาพตนเองดีขึน้ และผูเลิกสูบ
บุหรี่เกือบทุกคน(รอยละ๙๕.๕)บอกวาแนใจมากและแนใจยิ่งวาจะยังคงเลิกสูบบุหรี่ตอไป และสุดทายผลการสํารวจ
พบแนวโนมที่ดีอีกหลายเรื่อง เชน ผูสูบบุหรี่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่จากแหลงตางๆนอยมากและมีแนวโนมลดลง มี
การจํากัดพืน้ ที่สูบบุหรี่ในบานเพิม่ ขึ้น เห็นวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลทุกพืน้ ที่มีสัดสวนทีส่ ูงสุดเมื่อ
เทียบกับพืน้ ที่สาธารณะอื่นๆและมีแนวโนมสูงขึน้ ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท สถานที่ทํางานไมอนุญาตใหสูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น เห็นวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่ในทุกพื้นทีข่ องรานอาหารและสถานทีอ่ ื่นๆที่ไมใชเครือ่ งปรับอากาศเพิ่มขึน้

สวนใหญเห็นดวยกับการไมอนุญาตใหสูบบุหรีใ่ นสถานทีใ่ ชเครื่องปรับอากาศทุกพื้นทีเ่ พิ่มขึ้น ไมควรอนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในทุกพื้นที่ของรถโดยสารสาธารณะ
สุขุมาลย ประสมศักดิ์ (๒๕๕๑) ศึกษาปจจัยและผลทีเ่ กีย่ วของกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม
การเลิกบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาที่สูบบุหรี่เรียนอยูคณะ
บริหารธุรกิจมากที่สุด(รอยละ๒๘.๑) อายุเฉลี่ย๒๑.๒๙ป กําลังศึกษาอยูชั้นปที่๒ รอยละ๓๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู
ในชวง๒.๐๑-๓.๐๐ไดรับคาใชจายตอเดือนมากกวา๓,๐๐๐บาท บิดามารดาอยูด วยกันสวนใหญบิดาจะสูบทุกวัน มี
บางที่มารดาสูบเปนบางครัง้ แตมีนักศึกษาสวนใหญทีม่ ารดาไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามนักศึกษาทีส่ ูบบุหรี่มักมีเพือ่ น
สนิทที่สูบบุหรี่ ๒ คน นักศึกษาทีส่ ูบเริ่มสูบเมือ่ อายุ๑๖-๑๘ ปมากที่สุดรอยละ๓๐.๗ เหตุที่สูบบุหรีเ่ พราะอยากลอง
และได รั บ บุ ห รี ่ม วนแรกจากเพื ่อ นสนิ ท บุ ห รี ่ที ่สู บ เป น ชนิ ด ก น กรองและสู บ ทุ ก วั น ส ว นใหญ จ ะสู บ บุ ห รี ่เ มื ่อ มี
ความเครียด โดยอัดควันบุหรี่เขาปอดทุกครั้งเมื่อมีการสูบ คาใชจายในการสูบเดือนละ๑๐๑-๕๐๐บาท ถาอยูที่
สถานศึกษามักเขาไปสูบในหองน้ําจะไมสูบเมื่อเห็นปายหามหรือเปนเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งสวนใหญจะไมสูบบุหรี่ตอ
หนาผูปกครองขณะอยูที่บาน นักศึกษาที่เคยเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ๗๘.๓แตเลิกไมไดเพราะเพือ่ นหรือผูใกลชิดยังสูบ
อยูแตยังตองการเลิกสูบบุหรีเ่ พราะกลัวจะเปนมะเร็งปอด มีอยูบ างทีน่ ักศึกษาไมตองการเลิกบุหรี่เพราะเห็นวาสูบ
บุหรี่ทุกวันก็ไมมีปญหาอะไร สําหรับนักศึกษาที่ตองการเลิกสูบบุหรี่นั้นมีความตองการใหสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ
ชวยเหลือในเรื่องการหามขายบุหรี่ เลิกผลิตบุหรี่ และจัดรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
จริยา หัตถมาศ (๒๕๕๑) ศึกษาการประเมินโครงการรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
จังหวัดนครสวรรค ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ตามแบบจําลองCIPP ของ สตัฟเฟลบีม ผลการวิจัยพบวา การ
ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯรอยละ ๗๕.๖๘ บรรลุตามวัตถุประสงคทีก่ ําหนดไว คือสถานที่สาธารณะ ๕
ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย สําหรับตัวชี้วัดที่ไมบรรลุวัตถุประสงค คือรานคาไม
จําหนายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป (รอยละ ๘๔.๘๔) ในป๒๕๔๙ และจากการเปรียบเทียบการรับรูก อ นและหลัง
ดําเนินการ พบวาทั้งผูประกอบการ และประชาชนมีความรูเ พิ่มขึน้ โดยมีความแกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ความเชื ่อ มั ่น ร อ ยละ ๙๕ ทั ้ง ผู ป ระกอบการและประชาชน วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการส ว นใหญ เพื ่อ รณรงค
ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของรอยละ ๒๖.๓๒ รองลงมา เพื่อกระตุนใหสถานที่สาธารณะ
๕ ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ ปฏิบัติตามกฎหมายยาสูบรอยละ ๒๔.๐๖ ดานกิจกรรม สวนใหญคือการการ
ออกตรวจเยี่ยมสถานที่สาธารณะ ๕ ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ รอยละ ๓๘.๙๕ โดยมีบุคลากรรับผิดชอบงาน
บุหรีเ่ พียง ๑ คน (รอยละ ๑๐๐) สวนใหญปฏิบัติงานอยูในงานสงเสริมสุขภาพรอยละ ๓๒.๔๓ และรับผิดชอบงาน
อื่น ๆ รว มกับงานบุ หรี่รอ ยละ ๘๑.๐๘ และการประสานงานกับ หนว ยงานที่เกี่ยวข องสว นใหญเปน หนว ยงาน
สาธารณสุข รอยละ๔๑.๑๑ รองลงมาคือ ตํารวจรอยละ๒๗.๗๘ ปญหาในการดําเนินงาน สวนใหญเปนปญหาในดาน
บุคลากร รอยละ ๓๕.๓๗ รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมรอยละ ๒๓.๑๗ สําหรับปจจัยสนับสนุนและจุดเดน ที่ทํา
ใหการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ไดแก การมีคูม ือการปฏิบัติงานสนับสนุนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอยาง

เพียงพอ รอยละ ๒๔.๔๓ มีจอ เสนอแนะวาควรมีการประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวของระดับนโยบาย ผลักดันให
หนวยงานทองถิน่ สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ดวย ผูบริหารควรสนับสนุนบุคลากรและการดําเนินงานตางๆ ให
เพียงพอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานสาธารณสุขใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
เรณู บุญจันทรและคณะ (๒๕๕๒) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนองพบวาอัตราการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนเปนชายรอยละ๓๐.๘ หญิงรอยละ๖.๙ อายุที่เริม่ สูบครัง้ แรก๑๓-๒๐ปรอยละ๘๐.๓ อายุเฉลี่ยของการสูบ
บุหรี่ครัง้ แรก ๑๓.๘๓ ป สถานทีส่ ูบบุหรี่ประจําคือสูบที่บานเพือ่ นรอยละ ๓๔.๑ เยาวชนมีพอสูบบุหรี่รอยละ๔๕.๙
แมสูบรอยละ ๗ และเพื่อนสนิทสูบบุหรรี่รอยละ ๗ และทราบวามีกฎหมายหามสูบในสถานที่สาธารณะ เมือ่ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิต๐ิ .๐๑ การไดรับสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรีใ่ นรอบ
๓๐ วันที่ผานมา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ซึ่งจะนําไปเปนแนวทางจัดกิจกรรมลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในเยาวชนตอไป
ผลิน กมลวัทน และคณะ (๒๕๕๓) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาบุหรี่ใน
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานหนองบัว อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ สรุปผลการเรียนรูวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม
ของทีมวิจัยและคนในชุมชนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน มีเวทีประชาคมเปนชองทางสื่อสารและสรางการมีสวน
รวมของคนในชุมชนได และปรับเวลาที่รวมกันทํากิจกรรมในชุมชนใหเหมาะสมโดยไมรบกวนเวลาของครอบครัวใน
ชุมชน ไมควรทิ้งชวงเวลาในการดําเนินงานไปนาน ทําใหการทํางานไมตอเนือ่ งเชื่อมไมติดกับการดําเนินการในครั้ง
กอน การเลาเรื่องดวยภาพจะนาสนใจมากกวาSlide การประชุมในวันเดียวและมีประเด็นมากจะทําใหความคิดไมโลด
แลน เหนื่อยลาจนเกินไปเปนตน มีการสื่อสารประชาสัมพันธหลายชองทางทั้งหอกระจายขาวและบัตรเชิญ จัด
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนรูและจดจําไดดียิ่งขึ้น และมีการนําขอมูลคืนสูชุมชนโดยพบวามีอัตราการสูบบุหรี่
รอยละ ๓๔.๓๖ เปนชายรอยละ ๙๗.๖๙ สูบมากในชวง ๒๕-๖๕ ปรอยละ ๘๓.๘๔ ผูสูบอายุต่ําสุด ๑๔ ป สูงสุด ๘๐
ป ประเภทของยาสูบมีการใชเปนยาเสนรอยละ ๖๖ คาใชจายเกี่ยวกับบุหรี่ในชุมชนตอเดือน ๒๕,๖๒๕ บาท จํานวน
บุหรี่ที่สูบ ๕-๑๐ มวนตอวันตอคน มีรานขายบุหรีใ่ นชุมชน ๖ แหง มีลูกเมียคนรอบขางจาก ๗ใน๑๐ ครัวเรือนตอง
ทนไดรับควันบุหรี่มือสอง เยาวชนมีแนวโนมสูบบุหรีเ่ พิ่มขึน้ จากคนในครอบครัวสูบบุหรี่ จากนัน้ ก็จัดเวทีประชาคม
คืนขอมูลสูชุมชน ชวนคุยคิด มองเห็นปญหาบุหรี่ในชุมชนรวมกันและรวมกันวางแผนการดําเนินงานปองกันแกไข
ปญหาโดยจะขับเคลื่อน ๓ โครงการคือ๑)พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน ๒)สรางแกนนําเยาวชน ๓) สรางครอบครัว
อบอุนไรควัน เพื่อหารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบานหนองบัวที่เหมาะสมตอไป
สนทรรศ บุษราทิจ และอภิญญา สิริไพบูลยกิจ (๒๕๕๕) ศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเลิกบุหรีไ่ ด
สําเร็จของผูที่รับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราชป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ พบวาผูท ีเ่ ขารับการรักษาทีค่ ลินิก
เลิกบุหรี่จํานวน ๙๔ รายพบวาสามารถเลิกบุหรี่ได ๓๔ ราย(รอยละ๓๖.๒) ๓๕ราย(รอยละ๓๗.๒) ๓๐ ราย(รอยละ
๓๑.๙) และ๑๖ ราย(รอยละ๑๗) เมือ่ วัดทีร่ ะยะเวลา ๔ และ๑๒ สัปดาห ๖และ๑๒ เดือนตามลําดับ ทีเ่ วลา ๑๒

เดือน มีผูท ี่ไมสามารถติดตอไดจํานวน ๗๑ ราย หรือรอยละ ๗๕.๕ ปจจัยทีม่ ีผลตอการเลิกบุหรีส่ ําเร็จในชวง ๑๒
สัปดาห และ๖ เดือน คือ สิทธิขาราชการ การมีโรคประจําตัวหรือเจ็บปวยดวยโรคทางกาย ไมปวยเปนโรคทางจิต
เวชรวมทั้งไมเคยพยายามเลิกสูบมากอน

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม
ผลการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ใบจาก ทัศนคติ การรับรู
ผลกระทบของยาสูบที่มตี อสุขภาพและเศรษฐกิจ ความคิดที่จะเลิกยาสูบ กฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของสื่อตางๆ
ที่มีอิทธิพลและเปนแหลงขอมูลทีส่ ําคัญที่จะใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาสูบ องคกรระดับตาง ๆในพื้นที่และ
หนวยงานภายนอกที่จะมาหนุนเสริมและสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ นโยบายรัฐภาค

บทที่ ๓

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบงานวิจยั (Research Design ) เปนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาเรื่อง
มาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบานมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ

๑. การศึกษาบริบท การนํามาตรการควบคุมยาสูบไปปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมูบาน

๒. คนหาทุน/เครือขาย/กลไก โดยการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผนงาน

๑. ประชุมเครือขายเพื่อชี้แจงโครงการ สรางความเขาใจ นโยบาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
มติสมัชชาควบคุมยาสูบปรึกษาหารือ แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหา
อาสาสมัครปฏิบัติการในพื้นที่

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน แบง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
๓. จัดเวทีเพื่อเตรียมความพรอมของคณะทํางานอาสาสมัครปฏิบัติการในพื้นที่กอนลง
พื้นที่ เนื้อหาประกอบ องคความรูเรือ่ ง การจัดการความรู การสรางเครือ่ งมือ และเก็บรวบรวมขอมูล
บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ขั้นตอนที่ ๓ การดําเนินงาน
๑. คณะทํางานลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล การสนทนากลุม การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก การจัดเวทีประเมินวิเคราะห สถานการณ มุมมองการขับเคลื่อนรูปแบบกระบวนการ

๒. รางรูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภ าคปฏิบัติของประชาชนใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพยาสูบ โดยผูนําชุมชน องคกรทองถิ่น
และ องคกรสาธารณสุขระดับทองถิ่น

๓. ทดลองใชรูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติ ในชุมชน
ตัวอยาง ตําบลชุมโค และตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๔. ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานสรุปผลการดําเนินงานในเขตพื้นที่ ปรับปรุง
รูปแบบกระบวนการและปจจัยสนับสนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูภาคปฏิบัติ
จริงในชุมชน จังหวัดชุมพร
๕. จัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรม/เผยแพร โดยสื่อสารสาธารณะตอผลการขับเคลื่อน
มติ สมั ชชาและข อเสนอในการขั บเคลื่อนตอไปทั้งในระดับ จังหวัดและระดับพื้นที่ ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผล

๑. คณะทํางานรวมสังเกตการณ ประเมินผลใน ๔ ประเด็นในดานบริบทของพื้นที่ ปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธจากการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
๒. จัดประชุมแลกเปลี ่ยนนําผลการประเมินมารว มสะทอนคิดเพือ่ ปรับ ปรุงแผนงาน/
วิธีการดําเนินงาน
๓. ผูวิจัยและคณะทํางานนําผลที่ไดจากการเขาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีขับเคลื่อน
ภายในพื้นที่มาเรียบเรียงและจัดระเบียบขอมูลที่ไดรวมกัน
๔. สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขับเคลือ่ น กระบวนการและปจจัยใน
การหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแหงชาติไปสูจังหวัดชุมพร
๕. จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

๑. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส โรคเรื้อรัง การสูบและพยายามเลิกบุหรี่มาแลวกี่ครั้ง เลิกไดนาน ปจจัยสําคัญที่ทําให
เลิกบุหรี่ และสาเหตุที่ยังไมเลิกสูบ เปนตน
๒. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของแกนนํา ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส โรคเรื้อรัง การสูบ ระดับแกนนํา หนวยงาน บทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน เปนตน
๓. แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินในผูสูบบุหรี่/ใบจาก มีทง้ั หมด ๖ ขอ
คําถามขอ๑ สามารถใชเปนเครื่องชี้วัดการติดบุหรี่ ผูส ูบบุหรี่ภายใน ๓๐ นาทีหลังตื่นนอน แสดงวาติดบุหรี่มาก
การประเมินผลจากคะแนนรวมทุกขอ

คะแนนมากกวา ๖ คะแนน แสดงวา เปนผูตดิ บุหรีม่ าก(ติดนิโคตินซึง่ เปนการติดทางรางกาย)
คะแนน ๕ คะแนน แสดงวา เปนผูติดบุหรี่ปานกลาง
คะแนน ๐-๔ คะแนน แสดงวา เปนผูติดบุหรี่นอย

๔. แนวคําถามการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบในจังหวัด
ชุมพร และพื้นที่ศึกษา พัฒนาจากมติสมัชชาสุขภาพดานการควบคุมยาสูบ ป ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานระดับ
จังหวัด และในพื้นที่ ไดแก

๔.๑ สถานศึกษา เกี่ยวกับบุหรี่เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และหนวยงานที่
มีสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ และเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบในสถานศึกษา
กําชับใหสถานศึกษาทุกแหงติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด หามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา ใหบุคลากรทางการ
ศึกษา เชน ครู อาจารย นักการภารโรง ผูนําศาสนา เปนตนแบบอยาง แกนักศึกษา และสนับสนุน
งบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรม และการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปนตน
๔.๒ สถานพยาบาล ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการ
เขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยาสมุนไพร แพทยแผนไทยหรือบริการแพทย
ทางเลือกที่จําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน
๔.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต
วัตถุดิบในพื้นที่ และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจังอยางไร
การเก็บรวบรวมขอมูล

