รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาเรื่อง การนามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องมาตรการในการควบคุม
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพด้ านยาสู บไปปฏิบัติอย่ างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดตรัง
สั ญญาเลขที่ 55-01-20

โดย
สุ วณี สมาธิ และคณะ

สนับสนุนโดย
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพือ่ การควบคุมยาสูบ(ศจย.)และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
มิถุนายน 2556

ชื่อเรื่ อง

การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดตรัง

ชื่อผูว้ ิจยั

นางสุวณี สมาธิ
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์
นางสาวอารี ย ์ อาภรณ์
นายขจรพล พูลพงค์
นายอาธร อุคคติ
อาจารย์ที่ปรึ กษา รศ.ดร.นัยนา หนูนิล
นายชัยพร จันทร์หอม
นายกรุ ณพล พราหมเภทย์
ชื่อแหล่งทุน
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
ปี ที่รับทุน
2555
บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมระดับจังหวัดตรัง
ระยะ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556 ในพื้นที่เป้ าหมาย 3 แห่ ง ได้แก่ 1) ชุมชนบ้าน
โคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตาบลนาบินหลา 2) โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ 3 ซึ่งตั้งอยู่ใน บ้านโคกไม้ไผ่ ต.นาบินหลา และ
3) โรงพยาบาลตรัง ต.ทับเที่ยง ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ อยูใ่ นเขตของอ.เมือง จ.ตรัง โดยมีกลุ่มหลัก คือ คณะทางาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มผูใ้ ช้ยาสูบ และ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้ าหมาย
ซึ่งจากการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อศึกษามาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
ในพื้นที่อาเภอเมือง โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบตั ิการ และการ
ประเมินผล ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในระดับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท้งั 3 ระดับคือ โรงเรี ยน
สถานบริ การ และชุมชน และยังสามารถขยายผลว่าการอาเภอ ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมยังเครื อข่ายพื้นที่ตาบล
อีก 13 ตาบลในพื้นที่อาเภอเมืองตรัง

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือของสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง
ซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ท้งั หมด ซึ่งผูม้ ีพระคุณท่านแรกที่ผศู้ ึกษาใคร่ ขอกราบพระคุณคือนายวิชิต คง
จันทร์ ประธานชมรมคนไร้กล่องเสียงจังหวัดตรัง ผูซ้ ่ึงอุทิศเวลาบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์กบั สังคมในการ
รณรงค์ลดละเลิกการสูบบุหรี่ และคุณการุ ณพล พราหม์เภทย์ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 และนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุ ณ แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้ องกัน สานักงาน
สาธารณสุขจังหวดตรัง ผูซ้ ่ ึงคอยให้คาแนะนาในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ อย่างใกล้ชิด
และขอขอบคุณ รศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พี่เลี้ยงผูซ้ ่ึงให้คาแนะนาตรวจทานและแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ขอขอบคุณนายนิพนั ธ์ ศิริธร นายอาเภอเมืองตรัง , นางหนูเนียม ดาจุติ นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลนาบินหลา และนายแพทย์ชยั ยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตรัง ผูซ้ ่ึง
นามติสมัชชาสุขภาพสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อย่างเป็ นรู ปธรรม

สุวณี สมาธิ

สารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คาถามการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2 แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
การดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
4 ผลการวิจยั
5 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผเู้ ขียน

หน้า
(1)
(2)
(3)
(4)

1
2
3
5
14
21
23
23
24
24
25
42
44
45

ตารางสารบัญ
ตารางที่
1.
2.

ข้อมูลโรงเรี ยนวิเชียรมาตุ ปี การศึกษา 2555
แสดงจานวนผูส้ ูบบุหรี่ อาเภอเมืองตรัง

29
41

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-สกุล

นางสุวณี สมาธิ

วันเดือนปี เกิด

7 กรกฎาคม 2517

สถานที่เกิด

จังหวัดตรัง

วุฒิการศึกษา

สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรี ยนสภาราชินีจงั หวัดตรัง ปี การศึกษา 2532
สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนวิเชียรมาตุจงั หวัดตรัง
ปี การศึกษา2535
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปี การศึกษา 2539
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปี การศึกษา 2544

ตาแหน่งหน้าที่

พ.ศ.2540-2543
พ.ศ.2544-2545
พ.ศ.2546-2547

พ.ศ.2548-2549
พ.ศ.2552 –ปัจจุบนั

อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ผูป้ ระสานงานโครงการเสริ มสร้างศักยภาพเยาวชนในการ
อนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่ วมกับ
ชุมชน
ผูป้ ระสานงานพื้นที่จงั หวัดตรังโครงการดับบ้านดับเมืองเรี ยน
รู้อยูด่ ีที่ปากใต้
ผูป้ ระสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

บทที่ 1
บทนา

ความสาคัญและที่มาของปั ญหา

จากข้ อมูล โครงการสารวจพฤติ ก รรมการสูบ บุห รี่ แ ละดื่ม สุราของประชากร พ.ศ.2554 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ โดยสารวจ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ของจังหวัดตรัง ปี 2554
พบว่าประชากรอายุ 15 ปี มีอตั ราการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 26.39 เริ่มสูบบุหรี่ตงแต่
ั ้ อายุเฉลี่ยประมาณ 18 ปี โดย
พบว่าเยาวชน อายุตงแต่
ั ้ 15-18มีแนวโน้ มสูบหุ รี่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 5.89 ในปี 2550 เป็ นร้ อยละ11.57 ปี มี
แนวโน้ มการสูบบุหรี่เป็ นประจาเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ ้น กลุม่ อายุ 25-40 ปี เป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการสูบมากที่สดุ
ร้ อยละ 32.88 ซึ่งเพิ่มจากเดิมร้ อยละ30.59 ในปี 2550 อย่างไรก็ดียงั พบว่าการสูบบุหรี่ ยงั กระจายอยู่ในทุก
กลุม่ อายุ โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชน วัยแรงงานและวัยผู้สงู อายุ ในขณะที่อตั ราการเลิกบุหรี่ ที่เลิกบุหรี่ ได้
มากกว่า 6 เดือนของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไปมีเพียงร้ อยละ 17.38
ผลกระทบต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ ในระยะยาว คือการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง อาทิ โรคมะเร็ง
ปอด โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง จากข้ อมูลสถิติของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พบ ผู้ป่วยเป็ นมะเร็งปอดที่
ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2551 – 2553 ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ที่สบู บุหรี่
เป็ นประจามีโอกาสสูงที่จะเป็ นมะเร็งปอดกว่าคนปกติ 10 เท่าและในควันบุหรี่ ก็มีสารประกอบมากกว่า
4,000 ชนิด และในจ านวนนีม้ ีป ระมาณ 60 ชนิดที่เป็ นสารก่อมะเร็ ง มีตวั กระตุ้น และตัวส่งเสริ มให้ เกิ ด
มะเร็งปอด ได้ แก่ ทาร์ นิโคติน คาร์ บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจน ไซยานายด์ ฟี นอล แอมโมเนีย เบนซิน
และฟอร์มาลดีไฮด์ เป็ นต้ น
การควบคุมการสูบ บุห รี่ ของจังหวัดตรัง คณะกรรมการดาเนิน งานระดับ จังหวัด ประกอบด้ วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระดับจังหวัด มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

เพื่อควบคุมป้องกันการบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้ างความร่ วมมือใช้ มาตรการทาง
กฎหมายตลอดจนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของหมู่บ้ าน/ชุมชนในการรณรงค์ลดพฤติก รรมเสี่ย ง โดย
เน้ นหนักในการดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับมาตรการทางกฎหมายในการ
ดาเนินการควบคุมยาสูบของจังหวัดตรัง ไม่สามารถบังคับใช้ อย่างได้ ผล จากรายงานผลการสารวจข้ อมู ล
จากโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2550 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าเด็กวัยรุ่น 15-18 ปี ยังสามารถซื ้อบุหรี่ได้ เองร้ อยละ 100 ทัง้ ที่ร้อยละ 96.01 รับรู้ว่ากฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบห้ ามจาหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุตากว่า 18 ปี เห็นว่าการบังคับใช้ กฎหมายไม่สามารถบังคับ
ใช้ ได้ ปั ญ หาการสูบ บุห รี่ จึงมิสามารถแก้ ไขได้ โดยอาศัย กฎหมายแต่เ พี ย งอย่ างเดีย ว จ าเป็ นต้ องหา
มาตรการทางสังคมอื่นๆ มาร่วมดาเนินการด้ วย เพื่อสร้ างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ตอ่ ไป

ปั ญหาดังกล่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ เห็นความสาคัญจึงได้ กาหนดเป็ นนโยบายสาธารณะ ซึ่ง
เน้ นให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการเพื่อควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ โดยได้ มี มติสมัชชาสุขภาพ
ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2553 มติที่ 6 เรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดตรังในฐานะเป็ นจังหวัดนาร่อง 1 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ที่นากระบวนการสมัชชาสุขภาพมาพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.2551 – 2553 โดย
ความร่วมมือของ 36 องค์กรภาคีทงั ้ ภาคราชการ ท้ องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาควิชาการ ร่วมบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดตรัง เพื่ อ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ได้ เห็นความสาคัญ
ของการนามติสมัชชาสุขภาพมาขับเคลื่อนในพื ้นที่เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว

คาถามวิจยั

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 เรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิในพื ้นที่ของจังหวัดตรังได้ อย่างไร?

วัตถุประสงค์

1) ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบในพื ้นที่จงั หวัดตรัง
2) ศึกษารูปแบบการนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้ านยาสูบสูก่ ารปฏิบตั ิในพื ้นที่จงั หวัดตรัง
3) ศึกษาปั จจัยความสาเร็จในการนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้ านยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครัง้ นี ้ ด าเนิ นงานเฉพาะพืน้ ที่ เป้าหมาย 3 แห่ง ดังนี ้ 1) ชุมชนบ้ านโคกไม้ ไผ่ หมู่ที่ 4
ตาบลนาบินหลา 2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ซึ่งตังอยู
้ ่ใน บ้ านโคกไม้ ไผ่ ตาบลนาบินหลา และ 3) โรงพยาบาล
ตรัง ตาบลทับเที่ยง ซึ่งทัง้ 3 พื ้นที่ อยู่ในเขตของอาเภอเมือง จังหวัดตรัง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของประชากรที่สบู บุหรี่ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดตรัง ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
1. ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
1.1 สารพิษในบุหรี่
1.2 โทษจากการสูบบุหรี่
2. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่
2.1 ปั จจัยส่งเสริมที่ทาให้ สบู บุหรี่

2.1.1 สารนิโคติน
2.1.2 เพศ
2.1.3 อายุ
2.1.4 การศึกษา
2.1.5 ด้ านสภาพแวดล้ อม
2.2 ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่ทาให้ สบู บุหรี่
2.2.1 ความอยากลอง
2.2.2 ความเครียด
2.2.3 การตามแบบอย่างและการเลียนแบบ
2.2.4 เพื่อเข้ าสังคม
2.2.5 กระแสโฆษณา
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
1.1 สารพิษในบุหรี่
ในบุหรี่ 1 มวน เมื่อมีการเผาไหม้ จะทาให้ เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดสารหลายร้ อยชนิดมี
ผลต่อการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและมี 42 ชนิดที่เป็ นสารก่อมะเร็ง (สิริศกั ดิ์ ภูริพัฒน์ , 2531)
คือ
1.1.1 นิโคติน ( Nicotine ) นิโคตินเป็ นสารพิษอย่างแรง สามารถดูดซึมเข้ าทางผิวหนัง
และเยื ้อบุร่างกายได้ และเป็ นสารที่มีฤทธิ์เสพย์ติด ถ้ าได้ รบั สารขนาดน้ อยๆ เช่นการสูบบุหรี่ 1-2 มวนแรก
อาจกระตุ้นทาให้ ร้ ูสกึ กระปรีก้ ระเปร่า แต่ถ้าสูบมากๆ หลายๆ มวนจะกดประสาทส่วนกลางทาให้ ความรู้สกึ
ต่างๆ ช้ าลง ซึ่งสารนี ้ในระยะแรกออกฤทธิ์กระตุ้นสมองและระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี ้ยังมีผลต่อ

ต่อมหมวกไตทาให้ เกิดการหลัง่ อิพิเนฟฟิ น (Epineppine) ทาให้ ความดันโลหิตสูงขึ ้นหัวใจและชีพจรเต้ นเร็ว
ขึ ้น และไม่เป็ นจังหวะ (สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ, 2551)โดยอาจจะ
เพิ่มขึ ้นถึง 33 ครัง้ ต่อวินาที ทาให้ หวั ใจต้ องทางานหนักกว่าปกติ หลอดเลือดที่แขน และขาหดตัว เพิ่ม
ไขมันในเส้นเลือด และกระตุ้นการบีบลาไส้
1.1.2 ทาร์ (Tar) ประกอบด้ วยสารเคมีหลายชนิดที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารก่อมะเร็ง เช่น
ปอด, กล่องเสียง, หลอดลม, หลอดอาหาร, ไต, กระเพาะปัสสาวะ โดยร้ อยละ 50 ของสารทาร์ (Tar) จะจับ
อยู่ที่ปอด เมื่อผู้สบู บุหรี่หายใจสูดอากาศที่มีฝนละอองต่
ุ่
างๆ ปนอยู่เข้ าไป สารทาร์ (Tar) ที่ปอดก็จะรวมตัว
กับฝุ่ นละอองที่สดุ เข้ าไปนันแล้
้ วจับตัวสะสมอยูใ่ นถุงปอดทาให้ เกิดการระคายเคืองและไอเรือ้ รัง อันเป็ น
สาเหตุของการไอ และก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่ งพอง
1.1.3 คาร์ บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) เป็ นก๊ าซที่เกิดจากการเผาไหม้ชนิด
เดียวกับที่พน่ ออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ก๊ าซนี ้จะขัดขวางการลาเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทาให้ ผ้ สู บู
บุหรี่ได้ รับออกซิเจนน้ อยลงไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 -15 ทาให้ มึนงง ตัดสินใจช้ า เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็ นสาเหตุ
สาคัญของโรคหัวใจ ผู้ที่สบู บุหรี่จดั ร่างกายต้ องสร้ างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ ้น ทาให้ เลือดข้ นและหนืดมากขึ ้น
หัวใจเต้ นเร็วขึ ้นและทางานมากขึ ้น เพื่อให้ เลือดนาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ เพียงพอ ถ้ ามี
ก๊ าซจานวนมากจะทาให้ เนื ้อเยื่อขาดออกซิเจน
1.1.4 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) ก่อให้ เกิดอาการไอ มีเสมหะ และ
หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียน เป็ นก๊ าซพิษที่ใช้ ในสงคราม สารไนเตรท
ในบุหรี่ทาให้ เกิดสารนี ้ และเป็ นตัวสกัดกันเอนไซน์
้
ที่เกี่ยวกับการหายใจหลายตัว ทาให้ เกิดความผิดปกติ
ของการเผาผลาญพลังงานที่กล้ ามเนื ้อหัวใจและที่ผนังหลอดเลือด
1.1.5 ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมปอด
โป่ งพอง โดยจะไปทาลายเยื่อบุหลอดลมส่วยปลายและถุงลม
1.1.6 แอมโมเนีย (Ammonia) ใช้ ในการปรุงแต่งรสชาติและช่วยให้ นิโคตินดูดซึมเข้ าสู่
สมองและประสาทเร็วขึ ้น มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื ้อเยื่อ ทาให้ แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ
1.1.7 โพโลเนียม- 210 (Plonium-210) เป็ นสารกัมมันตรังสี ก่อให้ เกิดมะเร็ง และในควัน
บุหรี่มีสารกัมมันตรังสี ทาให้ ผ้ ทู ี่ไม่สบู บุหรี่หายใจเอาอากาศที่มีสารพิษนี ้เข้ าไปด้ วย

1.1.8 แคดเมียม (Cadmium) เป็ นสารที่ใช้ ในอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ อิเล็คโทรนิค และ
เป็ นสารประกอบที่อยู่ในถ่านไฟฉายด้ วย มีผลกระทบต่อตับ ไต และสมอง บุหรี่ 1 มวนมีแคดเมียม 1-2
ไมโครกรัม และ 10 % ของแคดเมียมจะถูกหายใจเข้ าไปเวลาสูบซึ่งจะสะสมในร่างกายปี ละ 0.5-1.2
มิลลิกรัมเพิ่มขึ ้นทุกปี แคดเมียมทาให้ เกิดโรคมะเร็งปอดและต่อมลูกหมาก (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2551)
1.1.9 สารหนู (Arsenic) เป็ นสารเคมีที่ประกอบอยู่ในจาพวกผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้ า มีผล
ต่อระบบทางเดินอาหาร เมื่อรับเอาสารนี ้เข้ าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและท้ องร่วงอย่างแรง
1.1.10 ฟอมาลดีไฮด์ (Formaldehyde) คนที่สบู บุหรี่วนั ละ 20 มวน จะได้ รับสารฟอร์มา
ลีนในประมาณ 1 มิลลิกรัมต่อวัน และยังเป็ นสารก่อมะเร็งอีกด้ วย จากการวิจยั พบว่าเกี่ยวข้ องกับการเกิด
โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ปริมาณของฟอมาลดีไฮด์ที่มากกว่า 2.5-3 ppm จะทาให้ ระคายเคืองเยื่อบุทางเดิน
หายใจและเยื่อบุตา และอาจก่อให้ เกิดอาการภูมิแพ้ ที่รุนแรง(ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุ งเทพ,2551)
1.1.11 ตะกั่ว (Lead) จะพบอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมจาพวกแบตเตอร์รี่ หรือโรงถลุง
โลหะ เหล็กต่างๆ เป็ นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อหลายระบบในร่างกาย เช่น ทางระบบประสาท จะทาให้ การได้
ยินผิดปกติ ระดับไอคิวต่า ผลต่อระบบเลือด คือ จะทาให้ ความดันเลือดสูงมีผลต่อระบบไต และที่สาคัญมี
ผลต่อระบบสืบพันธุ์ในผู้ใหญ่ จะทาให้ เป็ นหมันในเพศชาย ซึ่งจะทาให้ ตวั อสุจิ (sperm) ผิดปกติ และน้ อยลง
จึงทาให้ เกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้
1.1.12 อะซิโตน (Acetone) เป็ นสารประกอบสาคัญที่อยูใ่ นน ้ายาล้ างเล็บ ซึ่งพบว่าอยู่ใน
บุหรี่ด้วยเช่นกัน ก่อให้ เกิดการระคายเคืองจากการสูดดมและมีผลต่อเซลล์ตบั ทาให้ เซลล์ตบั ตายได้ เป็ น
จานวนมาก (ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ; 2551)
1.1.13 สารเพิ่มความหวานรสชาติ สารเหล่านี ้ถูกเพิ่มเข้าไปกลบรสชาติกระด้ างของ
ควันบุหรี่ เพื่อสร้ างความพอใจในรสชาติแก่เด็กๆ และผู้ที่เพิ่งเริ่ มสูบบุหรี่เป็ นครัง้ แรก เมนทอลและสารปรุง
แต่งอย่างอื่นถูกนามากใช้ เพื่อทาให้ ลาคอของผู้สบู บุหรี่ไม่ร้ ูสกึ ระคายเคืองจากควันบุหรี่ (สถาบันควบคุม
การบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2543)
1.2 โทษจากการสูบบุหรี่
โทษของบุหรี่สมัยนี ้มีมากว่าสมัยก่อนหลายเท่าเนื่องจากบุหรี่ปัจจุบนั มีสารนิโคตินและทาร์ต่าทา
ให้ คนสูดบุหรี่เข้ าปอด ผู้ที่อยูก่ บั ผู้ที่สบู บุหรี่ก็ได้ รบั ผลเช่นเดียวกัน เราเรียกกลุม่ นี ้ว่า สูบบุหรี่มือสอง ควันที่

