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กิตติกรรมประกาศ
คณะท างาน ผูศ้ ึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เรื่ อง การน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่ อง ยาสูบ ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดลาพูน ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษาอย่างไร”
ขอขอบคุ ณ คณะนัก เรี ย น ครู อาจารย์ ผูป้ กครอง โรงเรี ย นที่ เป็ นพื้น ที่ การศึกษาของ
จังหวัดลาพูน
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ขอขอบคุณผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และนักวิชาการ
ของศูนย์ ฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดี ซึ่งผลจากการศึกษาน่าจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ต่อไป

คณะทางาน

ค

บทคัดย่ อ
การดาเนินงานโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง
ยาสูบ ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด ลาพูน ปี 2555 ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การปกครองท้องถิ่น
สถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษาอย่างไร” เป็ นการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ โดยกลุ่มเป้ าหมายมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารการศึกษา พื้นที่ดาเนินการในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 2 แห่ ง
โรงเรี ยนขยายโอกาส 2 แห่ง ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองท้องถิ่น 5 แห่ ง ใช้แนวทางตามกรอบ CIPP
Model อธิบายผลเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มให้
ข้อมูลว่า ความรู้เรื่ องโทษ พิษ ภัยของบุหรี่ ได้รับจากสื่ อทัว่ ไป และทุกโรงเรี ยนได้ให้ความรู้และ
เน้นย้าในวิชาสุขศึกษาและแนะแนว แต่มีปัจจัยนาในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น คิดว่าเท่ห์หรื อเป็ น
แฟชั่น เพื่ อนชัก จูง ทาให้อยากลองสู บ บุ หรี่ และพื้ น ฐานของกลุ่ม ที่ ข าดการดูแ ลเอาใจใส่ จ าก
ครอบครัว เครี ยด คิดว่าลองรสชาติแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ด้านปั จจัยเอื้อกลุ่มนักเรี ยนให้ขอ้ มูลว่า การ
เข้าถึงบุหรี่ ง่าย มีแหล่งร้านค้าอยู่ใกล้สถานศึกษา หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยแยกบุหรี่ บรรจุกล่องเล็ก
หรื อซองกระดาษไว้จาหน่ าย มาตรการควบคุมทางกฎหมายดูแลไม่ทวั่ ถึง ด้านปั จจัยเสริ มที่สาคัญ
พบว่า เห็นบุคคลใกล้ตวั เช่น บิดา มารดา ครู ผูน้ าหมู่บา้ นสูบบุหรี่
สาหรับกลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสนใจร่ วม
แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน โดยมีการส่งเสริ มกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เยาวชน นามาตรการควบคุมมา
ใช้แต่ยงั มีจากัดด้านความต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทา การมีส่วนร่ วม
ยังไม่จริ งจัง จากผลการศึกษา เห็นควรให้มีการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเชิงบูรณาการ สร้างการ
มีส่วนร่ วมของทุก ภาคส่ วนให้มากขึ้ น มีก ารผลักดันให้เป็ นวาระของจังหวัด หรื อของท้องถิ่นทุ ก
ระดับ