๑. จัดประชุมกลุมผูที่เกี่ยวของทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ
การดําเนินควบคุมยาสูบ สํารวจโดยใชแนวคําถามการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมยาสูบใน
จังหวัดและพื้นที่ทั้งกอนและหลังดําเนินงาน
๒. การสัมภาษณแกนนําทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาทในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๓. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งระดับจังหวัด และพื้นที่ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค และปจจัยความสําเร็จตาง ๆ
การวิเคราะหขอ มูล

๑. ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยวิธีการเชิงคุณภาพ วิเคราะหเนื้อหา และสรุปเปน
ความเรียงเชิงพรรณนา

บทที่ ๕

สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
๑. สรุปและการอภิปรายผล

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
๑.๑ ศึกษาสถานการณการใชยาสูบและมาตรการมาตรการควบคุมยาสูบในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบ า น และโรงเรียน พบวาจากการดําเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบของจังหวัดชุมพรที่ผาน
มาซึ่งศึกษาในพื้นที่ตาง ๆที่มีความหลากหลายทั้งสถานศึกษา วัด ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข ตลอดจนกลไก
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ทั้ง ๘ อําเภอ มีการปฏิบัติทีไ่ มแตกตางกัน การขับเคลื่อนมติสมัชชาดาน
การควบคุมยาสูบในพืน้ ที่ของจังหวัดชุมพรไมมีการ ขับเคลือ่ นโดยตรงแตมีการขับเคลือ่ นในเรื่องประเด็นเด็กและ
เยาวชน ประเด็นเหลาและแอลกอฮอรและประเด็นตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่สอดคลองกับประเด็น
อืน่ ๆ ของจังหวัดชุมพร ดังเชน
๑) การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพรมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนทีด่ ําเนินการโดยตางคนตางทํา โดยไมมีผูท ีเ่ ชื่อมโยงการปฏิบัติงานซึง่ ถือวาไมมีการผนึกกําลังกันให
ไปสูเปาหมายเดียวกัน ประกอบดวย (๑) สถานบริการสาธารณสุข มีหนาทีใ่ นการดําเนินงานที่ครอบคลุมประเด็น
(๑.๑) ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ พิษภัยของยาสูบ และการลด ละ
เลิก (๑.๒) รณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในวันงดบุหรีโ่ ลกของทุกป มีกิจกรรมใหความรู ปายประชาสัมพันธ
และเอกสารสิ่งพิมพ เปนตน (๑.๓) ตรวจตราและปองปรามผูละเมิดรวมกับทีมงาน (๑.๔) ประชุมชี้แจงและขอ
ความรวมมือจากสถานประกอบการใหจัดสถานทีป่ ลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
(๑.๕)จัดสิ่งแวดลอม กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ และติดปายประกาศ ติดสติ๊กเกอรหามสูบบุหรี่ และ
ปายกําหนดโทษการสูบบุหรี่ ตลอดจนเฝาติดตามบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ของผูรับบริการและเจาหนาที่ และรานคาใน
โรงพยาบาลหามขายบุหรี่ เปนตน (๑.๖) การบําบัดผูส ูบบุหรี่ทัง้ ในคลินิกและหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โรงเรียนวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑.๗) การบริการ
เชิงรุกในชุมชน ตั้งแตประชุมชี้แจง จัดอบรมใหกับแกนนําจิตอาสาในชุมชนเพื่อดูแลติดตามผูบ ริโภคยาสูบ พัฒนา
แบบประเมินและแนวทางการคัดกรองผูบริโภคยาสูบ สรางและพัฒนาเครือขายผูดูแลผูบริโภคยาสูบ และพัฒนา

ระบบการติดตามและดูแลตอเนื่องระหวางโรงพยาบาลและรพ.สต.ในชุมชน ซึ่งมีปญหาอุปสรรคในเรือ่ งเจาหนาที่ไม
ตระหนัก/ไมเห็นความสําคัญไมเพียงพอตอการบริการ/มีภาระงานมาก และผูสูบบุหรี่/ผูปวยขาดแรงจูงใจในการเลิก
บุหรี่ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผลโครงการรณรงคการควบคุมยาสูบของ จริยา หัตถมาศ (๒๕๕๑) ที่พบวามีการ
ออกตรวจเยี่ยมสถานที่สาธารณะ๕ประเภทและรานคาจําหนายบุหรี่ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย ประชาชนมี
ความรูเพิ่มขึ้น พบปญหาอุปสรรคในเรือ่ งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอแตจุดเดนคือมีคูมือปฏิบัติงานทีเ่ พียงพอ
และเสนอใหใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของระดับนโยบายผลักดันใหระดับทองถิน่ สนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรพรอมทั้งใหมีการพัฒนาศักยภาพที่เข็มแข็งยิง่ ขึน้ (๒) ภาคประชาสังคม เครือขายงดเหลา โครงการชุมชน
ทองถิน่ นาอยู และประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในเทศกาลสําคัญของจังหวัด
ชุมพรอยางตอเนือ่ ง จัดทําปายประชาสัมพันธไมสูบบุหรี่ที่มีแกนนําชุมชนใหความรูแกประชาชนและสื่อสาร (๓)
สถานศึกษา มีการดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบดวยการ (๓.๑) ติดปายหามสูบบุหรีใ่ นสถานศึกษาและหามสูบ
บุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดแตไมครอบคลุมทุกแหง (๓.๒) การหามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของ
สถาบันหรือชุดนักศึกษา มีการกําหนดแตไมครอบคลุม เนื่องจากบทกําหนดโทษไมชัดเจน หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ปฏิบัติไมตอเนื่อง นักศึกษาไมเห็นอันตรายและพิษภัยของยาสูบ(บุหรี่)ที่เปนชองทางสูการเสพสารเสพติดชนิดที่
รุนแรงขึน้ (๓.๓) กลุมครู อาจารยบางสถาบันไมสูบบุหรี่ เปนตัวอยางใหกบั นักเรียนและนักศึกษา มีการใหคําแนะนํา
สอนในชั้นเรียน และสงผูเสพเขารับการบําบัดในโรงพยาบาล (๓.๔) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรมมีนอย มีเพียงสือ่ ทีไ่ ดรับจากหนวยงานสาธารณสุขที่เปน แผน
พับ โปสเตอร และสติก๊ เกอรเทานั้น (๔) องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรับนโยบายจากรัฐบาล และผูวาราชการ
จังหวัดในการรณรงคสิ่งเสพติด ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล การพนัน และยาเสพติด แตละตําบลไมมีมาตรการในการใช
กฎหมายในการควบคุมบุหรี่ทีเ่ ปนรูปธรรม (๕) ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เชน หางสรรพสินคา มีการ
ดํ า เนิ น งานมาตรการให บ ริ เ วณภายในห า งเป น เขตปลอดบุ ห รี ่ แต จั ด พื ้น ที ่สู บ บุ ห รี ่บ ริ เ วณด า นนอก โรงงาน
อุตสาหกรรม (โรงงานปาลมน้าํ มัน ผลิตอาหาร และโรงงานผลไมกระปอง) บริเวณอาคารสํานักงาน เปนเขตปลอด
บุหรี่ และจัดสถานที่ภายนอกอาคารใหสูบบุหรี่ได (๖) ศาสนสถานไมมีการควบคุมทีช่ ัดเจน มีเพียงติดสติ๊กเกอรเขต
ปลอดบุหรี่แตประชาชนที่มาประกอบกิจทางศาสนายังสูบบุหรี่อยู
๒) กลไกระดับตางๆ มีการดําเนินงานที่คลายคลึงกันทั้ง ๘ อําเภอทั้งในดานนโยบาย การ
ประชาสัมพันธ การจัดมุมและสถานที่สูบบุหรี่ รณรงคเวทีประชุมประจําเดือน และการประกาศใชกฎหมายแตมีการ
แตกตางดานเชิงรุกบางอําเภอ เชน ใหทุนการศึกษาเฉพาะนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ ใหรางวัลและมอบประกาศนียบัตร
กับหมูบ านทีป่ ลอดบุหรีเ่ ปนการเสริมแรงจูงใจ รณรงคเรือ่ งบุหรี่และแอลกอฮอลรวมกันในเวทีชุมชนตางๆและงาน
ประเพณี การสรางผูนําตนแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใชงบประมาณทองถิ่น รวมกับภาคีเครือขายติดตามขอมูล
ขาวสารจากสื่อโฆษณาตางๆสงเสริมใหประชาชนรูเทาทันการสงเสริมตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ และเสนอใหผูที่
เกี่ยวของและภาครัฐไมใหมีโฆษณาทั่วไปโดยเฉพาะละครโทรทัศนที่ทําใหเยาวชนเลียนแบบ และบางอําเภอมีการ
ทําหมูบานปลอดบุหรี่รวมกับหมูบานลดเสี่ยงลดโรค เปนตน

๑.๒ รูปแบบการควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดชุมพร แบงออกเปน ๔ ระยะ ประกอบดวย ๑) การ
เตรียมการ มีการเตรียมความพรอมในสวนของทีมงาน ศึกษาขอมูลเบือ้ งตนในประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่
เกี่ยวของกับยาสูบทั้งหมด วิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานที่ไดรับและขอขอมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่แตละระดับของ
จังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินงานตอไป ๒) การวางแผน มีการประชุมชีแ้ จงในเวทีสมัชชาจังหวัด รับ
สมัครทีมงานที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการ แจงใหผูทีเ่ กี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตามแผนที่
กําหนด พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอปะทิวและตําบลทะเลทรัพยเพือ่ จัดการประชุมปฏิบัติและติดตาม
งานตอไป ซึง่ มีผลการวิเคราะหปญหาทีผ่ านมาพบวาผูชายอายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอยละ ๘๐ สูบบุหรี/่ ยาเสนวันละ ๕๑๗ มวนตอวัน ซึง่ สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ(๒๕๕๐)ทีพ่ บวาผูชายอายุ๑๕ ปขึ้นไปเริม่ สูบบุหรี่เร็วกวา
ผูห ญิง โดยมีสาเหตุจากการอยากทดลอง ตามเพื่อนหรือเพื่อนชวน และบางรายสูบเพราะความเครียด/วิตกกังวล
บางสวนเพื่อความโกเก และความเปนผูใหญเปนตน และไมมีหมูบานใดปลอดบุหรี่เลยในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยัง
พบวารานคาในหมูบานทุกรานมีการขายบุหรี่ใหกับเด็กทีอ่ ายุนอยกวา ๑๘ ป และแบงบุหรี่ขายอีกดวย แตละตําบล
ไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ที่เปนรูปธรรม จึงไดกําหนด ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) การตรวจ
รานขายของชํา ใหคําแนะนําการไมขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ํากวา ๒๐ ป (๒)การประชาสัมพันธและใหความรูประชาชน
ทั่วไป รณรงคการลด-ละ-เลิกบุหรีแ่ ละโทษของบุหรี่ ติดปายหามสูบบุหรี่ รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล และ (๓) การจัดกิจกรรมและใหความรูแกพนักงานและเยาวชนในพื้นที่ ทั้งในและ
นอกหนวยงานทองถิน่ และสาธารณสุข พรอมทัง้ วิเคราะหขอมูลจากประชาชนที่เขารวมโครงการจํานวน ๑๙๔ คน
พบวา สวนใหญเคยสูบบุหรี่ รอยละ ๗๘.๓๕ และสูบมานานนอยกวา ๑๐ ปรอยละ ๒๔.๒๓ สําหรับผูท ี่เลิกสูบ
จํานวน ๗ คน สวนใหญเลิก มานาน ๖-๑๐ ป และมีอายุ ๕๑ ปเ ปนตนไป สอดคลองกั บชัยยุท ธ จิตติ ยานุวัต ร
(๒๕๔๔) ที่พบวาผูที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไปมีหนาที่จะตองรับผิดชอบตอครอบครัวและลักษณะทางกายภาพและสุขภาพ
เริ่มเสื่อมถอย ทําใหคํานึงถึงผลกระทบของบุหรีต่ อสุขภาพมากขึน้ ทําใหมีโอกาสจะเลิกบุหรี่ไดสูง ถาตัง้ ใจเลิก ดาน
ปจจัยทีช่ วยใหเลิกสูบ คือ ออกกําลังกาย (รอยละ ๑๗.๐๑) และรองลงมาคือ การนําสิง่ เกี่ยวของกับบุหรีอ่ อกนอก
บา น (ร อ ยละ ๘.๗๖) สํ า หรับ ผู ที ่ยัง สู บ บุห รี ่เ คยพยายามจะเลิ กสู บ มาแล ว ๑-๒ ครั้ ง (ร อ ยละ ๓๐.๔๑) ซึ่ ง ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ชูชัย ศุภวงศ และคณะ (อ างถึงใน ชัยยุทธ จิตติยานุ วัตร : ๒๕๔๔) ที่พบวาความ
พยายามครั้งที่ ๑ ถึง ๒ มักประสบความสําเร็จมากกวาความพยายามหลายๆครั้ง เพราะครัง้ แรกมักมีความตัง้ ใจ
มากกวาครั้งหลังๆ โดยสาเหตุของการเลิกสูบไมไดสวนใหญเนือ่ งจากเขาสังคมเมื่อคนอื่นสูบก็สูบรอยละ ๑๖.๔๙
และไมเคยคิดจะเลิกรอยละ ๑๑.๘๖ ในกลุมนี้เปนผูติดสารนิโคตินในยาสูบระดับมากรอยละ ๖๕.๘๙ ดังนั้นจํานวนผู
สูบกลุมนี้จึงจําเปนที่ตองไดรับการบําบัดตอไป สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติทีพ่ บวาผูท ี่สูบบุหรี่เปนประจํา
และไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่มีอัตราเพิ่มขึ้นใหเหตุผลวารูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดสูบ เคยชินและเห็นคนอืน่ สูบก็อยาก
สูบ ๓) การดําเนินงานโดย (๑) รวมกําหนดมาตรการการลด-ละ-เลิกยาสูบของชุมชนในเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ประกอบดวย (๑.๑)ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง ผลักดันใหบา นปากบอเปนหมูบ า นตนแบบปลอด
บุหรี่ ๑๐๐% (๑.๒) สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานครอบครัวเปนหลักในการตักเตือนและใหกําลังใจ

(๑.๓) ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %” (๒) ดําเนินงานตามมาตรการ
การควบคุมยาสูบของชุมชน ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว (๒.๑) ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรีข่ องคนรอบขาง
โดยผลักดันใหบานปากบอเปนหมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐% ดวยการกําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนบาน
ปากบอ และประกาศเปนนโยบายของชุมชนโดยผูใ หญบาน ดวยการทําปายประกาศ และแจงในทีป่ ระชุมให
ประชาชนทุกคนรับทราบ กําหนดโซนบริเวณเขตปลอดบุหรีแ่ ละยาสูบ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรีห่ รือเขต
ปลอดบุหรี่ มีการแตงตั้งทีมงานเฝาระวังพื้นที่ กําหนดแนวทางการลงโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
กฎหมายดังกลาว และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทางวิทยุชุมชนคลื่น FM ๑๐๐ ทุกวันโดยนักจัดรายการอิสระของ
ชุมชนและผูใหญบานรวมกันประชาสัมพันธในเวทีประชุมหมูบานทุกเดือนพรอมทั้งมีการติดปายหามสูบบุหรี่ไว
บริเวณศาลาหมูบาน (๒.๒) สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานของครอบครัวเปนหลักในการตักเตือนและ
ใหกําลังใจ ดวยการ (๒.๒.๑) จัดมหกรรมรณรงคและใหความรูกับประชาชนดวยการจัดนิทรรศการ บริการตรวจ
สุขภาพ ใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล ธรรมเทศนาและรวมเผาบุหรี่จําลองเพื่อปฏิญาณตนในการเลิกยาสูบ
พรอมทั้งมีคํามั่นสัญญาในการลด ละเลิกบุหรี่ นําโดยผูนําชุมชน (๒.๒.๒) รวมรณรงคบานปลอดบุหรี่ โดยบานที่เขา
รวมโครงการ ปกธงสีขาวสําหรับบานที่ปลอดบุหรี่หรือยาสูบ ปกธงแดงสําหรับบานทีย่ ังสูบอยูซึ่งมีผูไ ดรับธงทั้งหมด
๙๗ ครัวเรือนจาก ๑๕๗ ครัวเรือน คงเหลืออีก๖๐ครัวเรือนที่จะตองรณรงคลด ละ เลิกยาสูบตอไป(๒.๒.๓) ผลักดัน
ใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน“โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %”เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ปลอดจากสิ่งเสพติด มีการเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียนดวยการติดปายรณรงคหามสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน สํารวจขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใหมทุกคนในปการศึกษาแรกเพื่อคัดกรองปญหา
เบื้องตนและรายงานผลใหกับสํานักงานเขตการศึกษา มีระบบชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพ
ติดรวมกับหนวยงานสาธารณสุขเปนประจําทุกป และจัดกิจกรรมเสริมเพือ่ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน กีฬาสี
เตะฟุตบอลตอนเย็น รวมทั้งขอความรวมมือรานคาในการไมจําหนายยาเสนหรือบุหรี่แกเด็ก มีรานคาเขารวม
โครงการจํานวน ๕๘ ราน ทั้งตําบลและ ๕ รานในบานปากบอ ซึง่ หลังจากมีการรณรงคทุกรานคาไมมีการแบงขาย
และมี อสม.ในหมูบ านคอยตรวจสอบและเฝาระวังอยางตอเนือ่ ง