ออกจากผู้สบู บุหรี่จะมีสารที่มีขนาดเล็กสามารถเข้ าปอดของผู้สบู บุหรี่มือสอง ผลเสียของการสูบบุหรี่หรือ
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ แก่
1.2.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด

การ

สูบบุหรี่จะทาให้ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวหรือหลอดเลือดแข็งตัว เป็ น
สาเหตุสาคัญของการเกิดโรคร้ ายหลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ ที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1
ของโลก โดยทุก ๆ 2 วินาทีจะมีผ้ เู สียชีวิต 1 ราย โรคหัวใจวายเฉียบพลัน มีผ้ เู สียชีวิตทุก ๆ 5 วินาที และทุก
ๆ 6 นาที จะมีผ้ เู สียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ซึง่ เป็ นต้ นเหตุของโรคอัมพฤกษ์ -อัมพาต(ปิ ยมิตร
ศรีธนา, 2551) สาหรับประเทศไทย พบว่า มีผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงถึง 36.771 คน คิดเป็ นอัตราการ
ตายต่อประชากรแสนคน คือ 59.12 คน ขณะที่โรคเหล่านี ้มีคา่ รักษาพยาบาลสูงถึงครัง้ ละ 110,000 บาท
(ข้ อมูลกระทรวงสาธารณสุข , 2548)ซึ่งปัจจุบนั ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของโรคดังกล่าว ก็คือการสูบบุหรี่โดยจาก
รายงานการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในกลุม่ ผู้สบู หรี่จะมีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ
ขาดเลือดมากกว่าคนไม่สบู บุหรี่ถงึ 2.4 เท่า ผู้ที่สบู บุหรี่จะมีระดับไขมัน HDL-Cholesterol (ไขมันซึ่งป้องกัน
หลอดเลือดแดงตีบ) ต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สบู บุหรี่ที่เป็ นโรคความดันเลือดสูงหรือมีไขมันในเลือดสูง จะ
เพิ่มความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 เท่า แต่หากผู้สบู บุหรี่นนเป็
ั ้ นทังความดั
้
นเลือดสูงและ
ไขมันในเลือดจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 8 เท่าของคนทัว่ ไป นอกจากนี ้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลันมากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ถึง 10 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพิ่มจากจานวนบุหรี่ที่สบู และในกลุม่ ผู้ที่เกิด
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนัน้ ครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ 50) จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย และอีกร้ อยละ 25 จะไป
เสียชีวติ ที่โรงพยาบาล และยังกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทาให้ หวั ใจและหลอดเลือดเกิดโรค ยิ่งสูบมาก
ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่สบู บุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าผู้ชายที่สบู บุหรี่
เนื่องจาการสูบบุหรี่มีผลต่อระดับฮอร์โมนestrogen นอกจากนี ้ยังพบว่า 1 ใน 4 หรือร้ อยละ 25 ของผู้ที่
เสียชีวติ จากโรคเส้ นเลือดหัวใจตีบเป็ นผลจากการสูบบุหรี่ (องค์การอนามัยโลก, 2549)
1.2.2 โรคระบบทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปอดดังที่
นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ทวั่ โลกยืนยันซึ่งโรคนี ้เป็ นได้ทงผู
ั ้ ้ สบู และผู้ที่ได้ รับควันบุหรี่ และเป็ นโรคที่พบ
มากที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ ในผู้ชายไทย (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ของไทย, 2551) โดยบุหรี่ จะทาลายเซลล์ที่มี
ความสาคัญในการป้องกัน การเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกาย ดังนันในแต่
้
ละวัน ที่มีการสูบบุหรี่ ไม่วา่ จะมาก
หรือน้ อยเพียงใด ก็เหมือนกับทาลายกลไกป้องกันมะเร็งปอดไปด้ วย ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ นในเนื ้อหา
โรคมะเร็งแล้ วนอกจากนี ้ยังพบว่าการสูบบุหรี่ ยังทาให้ เกิด การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่าง

มาก และทาให้ เนื ้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง เมื่อมีการสะสม ของควันบุหรี่ในปอดอย่างต่อเนื่องโดยโรคที่
พบ คือ ถุงลมปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง ถุงลมโป่ งพอง หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง เป็ นหวัดและหลอดลมอักเสบง่าย
และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งโรคถุงลมโป่ งพอง ซึ่งเป็ นโรคของระบบทางเดินหายใจ ที่ทรมาน และรุนแรง
มากที่สดุ เพราะภายในปอดมีถงุ ลมเล็กๆ มากมาย ทาหน้ าที่แลกเปลีย่ นก๊ าซ โดยขับก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ออกทางลมหายใจ แล้ วนาออกซิเจนเข้ าสูเ่ ลือด การสูบบุหรี่ จะทาให้ สารไนโตรเจนได
ออกไซด์ในควันบุหรี่จะทาลายเนื ้อเยื่อในปอดและในถุงลมให้ ฉีกขาดทีละน้ อยๆ และ รวมตัวกลายเป็ นถุง
ลมที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นพื ้นที่ผิวเนื ้อเยื่อภายในปอด ซึ่งเป็ นที่รบั ออกซิเจนเข้ าสูร่ ่างกายมีขนาดเล็กลง เนื ้อปอด
ค่อยๆ เสื่อมสมรรถภาพ เยื่อบุหลอดลมหนาขึ ้นจึงต้ องหายใจเร็วขึ ้นและ ต้ องออกแรงมากขึ ้นในการหายใจ
ขึ ้น เพื่อให้ ออกซิเจนเข้ าสูร่ ่างกายเพียงพอ เยื่อบุและถุงลมเกิดการอักเสบ เปราะแตก ฉีกขาดมารวมกัน
ทาให้ เป็ นถุงลมขนาดใหญ่ และไม่สามารถขับก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ จึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับออกซิเจนไม่
เพียงพอ และมีอาการเหนื่อยหอบตลอดเวลา ทรมานไปจนกว่าจะเสียชีวิต เพราะไม่มีทางรักษาให้ หายได้
(กลุม่ ควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2551) โรคถุงลมโป่ งพองนี ้ในระยะท้ ายๆของโรคจะทาให้ ผ้ปู ่ วยทรมานมาก
เนื่องจากเหนื่อยจนทาอะไรไม่ได้ ต้ องนอนอยู่กบั ที่ และอาจ ต้ องได้ รับออกซิเจนจากถังตลอดเวลา ซึ่งจาก
รายงานการศึกษาพบว่า ร้ อยละ 70 ของผู้ป่วยที่อาการอยู่ในระยะสุดท้ ายจะ เสียชีวิตภายใน 10 ปี โดยมี
อาการเหนื่อยหอบตลอดเวลาจนกว่าจะเสียชีวิต
1.2.3 โรคมะเร็ง การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็ง
ปอด หลอดลมและกล่องเสียง และปั จจุบนั ยังพบอีกว่ามีความสัมพันธ์กบั มะเร็งเต้ านม มะเร็งกระเพาะ
ปั สสาวะ และมะเร็งปากมดลูก เป็ นต้ น สถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute, USA)พบว่า
โรคมะเร็งทังหมดมี
้
สาเหตุมาจากบุหรี่ประมาณร้ อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งมีสาเหตุมา
จากบุหรี่ โดยโรคมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่าเป็ นสาเหตุการตายสาคัญรองลงมาจากโรคหัวใจ
ซึ่งพบว่าร้ อยละ 30 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดจะสูบบุหรี่ซึ่งเป็ นโรคที่มีจานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวติ มากติดอันดับ
1 ใน 5 ทุกประเทศและประมาณการณ์วา่ ในแต่ละปี ทวั่ โลกมีผ้ ปู ่ วยใหม่เพิ่มขึ ้น 1.2 ล้ านคน และมีแนวโน้ ม
ที่จะเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ (องค์การอนามัยโลก, 2251) การสูบบุหรี่ทาให้ เกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ถงึ 10
เท่า และถ้ าสูบบุหรี่วนั ละ 1 ซอง หรือ 20 มวน โอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดจะเพิ่มเป็ น 20 เท่าทังนี
้ ้
เนื่องจากในบุหรี่ 1 มวนจะมีสารซึ่งเป็ นส่วนประกอบประมาณ 4,000 ชนิด และในจานวนนี ้จะมีประมาณ
60 ชนิดที่เป็ นสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง สารเหล่านี ้เมื่อผ่านเข้ าปอดจะทาลายเซลล์ปอดทาให้ เกิดความ
ผิดปกติของเซลล์ เมื่อระยะเวลานานขึ ้นเซลล์เหล่านี ้จะกลายเป็ นเซลล์มะเร็ง จึงโอกาสในการเกิดมะเร็ง

ปอด โดยระยะแรกของมะเร็งปอดจะไม่มีอาการ เมื่อไรที่มอี าการแสดงว่าโรคเป็ นมากแล้ วอาการที่พบคือ
ไอเรือ้ รัง ไอเสมหะมีเลือดปน น ้าหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ เล็กน้ อย เจ็บหน้ าอก เจ็บปวดกระดูก หรือบางราย
มีอาการอัมพาตของแขนขาเกิดขึ ้น (กริช โพธิสวุ รรณ, 2545) สาหรับผู้ที่ไม่ได้ สบู เข้ าปอดก็ยงั มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากได้ อีกด้ วย (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2551)นอกจากนี ้ยังพบอุบตั ิการณ์การเกิด
มะเร็งในกระเพาะอาหารในผู้ที่สบู บุหรี่สงู กว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ 1.5-3 เท่าและผู้หญิงที่สบู บุหรี่มีโอกาสเกิด
มะเร็งปากมดลูกกว่าผู้หญิงที่ไม่สบู บุหรี่ 3.42 เท่า เมื่อวิเคราะห์ปริมาณนิโคตินที่ปากมดลูกพบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งปากมดลูก (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2550)
1.2.4 ระบบทางเดินอาหาร การสูบบุหรี่ทาให้ เกิดโรคร้ ายแรงมากมาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ รวมทังระบบอาหาร
้
โรคทางเดินอาหารที่สมั พันธ์กบั บุหรี่ คือ การสูบบุหรี่จะทาให้
เกิดมะเร็งในช่องปากและหลอดอาหาร มากกว่า80% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากและหลอดอาหารเกิดจาก
การสูบบุหรี่ นอกจากนันการสู
้
บบุหรี่ยงั ทาให้ เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร เกิดการติดเชื ้อ Helicobacter
pylori (H.pylori) ได้ ง่าย เชื ้อดังกล่าวเป็ นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร และสารเคมีในบุหรี่ยงั เป็ นสาเหตุที่
ทาให้ เกิดกรดเพิ่มมากขึ ้นในกระเพาะอาหาร เกิดการระคายเคือง การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ใน
ปั จจุบนั พบว่ามีผ้ทู ี่เป็ นโรคแผลในกระเพาะอาหารมากขึ ้นเป็ น 2 เท่าและ เสียชีวิตด้ วยโรคแผลในกระเพาะ
อาหารถึง 3 เท่า (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2551) นอกจากนันการสู
้
บบุหรี่ยงั ทาให้ ตบั อ่อนไม่สามารถสร้ างด่างได้
มากพอ กรดที่มาจากกระเพาะจึงมีความเป็ นกรดมากจึงทาให้ เกิดแผลโดยเฉพาะแผลที่ลาไส้ เล็กส่วนต้ น
duodenal ulcer และจะหายยากกว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ นอกจากนี ้ยังพบโรคทางเดินอาหารที่สมั พันธ์กบั บุหรี่มี
ได้ แก่ Heartburn หรือคนไทยเรียกร้ อนใน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการจุกหน้ าอก เกิดจาการที่บหุ รี่ทาให้ หรู ูดที่กนั ้
ระหว่างกระเพาะและหลอดอาหารหย่อนตัว กรดจากกระเพาะล้ นเข้ าไปยังหลอดอาหารทาให้ เกิดการ
อักเสบและการสูบบุหรี่จะทาให้ ตบั มีความสามารถในการกาจัดของเสียลดลง
1.2.5 ผลของบุหรี่ต่อระบบสืบพันธุ์ ในผู้หญิงที่สบู บุหรี่ที่จะเข้ าสูว่ ยั หมดประจาเดือน
เร็วกว่าปกติ ส่วนในผู้ชายที่สบู บุหรี่จะทาให้ ขนาดของอวัยวะเพศเล็กลง และเสื่อมสมรรถภาพ มีการหดตัว
ของอวัยวะเพศจากการสูบบุหรี่ และพบว่าการสูบบุหรี่จะเป็ นตัวกระตุ้นไขมันในร่างกายให้ พอกหรือเกาะ
ผนังหลอดเลือดเร็วขึ ้น ผลก็คือ เส้ นเลือดจะมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเล็กลง ที่พบเห็นบ่อย คือ โรคหัวใจ ใน
ส่วนอวัยวะเพศเองก็มีหลอดเลือดอยู่มากมาย ผลจากการสูบบุหรี่ที่เป็ นตัวเร่งการเกาะตัวตามผนังหลอด
เลือดของไขมัน ซึ่งจะมีผลกับอวัยวะเพศด้ วยเช่นกัน เมื่อไขมันพอกตัวกับหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศจน
เส้ นผ่าศูนย์กลางหลอดเลือดมีขนาดเล็กลง การไหลเวียนของโลหิตก็จะติดขัด กรณีที่หลอดเลือดอุดตัน

หรือมีขนาดเล็กลง การไหลเวียนโลหิตที่จะไหลเข้ าสูอ่ วัยวะเพศก็เป็ นไปด้ วยความยากลาบาก โดยลักษณะ
ของอวัยวะเพศมีความยืดหยุ่น มีเนื ้อเยื่อคล้ ายฟองน ้า หากหลอดเลือดมีไขมันเกาะกันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
การไหลเวียนของโลหิตก็จะเข้ าไปคัง่ ในเนื ้อเยื่อได้ จานวนน้ อย เมื่อหลอดเลือดเข้ าไปอยู่ในเนื ้อเยื่อที่มี
คุณสมบัติคล้ ายฟองน ้าได้ น้อย ขนาดของอวัยวะเพศก็เล็กลงด้ วย ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นนอกจากจะมีผลต่อ
สมรรถภาพทางเพศและขนาดอวัยวะเพศเล็กลงแล้ ว ยังมีผลไปถึงครอบครัว เพราะเมื่อเกิดการหดตัวและ
สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง ความมัน่ ใจในความเป็ นชายก็จะขาดหายไปด้ วย จนเกิดปั ญหาทาให้
ครอบครัวแตกแยกได้ (นริศ เจนวิริยะ, 2551)
1.2.6

ผ ล ข อ ง บุ ห รี่ ต่ อ ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ ส า ท ก า ร รั บ ฟั ง เ สี ย ง

เนื่องจากการสูบ บุหรี่ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อเส้ น เลือดที่ไปเลี ้ยงช่องหู สารนิโคตินจะท าลาย
เซลล์ขนอ่อนในช่องหูชนั ้ ใน ซึ่งมีหน้ าที่แปลงสัญญาณคลื่นเสียงให้ กลายเป็ นคลื่นไฟฟ้า เพื่อส่งต่อไปยัง
กระบวนการรับรู้ของสมอง จึงมีผลทาให้ ระบบและประสาทการรับฟั งเสียง บกพร่อง (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สบู บุหรี่ , 2551)
1.2.7 ผลร้ ายต่ อเด็กในครรภ์ และทารก

ผู้ที่

สูบบุหรี่วนั ละซองโดยเฉพาะที่เริ่มสูบตังแต่
้ อายุ 18 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็ นหมัน ครรภ์นอก
มดลูก และยังเพิ่มอัตราการตายในทารก การสูบบุหรี่จะไปลดกรดโฟลิก กรดโฟลิกจะมีสว่ นช่วยป้องกัน
ความพิการแต่กาเนิด ลูกที่เกิดจากแม่ที่สบู บุหรี่มกั จะมีน ้าหนักตัวเด็กเมื่อแรกเกิดต่ากว่าเด็กที่มารดาไม่สบู
บุหรี่โดยเฉลี่ยทารกที่เกิดจากหญิงที่สบู บุหรี่ขณะตังครรภ์
้
จะมีน ้าหนักตัวแรกเกิดน้ อยกว่าปกติถึง 200 กรัม
ที่อายุครรภ์ขณะคลอดเท่ากัน หรือเมื่อคลอดครบกาหนดจะมีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า 2.5 กิโลกรัม (วีรวรรณ
เล็กสกุลไชย, 2550) ระยะเวลาการตังครรภ์
้
สนลง
ั ้ มีผลทาให้ เด็กคลอดก่อนกาหนดโดยมารดาที่สบู บุหรี่
ประมาณ 1-9 มวนต่อวัน และมารดาที่สบู บุหรี่ตงแต่
ั ้ 10 มวนขึ ้นไปต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนไม่สบู บุหรี่
อัตราเสี่ยงต่อการคลอดลูกก่อนกาหนดในมารดาที่สบู บุหรี่ จะเพิ่มขึ ้น 1.9 และ 2.6 เท่า ตามลาดับอันเป็ น
ผลจากการที่ถงุ น ้าคร่าแตกก่อนเวลา ตกเลือกระหว่างตังครรภ์
้
รวมทังคลอดก่
้
อนเวลาโดยไม่มีโรคแทรก
ซ้ อนอื่น (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2547) และมีโอกาสเสียชีวติ ได้ มาก อัตราการแท้ งสูงขึ ้น และค่อนข้ างจะ
เรียนรู้ช้ากว่าปกติ มีความพิการแต่กาเนิด ลดคุณภาพของน ้านม ทังนี
้ ้เนื่องจากบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิดที่
มีอนั ตรายผ่านรกและสายสะดือไปยังตัวเด็ก ซึง่ มีผลกระทบต่อกับสมองเด็ก ระบบไหลเวียนของรก ทาให้
ลูกในครรภ์ดีรับออกซิเจนหรืสารอาหารที่ผา่ นรกน้ อยลง ลูกที่คลอกออกมาจึงตัวเล็กผิดปกติ และสมองมี