บทที่ 1
บทนา
1. แนวคิดการศึกษา
แนวคิดของโครงการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ การนามติสมัชชาสุ ขภาพด้านยาสูบ นาสู่การ
ปฏิ บัติ ประเด็ น การด าเนิ น งานป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาสู บ ในสถานศึ ก ษา จัง หวัด ล าพูน
ใช้แนวคิดการดาเนินงานขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุ ขภาพ ซึ่งได้จากกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคความรู้และวิชาการ ภาคประชา
สังคม ภาครัฐ/ ภาคการเมือง ตามแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.นพ ประเวศ วะสี และ
หลังจากนามติจากสมัชชาสุ ขภาพสู่การปฏิบตั ิหลายภาคส่ วนในระดับปฏิบตั ิตอ้ งมีการดาเนิ นงาน
ตามมติสมัชชาสุ ขภาพ ในพื้นที่จงั หวัดลาพูน ซึ่งมีการติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุ ขภาพ
ด้านยาสูบสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการติดตามในประเด็นการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาสูบใน
สถานศึ ก ษา โดยมี แนวคิ ด การติ ด ตามประเมิน กระบวนการน าสู่ ก ารปฏิบัติ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยน ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบตั ิใน
ระดับพื้นที่และเกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป
2. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัด ลาพูนมีประชากร 404,960 คน เป็ นชาย 196,868 คน เป็ นหญิ ง 207,692 คน
ประชากรส่วนหนึ่งเป็ นวัยแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาพูน และมีประชากรอายุระหว่าง 15-25 ปี
จานวน 55,184 คน จากสถานการณ์สู บบุ หรี่ รายจังหวัด ในสถานการณ์ การบริ โภคยาสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2534– 2550 ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พบว่าจังหวัดลาพูนอยูใ่ น 5 จังหวัดลาดับแรกที่ประชากรหญิงมีอตั ราการสูบบุหรี่ ของประชากรอายุ
15 ปี ขึ้นไปสูงสุด และจากสรุ ปสถานการณ์ควบคุมการบริ โภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2555 จังหวัด
ลาพูน มีอตั ราการบริ โภคยาสูบร้อยละ 23.77 อยูใ่ นลาดับที่ 51 ของประเทศ
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน สรุ ปผลสารวจการสูบบุหรี่ ในชุมชน พบว่าร้อยละ
92.5 ได้มีกติกาหรื อมาตรการเกี่ยวกับบุหรี่ ร้อยละ 75.83 ไม่มีการเฝ้ าระวังการสูบบุหรี่ ในที่ ห้ามสูบ
ร้อยละ 94.17 มีผรู้ ับผิดชอบการสูบบุหรี่ ในที่หา้ มสูบบุหรี่ ร้อยละ 75.00 ให้มีการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การลด ละ เลิก บุหรี่ สถานที่จาหน่ายบุหรี่ ในชุมชน อยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 100 เมตร ร้อยละ 42.5และ
โรงเรี ยนในชุมชนยังได้รับการสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์และ ของรางวัลในการแข่งขันกีฬา
โดยมีกาแสดงสัญลักษณ์ของบุหรี่ 3 แห่ง
มติสมัชชาสุ ขภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติที่ 6 มาตรการในการควบคุมปั จ จัยเสี่ ยงต่ อ
สุ ข ภาพด้านยาสู บ มีมติ ให้หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง ให้ก ารสนับสนุ น การด าเนิ น งานและเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการควบคุมการบริ โ ภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ.ศ. 25532557 ในส่ ว นของจังหวัดลาพูนมีก ารจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานส่ งเสริ มพฤติก รรม
สุขภาพ เพื่อควบคุมป้ องกันการบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และสร้างความร่ วมมือใช้มาตรการ
ทางกฎหมายตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่ วมของหมู่บา้ น / ชุมชน ในการรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง
โดยเน้นหนักในการดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐ ดังนั้น ภาคประชาสังคม
โดยสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลาพูน จึงมีแนวคิดในการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในกลุ่มเด็ ก และเยาวชน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่ อพฤติก รรมการสู บบุ หรี่ โดยจัดทาโครงการวิจ ัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื่ องการนามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ องการควบคุมยาสูบไปปฏิบตั ิเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนและสภาเด็ก ในการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่
เอื้อต่อสุขภาพดี
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ
3.1 สร้างการมีส่วนร่ วม การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ สู่การปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
3.2 หารู ปแบบกระบวน การหนุนเสริ ม การขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพ
3.3 ค้นหาแนวทาง และปั จจัยความสาเร็ จ ในการด าเนิ นงาน มาตรการควบคุมปั จจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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4. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
“มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติด้านยาสู บ นาไปสู่ การปฏิบัต”ิ
ประเด็น การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสู บในสถานศึกษา จังหวัดลาพูน
กลุ่ ม เป้ าหมายมี ส่ ว นร่ วมก าหนด

