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ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ทีม
นักวิจยั ผู้นําชุมชนทุกคน ที่ได้ ให้ โอกาสและเอื ้ออํานวยความสะดวกให้ คณะผู้วจิ ยั สามารถดําเนินงานวิจยั
ได้ อย่างราบรื่นมาตังแต่
้ ต้น ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
ขอขอบคุณ อาจารย์กาญจนา ทองทัว่ และอาจารย์ชตุ ิมา จันทรมณี จากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิน
่ ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานการดําเนินงานการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้ อมทังให้
้ แง่คิด
ประสบการณ์และหลักการทํางานในงานวิจยั PAR ในชุมชน รวมทังให้
้ คําแนะปรึกษาอันเป็ นประโยชน์แก่
คณะผู้วิจยั เอื ้ออํานวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมในการจัดเวทีของโครงการวิจยั ด้ วยดีตลอด
การวิจยั ครัง้ นี ้จะไม่สามารถสําเร็จได้ เลยหากไม่ได้ รับความร่วมมือและร่วมใจจากคณะผู้วจิ ยั
ผู้นําชุมชน และนักเรียนทุกคนของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ที่ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอก
เล่าประสบการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ อันทรงคุณค่าร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ และร่วม
ประเมินผลการดําเนินงาน ซึง่ คณะผู้วจิ ยั ก็ได้ รับการเรียนรู้ไปพร้ อมๆกันกับโรงเรียนและชุมชน อีกทังได้
้ รับ
ความสุข ความเป็ นกันเอง เป็ นบรรยากาศและความทรงจําที่ดี คณะผู้วิจยั รู้สกึ ประทับใจและขอขอบคุณ
จากใจอย่างแท้ จริง
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ ครบถ้ วน ที่ได้ กรุณาให้
การสนับสนุนรวมทังเป็
้ นกําลังใจให้ แก่คณะผู้วิจยั
หากคุณความดีและคุณประโยชน์ของการวิจยั ครั้งนี้พึงมี คณะผูว้ ิจยั ขอมอบแด่ทุกท่านที่มี
อุดมการณ์และเป็ นตัวอย่างอันดีในการทํางานด้านการลดละเลิกบุหรี่ ท้งั ในโรงเรี ยนและชุมชนเพื่อ
เสริ มสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากบุหรี่ และยาเสพติด

(นายถนอมศักดิ์ บุญสู)่
หัวหน้ าโครงการวิจยั
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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียน ศึกษารูปแบบ
กระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลือ่ นการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ และศึกษาปั จจัย
ความสําเร็ จในการขับเคลือ่ นการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ โดยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ทําการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนโรงเรี ยนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ชั ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 6 จํานวน 726 คน ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนเริ่ มสู บบุหรี่ ต้ งั แต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และมีการสู บมากขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีท้ งั หมด 24 คน เป็ นผูช้ ายทั้งหมดจากนักเรี ยนชายที่ตอบแบบสอบถาม 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.41 สถานที่ที่มีการ
สู บบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็ นที่หอ้ งนํ้า (ร้อยละ 29.17) รองลงมาเป็ นริ มสระนํ้า (ร้อยละ 25) หอประชุม (ร้อยละ 20.83) บ้านพัก
หลังอาคารสาม (ร้อยละ 16.67) และ หลังโรงเรี ยน (ร้อยละ 8.33) มีกน้ บุหรี่ ถูกทิ้งอยูท่ ี่พ้นื กระจัดกระจาย มีกลิ่นเหม็นของ
บุหรี่ และนักเรี ยนที่สูบบุหรี่ ไม่กลัว ไม่ห่วงสุ ขภาพตนเองหรื อเพื่อนคนอื่นๆ คณะผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนอยากจะเห็น
นักเรี ยนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ และอยากจะให้นกั เรี ยนลดละเลิกบุหรี่ แต่กไ็ ม่รู้ว่าจะเริ่ มต้นในการดําเนินการอย่างไร
เพื่อที่จะให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง ส่วนสาเหตุที่มีการสู บบุหรี่ ของนักเรี ยนเกิดจาก อยากลอง เพื่อนชักชวน การยอมรับ
และไม่ต่อต้านการสู บบุหรี่ จากครอบครัว สิ่ งแวดล้อมเอื้อต่อการสูบบุหรี่ การไม่นาํ เอากฎระเบียบมาใช้อย่างจริ งจัง การ
ขาดการวางแผนร่ วมกันกับภาคีเครื อข่าย รู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ อง
ยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ การจัดให้นกั เรี ยนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมในนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง การประกาศเรื่ อง
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ หน้าเสาธง การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ โดยการติดป้ ายและสติ๊กเกอร์ ตามจุดต่างๆในโรงเรี ยน การ
สอดแทรกเรื่ องการลดละเลิกบุหรี่ ในวิชาเรี ยน การจัดรายการเสี ยงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยน รณรงค์
ลดละเลิกบุหรี่ ในวันแข่งกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน วันโรงเรี ยนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรี ยน การประกวดการเขียนเรี ยงความเพื่อ
การลดละเลิกบุหรี่ และการให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักเรี ยนกลุม่ เสี่ ยง ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชา
สุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ เกิดจากหลายภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมกระตุน้ ให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนและ
ครอบครัวให้ความร่ วมมือในการดําเนินการ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประกาศนโยบายอย่างจริ งจังทําให้มีการกําหนด
รู ปแบบการทํางานที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ การลดละเลิกการสู บบุหรี่ ผลจากการ
ดําเนินการทําให้ไม่มีนกั สู บหน้าใหม่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงไม่สามารถใช้พ้ืนที่ของโรงเรี ยนเป็ นพื้นที่ที่
สู บบุหรี่ นักเรี ยนกล้าที่จะเปิ ดใจยอมรับว่าตนสู บบุหรี่ พร้อมให้คุณครู มาเป็ นที่ปรึ กษานักเรี ยนที่สูบบุหรี่ มีความประสงค์
อยากจะเลิกบุหรี่ 18 คน (ร้อยละ 75) เลิกสู บบุหรี่ ได้5 คน (ร้อยละ 20.83) มีผปู ้ กครองเลิกบุหรี่ ได้จากการขอให้เลิกสู บบุหรี่
ของลูกที่เป็ นนักเรี ยนจํานวน 1 คน และโรงเรี ยนมีแผนที่จะดําเนินการตามรู ปแบบที่ได้ดาํ เนินการมาพร้อมทั้งจะขยายผลไป
ยังโรงเรี ยนอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็ นโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ต่อไป
คําสําคัญ บุหรี่ รูปแบบกระบวนการหนุนเสริม ปั จจัยความสําเร็ จ
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Abstract