ขนาดเล็กเซลล์สมองก็น้อยตามไปด้ วย ทาให้ การทางานของสมองด้ อยประสิทธิภาพ มีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้หรือไอคิวของเด็ก เด็กมีการเรียนรู้คอ่ นข้ างช้ ากว่าเด็กปกติ
นอกจากนีย้ ังพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่สบู บุหรี่ ระหว่าตังครรภ์
้
เมื่อโตขึ ้นจะมีพฤติกรรมต่อต้ าน
สังคม ติดบุหรี่หรือยาเสพย์ติด ก่ออาชญากรรมหรื อติดคุกมากกว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่สบู บุหรี่ ระหว่าง
ตังครรภ์
้
1.2.8 ผลของบุหรี่ต่อผิวหนังและริมฝี ปาก ผู้สบู บุหรี่จะเกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ า
มาก กว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ถึง 3 เท่า และถ้ าเป็ นคนสูบบุหรี่จดั โอกาสที่ใบหน้ าจะเหี่ยวย่นก่อนวัยจะเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 4.7 (มหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา; 2250) ใบหน้ าของผู้สบู บุหรี่มานานชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง จะมี
ริว้ รอยลึกที่สงั เกตได้ ง่าย และมักจะมีผิวสีหมองคล ้ามากกว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ โดยผู้ที่สบู บุหรี่จดั (มากกว่า 20
มวนต่อวัน) จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นก่อนวัย ซึง่ ริว้ รอยที่เหี่ยวย่นมักปรากฎเป็ นรอยตีนกาที่หางตา และเป็ นรอย
เหี่ยวย่นที่มมุ ปาก สาหรับริมฝี ปากของผู้สบู บุหรี่โดยเฉพาะผู้ที่สบู บุหรี่จดั จะมีสีคล ้ากว่าปกติจนถึงสีเขียว
คล ้า ทังนี
้ ้เพราะไอร้ อนและแก๊ สพิษในควันบุหรี่ทาให้ ผิวหนังที่สมั ผัสเกดอาการแห้ งกร้ าน แดง และระคาย
เคือง สารนิโคตินในบุหรี่จะดูดซึมผ่านผิวหนังไปทาอันตรายหลอดเลือดและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันทาให้ เส้ นเลือด
ฝอยทัว่ ร่างกายหดตัวตลอดเวลา ขาดเลือดไปเลี ้ยงผิวหนังบริเวณนัน้ และทาให้ มีการสร้ างคอลลาเจน
(collagen) ลดลง ความยืดหยุน่ ของผิวหนังจึงลดลง ความสามารถในการรักษารูปทรงหรือความเต่งตึงจึง
สูญเสียไป ทาให้ เกิดรอยเหี่ยวย่นตามผิวหนังเร็วขึ ้น (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2550)
1.2.9 การสูบบุหรี่กับสุขภาพในช่ องปาก

การ

สูบบุหรี่สง่ ผลเสียมากมาย ที่เห็นได้ชดั เจน ได้ แก่ กลิน่ ปาก คราบสีน ้าตาลติด ตามเหงือก และฟัน ซึ่งเป็ น
สิ่งที่สมั ผัสได้ แต่ความจริงแล้ วบุหรี่จะมีผลเสียมากกว่านัน้ นัน่ คือ ความร้ อน จากควันบุหรี่ที่ดดู เข้ าปาก จะ
มีอณ
ุ หภูมิสงู อาจมีผล ต่อเนื ้อเยื่อทัว่ ทังปาก
้
ในลักษณะกระตุ้น ให้ มกี ารหนาตัวของเยื่อเหงือกในช่องปาก
ที่ผิดปกติ อาจก่อให้ เกิดมะเร็งในช่องปากได้ เกิดคราบสีบนตัวฟั น วัสดุอดุ หรือครอบฟัน เกิดกลิน่ ปาก การ
รับรู้รสชาติเปลีย่ นไป ส่งผลให้ เกิดโรคฟันผุในรากฟั น (อิทธิพล สูงแข็ง, 2551) เนื ้อเยื่อเหงือกไม่แข็งแรง
โดยเฉพาะความสามารถการยึดเกาะคอฟั นและกระดูกจะลดลง นามาซึ่งอาการ เหงือกร่น รากฟันจะถูก
เปิ ดออกมา คนที่สบู บุหรี่จึงมักจะมีอาการเสียวฟั นมาก เมือ่ ฟั นสัมผัสกับอาหารร้ อนๆ หรือน ้าเย็นๆ การที่
รากฟั นโผล่ ไม่ใช่แต่จะทาให้ เสียวฟั นเท่านัน้ แต่มนั ยังทาให้ รากฟั นผุ ได้ ง่ายขึ ้นด้ วย ซึง่ ยากต่อการซ่อมแซม
แก้ ไข เหมือนฟั นผุที่ตวั ฟันโดยทัว่ ไป การสูบบุหรี่จึงบัน่ ทอนและทาให้ แผลหายช้ าลง หากมีการถอนฟั นหรือ
ผ่าตัด ในช่องปาก โดยเฉพาะผู้ที่จะทาการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม คนที่สบู บุหรี่จะมี ความเสี่ยงที่รากฟั น

เทียมจะหลุดได้ ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ อีกอย่างที่คนสูบบุหรี่ มักไม่คอ่ ยทราบคือ การสูบบุหรี่ทาให้ มีกลิน่
ปาก และก่อให้ เกิดการเกาะของ หินปูนง่ายขึ ้น มีคราบสีดาติดที่ฟันและลิ ้น (พจนารถ พุ่มประกอบศรี ,
2550) นอกจากนี ้ยังส่งผลทาให้ เชื ้อโรคในช่องปาก มีการเปลี่ยนแปลงอาจมีปริมาณมากขึ ้นจะส่งผลให้ เกิด
โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทนั ต์อกั เสบง่าย
ซึ่งการสูบ บุห รี่ ที มีผลต่อการเกิ ดโรคปริ ทัน ต์ มีผลต่อร่ างกายทัง้ ผลเฉพาะที่และผลทางระบบ
โดยเฉพาะคือ นิ โคติ นและสารประกอบเคมีอื่น ๆ จะถูก ดูดซึมผ่ านทางผิวรากฟั น มีผลให้ ไฟโบรบลาส
(Fibroblast) ของเหงือกเพิ่มการทางานของเซลล์สงู ขึ ้น ในขณะที่ความสามารถในการสร้ างคอลลาเจน
(Collagen) ลดลง การยึด ของเหงือกกับผิวรากฟั นจึงลดลง จากรายงานการวิจัยงานสารปริ ทันต์ พบว่า
ความล้ มเหลวในการปลูกกระดูกเบ้ าฟั นและการปลูกเนื ้อเยื่อในผู้สบู บุหรี่อย่างมีนยั สาคัญ
กล่าวได้ วา่ การสูบบุหรี่เป็ นสิ่งสาคัญสิ่งหนึง่ ในการกาหนดความสาเร็จหรือความล้ มเหลวในการ
รักษาโรคปริทนั ต์ และการฝั งรากเทียมนิโคตินในบุหรี่มีผลทางระบบคือ ยับยังการท
้
างานของนิวโตรฟ์ล
(Neutrophil) ลดภูมิต้านทานของร่างกาย และเพิ่มการหดรัดตัวของเส้ นเลือดฝอยรอบนอก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเส้ นเลือดฝอยบริเวณเหงือก คาร์ บอนมอนอกไซด์ในควันบุหรี่เข้ าไปลดความเข้ มข้ นของออกซิเจนใน
เลือด ทาให้ การเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวช้ าลง ลดความสามารถทาลายเชื ้อแบคทีเรียในร่องเหงือก และ
มีผลยับยังการท
้
างานของโพลีมอร์ โฟนิวเคลียร์ ลิมโฟไซด์ (Polymophonuclear Lymphocyte PMNs) การ
สร้ างเอนไซม์ไลโซมอล (Lysosomal Enzyme) ลดลง เป็ นผลให้ บริเวณชันผิ
้ วหน้ าของเนื ้อเยื่อปริทนั ต์ไม่
แสดงลักษณะอักเสบ เช่น เหงือกแดง และเลือดออกตามไรฟ์น (กนิกนันต์ บุญเพิ่ม, 2550)
1.2.10 การสูบบุหรี่กับโรคกระดูกและกล้ ามเนือ้ บุหรี่นอกจากจะทาให้ เกิดโรคมะเร็ง
โรคหัวใจและหลอดเลือดยังก่อให้ เกิดโรคข้ อและกระดูก นั่นก็คือโรคกระดูกพรุน การสูบบุหรี่ จะลดเลือดที่
ไปเลี ้ยงกระดูก นิโคติน ที่อยู่ในบุหรี่ ยังลดการสร้ างกระดูกและลดการดูดซึมแคลเซียมทาให้ ผ้ ทู ี่สบู มีโรค
กระดูกพรุน กระดูกหักง่ายโดยเฉพาะกระดูกสะโพก กระดูกสันหลังและกระดูกข้ อมือ การสูบบุหรี่ในช่วงวัย
ที่ร่างกายกาลังสร้ างมวลกระดูก (หรื อช่วงก่อนอายุ 30 ปี ) จะทาให้ ระดับมวลกระดูกสูงสุด (peak bone
mass) นันต
้ ่ากว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งจะทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคกระดูกพรุนต่อมา ส่วนการสูบบุหรี่
ในช่วงหลังอายุ 30 ปี นัน้ จะเร่งให้ เกิดการสูญเสียมวลกระดูกเร็วขึ ้น 1.5-2 เท่า โดยทั่วไปจะมีผลต่อกระดูก
ทุกส่วนของร่างกาย และโดยปกติแล้ ววิตามีนดีจะช่วยกระดูกในการดูดซึมแคลเซียม แต่การสูบบุหรี่ จะ
รบกวนใช้ วิตามีนดี ของร่างกายจึงทาให้ แคลเซียมที่จะสร้ างกระดูกให้ แข็งแรงเหลือน้ อยลง จึงส่งผลให้
กระดูกเริ่มเปราะบาง(มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ,2551) เกิดการอักเสบของข้ อและกระดูกจากการ

ออกกาลังได้ ง่าย มีการฉีกของเอ็นและกล้ ามเนือ้ นอกจากนัน้ การสูบบุหรี่ ยังทาให้ ระดับฮอร์ โมนเอสโตร
เจน ทังในเพศหญิ
้
งและเพศชายลดลง ซึ่งเอสโตรเจนนี ้มีความสาคัญในการสะสมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่น
ๆ ที่ช่วยทาให้ กระดูกแข็งแรง
1.2.11 โรคอัลไซเมอร์ ในคนสูบบุหรี่

ผู้ สู บ

บุหรี่มีความเสี่ยงต่อการที่ภาวะสมองถูกทาลาย หรืออาจเป็ นโรคอัลไซเมอร์ สูงกว่าคนที่ไม่ได้ สบู บุหรี่ ถึง 2
เท่า โดยโรคอัลไซเมอร์ จะเกิดขึ ้นได้ กับผู้สบู บุหรี่ ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่ น และพบว่าหากผู้สบู บุหรี่ มี อโป เอ ยี น
(Apoe A Gene) จะไม่มีผลต่อความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ เพราะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน
สมอง เป็ นไปได้ วา่ ผู้สบู บุหรี่ที่มี อโป เอ ยีน อาจตายตังแต่
้ อายุยงั น้ อย หรื อมีชีวิตอยู่ได้ ไม่นานพอที่ จะเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ เพราะตายเนื่องจากเกิดโรคอื่นๆ จากการสูบบุหรี่ และพบว่าการสูบบุหรี่ เพิ่มโอกาสสูญเสีย
ความจาในผู้ใหญ่วยั กลางคน
1.2.12 ผลของการสูบบุหรี่ต่อบุคคลข้ างเคียง การสูบบุหรี่นนนอกจากจะมี
ั้
ผลต่อผู้สบู
โดยตรงแล้ วยังทาให้ ผ้ อู ื่นที่อยู่ในบรรยากาศของควันบุหรี่สดู เอาพิษจากควันบุหรี่เข้ าไปด้ วย ทาให้ เกิด
อันตรายเช่นเดียวกับผู้สบู บุหรี่ การรับควันบุหรี่ที่ผ้ อู ื่นสูบจานวน 20 มวน ในห้ องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
ประมาณครึ่งชัว่ โมงจะทาให้ ผู้ไม่สบู บุหรี่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้ าไปเป็ นปริมาณเท่ากับการสูบบุหรี่ 1
มวน ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ที่มีตอ่ คนข้ างเคียงได้ แก่ การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ทาให้ เด็กป่ วยด้ วยโรค
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชนกลางอั
ั้
กเสบเพิ่มมากขึ ้น (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2551) และผู้หญิง
ตังครรภ์
้
ที่สบู บุหรี่ ระดับคาร์ บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะเพิ่มสูงขึ ้นทุกๆ ครัง้ ที่สดู เอาควันบุหรี่เข้ าไปในปอด
คาร์บอนมอนอกไซด์จะเข้ าไปแทนที่ออกซิเจนในเลือด ทาให้ ออกซิเจนในเลือดน้ อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อทารกในครรภ์ ส่วนนิโคตินในบุหรี่นนั ้ จะมีผลทาให้ ผนังเส้ นเลือดตีบแคบลง เป็ นผลให้ อตั ราการเต้ นของ
หัวใจมารดาสูงขึ ้น ในขณะเดียวกันอัตราการเต้ นของหัวใจทารกก็สงู ขึ ้นด้ วย เนื่องจากการไหลเวียนของ
์ของสารนิโคติน โดยสรุปแล้ ว หญิงมีครรภ์ที่สบู บุหรี่
เลือดผ่านทางรกขณะที่มารดาสูบบุหรี่นนลดลงจากฤทธิ
ั้
จะทาให้ น ้าหนักตัวขณะตังครรภ์
้
เพิ่มน้ อยกว่าปกติ และมีโอกาสแท้ งคลอดก่อนกาหนด ตกเลือดระหว่าง
คลอดและหลังคลอดมากเป็ น 2 เท่าของหญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่สบู บุหรี่ ทาให้ เกิดภาวะรกเกาะต่าและรกลอกตัว
ก่อนกาหนดมากขึ ้น เด็กที่คลอดจากมารดาที่สบู บุหรี่ จะมีน ้าหนักและความยาวน้ อยกว่าปกติ พัฒนาการ
ด้ านสมองช้ ากว่าปกติ อาจมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท มีระยะเวลาความสนใจสัน้ พฤติกรรมไม่
สงบนิ่ง และมีโอกาสเจ็บป่ วยด้ วยโรคทางเดินหายใจได้ มากจนไปถึงอายุ 5 ขวบ และในการศึกษาของ
คณะวิจยั มหาวิทยาลัยมินเนโซตา เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจพบว่า มีสารนิโคตินในเด็ก

ทารกที่เพิ่งคลอดจากมารดาที่สบู บุหรี่ แสดงว่าทารกได้ สารเคมีที่เกิดจากพิษของบุหรี่ผา่ นมาตามรกเข้ าไป
ในครรภ์ตงแต่
ั ้ แรกเกิด โดยปริมาณสารเคมีที่วดั ได้ ในตัวทารกมีประมาณ ร้ อยละ 10 ของปริมาณสารเคมีที่มี
อยู่ในปั สสาวะของผู้ที่ใหญ่ที่สบู บุหรี่ นอกจากนี ้คูส่ มรสของผู้สบู บุหรี่ ก็มีโอกาสเป็ นมะเร็งปอดมากกว่าคู่
สมรสที่ไม่สบู บุหรี่ถงึ 2 เท่า โดยมีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถงึ 4 ปี ส่วน
คนทัว่ ไปที่ได้ รับ ควันบุหรี่จะทาให้ เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น ้ามูกไหล โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการ
หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ ก็จะทาให้ มีอาการของโรคเพิ่มมากขึ ้น (สถาบันควบคุมการบริโภค
ยาสูบ, 2551)
1.2.13 ผลกระทบของบุหรี่ต่อเศรษฐกิจ

การ

สูบบุหรี่ไม่ใช่มีผลกระทบต่อผู้สบู และบุคคลรอบข้ างเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญแหล่งหนึง่ ของรัฐ แต่รัฐบาลต้ อง
จ่ายงบประมาณจานวนมากในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ซึ่งอัตรา
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเหล่านี ้มีเพิ่มขึ ้นทุกภาคทัว่ ประเทศไทย รวมทังอั
้ ตราการตายก็สงู ขึ ้นโดยมีผ้เู สียชีวิต
จากการสูบบุหรี่ถึงปี ละ 5 ล้ านคน ที่ผา่ นมามีคนไทยต้ องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน ด้ วยโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ ที่สาคัญคือโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ปี ละ 52,000 คน หรือชัว่ โมงละ 6 คน และต้ องสูญเสียเงินรักษาผู้
เป็ นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 3 โรคหลัก ได้ แก่ มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง รวมปี ละไม่ต่ากว่า
50,000 ล้ านบาท (กระทรวงสาธารณสุข, 2549) และจากการศึกษาเปรียบเทียบ ค่าใช้ จ่ายในปัจจุบนั และ
อนาคต ทางด้ านสุขภาพของโรค ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ กับรายรับของรัฐจากภาษี บหุ รี่ ในประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2546-2550 พบว่ารัฐบาลต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนี ้ โรคถุงลม
โป่ งพอง 8,746,235,942 บาท โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 2,725,124,874 บาท โรคมะเร็งปอด
3,707,419,399 บาท จากผลการประเมินและคาดการค่าใช้ จ่ายของทัง้ 3 โรค จากปี 2542-2550 และรายรับ
จากการเก็บภาษี บหุ รี่ของภาครัฐ จากปี 2542-2550 พบว่า ค่าใช้ จ่ายของ 3 โรค นัน้ เริ่มเพิ่มสูงกว่ารายรับ
ของภาครัฐ จากภาษี บหุ รี่ในปี 2543 และเพิ่มมากขึ ้นในปี ถัดมา และต่อไปในอนาคต แสดงให้ เห็นว่า
ค่าใช้ จ่ายของเพียง 3 โรค มีแนวโน้ มสูงกว่ารายรับของรัฐจากภาษี บหุ รี่ในอนาคต(สถิรกร พงศ์พานิช, 2550)
นอกจากนี ย้ ังพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ ร้ อยละ 68.25 ซื อ้ บุห รี่ เ ป็ นมวน โดยร้ อยละ 93.6 ของ
เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี สามารถซื ้อบุหรี่ได้ ง่าย โดยที่ผ้ ขู ายไม่ขอดูบัตรประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 91
เป็ นการซื ้อจากร้ านค้ าใกล้ บ้าน คิดเป็ นมูลค่าการใช้ จ่ายวันละ 12.58 บาทต่อวัน ดังนัน้ เมื่อรวมค่าใช้ จ่าย

บุหรี่ของเยาวชนทังประเทศสู
้
งถึงวันละ 20.3 ล้ านบาท เยาวชนเหล่านีร้ ้ อยละ 2.19 เป็ นการสูบบุหรี่ เถื่อนที่
ไม่มีภาพคาเตือน เป็ นผลให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากภาษี บหุ รี่ถึงวันละ 6.9 ล้ านบาท หรื อไม่ต่ากว่า 2,500
ล้ านบาทต่อปี (ลักขณา เติมศิริกุลชัย , 2551) การสูญ เสียรายได้ ของรัฐบาลเหล่านี ้ ชีใ้ ห้ เห็น ว่าประเทศ
สูญเสียเงินไปกับบุหรี่เป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