(๓) หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน

ของชุมชน (๓.๑) เทศบาลตําบลทะเลทรัพยรวมกับชุมชนบานปากบอและหมูบานใกลเคียง รวมกับโรงเรียนทะเล
ทรัพย วัดปากบอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบรางวัลแกผูท ี่
ทําดีเปนแบบอยางมอบเกียรติบัตรใหแกแกนนําผูสูบที่สามารถเลิกสูบได มอบธงขาวใหญใหหมูบานเปนหมูบาน
ปลอดบุหรี่/ยาสูบ ๑๐๐% รวมทัง้ มอบเกียรติบัตรใหกับรานคาที่ไมขายบุหรี่ พรอมทั้งผลักดันแผนการดําเนินงาน
มาตรการเขาสูขอบัญญัติทองถิ่นและกําหนดใหผูน ําทุกคนกระทําตัวใหเปนแบบอยางกับประชาชนในชุมชนตนเอง
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยการจัดนิทรรศการ และรายการวิทยุคลื่นFM๑๐๐
ทุกวัน ประกาศรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมยาสูบบานปากบอ (๓.๒) โรงพยาบาลปะทิวบริการใน
คลินิก โดยใหคําปรึกษา สนับสนุนดานวิชาการ การรักษาและใหยาเลิกบุหรีพ่ รอมทั้งนัดติดตามผลทุก ๒ สัปดาห
กรณีไมมาตามนัดจะโทรศัพทติดตามจะประสานไปยังหนวยตางๆทีเ่ กีย่ วของเพื่อการดูแลตอเนื่อง เยี่ยมบานพรอม

จิตอาสาในพื้นที่ และคนหาเชิงรุกในชุมชน กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่หรือบุคลากรใหมของโรงพยาบาลตองไม
สูบ บุห รี่ เป นต น แบบโรงพยาบาลปลอดบุ ห รีแ่ ละได รับ รางวัล เครือ ข ายสุข ภาพเพื ่อสั งคมไทยปลอดบุ หรี ่ และ
ประชาสัมพันธเรื่องเขตปลอดบุหรี่ทง้ั ในและนอกโรงพยาบาล ประสานความรวมมือเจาหนาทีใ่ นการ ตรวจตราและ
ปองปรามผูท ีล่ ะเมิดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล พรอมทัง้ ขอความรวมมือกับเจาหนาทีต่ ํารวจ ใหมาตรวจตรา เดือนละ
ครั้ง จัดกิจกรรมรณรงคการเลิกบุหรี่ระดับอําเภอ นอกจากนีไ้ ดจัดอบรมและใหความรูแกเจาหนาที่ของรพ.สต.ในการ
จัดบริการคลินิกอดบุหรี่ของ รพ.สต. ชุมโค รพ.สต. ทะเลทรัพย และโรงพยาบาลมาบอํามฤต (๓.๓) โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย ติดตามดูแลและบําบัดผูบ ริโภคยาสูบทีส่ มัครใจเลิกบุหรีร่ วมกับแกนนําจิตอาสาที่
ผานการอบรม โดยการมีสวนรวมของครอบครัวทีเ่ สริมแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรีข่ องผูบริโภคยาสูบ ประสานงาน
หนว ยงานและผูนําระดั บท องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแ ก โรงเรี ยน วั ด องค การบริห ารสวนตํา บล สถาน
ประกอบการ และรานคาที่จําหนายยาสูบ เปนตน ๔) การประเมินผล จากขอมูลและมีสวนรวมของชุมชนและ
เจาหนาที่และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของที่มีความพรอมในการดําเนินการควบคูไปกับการรณรงคยาเสพติดตามนโยบาย
ของประเทศ นํากลุมเสี่ยงและกลุมเสพเขาคายปรับพฤติกรรมเปนประจําทุกปโดยผูว าราชการจังหวัดและทีมงาน
จากทุกภาคสวน ซึ่งมีอุปสรรคในดานความรูและสื่อประชาสัมพันธที่พรอมและเพียงพอ ผลที่ไดพบวา(๑)ชุมชนบาน
ปากบอ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ ประเมินไดจาก (๑.๑)เกิดแกนนําในชุมชนลดละ-เลิกสูบบุหรี่ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ และประชาชนที่เลิกไดอยางเด็ดขาดอยางนอย ๓ คน และมีผูที่ลด-ละ
จํานวนมวนของยาสูบตอวันลงมาก เชน เดิมผูติดบุหรี่มาก ๖๕.๙ ลดลงเหลือ ๔๖.๕% และที่ติดบุหรี่นอยเพิ่มขึ้นจาก
๑๔.๗ เปน ๒๔.๘๑ เปนตน (๑.๒) เกิดกระบวนการมีสวนรวมของแกนนําที่คอยเฝาระวังไมใหมีผูสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ตามที่ประกาศซึ่งยังไมมีใครฝาฝน (๑.๓) รานคาทัง้ หมดในหมูบ านไมจําหนายยาเสน/บุหรีแ่ กเด็กต่าํ กวา
๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย(๒) มีการขยายผลสูหมูบ านอื่นๆในตําบลทะเลทรัพย โดยไดนํา
มาตรการการควบคุมยาสูบไปใชกับหมูบานของตนเอง ๕ หมูบ าน โดยเฉพาะหมูท ี่ ๒ สามารถประกาศเปนหมูบาน
ปลอดบุหรี่ ๑๐๐% (๓) เกิดโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐% (๔) เกิดวัดปลอดบุหรี่ เนื่องจากเจาอาวาสวัดบานปาก
บอ และพระลูกวัดรวมทั้งสิ้น ๖ รูป ประกาศเลิกสูบบุหรี่ และมีปายติดบริเวณวัดเปนเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งมี
มาตรการหามการถวายบุหรี่แกพระในวัด นอกจากนั้นยังพบวาพระในตําบลทะเลทรัพยทั้งสิ้น ๙ วัดมีพระที่เลิกสูบ
บุหรี่ทั้งสิ้น ๓๓รูปจากทั้งหมด ๓๘ รูป ๕) มีการขยายผลสูตําบลอื่นๆ ไดแก ตําบลชุมโค นํามาตรการการลด ละ เลิก
ยาสูบพบวา เกิดหมูบ านสีขาวขึ้น ๑ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๔ มีการสนับสนุนใหกลุมเยาวชนมีการเลนกีฬาอยาง
ตอเนื่อง และมีมาตรการชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่ ดวยการสงเสริมบุคคลแกนนําตนแบบ เชนประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมูบาน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญไมสูบ
๑.๓ ปจจัยความสําเร็จในการนํามติสมัชชาแหงชาติดานการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการปฏิบัติในพืน้ ที่
ประกอบดวย ๑) ความตระหนักในการควบคุมยาสูบของแกนนํา ๒)การมีสวนรวมกําหนดมาตรการควบคุมยาสูบ
ของชุมชน ทําใหขอตกลงตางๆมาจากเวทีประชาคมที่แทจริง ซึ่งเปนผลใหเกิดการยอมรับตั้งแตตน เมื่อนําสูการ
ปฏิบัติก็จะทําใหเกิดการยอมรับไดดี ๓) การมีจดุ จัดการที่ดแี ละมีพลัง คือ ผอ.รพ.สต.ทะเลทรัพย ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของประชาชนและแกนนําในชุมชน จึงสามารถประสานงาน และขอความรวมในการนํามาตรการตางๆในชุมชนมา
ใชไดเปนอยางดี ๔) การมีหนวยสนับสนุน โดยโรงพยาบาลชุมชนสนับสนุนดานวิชาการ นายอําเภอใหความสําคัญ
เขารวมในเวทีสาํ คัญๆ นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ใี หแรงเสริมตางๆ
เชน การมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ เพื่อเปนกําลังใจ ใหกับคนทํางาน

๒.ขอเสนอแนะ
๒.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยโครงการสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรดําเนินการ ดังนี้

๑) ควรประสานความรวมมือระดับบริหารองคกรภาครัฐและภาคประชาชนใหเปน
ตนแบบของผูไมสูบบุหรี่
๒) ผูบริหารของหนวยงาน/องคกรควรกําหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการและให
ความสําคัญในการคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่ในหนวยงานและประสานความรวมมือกับภาคี
เครือขายชุมชน
๓) บุคลากรทุกภาคสวนควรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมและความ
เขมแข็งในการนํามาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
๔) ควรมีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการระดับทองถิ่นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง
๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการดําเนินการวิจัยประเมินโครงการการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ระดับหนวยงานราชการ และระดับหมูบานอยางตอเนื่อง
๒) ควรมีการดําเนินการวิจัยเชิงผลลัพธการดําเนินการสงเสริมการลด ละ เลิกยาสูบ และศึกษา
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของยาสูบ ในระดับพื้นที่

บทที่ ๔

ผลการวิจยั
ประเทศไทยไดดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนาน โดยความรวมมือของทุกภาค
ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน แตก็ยังมีสวนขาดที่ยังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการแลวแตยัง
ไมไดผลดีเทาที่ควร ประกอบกับประเทศไทยไดรวมลงสัตยาบันตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบ โดยมีผลบังคับใชเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดจดั
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ป ๒๕๕๓๒๕๕๗ และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เมื่อ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๓
การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนพลังการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ให
เกิดการรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้ง
ประเทศใชหลักการทํางานดวยยุทธศาสตรสามเหลีย่ ม เขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งใชในการ
ขับเคลือ่ น เพื่อแกปญหาทีย่ าก และซับซอน โดยพึง่ พลัง ๓ สวน ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน คือ พลังทาง ปญญา
พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง เนนกระบวนการ ทีใ่ หประชาชนและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสู การ
เสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในป ๒๕๕๓ มีจํานวนทัง้ สิ้น ๙ ประเด็น ซึ่งหนึ่ง ในนั้น
คือ เรื่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสีย่ งตอสุขภาพดานยาสูบ โดยสมัชชาไดรับรองมติใหภาคี
รวมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติขอที่สาม มีการกลาวใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสีย่ งตอสุขภาพ ซึ่งในทิศทางการขับเคลื่อนมติสูแนว
ปฏิบัติควรมีการขับเคลือ่ น เครือขายรวมทํางาน รวมถึงขอเสนอใหหนวยงานเกี่ยวของรวมตัวทํางาน
แบบบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง และพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทํางานของจังหวัดชุมพร
ดังตอไปนี้

สถานการณการขับเคลื่อนมติสมัชชาดานการควบคุมยาสูบในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดที่อยูบนสุดของภาคใต มีเนื้อที่ ๓.๗๕ ลานไร หรือ ๖,๐๑๐.๘๔๙
ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด ๔๙๑,๖๐๒ คน เปนชาย ๒๔๕,๓๙๖ คน หญิง ๒๔๖,๒๐๖คน
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและคาขาย นับถือศาสนาพุทธรอยละ ๙๘.๙๗ อิสลามรอยละ ๐.๘๖
และศาสนาคริสตรอยละ ๐.๑๗ แบงเขตพื้นที่เปน ๘ อําเภอ
จากภาวะสถานการณทั่วไปของจังหวัดชุมพร พบวามีการดําเนินงานในเรื่องการควบคุม
ยาสูบบางแตยังไมชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ ยังไมไดมีการขับเคลื่อนนโยบายอยางเปน
รูปธรรม ทําใหผลการสํารวจการควบคุมยาสูบของจังหวัดชุมพรป พ.ศ. ๒๕๕๐ และปพ.ศ. ๒๕๕๔
พบมีผลลดลงรอย๒.๑๓ (รอยละ๒๗.๙๑ และรอยละ ๒๕.๗๘ ตามลําดับ ) และจากการสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๕ ป ขึ้นไปในป ๒๕๕๔ ที่ไดพบเห็น/ไดกลิ่น/เห็นกนบุหรี่
ในสถานที่สาธารณะของจังหวัดชุมพร ไดแก ตลาดนัดหรือตลาดสด รอยละ๗๔.๓๗ รานอาหาร/
ภัตตาคารรอยละ๓๗.๙๐ บริการขนสงสาธารณะรอยละ ๓๐.๗๓ ศาสนสถานรอยละ ๒๓.๒๖ อาคาร
ของสถานที่ราชการรอยละ ๒๒.๖๖ สถานบริการสาธารณสุขรอยละ ๒๑.๓๕ โรงเรียน/สถานศึกษา
ระดับต่ํากวาอุดมศึกษารอยละ๑๘.๗๙ และอาคารของมหาวิทยาลัยรอยละ๕.๑๙ แตมีการขับเคลื่อน
ในเรื่องประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นเหลาและแอลกอฮอร นอกจากนี้จังหวัดชุมพรมีการ
ขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสในการพัฒนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่สอดคลองกับประเด็นอื่น
ๆ ของจังหวัดชุมพร โดยมีแกนนําบุคคลที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุข อสม.ภาคประชาสังคมจังหวัด
ชุมพร กลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (งานควบคุมโรคไม
ติดตอ/งานคุมครองผูบริโภค) สถาบันการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคและบรรจุถึงผลเสียของ
ยาสูบไวเปนเรื่องของสิ่งเสพติด สวนในองคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือเพียงบางสวนเทานั้น
และในสวนของวัดมีการดําเนินการบางสวนเชนกัน และมีเพียงหนึ่งแหงเทานั้นที่กําหนดไววาเปนวัด
ปลอดอบายมุข เปนตน
การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพร
การดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดชุมพรมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชนที่ดําเนินการโดยตางคนตางทํา โดยไมมีผูที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานซึ่งถือวาไมมีการผนึก

กําลังกันใหไปสูเปาหมายเดียวกัน เชน บางหนวยงานทําหนาที่ใหความรู ใหบริการกรณีที่ตองการเลิก
ยาสูบทุกรูปแบบ หรือการบริการเชิงรุกเพื่อการคนหา ปองกันและการเฝาระวัง เปนตน
๑. การดําเนินงานโดยบุคลากรสาธารณสุข ในจังหวัดชุมพรมีสถานบริการภาครัฐใน
สวนของกระทรวงสาธารณสุขประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ๙๖ แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๘ แหง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยแตละหนวยมีหนาที่ในการดําเนินงานแตกตางกัน
๑.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีหนาที่รับนโยบายจากหนวยเหนือคือ
รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ มอบหมายงานใหงานควบคุมโรคไมติดตอ
และงานคุมครองผูบริโภคดําเนินงาน ดวยการ
๑) ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ พิษภัยของยาสูบ และการลด ละ เลิก รวมทั้งการบําบัดผูสูบบุหรี่ ใหกับหนวยงานราชการ
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โรงเรียน วัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒) รณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในวันงดบุหรี่โลกของทุกป มี
กิจกรรมใหความรู ปายประชาสัมพันธ และเอกสารสิ่งพิมพ เปนตน
๓) ตรวจตราและปองปรามผูละเมิดรวมกับทีมงาน ณ โรงพยาบาลชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ทุกเดือน โดยผูละเมิดตองเสียคาปรับตั้งแต ๑๐๐-๕๐๐ บาท
๔) ประชุมชี้แจงและขอความรวมมือจากสถานประกอบการใหจัดสถานที่
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
๑.๒ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ มี ห น า ที ่รั บ นโยบายจากสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดชุมพรและนายอําเภอ ประสานงานกับหนวยงานในพืน้ ที่ในการตรวจตราและปอง
ปรามผูที่ละเมิดในสถานประกอบการ ไดแก รานอาหาร รานคาราโอเกะ รานคาในชุมชน เปนตน
รวมทั ้ง สถานที ่ข องหน ว ยงานราชการ โรงเรี ย น และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น ซึ ง่ พบว า ไม มี
หนวยงานใดที่ปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
๑.๓ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีหนาที่รับนโยบายจากรัฐบาล
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และประสานงานกับหนวยงานพื้นที่ในแตละอําเภอ โดยมีการ
ดําเนินการในภาพรวมของแตละโรงพยาบาลดังนี้