The main objectives of this participatory action research is to examine problems and causes of student smoking
behavior; to investigate the pattern of the enforcement process of implementing the national health assembly resolution of
tobacco; and to study success factors of the national health assembly resolution. The volunteers included 726 secondary school
students from grade 7 to grade 12 at NayiaSuksaRatchamangkalaphisek School. The research was conducted from July 1st, 2012 to
June 30th, 2013.
The research found that smoking students began their first smoking since the seventh grade and increased their
smoking in high school. From questionnaire distributed to 255 students, there were 24 smoking male students (9.41 per
cent).They usually smoked at the restrooms (29.17 per cent), near the pond (25 per cent),auditorium (20.83 per
cent),residence behind the building 3 (16.67 per cent),and at the back of school (8.33 per cent) respectively.
There was cigarette odor and cigarette butts were dispersed at the floors. The smokers are careless about health
issues.
The school executives and teachers need these students to realize the dangers of smoking and prefer them quit
smoking. However, they did not know how to start.
There were many reasons to smoke among students including curiosity; peer pressure; family acceptance of
students’ smoking; environment; law and regulation enforcement defects; and lack of tobacco action plan within the
networks.
The patterns of enforcement process of implementing the national health assembly resolution for tobacco
included moral camp for risk students; announcement of Tobacco-Free school; banners and stickers of anti-tobacco
campaign; the integration of interdisciplinary classroom instruction on tobacco; school radio and sport day for antitobacco campaign; one district, one best school; and school-based smoking cessation counseling.
In terms of the success factors of the implement the resolution, there were many factors involved as follows: (1)
several sectors participated to advocate the cooperation between communities and families towards anti- tobacco
movement (2) the school executive announcement and the implementation the tobacco-free school policy.
The overall finding found, there were no new smokers in school and smoking students adjusted their smoking
behavior due to restrictive smoking area in the school.
18 students (75 per cent) who need to quit smoking willed to confess with the teachers that they smoked
cigarette and asked for guidance on smoking cessation. Five students (20.83 per cent) could stop smoking and a father of
school student quitted smoking because his daughter asked him to give up cigarette. (3) the school implemented the
policy continuously and planned to extend more tobacco-free schools.
Key words: Tobacco, pattern of enforcement process, success factors
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
บุหรี่ เป็ นสิ่งเสพติดที่สามารถเสพได้โดยไม่ตอ้ งรับโทษทางกฎหมาย และมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิต
คนไทยตลอดจนระบบเศรษฐกิจ ทั้งด้านการผลิต การจําหน่าย การบริ โภค ในปี พ.ศ. 2547 รายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริ การะบุว่า บุหรี่ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง โรค
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เป็ นต้น ในทุก 10 คน
ที่เสียชีวิตทัว่ โลกจะมีผเู้ สียชีวิตจากสาเหตุการสูบบุหรี่ 1 คน ภายใน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) หรื ออาจเร็ วกว่า
นั้นการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ สดั ส่วนจะเป็ น 1 คน ในทุก 6 คน การสูบบุหรี่ จึงทําให้ผสู้ ูบมีความเสี่ยงสูงที่
จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในจํานวนผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นเวลานานนั้น ร้อยละ 50 จะ
เสียชีวิตเพราะบุหรี่ ในที่สุดและในจํานวนดังกล่าวครึ่ งหนึ่งจะเสียชีวิตในวัยทํางานซึ่งเป็ นการเสียชีวติ เร็ วไป
20 หรื อ 25 ปี ก่อนวัยอันควร (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2543 : 3) ถ้ายังมีการสูบบุหรี่ กนั ต่อไปผูส้ ูบ
บุหรี่ จะมีอตั ราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้
ไม่สูบบุหรี่ ถึง 3 เท่าในปี พ.ศ.2547 มีผเู้ สียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่ ประมาณ 4.9 ล้านคนทัว่ โลกหรื อวันละ
13,700 คน (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 2548 1)
บุหรี่ มีสารประกอบที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ นิโคติน ทาร์ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งสารตกค้างต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะ
เป็ นพิษต่อร่ างกาย เช่น นิเกิล โครเมียม ทองแดง โปแตสเซียม (วีณา ศิริสุข 2541 : 14 – 15) นิโคตินถือเป็ น
สารพิษกลุ่มที่สาํ คัญกลุ่มหนึ่งของสารเคมีที่พบในควันบุหรี่ วงการแพทย์ระหว่างชาติถือว่านิโคตินเป็ นสาร
เสพติด มีการขึ้นทะเบียนไว้อย่างเป็ นทางการว่าการติดบุหรี่ เป็ นโรคชนิดหนึ่ง สารนิโคตินเป็ นตัวการที่ทาํ
ให้ผสู้ ูบบุหรี่ น้ นั ติดบุหรี่ (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2544 : 3)
บุหรี่ ทว่ั ไปจะพบปริ มาณนิโคตินในใบยาสูบประมาณ 9 – 13 มิลลิกรัม ต่อมวน และถ้าสูบบุหรี่
หมดมวนจะได้รับนิโคตินเข้าไปในร่ างกายประมาณ 1.8 – 3.25 มิลลิกรัม ต่อมวน ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสาร
เสพติดชนิดอื่นๆ เช่น แอมเฟตามีน โคเคน (จุฑามณี สุทธิสีสงั ข์ 2544 : 7) ร้อยละ 95 ของนิโคตินจะไปจับที่
ปอดและบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองทั้งเป็ นตัวกระตุน้ และกดสมอง
ส่วนกลาง มีผลต่อสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย เช่น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีผลต่อการทํางานของ
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หัวใจหลอดเลือด
(วีณา ศิริสุข 2541 : 15) ซึ่งนิโคตินที่ได้จากควันบุหรี่ จะผ่านจากเลือดเข้าไปในประสาทส่วนกลางได้เร็วมาก
และไป
ออกฤทธิ์กระตุน้ มีผลทําให้เกิดการหลัง่ ของสารโดปามีนออกมามากขึ้น ซึ่งสารโดปามีนทําหน้าที่สาํ คัญใน
การทําให้ร่างกายรู้สึกมีความสุขอิ่มเอิบใจ ดังนั้น จึงทําให้ผสู้ ูบบุหรี่ รู้สึกสุขใจสบายใจขึ้น รู้สึกว่า
ความเครี ยด ความกดดันต่างๆน้อยลง มีแรงจูงใจในการทํางานและวางแผนงานต่างๆ และเมื่อหยุดสูบบุหรี่
ระดับนิโคตินในร่ างกายลดลง ผูส้ ูบบุหรี่ จึงเกิดอารมณ์เศร้า หดหู่ วิตกกังวลและอดไม่ได้ที่จะสูบบุหรี่ เพื่อ
รักษาให้ระดับอารมณ์และความรู้สึกลดอาการเหล่านั้น (จุฑามณี สุทธิสีสงั ข์ 2544 : 8)
ผลกระทบจากการบริ โภคยาสูบของประชาชนไทยการบริ โภคยาสูบ มีผลเสียต่อสุขภาพ และ
นับเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็ นอันดับ 3 รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ใน
ปี พ.ศ.2547 มีการศึกษาภาวะโรค ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผเู้ สียชีวิต จากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบ
บุหรี่ 41,002 คนต่อปี (เสียชีวิตและเจ็บป่ วยจากโรคมะเร็ งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่ งพอง) ในปี
พ.ศ.2549 พบว่า มีผปู้ ่ วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ คือโรคมะเร็ งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605
ราย และโรคถุงลมโป่ งพอง 624,309 ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็ นเงิน 9,857 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.48
ของ GDP ส่วน
ปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคถุงลมโป่ งพองและมะเร็ งปอดคิดเป็ น 20.51
พันล้านบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคิดเป็ น 145,028.80 บาทต่อคนต่อปี (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ 2552 : 14)
การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดโรคอื่นๆอีกหลายโรคที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั เช่น ต้อกระจก ผม
ร่ วง นิ้วเหลือง เชื้ออสุจิ ผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร กระดูกพรุ น เป็ นต้น (กระทรวงสาธารณสุข 2545 :
12) จากสถิติ 10 อันดับสาเหตุการตายสูงสุดของคนไทย ในปี พ.ศ.2545 พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ถึง 4 อันดับ ได้แก่ โรคมะเร็ ง (อันดับที่ 1) ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดใน
สมอง (อันดับที่ 3)โรคหัวใจ (อันดับที่ 4) และโรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด (อันดับที่ 5)
(กระทรวงสาธารณสุ ข 2545
: 147) หากหญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ ก็จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก การแท้ง การคลอดก่อนกําหนดทารกมี
นํ้าหนักน้อยกว่าปกติและเด็กมีความผิดปกติ (วีณา ศิริสุข 254 1 : 1 – 2) ไม่แต่ เพียงผู้ สูบบุหรี่ เท่านั้นที่
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ได้รับอันตรายจากการสูบบุหรี่ บุคคลที่อยูร่ อบข้างก็ ได้ รับอันตรายจากควันบุหรี่ เช่นกัน คนทัว่ ไปที่ ต้อง
อยูใ่ นบรรยากาศที่ มี ผู้ อื่นสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ จะทําให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก นํ้ามูกไหล
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบจะทําให้มีอาการของโรคเพิ่มมาก ขึ้น
(กระทรวงสาธารณสุข 2546 : 4) หากได้รับควันบุหรี่ เป็ นเวลาหลายปี จะมีโอกาสเป็ นโรคมะเร็ งปอด และ
ปอดจะถูกทําลายเช่นเดียวกับปอด ของผูท้ ี่สูบบุหรี่ วันละ 1–10 มวน และมี ความเสี่ยงในการเกิดโรคของ
ระบบต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับผู้ สูบบุหรี่ (ทักษิณ เจียมทอง 2542 : 36) ผูห้ ญิงที่ไม่ สูบบุหรี่ ที่ ต้องแต่งงาน
กับผูช้ ายที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งปอดมากกว่าผูห้ ญิงที่ ไม่ สูบบุหรี่ และ แต่งงาน กับ
ผูช้ ายที่ ไม่สูบบุหรี่ ถึง 2 เท่าและมีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็ ว กว่าปกติถึง 4 ปี
(Winster and Difranza 1985 :
316, อ้างถึงใน กระทรวงสาธารณสุข 2546 : 4) ควันบุหรี่ ทําให้เด็กทารกที่สูดควันบุหรี่ เข้าไปเสียชีวิตได้
ทันที และเด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี ซึ่งอยูใ่ นบ้านที่พ่อแม่ สูบบุหรี่ จะเป็ นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกว่าเด็ก
ที่พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2531 : 152)
บุหรี่ นอกจากจะทําให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อผูส้ ูบเอง และโดยอ้อมต่อสุขภาพของบุคคลข้างเคียง
แล้ว ยังทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญคือ การ
สูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (กาญจนศรี สิงห์ภู่ 2543 : 2) ซึ่งเป็ นการ
ดูดกลืนและละลายทรัพยากรเงินตราของโลกอย่างมหาศาล การศึกษาของธนาคารโลก เรื่ องผลได้และ
ผลเสีย อันเกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบุหรี่ (The Economic Costs and Benefits of Investing in
Tobacco) ได้ประมาณการไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทวั่ โลกนั้น
สูงถึง2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ รายงานฉบับนี้ ยังได้ เพิ่มเติมอีกว่า การลดอัตราความเสี่ยงต่อโรคโดยการ
ป้ องกันการสูบบุหรี่ ให้ ผลคุม้ ค่า และแม้เป็ นการดําเนินการเพื่อเลิกสูบบุหรี่ กใ็ ห้ผลเช่นกัน (กระทรวง
สาธารณสุข 2545 :10) รายงานจากธนาคารโลก
(ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2543 : 3) เรื่ อง หยุดการแพร่ ภัยบุหรี่ สิ่งที่ รัฐต้องทําและผลได้ ผลเสียทาง
เศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า ในประเทศที่ ประชากรมี รายได้ สูง ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล
โรคต่างๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ น้ นั เป็ นจํานวนร้อยละ 6 – 15 ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประจําปี ของผู้ สูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าของผู้ ที่ไม่ สูบบุหรี่ และ
ค่าใช้จ่ายตลอดชีพของผูส้ ูบบุหรี่ น้ นั มากกว่าของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ แม้จะมีอายุไม่ยนื ยาวเท่าสถิรกร พงศ์พานิช
(2550 : 163-171) ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในปัจจุบนั และอนาคตทาง ด้านสุขภาพของโรคที่เกิด
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จากการสูบบุหรี่ กบั รายรับของรัฐจากภาษีบุหรี่ ในประเทศไทย ได้ประเมินและคาดการค่าใช้จ่ายของโรค 3
โรค คือ โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพองและโรคมะเร็ งปอด ระหว่างปี พ.ศ.2546-2550 และรายรับของรัฐที่ได้
จากการจัดเก็บภาษี บุหรี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 เช่นกัน พบว่าค่าใช้จ่ายของ 3 โรค นั้นเริ่ มเพิ่มสูง กว่า
รายรับของภาครัฐจากภาษีบุหรี่ ใน ปี พ.ศ. 2543 และเพิม่ มากขึ้นในปี ถัดมาและต่อไปในอนาคต นอกจาก
ประเทศชาติจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมากในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้วยโรค
ที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ แล้วยังเกิดความสูญเสียในทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็ นกําลังในการพัฒนาประเทศอย่าง
มหาศาล รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของประชากร พ.ศ.2547 ของสํานักงานสถิติ แห่งชาติ
พบว่า ในปี พ.ศ.2547 จํานวนประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไปทัว่ ประเทศ ซึ่งมีประมาณ 49.4 ล้านคนเป็ นผูท้ ี่สูบ
บุหรี่ จาํ นวน 11.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 22.9 ในจํานวนนี้ เป็ นผูส้ ูบบุหรี่ ประจําทุกวันประมาณ 9.6 ล้าน
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ผูท้ ี่สูบบุหรี่ นานๆ ครั้ง (สูบไม่สมํ่าเสมอหรื อกําหนดระยะเวลาที่ แน่นอนไม่ ได้ ) มี
ประมาณ 1.7 ล้านคนหรื อร้อยละ 3.4 ซึ่งจากสถิติจาํ นวนผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นประจําประมาณ 9.6 ล้านคน (ร้อยละ
19.5) ลดลงจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ มี ผูส้ ูบประจําทุกวันประมาณ 10.6 ล้านคน (ร้อยละ 22.5)
(มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 2548 : 6)
ในปัจจุบนั นี้ สงั คมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองรับเอาวัฒนธรรมของประเทศที่คิดว่าเจริ ญแล้วเข้ามา
มากที่ เห็นได้ชดั คือ กลุ่มวัยรุ่ นซึ่งเป็ นวัยที่รับและเรี ยนรู้ส่ิงต่างๆได้รวดเร็ว ทั้งในสิ่งที่สร้างสรรค์และทําลาย
ในที่น้ ี รวมถึงค่านิยมของการสูบบุหรี่ ซึ่งเริ่ มพบเห็นกันมากขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า และ
สาธารณสถานทัว่ ไป ซึ่งเชื่อว่า การสูบบุหรี่ บ่งบอกถึงการมีรสนิยมดีเกิดความเท่ห์ จึงถือเป็ นแบบอย่าง
(อัจฉราวรรณ สร้อยทอง 2542 : 3) ปกติ แล้วคนที่ ไม่เคยสูบบุหรี่ มาก่อนตั้งแต่เป็ นวัยรุ่ นก็จะไม่สูบไป
ตลอดชีวิต แต่พบว่าผูส้ ูบบุหรี่ จาํ นวนมากนั้นสูบบุหรี่ มาตั้งแต่ก่อนอายุครบ 25 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เริ่ มสูบใน
ขณะที่ยงั เป็ นเด็กหรื อวัยรุ่ น (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2543 : 19) จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ของประชากร พ.ศ. 2547 ของสํานักงานสถิติ แห่งชาติ มีวยั รุ่ นอายุ 15 ถึง 19 ปี ที่ สูบบุหรี่ จํานวน
301,119 คน เป็ นชายจํานวน 293,913 คน และหญิงจํานวน 7,206 คน และผูท้ ี่เริ่ มสูบบุหรี่ ตั้งแต่ อายุก่อน 10
ปี – 24 ปี ทั้งหมด 8,841,568 คน คิดเป็ น ร้อยละ 91.8 (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ 2548 : 5) ซึ่งตรง
กับงานวิจยั หลายชิ้นที่พบว่า คนที่ติดบุหรี่ มกั เริ่ มสูบตั้งแต่ยงั เป็ นวัยรุ่ น จากการศึกษาของอัจฉราวรรณ
สร้อยทอง (2542 : 45) ซึ่งทําการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ นเด็กนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1–6 ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มสูบบุหรี่ มีอายุเมื่อเริ่ มสูบเฉลี่ย 13.5 ปี
ส่วนใหญ่เริ่ มสูบบุหรี่ ในช่วงอายุ 10–14 ปี คิดเป็ นร้อยละ 61.5 รองลงมาเริ่ มสูบเมื่ออายุระหว่าง 15 –19 ปี
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คิดเป็ นร้อยละ 32 จากการศึกษาของประไพจิตร ชุมแวงวาปี (2542 : 75) พบว่า นักเรี ยนชายที่สูบบุหรี่ ใน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่นส่วนใหญ่ สูบบุหรี่ ครั้งแรกในช่วงอายุประมาณ 15–17 ปี
ร้อยละ 53.6 และมีผู้ เริ่ มสูบบุหรี่ ในช่วงอายุ 12–14 ปี ถึงร้อยละ 23.91 สาเหตุที่สูบบุหรี่ คือ อยากลอง ร้อย
ละ 62 และเพื่อนชวน ร้อยละ 30 ส่วนการศึกษาของอรนุช ภาชื่น, สุวฒั น์ ศรี สรฉัตร์ และณัฐธิรา ไกรมงคล
(2542 : 7) จากการสนทนากลุ่มของหัวหน้าครอบครัวที่สูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่จะเริ่ มสูบบุหรี่ ในอายุ 13–
15 ปี ซึ่งเป็ นช่วงวัยรุ่ นที่ชอบลอง เห็นชอบต่อพฤติกรรมใหม่ๆ โดยไม่พิจารณาให้ถี่ ถ้วนถึงผลระยะยาวที่
ตามมานอกจากนี้ การสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ นนั้นเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่ชกั นําให้กา้ วไปสู่ปัญหายาเสพ
ติดชนิดให้โทษชนิดอื่นๆ จากการวิจยั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่สมั พันธ์กบั สิ่งเสพติดอื่นๆ ในหลายประเทศ
พบว่า วัยรุ่ นติดเหล้า ร้อยละ 62 เริ่ มจากติดบุหรี่ ก่อน วัยรุ่ นที่ติดฝิ่ นและกัญชา ร้อยละ 75 เริ่ มจากการติด
บุหรี่ ก่อนและวัยรุ่ นที่ติดโคเคนและเฮโรอีน ร้อยละ 95 เริ่ มจากติดบุหรี่ ก่อน (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2540 :
7) และจากการวิจยั ของ Henningfield (1989 : 73, อ้างถึงในเพ็ญศรี เปลี่ยนขํา 2536 : 7) พบว่า วัยรุ่ นอายุ
ระหว่าง 12–17 ปี ที่ติดนิโคตินในบุหรี่ จะมีอตั ราการติดสุราเพิ่มขึ้น 4 เท่า อัตราการสูบกัญชาเพิ่มขึ้น 100
เท่า และอัตราการสูบโคเคนเพิม่ ขึ้น 32 เท่าของคนที่ไม่สูบบุหรี่ ในปี การศึกษา 2543 มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเสพติดบุหรี่ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามีนกั เรี ยนชายที่ติด
บุหรี่ ร้อยละ 2.7
ของนักเรี ยนชายทั้งหมด และในจํานวนนี้ร้อยละ 33.3 ยอมรับว่ามีการเสพแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ร่ วมด้วย
(กําธร ไพจิตต์ 2544 : 6)
การควบคุมการบริ โภคยาสูบของสังคมไทยเป็ นที่ยอมรับมากในความสําเร็ จทั้งในระดับประเทศ
และสากล จากผลงานการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบและได้ผลที่เป็ นรู ปธรรม ทั้งในด้านนโยบาย
ของรัฐ การมีกฎหมายและมาตรการการควบคุมยาสูบ และการปฏิบตั ิการเพื่อการควบคุมยาสูบในกลุ่มต่างๆ
ของสังคม (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพือ่ การควบคุมยาสูบ 2552 : 1 )โดยในปี 2555 ศูนย์วิจยั
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนการทํางานวิจยั ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดและสนับสนุนการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2553 เรื่ องมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบไปปฏิบตั ิ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีซ่ึงมีบทบาทในการสร้าง
กระบวน การการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคมระดับพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานีให้สามารถนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้มุ่งที่จะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติที่ 6
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มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบนําไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่โดยเลือกเอาพื้นที่
โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ซึ่งอยูห่ ่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 40 กิโลเมตร ในเขตอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง มีครู และบุคลากรจํานวน 54 คน มีนกั เรี ยน 726 คน จากการ
สนทนากลุ่มกับผูบ้ ริ หารและคณะครู ได้มกี ารสรุ ปข้อมูลในเบื้องต้นของโรงเรี ยนว่าน่าจะมีนกั เรี ยนจํานวน
หนึ่งที่สูบบุหรี่ และส่วนใหญ่เริ่ มมีการสูบบุหรี่ ต้งั แต่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีการสูบบุหรี่ ท้งั ในห้องนํ้า
โรงยิมและหอประชุมของโรงเรี ยน สําหรับขนาดของปัญหาและสาเหตุของการสูบบุหรี่ จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่
คณะครู และทีมผูว้ ิจยั จะต้องร่ วมกันหาข้อมูลต่อไป อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ทางโรงเรี ยนเคยดําเนินการเพื่อ
ควบคุมและป้ องกันไม่ให้มีนกั เรี ยนสูบบุหรี่ ได้แก่ เมื่อ 10 ปี ก่อนมีการนิมนต์พระมาอบรมนักเรี ยนแม้จะ
ได้ผลบ้างแต่กิจกรรมดังกล่าวก็ทาํ เพียงครั้งเดียวไม่ได้ทาํ อย่างต่อเนื่อง จัดกิกรรมวันงดบุหรี่ โลกโดยให้
นักเรี ยนแสดงละคร จัดนิทรรศการเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่ แต่ก็ทาํ ได้เพียงการมีกิจกรรมส่วนการสูบบุหรี่
ก็ยงั มีเช่นเดิม ขณะนี้โรงเรี ยนกําลังจะเริ่ มการดําเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ความมุ่งหวังของ
คณะผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนอยากจะเห็นนักเรี ยนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ และอยากจะให้นกั เรี ยน
ลดละเลิกบุหรี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่ มต้นในการดําเนินการอย่างไร เพื่อที่จะให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้
คําถามการวิจยั
จะนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานีได้อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน
3. เพื่อศึกษารู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสูบ
ไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
4. เพื่อศึกษาปัจจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ
ไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
ขอบเขตการวิจยั
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมให้สามารถมีการขับเคลื่อนการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนา
เยีย จังหวัดอุบลราชธานี และเครื อข่ายองค์กรในชุมชนที่เป็ นพื้นที่ที่ต้งั ของโรงเรี ยน โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย
หลักคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 6 จํานวน 726 คน ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะสามารถทําให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รูปแบบ
กระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิและพบปัจจัยความสําเร็ จใน
การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ที่ได้จะแสดงให้เห็นการ
ขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี แล้วยังจะขยายผลไปสู่ชุมชนที่ต้งั ของโรงเรี ยน และนําไปสู่การวางนโยบาย มาตรการหรื อ
แผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่หรื อในระดับจังหวัดได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา และใช้เป็ นแนวทางการดําเนินการวิจยั โดยได้นาํ เสนอสิ่งที่ได้ศึกษามีรายละเอียดดัง
หัวข้อต่อไปนี้
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการติดบุหรี่ ในเด็ก
2.3 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูบบุหรี่
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และวิธีดาํ เนินการ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1. ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับบุหรี่
ปัจจุบนั มีผเู้ สพติดบุหรี่ ทวั่ โลก 11,000 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น ผูท้ ี่สูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่องจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคต่างๆ ที่เป็ นผลมาจากการสูบบุหรี่
ทั้งนี้เพราะในควันบุหรี่ มีสารพิษและผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นอย่างมาก โดยปัจจุบนั มีผเู้ สียชีวิตจากการสูบ
บุหรี่ ปีละ 5 ล้านคนทัว่ โลก
2.1.1 สารพิษในควันบุหรี่และผลกระทบต่อสุ ขภาพ
บุหรี่ ที่เผาไหม้ก่อให้เกิดควันบุหรี่ ที่มีสารประกอบทางเคมี ประมาณ 4,000 ชนิด เป็ น
สารเคมีที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย 250 ชนิด และในจํานวนนี้ เป็ นสารก่อมะเร็ ง 60 ชนิด ตัวอย่างเช่น
นิโคติน เป็ นสารไม่มีสี มีลกั ษณะคล้ายนํ้ามัน มีอาํ นาจการเสพติดสูง ออกฤทธิ์โดยตรงที่
สมองภายใน 10 วินาที ทําให้ผสู ้ ูบรู ้สึกเป็ นสุข สบายใจ เสพติดบุหรี่ และเลิกได้ยาก
ทาร์ มีลกั ษณะคล้ายนํ้ามันดิน ประกอบด้วยสารอันตรายหลายชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ ง
ละอองของเหลวของสารทาร์จะจับติดอยูท่ ี่ทางเดินหลอดลม และถุงลมปอดทําให้เกิดอาการระคายเคือง ไอ
เรื้ อรัง มีเสมหะ เป็ นสาเหตุของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรังและมะเร็ งปอด รวมทั้งมะเร็ งในอวัยวะอื่น ๆ
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คาร์ บอนมอนนอกไซด์ เป็ นก๊าซไม่มสี ี ไม่มีกลิ่น มีคุณสมบัติแย่งจับฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดงได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจน ทําให้หวั ใจต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อให้เลือดนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายได้เพียงพอ ถ้าได้รับก๊าซนี้จาํ นวนมากจะทําให้เกิดอาการมึนงง คลื่นไส้และเหนื่อยง่าย
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นก๊าซที่ทาํ ลายเยือ่ บุหลอดลมส่วนปลายและถุงลมปอดทําให้ผนัง
ถุงลม โป่ งพอง ส่งผลให้การทํางานของปอดลดลง มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซ ทําให้ร่างกายได้รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ เหนื่อยหอบง่าย เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมปอดโป่ งพอง ซึ่งเป็ นโรคเรื้ อรังและ
ทรมาน
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็ นก๊าซที่ทาํ ลายเยือ่ บุหลอดลมส่วนต้น ซึ่งบริ เวณนี้จะทําหน้าที่คอย
ช่วยดักสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆไม่ให้เข้าสู่ทางเดินหายใจ ผูส้ ูบบุหรี่ จะมีอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลม
อักเสบเรื้ อรัง
สารกัมมันตภาพรังสี ควันบุหรี่ ประกอบด้วยสารกัมมันตภาพรังสีต่าง ๆ ที่เป็ นสารก่อ
มะเร็ ง
สารปรุ งแต่งในบุหรี่ ในการผลิตบุหรี่ จะใส่สารปรุ งแต่งหลายชนิดเพื่อให้บุหรี่ มีรสชาติดีข้ ึน
แต่สารเหล่านี้ก่อให้เกิดพิษภัยของบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น เช่น โกโก้ มีฤทธิ์ขยายหลอดลม ส่งผลให้ผสู้ ูบบุหรี่ มี
โอกาสได้รับควันบุหรี่ และสารนิโคตินเพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดการเผาไหม้โกโก้จะกลายเป็ นสารก่อมะเร็ งชนิด
หนึ่ง นํ้าตาล เมื่อเผาไหม้จะช่วยเพิ่มฤทธิ์เสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้ อเยือ่ ทําให้
แสบตาหลอดลมอักเสบ และไอ รวมทั้งทําให้การดูดซึมนิโคตินดีข้ ึน เมนทอลทําให้รู้สึกเย็นคอ ผูส้ ูบบุหรี่
สามารถอัดควันบุหรี่ อยูใ่ นปอดได้นานขึ้น ทําให้โอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ได้เพิม่ ขึ้น เป็ นต้น
ในระหว่างการสูบบุหรี่ จะเกิดควันบุหรี่ 2 แบบ คือ ควันบุหรี่ ที่สูบเข้าปอด หรื อ ที่พ่นออกมา และ
ควันบุหรี่ ที่ออกมาจากการเผาไหม้บุหรี่ ที่ปลายมวน เมื่อสูดควันบุหรี่ เข้าสู่ปอดร่ างกายจะดูดซึมสารพิษใน
ควันบุหรี่ เข้าสู่กระแสเลือด และไหลเวียนไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ทัว่ ร่ างกาย ทําให้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
และเกิดโรคต่าง ๆ แบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญที่สุดของโรคหัวใจซึ่งสามารถ
ป้ องกันได้ เมื่อเทียบกับสาเหตุอื่น ๆ ของโรคหัวใจ เช่น ไขมันในเส้นเลือดสูงเบาหวาน เป็ นต้น โดยเฉลี่ย
แล้วผูต้ ิดบุหรี่ จะมีเส้นเลือดเสื่อมและเกิดการตีบตันเร็ วมากกว่าผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ถึง 10-15 ปี นอกจากนี้ มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ถึง 10 เท่า โดยความ
เสี่ยงจะเพิ่มตามจํานวนบุหรี่ ที่สูบ และในกลุ่มผูท้ ี่เกิดภาวะหัวใจวายจากกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉียบพลัน พบว่า
ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 25 จะไปเสียชีวติ ที่โรงพยาบาล นัน่ คือหากเกิดภาวะหัวใจวายจาก
กล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วโอกาสรอดชีวิตจะมีนอ้ ยลงและจะมีปัญหาเรื่ องคุณภาพชีวติ ต่อไป
โรคมะเร็งปอด บุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคมะเร็ ง พบว่าบุหรี่ เป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ งปอด ถึงร้อยละ 82 ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ งเพิ่มขึ้นตามปริ มาณบุหรี่ ที่สูบต่อ
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วัน และระยะเวลาการสูบบุหรี่ ผูท้ ี่สูบบุหรี่ มากกว่า25 มวนต่อวัน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ ง
ปอดมากกว่าผูไ้ ม่สูบถึง 25เท่า นอกจากนี้ บุหรี่ ยงั เป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ งกล่องเสียง ช่องปาก หลอด
อาหาร ไต ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ปากมดลูกและกระเพาะปัสสาวะ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง และ โรคถุงลมโป่ งพองบุหรี่ เพิ่ม
ความเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยทําให้เกิดการอักเสบระคายเคืองของทางเดินหายใจ ทําให้
มีเสมหะมากในผูป้ ่ วยที่ไอเรื้ อรัง เกิดถุงลมโป่ งพองเนื่องจากมีการขยายและทําลายถุงลมเล็กๆในปอด ร้อย
ละ 90 ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ซองต่อวัน เป็ นระยะเวลาไม่ต่าํ กว่า 20 ปี ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดไม่สามารถแก้ไขให้
กลับมาเป็ นปกติได้แม้ว่าจะหยุดสูบบุหรี่ มานาน และการตอบสนองต่อการรักษามีจาํ กัด
โรคระบบทางเดินอาหาร บุหรี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดแผลในทางเดินอาหารส่วนบน
พบแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้นของผูส้ ูบบุหรี่ ได้มากกว่าและอัตราการหายของแผลช้ากว่า
ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ รวมถึงแผลที่จะทะลุสูงขึ้นด้วยและเมื่อมีเลือดออก เลือดก็จะหยุดไหลช้ากว่า นัน่ คือยากต่อการ
รักษาและเป็ นอันตรายต่อชีวติ มากกว่า
โรคในช่ องปาก บุหรี่ เป็ นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปริ ทนต์ สารเคมีในบุหรี่ ทาํ ให้
กระบวนการหายของโรคปริ ทนต์และแผลในการผ่าตัดในช่องปากช้าลง ผูส้ ูบบุหรี่ จะมีคราบหินปูนจับฝัง
แน่นที่ฟัน เกิดช่องว่างระหว่างฟันและเหงือกโครงสร้างของกระดูกและเนื้ อเยือ่ ที่ฟันหายไป นอกจากนี้ บุหรี่
ยังทําให้เกิดกลิ่นปากฟันเหลือง เหงือกร่ น และระคายในคอ
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากเส้นเลือดและประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศชายเสื่อม ซึ่งควันบุหรี่ มสี ารที่ทาํ ให้หลอดเลือดตีบแคบลงการทํางานจึงเสื่อมลง นอกจากนี้ ยงั
พบว่าตัวอสุจิในผูส้ ูบบุหรี่ มีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากกว่าผูไ้ ม่สูบบุหรี่ รวมทั้งจํานวนตัวอสุจิลดลงด้วย จึง
เป็ นความเสี่ยงต่อการเป็ นหมัน
2.1.2 อันตรายจากควันบุหรี่มอื สอง
ควันบุหรี่ มือสอง หมายถึง ควันบุหรี่ ในสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยควันบุหรี่ จากปลายมวน
บุหรี่ และควันที่ถกู หายใจออกหรื อพ่นออกมาโดยผูส้ ูบบุหรี่ ผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ ดงั กล่าว
เรี ยกว่า ผูส้ ูบบุหรี่ มือสอง ซึ่งได้รับอันตรายจากพิษภัยบุหรี่ และเกิดโรคได้เช่นเดียวกับผูส้ ูบบุหรี่ หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า ไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ มือสองหมายความว่า การสูดควันบุหรี่ มือสอง
แม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น การสูดควันบุหรี่ มือสอง แม้เพียงระยะสั้นๆ ก็ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจทันทีซ่ึงเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจวายในระยะยาว
คนทัว่ ไปมักได้รับควันบุหรี่ มือสองในบ้าน รถโดยสาร สถานที่ทาํ งาน และสถานที่สาธารณะ
ต่างๆ แม้การสํารวจจะพบว่า คนไทยทั้งที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ กว่าร้อยละ 90 รับรู้ว่าการสูบบุหรี่ มือสอง
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เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ผสู้ ูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ขาดความตระหนักถึงอันตรายที่คนในบ้านจะได้รับจากควัน
บุหรี่ มือสอง มีการรวบรวมงานวิจยั ทัว่ โลกที่พบว่าควันบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อเด็ก ดังนี้
2.1.2.1 เด็กจากครอบครัวที่พ่อ หรื อ แม่ หรื อ ทั้งพ่อและแม่สูบบุหรี่ จะเป็ นเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพสองเท่าของเด็กที่อยูใ่ นครอบครัวที่ปลอดบุหรี่
2.1.2.2 เด็กที่ได้รับควันบุหรี่ มือสองจะนําไปสู่การเป็ นผูส้ ูบบุหรี่ ในอนาคต
2.1.2.3 ถ้าพ่อแม่สูบบุหรี่ วนั ละซองที่บา้ น ทําให้ลกู ต้องหายใจเอาควันบุหรี่ เข้าไปเท่ากับ
50 ซอง ต่อปี
2.1.2.4 ในประเทศจีน เด็กที่เกิดมามีน้ าํ หนักน้อยมักเกิดในครอบครัวที่มคี นสูบบุหรี่ ต้งั แต่1
ซองต่อวันขึ้นไป รวมทั้งเด็กมีโอกาสเสี่ยง 4.8 เท่าในการรับการรักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
2.1.2.5. การศึกษาของโรงพยาบาลในนิวยอร์ก พบว่าควันบุหรี่ มือสองเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่ทาํ
ให้เด็กหมดสติ
2.1.2.6. งานวิจยั ของสหรัฐอเมริ กา พบว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ เป็ นปัจจัย
เสี่ยงสําคัญที่ทาํ ให้ เกิดโรคหูช้ นั กลางอักเสบ ในเด็กก่อนวัยอนุบาล
จะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ ที่กล่าวมาข้างต้นได้อธิบายเกี่ยวกับสารพิษในควัน
บุหรี่ ซึ่งมีสารเคมีที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย 250 ชนิด และในจํานวนนี้เป็ นสารก่อมะเร็ งมากถึง 60 ชนิด
ตัวอย่างเช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์
สารกัมมันตภาพรังสี และยังมีสารปรุ งแต่งในบุหรี่ หลายชนิดเพื่อให้บุหรี่ มีรสชาติดีข้ ึน แต่สารเหล่านี้
ก่อให้เกิดพิษภัยจากบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น เช่น โกโก้ มีฤทธิ์ขยายหลอดลม ส่งผลให้ผสู้ ูบบุหรี่ มีโอกาสได้รับควัน
บุหรี่ และสารนิโคตินเพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดการเผาไหม้โกโก้จะกลายเป็ นสารก่อมะเร็ งชนิดหนึ่ง นํ้าตาล เมื่อ
เผาไหม้จะช่วยเพิ่มฤทธิ์เสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้ อเยือ่ ทําให้แสบตาหลอดลม
อักเสบ และไอ รวมทั้งทําให้การดูดซึมนิโคตินดีข้ ึน เมนทอลทําให้รู้สึกเย็นคอ ผูส้ ูบบุหรี่ สามารถอัดควัน
บุหรี่ อยูใ่ นปอดได้นานขึ้น ทําให้โอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ได้เพิม่ ขึ้น แม้กระทั้งอันตรายจากควันบุหรี่ มือสอง ก็
มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ดว้ ย เช่นกัน การศึกษาในครั้งนี้ผวู้ ิจยั จึงให้ความหมายคําว่า ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
หมายถึง ความเข้าใจของบุคคลที่สามารถบอกได้ว่าสารพิษในบุหรี่ ตัวอย่างเช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอน
มอนนอกไซด์ และสารปรุ งแต่งในบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งผูส้ ูบและผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับ
ควันบุหรี่ อย่างไรบ้าง ความหมายดังกล่าวนี้กาํ หนดขึ้นเพื่อนําไปประกอบการจัดทําแบบสอบถามเพื่อวัด
ความรู้ในกลุ่มนักเรี ยน
2.2. แนวคิดเกีย่ วกับการติดบุหรี่ในเด็ก
2.2.1 ความหมายของการติดบุหรี่ การติดบุหรี่ เป็ นการติด 2 ทางร่ วมกัน คือ
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2.2.1.1 การติดทางร่ างกาย คือการที่ร่างกายติดสารนิโคติน เกิดจากการสูบบุหรี่ อยูเ่ ป็ น
ประจําจนร่ างกายติดสารนิโคตินซึ่งเป็ นสารเสพติดที่อยูใ่ นบุหรี่ เมื่อหยุดสูบบุหรี่ สารนิโคตินในร่ างกายจะ
ลดลงทําให้เกิดอาการขาดนิโคตินได้แก่ อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย คิดอะไรไม่ออก ต้องหาบุหรี่ มาสูบ
เพื่อเติมนิโคตินให้เพียงพอดังเดิม
เมื่อหยุดสูบบุหรี่ ภาวะเสพติดทางร่ างกายจะค่อยๆหายไปในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
ดังนั้นถ้าเราสามารถทนหยุดสูบบุหรี่ ได้เพียง 2-3 สัปดาห์ ร่ างกายของเราก็จะพ้นจากภาวะติดบุหรี่
2.2.1.2 การติดทางจิตใจ คือการสูบบุหรี่ จนติดเป็ นนิสยั เกิดจากการเรี ยนรู้ว่าการสูบบุหรี่