2.ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการสูบบุหรี่
สาเหตุของการสูบบุหรี่ในคนทั่วไป สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (อ้ างในวันเพ็ญ ทาราศี,2533) ได้
แบ่งสาเหตุที่ทาให้ คนติดบุหรี่ 3 ประการ คือ เหตุกระตุ้น ความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกาย
ใจ และสังคมของบุคคล เช่น การแสดงออกในที่สาธารณชน ทาให้ เกิดการประหม่า บุคคลเหล่านี ้คิดว่าการ
สูบบุหรี่ช่วยให้ หายประหม่า เหตุสนับสนุน การหาซือ้ ได้ สะดวก ง่ายดาย พ่อแม่สบู บุหรี่ เพื่อนสูบบุหรี่ กัน
มาก การโฆษณา อยากเด่นดัง เช่น เลียนแบบดาราศิลปิ น ชื่อดัง ทาให้ อยากเป็ นดาราก็ทาตาม
การวิเคราะห์สาเหตุของการสูบบุหรี่ ในทางพฤติศาสตร์ สรุปสาเหตุของการสูบบุห รี่ ได้ ดงั นี ้ การ
เอาแบบอย่าง โดยบุคคลมัก จะมีกลุ่มอ้ างอิงเสมอในแง่ความคิด ความรู้สึก และการกระท า ทัง้ นีเ้ พราะ
บุคคลต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ และต้ องการยอมรับจากกลุ่ม ดังนัน้ เมื่อกลุ่มอ้ างอิงการสูบบุหรี่ ของ
บุคคลในกลุ่มนัน้ ย่ อมจะสูบ บุหรี่ ต ามไปด้ วย การอยากลองท า การอยากตามผู้อื่น ในสังคมเริ่ มตัง้ แต่
สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง ครู ดารา นักร้ อง และผู้นากลุม่ ต่างๆ กิจกรรมทางสังคมก็เป็ นสาเหตุหนึ่ง
เมื่อมีการรวมกลุม่ ในสังคม เช่นเดียวกับธรรมเนียมชุมชนไทยแต่โบราณที่ใช้ บหุ รี่ หมาก น ้า เป็ นสิ่งต้ อนรับ
ผู้ที่มาเยือน กลไกการปรับตัวก็เป็ นสาเหตุหนึ่ง โดยบุคคลจานวนมากใช้ การสูบบุหรี่เป็ นทางออกของความ
ตึงเครียดทางอารมณ์ โดยอ้ างว่าการสูบบุหรี่จะระงับอาการเหล่านี ้ และการที่บหุ รี่มีจาหน่ายโดยทัว่ ไป การ
โฆษณาทางสื่อมวลชน มีสว่ นทาให้ คนสูบบุหรี่ได้ สะดวก และมีการสูบบุหรี่มากขึ ้น
2.1 ปั จจัยส่ งเสริมทาให้ คนสูบบุหรี่
2.1.1 สารนิโคติน บุหรี่ ใช้ ใบยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็ นส่วนประกอบอยู่ตามธรรมชาติ
ร้ อยละ 85 - 95 ของสารแอลคาลอยด์ทงหมด
ั้
ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของใบยาสูบ โดยสารนิโคตินสามารถกระตุ้น
ส่วนสมองที่ เ กี่ ย วกับ ความอยาก ความสุขสม รวมทัง้ เป็ นการเสพติด (องค์การอนามัย โลก; 2550)
เนื่องจากผู้สบู บุหรี่ที่มีความต้ องการอยากทดลอง เมื่อทดลองแล้ วทาให้ ต้องการสูบบุหรี่ ซา้ กลิ่นของยาสูบ

ไปเชื่อมต่อกับการหลัง่ โดปามีน (Dopamine) ในสมอง โดยนิโคตินมีผลโดยตรงต่อสมองทาให้ ร้ ูสึกเป็ นสุข
เกิดความต้ องการสูบบุหรี่อีกผู้สบู บุหรี่มกั ต้ องการความรู้สกึ หรืออารมณ์ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เมื่อมีการสูบ
แล้ วเกิดความรู้สกึ หรืออารมณ์ในทางที่ดีจงึ ต้ องการสูบซ ้าอีก ซึ่งเป็ นอาการที่คล้ ายคลึงกับการได้ รับสารเสพ
ติดและความรู้สกึ พึ่งพาสารที่อยู่ในสิ่งเสพติดอื่นๆไม่มีสารเสพติดตัวอื่นใดที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อม
มากมายเทากับความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากการสูบบุหรี่ (ทัศนา บุญทอง, 2550) และนิโคตินยังเป็ นยาเสพติดซึ่ง
ผู้เสพที่ติดแล้ วต้ องใช้ ตลอดเวลาและทุกวัน ยกเว้ นเวลานอนหลับ มีฤทธิ์ด้านดีคือ กระตุ้นต่อมพิทอู ิทารีและ
อะดรีนลั ให้ เกิดความรู้สกึ คลายเครียด และควบคุมน ้าหนักตัว แต่มีฤทธิ์ข้างเคียงคือ ทาให้ เสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็ง ปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ ถุงลมโป่ งพองได้ เมื่อสูดควันบุหรี่เข้ าไป สารนิโคตินจะเข้ าสู่ร่างกาย โดย
ร้ อยละ 95 จะจับอยู่ที่ปอด บางส่วนจะดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสโลหิต เมื่อใดที่ระดับของสารนิโคตินลดลงจากที่
เคยมีอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะมากหรือน้ อยขึ ้นอยู่กบั จานวนมวนบุหรี่ ที่ผ้ สู บู สูบต่อวัน จะทาให้ เกิดอาการขาด
สารนิโคตินคือ กระวนกระวาย หงุดหงิด ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้ า ซึมเศร้ า ง่วง มึนศีรษะ เหม่อลอย
บางคนนอนไม่หลับ และบางคนมีอาการปวดท้ อง คลื่นไส้ อาเจียน ครั่นเนือ้ ครั่นตัว ถ้ าผู้สบู บุหรี่ ไม่มีความ
ตังใจแน่
้
วแน่ในการเลิกสูบ ก็จะหวนกลับไปสูบอีกเพื่อระงับอาการเหล่านี ้
2.1.2 เพศ จากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พบว่าผู้ชายสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงถึง 22 เท่า คือ ร้ อยละ 41.7 และ1.9 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากธรรมชาติ
ของผู้ชายเป็ นเพศที่ชอบความท้ าทาย น่าตื่นเต้ น และสนุกสนานต้ องการที่จะทาตัวให้ ดดู ีที่สดุ ในสายตา
ของเพศตรงข้ ามและสายตาของกลุม่ เพื่อน คิดว่าตนเองเป็ นเพศที่หนักแน่นกว่าผู้หญิง การสูบบุหรี่กเ็ ป็ นสิ่ง
ที่ทาให้ ตนดูดี ดูเท่ห์ แสดงความเป็ นชายที่แท้ จริง โดยผู้ชายที่ชอบกีฬาที่ท้าทาย มีแนวโน้ มที่จะสูบบุหรี่
เป็ น 2 เท่าของเด็กผู้ชายที่ไม่สนใจกีฬาเหล่านี ้ บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพขาดความมัน่ ใจในตนเอง ประหม่าง่าย
วิตกกังวล จะมีความเสี่ยงสูงต่อการสูบบุหรี่ และบุคคลที่ชอบความก้ าวร้ าวรุนแรง ไม่เกรงใจ ไม่เคารพใน
สิทธิผ้ อู ื่น ไม่ร้ ูสกึ ผิดในสิ่งที่ตนกระทาต่อผู้อื่น บุคคลกลุม่ นี ้ก็มีความเสี่ยงต่อการเสพติดบุหรี่เช่นกัน ในเด็ก
วัยรุ่นชายที่กาลังริเริ่มสูบบุหรี่หรือบางคนสูบบุหรี่ตดิ เป็ นนิสยั คือ มีบหุ รี่พกติดตัวอยู่เสมอ สูบทุกวันและสูบ
มาประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็ นสิ่งบ่งชี ้ว่าติดบุหรี่ ส่วนผู้ที่ริเริ่มสูบบุหรี่ คือ เริ่มรับบุหรี่จากเพื่อนเพื่อเข้ าสังคมหรือ
อยู่ในกลุม่ ของเพื่อที่มีบหุ รี่อยู่ในตัวประจา หรือซ่อนไว้ เพื่อหยิบได้ รวมกลุม่ กันสูบบุหรี่ เมื่อพบปะกันอาจจะ
เป็ นวันละ 1-2 มวน หรือ สัปดาห์ละ 3-4 มวน สูบมาน้ อยกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ให้ เหตุผลต่าง ๆ ว่าสูบ
บุหรี่เพื่อเข้ าสังคม เพื่อให้ หายกลุ้มใจ เด็กที่ติดบุหรี่สว่ นมากเพื่อนมักเป็ นบุคคลแรกที่ให้ บหุ รี่ บุคคลอีกพวก

หนึ่งคือ บิดามารดาที่สบู บุหรี่มกั มีลกู สูบบุหรี่ เพราะเห็นว่าสูบบุหรี่มาตลอดชีวิตแล้ วยังไม่เห็นอันตราย
เกิดขึ ้น
จากการจัดโครงการค่ายเยาวชนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ พบว่า เยาวชนกลุ่มสูบส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 99 ซึ่งถื อว่ามีจ านวนมาก และเพศชายมีโอกาสสูบบุห รี่ มากเป็ น 67.57 เท่า ของ ซึ่ง
สอดคล้ องผู้หญิง ซึ่งสอดคล้ องกับผลสารวจและการศึกษาที่ผา่ นมา อาทิสถานการณ์การบริ โภคยาสูบของ
ประชากรไทย พ.ศ.2549 ซึ่งพบว่าเพศชายมีอตั ราการสูบบุหรี่ เท่ากับ 9.0 ล้ านคน ในขณะที่วยั รุ่นหญิ งมี
อัตราสูบบุหรี่ เท่ากับ 5 แสนกว่าคน จากทัง้ หมด 9.5 ล้ านคน ทัง้ นีเ้ นื่ องจากสิ่งยั่วยุต่อเพศชายในสังคม
ปั จจุบัน มีมาก บุหรี่ มีก ารวางจาหน่ายอย่างกว้ างขวาง หาซือ้ ได้ ทั่วไป และถึงแม้ ว่าบุหรี่ เ ป็ นสิ่งที่ ไม่ดีใ น
สายตาของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม แต่บุหรี่ ก็มิใช่สิ่งผิดกฎหมาย(ศรัษณญา เบญจกุล , 2549) นอกจาก
เพศชายจะพฤติกรรมส่วนตัว เจตคติ ค่านิยม ความรู้สกึ นึกคิด และสังคมต่างกัน การสูบบุหรี่ ของเพศชาย
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงสังคมเป็ นผู้ใหญ่ และมีอานาจที่มีเหนือเพศหญิงและเด็ก ทังนี
้ ้ผู้ชายที่สบู บุหรี่ จะมี
การยอมรับของสังคมมากกว่า และด้ วยลักษณะเฉพาะของวัยรุ่นเพศชายเป็ นวัยอยากรู้ อยากลอง วัยของ
ความต้ องการและการยอมรับในกลุม่ เพื่อนและในสังคม วัยที่ต้องการแสดงออกซึ่งตัวตนอย่างเต็มที่และวัย
ที่ยิ่งห้ ามเหมือนยิ่งยุ
ดังนันการสู
้
บบุหรี่จึงอาจเป็ นหนทางที่วยั รุ่นเพศชายนามาใช้ บ่อยที่สดุ เพื่อแสดงออกซึ่งความเป็ น
ชาย และ ตอบสนองความคึกคะนองแห่งวัย (ปรียาพร ชูเอียด และนรลักขณ์ เอื ้อกิจ, 2549)
2.1.3 อายุ จากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร อายุ15ปี ขึ ้นไป พ.ศ.2549
(สานักงานสถิติแห่งชาติ; 2549) พบว่ากลุม่ ประชากรที่มีอายุในช่วง 25-40 ปี มีอตั ราการสูบบุหรี่มากที่สดุ
ซึ่งมีจานวน 3,732,242 จากทังหมด
้
9,535,484 คน ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ ผลสรุปการสารวจการสูบบุหรี่ของประชากรไทยตังแต่
้ ปี 2519 ถึง 2544 พบว่า
กลุม่ วัยทางานอายุระหว่าง 25-49 ปี มีสดั ส่วนการสูบบุหรี่สงู กว่าช่วงอายุอื่น คือ ร้ อยละ 21.3 ขณะที่กลุม่
ผู้สงู อายุ 60 ปี ขึ ้นไป สูบบุหรี่ร้อยละ 18.2 และกลุม่ วัยรุ่นอายุ 15-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 10.9 และสอดคล้ อง
กับโครงการสารวจการสถานการณ์บริโภคยาสูบยาสูบ เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ พบว่า ผู้ที่
บริโภคยาสูบมีอายุอยู่ในระยะผู้ใหญ่ตอนต้ น (21-40ปี ) และระยะผู้ใหญ่ตอนปลาย (41-60ปี ) ซึ่งการที่
ประชากรกลุม่ นี ้มีอตั ราการสูบบุหรี่มากที่สดุ เนื่องจากประชากรเป็ นวัยที่มีรายได้ เป็ นของตนเอง จึงมี
อานาจในการซื ้อบุหรี่หรือยาสูบเพื่อบริโภคได้ เอง (ศรัญญา เบญจกุล, 2550)

2.1.4 ระดับการศึกษา จากการวิจยั เรื่องปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และดื่มสุราในประชาชน จังหวัดเพชรบุรี พบว่าระดับการศึกษามีปัจจัยพื ้นฐานหรือลักษณะชีวสังคม
เรื่องหนึ่งที่มีผ้ สู บู บุหรี่ โดยพบว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า (ระดับประถมศึกษา) สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่มกี ารศึกษาสูง
(วิไลรัตน์ เดียวกูล, 2549) ซึ่งสอดคล้ องกับการสารวจการบริโภคของ ทัศนา บุญทอง ที่พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ที่สบู บุหรี่สว่ นใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 69.0) ประกอบอาชีพรับจ้ างมากที่สดุ รองลงมา
คือ เกษตรกร ซึ่งเป็ นลักษณะที่เห็นได้ ทวั่ ไปในสังคมชนบท ที่ผ้ บู ริโภคมักมีอาชีพรับจ้ างหรือเกษตรกรและ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เพราะประชากรกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ใช้ แรงงาน มีรายได้ ไม่มาก การศึกษา
น้ อยทาให้ ขาดความรู้ ในการพิจารณาถึงผลเสียของการสูบบุหรี่อย่างถี่ถ้วน นอกจากนี ้ยังมีผลงานวิจยั ที่
แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ามีโอกาสสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง โดยจากการจัดนโยบายการ
รณรงค์เพื่อลดการบริโภคยาสูบ ซึ่งผลการจัดโครงการพบว่า ได้ ผลดีคอ่ นข้ างดีกว่า สาหรับผู้ที่มีการศึกษา
สูง และไม่คอ่ ยได้ ผลนักสาหรับผู้ที่มีการศึกษาค่อนข้ างต่ากว่า (วิชยั โชควิวฒ
ั น์ และคณะ, 2550) จึงเห็นได้
ว่าระดับการศึกษาก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่
2.1.5 สภาพแวดล้ อม สถานที่ทางานที่มีผ้ สู บู บุหรี่จานวนมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะ
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสูบบุหรี่และเลิกสูบได้ ยาก โรงเรียนที่มคี รูอาจารย์สบู บุหรี่ก็จะมีความเสี่ยงที่นกั เรียน
นักศึกษาจะสูบบุหรี่มากขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้ที่ติดบุหรี่สว่ นใหญ่จะเริ่มสูบบุหรี่ก่อนจบชันมั
้ ธยมศึกษา หมายความว่า
ถ้ าเยาวชนคนไหนไม่เคยสูบบุหรี่ในระหว่างที่เรียนชันมั
้ ธยมศึกษา เยาวชนคนนันก็
้ จะมีแนวโน้ มเป็ นคนที่ไม่
สูบบุหรี่ เยาวชนที่สบู บุหรี่จะส่งผลให้ มีผลการเรียนต่ากว่าที่เคยเป็ น และมีแนวโน้ มที่จะติดกลุม่ เพื่อนที่สบู
บุหรี่ด้วยกัน นอกจากนี ้ ยังมีผลเสียต่อบุคลิกภาพ กลายเป็ นคนไม่แข็งแรง และไม่มนั่ ใจในตนเอง
(ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2550) นอกจากนี ้พบว่าการหาซื ้อ
บุหรี่ได้ ง่าย ซึ่ง สามารถหาซื ้อได้ ทกุ สถานที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็ นปั จจัยที่เอื ้ออานวยให้ มีการสูบบุหรี่มาก
2.2 ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่ทาให้ สูบบุหรี่
2.2.1 ความอยากลอง เป็ นธรรมชาติของผู้ชายที่ความอยากลองเป็ นเรื่องที่ท้าทาย น่า
ตื่นเต้น และสนุกสนาน ถึงแม้จะทราบว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพก็ตาม และบวกกับความคิดที่วา่ ผู้ชาย
ต้ องการที่จะทาตัวให้ ดดู ีที่สดุ ในสายตาของเพศตรงข้ ามและสายตาของกลุ่มเพื่อน คิดว่าตนเองเป็ นเพศที่
หนักแน่นกว่าผู้หญิง จึงสามารถทาอะไรก็ได้ สังคมไม่ได้ บงั คับเหมือนอย่างเพศหญิง การสูบบุหรี่กเ็ ป็ นสิ่ง
ที่ทาให้ ตนดูดี ดูเท่ห์ แสดงความเป็ นชายที่แท้ จริง และจากสถานภาพสังคมที่เหนือกว่า จึงทาให้ ผ้ชู ายมอง