- อัตราการสู บบุหรี่ ปี 2554 และ 2555

-

มาตรการดาเนินการในสถานศึกษา

-

กาหนดกรอบแผนการดาเนินงาน

-

ของประชากรจั ง หวัด ล าพู น สู ง อยู่ ใ น

-

จานวนสถานศึกษาเป้ าหมาย 4 แห่ง

-

คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย

แนวปฏิบ ัติก ารป้ องกัน การสู บ บุห รี่ ใ น

จังหวัด 5 อันดับแรกของประชากรไทย

-

มติสมัชชาชาติ

-

เวทีเสวนาเยาวชนในสถานศึกษา

วัยรุ่ น ตามมติสมัชชาชาติ

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

-

เครื อข่ายเยาวชน สภาเด็ก

ทางออก และการป้ องกันการสู บบุหรี่ ใน

-

คณะกรรมการด าเนิ นงานด้ า นการ

-

หน่วยงานรัฐ ประชาสังคม

วัยรุ่ น (ใช้กระบวนการสมัชชา)

เยาวชนและของสถานศึกษาต่อผูบ้ ริ หาร

ป้ องกันควบคุมด้านยาสู บ

-

อปท.

-

- ประชากรอายุ 15-25 ปี มีพฤติกรรม

-

สาธารณสุ ข

ก ลุ่ ม อ ป ท . ผู ้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า

เสี่ ยง

-

ทรัพยากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สารวจข้อมูลประเมินสถานการณ์ ใน

- มติสมัชชาสุ ขภาพ

-

วิเคราะห์ขอ้ มูล

- นโยบายระดับเขต

-

ถอดบทเรี ยน

ผลั ก ดั น เ ป็ น ข้ อ เ ส น อ ข อ งก ลุ่ ม

อปท. และสถานศึกษา
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5. นิยาม
- มติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ด ้านยาสู บ หมายถึง มติ สมัชชาสุ ข ภาพตาม พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และเป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติที่ 6 มาตรการ
ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
- การมีส่วนร่ วม หมายถึง การมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ในการรับรู้ สนใจและ
ร่ วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตัดสินใจที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 - ปี ที่ 6
ของโรงเรี ยนเป้ าหมายที่ศึกษา

บทที่ 2
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
เป็ นการศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการดาเนิ นงาน
นามติสมัชชาสุขภาพ ประเด็น “กลุ่มเด็กและเยาวชน สถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไข
ปัญหายาสูบในสถานศึกษาอย่างไร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างการมีส่วนร่ วม การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
2. หารู ปแบบกระบวน การหนุ น เสริ ม การขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพ
สู่การปฏิบตั ิในพื้นที่
3. ค้นหาแนวทางและปัจจัยความสาเร็ จ ในการดาเนิ นงานมาตรการควบคุมปั จจัยเสี่ ยง
ต่อสุขภาพด้านยาสูบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจยั
ดาเนิ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ การ โดยกลุ่มเป้ าหมาย มีส่ว นร่ วมดาเนิ นการ ประกอบด้ว ย
กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยน
- กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่น
- กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่ ม เป้ าหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ร่ วมกั น ประเมิ น สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่
นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากาหนดแนวทางมาตรการ ขับเคลื่อนในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น สถานศึกษา และมีขอ้ เสนอแนวทาง เชิงนโยบายสื่ อสารให้ผบู้ ริ หารระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด
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พืน้ ที่ดาเนินการ
-

โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน 2 แห่ง
ได้แก่ โรงเรี ยนจักรคาคณาทร อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
โรงเรี ยนป่ าซาง อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน
โรงเรี ยนขยายโอกาส จานวน 2 แห่ง
ได้แก่ โรงเรี ยนวัดบ้านก้อง อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน
โรงเรี ยนริ มปิ ง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ โรงเรี ยนเป้ าหมาย
ได้แก่ เทศบาลเมืองลาพูน
เทศบาลตาบลริ มปิ ง
เทศบาลตาบลป่ าซาง
องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ร่ วมดาเนินการ
ได้แก่ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เทศบาลตาบลแม่แรง
เทศบาลตาบลประตูป่า