ทําให้หายเครี ยด เพลิดเพลิน หายเบื่อ สมองแล่น ทําให้เกิดการติดอกติดใจอยากสูบเรื่ อยๆ จนติดเป็ นนิสยั
หรื อเป็ นความเคยชินอย่างหนึ่ง เมื่อไหร่ ที่รู้สึกเครี ยดหรื อเบื่อๆ ก็จะคิดถึงบุหรี่ ภาวะเสพติดทางจิตใจเป็ น
สาเหตุสาํ คัญ ของการกลับมาสูบใหม่หลังจากเลิกได้แล้ว ดังนั้นผูท้ ี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ และผูท้ ี่เลิกสูบบุหรี่
ได้แล้วยังต้องปฏิบตั ิตนเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ต่อไปเรื่ อยๆ จนเกิดเป็ น "นิสยั " หรื อเป็ นความเคยชินอันใหม่ที่
ไม่มีการสูบบุหรี่
2.2.2 สาเหตุของการเสพติดบุหรี่ในเด็ก
วัยรุ่ นเป็ นช่วงเวลาที่สาํ คัญช่วงหนึ่งของชีวิต เป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็ นระยะ
พัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็ นวัยผูใ้ หญ่ท้งั ในด้านร่ ายกาย จิตใจ และจิตสังคม วัยรุ่ นเป็ นวัยที่
อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มีความต้องการเป็ นอิสระและชอบท้าทายในด้านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญในวัยรุ่ น กล่าวได้ว่าวัยรุ่ นทุกคนจะให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงมาก เพราะเด็ก
ต้องการเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็ นพัฒนาการที่ปกติ และมีส่วนส่งเสริ มให้วยั รุ่ นเติบโตเป็ นวัย
ผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากวัยรุ่ นขาดการชี้แนะ การอบรมจากพ่อ แม่ครู อาจารย์ อาจทําให้เด็กวัยรุ่ น
ขาดวิจารณญาณว่าสิ่ งใดสมควรทํา สิ่ งใดไม่สมควรทํา ทั้งความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลองและการท้า
ทายจากเพื่อนก็มีส่วนผลักดันให้วยั รุ่ นมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อุบตั ิเหตุ และความรุ นแรง
มากกว่าวัยอื่น เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่
งานวิจยั ของเอแบคโพลล์ ที่ศึกษาเรื่ อง การสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน นักศึกษาและพฤติกรรม
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง : กรณี ศกึ ษานักเรี ยน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับปริ ญญาตรี จาก 25
จังหวัดทัว่ ประเทศ ปี พ.ศ.2548 ได้ช้ ีให้เห็นความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน นักศึกษากับ
พฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งทําให้เราต้องหันมามองปัญหาการเสพติดบุหรี่ ของเยาวชนไทยกันใหม่ งานวิจยั
ดังกล่าวพบข้อมูลที่น่าตกใจคือกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาที่สูบบุหรี่ มีผทู้ ี่ดื่มเหล้ามากกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ 3.5 เท่า
เที่ยวกลางคืนมากกว่า 3.2 เท่า เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่า 3.7 เท่า เล่นการพนันมากกว่า 3.3 เท่า และใช้ยาเสพ
ติดอื่นมากกว่า 16 เท่า และหากวิเคราะห์เฉพาะผูต้ ิดยาเสพติด มีตวั เลขที่น่าตกใจมากว่านักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สูบบุหรี่ เป็ นผูท้ ี่ใช้ยาเสพติดมากกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ 27 เท่า ขณะที่ในนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ผูท้ ี่สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติดมากกว่าผูไ้ ม่สูบ 10 เท่า ดังนั้นหากเราจะป้ องกันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด
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มาตรการสําคัญที่สุดคือ การป้ องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุนอ้ ยระดับมัธยม ถ้า
เราสามารถลดเยาวชนในวัยนี้ ไม่ให้สูบบุหรี่ ได้มากเท่าใด เราก็ลดจํานวนเยาวชนที่จะติดยาเสพติดได้มาก
เท่านั้น (วารสารโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ 2548 : 3, อ้างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12) ผล
การสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับสาเหตุการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น พบว่า สาเหตุสาํ คัญ 5 ประการ
ที่ชกั นําให้วยั รุ่ นเริ่ มสูบบุหรี่ คือ 1) ความอยากรู้อยากลอง 2) การตามอย่างเพื่อนหรื อเพื่อนชวน 3) การตาม
อย่างสมาชิกในครอบครัว 4) เพื่อเข้าสังคม 5) สาเหตุจากการทํางาน (วารสารสมาร์ท 2548, อ้างถึงใน ธัญ
รดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12) และพบว่าคนสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เริ่ มลิม้ ลองบุหรี่ มวนแรกในช่วงที่ยงั
เป็ นวัยรุ่ น แต่ชายกับหญิงก็มีการเริ่ มต้นที่ต่างกัน โดยเฉลี่ยนั้นผูช้ ายเริ่ มสูบบุหรี่ มวนแรกราว ๆ อายุ 18 ปี แต่
ผูห้ ญิงเริ่ มเมื่ออายุ 20ปี นัยสําคัญของข้อเท็จจริ งนั้นคือ สําหรับวัยรุ่ นชาย ถ้าก่อนอายุ 20ปี เขาไม่ได้แตะต้อง
บุหรี่ เลยโอกาสที่เขาจะไม่ยงุ่ กับมันไปตลอดชีวติ ก็มีสูง (ศรัณญา เบญจกุลและคณะ, 2550 : 142-145, อ้างถึง
ใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12)
ขณะนี้ เรามีเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ที่เสพติดบุหรี่ (สูบประจํา) 3 แสนคน และสูบเป็ นบางครั้ง
1.5 แสนคน ตัวเลขนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมาบ่งบอกว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็ จในการ
ป้ องกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ ซึ่งหมายความต่อไปว่า เรายังไม่ประสบความสําเร็ จในการป้ องกัน
เยาวชนจากการติดยาเสพติดชนิดอื่น ๆ รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่นๆด้วย หนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น คือการร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสิ่งที่เป็ นบทบาทโดยตรงของ
โรงเรี ยน คือ การกําหนดให้โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่
2.2.3 แนวทางการป้องกันและแนวทางแก้ไขเด็กที่ตดิ บุหรี่
กรณีคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ก็ไม่ควรริ ลองไม่ควรคิดว่าเป็ นเรื่ องโก้เก๋ หรื อทําตามเพื่อน ในการ
ป้ องกันสามารถปฏิบตั ิตามดังนี้
2.2.3.1 การป้ องกันตัวเอง
1) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่ ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่
2) รู้จกั ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยเหตุผล หากไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตัวเอง ควรปรึ กษา
พ่อ แม่ ครู หรื อญาติผใู้ หญ่ที่ไว้ใจ
3) ไม่ทดลองสูบบุหรี่ และกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อมีผอู้ ื่นชักชวน
4) ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
2.2.3.2 การป้ องกันในครอบครัว
1) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยให้ความรัก ความเข้าใจ ความใกล้ชิดระหว่าง
พ่อ แม่ ลูก และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเมื่อลูกมีปัญหา
2) พ่อแม่ตอ้ งประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด
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2.2.3.3 การป้ องกันในโรงเรี ยน
1) ครู อาจารย์ตอ้ งประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นที่ปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิ
ตัวในทางที่ถกู ต้องเหมาะสม
2) ครู อาจารย์ตอ้ งคอยสอดส่องพฤติกรรมของนักเรี ยนรวมทั้งประสานงานกับ
ผูป้ กครองเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของบุหรี่ ในโรงเรี ยน
3) ครู อาจารย์ตอ้ งศึกษาความรู้ เรื่ องบุหรี่ และสารเสพติดและวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกวิธี
2.2.3.4 การป้ องกันในชุมชน ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่ วมที่จะทําให้ชุมชนอยูร่ ่ วมกัน
โดยปราศจากบุหรี่ และสารเสพติด
2.2.4 แนวทางแก้ไขเด็กที่ตดิ บุหรี่
2.2.4.1 วิธีต่อสูก้ บั การติดทางร่ างกาย คือ หยุดสูบบุหรี่ ให้ได้สกั 2-3 สัปดาห์ และ ใช้ยาช่วย
การใช้ “ยาช่วยอดบุหรี่ ” ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การอดบุหรี่ ง่ายขึ้นการใช้ยาสามารถช่วยลดความ
ทรมานจากการติดทางร่ างกายได้ทาํ ให้เราสามารถทุ่มเทกําลังใจในการต่อสูก้ บั การติดทางจิตใจได้เต็มที่ การ
ใช้ยาที่มีการศึกษาว่าช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ ประสบความสําเร็ จมากขึ้น คือ การให้นิโคตินทดแทนในรู ป
ของ หมากฝรั่งนิโคตินและแผ่นปะนิโคติน หลักการของทั้งหมากฝรั่งและแผ่นปะนิโคตินคือการให้
นิโคตินแก่ ร่ างกายในขนาดตํ่าๆ เพื่อระงับอาการขาดนิโคตินแล้วค่อยๆ ลดขนาดยาลงเรื่ อยๆ จนหมด ทั้ง
หมากฝรั่งและแผ่นปะนิโคตินใช้ได้ผลใกล้เคียงกันแต่ก็มีขอ้ ดีขอ้ เสียต่างกันบ้างคือเราสามารถใช้แผ่นปะ
นิโคตินได้ตลอดเวลารวมทั้งเวลานอนด้วยทําให้เมื่อตื่นขึ้นมาเราจะไม่ค่อย"หิว"บุหรี่ ส่วนหมากฝรั่งนิโคติน
นั้นเราสามารถเพิ่มหรื อลดปริ มาณนิโคตินได้เองในระดับหนึ่งโดยการเคี้ยวถี่หรื อห่างลง นอกจากนี้การ
เคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินยังช่วยลดความ"เหงาปาก" ได้ดว้ ยแต่การใช้ยาก็มขี อ้ จํากัดคือ เมื่อเริ่ มใช้ยาผูส้ ูบบุหรี่
ต้องหยุดสูบทันที การใช้ยาไปด้วยแล้ว "ค่อยๆสูบน้อยลง" จะทําให้เลิกสูบบุหรี่ สาํ เร็ จ นอกจากนั้นปริ มาณ
นิโคตินโดยรวมที่ร่างกายได้รับเข้าไปอาจมากเกินไปทําให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นการใช้ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ จึง
ต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์
2.2.4.2 วิธีต่อสูส้ ูก้ บั การติดทางใจ
1) หลีกเลี่ยงสิ่ งยัว่ ยุหรื อกิจกรรมที่อาจทําให้เกิดความอยากสูบบุหรี่ เช่น ไม่พกบุหรี่
ติดตัว ทิ้งอุปกรณ์สูบบุหรี่ ท้ งั หมด ไม่เข้าใกล้คนที่กาํ ลังสูบบุหรี่ เลือกที่นงั่ ในบริ เวณที่หา้ มสูบบุหรี่ ถ้า
ดื่มกาแฟหรื อเหล้าแล้วอยากสูบบุหรี่ ก็ให้หยุดดื่มหรื อเปลี่ยนไปดื่มอย่างอื่นแทน ถ้าต้องสูบบุหรี่ หลัง
อาหารก็ให้ลุกขึ้นหาอะไรทําทันทีที่รับประทานอาหารอิม่
2) เบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเกิดความอยากสูบบุหรี่ ข้ ึนมา เช่น อาบนํ้า หาอะไรทํา
เล่นกีฬา
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3) เสริ มสร้างกําลังใจ ในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น คิดทบทวนผลเสียของการสูบบุหรี่
และผลดีของการหยุดสูบบุหรี่ บอกคนรอบข้างว่าท่านกําลังพยายามหยุดสูบบุหรี่ เพื่อ พวกเขาจะได้ช่วย
เชียร์และไม่มายัว่ หรื อ ส่งบุหรี่ ให้เวลาท่านหงุดหงิดเขาจะได้เข้าใจ ทําให้ท่านต้องพยายามอย่างจริ งจังมาก
ขึ้น เก็บเงินค่าบุหรี่ ใส่กระปุกออมสินไว้ ให้รางวัลตัวเองถ้าเลิกสูบบุหรี่ ได้
4) หาวิธีอื่นๆในการจัดการกับความเครี ยด คือ วิธีจดั การกับความเครี ยดนั้นมี
มากมายหลายวิธี บางคนใช้วิธีดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา บางคนใช้วิธีปิดห้องแล้วตะโกนดังๆ หรื อลองศึกษา
สังเกตดูพฤติกรรมของพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไม่สูบบุหรี่ ว่าเขาจัดการกับความเครี ยดอย่างไร ทดลองใช้วิธี
จัดการกับความเครี ยดแบบต่างๆดู แล้วจดจําวิธีที่ท่านชอบเอาไว้ใช้
5) กําหนดวันที่จะหยุดสูบอย่างเด็ดขาด เพื่อให้มีเวลาเตรี ยมตัวและ"ทําใจ" อาจจะ
กําหนดโดยใช้วนั ที่มคี วามหมายพิเศษบางอย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน วันเกิดลูก หรื ออาจกําหนด
เป็ นระยะเวลาเช่นอีก 3 วัน 7 วัน หรื อ 10 วัน หรื ออีก 2 สัปดาห์ก็ได้ หลังจากนั้นให้ใช้เวลาช่วงนี้ค่อยๆ
พยายามลดการสูบบุหรี่ ลง โดยจํากัดจํานวนบุหรี่ ที่จะสูบในแต่ละวันลงเรื่ อยๆ สูบเพียงครึ่ งมวนแล้วทิ้ง
กําหนดวันที่จะไม่สูบบุหรี่ เลยทั้งวันจากสัปดาห์ละ 1 วัน แล้วค่อยๆเพิ่มเป็ นสัปดาห์ละ 2 วัน 3 วัน หรื อ
ค่อยๆเพิ่มเป็ น 2 วันติดกัน 3 วันติดกัน ฯลฯ ในระหว่างนี้ ให้พยายามปฏิบตั ิตามวิธีที่กล่าวมาแล้วไปด้วยคือ
หลีกเลี่ยงสิ่งยัว่ ยุ เบี่ยงเบนความสนใจ เสริ มสร้างกําลังใจ และเปลี่ยนวิธีจดั การกับความเครี ยด เมื่อถึงวันที่
ท่านกําหนดว่าจะหยุดสูบบุหรี่ ให้ท้ิงบุหรี่ ที่เหลือและอุปกรณ์การสูบบุหรี่ ให้หมดแล้วหยุดสูบบุหรี่ ทนั ที แล้ว
ปฏิบตั ิตามวิธีขา้ งต้นต่อไปจนสามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้เด็ดขาดและเกิดเป็ น "นิสยั " หรื อความคุน้ เคยอันใหม่
ที่ไม่ตอ้ งสูบบุหรี่
จากแนวคิดเกี่ยวกับการติดบุหรี่ ในเด็กจะพบว่ามีการให้ความหมายเกี่ยวกับการติดบุหรี่ ใน 2 ทาง
คือการติดทางร่ างกายและการติดทางจิตใจ สาเหตุของการติดเกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มี
ความต้องการเป็ นอิสระและชอบท้าทายในด้านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญใน
วัยรุ่ น หากวัยรุ่ นขาดการชี้แนะ การอบรมจากพ่อ แม่ครู อาจารย์ อาจทําให้เด็กวัยรุ่ นขาดวิจารณญาณว่าสิ่งใด
สมควรทํา สิ่งใดไม่สมควรทํา และเสี่ยงต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้ มีผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่สูบบุหรี่ เป็ นผูท้ ี่ใช้ยาเสพติดมากกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ 27 เท่า มาตรการสําคัญที่สุดคือ
การป้ องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุนอ้ ยระดับมัธยม ถ้าเราสามารถลดเยาวชนใน
วัยนี้ ไม่ให้สูบบุหรี่ ได้มากเท่าใด เราก็ลดจํานวนเยาวชนที่จะติดยาเสพติดได้มากเท่านั้น หนทางหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือการร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสิ่ งที่เป็ นบทบาท
โดยตรงของโรงเรี ยน คือ การกําหนดให้โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แนวทางการป้ องกันและแก้ไขเด็กที่
ติดบุหรี่ ประกอบด้วยการป้ องกันตัวเอง การป้ องกันในครอบครัว การป้ องกันในโรงเรี ยน และการป้ องกัน
ในชุมชน การศึกษาในครั้งนี้ผวู้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดดังกล่าวประกอบการจัดทําเครื่ องมือวิจยั ในส่วนของ
แบบสอบถามประเด็นข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การพักอาศัย สถานภาพของบิดามารดา
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ความสัมพันธ์ของนักเรี ยนกับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่นกั เรี ยนพบว่าสูบบุหรี่ ประเด็นพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน ได้แก่ การสูบบุหรี่ สาเหตุการสูบบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการสูบ
บุหรี่ สถานที่ โอกาส ชนิดของบุหรี่ ที่สูบและการพยายามเลิกสูบบุหรี่ ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ ในนักเรี ยนนอกจากนี้ผวู้ ิจยั ยังได้นาํ ความรู้ที่ได้ไป
ประกอบการทําแบบสังเกตและแนวประเด็นการสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่สูบบุหรี่
2.3 พระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมการสู บบุหรี่
2.3.1 กฎหมายเพือ่ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรการทางกฎหมาย เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญมากในการควบคุมยาสูบทั้งในด้านการ
ควบคุมตลาด การส่งเสริ มการขาย และการจํากัดสถานที่สูบบุหรี่ เพื่อคุม้ ครองสิทธิและสุขภาพของผูท้ ี่ไม่
สูบบุหรี่ ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบดังนี้
2.3.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรการทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งรวมถึง
ยาสูบทุกชนิดที่สูด ดม อม เคี้ยว สาระสําคัญของกฎหมายได้แก่
1) การห้ามขายบุหรี่ แก่ผทู้ ี่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี
2) การห้ามขายบุหรี่ ดว้ ยเครื่ องขายอัตโนมัติ
3) การห้ามแจกบุหรี่ เพื่อเป็ นตัวอย่าง หรื อ เพื่อให้แพร่ หลาย
4) การห้ามโฆษณาบุหรี่ หรื อแสดงเครื่ องหมายในสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสิ่ง
อื่นๆ รวมทั้งการห้ามแสดงซองบุหรี่ ที่จุดขาย
5) การห้ามโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อบุหรี่ เป็ นเครื่ องหมายของสินค้านั้น
6) การห้ามผลิต นําเข้า โฆษณา สินค้าที่เลียนแบบบุหรี่ หรื อซองบุหรี่
7) การห้ามส่งเสริ มการขายทุกรู ปแบบ ได้แก่ การขายสินค้าโดยการแจก แถม ให้
แลกเปลี่ยนกับบุหรี่ หรื อขายบุหรี่ โดยการแจก แลก แถม ให้แลกเปลี่ยนกับสินค้า
8) การพิมพ์คาํ เตือนสุขภาพข้างซองบุหรี่
9) การเปิ ดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บุหรี่
10) การแสดงฉลากที่ซองบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์
11) การห้ามขายบุหรี่ ที่ไม่ได้แสดงฉลากตามหลักเกณฑ์
จากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ผูว้ ิจยั เห็นว่าการห้ามโฆษณามี
นัยสําคัญมาก เพราะการโฆษณามีผลทําให้เยาวชนหรื อนักเรี ยนอยากลองสูบบุหรี่ กระตุน้ คนที่ติดบุหรี่ แล้ว
ให้อยากสูบและไม่คิดที่จะเลิก ทําให้คนที่เลิกบุหรี่ แล้วกลับมาสูบใหม่ และแม้จะมีกฎหมายห้ามโฆษณาและ
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ส่งเสริ มการขายทุกรู ปแบบ แต่บริ ษทั บุหรี่ ก็พยาบาลตลอดเวลาในการหาทางฝ่ าฝื น เพื่อโฆษณาบุหรี่ ใน
รู ปแบบต่างๆ
2.3.2 พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองสุ ขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ กําหนดสถานที่สาธารณะที่หา้ มสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นเป็ น
ระยะๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2535 จนปัจจุบนั ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 สถานที่สาธารณะ
สถานศึกษาและที่ทาํ งานทั้งหมดถูกกําหนดให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 สาระสําคัญของกฎหมายได้แก่
2.3.2.1. การจัดให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรี่ และ
เป็ นเขตปลอดบุหรี่
2.3.2.2. การจัดให้เขตปลอดบุหรี่ มีสภาพลักษณะและมาตรฐานตามที่กาํ หนด
2.3.2.3. การจัดให้มีเครื่ องหมายเขตสูบบุหรี่ หรื อ เขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กาํ หนด
2.3.2.4. การห้ามมิให้ผใู้ ดสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ ในสถานที่ตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น สถานที่สาธารณะ ยวดยาน ที่ทาํ งาน หากสามารถบังคับใช้ได้อย่างจริ งจัง จะส่งผลดี
หลายประการ คือ
1) คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่
2) ทําให้ผสู้ ูบบุหรี่ ลดปริ มาณการสูบบุหรี่
3) ทําให้ผสู้ ูบบุหรี่ อยากที่จะเลิกสูบบุหรี่ มากขึ้น
4) ทําให้ผสู้ ูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ ได้ง่ายขึ้น
5) ลดตัวแบบการสูบบุหรี่ นําไปสู่การมีค่านิยมไม่สูบบุหรี่
6) ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดสถานที่
7) ลดโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุไฟไหม้
8) ลดภาวะโลกร้อน
กระทรวงสาธารสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 กําหนดประเภทขอ
สถานที่สาธารณะเพื่อคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 สถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ ท้ งั หมด ได้แก่ รถโดยสารประจําทางรถ
โดยสารรับจ้าง รถรับส่งนักเรี ยน ที่พกั ผูโ้ ดยสาร หรื อ บริ เวณที่ใช้รอก่อนหรื อหลัง การใช้บริ เวณ
ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท ลิฟต์โดยสาร ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะหรื อบริ เวณที่ให้บริ การโทรศัพท์
สาธารณะ สุขา อาคารโรงมหรสพ ห้องสมุด ห้องประชุม อบรม หรื อสัมมนา อาคารร้านขายยา คลินิก
อาคารสถานที่ออกกําลังกายในร่ ม หรื อ อาคารสถานกีฬาในร่ ม อาคารอัฒจันทร์ดกู ีฬาหรื อการแสดง สนาม
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เด็กเล่น สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาหรอสถาบันการศึกษาระดับตํ่ากว่า
อุดมศึกษา ศาสนสถาน หรื อสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรื อศาสนาต่างๆ เฉพาะบริ เวณที่ประกอบ
ศาสนกิจ
ประเภทที่ 2 สถานที่สาธารณะที่ตอ้ งปลอดบุหรี่ เฉพาะบริ เวณที่มีระบบปรับอากาศ ได้แก่
สถานที่จดั แสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน หรื อหอศิลป์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่แสดง
สินค้าหรื อนิทรรศการ ร้านตัดผม สถานที่บริ การคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต ตูเ้ กมส์ หรื อตูค้ าราโอเกะ
หอพัก สถานที่จาํ หน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ประเภทที่ 3 สถานที่สาธารณะที่ให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ท้งั หมด ยกเว้นบริ เวณห้องพัก
ส่วนตัว หรื อห้องทํางานส่วนตัวของผูป้ ฏิบตั ิงาน และบริ เวณที่จดั ไว้เป็ น “เขตปลอดบุหรี่ ” ได้แก่ สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารทุกประเภทรวมถึงท่าอากาศยานและท่าเรื อโดยสาร มหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาหรื อ
สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป อุทยานหรื อศูนย์การเรี ยนรู้ สถานฝึ กอาชีพ สถานกวดวิชา
สถานที่สอนภาษา สอนดนตรี – ขับร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้ องกันตัว และ
อื่นๆ ศาสนสถาน หรื อสถานที่ประกอบศาสนกิจ ในนิกายหรื อศาสนาต่างๆ สถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้ง
หรื อสนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์
ผูฝ้ ่ าฝื น สูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าของสถานที่
สาธารณะที่ไม่จดั เขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
จาก พระราชบัญญัติคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ผูว้ ิจยั เห็นว่ากฎหมายฉบับ
นี้ ให้อาํ นาจกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศให้สถานที่ต่างๆ เป็ นที่ที่หา้ มสูบบุหรี่ เพื่อคุม้ ครองสิทธิ
ของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ในการที่จะได้รับอากาศบริ สุทธิ์ และปลอดจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ มือสอง
2.3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัตกิ ารควบคุมยาสู บในสถานศึกษา
เนื่องจากการบริ โภคยาสูบ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบลดปัญหาที่
จะส่งผลต่อสุขภาพของทั้งตนเองและบุคคลใกล้เคียง เพื่อเสริ มสร้างสุขภาพ สร้างความตระหนักถึงพิษภัย
และป้ องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงยาสูบโดยง่าย กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
และหน่วยงานในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบตั ิ ดังนี้
2.3.3.1 ห้ามมิให้หน่วยงาน สถานศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อรับการสนับสนุนใด ๆ จากผู้
ประกอบธุรกิจยาสูบซึ่งรวมถึงรู ปแบบการดําเนินกิจกรรม ของผูป้ ระกอบธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย “ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั “ (Corporate Social Responsibility : CSR)
2.3.3.2 ให้สถานศึกษาต้องบรรจุเรื่ องโรคเกี่ยวกับบุหรี่ ไว้ในหลักสูตรการเรี ยนการสอน
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2.3.3.3 ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา และห้ามมิให้มีการสูบ
บุหรี่ ในสถานศึกษา ตลอดจนกําชับให้นกั เรี ยน นักศึกษา ห้ามสูบบุหรี่ ในขณะอยูใ่ นเครื่ องแบบนักเรี ยน
นักศึกษา
2.3.3.4 ให้ผบู้ ริ หารการศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลาการในสถานศึกษา ควรประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี โดยการเลิกสูบบุหรี่
2.3.3.5 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการเรี ยนรู้ดา้ น
พิษภัยจากบุหรี่ และงานวิจยั เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา
ผูว้ ิจยั พบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความพยายามเพื่อป้ องกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรี ยนนักศึกษา
มิให้เข้าถึงการบริ โภคยาสูบได้ง่ายรวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่และวิธดี ําเนินการ
2.4.1 ความสําคัญของการกําหนดให้ โรงเรียนเป็ นเขตปลอดบุหรี่
นักเรี ยนมีเวลาส่วนใหญ่อยูท่ ี่โรงเรี ยน หรื อประมาณ 140 ชัว่ โมงต่อเดือนแรงผลักดันของวัยรุ่ น
ที่จะทําให้เขาเริ่ มต้นสนใจทดลองสูบบุหรี่ จึงเกิดขึ้นที่โรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการ
ป้ องกันเยาวชนจาก “บุหรี่ ” ซึ่งเป็ นสิ่งเสพติดที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของยาเสพติดร้ายแรงอื่น ๆ และทําให้เยาวชน
ก้าวสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
รายงานของสํานักงานนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี พ.ศ.2537 เกี่ยวกับการป้ องกัน
เยาวชนจากบุหรี่ ได้สรุ ปข้อมูลจากการทําวิจยั เรื่ องนโยบายปลอดบุหรี่ ที่ทาํ ในโรงเรี ยนต่อเนื่องหลายปี ระบุ
ว่านโยบายปลอดบุหรี่ ในโรงเรี ยนสามารถลดจํานวนการติดบุหรี่ ของเยาวชนได้ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ได้สาํ รวจโรงเรี ยนที่มีนโยบายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ และมีกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนทั้งหมด
จํานวน 30 โรงเรี ยน พบว่า สามารถลดจํานวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนลงประมาณร้อยละ 20 และ
สามารถลดจํานวนการเริ่ มต้นสูบบุหรี่ ของเยาวชนได้ดว้ ย (วารสารโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ 2548 : 3, อ้างถึงใน
ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 18)
นโยบายปลอดบุหรี่ และกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนมีประสิทธิภาพอย่างยิง่ ต่อการ
ป้ องกันนักเรี ยนไม่ให้เริ่ มต้นสูบบุหรี่ และช่วยให้นกั เรี ยนเลิกสูบบุหรี่ ได้ เพราะกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
จะช่วยให้เยาวชนตระหนักในอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มากยิง่ ขึ้น และได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของ
เขาเองเมื่อทํากิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่โรงเรี ยนต้องให้ความสําคัญกับกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
โรงเรี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชน ด้วยการสร้างนโยบายปลอด
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บุหรี่ ที่เข้มแข็งขึ้นภายในโรงเรี ยน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริ กา หรื อ CDC แนะแนวทางในการสร้าง
มาตรการป้ องกันการเสพติดบุหรี่ และนโยบายปลอดบุหรี่ ในโรงเรี ยน ดังนี้
2.4.1.1 นโยบายห้ามสูบบุหรี่ ภายในโรงเรี ยนจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก นักเรี ยน ครู
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่ าย รวมถึงต้องมีนโยบายไม่รับการสนับสนุนใด ๆ จากบริ ษทั บุหรี่ นโยบายปลอด
บุหรี่ ของโรงเรี ยนจะต้องชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่ องนี้อย่างสมํ่าเสมอ และมีการ
นําไปใช้ออกเป็ นกฎระเบียบของโรงเรี ยน เพื่อลดปัญหาการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน ขณะเดียวกัน นโยบายจะ
ต้องห้ามสูบบุหรี่ ไม่เฉพาะนักเรี ยน แต่ตอ้ งรวมไปถึงการห้ามครู สูบบุหรี่ หรื อเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรี ยน
รวมทั้งผูม้ าติดต่อกิจธุระภายในโรงเรี ยนด้วย เพราะการที่ผใู้ หญ่ในโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ จะเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับเด็ก เด็กจะได้ไม่คุน้ ชินกับสภาพแวดล้อมของการสูบบุหรี่ จนเป็ นเรื่ องธรรมดา การใช้นโยบายปลอด
บุหรี่ ของโรงเรี ยนจะได้ผลที่เข้มแข็งยิง่ ขึ้น เมื่อมีการนํามาใช้ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ของนักเรี ยน
และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้เรื่ องอันตรายของบุหรี่ และการจัดกิจกรรมเลิกสูบบุหรี่ ให้กบั ผูท้ ี่ติดบุหรี่ ใน
โรงเรี ยนด้วย
2.4.1.2 สร้างความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับปัญหาการสูบบุหรี่ กิจกรรมที่ให้การศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาการสูบบุหรี่ จะช่วยป้ องกันและลดปัญหาการสูบบุหรี่ ในเยาวชนได้ดียงิ่ ขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ทาํ ให้เยาวชนทราบถึงสภาพปัญหาของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
บุหรี่ ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนผลักดันให้วยั รุ่ นสูบบุหรี่ ผลด้านลบกับ
สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมที่มาจากการสูบบุหรี่ แรงจูงใจและแรงผลักดันต่างๆ ที่มีอิทธิพล ทําให้
วัยรุ่ นสูบบุหรี่ วิธีการรณรงค์และการสร้างทักษะการปฏิเสธบุหรี่ ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และสื่อต่างๆที่สร้าง
ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาการสูบบุหรี่ มากยิง่ ขึ้น แม้ว่าการให้การศึกษาเรื่ องบุหรี่ ควรจะให้กบั
เยาวชนตั้งแต่ก่อนระดับมัธยมก็ตาม แต่เด็กในระดับมัธยมควรจะได้รับข้อมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับอันตราย
ของการสูบบุหรี่ อย่างสมํ่าเสมอ และในลักษณะการถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยการเรี ยนรู้จาก
บุคคลในวัยเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กบั เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องอยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมกับวัย และมีการส่งเสริ มให้มากขึ้นตามระดับชั้น และให้มีกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มาก
ยิง่ ขึ้นเมื่ออยูใ่ นระดับมัธยมปลาย
2.4.1.3 จัดฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่จาํ เป็ นให้กบั ครู เมื่อครู ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรในการป้ องกันการสูบบุหรี่ ความสําเร็ จของกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จะมีมากยิง่ ขึ้น เพราะได้รับ
ความเข้าใจและรู้แนวทางในการพัฒนากิจกรรม การฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนในการสร้างหลักสูตรการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และรู ปแบบของกิจกรรมจากผูท้ ี่มีทกั ษะในด้านการ
ฝึ กอบรม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้กบั ครู ได้พฒั นากิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในทิศทางที่ตอ้ งการ
2.4.1.4 ให้พ่อแม่และครอบครัวของนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไม่ให้บุตรหลานสูบ
บุหรี่ ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากกับเยาวชน ในการตัดสินใจว่าเขาควรจะเป็ นคนที่สูบบุหรี่ หรื อไม่
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สมาชิกในครอบครัวควรจะให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนด้วยการไม่สูบบุหรี่ และช่วยรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อีก
ทางหนึ่งถ้าเป็ นไปได้ ดังนั้น กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ของโรงเรี ยนควรจะให้การบ้านในเชิงปฏิบตั ิที่
มอบหมายให้กบั นักเรี ยน และสามารถเพิ่มความรู้ให้กบั ครอบครัวของนักเรี ยนได้ดว้ ย เช่น อาจจะให้
นักเรี ยนไปรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนให้ที่บา้ นของนักเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ดว้ ย หรื อแม้แต่การเชิญชวนให้ผปู้ กครองที่สูบบุหรี่
เลิกสูบบุหรี่
2.4.1.5 มีการจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สาํ หรับนักเรี ยน การ
สร้างนโยบายปลอดบุหรี่ ในโรงเรี ยนมีส่วนสัมพันธ์กบั กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน โรงเรี ยนควร
จะเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยนสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อลดแรงจูงใจต่างๆ ที่มีผลต่อเยาวชน ในการเริ่ ม
สูบบุหรี่ ท้ งั ภายในโรงเรี ยนและภายในชุมชนตัวอย่างเช่น ให้นกั เรี ยนลองไปสํารวจร้านค้าต่างๆ รอบๆ
โรงเรี ยนที่มกี ารขายบุหรี่ หรื อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บุหรี่ ที่ร้าน และลองเขียนจดหมายเชิญชวนให้
ร้านค้าต่างๆ ไม่ขายบุหรี่ ให้กบั เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หรื อถอนโฆษณาบุหรี่ ออกจากร้าน หรื อไม่ให้โชว์สินค้า
บุหรี่ ไว้ที่หน้าร้าน แต่ให้นาํ ไปไว้ที่หลังเคาน์เตอร์แทน นอกจากนี้ ลองให้นกั เรี ยนเขียนจดหมายรณรงค์ไม่
สูบบุหรี่ ลงในสื่อและนิตยสารที่เกี่ยวกับวัยรุ่ นในโอกาสต่างๆ
2.4.1.6 จัดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือกับนักเรี ยนหรื อเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนให้เลิกสูบ
บุหรี่ การพยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนภายในโรงเรี ยน จะเป็ นการป้ องกันนักเรี ยนคนอื่น
ไม่ให้เริ่ มต้นสูบบุหรี่ ได้ เพราะในโรงเรี ยนมีเด็กหลายคนติดบุหรี่ แล้ว และต้องการความช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหรี่ จากการสํารวจของศูนย์ควบคุมป้ องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา (CDC) พบว่า ร้อยละ 75 ของ
นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ ต้องการจะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกได้ เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ที่ติดบุหรี่ จะมีเพียงร้อยละ 6
เท่านั้นที่สามารถเลิกได้เกิน 1 เดือนหรื อยาวนานกว่านั้น โรงเรี ยนควรจะสํารวจให้ทราบถึงจํานวนนักเรี ยนที่
ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และจัดโปรแกรมเลิกบุหรี่ ให้กบั นักเรี ยนหรื อเจ้าหน้าที่ในโรงเรี ยน ซึ่งถ้าโรงเรี ยนไม่
สามารถจัดโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ ได้ ควรให้ขอ้ มูลด้านการเลิกสูบบุหรี่ หรื อให้แหล่งข้อมูล สถานที่ ที่
นักเรี ยนสามารถไปบําบัดได้ อย่างไรก็ตาม การให้คาํ ปรึ กษานักเรี ยนที่ติดบุหรี่ จะต้องใช้ระยะเวลานาน
ดังนั้น ทางที่ดีโรงเรี ยนควรติดต่อกับหน่วยงานที่มีความชํานาญทางด้านนี้
2.4.1.7 โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ของโรงเรี ยนจะต้องไม่รับทุน หรื อสื่อต่าง ๆ จากบริ ษทั
บุหรี่ แม้ว่าจะเป็ นสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ก็ตาม บริ ษทั บุหรี่ ผลิตและขายสิ่ งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่อชีวติ
มนุษย์ และต้องการให้เยาวชนเข้ามาแทนที่ลกู ค้าเดิมที่ตายหรื อเลิกบุหรี่ เพราะการเจ็บป่ วย ดังนั้น โรงเรี ยน
จึงไม่ควรรับความช่วยเหลือใดๆ จากบริ ษทั บุหรี่ กลยุทธ์ในปัจจุบนั ที่บริ ษทั บุหรี่ ใช้คือ พยายามให้โรงเรี ยน
ยอมรับความช่วยเหลือจากบริ ษทั บุหรี่ เช่น ทุนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยน แจกหนังสือคู่มือรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กบั นักเรี ยน หรื อจัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในรู ปแบบ
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ต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ ษทั บุหรี่ การยอมรับความช่วยเหลือจากบริ ษทั บุหรี่ จะทําให้เกิดผล
เสียกับนักเรี ยนโดยตรงเพราะนักเรี ยนและโรงเรี ยนจะมีทศั นคติที่ดีกบั บริ ษทั บุหรี่
2.4.1.8 การประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการวัดความสําเร็จหรื อก้าวหน้าของนโยบาย
ปลอดบุหรี่ ในโรงเรี ยน โรงเรี ยนควรจะจัดทําการประเมินผลจําเป็ นสําหรับโรงเรี ยนจะตรวจสอบได้ว่า
พื้นที่ใดของโรงเรี ยนควรจะพัฒนาให้ปลอดบุหรี่ ต่อไป และทําให้ทราบว่าผลดีที่เกิดขึ้นต่อนักเรี ยน ครู และ
บุคลากรต่างๆ ครอบครัวของนักเรี ยน ชุมชน เป็ นอย่างไร และโรงเรี ยนไม่ควรจะเลิกกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ หลังจากที่ประสบความสําเร็ จแล้ว
2.4.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ เป็ นสถานศึกษาปลอดบุหรี่
2.4.2.1 การจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษา หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสาร
กันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับคําปรึ กษา การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรี ยนในเรื่ องต่อไปนี้
1) สํารวจตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจ
2) ลดระดับความเครี ยดและความไม่สบายใจที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการตัดสินใจและทักษะการจัดการกับปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์
มีการเสนอแนะประเภทของการให้คาํ ปรึ กษาซึ่งการจัดกิจกรรมที่นาํ มาใช้กบั
นักเรี ยนได้ใน 2 รู ปแบบ คือ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ 2550 : 3, อ้างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553
: 21)
1) การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล คือ การให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงครั้งละ 1 คน
2) การให้คาํ ปรึ กษากลุ่ม คือการให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนจํานวนตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน หรื อมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่ องเดียวกัน โดยใช้
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านกําลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรื อ
พัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่ วมกันในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มควรจะมีอยูร่ ะหว่าง 6 – 12 คน ซึ่งจะทํา
ให้การให้คาํ ปรึ กษามีประสิ ทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสมั พันธ์กนั ได้ทว่ั ถึง และมีส่วนร่ วมใน
การรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ หลักการในการให้คาํ ปรึ กษาเพื่อช่วยนักเรี ยนให้เลิกบุหรี่
2.1) กระตุน้ ให้คิดถึงข้อดีขอ้ เสียของการสูบบุหรี่
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ทําให้เลิกสําเร็ จ