๑) ดานนโยบาย มีการผสมผสานการดําเนินงานของโรงพยาบาล ที่
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกหนวยงานในการดําเนินงานทั้งการปองกันนักสูบหนาใหม การ
บําบัดรักษา และฟนฟูสุขภาพจากผลกระทบของการสูบบุหรี่
๒) ดานการจัดสิ่งแวดลอม กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่
และติดปายประกาศ ติดสติ๊กเกอรหามสูบบุหรี่ และปายกําหนดโทษการสูบบุหรี่ ตลอดจนเฝาติดตาม
บริเวณที่มีการสูบบุหรี่ของผูรับบริการและเจาหนาที่ และรานคาในโรงพยาบาลหามขายบุหรี่ เปนตน
๓) ดานการประชาสัมพันธ ติดปายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
ตามกฎหมาย มีปายบอกถึงพิษภัยของบุหรี่ตามสถานที่ตาง ๆ เชน หองสุขา (การสูบบุหรีจ่ ะทําให
สมรรถภาพทางเพศลดลง/ ริ มฝ ป ากคล้ํา ดําและใบหน าเหี่ย วยน ฯลฯ) และจัดทํ าบอรด รณรงค
เกีย่ วกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ การใหสุขศึกษาทัง้ รายบุคคลและรายกลุม ในคลินิกโรคเรือ้ รัง เสียง
ตามสาย และการฉายภาพยนตรเกีย่ วกับบุหรี่ และการปฐมนิเทศผูป วยและญาติเมื่อเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทุกราย เปนตน
๔) พัฒนาระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรมอดบุหรี่ใน
บุคลากร (ใชเทคนิคการเสริมแรง/ใหรางวัลเมือ่ ทําสําเร็จ) จัดทําแนวทางการใหบริการทุกหนว ย
บริการตัง้ แตการซักประวัติการสูบ การใหความรู การบําบัดรักษา การใชสมุนไพรหญาดอกขาวที่
โรงพยาบาลผลิตเพื่อชวยเลิกบุหรี่ การใหคําปรึกษา และพัฒนาการบริการอยางตอเนือ่ งจากปญหา
และอุปสรรคจากผลการดําเนินการที่ผานมา
๕) การบริการเชิงรุกในชุมชน โดยประชุมชี้แจงและจัดอบรมใหกับแกน
นําจิตอาสาในชุมชนเพื่อดูแลติดตามผูบริโภคยาสูบ พัฒนาแบบประเมินและแนวทางการคัดกรอง
ผูบ ริโภคยาสูบ สรางและพัฒนาเครือขายผูดูแลผูบ ริโภคยาสูบ และพัฒนาระบบการติดตามและดูแล
ตอเนื่องระหวางโรงพยาบาลและรพ.สต.ในชุมชน
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
๑. เจาหนาที่ไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญ บางคนเดินผานบุคคลที่สูบบุหรี่
แลวไมกลาวโทษหรือตักเตือน เจาหนาที่บางรายยังสูบบุหรี่อยู เสนอใหมีการกําหนดนโยบายและ
ประกาศใชพรอมกับใหเจาหนาที่รายงานเปนความเสี่ยง อบรม/เขาคายผูสูบบุหรี่และเจาหนาที่ทุกคน
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดใหมีผูติดตามอยางตอเนื่อง และไมรับบุคคลที่สูบบุหรี่เขาทํางานใน
โรงพยาบาล

๒. ผูรับผิดชอบงานยังมีความรูไมเพียงพอตอการรักษาพยาบาล (เจาหนาที่ในคลินิก
มีหลายคนแตใหบริการไดเพียงคนเดียว) เสนอใหมีการนําหลัก๕A มาเปนแนวทางในการดําเนินงานให
เจาหนาที่รูทุกหนวยงานโดยเฉพาะผูที่อยูในงานคลินิกเดียวกันตองรูเหมือนกัน พรอมทั้งจัดทําแนว
ทางการดูแลผูสูบบุหรี่ไวประจําทุกหนวยงาน
๓.เจาหนาที่มีภาระงานมาก ไมสามารถใหบริการเรื่องยาสูบทั่วถึงทุกคลินิก เสนอให
รับสมัครจิตอาสารวมรณรงคการไมสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล พรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการทํางานของ
จิตอาสา
๔. ผูสูบบุหรี่/ผูปว ยขาดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ เสนอใหมีการเยี่ยมติดตามผูปวยที่
บานรวมกับเจาหนาที่และจิตอาสาในพื้นที่อยางตอเนื่อง
๒. การดําเนินงานโดยภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคม เครือขายงดเหลา โครงการชุมชนทองถิ่นนาอยู และประชาชน
รว มกั น จัดกิ จ กรรมรณรงคการควบคุมการบริโ ภคยาสูบ ในเทศกาลสําคัญ ของจังหวัดชุมพรอยาง
ตอเนื่อง เชนงานแหพระแขงเรือของอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันรณรงคการปองกั นอุบัติเหตุ
งานกาชาดจั ง หวั ด งานประจํ า ป งานเทิ ด พระเกี ย รติ ก รมหลวงชุ ม พรฯ เป น ต น จั ด ทํ า ป า ย
ประชาสัมพันธไมสูบบุหรี่ที่มีแกนนําชุมชนใหความรูแกประชาชนและสื่อสารถึงกลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการดังกลาวตองลด ละ เลิก บุหรี่ เปนเบื้องตน
๓. การดําเนินงานโดยหนวยอื่น ๆ ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียน วัด และภาคอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานสาธารณสุข
๓.๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดชุมพร ประกอบดวย องคกรบริหาร
สวนตําบลจํานวน ๕๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง และเทศบาลตําบล ๒๕ แหง ทุกหนวยงาน ไดรับ
นโยบายจากรัฐบาล และผูวาราชการจังหวัดในการรณรงคสิ่งเสพติด ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล การ
พนัน และยาเสพติด แตละตําบลไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ที่เปนรูปธรรม
๓.๒ สถานศึกษา จังหวัดชุมพรมีพืน้ ที่เขตการศึกษา ๒ พืน้ ทีป่ ระกอบดวยเขต ๑
(อําเภอเมือง อําเภอปะทิว และอําเภอทาแซะ) มีโ รงเรียนของรัฐ ระดับ อนุบาลและประถมศึกษา
จํานวน ๔๓ แหง ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสจํานวน ๘๔ โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาจํานวน ๑๔ แหงและระดับมัธยมจํานวน ๓ โรงเรียนและมีระดับอุดมศึกษา
๓ แหง เขต ๒ (อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน อําเภอพะโตะ อําเภอละแม) มีโรงเรียน

อนุบาล ประถมศึกษา และขยายโอกาสจํานวน ๑๒๕ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๑๒ โรงเรียน
และระดับอุดมศึกษา ๓ แหง มีนักเรียนและนักศึกษาจํานวน ๘๗,๑๐๐ คน และครูจํานวน ๔,๓๘๑
คน
การดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบของสถานศึกษา มีดังนี้
(๑) มีการติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนดทุกโรงเรียน ซึง่ มีการติดไมครอบคลุมทุกสถานศึกษา สวนใหญมีการติดไวหนา
หองน้ํา หองพยาบาล หองเรียนที่มีการติดแอรคอรดิชัน และหองพักครูเปนตน บางโรงเรียนมีปายติด
แตนักเรียน/นักศึกษาฝาฝนไมปฏิบัติตาม
(๒) การหามสูบบุหรี่ในขณะทีอ่ ยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา มีการ
กําหนด
โดยผูบ ริหารสถาบันและครูผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน มีการดูแลสอดสอง โดยผูน ํานักเรียนใน
แตละโรงเรียน และครูผูร ับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน แตบางสถาบันยังมีนักเรียน/นักศึกษาสูบอยู
ทั้งชุดนักศึกษา เนื่องจากบทกําหนดโทษไมชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติไมตอเนือ่ ง นักศึกษา
ไมเห็นอันตรายและพิษภัยของยาสูบ(บุหรี่)ที่เปนชองทางสูการเสพสารเสพติดชนิดที่รุนแรงขึ้น ถา
พบวา นักเรียนสูบบุหรี่ก็เรียกผูปกครองมาปรึกษา และติดตาม
(๓) การใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู อาจารย ผูนําทางศาสนาเปน
แบบอยาง
แกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งพบวาในกลุมครู อาจารยบางสถาบันมีการทําแบบตัวอยางใหกับนักเรียนและ
นักศึกษา โดยไมสูบบุหรี่ ใหคําแนะนําพรอมทั้งมีการสอนในชัน้ เรียน และสงผูเ สพเขารับการบําบัดใน
โรงพยาบาล ยังมีบางคนที่ในโรงเรียนไมสูบแตนอกโรงเรียนยังสูบบุหรี่อยู
(๔) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู ดานพิษ
ภัย จากบุ ห รี ่อย า งเป น รู ป ธรรมมีน อย มีเพีย งสื่อที่ไดรับ จากหนวยงานสาธารณสุขที่เปน แผน พับ
โปสเตอร และสติ๊กเกอรเทานั้น
๓.๓ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เชน หางสรรพสินคา มีการดําเนินงาน
มาตรการให บ ริ เ วณภายในห า งเป น เขตปลอดบุห รี่ แตจั ดพื้น ที่สูบ บุห รี่บ ริ เวณด านนอก โรงงาน
อุตสาหกรรม (โรงงานปาลมน้าํ มัน ผลิตอาหาร และโรงงานผลไมกระปอง) บริเวณอาคารสํานักงาน
เปนเขตปลอดบุหรี่ และจัดสถานที่ภายนอกอาคารใหสูบบุหรี่ได

๓.๔ ศาสนสถาน ที่ประกอบดวย วัด และมัสยิด ติดสติ๊กเกอรเขตปลอดบุหรี่
แตยังคงมีประชาชนทีม่ าประกอบกิจทางศาสนาสูบบุหรีใ่ นบริเวณวัดและมัสยิด ซึ่งไมมีการควบคุมที่
ชัดเจน
๓.๕ กลไกระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
๑) ระดับอําเภอ มีการดําเนินงานในอําเภอตางๆ ดังเชน
(๑) อําเภอทาแซะมีการตรวจและติดตามผูขายบุหรี่ ใหทุนการศึกษา
เฉพาะนักเรียนทีไ่ มสูบบุหรี่ มีการใหรางวัลและมอบประกาศนียบัตรกับหมูบานที่ปลอดบุหรี่เปนการ
เสริมแรงจูงใจ
(๒) อําเภอหลังสวนมีการรณรงคเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอลรวมกันใน
เวทีชุมชนตางๆ และงานประเพณีขึ้นโขนชิงธง เปนตน และการสรางผูน ําตนแบบในการลด ละ เลิก
บุหรี่ โดยเริ่มที่ตําบลหาดยาย มีที่มีผูนําชุมชนเสนอใหทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําปาย
ประชาสัมพันธเกีย่ วกับบุหรีต่ ิดในสถานที่ราชการทุกแหงและทีท่ ําการหมูบานทุกหมูในตําบลและ
กําลังขยายไปทุกตําบลตอไป
(๓) อําเภอทุงตะโกมีการรวมกับภาคีเครือขายติดตามขอมูลขาวสารจาก
สื่อโฆษณาตางๆสงเสริมใหประชาชนรูเทาทันการสงเสริมตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ
(๔) อําเภอปะทิว เสนอใหผูท ีเ่ กีย่ วของและภาครัฐไมใหมีโฆษณาทัว่ ไป
โดยเฉพาะละครโทรทัศนที่ทําใหเยาวชนเลียนแบบ
(๕) อําเภอเมืองมีการทําหมูบานปลอดบุหรี่รวมกับหมูบานลดเสี่ยง ลด
โรคแตยังไมจริงจังเทาที่ควร
ซึ่งทั้ง ๘ อําเภอของจังหวัดชุมพร มีมุมและบริเวณ สถานทีป่ ลอดบุหรี่ โดยมี
ปายติดทั้งในที่สาธารณะ ที่ทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางรานเอกชน โดยเฉพาะสถานที่
ราชการ และสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (ชุมพรอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม
วิจิตภัณฑปาลมในอําเภอทาแซะ/เมือง)
๒) ระดับตําบล เชน ตําบลหาดยาย หามสูบบุหรีใ่ นสถานที่ทํางานและ
ไมใหมีการ
โฆษณาประชาสั มพั นธ เ รือ่ งการสู บบุหรี่และการจัดทําโครงการคนเชี่ยวยาหมู รว มใจ ไมสูบบุห รี่
ตลอดจนมีคนตนแบบเลิกสูบบุหรี่ และมีขอเสนอใหจัดทํามาตรการควบคุมบุหรี่อยางชัดเจน

๓) ระดับชุมชน ในวันประชุมประจําเดือน มีการรณรงคในหมูบาน และให
การ
บําบัด ตลอดจนสนับสนุนใหออกกําลังกายขณะบําบัดบุหรี่ โดยทีมเจาหนาทีส่ าธารณสุขและแพทย
แผนไทย

รูปแบบการควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดชุมพร
แบงออกเปน ๔ ระยะ ไดแก การเตรียมการ การวางแผน การดําเนินงาน และการ
ประเมินผล
การเตรียมการ
ทีมผูวิจัยเตรียมความพรอมของทีมงานพรอมทั้งศึกษาขอมูลเบื้องตนในสวนของขอมูล
ประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับยาสูบทั้งหมด จากเอกสารวิชาการ วิเคราะห
สถานการณขอมูลพื้นฐานที่ไดรับและและการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่แตละระดับของจังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินงานตอไป
การวางแผน
๑.ระดับจังหวัด
๑.๑ การประชุมเครือขายสมัชชาจังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางการ
ดํ า เนิ น การตามมติ ส มั ช ชาที ่กํ า หนดพร อ มเอกสารให กั บ สมาชิ ก ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทราบและหา
อาสาสมัครและแนวรวมในการดําเนินการขับเคลือ่ นประเด็นการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเรื่อง
การควบคุมยาสูบมาใชที่จังหวัดชุมพร โดยใหผูเ ขารวมประชุมทุกคนนําขอมูลทีเ่ กี่ยวกับสถานการณ
และการขับเคลือ่ นยาสูบในจังหวัดชุมพร และคนหาปญหาเกีย่ วกับมาตรการยาสูบในจังหวัดชุมพร มี
ผูเขารวมอุดมการณลงนามจํานวน ๑๕ คน รวมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและ
พืน้ ที่ ไดแก คณะทํางาน อําเภอละ ๒ คน ๘ อําเภอ รวม ๑๖ คน และที่ปรึกษา เปนสาธารณสุข
อําเภออีก ๘ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๔ คน ตัวแทนภาคประชาชน /สภาเด็ก/ทองถิน่ และผูท ีส่ นใจ จํานวน
๒๒ คน และคณะกรรมการในพื้นที่ศึกษา ไดแก บานปากบอ(หมูบานนํารอง) ตําบลทะเลทรัพย
๑.๒ ประชุมคณะทํางาน ประกอบดวย นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย
ผูใหญบาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมผูสูงอายุ ชมรมอสม. ผูทรงคุณวุฒิ (ขาราชการบํานาญ)
หัวหนาสถานีตํารวจ อาจารยกศน. ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอปะทิว รพ.สต.ชุมโค และรพ.สต.ทะเล
ทรัพย และแกนนําประชาชน จัดทํารางมาตรการชุมชนในการลด ละ เลิกบุหรี่/ยาสูบ เพื่อสรางความ
เขาใจมติสมัชชาสุขภาพชาติดานการควบคุมยาสูบ และรวมกันวิเคราะหปญหาที่ผานมา พบวาผูชาย

อายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอยละ ๘๐ สูบบุหรี่/ยาเสนวันละ ๕-๑๗ มวนตอวัน และไมมีหมูบานใดปลอดบุหรี่
เลยในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังพบวารานคาในหมูบานทุกรานมีการขายบุหรี่ ขายใหกับเด็กที่อายุ
นอยกวา ๑๘ ป และมีการแบงบุหรี่ขายอีกดวย แตละตําบลไมมีมาตรการในการใชกฎหมายในการ
ควบคุมบุหรี่ที่เปนรูปธรรม
ดังนั้นในที่ประชุมจึงไดรวมกันกําหนด ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) การตรวจรานขาย
ของชํา ใหคําแนะนําการไมขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ํากวา ๒๐ ป (๒) การประชาสัมพันธและใหความรู
ประชาชนทั่วไป รณรงคการลด-ละ-เลิกบุหรี่และโทษของบุหรี่ ติดปายหามสูบบุหรี่ รวมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล และ (๓) การจัดกิจกรรมและใหความรูแก
พนักงานและเยาวชนในพื้นที่ ทั้งในและนอกหนวยงานทองถิ่นและสาธารณสุข
จากนั้นที่ประชุมไดรวมกันกําหนดพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตําบลทะเลทรัพย
เนื่องจากมี ผอ. รพ.สต. ทะเลทรัพยที่เห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ รวมทั้งนายกเทศมนตรี
เห็นดวยกับมติสมัชชาชาติดานการควบคุมยาสูบและยินดีจะเปนแกนนําหลัก โดยไดกลาววา
“โดยสวนตัวแลวเห็นดวยกับนโยบายการควบคุมยาสูบตั้งแตเด็กไมชอบอยูแลว
เนื่องจากคนในครอบครัวสูบแตตนเองไมชอบ เคยทดลองสูบตอนเด็กๆแตไมติด ยินดีใหการสนับสนุน
และเสนอใหทุกคนในที่ประชุมรวมกันกําหนดมาตรการของชุมชนทะเลทรัพยโดยเฉพาะบานปากบอ”
๒. พื้นที่ศึกษา: เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
การเตรียมความพรอมเทศบาลตําบลทะเลทรัพย คือ มีการจัดเวทีประชาคม โดย
ผูน ําองคกรบริหารสวนทองถิน่ และทองที่ แกนนําชุมชนกลุม ตางๆ ตํารวจ อาสาสมัครสาธารณสุข
และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และนําเสนอสถานการณการสูบ
บุหรี่ของของคนในพื้นที่ หมู ๕ บานปากบอ เพือ่ ใหเกิดความตระหนักโทษภัยของบุหรี่ ผลการสํารวจ
๑๙๔ คน พบวา สวนใหญเคยสูบบุหรี่ รอยละ ๗๘.๓๕ และสูบมานานนอยกวา ๑๐ ปรอยละ ๒๔.๒๓
รองลงมาระยะ ๑๑-๒๐ ปรอยละ ๒๓.๗๑ สําหรับผูท ี่เลิกสูบจํานวน ๗ คน สวนใหญเลิกมานาน ๖๑๐ ปและมีอายุ ๕๑ ปเปนตนไป ดานปจจัยที่ชวยใหเลิกสูบ คือ ออกกําลังกาย (รอยละ ๑๗.๐๑)
และรองลงมาคือ การนําสิ่งเกีย่ วของกับบุหรี่ออกนอกบาน (รอยละ ๘.๗๖) สําหรับผูท ีย่ ังสูบบุหรี่เคย
พยายามจะเลิกสูบมาแลว ๑-๒ ครั้ง (รอยละ ๓๐.๔๑) โดยสาเหตุของการเลิกสูบไมไดสวนใหญทั้ง
เนื่องจากเขาสังคมเมื่อคนอืน่ สูบก็สูบและไมเคยคิดจะเลิก รอยละ ๑๖.๔๙ และรอยละ ๑๑.๘๖

ตามลําดับ โดยมีระดับการติดสารนิโคตินในยาสูบ ดังนี้ ระดับมากรอยละ ๖๕.๘๙ ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๙.๓๘ และระดับนอย รอยละ ๑๔.๗๓ ตามลําดับ ดังตารางที่๒

ตารางที่ ๒ จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง (n = ๑๙๔)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

ชาย

๑๔๖

๗๕.๒๖

หญิง

๔๘

๒๔.๗๔

< ๒๐ ป

๘

๔.๑๒

๒๑-๓๐

๒๕

๑๒.๘๙

๓๑-๔๐

๓๘

๑๙.๕๙

๔๑-๕๐

๓๙

๒๐.๑๐

๕๑-๖๐

๔๒

๒๑.๖๕

> ๖๐ ป

๔๒

๒๑.๖๕

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา

๑๖

๘.๒๕

ประถมศึกษา

๑๒๑

๖๒.๓๗

มัธยมศึกษาตอนตน

๒๓

๑๑.๘๖

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐

๕.๑๕

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๑๘

๙.๒๘

ปริญญาตรี

๔

๒.๐๖

สูงกวาปริญญาตรี

๒

๑.๐๓

โสด

๓๑

๑๕.๙๘

คู

๑๔๐

๗๒.๑๖

หมาย/หยา/แยกกันอยู

๒๓

๑๑.๘๖

ไมมี

๑๖๖

๘๕.๕๗

มี

๒๘

๑๔.๔๓

โรคหอบหืด

๘

๔.๑๒

ไอเรื้อรัง

๑

๐.๕๑

โรคภูมแิ พ/ทางเดินหายใจ

๒

๑.๐๓

สถานภาพ

มีโรคเรื้อรัง

ความดันโลหิตสูง

๕

๒.๕๘

เบาหวาน

๑

๐.๕๑

หัวใจและหลอดเลือด

๕

๒.๕๘

อื่นๆ

๖

๓.๐๙

จํานวน

รอยละ

ไมสูบ

๔๒

๒๑.๖๕

สูบ

๑๕๒

๗๘.๓๕

< ๑๐ ป

๔๗

๒๔.๒๓

๑๑-๒๐ ป

๔๖

๒๓.๗๑

๒๑-๓๐ ป

๓๖

๑๘.๕๕

๓๑-๔๐ ป

๑๘

๙.๒๘

๔๑-๕๐ ป

๕

๒.๕๘

นอยกวา ๑๐ มวน

๕๖

๒๘.๘๗

๑๑-๒๐ มวน

๕๗

๒๙.๓๘

ขอมูลสวนบุคคล
ประวัติสูบบุหรี่/ใบจาก

ระยะเวลาที่สูบ

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน

๒๑-๓๐ มวน

๒๕

๑๒.๘๘

๓๑ มวนหรือมากกวา

๗

๓.๖๑

ระดับนอย

๑๙

๑๔.๗๓

ระดับปานกลาง

๒๕

๑๙.๓๘

ระดับมาก

๘๕

๖๕.๘๙

๑-๒ ครั้ง

๕๙

๓๐.๔๑

๓-๔ ครั้ง

๑๗

๘.๗๖

> ๕ ครั้ง

๑๑

๕.๖๗

ระดับการติดสารนิโคติน

จํานวนครั้งที่พยายามในเลิกสูบ

การดําเนินงาน
๑.รวมกําหนดมาตรการการลด-ละ-เลิกยาสูบ โดยมีจัดประชุมของทีมทํางานของเทศบาล
ทะเลทรัพย เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน อสม. รวมกับชาวบานใน
ชุมชน รวมทั้งเจาหนาที่สุขภาพของ รพ.สต.ทะเลทรัพย ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันกําหนดมาตรการการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชนในเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไวดังนี้
๑.๑ ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง โดยผลักดันใหบานปากบอเปน
หมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
๑.๒ สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานครอบครัวเปนหลักในการ
ตักเตือนและใหกําลังใจ
๑.๓ ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %”
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดีปลอดจากสิ่งเสพติด

๒. ดําเนินงานตามมาตรการการควบคุมยาสูบของชุมชน ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว
๒.๑ ปกปองสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของคนรอบขาง โดยผลักดันใหบานปากบอเปน
หมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ ๑๐๐% มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) กําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนบานปากบอ และประกาศเปน
นโยบายของชุมชนโดยผูใหญบาน ดวยการทําปายประกาศ และแจงในที่ประชุมใหประชาชนทุกคน
รับทราบ ดังนี้
(๑) กําหนดบริเวณหามสูบและหามจําหนายบุหรี่หรือยาสูบในโรงเรียน
(๒) หามสูบบุหรี่ในที่ประชุมของหมูบาน
(๓) รานคาไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ปและไม
แบงขาย
(๔) แกนนําชุมชน เปนตนแบบของการลด ละ เลิกยาสูบ
(๕) หามนํายาสูบถวายพระหามสูบและจําหนายบุหรี่หรือยาสูบใน
บริเวณวัด
๒) กําหนดบริเวณเขตปลอดบุหรี่และยาสูบ จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบ
บุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ โดยแบงเขตปลอดบุหรี่ออกเปน ๒ โซน คือ
(๑) โซนปลอดบุหรี่ทั้งในและนอกอาคาร ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ
ตําบลทะเลทรัพย สถานศึกษา เชน โรงเรียนทะเลทรัพยและมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (สถานี
ทดลองและฝกงานจังหวัดชุมพร) สถานทีส่ าธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน เชน ศาลาหมูบานปากบอ
วัดทะเลทรัพย วัดปากบอ เปนตน
(๒) โซนปลอดบุหรี่เฉพาะในอาคาร แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่เปนการ
เฉพาะ
นอกพื้นที่อาคารได เชน เทศบาลตําบลทะเลทรัพย สถานีตํารวจทะเลทรัพย
รวมทั้งไดมีการแตงตั้งทีมงานเฝาระวังพื้นที่ ประกอบดวย
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ ประธานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตํารวจสภต.ทะเลทรัพย
และกําหนดแนวทางการลงโทษ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว ดังนี้
ก. ผูที่สูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่มีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
ข. ไมใหกูเงินกองทุน

ค. ไมใหรับบริการดวยบัตรหลักประกันสุขภาพที่รพ.สต.ทะเลทรัพย
ง. ไมเลือกใหเปนผูนําทองถิ่น
๓) มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ดังนี้
(๑) จัดรายการวิทยุชุมชนคลืน่ FM ๑๐๐ ทุกวันโดยนักจัดรายการ
อิสระของชุมชนถึงพิษภัยของยาสูบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และโทษที่จะไดรับถาฝาฝนและไมปฏิบัติ
ตาม ซึ่งมีการประสานการจัดรายการกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย
(๒) แกนนําชุมชนทุกกลุม ผูใหญบานรวมกันประชาสัมพันธในเวที
ประชุมหมูบานทุกเดือนพรอมทั้งมีการติดปายหามสูบบุหรี่ไวบริเวณศาลาหมูบานซึ่งเปนที่ประชุม
๒.๒ สงเสริมใหคนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยใชฐานของครอบครัวเปนหลักในการ
ตักเตือนและใหกําลังใจ
๑) จัดมหกรรมรณรงค และใหความรูกับประชาชน เพื่อสรางความตระหนัก
และแรงจูงใจในการลด ละ เลิกยาสูบ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย ดวยการจัด
นิทรรศการ บริการตรวจสุขภาพ ใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาล และการใหความรูโดยทีมวิทยากร
จากโรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลทาแซะ ใหการเยียวยาทั้งทางกายและทางจิต พรอมทั้งมี
ธรรมเทศนาโดยทานเจาอาวาสวัดถ้ําทะเลทรัพย แกนนําชุมชนรวมกันเผาบุหรี่จําลองเพื่อปฏิญาณตน
ในการเลิกยาสูบ และรวมกันรณรงคลด ละ เลิก บุหรี่ มีผูเ ขารวมกิจกรรม ๒๒๐ คน พรอมทั้งมีคํามัน่
สัญญาในการลด ละเลิกบุหรี่ นําโดยผูใหญหมูที่๕ บานปากบอ และประธานสภาตําบลทะเลทรัพย
๒) รวมรณรงคบานปลอดบุหรี่ โดยจากการสํารวจบานที่เขารวมโครงการ
ปกธงสีขาวสําหรับบานที่ปลอดบุห รี่หรือยาสูบ กรณีทีบ่ านไหนยังมีการสูบ อยูตองรับธงแดงอยาง
ปราศจากเงือ่ นไข รอจนกวาจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไดจึงจะเปลีย่ นเปนธงขาว จากการดําเนินงาน
พบวามีบานที่ตองการเปลี่ยนธงเปนสีขาวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแกนนําชุมชน เพื่อเปนตนแบบการเลิก
ยาสูบ โดยเริ่มจากผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุข และไม
ตองการใหมีธงสีแดงหนาบานของตนเองซึ่งมีผูไ ดรับธงทัง้ หมด ๙๗ ครัวเรือนจาก ๑๕๗ ครัวเรือน
คงเหลืออีก ๖๐ ครัวเรือนที่จะตองรณรงคลด ละ เลิกยาสูบตอไป
๒.๓ ผลักดันใหโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพยเปน “โรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %”
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดีปลอดจากสิ่งเสพติด มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเฝาระวังและ
ปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียน ดังนี้

๑) การดําเนินงานในโรงเรียน
(๑) ติดปายรณรงคหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน
(๒) สํารวจขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใหมทุกคนในป
การศึกษาแรกเพื่อคัดกรองปญหาเบื้องตนและรายงานผลใหกับสํานักงานเขตการศึกษา
(๓) ดํ า เนิ น โครงการจะมี ร ะบบช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โดยมี อ าจารย
ผูร ับ ผิดชอบดูแลชวยเหลือนักเรีย นใหคําปรึกษาและพูดคุยกับนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางใกลชิด คือ
อาจารย ส อนศิ ล ปะ และอาจารย ส อนวิช าพลศึ กษาซึ ่ง ไม สู บ บุ ห รี ่ และประสานความรว มมือ กั บ
ผูปกครอง ครูบอกวา
“นักเรียนปนี้ไมเกเร เรียบรอย สวนใหญแคลองสูบไมไดติด หากวามี
สูบแลวเลิกไมไดก็จะเรียกมาคุย ติดตอผูปกครอง”
ครูใหขอมูลเพิ่มเติมวา
“โรงเรียนเราเล็ก เด็กนอย ครูดูแลทั่วถึง มีนโยบายเยี่ยมบานเด็กทุก
คน พอแมก็รูจักซึ่งบางคนครูก็สอนมา วันนี้มาสอนลูกอีก จึงรูปญหาของเด็กเปนอยางดี”
(๔) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับหนวยงานสาธารณสุข
เปนประจําทุกป ซึ่งครูเลาวา
“เด็กนักเรียนเคาชอบ แตงตัวเปนผี มีการทําสื่อตอตานยาเสพติด ทํา
บุหรี่มวนใหญ พากันเดินจากโรงเรียน ไปสถานีอนามัย ในวันพอวันแม และเราก็ทําพิธีถวายพระพรที่
นั่นเลย” แหลงที่ขายบาง ติดตอผูปกครอง เริ่มสํารวจตั้งแตรับนักเรียน
(๕) จัดกิจกรรมเสริมเพือ่ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน กีฬาสี เตะ
ฟุตบอลตอนเย็น เปนตน
ขอเสนอแนะ ครูในโรงเรียนใหความสําคัญกับผูปกครองเด็ก
เนื่องจากที่ผานมาพบวา มีผูปกครองจํานวนมากที่ยังคงสูบบุหรี่ที่บานและที่สําคัญพอเด็กสวนใหญ
ชอบใชใหเด็กไปซื้อบุหรี่ให ทําใหเด็กเกิดการเลียนแบบ เห็นวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติใน
ชีวิตประจําวัน เด็กบางคนสูบบุหรี่ตั้งแตเรียนอยูชั้นประถม ดังคํากลาวของผูใหญบานทานหนึ่งวา
“ปญหาคือผูปกครองคิดวาบุหรี่ไมใชตัวอันตราย ที่บานมีบุหรี่ตั้งกองอยู ติด
บุหรี่ดีกวาติดอยางอื่น เด็กอายุนอยที่สุดคือนักเรียน ป. ๓ ติดมา ๓ ป เมื่ออยูมัธยมก็ติดแลว ทํา
อยางไรใหผูปกครองตระหนักวาเด็กไมยุงเกี่ยวกับบุหรี่ ควรจะเริ่มตนที่นักเรียนประถม โดยเฉพาะ
ผูปกครอง มันมาจากประถม ควรไปรณรงคสรางความตระหนัก”

“เด็กที่สูบ สวนหนึ่งเปนเพราะพอเด็ก ชอบใชเด็กใหไปซื้อยาสูบใหเหมือน
จะทุกบาน และรานที่ขายบุหรี่ใหเด็กก็ผิด ผิดมากกวาคนสูบเสียอีก”
ดังนั้นการรณรงคจึงควรทําตั้งแตที่บานโดยเฉพาะทํากับผูปกครอง ใหเด็กชักชวนพอ
ใหเลิกสูบบุหรี่ และมอบรางวัลใหกับนักเรียนที่ชวนพอเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ ดังคํากลาวของครูวา
“ใหโรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับสูบบุหรี่ ควรมีการคัดกรองเกี่ยวกับ
ครอบครัวของเด็กนักเรียนที่มีผูปกครองสูบบุหรี่ ควรใหนักเรียนบอกผูปกครองเลิกสูบบุหรี่ ควรมี
โครงการชักจูงใหรางวัลแกนักเรียนที่ชักชวนใหผูปกครองเลิกสูบบุหรี่ หรือครอบครัวปลอดบุหรี่ โดย
วันสําคัญมีการมอบรางวัล ใหความรูสึกวาพอทําเพื่อเรา”
๒) ขอความรวมมือรานคาในการไมจําหนายยาเสนหรือบุหรี่แกเด็ก มีการทํา
ปายไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กต่ํากวา ๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย มีรานคาเขา
รวมโครงการจํานวน ๕๘ ราน ทั้งตําบลและ ๕ รานในบานปากบอ ซึ่งหลังจากมีการรณรงคทุกรานคา
ไมมีการแบงขาย และมี อสม.ในหมูบานคอยตรวจสอบและเฝาระวังอยางตอเนื่อง
๓. หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
๓.๑ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบรางวัลแกผูทีท่ ําดีเปนแบบอยาง จัด
โดยเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พย เพื ่อมอบเกีย รติบัตรใหแก แกนนําผูสูบ ที่ส ามารถเลิกสูบ ได ไดแ ก
ผูใหญบานหมูที่๕ (ผญ.ธงชัย ทองบุญสง) และประธานสภาเทศบาลทะเลทรัพย (นายอนุภาส สินธุ
สะอาด) ตํารวจ