ว่าไม่ได้ เสียหายอะไรที่จะสูบบุหรี่ ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงที่สงั คมคาดหวังว่าต้ องเรียบร้ อยเป็ นกุลสตรี
อ่อนหวานไม่เหมาะที่จะมาสูบบุหรี่ จึงเป็ นส่วนน้ อยที่จะเห็นผู้หญิงสูบหุ รี่ และเนื่องจากเพศชายเป็ นเพศที่
ต้ องออกทางานนอกบ้ าน เพื่อหาเลี ้ยงครอบครัว บางครัง้ เกิดความเครียดขึ ้น จากการได้ รับอิ ทธิพลจาก
กลุม่ คนในสังคมว่าการสูบบุหรี่ เป็ นการคลายเครียด จึงทาให้ ผ้ ชู ายหันมาสูบบุหรี่กนั มากขึ ้นเพราะคิดว่า
สามารถคลายเครียดได้ นอกจากนี ้การได้ รับค่านิยมที่ผิดคิดว่าการสูบบุหรี่ทาให้ ตนดูดี ดูเท่ห์ มีเสน่ห์ ก็
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้
2.2.2 การตามแบบอย่ างและการเลียนแบบโดยพบว่าเยาวชนที่สบู บุหรี่ร้อยละ 35.9
เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน เนื่องมาจากเพื่อนจะมีอิทธิพลอย่างมากสาหรับวัยรุ่น วัยรุ่นเป็ นวัยที่ต้องการ
เพื่อนและสิ่งหนึ่งที่วยั รุ่นต้ องการมากที่สดุ คือ การยอมรับจากกลุม่ เพื่อน ไม่วา่ เพื่อนจะทาอะไรก็มกั จะ
คล้ อยตาม วัยรุ่นจะคิดแค่วา่ ให้ ตนเองสนุกและเป็ นที่ยอมรับจากกลุม่ เพื่อนก็เพียงพอ เพื่อนสูบบุหรี่ ตนก็
สูบ บางคนไม่อยากสูบแต่เห็นเพื่อนสูบก็สบู ด้ วยเพื่อให้ เพื่อนยอมรับ คิดว่าถ้ าตนไม่สบู ตนก็จะเป็ นบุคคลที่
แปลกแยกของกลุม่ ไป เพื่อนจะไม่ยอมรับ ถึงแม้ ไม่อยากสูบแต่เพื่อไม่ให้ แตกต่างจากคนในกลุม่ จึงต้ องสูบ
บุหรี่ให้ เป็ น เพื่อให้ เพื่อนในกลุม่ ยอมรับ และเหมือนกับเพื่อนในกลุม่ บางคนมีเจตคติที่วา่ ถ้ าไม่สบู บุหรี่จะ
เข้ ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ ากลุม่ และหลายคนไม่กล้ าเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้ อเลียน
และไม่ให้ เข้ ากลุม่ ดังนันการสู
้
บบุหรี่ของเพื่อนจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ วยั รุ่นสูบบุหรี่
และเมื่อมีคนในบ้ านไม่วา่ จะเป็ นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ หลาย
คนจะสูบบุหรี่ เพราะเห็นการสูบในบ้ าน และคิดว่าเป็ นเรื่องธรรมดา หรือตามแบบอย่างญาติพี่น้อง อยาก
ลองสูบตามบ้ าง และคิดว่าเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นชาย และมองเห็นว่าพ่อแม่ พี่น้อง ทา
ได้ ก็คิดว่าดีและเขาสามารถทาได้ จึงทาให้ เขาทาตาม ถึงแม้ จะมีคนบอกว่าไม่ดี เขาก็จะทาเพราะเห็น
แบบอย่างจากพ่อแม่ พี่น้อง
จากการศึกษาปั จจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรม
อาชีวศึกษาในเขตภาคใต้ ตอนบน ประเทศไทย พบว่า คนที่มีความสัมพันธ์กบั กลุม่ เพื่อนมาก มีแนวโน้ มจะ
สูบบุหรี่มากกว่าบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั เพื่อนกลุม่ น้ อย จึงมีโอกาสที่เพื่อนสนิทจะชักชวนให้ สบู บุหรี่ได้
มาก ยิ่งถ้ าอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึง่ เป็ นวัยที่มคี วามใกล้ชิดกับกลุม่ เพื่อนมากกว่าครอบครัว เพราะวัยรุ่นใช้ เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน เมื่อมีความต้ องการด้ านต่างๆ ที่ซบั ซ้ อนขึ ้นไม่สามารถบอกหรืออธิบายให้ พ่อแม่ร้ ู
ได้ ดังนันจึ
้ งคบหาบุคคลที่มคี วามคิด และอุดมคติคล้ อยกับตนเองกระทาพฤติกรรมตามกลุม่ เพื่อน จนทา

ให้ มีการเลียนแบบการกระทาของเพื่อนในกลุม่ โดยขาดเหตุผล หากกลุม่ เพื่อนสูบบุหรี่ และคิดว่าการสูบ
บุหรี่จะเป็ นการยอมรับซึง่ กันและกัน เป็ นการผูกมัดทางจิตใจ ก็จะชักจูงให้ เพื่อนสูบบุหรี่ด้วย (ปรียาพร ชู
เอียด และนรลักขณ์ เอื ้อกิจ, 2549) และการศึกษาหาแนวทางลด และเลิกสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายพบว่า
เยาวชนมีโอกาสได้ สมั ผัส กับควันบุหรี่ และบุคคลที่สบู บุหรี่ ตังแต่
้ ในครอบครัว ชุมชน และในโรงเรียน โดย
พบว่า ในครอบครัวไทยปั จจุบนั ยังมีบคุ คลที่สบู บุหรี่อยู่จานวนมาก และพบว่า มากกว่าร้ อยละ 65 ของ
ครอบครัวของเยาวชน ที่มีบคุ คลที่สบู บุหรี่ และประมาณร้ อยละ 60 ของบุคคลที่สบู บุหรี่ในครอบครัว จะ
เป็ นบิดา มารดา หรือหัวหน้ าครอบครัวเอง ซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลที่มีความใกล้ ชิด กับประชาชนมากที่สดุ และ
ถือว่า ครอบครัวเป็ นสถาบัน ที่มีความสาคัญต่อการเลียนแบบ และปลูกฝั งทัศนคติของเยาวชน เมื่อเข้ าสู่
โรงเรียน ซึ่งถือเป็ นสถาบันการศึกษาของเยาวชน พบว่า มากกว่าร้ อยละ 60 ของนักเรียน มีเพื่อนใน
โรงเรียนสูบบุหรี่ และมีครูในโรงเรียนสูบบุหรี่ ถึงร้ อยละ 25-45 บุคคลที่เป็ นที่ชื่นชอบของเยาวชน เช่น ดารา
ภาพยนตร์ นักร้ อง นักแสดง หรือบุคคลสาคัญทางการเมือง ครูที่นกั เรียนประทับใจ พบว่า เป็ นแบบอย่างใน
การสูบบุหรี่ของเยาวชน ถึงร้ อยละ 20 ของนักเรียน (สร้ อย อนุสรณ์ธีรกุล, 2530)

2.2.3 เพื่อเข้าสังคม บางคนต้ องสูบบุหรี่เพราะหน้ าที่การงานที่ต้องเข้ าสังคม งานเลี ้ยง
สังสรรค์หรืองานเลี ้ยงรับรอง ซึ่งมีผ้ สู บู ในสังคมนันๆ
้ เชิญชวนให้ สบู บางคนจะสูบเฉพาะในงานสังคม
เท่านัน้ ทังนี
้ ้เป็ นความเชื่อที่วา่ ถ้ าไม่สบู ก็จะเข้ ากลุม่ ไม่ได้ และทาธุรกิจไม่สาเร็จ
2.2.4 ความเครียด ความเครียด กังวล ขาดสมาธิ พบว่าความเครียดเป็ นปั จจัยหลักใน
ลาดับต้ นๆ ที่ทาให้ เกิดการติดบุหรี่ ทังนี
้ ้เพราะเมื่อเกิดความเครียด ขาดสมาธิ กังวล ไม่สบายใจ ถ้ าได้ สบู
บุหรี่จะทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ร้ ูสกึ สบายขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะสารนิโคตินในบุหรี่เมื่อซึมซาบเข้ าสูก่ ระแสเลือดแล้ วจะไป
สมองอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 7-10 วินาที (เร็วกว่าเฮโรอีน 2 เท่า) ซึ่งออกฤทธิ์ทาให้ เส้ นเลือดแดงหดรัด
ตัว ความดันโลหิตสูงขึ ้น หายใจเร็วขึ ้น และกระตุ้นสมองส่วนกลางทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย ในระยะต้ น จากนัน้
จะไปกระตุ้นการหลัง่ สารโดปามิน (dopamine) จากสมองทาให้ เกิดอารมณ์แห่งความสุข นอกจากนัน้
นิโคตินจะไปมีผลต่อเซลล์ประสาทให้ หลัง่ สารเอ็นโดฟิ น (Endophine) ซึ่งเป็ นสารที่ทาให้ ร่างกายผ่อนคลาย
กล้ ามเนื ้อ รู้สกึ สบาย อีกทังนิ
้ โคตินจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้ หลัง่ นอร์อิพิเนฟริน ทาให้ เกิดการตืน่ ตัวและ
มีพลัง ดังนันผู
้ ้ ที่มีความเครียดกังวล ไม่สบายใจ หรือขาดสมาธิ ถ้ าได้ สบู บุหรี่แล้ วจะทาให้ ผ้ สู บู รู้สกึ สบาย
ผ่อนคลายมีความสุข รู้สกึ กระปรี ้กระเปร่า มีพลัง จึงทาให้ เกิดการเสพติดในที่สดุ แต่เมื่อปริมาณนิโคตินใน

สมองลดลง จะทาให้ ผ้ สู บู เกิดอาการหงุดหงิด และเครียดได้ ในเวลาต่อมา และนี่คือเหตุผลที่ทาให้ ต้องสูบ
บุหรี่อยู่เสมอเพื่อคงระดับนิโคตินไว้ ในร่างกาย (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2547)
2.2.5 กระแสของสื่อโฆษณา ปัจจุบนั โฆษณาทางโทรทัศน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
บริโภคสินค้ าของคนในปั จจุบนั สิ่งใดที่มีการโฆษณาทางโทรทัศน์เยอะ และมีการโฆษณาสรรพคุณมาก ๆ
ก็จะมีอิทธิพลทาให้ คนสนใจและอย่างเป็ นเจ้ าของ พบว่าร้ อยละ 72 บุหรี่มาร์ลโบโลเป็ นยี่ห้อที่เห็นทางสื่อ
โฆษณามากที่สดุ และร้ อยละ 67 เห็นยี่ห้อมาร์ลโบโลบนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นบ่อยที่สดุ ถึงแม้การเห็นยี่ห้อ
บุหรี่มาร์ลโบโลบ่อยๆ อาจจะไม่ได้ เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่กต็ ามแต่ก็ทาให้ เราเห็นว่ามาร์ล
โบโลคือบุหรี่ที่เป็ นที่ร้ จู กั มากที่สดุ จากแนวโน้ มนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า โฆษณามีอิทธิพลเป็ นอย่างมาก เพราะ
อย่างน้ อยการโฆษณาก็ทาให้ ได้ ร้ จู กั ว่าบุหรี่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ คือยี่ห้ออะไร และมีสินค้ าอีกหลาย ๆ ยี่ห้อที่ใช้
ชื่อนี ้เป็ นชื่อของผลิตภัณฑ์ ทาให้ เป็ นชื่อที่ค้ นุ หูมากที่สดุ และยิ่งมีการโฆษณาบุหรี่มาก มีการนาบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นที่นิยมของคนในสมัยนันมาเป็
้
นพรีเซ็นเตอร์ด้วย (Marvin Goldberg; 2542) บวกกับมีการ
โฆษณาทาให้ ร้ ูสกึ ว่าสูบบุหรี่แล้ วเท่ห์ ดี คลายเครียดได้ ยิ่งทาให้ วยั รุ่นอยากสูบบุหรี่มากขึ ้น สื่อโฆษณา
ต่างๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมล้ วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้ เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อ
และนิยมชมชอบในผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา ถึงแม้ วา่ ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ ามการโฆษณาบุหรี่ และไม่ให้
ขายแก่บคุ คลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี แต่ก็ดเู หมือนว่าจะไม่ได้ ผล ไม่มีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝื นอย่างจริงจัง จึงทา
ให้ สามารถหาซื ้อบุหรี่ได้ ไม่ยากนัก เมื่อบุหรี่สามารถหาซื ้อได้ ง่าย การที่จะสูบบุหรี่กเ็ ป็ นไปได้ ง่ายด้ วย
เพราะถ้ าบุหรี่หาซื ้อได้ ยากแล้ ว โอกาสที่จะสูบบุหรี่กจ็ ะมีน้อยลง แต่บางประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ ามก็มีการ
โฆษณาทุกรูปแบบ ซึ่งเผยแพร่ไปทัว่ โลกตามการสื่อสารไร้ พรมแดน ในปั จจุบนั สามารถรับรู้สื่อโฆษณาบุหรี่
ของต่างประเทศได้ทงทางหนั
ั้
งสือหรือสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทาง วิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี ้กลยุทธ์ในการ
โฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงกฎหมายก็มมี าก คือ การจดทะเบียน การค้ าโดยใช้
สัญลักษณ์ตราบุหรี่เป็ นสินค้ า และการสนับสนุนต่างๆ ที่เน้ นกลุม่ เป้าหมายพิเศษ เช่น การจัด แสดงดนตรี
การจัดแข่งรถให้ วยั รุ่น การแสดงแบบเสื ้อให้ กลุม่ สตรี และการแจกสมุดหรือหนังสือที่มตี ราบุหรี่ให้ แก่เด็ก
เล็ก ในต่างประเทศยังมีการโฆษณา แฝงทางภาพยนตร์ โดยให้ ดาราที่เป็ นที่ชื่นชอบสูบบุหรี่หรือใช้ ดาราที่มี
ชื่อเสียงมาเป็ นแบบโฆษณาจะช่วยปลุกเร้ าให้ เกิดความอยากลองหรืออยากสูบบุหรี่มากขึ ้น และให้ เห็น
สัญลักษณ์ของบุหรี่นนด้
ั ้ วย การโฆษณาทุกรูปแบบจะเน้ นที่ความโก้ เก๋ ทันสมัย และเร้ าใจ ซึ่งส่งผลอย่าง
มากในการส่งเสริมให้ สบู บุหรี่ เยาวชนจึงมีแนวโน้ มที่จะสูบบุหรี่ยี่ห้อที่มีการโฆษณาบ่อยๆโดยพบว่าในเด็ก

ที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ที่สบู หรือติดบุหรี่ ร้ อยละ 33.3 ระบุวา่ การดูภาพยนตร์ที่มกี ารสูบบุหรี่ทาให้ อยากลอง
สูบบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2550)

3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพ พบว่าปั จจัยที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความ
อยากสูบบุหรี่ ของคนกรุงเทพฯที่ตอบแบบสอบถามระบุปัจจัย 5 อันดับแรกที่กระตุ้นให้ เกิดความอยากสูบ
บุหรี่ คือ ความเครียด การดื่มสุรา โมโห/หงุดหงิด การเที่ยวกลางคืน และการดูภาพยนตร์ ที่มีการสูบบุหรี่
นอกจากนี ้ พบว่าการดูภาพยนตร์ที่มีการสูบบุหรี่ทาให้ อยากลองสูบบุหรี่ แม้ วา่ 1 ใน 3 ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามกลุม่ นี ้จะยังไม่เคยสูบบุหรี่เลยก็ตาม (โพลล์ศนู ย์วิจยั กสิกรไทย, 2546)
การศึกษาระบาดวิทยาของการสูบบุหรี่ ของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
อาเภอเมือสงขลา พบว่า ปั จจัยการสูบบุหรี่ ไม่ได้ ขึ ้นกับปั จจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีมาจากหลายปั จจัย
ได้ แก่ ความรู้เรื่องบุหรี่ อาชีพมารดา ที่พกั ปั จจุบนั บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ เพื่อนสนิทที่โรงเรี ยนสูบบุหรี่
และรายรับประจาเดือน ปั จจัยเหล่านี ้ เกือบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องจากวัยที่ทาการศึกษาเป็ นวัยที่
พฤติกรรมกลุ่มมีอิทธิ พลมาก รวมทัง้ การเอาแบบอย่างบุคคลที่พวกเขายอมรับทัง้ ๆ ที่ ในกลุ่มที่สบู บุห รี่
ยอมรับว่าบุหรี่มีโทษ ทาให้ เกิดโรคต่างๆ มากมาย ทาให้ เสียสุขภาพ และเสียการเรียนแต่ต้องการสูบเพราะ
บุหรี่เป็ นเพื่อนที่ดี ทาให้ หายเครียด ดังนัน้ จึง ยอมเสียเงินซือ้ บุหรี่ เพื่อจะสูบ และให้ เป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
และเหตุผลสาคัญ คือโทษ จากบุหรี่ไม่ได้ เกิดขึ ้นทันที ต้ องอาศัยระยะเวลานานจึงจะเกิดโรค แต่ความสบาย
ใจที่ เกิดจากการสูบ บุหรี่ เกิดขึน้ ได้ ทันที ส่วนความรู้ เรื่ องบุห รี่ บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ เพื่อนสนิท ที่
โรงเรียนสูบบุหรี่ ที่พกั ปั จจุบนั และรายรับประจาเดือนมีความ สัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ ทัง้ นีเ้ นื่องจากปั จจัย
เหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยส่งเสริ มการเอาอย่างกลุ่ม และมีรายได้ พอที่จะซือ้ บุหรี่ ได้ ง่าย การที่คบเพื่อนสูบบุห รี่ มี
โอกาสที่จะสูบบุหรี่ได้ ง่าย ๆ เนื่องจากอยากทดลอง ปั จจัยทางสังคมไทยที่สง่ เสริมให้ มีการสูบบุหรี่ มาก คือ
การหาซื ้อบุหรี่ได้ ง่าย ซึ่ง สามารถหาซือ้ ได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็ นปั จจัยที่เอื ้ออานวยให้ มีการสูบบุหรี่
มาก (สมฤดี มอบนรินทร์ , 2542)

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสูบบุหรี่ และดื่มสุราในประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
พบว่า ปั จจัยพื ้นฐาน เช่น ปั จจัยทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพรายได้ และเขตพื ้นที่อยู่อาศัย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสูบบุหรี่ ดังนี ้ เพศชายมีอตั ราการสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง
(5 เท่า) ผู้ที่มีการศึกษาต่า (ระดับประถมศึกษา) สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง คนที่มีรายได้ ต่าสูบบุหรี่
มากกว่าคนที่มีรายได้ สงู และการมีแบบอย่างพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (วิไลรัตน์ เดียวกูล, 2549)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ(Action Research) เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาแห่งชาติ
เรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบในพื ้นที่จงั หวัดตรัง

กลุ่มเป้าหมาย

เจาะจงเลือกกลุม่ เป้าหมายจากพืน้ ที่ที่ศึกษา ได้ แก่ 1) ชุมชนบ้ านโคกไม้ ไผ่ หมู่ที่ 4 ตาบลนาบิน
หลา 2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ซึ่งตังอยู
้ ่ใน บ้ านโคกไม้ ไผ่ ตาบลนาบินหลา และ 3) โรงพยาบาลตรัง ตาบล
ทับเที่ยง ซึ่งทัง้ 3 พื ้นที่ อยู่ในเขตของอาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) กลุม่ เป้าหมายหลัก

:

คณะทางาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
2) กลุม่ เป้าหมายรอง

: กลุ่ม

ผู้ใช้ ยาสูบ และ กลุม่ เสี่ยงในพื ้นที่เป้าหมาย

การดาเนินงาน

แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้

ขัน้ เตรียมการ
1) จัด
ประชุมชีแ้ จง สร้ างความตระหนัก ความเข้ าใจ นโยบาย/ระเบีย บที่เกี่ยวข้ องกับมติสมัชชาชาติด้านการ
ควบคุมยาสูบ
2

)

สารวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบในจังหวัดตรัง
3)
ค้ นหาทุน/เครือข่าย โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในทุกระดับ

ขัน้ การดาเนินงาน
1) ประชุมชี ้แจงคณะทางานในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบและนโยบาย
สมัชชาชาติด้านการควบคุมยาสูบ
2) ร่วมระดมสมองเพื่อวางแผน กาหนดแนวทางและบทบาทของทีมงาน/เครื อข่ายเพื่อสนับสนุน
การนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิในพื ้นที่
3) ขับเคลื่อนการดาเนินงานในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการด้ านสุขภาพ
ขัน้ ตอนประเมินผล
1)จัด ประชุม แลกเปลี่ย นน าผลการประเมิน มาร่ ว มสะท้ อนคิ ด เพื่ อ ปรับ ปรุ งแผนงาน /วิธี ก าร
ดาเนินงานในแต่ละพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง
2) มีการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานระหว่างพื ้นที่หลังสิ ้นสุดโครงการ