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2555 - สิงหาคม 2555

กันยายน – ตุลาคม 2555

พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556

- จัดโครงสร้างคณะทางาน
- ประชุ ม ชี้ แจงกรอบแนวคิ ด และคณะทางาน
โครงการ
- ปรับปรุ งโครงการ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ - ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
-องค์กรปกครองท้องถิ่น
-สถาบันวิจยั หริ ภุญชัย
- ประชุมคณะทางานสร้างเครื่ องมือและกาหนด
แผนออกปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูล
- สังเคราะห์ขอ้ มูลประเมินสถานการณ์
- สารวจเก็บข้อมูลภาคสนามตามกลุ่มเป้ าหมาย
- ประเมินสรุ ปรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูล
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มีนาคม 2556
เมษายน – พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556

- สังเคราะห์ ถอดบทเรี ยน
- ประมวลผล
- สรุ ปรายงานผลการวิจยั
- ปิ ดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. กลุ่มเด็ ก และเยาวชนมีโอกาสได้เสนอข้อคิ ด เห็ น มุมมอง ทางออก เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ เพื่อหนุ นเสริ ม มาตรการควบคุมป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านยาสูบร่ วมกัน ผูบ้ ริ หาร
การศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. มีแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันแนวปฏิบตั ิสู่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
ระดับท้องถิน่ และระดับจังหวัด

บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การนามติสมัชชาเรื่ อง ยาสูบ ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดลาพูน
ปี 2556 คณะทางานได้มุ่งเน้นศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบตั ิที่เป็ น
รู ปธรรม ที่ องค์ก รปกครองท้อ งถิ่น สถานศึก ษาได้ทาเป็ นการขับเคลื่อนมติ ส มัชชาสุ ข ภาพใน
รู ปแบบต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
1. ข้ อมูลการจัดเวทีสนทนากลุ่ม
การจัดเวทีเสวนาเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายในสถานศึกษา เพื่อรับทราบทัศนะ แลกเปลี่ยน
สถานการณ์ เพื่อนาเสนอแนวทางปฏิบตั ิและการแก้ไขปัญหา จากหัวข้อคาถามและข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากเวทีของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนประมาณ 20 - 30 คน
ประกอบด้วยทั้งนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงในระดับชั้นมัธยมปลายและนักเรี ยนระดับมัธยมต้น
โรงเรี ยนขยายโอกาส พอสรุ ปได้ดงั นี้
หัวข้ อคาถาม : “นักเรียนเคยสู บบุหรี่หรือไม่ ”
ระดับมัธยม  โรงเรี ยนป่ าซาง
ส่วนใหญ่นกั เรี ยนไม่สูบบุหรี่ เพราะ
- ทาลายสุขภาพ
- เปลืองเงิน
ส่วนเพื่อน ๆ ที่สูบก็มีอยูบ่ า้ ง (เพื่อนที่อยูห่ อ้ งท้าย ๆ )
- อยากลอง
- แอบสูบ
- เห็นเพือ่ นบอกว่า (อร่ อย)
- เครี ยด
- ไม่รู้จิตใจพวกเขา
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 โรงเรี ยนจักรคาคณาทร
ส่วนใหญ่ไม่สูบเพราะเห็นโทษของบุหรี่
- โรคปอด
- โรคมะเร็ ง
- เบาหวาน
- ถุงลมโป่ งพอง
- รับรู้จากการเรี ยนวิชาสุขศึกษา
เพื่อนที่สูบจากการสอบถาม เพราะ
- ตามเพื่อน / เพื่อนชวน
- เครี ยด
- เห็นผูใ้ หญ่ทา
- อิทธิพลจากหนัง / ละคร
- ไม่มีอะไรทา
- แฟชัน่ / เท่ห์
โรงเรี ยนขยายโอกาส  โรงเรี ยนบ้านก้อง , โรงเรี ยนริ มปิ ง
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ เพราะ
- ทาร้ายตัวเอง
- รู้ว่าเป็ นมะเร็ งปอด / ตายไว
เพื่อนนักเรี ยนบางคนสูบ เพราะ
- คิดว่าเท่ห์
- ยังไม่รู้เรื่ องโทษของบุหรี่
หัวข้ อคาถาม : “สภาพแวดล้อมที่นักเรียนพบเห็นเกีย่ วกับเรื่องบุหรี่”
ระดับมัธยม  โรงเรี ยนป่ าซาง
- รอบโรงเรี ยนมีร้านค้าขายบุหรี่
- สมาชิกในครอบครัวยังมีการสูบบุหรี่ เช่น พ่อ, พี่ชาย
- พ่อเคยใช้ให้ไปซื้อบุหรี่ แต่ไม่อยากไป
- ในหมู่บา้ นยังมีการขายบุหรี่ อย่างเปิ ดเผย
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 โรงเรี ยนจักรคาคณาทร
- สมาชิกในครอบครัวยังสูบบุหรี่
- รอบโรงเรี ยนมีร้านค้ามากและขายบุหรี่ ดว้ ย
- คุณครู ในโรงเรี ยนยังสูบบุหรี่ อยูห่ ลายท่าน (3 - 4 คน)
- ร้านค้าในหมู่บา้ นขายอย่างเปิ ดเผย รวมทั้งแบ่งขายด้วย
โรงเรี ยนขยายโอกาส  โรงเรี ยนบ้านก้อง, โรงเรี ยนริ มปิ ง
- สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่
- ร้านค้าในหมู่บา้ นมีบุหรี่ ขายแม้จะมีป้ายรณรงค์เรื่ องบุหรี่
หัวข้ อคาถาม : “นักเรียนรับรู้โทษของบุหรี่จากแหล่งใด”
ระดับมัธยม  โรงเรี ยนป่ าซาง
1.
จากวิชาที่เรี ยน วิชาสุขศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องบุหรี่
- ทาให้เป็ นมะเร็ ง
- ถุงลมโป่ งพอง
- มะเร็ งช่องปาก
2. จากป้ ายรณรงค์
 โรงเรี ยนจักรคาคณาทร
1. จากวิชาที่เรี ยนสุขศึกษา
- ทาให้เป็ นโรคปอด
- มะเร็ ง
- ถุงลมโป่ งพอง
- เบาหวาน
2. จากข้องซองบุหรี่
3. จากการเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับเรื่ องยาเสพติด
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โรงเรี ยนขยายโอกาส  โรงเรี ยนบ้านก้อง, โรงเรี ยนริ มปิ ง
1. จากการเรี ยนวิชาเกี่ยวกับสารเสพติด
- วิชาสุขศึกษา
- วิชาพละ
- วิชาแนะแนว
2. ป้ ายรณรงค์ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่ องบุหรี่
หัวข้ อคาถาม : “นักเรียนเห็นควรมีมาตรการเกีย่ วกับบุหรี่อย่างไร”
ระดับมัธยม  โรงเรี ยนป่ าซาง
- หามาตรการที่เข้มงวดขึ้น
- ห้ามสูบบุหรี่ ในเครื่ องแบบ
- รัฐบาลต้องกาหนดภาษีบุหรี่ แพงขึ้น