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

อาวาสวัดปากบอ และพระภิกษุอีก

๕ รูป และผูใ หญบานที่ทําการรณรงคการลด ละ เลิก บุหรี่/

ยาสูบจํานวน ๕ หมูบาน คือ หมูท ี่๑ หมูท่ี๓ หมูท่ี๕ หมูท่ี ๘ และหมูท่ี ๒ นอกจากไดรับเกียรติบัตร
แลวยังไดรับธงขาวใหญเนื่องจากสามารถทําใหหมูบานเปนหมูบานปลอดบุหรี่/ยาสูบ ๑๐๐% รวมทั้ง
มอบเกียรติบัตรใหกับรานคาที่ที่ไมขายบุหรี่เลย จํานวน ๑ ราน
๒) ผลั ก ดั น แผนการดํ า เนิ น งานมาตรการเข า สู ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ ่น โดย
นายกเทศมนตรี นําเรือ่ งรณรงค บุหรี่และยาสูบประกาศใชในสํานักงานและกําหนดใหผูนําทุกคน
กระทําตัวใหเปนแบบอยางกับประชาชนในชุมชนตนเอง เปนตน

๓) มีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการจัด
นิทรรศการ และจัดรายการวิทยุคลื่นFM๑๐๐ทุกวัน ประกาศรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการการ
ควบคุมยาสูบบานปากบอ ตําบลทะเลทรัพยอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๓.๒ โรงพยาบาลปะทิว
๑) เปนที่ปรึกษา พรอมทั้งมีการสนับสนุนดานวิชาการ แนวทางการรักษา
และยาเลิกบุหรี่ เปนตน
๒) มีการเยี่ยมบาน พรอมกับจิตอาสาในพื้นที่ (จันทรบาย) และมีการคนหา
เชิงรุกในชุมชนจากการประชุมหมูบานและการรายงานของอสม.ในเขตรับผิดชอบ
๓) เปนตนแบบของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ทําใหโรงพยาบาลปะทิวไดรับ
รางวัลเครือขายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่อีกดวย โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ติ ด ป า ยรณรงค ป า ยห า มสู บ ในบริ เ วณโรงพยาบาลบริ เ วณ
ทางเขาออกโรงพยาบาล ศาลาพัก หองน้าํ หอผูปวยใน เปนตน กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาทีห่ รือ
บุคลากรใหมของโรงพยาบาลตองไมสูบบุหรี่
(๒) ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายในโรงพยาบาล เช น
เจาหนาทีห่ รือพนักงานเปล พนักงานรักษาความปลอดภัย ในการประชาสัมพันธเรื่องเขตปลอดบุหรี่
ในโรงพยาบาล ตรวจตราและปองปรามผูทีล่ ะเมิดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไดขอความรวมมือกับ
เจาหนาที่ตํารวจ ใหมาตรวจตรา เดือนละครั้ง
(๓) บําบัดและใหคําปรึกษาแกผูรับบริการทีข่ อรับบริการจากคลินิก
ผูปวยทั่วไปที่สมัครใจขอรับบริการเลิกสูบบุหรี่ และผูรับบริการคลินิกโรคเรื้อรังทุกรายที่ยังสูบบุหรี่
โดยใหความรู บําบัดรักษา และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูร ับบริการตอเนื่อง สําหรับผูทีต่ ิด
บุหรี่นอยจะนัดเดือนละครัง้ สําหรับผูท ีส่ ูบบุหรี่มากกวา ๑ ซองขึน้ ไป จะนัดติดตามผลทุก ๒ สัปดาห
หากผูร ับบริการไมมาตามนัด จะดําเนินการโดยโทรศัพทติดตามและประสานไปยังคลินิกผูปวยเรื้อรัง
และผูปวยทั่วไปใหติดตามผูรับบริการตอไป
(๔) ประสานงานกับเครือขายและหนวยงานภายนอกในการรณรงค
การเลิกบุหรี่ระดับอําเภอ คือ มูลนิธิรณรงคเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ศจย.สาธารณสุขอําเภอและสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอประทิว

(๕) จัดอบรมและใหความรูแกเจาหนาที่ของรพ.สต.ในการจัดบริการ
คลินิกอดบุหรี่ของ รพ.สต. ชุมโค รพ.สต. ทะเลทรัพย และโรงพยาบาลมาบอํามฤต
๓.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลทรัพย
มีหนาที่ประสานงานหนวยงานและผูนําระดับทองถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ไดแก โรงเรียน วัด องคการบริหารสวนตําบล สถานประกอบการ และรานคาที่จําหนายยาสูบ เปนตน
ติดตามดูแลและบําบัดผูบริโภคยาสูบที่สมัครใจเลิกบุหรี่รวมกับแกนนําจิตอาสาทีผ่ านการอบรม โดย
การมีสวนรวมของครอบครัวที่เสริมแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผูบริโภคยาสูบ
การประเมินผล
การประเมินผลการดําเนินงานครั้งนี้ทุกฝายที่เกี่ยวของไดใหขอมูลและมีสวนรวมใน
การดําเนินการควบคุมยาสูบควบคูไปกับการรณรงคยาเสพติด ซึ่งถือวาบุหรี่เปนสารตั้งตนของยาเสพ
ติดที่จะตองดําเนินการตามนโยบายของประเทศ มีการนํากลุมเสี่ยงและกลุมเสพเขาคายปรับ
พฤติกรรมเปนประจําทุกปโดยผูวาราชการจังหวัดและทีมงานทองที่และทองถิ่นรวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุข ซึ่งมีความพรอมใหบริการระดับหนึ่ง มีอุปสรรคในดานความรูและสื่อประชาสัมพันธที่
เพียงพอ และคณะทํางานโครงการมีความพรอมในการทํางานและมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ชุมชนบานปากบอ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมยาสูบ
ประเมินไดจาก
๑.๑ เกิดแกนนําในชุมชนลด-ละ-เลิกสูบบุหรี่ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ และ
ประชาชนที่เลิกไดอยางเด็ดขาดอยางนอย ๓ คน และมีผูที่ลด-ละจํานวนมวนของยาสูบตอวันลงมาก
เชน เดิมผูติดบุหรี่มาก ๖๕.๙ ลดลงเหลือ ๔๖.๕% และที่ติดบุหรี่นอยเพิ่มขึ้นจาก ๑๔.๗ เปน ๒๔.๘๑
เปนตน

ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ จํานวนและรอยละของประชาชนบานปากบอตอระดับการติดสารนิโคตินในบุหรี่/ใบจาก
ระดับการติดนิโคตินในบุหรี่

ติดบุหรี่นอย

กอนเขารวมโครงการ

หลังเขารวมโครงการ

(N=๑๒๙)

(N=๑๒๙)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

๑๙

๑๔.๗๓

๓๒

๒๔.๘๑

ติดบุหรี่ปานกลาง

๒๕

๑๙.๓๘

๓๔

๒๖.๓๖

ติดบุหรี่มาก

๘๕

๖๕.๘๙

๖๐

๔๖.๕๑

ไมติดบุหรี่เลย

๐

๐

๓

๒.๓๒

๑.๒ เกิดกระบวนการมีสวนรวมของแกนนํา เห็นไดจากแกนนําทุกกลุมเขามารวม
ผลักดันใหมีการขับเคลื่อน เชน ผูใหบาน ผูชวยผูใหญคอยเฝาระวังไมใหมีผูสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ตามที่ประกาศ และพบวายังไมมีใครฝาฝน ซึ่งผูอํานวยการ รพ.สต. ทะเลทรัพย กลาววา
“วันกอนรณรงคเทเหลา เผาบุหรี่ ในวันมาฆบูชาของอําเภอประทิว ทําให
ผูนําในชุมชน หลายคนเลิกสูบบุหรี่ได เจาหนาที่สาธารณสุข ไดรางวัลดีเดน กํานัน เลิกแลว รวมกับ
อบต. รพ.ทาแซะ ใหยาอดบุหรี่ สมุนไพรหญาดอกขาว เลยเลิกได รวมดวยชวยกัน”
๑.๓ รานคาทั้งหมดในหมูบาน จํานวน ๕ รานไมจําหนายยาเสน/บุหรี่แกเด็กต่ํา
กวา ๑๘ ป ไมแบงขายและโชวสินคาในจุดเปดเผย
๒. มีการขยายผลสูหมูบานอื่นๆในตําบลทะเลทรัพย โดยไดนํามาตรการการควบคุมยาสูบ
ไปใชกับหมูบานของตนเอง ๕ หมูบาน โดยเฉพาะหมูที่ ๒ สามารถประกาศ เปนหมูบานปลอดบุหรี่
๑๐๐%
๓. เกิดโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรี่ ๑๐๐% จากการเขารวมโครงการของโรงเรียนทะเล
ทรัพย ทําให ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นความสําคัญ และประกาศเปนนโยบายของโรงเรียน ไมมีการ
สูบบุหรี่ในโรงเรียนอยางเด็ดขาด ซึ่งจากการสํารวจพบวา เด็กนักเรียนทั้งหมด ๑๐๐ % ไมมใี ครสูบ
บุหรี่ และรองผูอํานวยโรงเรียนที่เคยสูบบุหรี่ก็ไดประกาศเลิกสูบอยางเด็ดขาด
๔. เกิดวัดปลอดบุหรี่ เนื่องจากเจาอาวาสวัดบานปากบอ และพระลูกวัดรวมทั้งสิ้น ๖ รูป
ประกาศเลิกสูบบุหรี่ และมีปายติดบริเวณวัดเปนเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีมาตรการหามการถวายบุหรี่
แกพระในวัด นอกจากนั้นยังพบวาพระในตําบลทะเลทรัพยทั้งสิ้น ๙ วัดมีพระที่เลิกสูบบุหรี่ทั้งสิ้น ๓๓
รูปจากทั้งหมด ๓๘ รูป
๕. มีการขยายผลสูตําบลอื่นๆ ไดแก ตําบลชุมโค นํามาตรการการลด ละ เลิกยาสูบ มาใช
พบวา เกิดหมูบานสีขาวขึ้น ๑ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๔ มีการสนับสนุนใหกลุมเยาวชนมีการเลนกีฬา

อยางตอเนื่อง และมีมาตรการชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่ ดวยการสงเสริมบุคคลแกนนําตนแบบ
เชน ประธานอสม. คณะกรรมการหมูบาน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญไมสูบ

ปจจัยความสําเร็จในการนํามติสมัชชาแหงชาติดานการควบคุมการบริโภคยาสูบสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่
การนํามติสมัชชาชาติดานการควบคุมยาสูบสูการปฏิบัติในพื้นที่มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
ดังนี้
๑. การสรางความตระหนักการควบคุมยาสูบของแกนนํา จากการศึกษาพบวาพื้นที่ที่แกนนํา
เกิด
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของมาตรการการควบคุมยาสูบ ก็จะสามารถนําสูการปฏิบัติไดดี
ดังเชน นายกเทศมนตรีเทศบาลทะเลทรัพย ที่รับอาสาเปนตําบลนํารอง รพ.สต.ทะเลทรัพย และ
ผูใหญบาน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่กลับไปดําเนินงานโดยไมมีงบประมาณสนับสนุน ดังเชน หมูท่ี ๒ จน
เปนหมูบานสีขาวปลอดยาสูบ นอกจากนั้นยังพบวา พื้นที่ดังกลาวที่ประสบความสําเร็จจะมีแกนนําที่
ไมสูบบุหรี่ หรือสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางจริงจัง
๒. การมีสวนรวมกําหนดมาตรการควบคุมยาสูบของชุมชน ทําใหขอตกลงตางๆมาจากเวที
ประชาคมที่แทจริง ซึ่งเปนผลใหเกิดการยอมรับตั้งแตตน เมื่อนําสูก ารปฏิบัติก็จะทําใหเกิดการยอมรับ
ไดดี
๓. การมีจุดจัดการที่มีพลัง การทํางานของตําบลทะเลทรัพยพบวาปจจัยสําเร็จ อยูที่จุด
จัดการทีด่ ีและมีพลัง นั้นคือ ผอ.รพ.สต.ทะเลทรัพย ซึง่ เปนที่ยอมรับของประชาชนและแกนนําใน
ชุมชน จึงสามารถประสานงาน และขอความรวมในการนํามาตรการตางๆในชุมชนมาใชไดเปนอยางดี
๔. การมี ห น ว ยสนั บ สนุ น พบว า หน ว ยสนั บ สนุ น ไดแ ก โรงพยาบาลชุ มชน เปน หน ว ย
สนับสนุนดานวิชาการ นอกจากนัน้ ยังพบวา ตองมีหนวยสนับทั้งในระดับอําเภอ เชน นายอําเภอให
ความสําคัญเขารวมในเวทีสําคัญๆ และระดับตําบล เชน นายกองคการปกครองสว นทองถิน่ เปน
หน ว ยงานที ่จั ด ให เ กิ ด เวที ก ารแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู  ซึ ่ง มี ผ ลทํ า ให ห มู บ า นอื ่น ๆ ได รั บ ทราบผลการ
ดําเนินงาน และเปนเวทีในการใหแรงเสริมตางๆ เชน การมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณตางๆ
เพื่อเปนกําลังใจ ใหกับคนทํางาน
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จํานวน
รอยละ
๑๖
๓๔

๓๒.๐
๖๘.๐

๖
๑๐
๑๑
๒๑
๒

๑๒.๐
๒๐.๐
๒๒.๐
๔๒.๐
๔.๐

๒๐
๗
๖
๒
๑๒
๓

๔๐.๐
๑๔.๐
๑๒.๐
๔.๐
๒๔.๐
๖.๐

๔๔
๕
๑

๘๘.๐
๑๐.๐
๒.๐

๓๙
๑
๒
๓
๒
๑
๑
๑

๗๘.๐
๒.๐
๔.๐
๖.๐
๔.๐
๒.๐
๒.๐
๒.๐

๓
๔๗

๖.๐
๙๔.๐

ขอมูลสวนบุคคล
ระดับแกนนํา
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน
แกนนํา
ภาครัฐ
ภาควิชาการ
ภาคเอกชน/ประชาคม
บทบาทในการสนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบ
ผูรับผิดชอบงานบุหรี่แอลกอฮอลระดับอําเภอ
ประชาสัมพันธ รณรงคใหความรูแกประชาชน เยาวชนถึง
พิษภัยของบุหรี่ ฯ
เปนตัวอยางไมสูบบุหรี่และเลิกยาสูบ
รับผิดชอบงานในคลินิก/หนวยงาน
แนะนําใหประชาชน ลด ละ เลิกยาสูบ
จัดมุมเลิกบุหรี่ที่บาน
จัดรายการวิทยุชุมชน
ตรวจรานคา รานชํา และใหคําแนะนําขอกฎหมายยาสูบ
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุนสือ่ ฯ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบ
การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง
ผูบริหารสูบบุหรี่ทําใหการขับเคลือ่ นยาก /
ไมเปนตัวอยางที่ดี
ผูดําเนินการดูแลและควบคุมยาสูบมีนอย
ปญหาสวนตัวของผูบริโภคที่อยากรู อยากลอง
หาซื้อยาสูบไดงาย
ขาดความรวมมือของผูสูบบุหรี/่ ใบจาก
ขาดจิตสํานึกในตนเองและหนาที่
ปดบัง หลบชอน ทําใหแกไขยาก
ผูสูบไมเชื่อ/ไมทําตามที่แนะนํา/ไมใหความสําคัญ
ไมมีหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบที่ชัดเจนและจริงจัง