การรวบรวมข้ อมูล

เก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายและการดาเนินงานก่อนปฏิบตั ิการวิจยั ระหว่างปฏิบตั ิการวิจยั และ
ในสัปดาห์สดุ ท้ ายของการปฏิบตั ิการ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ.ได้ แก่ จานวนคนผู้สบู บุหรี่ หรือกลุม่ เสี่ยงใช้ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติอย่าง
ง่าย คือ ความถี่ ร้ อยละ เป็ นต้ น และข้ อมูลเชิงคุณ ภาพด้ วยการได้ แก่ บันทึกการสังเกต ภาพถ่าย ใช้ วิธี
วิเคราะห์เนื ้อความดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนานโยบายไปใช้

บทที่ 4
ผลการวิจัย

การศึ
กษาครัง้ นี ้ขอนาเสนอผลการศึกษาใน 3 ส่วน คือ 1) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบในจังหวัด
ตรัง 2) กระบวนการนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ สู่
การปฏิบัติในพืน้ ที่ และ 3) ปั จจัยความสาเร็จในการนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องมาตรการในการควบคุม
ปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี ้

ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ ท่เี กี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบในพืน้ ที่จงั หวัดตรัง

ประเทศไทยได้ดาเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบมายาวนาน โดยความร่ วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชน แต่ก็ยงั มีส่วนขาดที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการหรื อดาเนินการแล้วแต่ยงั ไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้ร่วมลงสัตยาบันตามกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2548 และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ประชุมจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติอย่างมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ปี 2553-2557 และผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เมื่อ 22 เมษายน 2553
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็ นการดาเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีสว่ นร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ให้ เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้ างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทัง้
ประเทศใช้ หลักการทางานด้ วยยุทธศาสตร์สามเหลีย่ ม เขยื ้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งใช้ ในการ
ขับเคลื่อน เพื่อแก้ ปัญหาที่ยาก และซับซ้ อน โดยพึ่งพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปั ญญา พลัง
ทางสังคม และพลังแห่งอานาจรัฐ หรืออานาจทางการเมือง เน้ นกระบวนการ ที่ให้ ประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในปี 2553 มีจานวนทังสิ
้ ้น 9 ประเด็น ซึ่งหนึ่ง ในนันคื
้ อ เรื่องมาตรการ
ในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ โดยสมัชชาได้ รับรองมติให้ ภาคีร่วมกันขับเคลื่อนการ

ควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติข้อที่สาม มีการกล่าวให้ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ ความร่วมมือในการ
สนับสนุนมาตรการความเสีย่ งต่อสุขภาพ ซึ่งในทิศทางการขับเคลื่อนมติสแู่ นวปฏิบตั ิควรมีการขับเคลื่อน
เครือข่ายร่วมทางาน รวมถึงข้ อเสนอให้ หน่วยงานเกี่ยวข้ องรวมตัวทางานแบบบูรณาการโดยใช้ พืน้ ที่เป็ นตัว
ตัง้ และพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทางานของแต่ละจังหวัด

จังหวัดตรังมีพื ้นที่ 4,941,439 ตร.กม. หรือ 3,088,399.375 ไร่ ใหญ่ลาดับ 4 ของภาคใต้ ลาดับ 33
ของประเทศ มีประชากร 622,659 คน (ชาย 305,678 คน และหญิง 316,981 คน) โดยมีคนไทยเชื ้อสาย
จีน 30 % ครัวเรือน 195,489 นับถือศาสนา พุทธ 84.42% อิสลาม 14.17% คริสต์ 1.04% อื่นๆ 0.37%
แบ่งเขตพื ้นที่ปกครอง 10 อาเภอ
คนในจังหวัดตรังมีค่านิยมในการศึกษา และส่งเสริ มบุตรหลานให้เรี ยนสูง นักเรี ยนวัย 15 –19ปี มี
จานวนปี การศึกษาเฉลี่ย 9.46 ปี มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ของภาคใต้ (9.01) และของ
ประเทศ (8.90) เป็ นจังหวัดในภาคใต้ที่มีสถาบันศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นยังพบว่าจังหวัดตรังซึ่งอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอตั ราความก้าวหน้าด้านการศึกษาสูงกว่าดัชนี ค วามก้าวหน้าเฉลี่ ยของ
ประเทศ โดยจังหวัดตรัง อยู่ในอันดับ 2 รองจาก จังหวัดภูเก็ต และติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีจานวนปี
เฉลี่ยของประชากรในการศึกษาสูงที่สุดในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตมีนักเรี ยนชั้น ม.6 ซึ่งมีคะแนน O-Net
เฉลี่ยสูงอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากกรุ งเทพฯ)
1.2.1 การดาเนินงานควบคุมยาสูบของจังหวัดตรัง พบว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
นายแพทย์วฑิ รู ย์ เหลืองดิลก มีแนวทางการดาเนินงานที่ถือปฏิบตั ิเป็ นประจา คือ 2อ. 2ส. ออกกาลังกาย
กินอาหารทีป่ ลอดภัยและไม่ อ้วนลงพุง เลี่ยงสุราและไม่ สูบบุหรี่ และมีมาตรการในการควบคุม
การสูบบุหรี่ ดังนี ้
1) ร่วมรณรงค์ทกุ ปี ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
2) ปี 2554 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สารวจและจัดเขตปลอดบุหรี่ของสถาน
ประกอบการร้ านจาหน่ายอาหารภายในจังหวัด รณรงค์ลดเสี่ยงลดโรคเทเหล้ าเผา
บุหรี่
3) จัดกิจกรรมให้ สถานที่ราชการทุกแห่งในจังหวัดเป็ นเขตปลอดบุหรี่100%

4) ปี 2555 เตือนประชาชนควรรู้พิษภัยของบุหรี่ที่สง่ ผลร้ ายต่อสุขภาพแนะเตือนให้ ร้ ูเท่า
ทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบโดยใช้ คาขวัญรณรงค์วา่ “จับตาเฝ้า
ระวังยับยัง้ อุตสาหกรรมยาสูบ” หรือ Tobacco Industry Interference ที่จะส่งผล
ต่อปั ญหาการควบคุมยาสูบจากการตลาด ที่ซบั ซ้ อนและเป็ นอันตรายต่อประชาชน
อาทิการส่งเสริมการขาย การโฆษณาแอบแฝงของบริษัทบุหรี่ในด้ านการช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน สถานศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
5) ปี 2555รณรงค์ให้ ประชาชนได้เห็นถึงภัยร้ ายของบุหรี่มือ2 ซึ่งผู้ไม่สบู ได้ รับกระทบจาก
ควันของผู้สบู
6) มี รพ.ดาเนินการ รพ. ปลอดบุหรี่ ได้ แก่รพ.ตรัง รพ.กันตัง รพ.ห้ วยยอด โดย รพ.ห้ วย
ยอดได้ เข้ าร่วมโครงการ รพ.ปลอดบุหรี่ 100% กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
1.2.2 สานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งรับผิดชอบโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาพืน้ ที่
จัง หวัดตรั ง และกระบี่ ปฏิ บัติ ต ามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ องแนวทางการปฏิ บัติ ตามแผน
ยุท ธศาสตร์ ก ารควบคุมยาสูบ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีแผนงานโครงการที่ ชัดเจนต่อการ
แก้ ปัญหา เช่น การสารวจข้ อมูลนักเรี ยนสูบบุหรี่ ปีละ 2 ครัง้ , การจัดอบรมให้ ความรู้เยาวชนแกนนาเพื่อ
รณรงค์การเลิกบุหรี่ในนักเรียน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม จากแผนภาพที่ 1 และ2 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15-18 ปี มีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ ้นขึ ้นมากที่สดุ ปี 2550 5.89% เพิ่มเป็ น 11.57% ในปี 2554 ซึ่งในเด็กกลุ่มนี ้ พบว่าสูบเป็ นประจา
มากถึง 23.40% เป้าหมายของการศึกษาครัง้ นี ้จึง เป็ นโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ที่มีนกั เรียนสูบบุหรี่จานวนมาก
และหมูบ่ ้ านที่นกั เรียนอาศัยอยู่ คือ หมูท่ ี่ 4 บ้ านโคกไม่ไผ่ ตาบลนาบินหลา เลือกโรงพยาบาลตรังเป็ นพืน้ ที่
เป้าหมาย

ส่ วนที่ 2 กระบวนการนานโยบายสมัชชาชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัตใิ น
พืน้ ที่
กระบวนการนานโยบายสมัชชาชาติการควบคุมยาสูบสูก่ ารปฏิบตั ิ ในพื ้นที่ศกึ ษา ได้ แก่ โรงเรียน
วิเชียรมาตุ 3, ชุมชนหมู่ 4 บ้ านโคกไผ่ ตาบลนาบินหลา และ โรงพยาบาลตรัง มีกระบวนการ ดังนี ้

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ทีม
วิจยั เลือกโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เป็ นพื ้นที่ในการศึกษา เนื่องจาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เป็ นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่เปิ ดโอกาสให้ กบั นักเรียนที่มีปัญหาจากโรงเรียนอื่นๆสามารถ
โอนย้ ายมาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 นี ้ได้ และที่สาคัญผู้บริหารให้ ความสาคัญกับปั ญหายาเสพของ
นักเรียน ดังคากล่าวของ ผอ.โรงเรียนว่า
“โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า ตัวบุหรี่เป็ นสารตัง้ ต้นของสารเสพติ ดอื่นๆที่ตามมา มีความเชื่ออย่างนัน้
ก็เลยคิดว่าเมื่อเรามาอยู่ มาเป็ นผูบ้ ริ หารทีน่ ี่ สิ่ งหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหาคือเรื่องของยาเสพติ ดก่อน และ
จะต้องแก้ทีบ่ หุ รี่ก่อน เลยได้คยุ กับคณะครูเรา ให้ร่วมกันดาเนิ นงานเรื่องนี้”
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ดาเนินการสารวจข้ อมูลนักเรียนที่สบู บุหรี่ ปี การศึกษา 2555 ไม่พบนักเรียน
หญิงสูบบุหรี่ มีเฉพาะนักเรียนชายทังระดั
้ บมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลายสูบบุหรี่
รายละเอียดดังตาราง 1

นักเรียนชาย

ปี การศึกษา

ปี การศึกษา

1 /2555

2/2555

จานวน สูบบุหรี่ จานวน สูบบุหรี่

ระดับมัธยมศึกษาต้ น

81

35

69

26

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37

14

43

12

รวม

49

112

38

118

ตาราง 1 ข้ อมูลโรงเรียนวิเชียมาตุ 3 ปี การศึกษา2555

จากการพูดคุยกับครู พบว่าครูมีความกังวลต่อการแก้ ปัญหาการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน เนื่องจาก
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของครูที่ดแู ลงานด้ านนี ้ยังไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ และไม่มีข้อมูลยืนยันว่านักเรี ยน
เลิกสูบบุหรี่ได้ หรือไม่ ส่วนสาเหตุการสูบบุหรี่ของนักเรียน ครูเชื่อว่าเกิดจากค่านิยมของสังคม
นโยบายของโรงเรียนในการควบคุมยาเสพติดก่อนเข้ าร่วมโครงการ คือ
1. มีระเบียบว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีตดั คะแนนความประพฤตินกั เรียน พ.ศ.2555 ข้ อ 12
ความผิดที่ถกู ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน กรณี สูบบุหรี่ในที่เปิ ดเผย
2. “โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ ปัญหายาเสพติด” โดยดาเนินกิจกรรมดังนี ้
1) กิจกรรมให้ ความรู้ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียร
มาตุ 3
2) กิจกรรมส่งเสริมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้ แก่กีฬาต้ านภัยยาเสพติด กิจกรรมนักเรียนเข้ าวัด นัง่ สมาธิ กิจกรรมศิลปะ นาฎศิลป์ และกิจกรรม
ปลูกต้ นไม้ ถาวรเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต้น
3. มีการติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ และในห้ องน ้า
4. พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่ติดบุหรี่ ให้ ช่วยดูแล ซึ่งเป็ นการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังคาพูดของ
ผอ.โรงเรียน

“พูดคุยกับผูป้ กครองของเด็กทีต่ ิ ดบุหรี่ ให้ช่วยดูแลว่าทาอย่างไรถึงจะให้เลิก ซึ่งก็เป็ นแค่การพูดคุย
ธรรมดา เวลาผูป้ กครองมาประชุมเราก็พยายามใส่เรื่องนี้ไป แต่คิดว่าเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
มากกว่า แล้วก็มีป้ายห้ามสูบบุหรี่อยู่แล้ว ก็แค่ติดๆๆๆไป”
5.สาหรับกลุม่ เสี่ยง คือกลุม่ ที่สบู บุหรี่ หรือยาเสพติด ทางโรงเรียนจะให้ โอกาสนักเรียนเลิกให้ ได้
ภายในหนึ่งภาคการศึกษา แต่หากทาไม่ได้ กจ็ ะให้ ย้ายไปเรียนการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็ นการเรียนเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมีนกั เรียนอยู่ประมาณ80กว่าคน ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กนักเรียนที่มา
จากโรงเรียนอื่น ท่าน ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า
“เราถือว่าเป็ นเด็กพวกนีเ้ ป็ นกลุ่มเสีย่ ง ก็พยายามคุย แต่วา่ ความตัง้ ใจคือทาอย่างไรให้เด็กเลิ กได้
ภายในหนึ่งภาคเรี ยนการศึกษา คือถ้าเด็กเลิ กไม่ได้ ก็แสดงว่าเด็กไม่พร้อมทีจ่ ะอยู่ในระบบ ก็จะส่งออกไป
นอกระบบ ทางโรงเรี ยนก็จะย้ายไปเรี ยนการศึกษาทางเลือก ซึ่งในภาคเรี ยนที่ 1 พ.ศ.2555 มีจานวน 11
คน”
6. เด็กกลุม่ เสี่ยงทุกคน ต้ องพบ ผอ.โรงเรียน ช่วงบ่ายวันศุกร์ เพื่อมาคุยเรื่องโทษของบุหรี่ และจูงใจ
ให้ เด็กเลิกสูบบุหรี่ให้ ได้ และมีการแต่งตังอาจารย์
้
ฝ่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก และครูแนะแนวที่คอย
ช่วยเหลือเด็ก
ปั ญหาและอุปสรรค จากการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
1) ผู้ปกครองบางคนยังมองว่าการสูบบุหรี่เป็ นปกติ ดังจะเห็นว่ามีเด็กบางคนสูบบุหรี่ตงแต่
ั ้ ป. 3
ก่อนที่จะมาเข้ าโรงเรียนนี ้ ดังคาพูดของ ผอ.โรงเรียน
“ปัญหาที่เราแก้อะไรไม่ได้คือผูป้ กครองมองว่า บุหรี่ไม่ใช่เรื่องอันตราย เป็ นเรื่องปกติ แล้วไปใน
บ้านเด็ก ไปเปิ ดดูในถังขยะ ในซอกก็พบบุหรี่ตงั้ กองอยู่ แล้วถามว่าเราอยู่โรงเรี ยนแล้วเราจะแก้ปัญหา
เหล่านัน้ ได้อย่างไร”.....”ปัญหาทีเ่ กิ ดคือเด็กทีต่ ิ ดบุหรี่ตอนมาเรี ยนมัธยมมันไม่ถึงครึ่ งแต่มนั ติ ดมาจาก
ประถมแล้ว เด็กอายุทีน่ อ้ ยที่สดุ เป็ นเด็ก ป.3 แล้วติ ดมา 4 ปี แล้ว กว่าจะมาขึ้นม.1ที่โรงเรี ยนนี้”
2) มีร้านค้ ารายรอบโรงเรียน 5 ร้ านค้ า ที่ยงั คงขายบุหรี่ให้ กบั นักเรียน ทังที
้ ่ทางโรงเรียนได้ ทา
หนังสือประสานความร่วมมือ ห้ ามขายบุหรี่ให้ กบั เด็กนักเรียน แต่ก็ยงั มีการขายให้ กบั นักเรียน อาจารย์ฝ่าย
ปกครองกล่าวว่า

“ถึงแม้ว่าทางโรงเรี ยนได้ทาหนังสือแจ้งตามร้านค้า เพราะกฎหมายเขารู้อยู่แล้ว แต่จริ งๆสอบถาม
นักเรี ยนว่าซื้อที่ไหน เขาก็บอกว่าซื้อตามร้านค้ารอบๆโรงเรี ยน โดยรอบแรกจะแจ้งผ่านผูใ้ หญ่ไปก่อน แต่ว่า
ที่ผ่านมาคือเขายังขาย คือผมไม่ทราบว่าผูใ้ หญ่เขามีหน้าที่หรื อตารวจ เพราะว่าจริ งๆ เขาไม่ได้ทา เหมือน
ผูใ้ หญ่เขาก็ตอ้ งมีรักษาฐานเสียงอะไรของเขา ซึ่งต้องเห็นใจเขา”
การวางแผนงาน ทางโรงเรียน ทีมวิจยั และผู้เกี่ยวข้ อง ได้ วางแผนไว้ ดังนี ้
1) ยังคงใช้มาตรการของโรงเรี ยนที่มีระเบียบอยูเ่ ดิม แต่เพิ่มความเข้มข้นและจริ งจังมากขึ้น
2) นานโยบายของสมัชชาสุขภาพมาดาเนินงานอย่างจริ งจัง ได้แก่
- การติดป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
- การห้ามสูบบุหรี่ ในขณะที่อยูใ่ นชุดของสถาบันหรื อชุดนักศึกษา
- การให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผูน้ าทางศาสนาเป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยน
- การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ ด้านพิษภัยจากบุหรี่ อย่างเป็ น
รู ปธรรม
3) ทางานประสานกับผูป้ กครองและผูน้ าชุมชน
การ
ดาเนินงาน มีการดาเนินงาน 3 มาตรการ ดังนี ้
1)

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1) การให้ความรู้ ได้แก่
1.1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการกิจกรรมโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ทีมวิจยั ร่ วมกับโรงเรี ยน
และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชนตาบลนาบินหลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ 3 กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ นักเรี ยนชายสูบบุหรี่ ปีการศึกษา
2/2555 จ านวน 38 คน และกลุ่ ม เป้ าหมายรองคื อ แกนน าอาสาสมัค ร
สาธารณสุขตาบลนาบินหลา จานวน 5 คน
1.1.2) จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และยาสูบและวิธีการเลิกสูบบุหรี่
ทีมวิจยั ร่ วมกับโรงเรี ยน โดยเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังและประธานชมรม
คนไร้ ก ล่ อ งเสี ย งโรงพยาบาลตรั ง เป็ นวิ ท ยากรให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย ทาให้เด็กเกิดความตระหนักมากขึ้นกว่าที่เคยทามาโดยการหัก

คะแนนไม่ได้ผล แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลกับเด็กมัธยมปลายหรื อไม่เพราะเด็ก
เหล่านี้ได้สูบบุหรี่ มาหลายปี แล้ว ดังคาพูดของอาจารย์ท่านหนึ่ ง
“พอคนไร้ กล่องเสียงมา ผมว่ าสร้ างความตระหนักได้ ดี คื อคุยกับผอ.แล้ วว่ า
เราทาตรงนีม้ านานแล้ วมันไม่ ได้ ผล เพราะเด็กเห็นแล้ วว่ ามันชาชิ น การหาวิธี
ให้ มนั ต้ องจับใจเด็กให้ ได้ ถ้ าทาได้ ก็จะมีแรงจูงใจที่ จะเลิกให้ เขาคลิกของเขา
เอง ถ้าไปหักคะแนนจะไม่ค่อยได้ ผลคือตอนนีผ้ มสังเกตแล้ วว่ า ม.ต้ นยังได้ ผล
แต่ ม.5-6 ประมาณ 10 คนจะไม่ได้ ผลเพราะว่ าระยะเวลาที่เขาสูบมามันนาน”
1.2)