2.2) เสริ มข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ขอ้ มูลน่าเชื่อถือ
2.3) สร้างแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ หรื อการเตรี ยมตัวให้พร้อม
2.4) ประเมินระยะความต้องการจะเลิกสูบบุหรี่
2.5) ให้กาํ ลังใจ เน้นความสําเร็ จสิ่งดีที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่
2.6) ประเมินอุปสรรคหรื อตัวกระตุน้ ที่อาจทําให้กลับไปสูบอีก และจุดแข็งที่จะ

2.7) บอกวิธีการเลิก 5D กระตุน้ ให้คิดหาวิธีปรับพฤติกรรมที่เหมาะกับแต่ละคน
ได้แก่ Delay อย่าสูบบุหรี่ ทนั ทีที่อยากสูบ ยืดเวลาออกไปเรื่ อย ๆ ความอยากบุหรี่ จะบรรเทาลงหรื อหายไป
Deep Breath หายใจเข้าออกลึกๆ เพื่อคลายความรู้สึกเครี ยดและอยากสูบบุหรี่ Drink Water ดื่มนํ้าช้า ๆ อม
นํ้า ล้างหน้า บ้วนปาก แปรงฟันหรื ออาบนํ้า เพื่อคลายความหงุดหงิด Do something else หาสิ่งอื่นทําแทน
การสูบบุหรี่ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกจากบุหรี่ เช่น ลุกเดิน อ่านหนังสือ ฟังเพลง ออกกําลังกาย พูดคุย
กับเพื่อน Destination คิดถึงความตั้งใจที่จะเลิกสูบ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น พูดคุยกับคนที่เป็ นกําลังใจ
2.4.2.2 ขั้นตอนการจัดให้คาํ ปรึ กษาเป็ นกลุ่ม
1) วางแผนเตรี ยมความพร้อมของการทํากลุ่ม
2) เลือกสถานที่ที่เหมาะสมและเห็นได้ชดั เจน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผมู้ ารับ
บริ การและเป็ นการประชาสัมพันธ์การให้บริ การอีกด้วย
3) เลือกเวลาที่เหมาะสมทั้งกับตัวทีมงานและผูม้ ารับบริ การ โดยกําหนดเป็ นวันและ
เวลาดําเนินการที่แน่นอน อาจเป็ นวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์
4) กําหนดเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมว่าจะคิดค่าบริ การหรื อไม่ (น่าจะเก็บเล็กน้อย
เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พยายามเลิกสูบให้ได้)
5) กําหนดกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมและการติดตามผล
2.4.2.3 คุณสมบัติที่จาํ เป็ นของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
1) ท่าทีอบอุ่น เป็ นมิตร
2) ให้การยอมรับนับถือ
3) มีความจริ งใจ
4) ให้การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข รับฟัง ไม่ตาํ หนิ
5) มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะคนที่เคยพยายามหลายครั้ง
6) ให้กาํ ลังใจเสมอ
ในการดําเนินกระบวนการให้คาํ ปรึ กษาเป็ นกลุ่ม ผูด้ าํ เนินการกลุ่มจะต้องกระตุน้
ควบคุมให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กนั อย่างราบรื่ น การเสนอแนะวิธีเลิกสูบ
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บุหรี่ ควรให้ผขู้ อคําปรึ กษาในกลุ่มช่วยคิดหาวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมกับตัวเขา ซึ่งจะช่วยลดการ
โต้แย้งหรื อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมปฏิบตั ิ เช่น ลองกระตุน้ ให้คิดว่าถ้ารู้สึกเปรี้ ยวปากอยากสูบควรจะทําอย่างไรดี
วิธีน้ ีจะดีกว่าการบอกว่าเขาควรทําอย่างนั้นอย่างนี้
ผูร้ ับการปรึ กษาบางคนในกลุม่ อาจโทษสิ่งต่างๆ ไปเรื่ อย หรื ออาจย้อนถามผูใ้ ห้
คําปรึ กษาว่าเคยสูบบุหรี่ หรื อไม่ ถ้าไม่เคยจะมาให้คาํ ปรึ กษาได้อย่างไร หรื อบอกว่าขอคําปรึ กษามาหลายหน
แล้วก็ยงั เลิกไม่ได้สกั ที ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาจะต้องให้กาํ ลังใจ และหาทางแก้ไขตามสาเหตุที่ทาํ ให้เลิกสูบไม่ได้
โดยให้กลุ่มช่วยคิดเพื่อให้เขาเห็นด้วย
ในกรณี ที่คนสูบบุหรี่ ในกลุ่มมีปัญหาที่ทาํ ให้เครี ยดซึ่งไม่เหมาะที่จะเริ่ มต้นเลิกสูบ
บุหรี่ อาจต้องส่งต่อเพื่อปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ และให้ลดจํานวนสูบลงก่อน หากมีขอ้ มูลการเลิกที่ผดิ ซึ่งทําให้
เกิดความลังเลใจ ต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและทําให้เขายอมรับข้อมูลใหม่การเสริ มกําลังใจ และกระตุน้ ให้
กลุ่มกําหนดวันที่จะลงมือเลิกร่ วมกัน ต้องหมัน่ กระตุน้ สมํ่าเสมอ เพื่อให้ผขู้ อคําปรึ กษาแต่ละคนลงมือเลิก
สูบตามที่ได้กาํ หนดวันไว้ และหาแนวร่ วมในกลุ่มหรื อนอกกลุ่ม ที่จะหยุดสูบด้วยกัน
2.4.2.4 การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเลิกบุหรี่ การจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ แบบกระบวนการ
กลุ่ม ใช้ในกรณี ที่มคี นต้องการเลิกบุหรี่ พร้อมกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป ใช้กระบวนการกลุ่มเป็ นหลักในการ
เลิกสูบบุหรี่ ข้อดีของการจัดกิจกรรมกลุ่มคือ ทําให้เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็ นกิจกรรมที่ทุกคน
ต้องร่ วมกันทํา ช่วยเหลือกัน เกิดความผูกพัน ห่วงใย แม้ว่าอาจก่อให้เกิดความเครี ยดในคนที่เลิกไม่ได้แต่ก็
ยังทําให้เกิดความพยายามได้การจัดกิจกรรมกลุ่มจะให้คนที่เคยเลิกมาแล้วเล่าประสบการณ์ ความรู้สึก และ
การให้กาํ ลังใจกัน ทั้งนี้วิทยากรเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม ก่อน
เริ่ มกิจกรรมควรทําประวัติการสูบบุหรี่ ของผูเ้ ข้ากลุ่มทุกคน โดยมีแบบฟอร์มบันทึกที่จะเก็บไว้เป็ น
ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลได้
ขั้นที่ 1 แลกเปลี่ยนข้อมูล
1) จากประวัติการสูบบุหรี่ จะเป็ นการเปิ ดให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของตัวเอง
อายุจาํ นวนมวนที่สูบ จํานวนปี เหตุผลที่สูบบุหรี่ และเหตุผลที่ตอ้ งการเลิกสูบ วิธีที่ใช้เลิกในอดีตระยะเวลาที่
เลิกได้ อาการที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไข ในบางกรณี อาจลงลึกไปถึงพฤติกรรมในการสูบและวิธีแก้ไข
พฤติกรรมเป็ นไม่สูบ
2) วิทยากรให้เหตุผลแก้ไขความเชื่อที่ผดิ เสริ มแรงจูงใจเพิ่ม และเสริ มข้อมูลวิธีเลิก
สูบบุหรี่ ที่กลุ่มไม่ได้พดู ถึง และให้กลุ่มร่ วมกันสรุ ปวิธีที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองที่จะนําไปใช้ได้
3) ให้กลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่ ซึ่ง
สมาชิกบางคนอาจเริ่ มมีปัญหาสุขภาพแล้ว รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่
ซึ่งสมาชิกกําลังประสบอยู่ เพื่อให้เหตุผลของการเลิกสูบบุหรี่ มีน้ าํ หนักมากขึ้น
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ความมัน่ ใจให้สมาชิก
จะเป็ นอย่างไร

4) วิทยากรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ทั้งเรื่ องโรคและเรื่ องตัวเลขของผูท้ ี่เลิกสูบได้ เพื่อเพิ่ม
5) ลองคุยกันว่าหากต้องการเลิกสูบบุหรี่ แล้วจะมีผลดีอย่างไรบ้าง สมาชิกแต่ละคน

6) กระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มระบุแรงจูงใจของตนแหล่งกําลังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
7) ชักชวนให้กาํ หนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ ซ่ึงไม่ควรเกินสองอาทิตย์ถดั ไป ดี
ที่สุดคือ วันนี้ หรื อในระยะไม่เกิน 2-3 วัน
8) แจกใบบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งแจกแผ่นพับ
เพื่อให้สมาชิกนําไปอ่านทบทวนที่บา้ น
9) กําหนดวันนัดครั้งต่อไป ซึ่งควรถัดจากวันแรกนี้ไป 2-3 วัน
ขั้นที่ 2 วางแผนการเลิกสูบบุหรี่
1) ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ได้บนั ทึกไว้ของแต่ละคน และ
ช่วยกันหาแนวทางปฏิบตั ิตวั ในช่วงที่ชอบสูบบุหรี่ เสมอ ๆ เมื่อจะต้องหยุดสูบจริ ง ๆ
2) พูดคุยวิธีการเลิกของแต่ละคนที่คิดว่าน่าจะนําไปใช้ได้
3) วิทยากรให้ขอ้ มูลอาการขาดบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งคําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั
เพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว
4) ให้กลุ่มแลกเปลี่ยนวิธีการที่ควรใช้ในการแก้อาการขาดบุหรี่ ของแต่ละคน
รวมถึงข้อกังวลใจอื่น ๆ ด้วย
5) กําหนดวันนัดครั้งต่อไปควรเป็ นวันหลังจากเริ่ มหยุดสูบบุหรี่ แล้ว
ขั้นที่ 3 ลงมือหยุดสูบบุหรี่
1) พูดคุยถึงอาการขาดบุหรี่ ของแต่ละคนที่เกิดขึ้นและความสําเร็ จในการแก้ไข
อาการดังกล่าว
2) วิทยากรแนะนําวิธีแก้ไขอาการขาดบุหรี่ อย่างง่าย ๆ รวดเร็ วและได้ผลดี
3) วิทยากรให้กาํ ลังใจแก่สมาชิกอย่างเต็มที่ รวมถึงอํานวยความสะดวกในกรณี
ต้องการ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจจะเป็ นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
4) อาจตรวจสุขภาพเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ นึ
5) กําหนดวันนัดครั้งต่อไป
ขั้นที่ 4 ต่อสูก้ บั อาการขาดบุหรี่ หลังจากเริ่ มหยุดสูบบุหรี่ แล้ว
1) สมาชิกแลกเปลีย่ นอาการขาดบุหรี่ ที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขที่ใช้ รวมถึงผลที่เกิดขึ้น
ว่าได้ผลหรื อไม่และให้สมาชิกได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ ที่อาจได้ผล
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2) สมาชิกสรุ ปปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ทาํ ให้อยากสูบบุหรี่ ร่วมกัน เพื่อช่วยกัน
หาทางหลีกเลี่ยงหรื อป้ องกันไม่ให้ตกอยูใ่ นภาวะเหล่านั้น เช่น เพื่อนชวนเที่ยวกลางคืน เครี ยดจากการ
ทํางาน
3) วิทยากรสนับสนุนให้สมาชิกได้พดู คุยกัน ให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกันและช่วยกัน
หาทางแก้ปัญหาด้วยกัน
4) กําหนดวันนัดครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าทุกคนจะสามารถเลิกสูบได้เด็ดขาดแล้ว
ขั้นที่ 5 ยืนหยัดที่จะเป็ นผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ตลอดไป
1) วิทยากรสอบถามความสําเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ของสมาชิกและแก้ไขปัญหาที่
อาจหลงเหลืออยูร่ ่ วมกัน
2) วิทยากรให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั เพื่อยืนหยัดที่จะเป็ นผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ตลอดไป
3) สมาชิกพูดคุยถึงข้อดีของการเลิกสูบบุหรี่ ที่เกิดขึ้นที่แต่ละคนรู้สึกได้ และให้
กําลังใจกันเพื่อยืนหยัดไม่สูบตลอดไป
4) นัดวันพบกันครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็ นการติดตามผล อาจเป็ น 1 เดือนถัดไป
ขั้นที่ 6 ขั้นการติดตามผล
1) เพื่อให้กลุ่มสมาชิกได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจาก
เลิกสูบบุหรี่
2) สําหรับคนที่กลับไปสูบอีก การกลับมาพบกันจะทําให้ได้เรี ยนรู้และแก้ไข
ข้อบกพร่ องของตัวเองโดยเรี ยนรู้สมาชิกที่เลิกได้ จะทําให้เขามีกาํ ลังใจที่จะเริ่ มต้นเลิกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3) จากนั้นสมาชิกอาจนัดพบกันเอง ส่วนวิทยากรอาจใช้การติดตามผลระยะยาว
ต่อไปโดยใช้จดหมายหรื อไปรษณี ยบัตร
2.4.2.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมอื่นๆ โรงเรี ยนสามารถแปรนโยบายสู่การ
ปฏิบตั ิได้โดยประกาศนโยบาย “โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ” ให้นกั เรี ยน ครู เจ้าหน้าที่และบุคคลกรทุกฝ่ าย
ได้รับทราบ จัดฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่จาํ เป็ นให้กบั ครู ติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์ “โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ”
อย่างชัดเจน จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆสําหรับนักเรี ยน เช่น เดินขบวนรณรงค์ จัดทําเสียงตามสาย
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดทําบอร์ดนิทรรศการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และ ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
หรื อครู ให้เลิกสูบบุหรี่ ให้พ่อแม่และครอบครัวของนักเรี ยนมีส่วนร่ วม ในการป้ องกันบุตรหลานจากการสูบ
บุหรี่
2.4.3 ระบบป้องกันการสู บบุหรี่ในกลุ่มนักเรียน
2.4.3.1 วิธีป้องกันนักเรี ยนจากการสูบบุหรี่ ต้องใช้หลายมาตรการร่ วมกัน และกระทํา
อย่างจริ งจังต่อเนื่องจึงจะได้ผล ตั้งแต่การสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ ในสังคม การให้ความรู้ผใู้ หญ่โดยเฉพาะ
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ผูป้ กครอง ครู ผูท้ ี่สงั คมเคารพนับถือ และผูท้ ี่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางในสังคมต้องเป็ นแบบอย่างที่ไม่
สูบบุหรี่ นอกจากนี้ การนํานโยบายทางภาษีมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นภาษีบุหรี่ เป็ นระยะ เพื่อให้ราคาบุหรี่
สูงขึ้น ก็เป็ นมาตรการที่ได้ผลยิง่ ในการป้ องกันเยาวชนจากการริ เริ่ มสูบบุหรี่ ทั้งนี้ในประเทศไทยผูส้ ูบบุหรี่
ร้อยละ 93 เริ่ มติดบุหรี่ ก่อนอายุ 25 ปี การป้ องกันมิให้วยั รุ่ นสูบบุหรี่ หรื อเลิกสูบก่อนที่จะติดเป็ นพฤติกรรม
และกลายเป็ นตัวอย่างต่อไป จึงเป็ นสิ่งสําคัญ
2.4.3.2 มาตรการในการป้ องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ ในนักเรี ยน
1) มาตรการด้านการศึกษา การให้สุขศึกษาถือเป็ นมาตรการขั้นพื้นฐานและเป็ น
มาตรการที่สาํ คัญที่สุด แต่โดยมาตรการนี้เพียงอย่างเดียวจะส่งผลต่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบได้นอ้ ย
จําเป็ นต้องมีมาตรการอื่นๆมาเสริ มด้วยการให้สุขศึกษาในเรื่ องอันตรายของการสูบบุหรี่ จาํ เป็ นต้องกําหนด
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ที่ชดั เจนเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในทุกๆ กลุ่ม ซึ่งจะกําหนดรู ปแบบ และวิธีการ
ในการให้ขอ้ มูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการรณรงค์ แบ่งเป็ น
1.1) การให้สุขศึกษาในระบบ การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
ควรจะเริ่ มตั้งแต่นกั เรี ยนชั้นอนุบาล เพราะนอกจากจะเป็ นการปลูกฝังค่านิยม และให้ความรู้แก่เด็กวัยนี้แล้ว
เด็กในวัยนี้ เมื่อได้รับการสอนถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะกลับไปถามบุคคลในบ้านว่า ครู
บอกว่าการสูบบุหรี่ ไม่ดี แล้วทําไมคุณพ่อ คุณแม่หรื อคนอืน่ ๆ ในบ้านจึงยังสูบ ซึ่งทําให้ผปู้ กครองจํานวนไม่
น้อยต้องเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่กล้าสูบให้ลกู เห็น
1.2) การให้การศึกษานอกรู ปแบบ ทําได้ท้งั การจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการ ให้
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ทั้งในโรงเรี ยนและสถานที่ที่มีประชาชนมามาก ได้แก่ ศูนย์การค้า โรง
ภาพยนตร์ ฯลฯ และการเป็ นแบบอย่างซึ่งมีความสําคัญมากในกระบวนการสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่
กลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ บุคลากรสาธารณสุข สื่อมวลชน ศิลปิ น ดารา และนักกีฬา จะเห็นได้ว่า
องค์การอนามัยโลกกําหนดให้ พ.ศ. 2536 เป็ นปี ที่บุคลากรสาธารณสุขเป็ นผูน้ าํ ในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2537 กําหนดให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้ามามีส่วนร่ วมในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2538 ให้นกั
เศรษฐศาสตร์ได้เข้ามารับรู้ว่า บุหรี่ ไม่เพียงแต่สร้างความหายนะด้านสุขภาพ ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย พ.ศ. 2539 กําหนดให้ศิลปิ นและนักกีฬาเข้ามาเป็ นผูน้ าํ ในการบอกกับสังคมว่า
การสูบบุหรี่ เป็ นสิ่ งที่ไม่ดี รวมทั้งศิลปะและการกีฬาควรจะปลอดบุหรี่ โดยไม่รับเงินสนับสนุนจากธุรกิจ
บุหรี่ และ พ.ศ. 2545 กําหนดให้เป็ นปี กีฬาปลอดบุหรี่
2) มาตรการด้านกฎหมาย เป็ นมาตรการที่สาํ คัญสําหรับควบคุมบริ ษทั ผูผ้ ลิตและผู้
จัดจําหน่ายบุหรี่ รวมถึงเพื่อคุม้ ครองสิทธิและสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้แก่
2.1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 คือ "ห้ามจําหน่ายบุหรี่
แก่ผมู้ ีอายุต่าํ กว่า 18 ปี " และ "ห้ามโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม" "ห้ามขายบุหรี่ ดว้ ยเครื่ องขายอัตโนมัติ"
รวมทั้งการพิมพ์คาํ เตือน การเปิ ดเผยสารเคมีที่ใช้ปรุ งแต่งกลิ่นรสบุหรี่ คําเตือนเป็ นมาตรการให้ความรู้ท้งั
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แก่ผสู้ ูบและผูไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยที่ผา่ นมาประเทศไทยมีการพิมพ์คาํ เตือนบนซองบุหรี่ ท้ งั หมด 10 ข้อความ
สลับกันไป โดยกําหนดให้มีขนาดร้อยละ 33.3 ของพื้นที่ดา้ นหน้าและ ด้านหลังซองบุหรี่ และใช้ตวั อักษรสี
ขาวบนพื้นสีดาํ พิมพ์อยูบ่ ริ เวณด้านบนสุดของซองและกล่องบรรจุซองบุหรี่ อย่างไรก็ดี การใช้ขอ้ ความเป็ น
คําเตือนบนซองบุหรี่ ยงั มีขอ้ จํากัดในการให้ขอ้ มูลกับประชาชนที่ดอ้ ยการศึกษาและอ่านหนังสือไม่ออก การ
ใช้รูปภาพเป็ นคําเตือนบนซองบุหรี่ จึงน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่ อง
นี้ พบว่า ทั้งผูส้ ูบบุหรี่ และผูไ้ ม่สูบบุหรี่ เห็นด้วยกับการให้มรี ู ปภาพ เป็ นคําเตือนบนซองบุหรี่
2.2) การเปิ ดเผยส่วนประกอบในการผลิตบุหรี่ เป็ นมาตรการที่ให้ความรู้แก่ผสู้ ูบ
คือ ถ้าผูส้ ูบรู้ว่าบริ ษทั บุหรี่ ผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าไว้ในบุหรี่ จะทําให้อยากสูบน้อยลง ในขณะเดียวกัน
การที่มีกฎหมายกําหนดให้ผผู้ ลิตแจ้งส่วนประกอบกับทางการ จะทําให้ผผู้ ลิตใช้สารเคมีผสมในการผลิต
บุหรี่ นอ้ ยชนิดลง ซึ่งจัดว่าเป็ นการคุม้ ครองผูส้ ูบบุหรี่ ได้ในระดับหนึ่ง มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดให้ผผู้ ลิตบุหรี่ แจ้งส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ ต่อกระทรวง
สาธารณสุข
2.3) การคุม้ ครองสิทธิและสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
สุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ได้กาํ หนดให้สถานที่สาธารณะต่างๆโรงเรี ยน สถานศึกษา
และรถโดยสารจัดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ โดยได้มกี ารปรับและขยายสถานที่ที่ตอ้ งเป็ นเขตปลอดบุหรี่ เพิ่มขึ้น
โดยล่าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2540 ได้กาํ หนดให้สถานที่ราชการ สํานักงาน
และที่ทาํ งานต่างๆ ในขณะทําการ หรื อให้บริ การเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นห้องทํางานส่วนตัว และบริ เวณที่
จัดให้เป็ นเขตสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
3) นโยบายด้านภาษี เป็ นอีกมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุม
การสูบบุหรี่ ผลกระทบที่สาํ คัญคือราคาบุหรี่ ที่แพงขึ้น นอกจากจะทําให้ผสู้ ูบบุหรี่ ที่มีรายได้นอ้ ยสูบน้อยลง
หรื อหยุดสูบแล้ว ยังจะทําให้เยาวชนเข้ามาเสพติดบุหรี่ นอ้ ยลง เนื่องจากเยาวชนเป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่มีรายได้และมี
กําลังซื้อตํ่า การขึ้นภาษีบุหรี่ ควรจะขึ้นเป็ นระยะๆ ตามอัตราเงินเฟ้ อ ประเทศที่มี นโยบายควบคุมการสูบ
บุหรี่ ที่กา้ วหน้า สามารถที่จะออกฎหมายกําหนดให้นาํ ภาษีบุหรี่ ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพ ซึ่งรวมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไว้ดว้ ย ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 นําภาษีสรรพสามิต สุราและยาสูบร้อยละ 2 มาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ
ต่างๆ
4) มาตรการทางสังคมอื่นๆ
4.1) การสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่สุด เพราะค่านิยมจะ
เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบ
บุหรี่ ได้แก่ บิดา มารดา และผูน้ าํ สังคมในทุกสาขา ตั้งแต่นกั การเมือง นักแสดง นักกีฬา ครู แพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และพระภิกษุ โดยสถาบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทสูงสุดในการสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่
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ให้แก่สงั คมมาตรการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดต้องทําไปพร้อมๆ กัน เพราะแต่ละมาตรการจะช่วยเสริ ม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน หากดําเนินมาตรการที่กล่าวแล้วได้ท้งั หมด จะเกิดผลในการควบคุมการสูบบุหรี่
ได้สูงสุด
4.2) การสร้างแนวร่ วมในการรณรงค์ ประเทศไทยมีมลู นิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ เป็ นหน่วยงานเอกชน และมีสถาบันควบคุมการบริ โภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานของ
รัฐ โดยต้องมีการร่ วมมือกันและสร้างแนวร่ วมเพิ่มขึ้นทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการ
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ

2.4.4 ระบบการดูแลช่ วยเหลือและพฤติกรรมบําบัดเพือ่ เลิกบุหรี่ในนักเรียน
2.4.4.1 หลักการพื้นฐานของการช่วยให้นกั เรี ยนเลิกบุหรี่ หลักพื้นฐานของการช่วยให้นกั เรี ยน
เลิกสูบบุหรี่
1) การจูงใจ เป้ าหมาย เพื่อให้นกั เรี ยนที่สูบบุหรี่ เกิดความต้องการเลิกบุหรี่
2) การให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้ าหมายเพื่อให้นกั เรี ยนที่สูบบุหรี่ เกิด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ สามารถควบคุมตนเองให้เลิกบุหรี่ อย่างถาวร
2.4.4.2 หลักการสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนในการเลิกสูบบุหรี่ เมื่อพบนักเรี ยนที่ยงั ไม่
พร้อมที่จะเลิกสูบบุหรี่ ครู จะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ยอมรับหรื อเพื่อให้พร้อมที่จะหยุดบุหรี่ โดยแนวทาง
ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญ เห็นประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้แรงจูงใจ คือ แนวทางที่เรี ยกว่า
5R
เทคนิค 5R
Relevance
(ความสัมพันธ์
ตรงตัว)

Risks
(ความเสี่ยง)

คําอธิบายเพิม่ เติม
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทราบว่าทําไมการหยุดสูบบุหรี่ จึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวของเขา โดยข้อมูลที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจซึ่งมีผลกระทบมาก
ที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาพลักษณ์ เศรษฐกิจ และอนาคตของนักเรี ยน
ปัจจัยเสี่ยงและความเจ็บป่ วย การเกิดโรคของตัวนักเรี ยน ของบุคคลในครอบครัว
และ ในสังคมแวดล้อม ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ อายุเพศ และลักษณะ
สําคัญอื่น ๆ ของนักเรี ยน
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน ระบุผลเสียที่เกิดตามมาจากการสูบบุหรี่ ครู อาจจะ
เสนอแนะและชี้ชดั ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรี ยน ทั้งที่ส่งผลทันทีและส่งผล
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Rewards
(รางวัล)
Roadblocks
(อุปสรรค)

เทคนิค 5R
Repetition
(การกล่าวซํ้า)

ในระยะยาว รวมถึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และบอกให้นกั เรี ยนทราบว่า แม้จะใช้บุหรี่
ที่มีสารทาร์ต่าํ มีนิโคตินตํ่า หรื อใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอืน่ นอกเหนือจากบุหรี่ ก็มี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกัน
ให้นกั เรี ยนระบุและอภิปรายถึงประโยชน์จากการหยุดสูบบุหรี่ ที่เจาะจง ในทํานอง
เดียวกันกับการให้ระบุปัจจัยเสี่ยง คือ ให้ตรงและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรี ยนให้มาก
ที่สุด
ให้นกั เรี ยนระบุอุปสรรคการเลิกสูบบุหรี่ และอธิบายวิธีการบําบัด การรักษาที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ โดยปัญหาข้อจํากัดมักเกี่ยวข้องกับอาการถอนยา กลัวที่จะ
ล้มเหลวในการหยุดสูบบุหรี่ นํ้าหนักตัวขึ้น ขาดการสนับสนุนจากสังคม เกิดภาวะ
ซึมเศร้า และความรู้สึกสนุกจากการได้สูบบุหรี่
คําอธิบายเพิม่ เติม
การกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจนี้ตอ้ งกระทําซํ้า ๆ ทุกครั้งที่นกั เรี ยนยังไม่เห็น
ความสําคัญของการหยุดสูบบุหรี่ โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ลม้ เหลวในการหยุดสูบบุหรี่
ครั้งก่อน ๆ การให้ขอ้ มูลเพื่อโน้มน้าวไม่ทอ้ แท้ว่ามีผทู้ ี่สามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้
สําเร็ จเป็ นจํานวนมากที่ตอ้ งใช้ความพยายามหลายครั้งจึงจะเลิกสูบบุหรี่ ได้

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ :หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการช่วยให้คน
เลิกบุหรี่ , 2550 (อ้างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 29-30)
2.4.4.3 มาตรการช่วยให้นกั เรี ยนที่ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ มาตรการหลายมาตรการที่กล่าว
มาแล้ว มีส่วนช่วยให้ผสู้ ูบบุหรี่ ตดั สินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ เช่น การให้ขอ้ มูลพิษภัยของการสูบบุหรี่ การ
จํากัดสถานที่สูบบุหรี่ การขึ้นภาษีบุหรี่ และการพิมพ์คาํ เตือน นอกจากนี้การดําเนินการคลินิกอดบุหรี่ การ
ให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์ ก็เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการที่จะช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ เพราะมีผู้
สูบบุหรี่ จาํ นวนไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถ เลิกสูบบุหรี่ ดว้ ยตนเองได้จากการที่ไม่รู้วิธีที่จะเลิกสูบ แม้เคยพยายาม
ที่จะเลิกหลายครั้ง แต่ก็ไม่สาํ เร็ จ เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่จะเลิก หรื อเสพติดบุหรี่ มากก็ตาม ในปัจจุบนั มี
แนวทางช่วยให้นกั เรี ยนเลิกบุหรี่ โดยใช้ 5A สามารถทําได้โดยคุณครู และบุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนที่
มองเห็นความสําคัญ ทั้งนี้เพราะได้มกี ารกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนให้
เลิกบุหรี่ ที่ชดั เจนเป็ นต้นแบบอยู่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเรี ยกว่า “5A”
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ที่มา : วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ จุฑามณี สุทธิสงั ข์ เนติ สุขสมบูรณ์และคณะ : แนวทางการให้บริ การ
ผูป้ ่ วยเลิกบุหรี่ โดยเทคนิค 5A , 2550 (อ้างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 31)
2.4.4.4 การปรับพฤติกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนเลิกสูบบุหรี่ การปรับพฤติกรรมหรื อ
พฤติกรรมบําบัด (Behavior Modification) คือ การบําบัดทางจิตที่มุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สงั เกตได้ โดยใช้หลักการเรี ยนรู้และผลการทดลองทางจิตวิทยามาใช้กบั พฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
โดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุของพฤติกรรมในอดีตวิธีการของการปรับพฤติกรรม คือ
1) การควบคุมและรายงานผลตนเอง (Self – monitoring) เป็ นการประเมินตนเองเพื่อ
ตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
2) การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมโดยการให้แรงเสริ ม
บวกหรื อลดแรงเสริ มลบทันทีที่เกิดพฤติกรรมที่พงึ พอใจ
3) การลงโทษ (Punishment) เป็ นการลดความถีข่ องพฤติกรรม โดยการให้ส่ิงที่ผรู้ ับไม่พึง
พอใจหรื อการลดสิ่งเร้าที่พึงพอใจ
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ๆ