จํานวนทัง้ หมด ๕๐
จํานวน
รอยละ
๔
๕
๒๑
๒๐

๘.๐
๑๐.๐
๔๒.๐
๔๐.๐

๑๓
๘
๒๙

๒๖.๐
๑๖.๐
๕๘.๐

๒
๑๙

๔.๐
๓๘.๐

๓
๒
๑๘
๑
๑
๒
๒

๖.๐
๔.๐
๓๖.๐
๒.๐
๒.๐
๔.๐
๔.๐

๗
๒

๑๔.๐
๔.๐

๓
๔
๓
๕
๖
๒
๑๖
๒

๖.๐
๘.๐
๖.๐
๑๐.๐
๑๒.๐
๔.๐
๓๒.๐
๔.๐

ภาคผนวก ๒ แบบสอบถามปจจัยทํานายการเลิกสูบบุหรีข่ องประชาชน

สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคลของกลุม ตัวอยางบานปากบอ
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

๑๓๖
๑๖

๘๙.๔๗
๑๐.๕๓

อายุ
<๒๐ ป
๒๑-๓๐
๓๑-๔๐
๔๑-๕๐
๕๑-๖๐
>๖๐ ป

๖
๒๕
๓๔
๓๖
๓๗
๑๔

๓.๙๕
๑๖.๔๕
๒๒.๓๗
๒๓.๖๘
๒๔.๓๔
๙.๒๑

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

๑๕
๘๔
๒๓
๑๐
๑๔
๔
๒

๙.๘๗
๕๕.๒๖
๑๕.๑๓
๖.๕๘
๙.๒๑
๒.๖๓
๑.๓๒

ศาสนา
พุทธ
คริสต

๑๕๐
๒

๙๘.๖๘
๑.๓๒

สถานภาพ
โสด
คู
หมาย/หยา/แยกกันอยู

๒๙
๑๑๐
๑๓

๑๙.๐๘
๗๒.๓๗
๘.๕๕

จํานวนบุตรในปจจุบัน
ไมมี
๑-๒ คน
๓-๖ คน

๔๗
๘๐
๒๕

๓๐.๙๒
๕๒.๖๓
๑๖.๔๕

ขอมูลสวนบุคคล

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

อาชีพ
รับราชการ
รับจาง
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย
นักเรียน/นักศึกษา
ทําสวน
พระ
สิทธิในการรักษาเมื่อเจ็บปวย
รับราชการ
ประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพ
จายเอง

๒
๙๗
๓
๔
๖
๓๙
๑

๑.๓๒
๖๓.๘๑
๑.๙๗
๒.๖๓
๓.๙๕
๒๕.๖๖
๐.๖๖

๖
๒
๑๔๐
๔

๓.๙๕
๑.๓๒
๙๒.๑๐
๒.๖๓

รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
< ๒,๕๐๐ บาท
๒,๕๐๑-๕,๐๐๐
๕,๐๐๑-๗,๕๐๐
๗,๕๐๑-๑๐,๐๐๐
>๑๐,๐๐๐

๑๘
๖๐
๔๒
๒๖
๖

๑๑.๘๔
๓๙.๔๗
๒๗.๖๓
๑๗.๑๑
๓.๙๕

สถานภาพทางเศรษฐกิจในครอบครัว
มีเหลือเก็บ
พอกินพอใช
มีหนี้สินเล็กนอย
มีหนี้สินมาก

๓๑
๑๐๗
๑๓
๑

๒๐.๓๙
๗๐.๓๙
๘.๕๖
๐.๖๖

สวนที่๒ ขอมูลสุขภาพ
ขอมูลสุขภาพ
BMI
ต่ํากวา 18.5 ผอม
18.5 – 24.9 ปกติ
25.0 – 29.9 อวน
30.0 ขึน้ ไป อวนมาก
โรคประจําตัว
ไมมโี รคประจําตัว
โรคเบาหวาน
โรคตับ
โรคระบบภูมิคุมกัน
โรคไต
โรคภูมิแพ/โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคทางระบบประสาท
โรคระบบยอยอาหาร/กระเพาะอาหาร
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด/ ความดันโลหิตสูง
/ไขมันในเลือดสูง
ทั้งโรคภูมิแพ/โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบ
ยอยอาหาร/กระเพาะอาหาร
ทั้งโรคภูมิแพ/โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง
อาการระบบทางเดินหายใจ
ไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ
ไอเรื้อรัง
มีเสมหะมากในตอนเชา
เหนื่อยงาย
หายใจเหนื่อยหอบ
มีเสมหะมากในตอนเชา และหายใจเหนื่อยหอบ

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ
๕
๑๒๓
๒๓
๑

๓.๒๙
๘๐.๙๒
๑๕.๑๓
๐.๖๖

๑๓๖
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๕

๘๙.๔๗
๐.๖๖
๐.๖๖
๐.๖๖
๐.๖๖
๑.๓๑
๐.๖๖
๑.๓๑
๓.๒๙

๑

๐.๖๖

๑

๐.๖๖

๑๔๓
๑
๑
๔
๑
๒

๙๔.๐๘
๐.๖๖
๐.๖๖
๒.๖๓
๐.๖๖
๑.๓๑

สวนที่ ๒ ขอมูลสุขภาพ (ตอ)
ขอมูลสุขภาพ
การออกกําลังกายเปนประจํา
ออกกําลังกายเฉลี่ย <๓ ครั้ง/สัปดาห
≥๓ครั้ง/สัปดาห

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ
๑๐๑
๕๑

๖๖.๔๕
๓๓.๕๕

ไมออกกําลังกาย
เดินเลน
เดินเร็ว
วิ่งจอกกิ้ง
ฟุตบอล
ตะกรอ
ทําสวน
กอสราง
หลายๆ กิจกรรม

๙๐
๑๗
๗
๑๔
๒
๑
๔
๓
๑๔

๕๙.๒๑
๑๑.๑๘
๔.๖๑
๙.๒๑
๑.๓๒
๐.๖๖
๒.๖๓
๑.๙๗
๙.๒๑

การดืม่ ชา/กาแฟ
ไมดื่ม
ดื่ม วันละ ๑-๒ แกว
๓-๔ แกว
≥๕แกว

๑๖
๑๐๘
๒๕
๓

๑๐.๕๓
๗๑.๐๕
๑๖.๔๕
๑.๙๗

ประวัตกิ ารใชสารเสพติดอืน่ ๆนอกจากบุหรี่
ไมเคยใช
เคยใช แตเลิกมานาน ๑-๓ ป
เลิกมานาน ๔-๕ ป
เลิกมานาน >๕ ป
ยังใชอยูกับสุรา

๑๔๑
๓
๓
๑
๔

๙๒.๗๖
๑.๙๗
๑.๙๗
๐.๖๖
๒.๖๔

กิจกรรมที่ออกกําลังกาย

สวนที่ ๓ การประเมินความเครียด

SD

ระดับ

๑.๕๕

.๕๓๘

นอย

รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ
ทําอะไรไมไดเลย เพราะประสาทตึงเครียด
มีความวุนวายใจ

๑.๗๘
๑.๓๐

.๖๑๑
.๕๘๗

๑.๕๙

.๗๓๒

นอย
นอย
นอย

ไมอยากพบปะผูคน

๑.๓๔

.๖๐๘

นอย

ปวดหัวขางเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้งสองขาง
รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง

๑.๖๗

.๖๖๙

๑.๓๒

.๕๕๘

นอย
นอย

รูสึกหมดหวังในชีวิต

๑.๒๐

.๔๓๑

นอย

รูสึกวาชีวิตตนเองไมมคี ุณคา

๑.๒๒

.๔๗๕

นอย

กระวนกระวายอยูต ลอดเวลา

๑.๓๒

.๕๘๐

นอย

รูสึกวาตนเองไมมสี มาธิ

๑.๕๓
๑.๖๘

.๖๔๐
.๗๒๓

นอย

๑.๖๕

.๖๖๔

นอย
นอย

มีอาการหัวใจเตนแรง

๑.๓๗

.๖๓๘

นอย

เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ
รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตางๆ

๑.๓๒

.๖๓๗

๑.๔๘

.๕๘๖

นอย
นอย

ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล
ตื่นเตนงายกับเหตุการณทไี่ มคุนเคย

๑.๕๕

.๕๖๒

๑.๕๑

.๕๖๔

นอย
นอย

มึนงงหรือเวียนศีรษะ

๑.๗๐

.๖๔๑

นอย

ความสุขทางเพศลดลง

๑.๓๖

.๕๙๓

นอย

ความเครียด
อาการ พฤติกรรม หรือความรูส ึก
นอนไมหลับเพราะคิดมาก

รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร
รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร

สวนที่ ๔ ขอมูลการสูบบุหรี่
ขอมูลการสูบบุหรี่

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

อายุที่เริ่มสูบ
ไมสูบบุหรี่
๑๐-๒๐ ป
๒๑-๓๐ ป
๓๑-๔๐ ป
๔๑-๕๐ ป
>๕๐ ป

๑
๙๔
๔๔
๘
๓
๒

๐.๖๖
๖๑.๘๔
๒๘.๙๕
๕.๒๖
๑.๙๗
๑.๓๒

ระยะเวลาการสูบ
<๑๐ป
๑๑-๒๐ ป
๒๑-๓๐ ป
๓๑-๔๐ ป
๔๑-๕๐ ป

๔๗
๔๖
๓๖
๑๘
๕

๓๐.๙๒
๓๐.๒๖
๒๓.๖๘
๑๑.๘๔
๓.๓๐

จํานวนบุหรี่ที่สูบในชวงชีวิตที่ผานมา
มากกวาหรือเทากับ ๑๐๐ มวน
นอยกวา ๑๐๐ มวน

๑๒๙
๒๓

๘๔.๘๗
๑๕.๑๓

การสูบโดยเฉลีย่ วันละ
<๑๐ มวน
๑๑-๒๐ มวน
๒๑-๓๐ มวน
>๓๐ มวน

๑๑๑
๒๗
๑๒
๒

๗๓.๐๓
๑๗.๗๖
๗.๘๙
๑.๓๒

ลักษณะการสูบบุหรี่
สูบเปนประจําทุกวัน
ไมไดสูบทุกวัน
ไมสูบเลย

๑๒๙
๒๒
๑

๘๔.๘๗
๑๔.๔๗
๐.๖๖

ลักษณะบุหรี่ที่ใชสูบประจํา
ไมใชบุหรี่ (ไมสูบบุหรี่)
บุหรี่ซอง/บุหรีโ่ รงงานทัง้ ในและตางประเทศ
บุหรี่มวนเอง : มวนเองจากใบจาก/กระดาษชนิดตางๆ
ทั้งบุหรี่ซอง/บุหรี่โรงงานทั้งในและตางประเทศ และบุหรี่มวนเอง

๑
๑๗
๘๔
๕๐

๐.๖๖
๑๑.๑๘
๕๕.๒๖
๓๒.๙๐

สวนที่ ๔ ขอมูลการสูบบุหรี่ (ตอ)
ขอมูลการสูบบุหรี่

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

ชวงเวลาที่ที่สูบโดยทั่วไป
ไมสูบบุหรี่เลย
หลังตื่นนอนตอนเชา
ขณะเขาหองน้ํา
ขณะ/หลังดืม่ กาแฟ
หลังรับประทานอาหาร
ขณะดืม่ สุรา
ขณะขับรถ
เวลาเครียด ใชความคิด
เวลาหงุดหงิดหรืออารมณเสีย
เวลาเหงาๆ/วาง/รูสึกผอนคลาย
หลังเลิกงาน
ตั้งแต ๒ ชวงเวลาเปนตนไป

๑
๑๙
๐
๗
๘
๐
๐
๐
๐
๑๐
๐
๑๐๗

๐.๖๖
๑๒.๕๐
๐
๔.๖๑
๕.๒๖
๐
๐
๐
๐
๖.๕๘
๐
๗๐.๓๙

ชวงเวลาที่สูบบุหรี่ที่บานและที่ทาํ งาน
ไมสูบ
ที่บาน
ที่ทํางาน
พอๆกัน

๑
๖๙
๒๒
๖๐

๐.๖๖
๔๕.๔๐
๑๔.๔๗
๓๙.๔๗

มีผูสูบบุหรี่คนอื่นๆ ในบาน/ที่พัก
ไมมี
มี จํานวน ๑คน /คูส มรส/เพื่อน/บิดา/มารดา/บุตร
๒คน/คูสมรส/เพื่อน/บิดา/มารดา/บุตร

๙๐
๓๕
๑๑

๕๙.๒๑
๒๓.๐๒
๗.๒๔

๓คน/คูสมรส/เพื่อน/บิดา/มารดา/บุตร
๔คนเปนตนไป/คูส มรส/เพื่อน/บิดา/มารดา/บุตร
ที่พักอาศัยมีเด็ก/หญิงตัง้ ครรภอาศัยอยู
ไมมี
มี
พฤติกรรมของเพื่อนสนิทหรือการพบปะสังสรรคดวยกันบอยที่สุด (๕คน)
เปนผูที่ไมสูบบุหรี่
เปนผูที่เลิกสูบบุหรี่สาํ เร็จ
เปนผูที่กําลังพยายามเลิกบุหรี่
เปนผูสบู บุหรี่และยังไมคิดที่จะเลิก

๑๑
๕

๗.๒๔
๓.๒๙

๑๐๗
๔๕

๗๐.๓๙
๒๙.๖๑

(N=๗๖๐)
๑๒๑
๑๔๕
๑๖๒
๒๙๓

๑๕.๙๒
๑๙.๐๘
๒๑.๓๒
๓๘.๕๕

สวนที่ ๕ ประสบการณการเลิกบุหรี่
ขอมูลการสูบบุหรี่

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

แหลงรับขอมูลขาวสารการเลิกบุหรี่
พยาบาล, แพทย หรือ บุคลากรทางดานสุขภาพแนะนํา
การรณรงคของหนวยงาน / ตนสังกัด / ผูบังคับบัญชา
บุคคลใกลชิด / ครอบครัว / เพื่อน
สื่อตางๆ เชน โทรทัศน / วิทยุ / หนังสือพิมพ / อินเตอรเน็ต
เอกสารเผยแพร / แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ
๒ แหลงขอมูลขาวสารขึ้นไป

๑๔
๐
๒
๔
๓
๑๒๙

๙.๒๑
๐
๑.๓๒
๒.๖๓
๑.๙๗
๘๔.๘๗

การใชบริการการเลิกบุหรี่
ไมเคยใชบริการ
เคยใชบริการ ๑ – ๒ ครั้ง
เคยใชบริการ ≥๓ ครั้ง

๑๓๐
๒๑
๑

๘๕.๕๓
๑๓.๘๑
๐.๖๖

การสูบบุหรี่ในชวงชีวิตที่ผานมา
ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่
พยายามเลิกบุหรี่ ๑ – ๓ ครั้ง
พยายามเลิกบุหรี่ ๔ – ๖ ครั้ง
พยายามเลิกบุหรี่ ≥ ๗ ครั้ง

๒๗
๑๑๔
๗
๔

๑๗.๗๖
๗๕.๐๐
๔.๖๑
๒.๖๓

๑ – ๙ วัน
๑๐ – ๑๙ วัน
๒๐ – ๒๙ วัน
๑ เดือนขึ้นไป

๒๘
๑๒
๑๓
๗๒

๑๘.๔๒
๗.๘๙
๘.๕๕
๔๗.๓๒

การพยายามเลิกบุหรีใ่ นระยะเวลา ๑๒ เดือนที่ผานมา
ไมเคยเลิก
เคยเลิกไดนาน ๑ – ๙ วัน
เคยเลิกไดนาน ๑๐ – ๑๙ วัน
เคยเลิกไดนาน ๒๐ – ๒๙ วัน
เคยเลิกไดนานเกิน ๑ เดือนขึ้นไป

๙๔
๑๔
๙
๒
๓๓

๖๑.๘๔
๙.๒๑
๕.๙๒
๑.๓๒
๒๑.๗๑

ระยะเวลาทีเ่ ลิกนานที่สุด

สวนที่ ๕ ประสบการณการเลิกบุหรี่ (ตอ)
ขอมูลการสูบบุหรี่
สาเหตุที่ทําใหพยายามเลิกบุหรี่ทั้งในอดีตและปจจุบนั
กลัวการเกิดโรครายแรงตอตนเอง ครอบครัวและอื่นๆ
กลัวตาย
กลัวสังคมรังเกียจ/ตอตาน/ไมยอมรับ
กฎหมายเขมงวดมากขึ้น
ทําใหเสียบุคลิกภาพ เชน ฟนเหลือง กลิ่นปาก แกเร็ว
เห็นอันตรายของบุหรี่
สิ้นเปลืองคาใชจาย

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ
๔๐
๒๔
๖
๐
๕
๓
๑๗

๒๖.๓๒
๑๕.๗๙
๓.๙๕
๐
๓.๒๙
๑.๙๗
๑๑.๑๘

ครอบครัว/บุคคลใกลชิดไมอยากใหสูบ
มีปญหาสุขภาพที่จําเปนตองเลิก
ตองการเปนตัวอยางที่ดีแกครอบครัว/ผูร วมงาน/สังคม
เห็นการรณรงคของสื่อและอื่นๆ