การเฝ้ าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยมุ่งเน้นนักเรี ยนที่เข้ามาใหม่ มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.2.1) มีการสารวจเด็ก นักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็ นเด็ก เข้ามาใหม่
และพบว่า ในปี นี้มีเด็กที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงเคยสูบบุหรี่ มาแล้ว 15 คน
1.2.2) แจ้งให้ผปู้ กครองทราบว่า นักเรี ยนเหล่านี้ เป็ นกลุ่มเสี่ ยงต้องร่ วมกัน
กับทางโรงเรี ยนช่วยให้เด็กเลิกสูบบุหรี่
1.2.3) ให้ครู ที่ปรึ กษาประจาชั้น มีหน้าที่คอยดูแล และให้คาแนะนา ว่าเด็ก
ยังสูบอีกหรื อไม่ และเกิดปัญหาอะไร
1.2.4) ส่ งต่ อไปที่ ครู แนะแนว หากมีปัญหา เพื่อให้คาปรึ กษา เฉพาะเป็ น
รายบุคคล
1.2.5) ส่ งต่อมาที่ ระบบดูแล (คล้ายๆครู ปกครอง) หากยังไม่ยอมเลิกบุหรี่
เพื่อให้คาปรึ กษานักเรี ยน รับการบาบัด หรื อใช้มาตรการลงโทษอื่นๆ
ตามความเหมาะสม

1.3)

การติดตั้งป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา ด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรี ยนและหน้า
อาคาร บริ เวณห้องน้ า เป็ นต้น

1.4)

ร่ วมกันจัดทาข้อตกลงของโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ดังนี้
1.3.1) ไม่สูบบุหรี่ ในขณะอยูใ่ นชุดนักเรี ยน
1.3.2) บุ ค ลากรโรงเรี ย น เช่ น ผูอ้ านวยการ ครู อาจารย์ นัก การภารโรง เป็ น
แบบอย่างแก่นกั เรี ยน
1.3.3) ไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน เพื่อโรงเรี ยนวิเชียรมาตุ 3 ปลอดบุหรี่

2) มาตรการบาบัด มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี้

2.1)

โดยจัดคลินิก อดบุหรี่ ให้กบั นัก เรี ยนในโรงเรี ยน โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตรั ง ,
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดตรัง และชมรมคนไร้กล่อง
เสียงจังหวัดตรัง ช่วงเวลา 12.30-13.00 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้งจานวน 3 ครั้ง เพื่อให้
เด็กที่สูบบุหรี่ ท้งั หมดได้รับการบาบัด

2.2)

เชิ ญผูป้ กครองประชุ มเพื่อขอความร่ ว มมือในการกวดขัน ดูแล และช่ วยเหลือให้
นักเรี ยนสามารถเลิกบุหรี่ เนื่องจากเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่อ่อนแอ จึงต้อง
พึ่งพายาเสพติด หากมีการลงไปเยีย่ มเด็กที่บา้ นทาเด็กเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น
และเข้มแข็งมากขึ้นที่จะเลิกสูบบุหรี่ ดังคาพูดของอาจารย์ฝ่ายปกครองว่า
“ทีนีถ้ ้าเชื่อมได้ ระหว่ างโรงเรี ยน กับบ้ านนีน้ ะ ทีนีเ้ ด็กก็จะมีความรู้ สึกว่ าผู้ใหญ่ เป็ น
ห่ วงเรามากขนาดไหน เพราะเด็กพวกนีย้ อมรั บได้ว่าเป็ นเด็กที่อ่อนแอ เขาถึงติดยา
เสพติด”

2.3)

จั ด

กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนในโรงเรี ยน
การประเมินผล จากการติดตามของคณะวิจยั พบว่า
1. สานักงานเขตพื ้นที่มธั ยมศึกษา เขต 13 ผู้อานวยการสานักงานเขต ได้ มอบนโยบายตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
2555 – 2557 ในสถานศึกษา วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 เพื่อให้ ทกุ สถานศึกษาปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นปัจจัยเอื ้อใน
การดาเนินงานตามโครงการวิจยั
2. จากการดาเนินงานตามโครงการวิจยั พบว่า ปี การศึกษาที่ 2 พ.ศ.2555 นักเรียนชายสูบบุหรี่
จานวน 38 คน สามารถเลิกบุหรี่จานวน 15 คน คิดเป็ น 39.47 เปอร์เซ็นต์ เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้ น
จานวน 13 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน และพบว่าปี การศึกษาที่ 1 พ.ศ.2556 นักเรียนชายสูบบุหรี่
จานวน 24 คน เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจานวน 12 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 14
คน (สารวจข้ อมูลนักเรียนสูบบุหรี่,31 พฤษภาคม 2556)
3. เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานภายนอก ผู้อานวยการโรงเรี ยนจึงได้ มอบเกียรติบัตร
แก่ผ้ ทู าคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ได้ แก่ ทีมงานวิจัย ,เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลตรัง, เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.นาบิน
หลา,นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลนาบินหลาและผู้ใหญ่บ้านและแกนนา อสม.ทุกท่านที่มีส่ว นร่วมใน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
4. โรงเรียนยังคงมีแผนงานดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี การศึกษา 2556 และมุง่ มัน่ ให้ ระบบการ
ช่วยเหลือนักเรียนเลิกบุหรี่เป็ นเป็ นผลงานดีเยี่ยมของโรงเรียนต่อไปด้ วย

หมู่ที่ 4 บ้ านโคกไม้ ไผ่ ตาบลนาบินหลา
สาเหตุการเลือกหมู่บ้าน เนื่องจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่บ้านโคกไม้ ไผ่ หมูท่ ี่ 4 ต.
นาบินหลาและข้ อมูลของโรงเรียนพบว่านักเรียนจานวน 49 คน มี 10 คนอาศัยอยู่ในพื ้นที่บ้านโคกไม้ ไผ่ คิด
เป็ น 20.40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากที่สดุ จึงเป็ นเหตุผลที่นกั วิจยั เลือกหมูท่ ี่ 4 บ้ านโคกไม้ ไผ่เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
นอกจากนันนายกองค์
้
การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา (นางหนูเนียร ดาจุติ) ยังเห็นด้ วยเป็ นอย่าง
ยิ่งในการดาเนินงานโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการวิจยั การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องมาตรการ
ควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมระดับพื ้นที่จงั หวัดตรัง แต่มีความ
ห่วงใยว่าอาจจะประสบความสาเร็จยากเพราะสูบกันมานาน จึงต้ องทางานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพ ดัง
คาพูดของนายก อบต.ว่า
“โดยเฉพาะบ้านโคกไม้ไผ่หมู่ที่ 4 ผูใ้ หญ่บา้ น, ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ 2 ท่าน และสมาชิ กองค์การ
บริ หารส่วนตาบลหมู่ที่ 4 สูบบุหรี่ทกุ คน เป็ นห่วงว่าจะเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานของโครงการ และใน
การทางานอยากให้ทาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชนตาบลนาบินหลา”
ผลการสารวจ ระดับตาบล พบว่ายังไม่มีการดาเนินเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากส่วนใหญ่จะไป
เน้ นที่ยาบ้ า กระท่อม จึงมีเพียงป้ายห้ ามสูบบุหรี่หน้ าห้ องประชุมเพียงแผ่นเดียว ดังภาพที่ 3 หัวหน้ า
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา กล่าวว่า
“ที่ผ่านมา อบต.นาบิ นหลายังไม่มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่โดยตรง โดยแผนงานหลักของ
หน่วยงานจะมุ่งเน้นแก้ปัญหายาเสพติ ด เช่น ยาบ้า น้ากระท่อม ฯลฯ และยังไม่มีการจัดดาเนินงาน
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ดังนัน้ ในหน่วยงาน จึงมีเพียงป้ ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยูห่ น้าห้องประชุม”
อย่างไรก็ตามขณะนี ้องค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลาก็ได้ มีการดาเนินงาน เช่น
1) กาหนดพื ้นที่ปลอดบุหรี่ บริเวณภายในอาคารสานักงานและห้ องประชุมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาบินหลาปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์
2) เจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรและลูกจ้ างหรือผู้ที่มาติดต่อราชการสูบบุหรี่กจ็ ะเป็ นบริเวณลานจอดรถ

ระดับหมู่บา้ น จากผลการสารวจครัวเรื อนในพื้นที่หมู่ที่ 4 จานวน 143 ครัวเรื อน พบว่ามีหวั หน้า
ครอบครัวสูบบุหรี่ จานวน 93 ครัวเรื อน คิดเป็ น 65.03 เปอร์เซ็นต์ (ผลการสารวจของอาสาสมัครสาธารณสุข
, 27 กุมภาพันธ์ 2556)
การวางแผนงาน ผูใ้ หญ่บา้ นและแกนนาอสม.และทีมวิจยั ประชุมวางแผนเพื่อนามาตรการในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบมาใช้ในพื้นที่ และกาหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ภายในหมู่บา้ น ดังนี้
1) การนามาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบมาใช้ในพื้นที่ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้งระดับตาบล และหมู่บา้ น (หมู่ 4) มีบทบาทร่ วมในการใช้มาตรการทางกฎหมาย/
ข้อบังคับอย่างจริ งจัง เช่น การห้ามขายบุหรี่ ให้กบั เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี และห้ามสูบบุหรี่ ในที่มีป้ายห้ามสูบ
บุหรี่ เป็ นต้น
2) กาหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ภายในหมู่บา้ น ได้แก่
2.1) ขอให้บา้ นเป็ นที่ปลอดบุหรี่
2.2) ที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ นปลอดบุหรี่
2.3) เต้นท์งานเลี้ยงปลอดบุหรี่
3) ไม่จาหน่ายบุหรี่ ให้เด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี
4) แกนนาชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น อสม. เป็ นตัวอย่างไม่สูบบุหรี่
การ
ดาเนินงาน โดยยึด 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการป้องกัน และมาตรการบาบัด ดังนี ้
1. มาตรการป้องกัน
1.1 จัดเวทีเชิงปฏิบตั เิ พื่อขับเคลื่อนพื ้นที่ตาบลนาบินหลาปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา เป็ นผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในพื ้นที่และทีมวิจยั เชิญ
นักวิชาการ ซึ่งในวันจัดงาน นายอาเภอเมืองตรังได้ มอบให้ ปลัดอาเภอมาร่วมเป็ นประธานเปิ ดการประชุม
และร่วมเสวนา ภายหลังจากเสร็จการประชุมทีมงานวิจยั , นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา,แกน
นา อสม.,ผู้นาท้ องที่ และเจ้ าหน้ าที่รพ.สต.นาบินหลา หลังการประชุมประเมินผลการทางาน(AAR) พบว่า
ผู้ใหญ่บ้านโคกไม้ ไผ่ กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ผมจะเลิกสูบบุหรี่ ” สร้ างความแปลกใจให้ กบั ทุกคนแต่ก็
ปรบมือแสดงความยินดีกบั ผู้ใหญ่ที่ตดั สินใจเลิกในวันนัน้

1.2 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ในพื ้นที่ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้านและมีการติดสติกเกอร์และโปสเตอร์ที่สามารถเห็นได้ โดยง่าย
1.3 มีกิจกรรมรณรงค์ติดสติกเกอร์ไม่จาหน่ายบุหรี่ ให้เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ตามร้านค้าต่างๆ
ในหมู่บา้ น
2.
มาตรการบาบัด
2.1 ประสานงานโรงพยาบาลตรังจัดคลินิกเลิกบุหรี่ให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่ ณ ที่ทา
การบ้ านผู้ใหญ่บ้าน
2.2 ผู้นาเลิกบุหรี่เป็ นตัวอย่าง โดยเบื ้องต้นผู้ใหญ่บ้านเริ่มต้ นจากตัวเองและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ร่วมกับครอบครัวอาสาสมัครอสม.นาร่องอีก 13 คน
2.3 ให้ กาลังใจผู้นาที่เลิกบุหรี่ เช่น ติดตามผู้ใหญ่บ้านที่เลิกสูบบุหรี่ พบว่ามีอาการ
ข้ างเคียงซึ่งมีผลมาจากการเลิกบุหรี่ เช่น หงุดหงิด เนื่องจากอยากกลับไปสูบใหม่ โดยเฉพาะใน 2-5 วันแรก
ของการหยุดสูบ แต่หากมีจิตใจที่เข้ มแข็งและมีการให้ กาลังใจที่ดี อาการเหล่านี ้ก็จะค่อยๆ ดีขึ ้นภรรยา
ผู้ใหญ่พดู ด้ วยความกังวลว่า “หลังจากผูใ้ หญ่ประชุมแล้ววันรุ่งขึ้นสูบบุหรี่มวนเดียวและไม่สูบอีกเลย เขามี
อาการหงุดหงิ ด จนอยากให้เขาสูบเหมือนเดิ ม และได้สอบถามผูใ้ หญ่บา้ นว่าต้องการยาช่วยในการเลิ กบุหรี่
หรื อไม่ ผูใ้ หญ่ก็ปฏิ เสธและยืนยันทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ดว้ ยตนเองแบบฉับพลัน”
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ เลิกบุหรี่ โดยใช้ วิธีการขอร้ องกันโดย แกนนาอสม.ซึ่งรับผิดชอบจะ
ร่วมกันติดสติกเกอร์และโปสเตอร์รณรงค์พิษภัยจากบุหรี่และยาสูบยังทุกครัวเรือน

ผลการประเมิน
1. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เลิกบุหรี่ เพื่อเป็ นแบบอย่าง และนาร่อง 13 ครอบครัวปลอด
ควันบุหรี่ การให้ ความรู้โทษและพิษภัย ของสารเสพติดในบุหรี่ และความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชนใน
พื ้นที่ ส่งผลให้ คนในหมูบ่ ้ านเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปั จจุบนั พบว่ามีจานวน 11 ครอบครัวที่สามารถเลิก
บุหรี่ ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการติดตามในวันทาการธนาคารหมู่บ้ านซึ่งเปิ ดให้ สมาชิกฝากเงิ นและกู้เงิ น

พบว่า มีการพูดถึงผลเสียหรือพิษภัยของบุหรี่ในระดับครอบครัวมากขึ ้น สมาชิกที่เป็ นผู้หญิ งในหมู่บ้านเริ่ ม
พูดถึงสามีหรือลูกที่บ้านที่ยงั เลิกสูบบุหรี่ ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการยกกรณีตวั อย่างของผู้ใหญ่บ้านที่
เป็ นตัวอย่างเพื่อโน้ มนาวให้ สามีหรือลูกเลิกบุหรี่
2. นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลนาบินหลา กล่าวว่า ก็ต้องค่อยเป็ นค่อยไป เพราะเขายังเลิก
ไม่ได้ เช่น รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลก็พยายามเลิก ดังนัน้ ในเดือนพฤษภาคมนีท้ างองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะขยายพื ้นที่หมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ หมูท่ ี่ 3 ตาบลนาบินหลา ต่อไป
3. ผู้ใหญ่บ้าน เป็ นครูสอนเลิกบุหรี่ในหมูบ่ ้ านและใช้ บ้านเป็ นห้ องเรียน ซึ่งบ้ านผู้ใหญ่เป็ นสถานที่
นัดประชุมทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และเป็ นแหล่งสูบบุหรี่ เมื่อผู้ใหญ่เลิกสูบบุหรี่กเ็ ป็ นเหตุจงู ใจ
ให้ ลกู บ้ านหลายคนเลิกตาม และขอคาแนะนาจากผู้ใหญ่ในการเลิกบุหรี่

โรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์ชยั ยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง ให้ ความสาคัญกับการแก้ ปัญหาการ
สูบบุหรี่ในโรงพยาลตรัง
ผลการสารวจ พบว่า โรงพยาบาลมีสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ขนาดเล็กติดอยู่กระจายทัว่ ทัง้
โรงพยาบาล และบริเวณระเบียงอาคารหอพักผู้ป่วยพบป้ายฟิ วเจอร์บอร์ดห้ ามสูบบุหรี่ติดอยู่แต่ในละชัน้
สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจนแต่บริเวณระเบียงหอพักผู้ป่วยตึก 298 มีก้นบุหรี่และขี ้เถ้ าอยู่ประปราย ส่วน
บริเวณหลังคาตึกอานวยการจะพบก้ นบุหรี่จานวนมาก
การดาเนินงาน โรงพยาบาลตรังได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
และมีมาตรการควบคุมยาสูบใน
โรงพยาบาล
มาตรการควบคุมยาสูบของโรงพยาบาล มีดงั นี ้
1. รณรงค์ภายในโดยเปิ ดเสียงตามสายให้ ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และยาสูบ
2. ติดสติกเกอร์และฟิ วเจอร์บอร์ดห้ ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคาร ระเบียงหอพักผู้ป่วย
3. ติดป้ายไวนิล โรงพยาบาลเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ หน้ าประตูโรงพยาบาล
4. จัดยามและตารวจลาดตระเวนในพื ้นที่บริเวณโรงพยาบาล
5. แต่งตังคณะกรรมการโรงพยาบาลตรั
้
งปลอดบุหรี่ ประกอบด้ วย

5.1)
คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาล รองผู้อานวยการฝ่ ายต่างๆ ได้ แก่ ฝ่ ายการแพทย์
ฝ่ ายการพยาบาล

กลุม่

ภารกิจปฐมภูมิและงานประกันสุขภาพ และกลุม่ ภารกิจอานวยการ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
5.1.1) สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนินงานทางด้ านนโยบาย
บุคลากรและ งบประมาณ เพื่อให้ การดาเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ประสบความสาเร็จ
5.1.2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่
5.2) คณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
5.2.1) เก็บรวบรวมข้ อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่
5.2.2) เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
5.2.3) ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแผ่ความรู้รณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
5.2.4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้ องในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับการบริโภคยาสูบ
5.2.5) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใดเพื่อ
เป็ นพยานหลักฐาน
5.2.6) มีหน้ าที่ควบคุม ห้ ามปรามหรือดาเนินการอื่นใดไม่ให้ มีการสูบบุหรี่ในเขต
โรงพยาบาลตรัง

การประเมินผล หลังจากการดาเนินงานของโรงพยาบาลตรัง
1. โรงพยาบาลเริ่ มมาตรการจับปรับเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบนั มีจานวนผูท้ ี่ฝ่าฝื นกฎหมายและถูก
ดาเนินการจับปรับจานวน 25 ราย(ข้อมูลโรงพยาบาลตรัง,31 พฤษภาคม 2556) ซึ่งมีผลทาให้คนในชุมชน