 โรงเรี ยนจักรคาคณาทร
- ห้ามสูบบุหรี่ ในเครื่ องแบบ
- ทาพื้นที่ให้โล่ง เช่น ห้องน้ า
- มีแกนนาวินยั เช่น ตารวจ นักเรี ยน
- มีคาเตือนบนซองบุหรี่ ให้ใหญ่ข้ ึน
โรงเรี ยนขยายโอกาส  โรงเรี ยนบ้านก้อง, โรงเรี ยนริ มปิ ง
- ห้ามเอาไฟแช็กมาโรงเรี ยน
- ห้ามยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติด
- รณรงค์ให้รุ่นพี่เป็ นตัวอย่าง
- เลิกโรงงานผลิตบุหรี่
- บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดฝ่ าฝื น / ปรับ
- ทางานบนซองบุหรี่ ให้น่ากลัว เช่น มะเร็ ง / โรคเหงือก
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หัวข้ อคาถาม : “นักเรียนคิดว่าควรทากิจกรรมอะไรเกีย่ วกับบุหรี่”
ระดับมัธยม : 1. กิจกรรมถ้าเป็ นการอบรมก็จะเบื่อ ได้ผลน้อย
2. การจัดนิ ทรรศการก็จะเดินผ่านไม่สนใจ
 สิ่งที่ควรทา
- การใช้สุ นทรี ยะสนทนา คงใช้ไ ด้ ดี ก ับ นั ก เรี ยน คื อ การใช้
กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดสานึก
- ใช้ข บวนการศึก ษา สร้างสานึ ก และตระหนัก เช่น การไปศึกษา
ดูงานตามโรงพยาบาล จากผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากบุ หรี่ ว่าเป็ น
อย่างไร แล้วผูศ้ ึกษาก็จะเกิดสานึกและตระหนัก
- ทากิจกรรมปลูกฝังจากครอบครัว ควรให้ครอบครัวเป็ นจุดเริ่ มต้น
- การทากิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง
โรงเรี ยนขยายโอกาส : 1. ทากิจกรรมที่มีสาระ เช่น
- ออกกาลังกาย
- ร้องเพลง
- อ่านหนังสือ
- เข้าวัด
- เลี้ยงสัตว์
- ช่วยพ่อแม่
- ล้างจาน
- ปลูกต้นไม้
- หลีกเลี่ยงเที่ยวกลางคืน
2. มีลานกีฬาชุมชน
3. ในหมู่บา้ นควรมีป้ายรณรงค์เรื่ องบุหรี่
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2. ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายพบว่า
1. กลุ่ มผูบ้ ริ หารขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี เป้ าหมายสนับ สนุ น
กิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็ นการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม คือ
- กิจกรรมรณรงค์เยาวชนห่ างไกลยาเสพติดในงานประเพณี และวันสาคัญของ
ท้องถิน่ โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยจากยาเสพติด สุรา บุหรี่
- จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
- จัดให้มีลานกีฬาสาหรับประชาชนออกกาลังกาย
- จัดสถานที่ทางานปลอดบุหรี่
- ส่งเสริ มกิจกรรมเยาวชนด้านจริ ยธรรม
2. กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนพื้นที่เป้ าหมายโครงการวิจยั เป็ นโรงเรี ยนประจา
จังหวัด (โรงเรี ยนจักรคาคณาทร) โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ (โรงเรี ยนป่ าซางวิทยาคม) และ
โรงเรี ยนขยายโอกาส 2 แห่ง (โรงเรี ยนวัดบ้านบ้านก้อง, โรงเรี ยนริ มปิ ง)
- การบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
 ทุกโรงเรี ยน มีอาจารย์ / ครู ฝ่ ายปกครองรั บผิด ชอบดูแลด้านความ
ประพฤติ ด้านการเรี ยนแก่เด็กนักเรี ยน เป็ นรายชั้นเรี ยน
 อาจารย์ / ครู ฝ่ ายปกครอง มีการประสานงานกับผูป้ กครองของเด็ก
นักเรี ยน
 กาหนดมาตรการ กติกา ด้านความประพฤติ ของนักเรี ยน
 ตรวจสอบ สั ง เกตพฤติ ก รรมที่ เ สริ มให้สู บ บุ ห รี่ รายงานความ
ประพฤติแก่ผปู้ กครอง
3. กลุ่มนักเรี ยน จากการสนทนากลุ่มเด็กนักเรี ยนเป้ าหมาย โรงเรี ยนละ 30 คน พบว่า
3.1 ความรู้เรื่ องโทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่
ทุ ก โรงเรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ยวกับ โทษและภัยจากการสู บ บุ ห รี่ ว่ าท าลาย
สุขภาพ เป็ นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ ง โดยได้
รับรู้โทษภัยของบุหรี่ จากวิชาสุขศึกษา วิชาแนะแนว สื่อรณรงค์ สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ทุกกลุ่มมี
ความเห็นว่า การสูบบุหรี่ ถือเป็ นการทาร้ายตัวเองและครอบครัว
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3.2