4) เทคนิคการปรับแต่ง (Shaping Technique) คือการปรับแต่งพฤติกรรม จากพฤติกรรมง่าย

5) การวางเงื่อนไขแบบเคาน์เตอร์ (Counter Conditioning) เป็ นการนําหลักการเรี ยนรู้ดว้ ย
การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก มาใช้ในการปรับพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา โดยเน้นหลักการนําสิ่งเร้าสองสิ่งมา
ควบคู่กนั ในเวลาใกล้เคียงกันและทําบ่อย ๆ จนสามารถทําให้ส่ิงเร้าที่เป็ นกลางกลายเป็ นสิ่งเร้าที่สามารถทํา
ให้เกิดการตอบสนองได้ดว้ ยตัวของมันเอง ดังเช่นการทดลองในสุนขั ที่ทาํ ให้เกิดอาการนํ้าลายไหลได้ดว้ ย
เสียงกระดิ่ง เป็ นต้น
6) เทคนิคการใช้ตวั แบบ (Modeling technique) คือเทคนิคการลดความกลัวหรื อความวิตก
กังวลโดยการให้ดูตวั แบบ ซึ่งมีความเชื่อว่า “มนุษย์เรี ยนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากการสังเกตพฤติกรรมผูอ้ ื่น”
7) การฝึ กพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive training) เป็ นการฝึ กให้
นักเรี ยนกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกที่ควรจะแสดงออกในสังคม เพื่อขจัดปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความรู้สึก
กังวล
หลักการปรับพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ดําเนินการดังนี้
1) การประเมินและรายงานผลตนเอง โดยศึกษาความถี่ของการสูบบุหรี่ ศึกษาสถานการณ์
ที่สูบบุหรี่ และศึกษาผลของการสูบบุหรี่
2) จัดลําดับของความต้องการสูบบุหรี่
3) หาตัวเสริ มแรงที่นกั เรี ยนพึงพอใจ
4) ดําเนินการตามขั้นตอนของการปรับพฤติกรรม
การเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การช่วยเหลือนักเรี ยนให้เลิกสูบบุหรี่ ในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนั้น สามารถดําเนินการดังนี้
1) การคัดกรองโดยครู ที่ปรึ กษา ครู ทุกคนได้รับมอบหมายจากฝ่ ายบริ หารตามนโยบายของ
โรงเรี ยน ดําเนินการคัดกรองนักเรี ยนแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มสูบบุหรี่
2) การสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐาน คุณครู ทุกคนต้องถามประวัติการสูบบุหรี่
2.1) นักเรี ยนสูบบุหรี่ หรื อใช้สารเสพติดอื่น ๆ หรื อเปล่าหากตอบว่า “ไม่สูบ” หรื อไม่
เคยใช้ยาเสพติดอื่นๆ ครู ชมเชย
2.2) ครู ดีใจที่นกั เรี ยนไม่มีส่วนยุง่ เกี่ยวกับบุหรี่ หรื อยาเสพติดใด ๆครู ถามต่อตาม
บทบาท หรื อสถานการณ์ขณะนั้น เช่น นักเรี ยนอยูก่ บั ใคร ในหมู่บา้ น/ชุมชนที่อยูม่ ีการสูบบุหรี่ ให้เห็นเป็ น
ปกติหรื อไม่ และแทรกผลกระทบจากควันบุหรี่ มือสอง
2.3) มีคนในบ้านสูบไหม
2.4) เพื่อนสนิทสูบหรื อไม่หากตอบว่าไม่มีครู แสดงความยินดีเช่นเดียวกับไม่สูบ
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2.5) มอบแผ่นพับเรื่ อง “พิษภัยของบุหรี่ ” ไปยังบ้านของนักเรี ยน หากพบว่ามีคนใน
ห้องหรื อเพื่อนสูบ หากตอบว่าเคยสูบแต่เลิกแล้ว ครู ถามระยะเวลาที่เลิกได้ “เลิกได้นานเท่าไรแล้ว” หาก
ตอบว่าเลิกได้ในระยะเกิน 6 เดือนขึ้นไป ครู ชมเชย และประคับประคอง
2.6) นักเรี ยนมีความเข้มแข็งสามารถเลิกได้ โชคดีจริ ง ๆ ครู ดีใจมาก
2.7) ให้รางวัลเป็ นของที่ระลึก เช่น ปากกา 1 ด้าม
2.8) อย่าเผลอไปลองอีก ดูแลปากกาดี ๆ นะ ครู ให้กาํ ลังใจ (กล่าวซํ้า)
2.9) อย่าประมาท นักเรี ยนรู้ไหม บุหรี่ 1 มวน อย่าคิดว่าไม่เป็ นไรหากตอบว่า “เลิกได้
ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน”ครู ชมเชย ประคับประคอง ให้กาํ ลังใจ
2.10) นักเรี ยนเก่งมาก ที่ชนะใจตนเอง เข้มแข็งจริ งๆ
2.11) พยายามต่อนะอย่าลืมบันทึก ติดตัวไว้ตลอดนะอยากจะเขียนอะไรลงไปเขียนได้
เลย
2.12) อย่าไปสูบอีกให้รางวัลเป็ นปากกา 1 ด้าม แสดงความรู้สึกห่วงใย และเป็ นกําลังใจ
หากคําตอบคือ “สูบ” ครู ให้คาํ แนะนําให้เลิกและส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยน
2.13) การตั้งคําถาม และการตอบสนองเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มคําถามเพื่อ
ประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ สาํ หรับคนที่ตอบว่าสูบ
2.14) คิดอย่างไรกับการสูบบุหรี่
2.15) อยากเลิกสูบหรื อไม่
2.16) มอบแผ่นพับเรื่ องพิษภัยของบุหรี่ และควันบุหรี่ มือสองให้นกั เรี ยนนําไปศึกษา
และฝากไปให้ผปู้ กครอง 1 ชุด
2.17) เชิญผูป้ กครองพบที่ปรึ กษาโดยทางโทรศัพท์ หรื อจดหมายตอบว่า “ต้องการเลิก
สูบ” ครู แนะนําให้เลิกสูบบุหรี่ และส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยน
2.18) นักเรี ยนต้องการให้ผปู้ กครองทราบ หรื อถามว่าผูป้ กครองทราบหรื อไม่ว่า
นักเรี ยนสูบบุหรี่
2.19) แนะนําให้นกั เรี ยนเลิกสูบบุหรี่ “เพื่อพ่อแม่หรื อผูม้ ีพระคุณ” หรื อ “เพื่อถวายใน
หลวง” โดยเข้าคลินิกเลิกบุหรี่ ของโรงเรี ยน
3) การแนะนําให้เลิกสูบบุหรี่ โดยประสานกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู ทุกคนต้อง
แนะนําให้นกั เรี ยนสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ โดยการเน้นให้เห็นความสําคัญของการเลิกสูบบุหรี่ ซ่ึงต้องเชื่อมโยง
ประสานกันกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผูป้ กครอง ครู ที่ปรึ กษา เพื่อนของนักเรี ยน และสถานบําบัดที่
ผูป้ กครองพานักเรี ยนไปรับการบําบัดรักษา
4) การจัดทําคลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยน เสนอโครงการโดยครู แนะแนว หรื อครู อนามัย
โรงเรี ยนซึ่งผ่านการอบรมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีทีมงานดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อประเมินความพร้อมของ
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นักเรี ยนในการเลิกสูบบุหรี่ จนนักเรี ยนสามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ตวั อย่าง คําถามเพื่อชี้นาํ นักเรี ยนให้เลิกสูบ
บุหรี่
4.1) อยากเลิกสูบบุหรี่ ไหม
4.2) เคยพยายามเลิกมาก่อนหรื อไม่ ทําอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร
4.3) เพราะอะไรจึงกลับมาสูบอีก
4.4) แรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ ครั้งนี้คืออะไร
4.5) กําหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่ เมื่อใด
5) การดําเนินกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยน
สามารถจัดกิจกรรม เพื่อป้ องกันหรื อช่วยเหลือนักเรี ยนกลุม่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1) กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมรณรงค์ทวั่ ไป ได้แก่ จัดป้ ายนิเทศ เสียงตามสาย กิจกรรม
หน้าเสาธง จัดวันงดสูบบุหรี่ โลก อบรมนักเรี ยนแกนนํารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
5.2) กลุ่มเสี่ยง จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ และมีการเฝ้ าระวังพฤติกรรม
5.3) กลุ่มสูบบุหรี่ จัดกิจกรรมบําบัดเพื่อช่วยนักเรี ยนให้เลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ การให้
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้หลัก 5D และมีการเฝ้ าระวัง
พฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ถ้ายังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ ควรส่งต่อเพื่อรับการบําบัดจากหน่วยงานภายนอก
โรงเรี ยน เช่น คลินิกเลิกบุหรี่ ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจํา
6) การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่
6.1) การกลับไปสูบอีก (Relapse) หมายถึง การกลับไปสูบติดต่อกัน 7 วัน หรื อการสูบ
สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน การติดตามจะช่วยป้ องกันการกลับไปสูบอีก
6.2) นักเรี ยนที่เคยเลิกได้แล้วกลับไปสูบอีก ครู ตอ้ งพูดคุยสาเหตุเพื่อช่วยกันหาทาง
แก้ไข และให้นกั เรี ยนนําประสบการณ์ การกลับไปสูบอีกเป็ นบทเรี ยนเพื่อป้ องกันการกลับไปสูบอีกในครั้ง
นี้ เช่นบอกว่าคนสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ใช้ความพยายามเฉลี่ย 4 หรื อ 5 ครั้งจึงจะเลิกสําเร็ จ
6.3) นักเรี ยนที่สามารถเลิกได้สาํ เร็ จ ไม่กลับไปสูบอีก ครูควรให้คาํ ชมเชยยกย่อง และ
เชิญชวนให้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง
จาก แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และวิธีดาํ เนินการ ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าโรงเรี ยนมี
บทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในการช่วยแก้ปัญหา การใช้ส่ิงเสพติดหรื อการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนเพราะเวลาส่วน
ใหญ่ของเด็กวัยรุ่ นจะอยูท่ ี่โรงเรี ยน ดังนั้นการป้ องกันนักเรี ยนไม่ให้เริ่ มต้นสูบบุหรี่ และช่วยให้นกั เรี ยนเลิก
สูบบุหรี่ ได้ โดยการใช้กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จะช่วยให้เยาวชนตระหนักในอันตรายที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ และได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของนักเรี ยนเองเมื่อทํากิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้
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นําความรู้ที่ได้จากแนวคิดดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาทําเครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรี ยนและแนวประเด็นการสัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน
2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน (2548 : 50-55) ได้ศึกษา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และทัศนคติต่อมาตรการ
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ : กรณี ศึกษาครู ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มครู ในโรงเรี ยนที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร และสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
ตัวอย่าง 1,776 ตัวอย่าง พบว่าครู ในกรุ งเทพมหานครร้อยละ 10 โดยครู ชายสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.3 ขณะที่ครู
หญิงสูบบุหรี่ ร้อยละ0.7 โดยเป็ นที่น่าตกใจว่าครู ที่สูบบุหรี่ มากกว่าครึ่ ง (ร้อยละ54.5) ยังสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน
โดยจะสูบบริ เวณที่นงั่ พักผ่อน (นอกอาคารเรี ยน) ร้อยละ 57.8 ขณะที่ร้อยละ 34.4 สูบในห้องพักครู และร้อย
ละ 25.6 สูบในห้องนํ้า โดยที่ครู ที่สูบบุหรี่ ร้อยละ73 บอกว่าเคยสูบให้นกั เรี ยนเห็น อย่างไรก็ตามครู ที่สูบ
บุหรี่ ในโรงเรี ยนร้อยละ 60.0 จะรู้สึกอึกอัดมากเมื่อนักเรี ยนมาพบเห็นในขณะที่ตนเองกําลังสูบบุหรี่ และ
ร้อยละ 66.2จะรู้สึกว่าตัวเองเป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก และเป็ นที่น่ายินดีว่า ครู
เล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมบุหรี่ ในโรงเรี ยน โดยครู ร้อยละ 97.1 เห็นว่าครูควรเป็ นแบบอย่างที่ดีดว้ ย
การไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ94.5 เห็นว่า โรงเรี ยนควรเป็ นสถานที่ปลอดอบายมุขทุกประเภทรวมทั้ง “บุหรี่ ” ด้วย
ร้อยละ 91.1 เห็นว่าการที่ครู สูบบุหรี่ จะทําให้การตักเตือน/ลงโทษนักเรี ยนที่สูบบุหรี่ ขาดความน่าเชื่อถือ
และร้อยละ 80.5 เห็นว่า “การไม่สูบบุหรี่ ” ควรเป็ นเงื่อนไขหนึ่ง ในกระบวนการเลือกสรรครู ในอนาคต
ยิง่ กว่านั้นครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 เห็นด้วยกับการออกกฏหมาย ให้โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ท้ งั หมด ทุก
แห่งทัว่ บริ เวณโรงเรี ยน
วิภา ภูตอ้ งใจ (2550 : 40-41) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนวัดพิกุล
เงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน และศึกษา
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ครั้งแรกจากการชักจูงของเพื่อน ความถี่ของการสูบบุหรี่
อยูท่ ี่สปั ดาห์ละ 1-3 วัน ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนชอบสูบมากที่สุดคือ หลังอาหาร มีอตั ราการสูบบุหรี่ แบบอัดควัน
เข้าปอด และเหตุผลที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ คือ ความเหงา ในภาพรวมนักเรี ยนมีระดับ
การรับรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.08 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.52
จันทนา คําน้อย (2552 : 69) ศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลายในตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 จํานวน 351 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 46.25, SD = 4.81) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่ ของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้านได้แก่ การไม่ทดลองสูบ
บุหรี่ ( X = 5.50, SD = 0.85) การจัดการกับความเครี ยด ( X = 8.04, SD = 1.02) การไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเพื่อนที่
สูบบุหรี่ ( X = 7.87, SD = 1.16) การปฏิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ ( X = 14.80, SD = 2.00) และการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ( X = 10.03, SD = 1.32)
ฝนทิพย์ สุขสุนทรี ย ์ (2547 : 64-67) ศึกษาบทบาทของอาจารย์ในการป้ องกันการสูบบุหรี่ ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุ งเทพมหานคร เขต 2 พบว่า 1) สาเหตุของ
นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ คือ ขาดความอบอุ่นจากทางครอบครัวที่มีสาเหตุมาจาก ครอบครัวแยกกันอยู่ พ่อและแม่
แยกทางกัน ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว เช่น ฐานะยากจน พ่อและแม่ตอ้ งทํางาน พ่อหรื อ
แม่ ต้องเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศโดยทิ้งลูกให้อยูก่ บั ตาและยาย หรื อกับญาติพนี่ อ้ ง และไม่มีใครดูแล
อย่างใกล้ชิด ขาดความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อตามเพื่อนแนะนํา ทําให้เด็กติดเพื่อน และเข้าสู่สงั คมที่นาํ
แบบอย่างตะวันตกมาใช้ ต้องการทําตามเพื่อนที่มีฐานะดีกว่า อยากทดลอง เลียนแบบอย่างจากผูป้ กครอง
หรื อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมของเด็กที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูป้ กครองที่สูบบุหรี่ 2) บทบาทของอาจารย์ในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน ต้องมีการจัดนิทรรศการแสดงโทษของการสูบบุหรี่ พิษภัยที่จะได้รับจาก
การสูบบุหรี่ หรื อ พูดเสริ มในระหว่างการเรี ยนอยูเ่ สมอ ๆ ถึงโทษของการสูบบุหรี่ และผลเสียที่ตามมาจากา
กรสูบบุหรี่ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเป็ นมิตรบอกโทษและประโยชน์ว่าสิ่งใดควรไม่ควรและครู อาจารย์
ต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยนด้วย 3) ข้อเสนอแนะในการป้ องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยน ควร
นําภาพยนตร์หรื อวีดีทศั น์เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่ มาแสดงให้นกั เรี ยนได้ดูเป็ นประจําและสอนให้เห็น
ถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ โดยนําภาพผูป้ ่ วยจากการสูบบุหรี่ ให้นกั เรี ยนดูหรื อพานักเรี ยนไปตาม
โรงพยาบาลที่มีผปู้ ่ วยจากการสูบบุหรี่ ให้เห็นตัวอย่างจริ ง
เรณู อุทธิยงั (2553 : ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ โดยใช้พฤติกรรมบําบัดร่ วมกับยา เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการเลิกบุหรี่ โดยใช้พฤติกรรม บําบัด
ร่ วมกับยาในทัศนะของผูร้ ับบริ การ และติดตามผลการเลิกบุหรี่ ที่ระยะเวลา 3 เดือนในกลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การ
เลิกบุหรี่ แบบผูป้ ่ วยนอก โดยใช้พฤติกรรมบําบัดร่ วมกับยาบูโพรพิออน หรื อหมากฝรั่งนิโคติน พบว่า ใน
เดือนที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลิกบุหรี่ ได้ 5 คน เลิกไม่ได 12 คน เดือนที่ 2 เลิกได้ 11 คน เลิกไม่ได้ 6 คน เดือนที่ 3
เลิกได้ 11 คน เลิกไม่ได้ 6 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถเลิกบุหรี่ ได้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.4 เลิกได้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 2 เดือน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.4 เลิกได้ 1 เดือน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.8 และเลิกไม่ได้ท้ งั 3 เดือน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.4 ปัจจัยเชิงบวก ซึ่งเป็ นปัจจัยที่สนับสนุนให้
ผูร้ ับบริ การเลิกบุหรี่ สาํ เร็ จ ได้แก่ ครอบครัว (คนในครอบครัวอยากให้เลิก, ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ
และกําลังใจจากคนในครอบครัว และอยากให้ครอบครัวมีความสุข), ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ , อยากเป็ น
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แบบอย่างที่ดี, ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย, อยากได้รับความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ , ได้รับคําแนะนําให้เลิก
บุหรี่ จากแพทย์, ความกลัว (กลัวสังคมประณาม, กลัวเป็ นโรคร้ายแรงหรื อตายจากการสูบบุหรี่ และ กลัวมี
ผลเสียต่องาน), ความตั้งใจ, ให้ความร่ วมมือในการใช้ยาเลิกบุหรี่ , ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากร
การแพทย์, การสนับสนุนจากการทํางาน, เหม็นบุหรี่ , ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่เคยเลิกมาก่อน, ตระหนักถึง
ข้อดีขอการเลิกบุหรี่ , ลดจํานวนบุหรี่ ที่สูบในเดือนที่ 1 และปฏิบตั ิตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการสูบ (หลีกเลี่ยงงาน
เลี้ยงสังสรรค์และหยุดดื่มแอลกอฮอล์, ทิ้งอุปกรณ์การสูบ, ไม่ซ้ือบุหรี่ มาเก็บไว้, ไม่อยูใ่ กล้คนสูบบุหรี่ และ
ยืดระยะเวลาการสูบ) ส่วนปัจจัยเชิงลบ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคทําให้ผรู้ ับบริ การเลิกบุหรี่ ไม่
สําเร้จ ได้แก่ ไม่ต้ งั ใจและไม่พร้อมที่จะเลิกบุหรี่ , ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างจริ งจัง, ไม่ให้
ความร่ วมมือในการใช้ยาเลิกบุหรี่ , มีสิ่งกระตุน้ ให้กลับมาสูบ (เกิดอาการถอนนิโคติน, เครี ยด, เทศกาลงาน
เลี้ยงสังสรรค์และดื่มแอลกอฮอล์, คอนรอบข้างสูบบุหรี่ หรื อชวนสูบ, ความเชื่อและการมองเห็นประโยชน์
หรื อข้อดีของการสูบบุหรี่ , เข้าถึงบุหรี่ ได้ง่าย และความเคยชิน) และใช้บุหรี่ แทนยาเสพติดชนิดอื่น
เบญจวรรณ กิจควรดี (2552 : ) ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริ มทักษะชีวิตร่ วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนแห่งหนึ่งจังหวัด
อุดรธานี เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริ มทักษะชีวิตร่ วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
เพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 36 คน กลุ่มเปรี ยบเทียบ 36 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับ
โปรแกรมการสร้างเสริ มทักษะชีวติ ร่ วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยาย การ
เล่นเกม การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึ กทักษะ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ พบว่า 1) เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม หลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ทักษะชีวติ ในทุกด้านและ
ความตั้งใจในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <
0.001) 2) เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และ
พิษภัยจากการสูบบุหรี่ ความตั้งใจในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ และทักษะชีวิตสูงกว่ากลุ่ม
เปรี ยบเทียบในเกือบทุกๆด้าน ยกเว้นทักษะชีวติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความภาค ภูมิใจในตนเอง
พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อดูผลต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแลความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ (p <
0.01)
กฤษณา ภูพลผัน (2551 : ) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการป้ องกันการใช้บุหรี่ ในวัยรุ่ นโดยใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บุหรี่ ของ
วัยรุ่ นในชุมชน 2) ประเมินความต้องการและศักยภาพของชุมชนในการป้ องกันการใช้บุหรี่ ของกลุ่มวัยรุ่ น 3)
ศึกษาวิธีการ ความคิด ความเชื่อของชุมชนในการเลิกสูบบุหรี่ และ 4) ศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วน
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ร่ วมของชุมชนในการป้ องกันการใช้บุหรี่ ของวัยรุ่ น เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม การเสวนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหาและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า พบว่า
วัยรุ่ นในชุมชนมองเรื่ องการสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องธรรม ดาที่ปฏิบตั ิกนั ในชีวติ ประจําวันวัยรุ่ นจึงก้าวเข้าสู่
เส้นทางการใช้บุหรี่ โดยไม่รู้ตวั ประกอบกับปัจจุบนั มีการผลิตและโฆษณาบุหรี่ ในรู ปแบบใหม่ที่กระตุน้
ความสนใจให้อยากลองจึงเกิดนักสูบ หน้าใหม่ที่อายุนอ้ ยลงมากขึ้นโดยเริ่ มสูบอายุเฉลี่ย 12 ปี ซึ่งพบว่าเกิด
จากเหตุผลและปัจจัยที่หลาก หลาย ได้แก่ 1) มีความเข้าใจว่าบุหรี่ มีประโยชน์ 2) จากวัฒนธรรมการใช้บุหรี่
ของคนในชุมชนจนเป็ นเรื่ องธรรมดา 3) ความอยากลอง 4) การตามอย่างเพื่อน 5) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 6) ปัจจัยทางสังคมและประเพณี วฒั นธรรม และชุมชนได้จาํ แนกกลุ่มวัยรุ่ นตามพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มวัยรุ่ นที่ปฏิเสธและไม่คิดที่จะลองสูบบุหรี่ เลย 2) กลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ แล้วไม่
เห็นประโยชน์จึงเลิกสูบ 3) กลุ่มที่สูบบุหรี่ เป็ นครั้งคราวไม่ประจํา และ 4) กลุ่มที่ยงั คงสูบบุหรี่ เป็ นประจํา
ชุมชนมีการสร้างแรงจูงที่ทาํ ให้เลิกสูบบุหรี่ จากหลายวิธี ได้แก่ 1) จากความห่วงใยในสุขภาพตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว 2) จากความต้องการปรับปรุ งภาวะเศรษฐกิจให้ดีข้ ึน 3) การสร้างความภาคภูมิใจ 4)
จากความรังเกียจของสมาชิกครอบครัวและชุมชน 5) จากสื่อโฆษณาและมาตรการตามกฎหมาย 6) จากคํา
ตักเตือนของผูน้ าํ ทางศาสนา 7) จากความรู้สึกเต็มอิ่มกับการใช้บุหรี่ มานานแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการป้ องกันการใช้บุหรี่ ของวัยรุ่ นได้แก่ 1) การสร้างเครื อข่ายการทํางานผ่านการจัดเวที
ร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น เพื่อลดผลประทบจากสูบบุหรี่ ท้งั ด้านสุขภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ และ การถูกรังเกียจจากสังคม ชุมชนจึงต้องการสกัดกั้นเยาวชนไม่ให้กา้ วเข้าสู่การสูบบุหรี่ และ
สารเสพติดอื่น 2) การเผยแพร่ ความต้องการในการป้ องกันและลดปัญหาจากการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น 3) การ
รวมกลุ่มผูม้ ีจิตอาสา และความรับผิดชอบของผูน้ าํ ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจในกลุ่ม
ที่เลิกสูบบุหรี่ 4) การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของโลกเรี ยน วัด บ้าน ครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาการสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ นและประชาชนทัว่ ไป กระตุน้ ให้ผใู้ หญ่เป็ นแบบอย่างที่ดี และครู ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนแม่พิมพ์ที่จะสร้างเสริ มเยาวชนและลูกหลาน 5) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหอกระจาย
ข่าวของหมู่บา้ น และในโรงเรี ยนแก่ผปู้ กครองไม่ใช้เด็กและพระไม่ใช่เณรไปซื้อบุหรี่ 6) การนํามาตรการ
ทางกฎหมายมาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมคือ ร้านค้า ในชุมชนติดป้ ายไม่จาํ หน่ายบุหรี่ แก่เด็กที่อายุต่าํ กว่า 18 ปี
ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ (2553 : 64-69) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนารู ปแบบวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปลอดบุหรี่ และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ต่อโครงการวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสํารวจ แบบสังเกตเฝ้ า
ระวังการสูบบุหรี่ และ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 91.67 รู ปแบบวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1) การกําหนดนโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 2) การประกาศ

98
นโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 3) การจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 4) การส่งเสริ มการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 5) การพัฒนากิจกรรมนอก
หลักสูตรเรื่ องบุหรี่ และสุขภาพ 6) การจัดระบบเฝ้ าระวังการสูบบุหรี่ และการให้คาํ ปรึ กษาปัญหาการติดบุหรี่
ผลการประเมินใช้รูปแบบวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ทั้งด้านบริ บท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้งด้านบริ บท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ( X = 3.90,
4.07, 3.83, 3.56 ตามลําดับ)
จากงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของครูในโรงเรี ยนที่เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จะมีครู ชายสูบบุหรี่ มากกว่าครู หญิงสูบบุหรี่ และยังพบว่าการสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนจะ
สูบบริ เวณที่นงั่ พักผ่อนเคยสูบให้นกั เรี ยนเห็น อย่างไรก็ตามครู ที่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนจะรู้สึกอึกอัดมากเมื่อ
นักเรี ยนมาพบเห็น ครู ส่วนใหญ่เห็นว่าการที่ครู สูบบุหรี่ จะทําให้การตักเตือนหรื อลงโทษนักเรี ยนที่สูบบุหรี่
ขาดความน่าเชื่อถือ สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ครั้ง
แรกจากการชักจูงของเพื่อน ความถีข่ องการสูบบุหรี่ อยูท่ ี่สปั ดาห์ละ 1-3 วัน ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนชอบสูบมาก
ที่สุดคือ หลังอาหาร นักเรี ยนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ อยูใ่ นระดับปานกลาง เหตุผลที่
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ คือ ความเหงา พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนพบว่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี่ ที่พบมี 5 ด้านได้แก่ การไม่ทดลองสูบ
บุหรี่ การจัดการกับความเครี ยด
การไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ การปฏิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สําหรับผูท้ ี่เคยสูบบุหรี่ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ ได้แก่ ครอบครัว การตระหนักถึงโทษ
ของบุหรี่ อยากเป็ นแบบอย่างที่ดี ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย อยากได้รับความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่
ได้รับคําแนะนําให้เลิกบุหรี่ จากแพทย์ ความกลัว ความตั้งใจให้ความร่ วมมือในการใช้ยาเลิกบุหรี่ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากบุคลากรการแพทย์ การสนับสนุนจากการทํางาน เหม็นบุหรี่ ตระหนักถึงข้อดีขอการ
เลิกบุหรี่ และปฏิบตั ิตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการสูบ ส่วนปัจจัยที่เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคทําให้เลิกบุหรี่ ไม่สาํ เร็ จ
ได้แก่ ไม่ต้ งั ใจและไม่พร้อมที่จะเลิกบุหรี่ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างจริ งจัง ไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการใช้ยาเลิกบุหรี่ มีสิ่งกระตุน้ ให้กลับมาสูบ และการมองเห็นประโยชน์หรื อข้อดีของการสูบ
บุหรี่ เมื่อมีการประยุกต์การสร้างเสริ มทักษะชีวิตร่ วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่
ในนักเรี ยนจะทําให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ ได้เป็ นอย่างดี หากเปิ ดโอกาสให้มีแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการป้ องกันการใช้บุหรี่ ได้แก่ 1) การสร้างเครื อข่ายการทํางานผ่านการจัดเวทีร่วมวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น 2) การเผยแพร่ ความต้องการในการป้ องกันและลดปัญหาจากการ
สูบบุหรี่ ของวัยรุ่ น 3) การรวมกลุ่มผูม้ ีจิตอาสา และความรับผิดชอบของผูน้ าํ ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์
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และสร้างแรงจูงใจในกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ 4) การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยน วัด บ้าน ครอบครัว เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ น กระตุน้ ให้ผใู้ หญ่และครู เป็ นแบบอย่างที่ดี 5) การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น และในโรงเรี ยนแก่ผปู้ กครองไม่ใช้เด็กไปซื้อบุหรี่
6) การนํามาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมคือ ร้านค้า ในชุมชนติดป้ ายไม่จาํ หน่ายบุหรี่ แก่เด็กที่
อายุต่าํ กว่า 18 ปี และสถานศึกษาควรดําเนิน 6 กิจกรรมหลัก คือ 1) การกําหนดนโยบายปลอดบุหรี่ ใน
สถานศึกษา 2) การประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 3) การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ 4) การส่งเสริ มการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 5) การพัฒนา
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเรื่ องบุหรี่ และสุขภาพ 6) การจัดระบบเฝ้ าระวังการสูบบุหรี่ และการให้
คําปรึ กษาปัญหาการติดบุหรี่ เมื่อดําเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่องก็จะทําให้ลดการสูบบุหรี่ ในกลุ่ม
นักเรี ยนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษา
ปั ญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียนศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
ยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติ
สมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ ศึกษาปัจจัยความ สําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรต่อโครงการการนํา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานีโดยใช้ เทคนิค CIPP Model ซึ่งมี
วิธีดําเนินการวิจยั ดังนี ้