๒๕
๓
๒๗
๒

๑๖.๔๕
๑.๙๗
๑๗.๗๖
๑.๓๒

สาเหตุที่เลิกบุหรี่ไมสําเร็จและกลับไปสูบอีก
รูสึกหงุดหงิด/ฉุนเฉียว/โกรธงาย
รูสึกเครียด
ไมมสี มาธิในการทํางาน
นอนไมหลับ
เห็นคนอื่นสูบแลวอยากสูบ
ดื่มสุรา/แอลกอฮอลแลวตองสูบ
เพื่อเขาสังคม
คิดวามวนเดียวไมเปนไร
ความพรอมและเวลา

๔๔
๒๕
๑๑
๖
๔๙
๔
๕
๗
๑

๒๘.๙๕
๑๖.๔๕
๗.๒๔
๓.๙๕
๓๒.๒๓
๒.๖๓
๓.๒๙
๔.๖๐
๐.๖๖

การสูบบุหรี่ในปจจุบนั
ไมสูบบุหรี่แลว
ยังสูบบุหรี่อยู แตวางแผนจะเลิกสูบใน ๓๐ วันขางหนา
ยังสูบบุหรี่อยู แตวางแผนจะเลิกสูบใน ๖ เดือนขางหนา
ยังสูบบุหรี่อยู และตลอด ๖ เดือนที่ผานมาก็ยังไมมีความคิดที่จะเลิกสูบ

๗
๒๙
๓๑
๘๕

๔.๖๑
๑๙.๐๘
๒๐.๓๙
๕๕.๙๒

สวนที่ ๖ ปริมาณการติดนิโคติน และการติดบุหรี่ในปจจุบัน
ขอมูลการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่มวนแรก หลังตื่นนอนตอนเชา
ไมสูบบุหรี่เลย
ภายใน ๕ นาที หลังตื่นนอน
๖ – ๓๐ นาที หลังตื่นนอน
๓๑ – ๖๐ นาที หลังตื่นนอน
หลังจากตื่นนอน ๖๐ นาทีขึ้นไป
การระงับการสูบบุหรี่ในสถานที่หา มสูบ เชน วัด หองสมุด โรงภาพยนตร
เปนตน
ยากลําบาก
ไมยากลําบาก
ไมสูบบุหรี่

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ
๗
๕๙
๔๒
๑๔
๓๐

๔.๖๐
๓๘.๘๒
๒๗.๖๓
๙.๒๑
๑๙.๗๔

๔๘
๙๗
๗

๓๑.๕๘
๖๓.๘๒
๔.๖๐

บุหรี่มวนที่เลิกยากที่สุด
มวนแรกในตอนเชา
ทุกมวน
ไมสูบบุหรี่

๑๖
๑๒๙
๗

๑๐.๕๓
๘๔.๘๗
๔.๖๐

การสูบบุหรี่ตอวัน
นอยกวา ๑๐ มวน
๑๑ – ๒๐ มวน
๒๑ – ๓๐ มวน
๓๑ มวน หรือมากกวา
ไมสูบบุหรี่

๖๔
๗๓
๖
๒
๗

๔๒.๑๐
๔๘.๐๓
๓.๙๕
๑.๓๒
๔.๖๐

สูบบุหรี่ชวงตื่นนอน มากกวาชวงอื่นของวัน
ใช
ไมใช
ไมสูบบุหรี่

๔๑
๑๐๔
๗

๒๖.๙๗
๖๘.๔๓
๔.๖๐

สูบบุหรี่ขณะปวย
ใช
ไมใช

๗
๑๓๘

๔.๖๐
๙๐.๘๐

ไมสูบบุหรี่

๗

๔.๖๐

สวนที่ ๖ ปริมาณการติดนิโคติน และการติดบุหรี่ (ตอ)
ขอมูลการสูบบุหรี่

สาเหตุที่ยังสูบบุหรี่อยูในปจจุบัน
ไมสามารถอยูไ ดถึงครึ่งวันโดยไมสบู บุหรี่ตองรวมกับอยางอื่น
ขณะที่กําลังสูบบุหรี่อยูจ ําไมไดวาจุดบุหรีต่ ั้งแตเมื่อไร
สูบบุหรีเ่ พราะชวยใหคดิ ไดดี มีชีวติ ชีวาขึ้น
ชอบมองควันบุหรี่เมื่อพนออกมา
รูสึกอยากสูบมาก ถาไมไดสูบประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง/มีความสุขถาไดสมั ผัส
สูบบุหรีเ่ ปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหพอใจในชีวิต
ตองการสูบบุหรี่ทันทีหลังจากที่ตนื่ นอนในตอนเชา
เวลาที่รสู ึกสบาย ผอนคลายเปนเวลาที่ตองการบุหรี่มากที่สดุ
สูบบุหรีร่ ะหวางชวงพักหรือหลังทานอาหาร
สูบบุหรีเ่ มื่อโกรธหรือทุกขใจและทําใหผอนคลาย
การสูบบุหรี่ชวยใหผอนคลายในเวลาตึงเครียด

จํานวนทัง้ หมด ๑๕๒
จํานวน
รอยละ

๘๓
๑๖
๗
๒
๓
๒
๗
๗
๒๐
๒
๓

๕๔.๖๑
๑๐.๕๓
๔.๖๑
๑.๓๑
๑.๙๗
๑.๓๑
๔.๖๑
๔.๖๑
๑๓.๑๖
๑.๓๑
๑.๙๗

สวนที่ ๗ กระบวนการเปลีย่ นแปลงการสูบบุหรี่
SD

ระดับ

๒.๗๓
๒.๔๗
๒.๕๖

๑.๑๑๐
๑.๐๐๙
.๙๔๗

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๔๔
๒.๗๐
๒.๗๖
๒.๔๑
๒.๖๓
๒.๖๕
๒.๕๑
๒.๕๗
๒.๖๑
๒.๔๑
๒.๕๑
๒.๖๖
๒.๙๗
๒.๘๗
๓.๐๗
๓.๓๙
๓.๑๔
๒.๓๙
๒.๓๓
๒.๘๘
๓.๐๐

๑.๑๔๔
๑.๐๙๘
๑.๐๒๓
๑.๐๖๔
๑.๐๙๖
๑.๐๖๙
๑.๑๙๐
๑.๐๗๑
๑.๐๙๓
๑.๒๖๘
๑.๒๓๙
๑.๑๙๖
๑.๑๔๘
๑.๐๔๖
.๙๖๔
.๙๙๑
๑.๒๓๖
๑.๓๖๗
๑.๓๓๑
๑.๐๘๘
๑.๑๑๐

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

๒.๔๗
๒.๘๙
๒.๖๔

๑.๐๕๔
๑.๒๓๒
๑.๑๔๘

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไมเคยเกิดขึ้น
คนสําคัญในชีวิตยอมรับวาเหมือนเดิม ไมวาจะสูบบุหรี่หรือไม
เห็นปาย “หามสูบบุหรี่” ในอาคารสาธารณะ
สามารถเปดเผยประสบการณการสูบบุหรี่ของตนกับบุคคลที่สาํ คัญในชีวิตฟงอยางนอย
หนึ่งคน
บอกกับตัวเองวาสามารถเลิกที่จะสูบหรือไมสบู ก็ได
ทํากิจกรรมที่ออกแรงแทนการสูบบุหรี่
จําไดวามีบทความเกีย่ วกับปญหาของการเลิกบุหรี่
สังเกตเห็นวามีบริเวณเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
จําประโยชนของการเลิกสูบบุหรี่ทมี่ ีคนเคยบอกโดยตรงได
กําลังพิจารณาความเชื่อที่วาบุคคลที่เลิกสูบบุหรี่ชวยทําใหโลกใบนีน้ าอยูขึ้น
นึกถึงขอมูลจากบทความและโฆษณาเกี่ยวกับวิธีเลิกสูบบุหรี่
ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทําใหไมสบายใจ
บุคคลรอบตัวพยายามทําใหรูสึกสบายใจเมื่อไมสูบบุหรี่
บอกกับตัวเองวาสามารถเลิกบุหรีไ่ ดถาตองการ
มีคนที่รับฟงเมื่อตองการพูดคุยเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
นําสิ่งของตางๆที่ทําใหนึกถึงการสูบบุหรี่ออกไปจากบาน
บอกตัวเองวาถาพยายามมากพอ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได
จําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่มีคนบอกโดยตรงได
มีความมุงมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่
ใหรางวัลตัวเองเมื่อไมสูบบุหรี่
สังเกตเห็นวาคนที่ไมสูบบุหรี่กําลังเรียกรองสิทธิ
ชะงักและคิดวาการสูบบุหรี่เปนการสรางมลภาวะใหสิ่งแวดลอม
คาดการณไดวาคนอื่นๆจะชื่นชมและยกยอง ถาไมสูบบุหรี่
วางสิ่งของตางๆที่ชวยเตือนไมใหสบู บุหรี่ไวในที่ทํางาน
พบวาสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทําใหชีวิตของคนที่ไมสูบบุหรีม่ ีความ
สะดวกสบายมากขึ้น
รูสึกหงุดหงิดเมื่อคิดถึงการสูบบุหรีข่ องตนเอง
พบวาการใชมือทํากิจกรรมอื่นๆ เปนสิ่งที่ทดแทนการสูบบุหรีไ่ ดดี
พยายามคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อรูส ึกวามีสิ่งมากระตุนใหอยากสูบบุหรี่

ทําอยางอื่นที่ไมใชการสูบบุหรี่เมื่อตองการผอนคลายหรือจัดการกับความเครียด
นําสิ่งของตางๆที่ทําใหนึกถึงการสูบบุหรี่ออกจากที่ทํางาน
คําเตือนเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมีผลกระทบตอจิตใจ
การแสดงภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรีม่ ีผลกระทบตอจิตใจ
มีปฏิกิริยาทางอารมณอยางมากตอคําเตือนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
คนอื่นๆชื่นชมยกยองเมื่อไมสูบบุหรี่

๒.๕๑
๓.๗๒
๒.๘๒
๒.๘๒
๒.๕๓
๒.๖๘

๑.๓๕๗
๑.๓๔๔
๑.๑๑๒
๑.๐๕๑
๑.๒๓๙
๑.๒๗๔

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สวนที่ ๗ กระบวนการเปลีย่ นแปลงการสูบบุหรี่(ตอ)
SD

ระดับ

๓.๔๔
๓.๐๕
๒.๗๖

๑.๒๒๗
๑.๑๐๐
๑.๐๕๙

มาก
มาก
ปานกลาง

๓.๐๕
๓.๑๒
๓.๒๔
๒.๙๕

๑.๐๘๔
๑.๑๑๕
๑.๒๑๗
๑.๑๑๒

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ขอความ
พิจารณาความเห็นที่วาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
กําลังคิดทบทวนวารูส ึกพอใจการเลิกสูบบุหรี่
กําลังรูสึกลําบากใจเพราะการสูบบุหรี่ขัดแยงกับการทีม่ องตัวเองวาเปน
คนมีจิตใจดีและรับผิดชอบ
วางสิ่งของตางๆ ที่ชวยเตือนไมใหสูบบุหรีไ่ วทั่วบาน
การที่ติดบุหรี่ทําใหรสู ึกผิดหวังกับตัวเอง
การที่ติดบุหรี่ทําใหรสู ึกผิดหวังกับตัวเอง
มีคนที่พึ่งพาไดเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
สวนที่ ๘ ประสิทธิภาพในการเลิกสูบบุหรี่
SD

ระดับ

๒.๐๘
๒.๒๖
๒.๔๑

๑.๐๕๘
๑.๐๐๗
.๘๗๙

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๕๗
๒.๓๕
๒.๖๒
๒.๔๙
๒.๗๔

.๙๗๔
.๙๗๒
.๙๓๕
.๘๖๑
๒.๕๑๐

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สถานการณ
ขณะที่นั่งดื่มอยูที่บารหรือคอกเทลเลาจน
เมื่อตองการสูบบุหรี่
เมื่อกําลังขุนของหมองใจเนื่องจากสิ่งตางๆรอบตัวไมเปนไปตามที่
ตองการ
เมื่ออยูกับสามี/ภรรยาหรือเพื่อนที่กําลังสูบบุหรี่
เมื่อมีการโตเถียงหรือความขัดแยงในครอบครัว
เมื่อกําลังมีความสุขและตองการเฉลิมฉลอง
ขณะที่กําลังโกรธมาก
เมื่อมีสิ่งมากระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง เชน การประสบอุบัตเิ หตุ
หรือสูญเสียบุคคลในครอบครัว

เมื่อเห็นคนสูบบุหรี่อยางมีความสุข
ขณะที่กําลังดืม่ กาแฟและพูดคุยหรือพักผอน
เมื่อรูสึกวาการเลิกสูบบุหรี่เปนเรื่องยากมากๆ
เมื่อกําลังอยากบุหรี่เปนอยางมาก
เมือ่ ตืน่ นอนในตอนเชา
เมื่อตองการกําลังใจ
เมื่อเริม่ ไมใหความสนใจกับสุขภาพและรูส ึกไมกระฉับกระเฉง
เมื่ออยูกับเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค
เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเชาและรูสึกวาวันนั้นเปนวันที่เหนื่อยยากลําบาก
เมื่อรูสึกเศราหรือกลุม ใจ
เมื่อกังวลหรือเครียดเปนอยางมาก
เมื่อรูสึกวาไมไดสูบบุหรี่มานานแลว

๒.๑๖
๒.๕๓
๒.๕๗
๒.๔๖
๒.๔๙
๒.๕๙
๒.๖๖
๒.๖๗
๒.๕๘
๒.๓๙
๒.๓๔
๒.๕๗

.๙๕๒
.๘๕๓
.๙๖๗
๑.๐๐๓
.๙๗๗
๑.๐๖๔
๑.๐๖๗
๑.๐๔๗
.๘๘๘
๑.๐๒๓
.๙๖๙
๑.๑๓๒

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สวนที่ ๙ ความสมดุลในการตัดสินใจเลิกหรือสูบบุหรี่

สถานการณ
การสูบบุหรี่ทําใหมีความสุข
การสูบบุหรี่ของตนเองมีผลตอสุขภาพของผูอื่น
รูสึกชอบภาพลักษณของคนสูบบุหรี่
บุคคลรอบตัวจะเดือดรอนหากเจ็บปวยเนื่องจากสูบบุหรี่
รูสึกผอนคลายและมีความสุขมากขึ้นเมื่อไดสูบบุหรี่
เนื่องจากสูบบุหรีม่ ากอยางตอเนื่อง จึงมีคนคิดวาไมสามารถเลิกบุหรีไ่ ด
เมื่อพยายามเลิกสูบบุหรี่ จะกลายเปนคนที่หงุดหงิดงายและสรางความเดือดรอนใจให
คนรอบขาง
การสูบบุหรี่มผี ลเสียตอสุขภาพ
บุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ พอใจที่เห็นผูสูบสูบบุหรี่อยางมีความสุขมากกวาที่จะ
เห็นความทุกขจากการพยายามเลิกบุหรี่
รูสึกอายที่ตดิ บุหรี่
มีความรูส ึกดีตอตนเองมากขึ้นเมื่อไดสบู บุหรี่
การสูบบุหรี่สรางความรําคาญใหกบั ผูอื่น
การสูบบุหรี่ทําใหมสี มาธิและทํางานไดดีขึ้น
คนคิดวาผูส ูบโงเขลาที่เพิกเฉยตอคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่

SD

ระดับ

๒.๔๑
๓.๑๕
๒.๒๖
๒.๘๘
๒.๔๖
๒.๕๔
๒.๔๖

๑.๒๕๒
๑.๓๓๖
๑.๐๖๔
๑.๑๐๓
.๙๖๒
.๙๑๓
.๙๘๙

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๙๗
๒.๓๘

๑.๑๘๒
๑.๐๔๒

ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๓๓
๒.๒๕
๒.๖๓
๒.๔๘
๒.๖๒

.๙๓๓
.๘๗๘
.๙๔๘
.๙๓๕
.๙๖๙

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การสูบบุหรี่ชวยคลายเครียด
บุคคลใกลชิดไมเห็นดวยทีส่ ูบบุหรี่
รูสึกวาเปนการตัดสินใจของตนเองที่จะสูบบุหรี่ตอไป
รูสึกวาตนเองโงเขลาที่เพิกเฉยตอคําเตือนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
รูสึกดีมากเมื่อไดสูบบุหรีห่ ลังจากที่หยุดสูบไมระยะหนึ่ง
ตอนนี้จะรูส ึกกระปรี้กระเปรามากกวานี้ ถาไมไดสูบบุหรี่

๒.๕๑
๒.๗๖
๒.๖๐
๒.๕๓
๒.๓๙
๒.๘๑

.๙๕๖
๑.๐๙๘
๑.๐๑๘
๑.๐๐๓
.๙๙๑
๑.๑๔๙

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