ปัจจัยนา ที่ทาให้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ได้แก่
- อยากลองว่ า รสชาติ โทษหรื อผลของการสู บ บุ ห รี่ ที่ ไ ด้รั บ รู้ ม า

เป็ นจริ งหรื อไม่
- คิดว่าเป็ นแฟชัน่ เท่ห์
- เยาวชนที่ข าดการดู แลเอาใจใส่ จ ากครอบครั ว เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
รุ่ นพี่ ชี้นาให้ลองรสชาติของบุหรี่ แล้วรู้สึกผ่อนคลาย
3.3 ปัจจัยเอื้อ ที่ทาให้เยาวชนสูบบุหรี่ กลุ่มให้ขอ้ คิดเห็นว่า แหล่งร้านค้าที่ขาย
บุ หรี่ ห าได้ง่าย อยู่ใ กล้สถานศึ ก ษา หลีก เลี่ย งกฎหมาย จัด แบ่ งบรรจุ โดยใช้ซองกระดาษ หรื อ
ถุงพลาสติกจาหน่าย
- เยาวชน นักศึกษาที่อยูห่ อพัก มีผจู้ าหน่ายบุหรี่ นามาขายให้ในหอพัก
3.4 ปั จจัยเสริ ม ในกลุ่มสนทนาทุก กลุ่มยอมรับว่า มีบุคคลในครอบครั วสู บ
บุหรี่ คือ พ่อ แม่ พี่ คุณครู รวมถึงผูน้ าชุมชน หมู่บา้ น
3.5 ด้านมาตรการในการควบคุมป้ องกันการสูบบุหรี่
ทุกโรงเรี ยน มีมาตรการในการควบคุม คือ
1. ให้ความรู้เรื่ องโทษ พิษภัยของบุหรี่ ยาเสพติด
2. เข้ม งวด ในการตรวจ ให้ค าปรึ กษานั ก เรี ยนที่ เ ข้า ข่ า ยมี
พฤติกรรมสูบบุหรี่
3. ให้มีผูน้ านัก เรี ยน ติ ด ตามความประพฤติ ข องนัก เรี ยนทุ ก
ระดับชั้น
4. ครู ฝ่ายปกครอง รายงานพฤติกรรมแก่ผปู้ กครองนักเรี ยน
โดยสภาพในกลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมายในการศึกษา มีความรู้เรื่ องโทษ พิษภัยของการสูบ
บุ ห รี่ และทราบถึ งทางหลี ก เลี่ย งที่ จ ะไม่ สูบ บุ ห รี่ ได้แก่ การออกก าลังกาย ใช้เ วลาว่ างให้เกิ ด
ประโยชน์ เช่น ช่วยพ่อแม่ขายของ อ่านหนังสือ และมีบางคนบอกว่า เล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่งประเด็น
นี้มีผเู้ ห็นแย้งว่า การเล่นเกมส์ออนไลน์โดยไม่รู้จกั แบ่งเวลา ก็จะเกิดโทษจึงควรมีแนวทางการชี้นา
เด็กนักเรี ยนให้ถกู ต้องต่อไป