พูด กัน ต่ อ ๆ ว่ าหากต้อ งมาโรงพยาบาลสู บ บุ หรี่ ไม่ไ ด้ ถูก จับ แน่ น อน ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่ า หน้ าประตู
โรงพยาบาลจะมีกน้ บุหรี่ ที่ญาติ หรื อประชาชนที่มาโรงพยาบาลดับทิ้งไว้ก่อนเข้าโรงพยาบาลมากมาย
2.พบว่า ป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ที่ติดตั้งในพื้นที่โรงพยาบาล เช่น ในลิบ ถูกทาลาย โดยการใช้มีดกรี ด และ
เจ้าพนักงานที่ดาเนินการจับปรับโดนกระแสต่อต้านจากบุคลกรที่สูบบุหรี่ ของโรงพยาบาล
3.คิววินเมอเตอร์ ไซด์ที่อยู่ขา้ งประตูทางเข้าโรงพยาบาลตรังทั้ง 2 ด้าน กลายเป็ นสถานที่สูบบุหรี่
ของผูม้ าติดต่อและใช้บริ การโรงพยาบาลตรัง ดังนั้นโรงพยาบาลตรังจึงจับมือกับหัวหน้าวินเมอเตอร์ ไซด์
ประกาศวินเมอเตอร์ ไซด์ปลอดบุหรี่ และเตรี ยมจัดคลินิกเลิกบุ หรี่ ให้คนขับรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้างสูบบุหรี่
จานวน 11 คน จากคนขับรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้างจานวน 49 คนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และติดตั้งไวนิ ลห้ามสูบ
บุหรี่
3 โรงพยาบาลตรังทางานเชิงรุ ก โดยจัดคลินิกให้กบั หน่ วยงานต่าง ๆ ตามบริ บทของพื้นที่ เช่น จัด
คลินิกเลิกบุหรี่ ให้นกั เรี ยนช่วงพักกลางวัน และจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนรอบ
โรงพยาบาล โดยมีตารวจจากสถานีตารวจภูธรจังหวัดตรัง,โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ 3 และวินเมอเตอร์ไซด์ ร่ วม

การขยายผลสู่ท่วี ่ าการอาเภอเมืองตรัง

ที่มา
ของการเข้ าร่ วมโครงการ ทีมวิจยั เข้ าพบนายอาเภอเมืองตรังเพื่อเรียนปรึกษาเรื่อง การนาร่องพื ้นที่ระดับ
หมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ บ้ านโคกไม้ ไผ่ หมูท่ ี่5 ตาบลนาบินหลา ทีมวิจยั ได้ นาเรียนสถานการณ์บรุ ี่และยาสูบ
และข้ อมูลพื ้นที่เบื ้องต้ น นายอาเภอยินดีให้ การสนับสนุนและร่วมดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ 3 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้ านยาสูบ นาร่องพื ้นที่ “ที่วา่ การอาเภอ
เมืองตรัง” และอนุญาตทีมวิจยั เข้ าร่วมประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านของอาเภอเมืองตรัง เพื่อนาเสนอข้ อมูล
สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่และรณรงค์เลิกบุหรี่ผ้ นู าท้ องที่

ผล
การสารวจ พบว่า ผู้นาท้ องที่ซงึ่ ประกอบด้ วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จานวน

251 คน เพศชายจานวน 460 คน เพศหญิง 61 คน พบผู้นาเพศหญิง 100 เปอร์เซ็นต์ไม่สบู บุหรี่ และผู้นา
เพศชาย 199 คนสูบบุหรี่ คดิ เป็ น 43.26 เปอร์เซ็นต์ และตาบลนาบินหลาผู้นาชายจานวน 27 คน ผู้นาหญิง 4
ผู้นาชายสูบบุหรี่จานวน 11 คน คิดเป็ น 47.83 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดดังตาราง2 และพบว่าสถานที่ที่คนใช้
เป็ นที่สบู บุหรี่ ได้ แก่ 1) บริเวณระเบียงหน้ าที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง 2) ด้ านเข้ าทางข้ างหลังที่วา่ การอาเภอ
ทังสองฝั
้
่ ง และ 3)บริเวณหน้ าห้ องที่ทาการกานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งวางใบลงทะเบียน ควันบุหรี่ลอยอบอวลทัง้
ที่วา่ การอาเภอที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเมืองตรัง (ข้ อมูลสารวจผู้นาสูบบุหรี่, 2 มกราคม 2556)

ลาดับ พื ้นที่

จานวน

ผู้นาชาย

ผู้นาหญิง

ผู้นาชายสูบบุหรี่

เปอร์เซ็นต์

1

ต.บ้ านควน

27

26

1

15

57.69

2

ต.นาโยงใต้

34

25

9

14

56.00

3

ต.นาท่ามใต้

35

33

2

18

54.55

4

ต.นาตาล่วง

27

25

2

13

52.00

5

ต.บางรัก

26

20

6

10

50.00

6

ต.นาบินหลา

27

23

4

11

47.83

7

ต.นาท่ามเหนือ

55

51

4

24

47.06

8

ต.หนองตรุด

39

35

4

16

45.71

9

ต.ควนปริง

38

36

2

16

44.44

10

ต.โคกหล่อ

51

40

11

17

42.50

11

ต.น ้าผุด

50

47

3

19

40.43

12

ต.นาพละ

43

33

10

11

33.33

13

ต.นาโต๊ ะหมิง

26

23

3

6

26.09

14

ต.บ้ านโพธิ์

43

43

0

9

20.93

521

460

61

199

43.26

รวม

ตาราง 2 แสดงจานวนผู้นาสูบบุหรี่ อาเภอเมืองตรัง (ผู้นาหญิงไม่สบู บุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์)

การดาเนินงาน
1. นายอาเภอเมืองตรัง นามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
และประกาศเป็ นนโยบาย “ที่วา่ การอาเภอปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” และได้ ประกาศให้ ที่ประชุมทราบว่า
ขณะนี ้มีพื ้นที่นาร่องปลอดบุหรี่และยาสูบ คือ ตาบลนาบินหลา หมูบ่ ้ านโคกไม้ ไผ่ หมูท่ ี่ 4
2. ที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง มีการติดป้ายประกาศ “ที่ว่าการอาเภอเมืองตรังปลอดบุหรี่ 100
เปอร์ เซ็นต์ ” หน้ าที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง เพื่อประกาศที่วา่ การอาเภอเมืองตรังปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
และป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในที่วา่ การอาเภอ 2 จุด ได้ แก่ 1) หน้ าห้ องที่ทาการกานันผู้ใหญ่บ้าน และหน้ าห้ อง
ประชุมที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง
3. จัด
คลินิกเลิกบุหรี่ให้ กบั ผู้นาทุกเดือนในคราวประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านโดยบรรจุเป็ นวาระก่อนการประชุม โดย
โรงพยาบาลตรังและชมรมคนไร้ กล่องเสียงจังหวัดตรัง

การ
ประเมินผล
หลังจากการดาเนินงาน 3 เดือน ที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง พบว่า
1)ในวันประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านวันที่ 2 เมษายน 2556 ผู้นาท้ องที่ให้ ความร่วมมือไม่สบู บุหรี่
ภายในอาคารที่วา่ การอาเภอเมืองตรัง แต่จะมีผ้ อู อกมาสูบอยู่ด้านนอก

2) มี
ผู้นาสนใจเข้ าร่วมโครงการโดยสมัครใจ และผู้นาเลิกบุหรี่จานวน 6 คน (ทีมวิจยั , 2 เมษายน) และที่เหลือ
ยังคงมีความพยายามในการเลิก ซึ่งผู้นาโดยส่วนใหญ่บอกว่า “วันนี้แม้จะเลิ กไม่ได้ แต่ก็ลดปริ มาณการสูบ
บุหรี่ลง”
3)นายอาเภอเมืองตรังสนับสนุนให้ ผ้ นู าท้ องที่ทงั ้ 14 ตาบลเลิกบุหรี่ และประกาศที่ว่าการอาเภอ
เมืองตรังปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ มีการติดตามผลและชื่นชมให้ รางวัลแก่ผ้ นู าท้ องที่ที่สามารถเลิกสูบ
บุหรี่ได้ และมอบปลัดอาเภอเมืองตรังประชุมร่วมกับคณะทางานระดับพืน้ ที่ระดับตาบลเพื่อวางมาตรการ
ร่วมกันในการแก้ ปัญหาและให้ นาเสนอความก้ าวหน้ าต่อนายอาเภอทุกเดือน

ส่ วนที่ 3 ปั จจัยความสาเร็จในการนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติด้านการควบคุมยาสูบ
ไปสู่การปฏิบัติ

1.การทางานแบบเครือข่ายที่ช่วยกันหนุนเสริมให้ เกิดความเข้ มแข็งและต่อเนื่องในการทางาน ทัง้
ให้ เกิดพลังใจ พลังสมอง และพลังในการลงแรงทากิจกรรม เนื่องจากการทางานรณรงค์ลดยาสูบ อาทิ ใน
โรงเรียนแม้ ครูจะทามานานแต่ยากจะสาเร็จโดยการดาเนินการของโรงเรียนโดย ลาพัง ซึ่งจากการวิจยั ครัง้ นี ้
พบว่าถ้ ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจากภายนอกไปร่วม ด้ วย ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นและเพิ่มพลังให้ ครูได้ มี
แนวทางใหม่ และมีกาลังใจในการรณรงค์กบั นักเรียนมากขึ ้น

1.1
เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดาเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่ รวมทังได้
้ แนวทางการร่วมผลักดันการ
ทางานต่อในระยะยาวอย่างเป็ นรูปธรรม อาทิ การร่วมกันพัฒนาโครงการจังหวัดตรังปลอดบุหรี่โดย
ดาเนินการครอบคลุมพื ้นที่ 10 อาเภอ โดยนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ และที่วา่ การอาเภอปลอดบุหรี่เป็ นโมเดล

1.2 เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง อาทิ โรงเรียนกับโรงพยาบาล ,
องค์การบริหารส่วนตาบลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, อาสาสมัครสาธารณสุขกับโรงเรียน เป็ น
ต้ น ก่อให้ เกิดพลังในการดาเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่
1.3 ค้ นพบแนวทางการทากิจกรรมรณรงค์ใหม่ๆ เช่น การให้ ชมรมผู้ไร้ กล่องเสียง ร่วม
รณรงค์กบั นักเรียน หรือให้ นกั เรียนเป็ นอาสาทากิจกรรมกับ รพ. หรือ อาเภอกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ผู้นาให้ ความสาคัญ อาทิ ผู้อานวยการโรงเรียน,ผู้อานวยการโรงพยาบาล, นายอาเภอเมืองตรัง,
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง, ผู้อานวยการสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13, นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ,กานัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 4 ที่ประกาศเลิกบุหรี่ เป็ นต้ น
3. การไปขยายผลของ สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่ติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เช่น นายแสวง ขุนอาจ ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลจังหวัดตรังและรองประธานชมรมประชม
พื ้นบ้ าน ประกาศเลิกบุหรี่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งนี ้เป็ นผลจาการไปรณรงค์ในเวที
กิจกรรมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง และการขยายผลยังที่วา่ การอาเภอเมืองตรังและตาบล
อื่น ๆ ในพื ้นที่อาเภอเมืองตรังโดยนายอาเภอเมืองตรังเป็ นแกนนา
4. มีการเผยแพร่ผา่ นสื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต และที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และที่ประชุมผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และที่ประชุมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านอาเภอเมืองตรัง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

“ทางาน” หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดับพื ้นได้ รับนโยบายจาก
หน่วยงานต้ นสังกัดและมีผ้ รู ับผิดชอบและแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจนต่อมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้ านยาสูบ แต่จากจานวนตัวเลขผู้สบู บุหรี่ยงั คงสูงอยู่ โดยเฉพาะนักสูบหน้ าใหม่ที่เป็ นเด็กและ
เยาวชน สะท้ อนให้ เห็นความจริงในสังคมที่ยงั ต้ องยอมรับว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์
การทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อศึกษามาตรการในการควบคุมปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้ านยาสูบใน
พื ้นที่อาเภอเมือง โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนตังแต่
้ กระบวนการวางแผน การปฏิบตั ิการ และการ
ประเมินผล ได้ ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในระดับการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ทงั ้ 3 ระดับคือ โรงเรียน
สถานบริการ และชุมชน และยังสามารถขยายผลว่าการอาเภอ ก่อให้ เกิดแรงกระเพื่อมยังเครือข่ายพื ้นที่
ตาบลอีก 13 ตาบลในพื ้นที่อาเภอเมืองตรัง
“ตาย
ผ่อนส่ง” ควันบุหรี่เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดโรคร้ ายแรง แต่การวินิจฉัยของแพทย์ก็ไม่สามารถระบุได้ วา่
โรคร้ ายแรงเหล่านันเกิ
้ ดจากควันบุหรี่ ? หากแต่แนะนาผู้ป่วยที่เป็ นโรคให้ เลิกสูบบุหรี่ กว่า 10 ปี ของผู้ป่วยที่
สูบบุหรี่และเป็ นโรค สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ และเมื่อทบทวนอดีตหลายคนก็เสียใจ อยากเปลี่ยนแปลง
อยากถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเพื่อเตือนเพื่อนร่วมสังคม ให้ ตระหนักและเท่าทันต่อความสุขที่ได้ รับ
จากการสูบบุหรี่ และอันตรายที่จะตามมาไม่วา่ จากการสูบบุหรี่ก้นกรองหรือใบจากยาเส้น และเตือนผู้ที่ไม่
สูบบุหรี่แต่ได้ รับควันบุหรี่จากคนใกล้ตวั ทังสั
้ มผัสโดยตรงหรือโดยอ้ อม (นายวิชิต คงจันทร์ ชมรมบุคคลผู้ไร้
กล่องเสียงโรงพยาบาลตรัง)
“การ
สร้ างพลังทางสังคมเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ” เป็ นแนวทางสาคัญในการแก้ ปัญหา โดยทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องร่วมกันคิด และมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และผู้สงู อายุให้
ปลอดภัยจากควันบุหรี่อย่างจริงจัง เช่น พื ้นที่บริเวณบ้ าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาล
และบางพื ้นที่ในชุมชนเช่น เต้ นงานเลี ้ยง งานมหรสพ งานบุญ งานประเพณี ซึ่งจะทาสาเร็จได้ ก็ต้องได้ รับ
ความร่วมมือจากผู้ที่สบู บุหรี่
“การ
เลิกสูบบุหรี่ ทายากกว่าที่คิด” จากประสบการณ์ของผู้ที่สบู บุหรี่และไม่สามารถเลิกได้ เกิดจาก “ความ

อยากลองและคิดว่าบุหรี่เลิกเมื่อไหร่ก็ได้ ” แต่เมื่อสูบบุหรี่เป็ นระยะเวลานาน ๆ ก็มีภาวะติดสารนิโคติน
ดังนันการเลิ
้
กบุหรี่จึงจาเป็ นต้ องได้ รับคาแนะนาจากแพทย์หรืออยู่ภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและต้ อง
ได้ รับกาลังใจจากคนรอบข้ าง
“บริการอดบุหรี่ ” การให้ บริการในผู้ป่วยและบุคคลทัว่ ไปที่ต้องการเลิกบุหรี่ มีบริการใน
โรงพยาบาลประจาจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื ้นที่ระดับอาเภอ จึงเป็ นเรื่อง
ที่คอ่ นข้ างยากและซับซ้ อนสาหรับประชาชนทัว่ ไปที่จะเข้ าไปใช้ บริการในสถานประกอบการของรัฐ ดังนัน้
การจัดคลินิกอดบุหรี่บริการเชิงรุกยังกลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่โดยร่วมมือกับองค์กรในชุมชน สามารถจัด
คลินิกให้ บริการแก่ประชาชนได้ โดยการนัดหมายวันเวลาและสถานที่อย่างชัดเจนทาให้ ประชาชนสามารถ
เข้ ารับบริการได้ โดยสะดวกขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ควรทางานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื ้นที่เพื่อ
การติดตามผลและการป้องกันการสูบซ ้าในผู้ที่เลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบบุหรี่หน้ าใหม่
การ
เริ่มต้ นเลิกสูบบุหรี่และทาได้ สาเร็จในผู้นาองค์กร ผู้นาท้ องที่ท้องถิ่น นอกจากเป็ นแบบอย่างที่ดียงั เป็ น
กาลังใจให้ กบั ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ แล้ วยังจะก่อให้ เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ชมุ ชนอย่างรวดเร็ว
และส่งผลให้ เกิดค่านิยมใหม่ ที่เกิดจากการชื่นชม และมอบรางวัลให้ โดยผู้บงั คับบัญชาและประกาศให้ เป็ น
ที่รับทราบโดยกว้ าง
“การแก้ ปัญหาเชิงรุก” การทางานกับคณะทางาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่และกลุม่ ผู้ใช้
ยาสูบและกลุม่ เสีย่ งในพื ้นที่เป้าหมาย ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวัฒนธรรมการทางาน ซึ่ง
ผสมผสานการทางานภายใต้ กลไกอานาจรัฐและความสัมพันธ์แนวราบของขบวนการภาคประชาชน โดย
มุง่ ที่เป้าหมายความสาเร็จของพื ้นที่เป็ นตัวตัง้
และสาหรับมาตรการที่องค์กรที่ระบุตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐและท้ องถิ่น สามารถดาเนินการได้ ทนั ทีและเห็นผลชัดเจนคือการจัดทาป้ายที่มีข้อความ “สถานที่
ราชการปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ฝ่ าฝื นปรับ 2,000” ติดตังให้
้ เห็นโดยง่ายเพื่อเตือนให้ ประชาชนได้ รับทราบ
ถึงมาตรการควบคุมยาสูบในระดับพื ้นที่

ข้ อเสนอแนะ
สถานศึกษา
1.การดาเนินการของสถานศึกษา นอกจากมาตรการของนักเรียน ต้ องมีมาตรการของครู นักการ
ภารโรง ที่ชดั เจน นักเรียนทราบว่าครูสบู บุหรี่และครูสบู บุหรี่รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ในนักเรียน ครูเป็ น
ปั จจัยกระตุ้นสาคัญต่อการเลิกบุหรี่ของนักเรียน ดังนันในขั
้ นการด
้
าเนินการเพื่อให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับต้ องปลอดบุหรี่ และเป็ นแบบอย่างให้ กบั นักเรียน
2.ควรมีการบูรณาการสอนโดยครูทกุ คนต้ องทาความเข้ าใจถึงโทษและพิษภัยจากควันบุหรี่และ
สอดแทรกการตักเตือนด้ วยความรัก และไม่กล่าวโทษผู้ที่สบู บุหรี่ทงทางกายและวาจา
ั้
ปรับเปลี่ยนมุมมอง
นักเรียนที่สบู บุหรี่เป็ นเหยื่อของสารเสพติดที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย

สถานบริการด้ านสุขภาพ
1. สานักงานสาธารณสุขควรสนับสนุนให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดคลินิกเลิกบุหรี่ใน
พื ้นที่ระดับตาบล เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้ บริการได้ ง่ายขึ ้นและมีการติดตามผลอย่างจริงจัง
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการรณรงค์ในพื ้นที่อย่างต่อเนื่องทุกระดับ โดยพื ้นที่ระดับตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านสุขภาพ รพสต. ต้ องดาเนินการในการให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่ถึงอันตราย
และโรคร้ ายที่เกิดจากควันบุหรี่

ชุมชน
1. ชุมชนควรเพิ่มคุณสมบัติผ้ สู มัครเลือกตังในต
้ าแหน่ง ผู้นาท้ องที่และท้ องถิ่น “ต้ องไม่สบู บุหรี่
เพราะไม่ควรเลือกคนที่ร้ายทังตั
้ วเองและคนรอบข้ างมาเป็ นผู้นาชุมชน
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