บทที่ 4
อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิ
ที่จงั หวัดลาพูน ปี 2555 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม การขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุ ขภาพ
แห่ งชาติ สู่ก ารปฏิบตั ิ และหารู ปแบบการดาเนิ นงานหนุ นเสริ ม การด าเนิ นงานมาตรการควบคุ ม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก เยาวชนในโรงเรี ยน 120 คน กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 20 คน กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม
ในกลุ่มเป้ าหมาย ผลของการศึกษา พบว่า
 กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่น รับทราบถึงมาตรการการควบคุมยาสูบ แต่ใน
การด าเนิ น งาน ในแนวทางปฏิบัติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดยังมีข ้อจ ากัด เรื่ องการบัง คับใช้ต าม
มาตรการ เช่น การกาหนดระยะทางร้านค้าขายบุหรี่ ใกล้สถานศึกษา
 กลุ่มผูบ้ ริ หารการศึกษา ได้นามาตรการต่าง ๆ มาดาเนิ นการในโรงเรี ยนซึ่งได้ผลดี
เพราะมีอาจารย์ฝ่ายปกครอง ผูน้ านักเรี ยน ใช้มาตรการกวดขันในโรงเรี ยน แต่ยงั ควบคุมไม่ได้เพราะ
ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนอยูน่ อกเวลาเรี ยน ซึ่งต้องมีการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองที่บา้ น
 กลุ่มนัก เรี ยน นักเรี ยนที่ให้ข ้อมูลในกลุ่มสนทนา เห็น ว่าครอบครั ว และเพื่อน มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจกาหนดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และเห็น ด้วยกับการประชาสัมพันธ์พิษภัย
ของการสู บบุ หรี่ โดยมีข ้อเสนอว่า ในหลัก สู ต รการศึก ษาน่ าจะมีภ าคปฏิบัติ ให้นัก เรี ยนเข้าไป
สัมภาษณ์หรื อศึกษาข้อมูลผลของการสูบบุหรี่ จากผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล เสริ มกับที่โรงเรี ยนสอนใน
หลักสูตร ด้านมาตรการที่สถานศึกษานามาใช้กลุ่มนักเรี ยนมีขอ้ เสนอว่า ในการกาหนดมาตรการ
ควบคุ มความประพฤติ ข องนัก เรี ยนควรให้ทุก กลุ่มชั้น เรี ยนมีส่ว นร่ วม ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลกันเองของนักเรี ยน
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ในส่ ว นของจังหวัดลาพูนได้มีการดาเนิ นงานควบคุ มป้ องกันการบริ โภคยาสูบ โดยมี
คณะกรรมการดาเนิ น งานระดับจังหวัด ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการผลักดันมาตรการต่ าง ๆ สู่ การ
ปฏิ บัติ ซึ่ ง ถ้า มี ก ารก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานสู่ ห น่ ว ยงานระดับ อ าเภอ / ต าบล โดยให้
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรมหรื อกาหนดเป็ นวาระสาคัญของพื้นที่ เน้นกลุ่ม
เด็กและเยาวชนและให้ผปู้ กครองมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ อง น่ าจะทาให้ผลลัพธ์เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน
บทเรียนและการสานต่อการดาเนินงาน
1. การน ามติสมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ เรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิ การขับเคลื่อนในระดับ
จังหวัด ได้มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน แต่ในการปฏิบตั ิจริ ง หน่วยงาน
สาธารณสุ ขเป็ นแกนนาหลักที่จะเชื่อมร้ อยทุกหน่ วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่นมา
ดาเนินการ แต่ในแง่ของทรัพยากรในการดาเนินงาน ยังแยกส่วนสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่
2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเด็นสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบตั ิควร
ระดมประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าที่เป็ นอยู่
3. ทุกภาคส่วนให้ความสนใจและกังวลต่อการพัฒนาและมอบสิ่ งดี ๆ ให้กบั กลุ่มเด็ก
และเยาวชน ถ้าทุกหน่วยงานยึดเป้ าหมายเดียวกัน มีการแบ่งปั นทรัพยากรร่ วมกัน แก้ปัญหาและให้
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมผลักดันอย่างจริ งจัง โดยกาหนดเป็ นวาระของจังหวัดหรื อของพื้นที่จะทาให้
การขับเคลื่อนสาเร็ จได้ดี

17

เอกสารอ้ างอิง
จันทนา จันทรไพจิตร. (2541). เหตุผลในการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว บิณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จิราพร สุ วรรณธีรางกูร. (2542). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นในสถานศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่. ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชนคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นพมาศ ร่ มเกตุ. (2550). การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ ต่อสุขภาพ และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสร้ างเสริมสุ ขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ .
ศูนย์วจิ ยั และจัดการเรียนรู้เพือ่ การควบคุมยาสู บ. สถานการณ์บุหรี่ ของเยาวชนไทย อายุ 11-24 ปี
พ.ศ. 2534-2550

18

ภาคผนวก

19

รายชื่อคณะทางานหลัก
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นายจรู ญ คาปันนา
นายอุดม สุริยวงค์
นายไกรลาศ
กันทาแจ่ม
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จงสิริวฒั น์

เครือข่ ายร่ วม
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หัวหน้าโครงการวิจยั ฯ
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คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุ การ