พืน้ ที่เป้าหมาย
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

จํานวน
จํานวน

726 คน
54 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้นักวิจยั ได้ นําการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research :
PAR) มาดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการอยูเ่ กี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาที่มีนกั เรียนของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี สูบ
บุหรี่โดยอาศัยหลักการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทังในและนอกโรงเรี
้
ยน นับตังแต่
้ การร่วมกันแสวงหา
ปั ญหา คิดค้ นแนวทางออกเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรือพัฒนาที่เป็ นฉันทามติของชุมชนหรือโรงเรียน ร่วม
ดําเนินการแก้ ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังร่้ วมรับผลของการพัฒนา โดยจะเห็น
ได้ วา่ ผู้วิจยั กําลังมีการปรับเปลีย่ นกระทวนทัศน์ของการวิจยั จากรูปแบบดังเดิ
้ มที่มกั เริ่มจากการตังประเด็
้
น
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ของปั ญหาและจบกระบวนการโดยนักวิจยั เมื่อได้ องค์ความรู้แล้ วผลงานวิจยั มิได้ ถกู นําไปเผยแพร่หรือ
นําไปทดลองใช้ หรือถูก “เก็บขึ ้นหิ ้ง” อันเป็ นการสูญเสียทังกํ
้ าลังความคิด เวลา งบประมาณและทรัพยากร
ซึ่งถ้ าหากจะดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรูปธรรมได้จึงต้ องอาศัยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม มาดําเนินการในพื ้นที่วจิ ยั ที่ได้ เลือกไว้
โดยนักวิจยั ในพื ้นที่ในโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกร่วมกับคนในชุมชนร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชน
ของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก้ ปัญหาของชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชน
ร่วมกันแก้ ปัญหาและรับผลของการแก้ ปัญหาร่วมกัน สําหรับนักวิจยั ภายนอกทําหน้ าที่เป็ นผู้เอื ้ออํานวย
หรือวิทยากรกระบวนการ
การได้ มาซึ่งนักวิจัย
เมื่อหัวหน้ าชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้าน
ยาสูบไปสูก่ ารปฏิบตั ิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบายหัวข้อการวิจยั และเป้าหมายหลักเพื่อต้ องการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 มติที่ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ าน
ยาสูบอย่างเป็ นรูปธรรมนักวิจยั ที่อยู่ในส่วนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ ร่วมกันพิจารณา
ประเด็นและคัดเลือกหัวหน้ าโครงการคือ นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ ส่วนทีมนักวิจยั ประกอบด้ วย นางจิรัง
กูร ณัฐรังสี นายนพดล
ศุภโกศล นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัดและนายเชาวลิต ศรีเสริมทุกคนร่วมกันประชุมพิจารณาพื ้นที่เพื่อ
ดําเนินการที่ประชุมมีมติเห็นพ้ องกันว่าจะมีการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบนี ้ไปใช้ ปฏิบตั ิได้
จริง โดยต้ องเล็งเห็นถึงความสําคัญของพื ้นที่และบุคคลในพื ้นที่ต้องสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วม พื ้นที่ในการ
ดําเนินการควรจะเป็ นโรงเรียนมัธยมมากกว่าในชุมชน เพราะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีอบุ ตั ิการณ์
การสูบบุหรี่ครัง้ แรกมากกว่าทุกกลุม่ อายุในปัจจุบนั และจะเป็ นกําลังสําคัญของชาติตอ่ ไปในอนาคต ทีม
นักวิจยั หลักได้ ลงพื ้นที่พบกับผู้บริหารและคณะครูผ้ รู ับผิดชอบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนหลายแห่ง
ผลพบว่าผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ได้ แสดงถึงความสนใจและมีความ
ตระหนักในปั ญหาที่มีนกั เรียนบางส่วนของโรงเรียนมีการสูบบุหรี่จงึ เป็ นที่มาของการมีนกั วิจยั ในพื ้นที่ใน
ระยะแรกประกอบด้ วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการและคณะครูที่รบั ผิดชอบงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียน หลังจากนันได้
้ มีการเพิ่มเติมนักวิจยั ในพื ้นที่จากการจัดประชุมเปิ ดโครงการและการลงพื ้นที่
สัมภาษณ์เก็บข้ อมูลวิจยั และกลุม่ สุดท้ ายเป็ นกลุม่ นักเรียนแกนนําของโรงเรียน
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การได้ มาซึ่งพืน้ ที่วจิ ัย
การทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิอย่างมีสว่ นร่วมจะต้ องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อจะทําให้
เกิดการขับเคลื่อนที่เป็ นรูปธรรมและจะต้ องมีความต่อเนื่องและยัง่ ยืนเกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อ
กลุม่ เป้าหมาย เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2555 ทีมนักวิจยั ได้มีการปรึกษาหารือในส่วนของพื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการทังในส่
้ วนของหมูบ่ ้ านหรือโรงเรียนแต่จะเน้ นพื ้นที่ที่ทรัพยากรบุคคลที่มคี วามพร้ อมเพื่อต้ องการ
ให้ พื ้นที่เกิดการขับเคลื่อนที่เป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง ได้ เลือกพื ้นที่วิจยั ว่าควรน่าจะเป็ นโรงเรียนมัธยมแห่ง
ใดแห่งหนึ่งมากกว่าที่เป็ นหมูบ่ ้ าน เนื่องจากพบว่าปั ญหาในปัจจุบนั ผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่จะมีอายุเมื่อเริ่มสูบ
ประมาณ 13.5 ปี

ส่วนโรงเรียนที่จะเลือกมาเป็ นพื ้นที่วจิ ยั ควรมีผ้ บู ริหาร ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่มี

ความสนใจและตังใจพั
้ ฒนางานของโรงเรียนอย่างจริงจังจากการสํารวจข้ อมูลในเบื ้องต้นพบว่าโรงเรียนนา
เยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีลกั ษณะที่ตรงตามกระบวนการที่จะใช้ การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิอย่างมีสว่ นร่วมดําเนินการในพื ้นที่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนมีความกระตือรือร้ นในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยเฉพาะในเรื่อง
การเฝ้าระวังและป้องกันสารเสพติดต่างๆ ภายในโรงเรียน คณะผู้วิจยั จึงเสนอรูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
อย่างมีสว่ นร่วม เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องบุหรี่
ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิในโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนี ้เป็ นโรงเรียนขนาดกลางตังอยู
้ ท่ ี่ 85 หมูท่ ี่
8 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
41 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 40 กิโลเมตร จากการสนทนา
กลุม่ กับผู้บริหารและคณะครูได้ มกี ารสรุปข้ อมูลในเบื ้องต้นของโรงเรียนว่าน่าจะมีนกั เรียนจํานวนหนึ่งที่สบู
บุหรี่และส่วนใหญ่เริ่มมีการสูบบุหรี่ตงแต่
ั ้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีการสูบบุหรี่ทงในห้
ั ้ องนํ ้า โรงยิมและ
หอประชุมของโรงเรียน สําหรับขนาดของปั ญหาและสาเหตุของการสูบบุหรี่จําเป็ นอย่างยิ่งที่คณะครูและ
ทีมผู้วิจยั จะต้ องร่วมกันหาข้ อมูลต่อไป อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเคยดําเนินการเพื่อควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้ มีนกั เรียนสูบบุหรี่ เมื่อ 10 ปี ก่อนมีการนิมนต์พระมาอบรมนักเรียนแม้จะได้ ผลบ้ างแต่กิจกรรม
ดังกล่าวก็ทําเพียงครังเดี
้ ยวไม่ได้ ทําอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลกโดยให้ นกั เรียนแสดงละคร จัด
นิทรรศการเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่แต่กท็ ําได้ เพียงการมีกิจกรรมส่วนการสูบบุหรี่ก็ยงั มีเช่นเดิม ขณะนี ้
โรงเรียนกําลังจะเริ่มการดําเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ความมุง่ หวังของคณะผู้บริหารและครู
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ในโรงเรียนอยากจะเห็นนักเรียนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่และอยากจะให้ นกั เรียนลดละเลิกบุหรี่แต่ก็ไม่ร้ ู
ว่าจะเริ่มต้นในการดําเนินการอย่างไร
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
ผู้ให้ ข้อมูลหรือผู้มีสว่ นร่วมในการดําเนินการครัง้ นี ้ประกอบด้ วยทีมนักวิชาการหรือนักวิจยั ทีมนักพัฒนา
ได้ แก่ผ้ บู ริหารโรงเรียน คณะครูที่ดแู ลงานกิจการนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนผู้นําชุมชนและ
ทีมผู้ที่อยู่กบั ปั ญหาคือนักเรียน นักเรียนแกนนําและนักเรียนที่สบู บุหรี่ มีอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการวิจยั เช่น กล้ อง
ถ่ายภาพ เครื่องอัดเสียง โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็ นต้น โดยมีวิธีดําเนินการดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัด
อุบลราชธานีในที่ประชุมระดับจังหวัดคือเวทีการประชุมหัวหน้ าส่วนราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการในระดับจังหวัด
2. ประชุมชี ้แจงโครงการต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านบุหรี่
ได้ แก่ ปลัดอําเภอนาเยีย ตํารวจ สาธารณสุขอําเภอนาเยีย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
นาเยีย ตัวแทนนายกเทศมนตรีอําเภอนาเยีย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้ าน กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้นําชุมชนที่เป็ นพื ้นที่ที่ตงของโรงเรี
ั้
ยน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน
คณะครูอาจารย์และตัวแทนนักเรียนแกนนําเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องมีความเข้ าใจโครงการพร้ อมให้ การ
สนับสนุนและมีการสรรหาอาสาสมัครปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่โดยมีรอผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็ นประธานที่ประชุม
3. ประชุมนักเรียนแกนนําจํานวน 33 คน ในการวิเคราะห์สถานการณ์การที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินงานด้ านยาสูบในระดับพื ้นที่ที่ทําวิจยั โดยใช้ กระบวนการวางแผนอย่างมีสว่ นร่วม AIC เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจร่วมกันในสถานการณ์ปัจจุบนั ทุนเดิม ความมุง่ หวังในอนาคตและรูปแบบหรือกิจกรรมที่
คาดว่าจะดําเนินการร่วมกันในการขับเคลื่อนเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
4. ประชุมทีมวิจยั สรุปผลการจัดเวทีการประชุมนักเรียนแกนนําในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานด้ านยาสูบเพื่อสรุปผลและทําความเข้ าใจกับข้ อมูลที่ได้จากการประชุมร่วมกัน
เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ บางส่วนไปตังเป็
้ นแนวประเด็นคําถามการสัมภาษณ์และแบบสอบถามการวิจยั
1. ประชุมจัดทําเครื่องมือในการวิจยั เพื่อให้ มเี ครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ครอบคลุม
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ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยทีมวิจยั มีสว่ นร่วมในการกําหนดมีเครื่องมือในการวิจยั ได้ แก่ แนวประเด็น
คําถามการสัมภาษณ์ แนวประเด็นคําถามการสนทนากลุม่ ซึ่งถามเกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหาการสูบบุหรี่
ในนักเรียน รูปแบบการดําเนินงานเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ปั จจัยความสําเร็จของรูปแบบการ
ดําเนินงาน นอกจากนันยั
้ งได้ทําแบบสอบถาม เพื่อถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติของ
นักเรียนในเรื่องบุหรี่ มีการทดสอบเครื่องมือวิจยั ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ (KR-20) เท่ากับ 0.67 มีการปรับปรุงเครื่องมือโดยทีมนักวิจยั พร้ อมทังกํ
้ าหนดการเก็บข้ อมูล
และแบ่งทีมในการออกเก็บข้ อมูลโดยการมีสว่ นร่วมของทีมนักวิจยั ในพื ้นที่ นอกจากนี ้ยังได้ทํา
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรต่อโครงการการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานีโดยใช้ เทคนิค CIPP Model พร้ อมทัง้
กําหนดการเก็บข้ อมูลและแบ่งทีมในการออกเก็บข้ อมูลโดยการมีสว่ นร่วมของทีมนักวิจยั ในพื ้นที่
5. เก็บข้ อมูลในพื ้นที่วิจยั ประชุมรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของทีมนักวิจยั ข้ อมูลมี
2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึง่ ข้ อมูลเชิงคุณภาพจาก แบบสัมภาษณ์ ทังการสั
้
มภาษณ์แบบเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการจากการร่วมปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ การสังเกต การสนทนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ของทีม
นักวิจยั กับชุมชนตลอดจนผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจัดกลุม่ ข้ อมูลที่เป็ นคําพูดของผู้ให้ ข้อมูล และมี
การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า ซึ่งจะมีการสรุปผลการดําเนินการทุกครัง้ ทุกเดือนและผลการวิเคราะห์
จะย้ อนกลับสูก่ ระบวนการทํางานเน้ นเป้าหมายเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ใช้ อปุ กรณ์
ภาคสนาม เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป สมุดบันทึก เป็ นต้ น จะพิจารณาจัดกลุม่ ข้ อมูลเป็ นการ
อธิบายปรากฏการณ์มีการอ้ างถึงคําพูดของผู้ให้ ข้อมูล ส่วนที่สองข้ อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็ นความถี่และร้ อยละ
6. จัดทํารายงานความก้ าวหน้ า เพื่อรวบรวมเรียบเรียงสรุปผลการดําเนินงานความก้ าวหน้ าการ
วิจยั ต่อศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ
7. ศึกษาดูงานพื ้นต้ นแบบด้ านการควบคุมและป้องกันเรื่องบุหรี่อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้ ทีมวิจยั
ได้ เข้ าใจปัญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียนในพื ้นที่ที่ศกึ ษาดูงาน สามารถอธิบายรูปแบบ
กระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนในเรื่องบุหรี่ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในโรงเรียนหรือชุมชน
และสามารถบอกปั จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนในเรื่องบุหรี่ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
8. ประชุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียร่วมกําหนดรูปแบบการดําเนินการเรื่องบุหรี่ เพื่อให้ มกี ารคืนข้ อมูล
ให้ กบั ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในพื ้นที่ที่ทําวิจยั และให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องร่วมกันกําหนดกิจกรรมหรือรูปแบบ
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กระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมเรื่องเกี่ยวกับยาสูบในระดับพื ้นที่อย่างเป็ น
รูปธรรม
9. นํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ เพื่อทดลองรูปแบบการดําเนินการหนุน
เสริมการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมเรื่องเกี่ยวกับยาสูบในระดับพื ้นที่
10. ประชุมประเมินผลกระบวนการการนํารูปแบบไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ ทราบถึงผลการนํารูปแบบการ
ดําเนินการเรื่องบุหรี่ ไปใช้ วา่ ให้ ผลเป็ นอย่างไรและใช้ CIPP Model ในการอธิบายผลที่เกิดขึ ้นอีกครัง้ เพื่อ
บอกถึงรายละเอียดด้ านบริบท ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการนํารูปแบบไปปฏิบตั ิ และผลการปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้น
11.จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการประเมินเพื่อให้ มีเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
12.เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ มีรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการวิจยั ฉบับย่อเสนอต่อ
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ
13. ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัด
อุบลราชธานี เพื่อจัดให้ มีการสื่อสารต่อสาธารณะถึงผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสกู่ าร
ปฏิบตั ิในจังหวัดอุบลราชธานีและข้ อเสนอในการขับเคลื่อนสูผ่ ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บระดับพื ้นที่
โรงเรียนที่ทําวิจยั ชุมชนที่เป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนและระดับจังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีจํานวน 4 ชุด ประกอบด้ วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม สําหรับถามนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6 ให้ ทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ประกอบด้ วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพของบิดามารดา ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว บุคคลใกล้ชิดที่สบู บุหรี่ เป็ น
แบบเลือกตอบ จํานวน 6 ข้ อ แบบเติมคําในช่องว่างจํานวน 1 ข้ อ รวมเป็ นจํานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ประกอบด้ วย สารพิษในครัวบุหรี่และผลกระทบต่อ
สุขภาพ สาเหตุการติดบุหรี่ในนักเรียน อันตรายจากครัวบุหรี่มือสอง พระราชบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยว ข้ องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมบําบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในนักเรียน เป็ นแบบเลือกตอบจํานวน
13 ข้ อ
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย การสูบหรือไม่สบู บุหรี่ในนักเรียน
ลักษณะและจํานวนการสูบบุหรี่ เหตุผลที่สบู บุหรี่ สถานที่สบู บุหรี่ ยี่ห้อบุหรี่ที่นิยมสูบ โอกาสที่สบู ความ
ต้ องการและสาเหตุการอยากเลิกบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ อุปสรรคในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ ปั จจัยที่ทําให้
เลิกสูบบุหรี่สําเร็จ สิ่งที่เกิดขึ ้นภายหลังการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นแบบเลือกตอบจํานวน 14 ข้ อ
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ประกอบด้ วย อันตรายจากการสูบบุหรี่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นแบบเลือกตอบจํานวน 10 ข้ อ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ สําหรับผู้บริหารและผู้นําที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในนักเรียน จํานวน 1
ชุด ประกอบด้ วย ข้ อมูลเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่
ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ติ ามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ในสถานศึกษา นโยบายที่ใช้ ในการการ
ขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน รูปแบบหรือกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องการเลิกบุหรี่ ใน
ปั จจุบนั ของโรงเรียน ในอนาคตรูปแบบหรือมาตรการขับเคลื่อน เรื่อง การสูบบุหรี่ในโรงเรียนที่ควรจะเป็ น
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จในมาตรการขับเคลื่อนการไม่สบู บุหรี่ในโรงเรียน
ชุดที่ 3 แนวประเด็นคําถามการสนทนากลุม่ นักเรียนที่สบู บุหรี่ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้ วย การ
รับรู้ สถานการณ์บหุ รี่และปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปัจจัยปกป้อง /ป้องกัน
และกระบวนการที่จะทําให้ เลิกบุหรี่ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกับการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชุดที่ 4 แบบการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรต่อโครงการการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานีโดยใช้ เทคนิค CIPP Model ประกอบด้ วย
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบยด้ วย เพศ อาชีพ เป็ นแบบ
เลือกตอบจํานวน 2 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง
ยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี เป็ นแบบประเมินที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาจากเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกปลอดบุหรี่ (ธัญรดี จิระสินธิปก
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และคณะ 2553 : 82-85) ซึ่งข้ อคําถามครอบคลุมการประเมินโครงการทัง้ 4 ด้ าน จํานวนทังสิ
้ ้น 29 ข้ อ
แยกเป็ น ดังนี ้
ด้ านบริบท (Context)

จํานวน 6 ข้ อ

ด้ านปั จจัยนําเข้ า (Input)

จํานวน 6 ข้ อ

ด้ านกระบวนการ (Process) จํานวน 10 ข้ อ
ด้ านผลผลิต (Product)

จํานวน 5 ข้ อ

ลักษณะของแบบประเมินส่วนที่ 2 เป็ นแบบให้ เลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
กําหนดระดับความเห็นมากที่สดุ ถึงน้ อยที่สดุ และกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนตามการรับรู้ของผู้ประเมิน
ดังนี ้
5 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อโครงการตามกิจกรรมการ
ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ
ในข้ อคําถามนัน้ มากที่สดุ
4 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อโครงการตามกิจกรรมการ
ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ
ในข้ อคําถามนัน้ มาก
3 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อโครงการตามกิจกรรมการ
ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ
ในข้ อคําถามนัน้ ปานกลาง
2 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อโครงการตามกิจกรรมการ
ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ
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ในข้ อคําถามนัน้ น้ อย
1 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อโครงการตามกิจกรรมการ
ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ
ในข้ อคําถามนัน้ น้ อยที่สดุ
การแปลความหมายคะแนนความพึงพอใจต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี ของนักเรียน ครู และบุคลากร โดยนําคะแนนของผู้ตอบแต่ละคนรวมกัน
แล้ วหาค่าเฉลี่ยใช้ หลักการแปลผลคะแนนเฉลี่ยด้ านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินดังนี ้ (บุญใจ ศรี
สถิตย์นรากูร 2547, อ้ างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 40)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
ต่อ

หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจ
โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ
ดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิในระดับ มาก

ที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ต่อ

หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจ
โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ
ดําเนินการเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ ในระดับ มาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ต่อ

หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจ
โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ

ดําเนิน

การเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ ในระดับ

ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ต่อ
ดําเนิน
ระดับ น้ อย

หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และบุคลากร พึงพอใจ
โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ
การเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ ใน
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49
ต่อ

หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจ
โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ

ดําเนิน

การเรื่องยาสูบไปทดลองปฏิบตั ิ ใน

ระดับ น้ อยที่สดุ

วิธีการเก็บข้ อมูล
1. ประชุมทีมวิจยั และนักวิจยั ในพื ้นที่เพื่อทําความเข้ าใจในเครื่องมือที่จะใช้ ทกุ ชนิด
2. จัดทีมเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 4 ทีม ได้ แก่ นักวิจยั ที่เป็ นผู้วิจยั จากภายนอกพื ้นที่มี 2 ทีม
นักวิจยั
ในพื ้นที่ที่เป็ นคณะครูในโรงเรียน 1 ทีมและทีมที่เป็ นนักเรียนแกนนําอีก 1 ทีม
3. เข้ าเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ สัมภาษณ์ผ้บู ริหารโรงเรียน ได้ แก่ ผอ. หรือ รอง ผอ.โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนและตัวแทนครู 8 คน ผู้นําชุมชน ได้ แก่ กํานัน สาธารณสุขอําเภอ ตํารวจ
ผอ.รพ.สต.นาเยีย ผู้ใหญ่บ้านหมู8่ และหมู่ 2 สนทนากลุม่ ในกลุม่ นักเรียนที่สบู บุหรี่ ประมาณ 8-12 คน
เก็บแบบสอบถามกับนักเรียนทุกชันเรี
้ ยน และศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่นกั เรียนโดยให้ นกั ศึกษาแกนนํา
สังเกตพฤติกรรมเพื่อนที่สบู บุหรี่ใน 3 ระยะคือระยะก่อนการกําหนดรูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ ระยะการนํารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิไปทดลองปฏิบตั ิ และระยะหลังการนํารูปแบบ
กระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิไปทดลองปฏิบตั ิ และจะมี
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานีโดยใช้ เทคนิค CIPP Model ในการประเมินในระยะหลังการนํา
รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิไปทดลองปฏิบตั ิ
ร่วมด้ วย
4. ผู้วิจยั ดําเนินการขอเก็บข้ อมูลในพื ้นที่วิจยั ตามวัน เวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมเช่น ที่
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โรงเรียน ที่บ้าน ที่ด้านตรวจรถ ที่ร้านค้ าร้ านอาหารในชุมชน เป็ นต้น โดยผู้วิจยั จะโทรศัพท์ประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนก่อนการเข้ าเก็บข้ อมูล ยกเว้ นวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่สบู บุหรี่ท่ีนกั เรียนแกน
นําต้ องอาศัยการสังเกตแบบไม่ให้ ผ้ ถู กู สังเกตรู้ตวั และการตอบแบบสอบถามที่ครูจะเป็ นผู้ชี ้แจงและแจก
แบบสอบถามนักเรียนเองตามความเหมาะสม
5. หลังจากเก็บข้ อมูลเสร็จผู้วจิ ยั แต่ละทีมประชุมสรุปสิ่งที่ได้เพื่อประเมินสิ่งที่ได้ เมื่อพบส่วนขาด
ของ
ข้ อมูลก็จะให้ มีการไปเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม จนได้ ข้อมูลที่อิ่มตัวตามความเป็ นจริงที่ต้องการ
การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเชิงคุณภาพ
1. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) คือการพิสจู น์วา่ ข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ มานัน้
ถูกต้ องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งข้ อมูลแหล่งที่มาที่จะพิจารณาการตรวจสอบได้ แก่ แหล่งเวลา
แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลาหมายถึง ถ้ ามีข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ตรวจสอบ
ข้ อมูลเวลาเช้ า บ่ายและเวลาอื่นด้ วย แหล่งสถานที่หมายถึง ถ้ าข้ อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกัน หรือไม่
เช่น ทีมวิจยั ที่ผา่ นการอบรมร่วมกันดีแล้ วนําแบบสอบถามไปสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายซึ่งเป็ นการต้ องการ
พิจารณาว่า ถ้ าบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้ อมูลที่ได้ จะเหมือนเดิมหรือไม่
2. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วิจยั (Investigation Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ผู้วิจยั แต่
ละคนจะได้ ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สงั เกตแทนที่จะใช้ ผ้ วู ิจยั คนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ใน
กรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้ อมูลสนาม ควรเปลี่ยนตัวผู้วจิ ยั ให้ มีหลายคน ในส่วนนี ้ผู้วจิ ยั ได้
ให้ นกั วิจยั ในทีมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้ อมูลที่ทงเก็
ั ้ บจากแบบสอบถามและจากการสังเกต
แล้ วแต่ละคนบันทึกเพื่อตรวจสอบข้ อมูลที่ได้จากการวิจยั
3. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีการรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้
เก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้ อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้ วิธีการสังเกตควบคูก่ บั การซักถามพร้ อม
กันนันก็
้ ศกึ ษาข้ อมูลจากแหล่งเอกสารอื่นประกอบ
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและประมวลผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาก แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การสนทนากลุม่
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ของทีมนักวิจยั กับชุมชนตลอดจนผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยพิจารณา
จัดกลุม่ ข้ อมูลที่เป็ นคําพูดของผู้ให้ ข้อมูล ซึ่งจะมีการสรุปผลการดําเนินการทุกครัง้ ทุกเดือนและผลการ
วิเคราะห์จะย้ อนกลับสูก่ ระบวนการทํางาน เน้ นเป้าหมายเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ใช้
อุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป สมุดบันทึก เป็ นต้ น สําหรับแบบสอบถามเป็ น
ลักษณะข้ อมูลเชิงปริมาณผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
This image cannot currently be displayed.

มาตรฐาน (SD.)
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงานวิจัย

การศึกษาการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี โดย
อาศัยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมให้ สามารถมีการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
มีการดําเนินการวิจยั ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ผู้วิจยั เสนอผลการ
ดําเนินงานวิจยั เป็ น 6 ตอน คือ

ตอนที่ 1 บริบทของพื ้นที่เป้าหมาย
ตอนที่ 2 ปั ญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ตอนที่ 3 การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม
ตอนที่ 4 รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ตอนที่ 5 ปั จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ตอนที่ 6 ประโยชน์ คุณค่าและผลกระทบต่อชุมชนสังคม

ตอนที่ 1. บริบทของพืน้ ที่เป้าหมาย

1.1 ประวัติความเป็ นมาโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
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จากการศึกษาเอกสาร ภาพถ่ายในอดีต การสังเกตประกอบกับคําบอกเล่าของผู้บริหารและ
คณะครูหลายคนพบว่า สภาพทัว่ ไปและที่ตงโรงเรี
ั้
ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ตังอยู
้ ่ที่ 85 หมูท่ ี่ 8
ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
41 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวาในปี พ.ศ. 2529
สภาตําบลนาเยียร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้ านนาเยีย โรงเรียนนาส่วงวิทยา โดย นายสงครามชัย ศุภสร
กํานันตําบลนาเยีย นายสมนึก ศุภลักษณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้ านนาเยีย และนายศรีสมบัติ ภูมิ
เขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาส่วง ได้ ร่วมกันจัดหน่วยเรียนเคลื่อนที่เป็ นสาขาโรงเรียนนาส่วงวิทยา เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของกรมสามัญศึกษาและความต้องการของชุมชนเปิ ดสอนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มี
นักเรียน 36 คน มีครู อาจารย์ โรงเรียนนาส่วงวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้ านนาเยีย ร่วมกันจัดการเรียนการ
สอน
ปี การศึกษา 2529 โรงเรียนนาส่วงวิทยา อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีได้เปิ ดโครงการสอน
ตามนโยบายของรัฐบาลด้ วยความเสมอภาคทางการศึกษา โดยตังหน่
้ วยเรียนขึ ้นที่ตาํ บลนาเยีย อําเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการโดยนายศรีสมบัติ ภูมิเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาส่วงและ
นายสมนึก ศุภลักษณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้ านนาเยีย เป็ นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิ ดสอนใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 (ม.1) ถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 (ม.3) ในปี แรกมีนกั เรียนมาสมัครเรียนใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 (ม.1) จํานวน 36 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนชัว่ คราวโรงเรียนชุมชน
บ้ านนาเยีย
ปี การศึกษา 2530 จัดชันเรี
้ ยนเป็ น 2-1-0 ห้ องและเข้ าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชน
ร่วมกันบริจาคและสร้ างอาคารเรียนชัว่ คราวให้ ในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้ านนาเยีย
ปี การศึกษา 2531 จัดชันเรี
้ ยนเป็ น 2-2-1 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศจัดตัง้ เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2531 บนเนื ้อที่ 41 ไร่ 82 ตารางวา ที่นายเบย จันทร์เขียว และนายจะหลวย คํานวณ บริจาคและ
ชุมชนร่วมกันสร้ างอาคารเรียนชัว่ คราวให้ 1 หลัง เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ในเบื ้องต้น ต่อมากรม
สามัญศึกษาจึงได้ จดั งบประมาณสนับสนุนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 เปลี่ยนชื่อเป็ นทางการโดยใช้ ชื่อ
“โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก” เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
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พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ขึ ้นครองราชย์นานกว่ากษัตริย์ทกุ พระองค์ โดยมีนายเทียนสาย ป้อมหิน
เป็ นผู้บริหารโรงเรียน
ปั จจุบนั โรงเรียนได้ เปิ ดสอนในระดับช่วงชันที
้ ่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชันที
้ ่ 4 (ม.4-ม.6) จํานวน
23 ห้ องเรียน โดยมี นายอภิชาติ ทองแจ่ม เป็ นผู้อํานวยการโรงเรียน มีจํานวนนักเรียนประจํา
ปี การศึกษา 2555 ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงข้ อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2555

ระดับชัน้

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

43

64

107

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

42

53

95

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

50

53

103

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

61

91

152

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

43

86

129

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

44

75

119

รวมทัง้ หมด

283

422

705

ที่มา : งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประจําปี การศึกษา 2555

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
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วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน คือ “ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ ยึดมัน่ หลักธรรมภิบาล สร้ างสรรค์งานด้ วยเทคโนโลยี ตามวิถหี ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคูค่ วามเป็ นไทย ให้ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล ”
พันธกิจ โรงเรียนมีพนั ธกิจที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ บรรลุตามภารกิจและวิสยั ทัศน์ที่กําหนดไว้
ร่วมกันจํานวน 5 ข้ อดังนี ้ 1)โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ เน้ นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2) ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม สํานึกรักความเป็ นไทย ให้ มีจิตสาธารณะ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เพื่อพัฒนาชีวติ ได้ อย่างยัง่ ยืน

3) พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขยายโอกาสทาง

การศึกษาทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ บริหารจัดการศึกษา เน้ นการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
เป้าหมาย ที่กําหนดขึ ้นมีความสอดคล้ องกับพันธกิจจํานวน 5 ข้ อดังนี ้ 1) ครูและบุคลากรทาง
ศึกษามีการใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยลีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 2) ส่งเสริมให้ นกั เรียนเป็ นผู้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม สร้ างจิตสํานึกให้ เกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3) ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้ านความรู้สคู่ วามเป็ น
เลิศตามาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีความสามารถ
และมีเจตคติที่ดตี อ่ วิชาชีพสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5)ใช้ หลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารและการจัดการศึกษา เน้ นให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
องค์กรภายนอก

1.3 สัญลักษณ์ ของโรงเรียน
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โรงเรียนได้ กําหนดสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้ วย คติพจน์ อักษรย่อของ
โรงเรียน สีประจําโรงเรียน และต้ นไม้ ประจําโรงเรียน ดังนี ้
ป�ฺญา นรานํ รตนํ

คติพจน์

ปั ญญาคือทรัพย์อนั ประเสริฐ

อักษรย่ อของโรงเรียน น.ย.ศ.
สีประจําโรงเรียน

สีนํ ้าเงิน

หมายถึง

พระมหากษัตริย์

สีเหลือง

หมายถึง

สีประจําพระราชทาน

ต้ นไม้ ประจําโรงเรียน ต้ นทองกวาว
1.4 โครงสร้ างการบริหารโรงเรียน

เพื่อให้ การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โรงเรียน

ได้ กําหนดโครงสร้ างในการบริหารงานขึ ้นตามงานที่จํานวน 8 งานและกําหนดให้ มีรองผู้อํานวยการ 2 คน
เพื่อบริหารและประสานงานดังนี ้
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นายบริสุทธิ์ บุญขจร
รองผู้อาํ นวยการ
นายสุระสิทธิ์ คุดนา
งานแผนงานและประกน

นายสากล นูคําเฮือง
งานกิจการนักเรี ยน

นางรั ติกร คงนิล
งานบุคคล

- งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน

- งานวางแผนกิจการนักเรียน

- งานวางแผนงานบุคคล

- งานวางแผนการเงินและพัสดุ

- งานจัดการองค์กร

- งานบริหารกิจการนักเรี ยน

- งานบริหารงานบุคคล

- งานบริหารการเงินและพัสดุ

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ--

- งานส่งเสริ ม วินยั คุณธรรมและ

- งานทะเบียนและสถิติ

- งานการเงินและการบัญชี

ข้ าราชการ

- งานพัสดุและสินทรัพย์

งานประกันคุณภาพการศึกษา-

จริยธรรมนักเรียน

- งานควบคุมภายใน

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานการคํานวณต้ นทุน

- งานป้องกันและแก้ ไขสารเสพติด

- งานประเมินผลงานแผนงาน

- งานส่งเสริ มประชาธิปไตย

ครู ลูกจ้ างและบุคลากรทางการ
ศึกษา

นายพันธ์ ศักดิ์ ภูทอง
งานการเงินและพัสดุ

- งานประเมินผลการเงินและ
พัสดุ

- งานประเมินผลงานกิจการ

ภาพที่ 4.1 โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนที่ดแู ลบริหารและประสานการดําเนินงานแผนงานและประกนคุณภาพ งานกิจการนักเรียน งานบุคคลและ
งานการเงินและพัสดุ
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นายสมพงษ์ คําศรี
รองผู้อาํ นวยการ

นางพิกุล บัวป่ า
งานธุรการ

นายสมัย โสมา
งานวิชาการ

นายสถาพร โสมารั กษ์
งานอาคารสถานที่

นายวีระ สืบสาย
งานชุมชนและภาคีเครื อข่ าย

- งานวางธุรการ

- งานวางแผนงานวิชาการ

- งานบริการอาคารสถานที่

- งานสร้ างความสัมพันธ์

- งานบริหารธุรการ

- งานบริหารงานทางวิชาการ

- งานบริการห้ องเรียนและอาคาร

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

- งานสารบรรณ

- งานกิจกรรมการเรี ยนการสอน

เรียน

- งานให้ บริการชุมชน

- งานประเมินผลงานธุรการ

- งานส่งเสริ มและพัฒนาวิชาการ

- งานบริการห้ องบริการ

- งานมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานบริการห้ องพิเศษ

ชุมชน

- งานทะเบียนนักเรียน

- งานบริการอาคารประกอบ

- งานได้ รับการสนับสนุนจาก

- งานแนะแนวและเงินทุนกู้ยืม

- งานบริการนํ ้าดื่ม

ชุมชน

การศึกษา

- งานส่งเสริ มอนามัย

- งานกิจกรรมพํฒนาผู้เรียน

- งานสือ่ สารและประชาสัมพันธ์

- งานโครงการพิเศษ
- งานประเมินผลงานวิชาการ
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ภาพที่ 4.2 โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนที่ดแู ลบริหารและประสานการดําเนินงานธุรการ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
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1.5 ระเบียบโรงเรียนว่าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2550

เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จึงยกเลิกระเบียบว่าด้ วยการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียน พ.ศ.2545 และมีการประกาศใช้ โดย นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเยีย รัชมัง
คลาภิเษก ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ว่าด้ วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินกั เรียน ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับตังแต่
้ ภาคเรียนที่ 2/2550 ปี การศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“ คะแนนความประพฤติ ” หมายถึง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึง่ โรงเรียนได้กําหนดไว้ เป็ นคะแนน
ด้ วยพฤติกรรมและคุณลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน
“ การกระทําความผิด ” หมายความว่า การที่นกั เรียนฝ่ าฝื นระเบียบและแนวปฏิบตั ิของโรงเรียน
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ว่าด้ วยการควบคุมความประพฤตินกั เรียน และการพิจารณาลงโทษนักเรี ยน
ข้ อ 4 ให้ ตดั คะแนนความประพฤตินกั เรียนที่กระทําความผิด ดังนี ้
(1) กระทําความผิดสถานเบา ตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 5 คะแนน
(2) กระทําความผิดสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 10 คะแนน
(3) กระทําความผิดสถานหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 15 คะแนน
(4) กระทําความผิดสถานร้ ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 25 คะแนน
ข้ อ 5 นักเรียนที่ถกู ตัดคะแนนความประพฤติตงแต่
ั ้ 20 คะแนนขึ ้นไป ให้ เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบพฤติกรรมและร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
ข้ อ 6 นักเรียนที่ถกู ตัดคะแนนกึง่ หนึ่งของคะแนนความประพฤติให้ เชิญบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง มารับทราบพฤติกรรมและร่วมกันดําเนินการแก้ ไขความประพฤติ แล้ วให้ นกั เรียนผู้นนบํ
ั ้ าเพ็ญ

113
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตามที่โรงเรียนกําหนดหรือพิจารณาให้ ย้าย
สถานศึกษา
แนวปฏิบตั ิของโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤตินกั เรียนและการพิจารณาลงโทษ
นักเรียนโรงเรียนนาเยีย รัชมังคลาภิเษก มีการกําหนดไว้ 4 ขัน้ ดังนี ้

ขันที
้ 1่ ชนิดของพฤติกรรมที่กระทําผิดสถานเบา
(1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
(2) หนีเรียนแต่ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน
(3) จอด ขับขี่รถจักรยาน จักรยานยนต์ ไม่ถกู ต้ อง ไม่มีเหตุผล
(4) ส่งเสียงดัง เอะอะ บนอาคารเรียนหรือห้ องเรียนโดยไม่มีเหตุผล
(5) เล่นกีฬา หรือเกมต่างๆบนอาคารเรียน
(6) ไม่รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย ร่างกาย ห้ องเรียน โต๊ ะเรียนหรืออาคารเรียน
(7) ปกปิ ดความลับของนักเรียนผู้กระทําผิด โดยนิ่งเงียบทังๆที
้ ่ร้ ู
(8) มาโรงเรียนสายโดยไม่จําเป็ น
(9) ขัดคําสัง่ ครู-อาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
(10) แสดงกริยาวาจาหยาบคาย
(11) หลีกเลีย่ ง หลบซ่อนไม่เข้ าแถวเคารพธงชาติ
(12) ไม่ให้ ความร่วมมือต่อส่วนรวม
การลงโทษกรณีนกั เรียนกระทําความผิดขันที
้ ่1
ครัง้ ที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนเป็ นวาจา
ครัง้ ที่ 2 ตักเตือนว่ากล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและบันทึกพฤติกรรมความผิดไว้ เป็ น
หลักฐานในระเบียบพฤติกรรมนักเรียน และตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
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ขันที
้ 2่ ชนิดของพฤติกรรมที่กระทําความผิดสถานกลาง
(1) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
(2) ทําลายสิ่งของที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม(ชดเชยค่าเสียหายด้ วย)
(3) ขีดเขียนข้ อความหรือรูปภาพบนฝาผนังหรือสิ่งก่อสร้ างของโรงเรียน
(4) มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว
(5) แสดงกริยา วาจาไม่เคารพต่อครู อาจารย์
(6) พูดจาข่มขู่ กรรโชกเพื่อนนักเรียน หรือสารวัตรนักเรียน
(7) ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ บคุ คลอื่นกระทําความผิด
(8) เที่ยวกลางคืนเป็ นนิตย์หรือเข้ าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม
(9) แต่งกายฝ่ าฝื นระเบียบโดยเจตนา
การลงโทษนักเรียนทําผิด ขันที
้ ่2
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทําหนังสือบันทึกในระเบียบพฤติกรรม สัญญากับครูที่ปรึกษาติดกัน
และครูกิจการนักเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
ขันที
้ ่ 3 ชนิดพฤติกรรมกระทําผิดสถานหนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

สูบบุหรี่หรือมีบหุ รี่ไว้ ในครอบครอง
เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ทกุ ประเภท
เสพฝิ่ น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้ า หรือยาเสพติดอืน่ ๆ หรือมีไว้ ในครอบครอง
แสดงอาการก้ าวร้ าว กระด้ างกระเดื่องต่อ ครู-อาจารย์
เป็ นผู้ยยุ งให้ แตกความสามัคคีหรือต่อต้ านระเบียบวินยั ของโรงเรียน
ก่อการทะเลาะวิวาททังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน ทําให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของโรงเรียน
(8) ประพฤติตนในทํานองชู้สาวที่มีหลักฐานพยานการติดต่อกัน
(9) มีอาวุธหรือพกอาวุธที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายมาโรงเรียน
(10) เล่นการพนันทุกชนิดทังในและนอกโรงเรี
้
ยน
(11) เคยได้ รับโทษขันที
้ ่ 1 และขันที
้ ่ 2 มาแล้ ว
การลงโทษนักเรียนทําผิดขันที
้ ่3
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(1) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทํากิจกรรม ทําทัณฑ์บน ต่อหน้ าครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนและครูกลุม่ กิจการนักเรียน
(2) บําเพ็ญประโยชน์หรือทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และตัดคะแนนความประพฤติ 15
คะแนนต่อครัง้
ขันที
้ ่ 4 ชนิดของพฤติกรรมที่กระทําผิดร้ ายแรง
(1) มีพฤติกรรมด้ านชู้สาวชัดเจน
(2) ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนโดยมีหลักฐานแน่ชดั
(3) การกระทําผิดใดใดอันเป็ นความผิดทางอาญาจนเจ้ าหน้ าที่ตํารวจดําเนินการตาม
กฎหมาย
(4) เคยได้ รับโทษขันที
้ ่ 1,2และ3
การลงโทษกรณีนกั เรียนกระทําความผิดขันที
้ ่4
ถ้ านักเรียนคนใดกระทําความผิดอันมิสมควรแก่สภาพนักเรียนหรือกระทําผิดขันที
้ ่ 1,2 หรือ 3
บ่อยครัง้ ทําให้ เสื่อมเสียเกียรติของสถานศึกษา จนเป็ นเหตุให้ ระเบียบวินยั หรือศีลธรรมอันดีของนักเรียน
สูญเสียไป กลุม่ งานกิจการนักเรียนเสนอหัวหน้ าสถานศึกษา เชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบ
เหตุผลแล้ ว ตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ให้ นกั เรียนคนนันพั
้ กการเรียนจนกว่าพฤติกรรมนันๆจะ
้
ได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงให้ ดีขึ ้นหรือให้ ย้ายสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนจะต้ องมีหน้ าที่สนับสนุนและส่งเสริ มการดูแลนักเรียน ดังต่อไปนี ้
(1) ดูแลนักเรียนของท่านให้ ไปโรงเรียนสมํ่าเสมอโดยให้ ไปทันเวลาเข้ าแถว เพราะการมา
โรงเรียนสาย จะทําให้ นกั เรียนไม่ได้ ทราบเรื่องรายงานชี ้แจงการอบรมหน้ าแถวอันจะทําให้ เกิดปัญหากับ
ตนเองและผู้ปกครอง
(2) ให้ นกั เรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบในวิชากิจกรรมให้ ถกู ต้ องตาม
ระเบียบของโรงเรียนเพราะการแต่งกายไม่ถกู ต้ องตามระเบียบของโรงเรียนจะเป็ นการทําลายชื่อเสียงของ
โรงเรียนและตนเองทังนี
้ ้นักเรียนอาจถูกลงโทษตามระเบียบขันร้
้ ายแรง
(3) การมาโรงเรียนทุกครัง้ นักเรียนจะต้ องจัดตําราและอุปกรณ์การเรียนโดยใส่กระเป๋ าที่
ทางโรงเรียนกําหนดเพราะจะเป็ นผลดีตอ่ การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนและเป็ นการเสริมสร้ างความพร้ อม
ในการสอนของครูด้วย
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(4) ไม่ควรให้ นกั เรียนสวมใส่สิ่งของเครื่องประดับอันมีคา่ เช่น สร้ อย แหวน ต่างหู และ
อื่นๆอันเป็ นการสร้ างนิสยั ฟุ่ มเฟื อยอันไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอาจเกิดอันตรายในการทําร้ าย
ร่างกายถึงชีวิตเพื่อชิงทรัพย์ของมิจฉาชีพเมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแล้ ว
(5) การควบคุมรายจ่ายของนักเรียนให้ เป็ นไปด้ วยความประหยัดมัธยัสถ์ ให้ พอใช้ จ่ายใน
การมาโรงเรียนหรือการซื ้ออุปกรณ์ในการศึกษาเท่านัน้
(6) การชําระค่าเล่าเรียนใดๆในกรณีที่ผ้ ปู กครองฝากเงินมากับนักเรียนทุกครัง้ ให้ ท่านขอดู
ใบเสร็จรับเงิน ที่ทางโรงเรียนออกให้ เป็ นหลักฐานเมื่อได้ รับเงินแล้ ว หากนักเรียนไม่มีใบเสร็จรับเงินก็แสดง
ว่านักเรียนไม่ได้ นําเงินมาชําระและถ้ าท่านได้ รับใบเสร็จจากนักเรียนแล้ วกรุณาเก็บไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
(7) ไม่ควรยอมให้ นกั เรียนหยุดโดยไม่มีสาเหตุจําเป็ นจริงๆ ทังนี
้ ้ถ้ านักเรียนหยุดเรียนบ่อย
จะมีผลต่อการเรียนและบางครัง้ เวลาเรียนไม่พออาจทําให้ นกั เรียนไม่มีสิทธิ์สอบในวิชาต่างๆที่หยุดมาก
(8) หมัน่ ตรวจสอบหรือดูแลงานที่ทางโรงเรียนให้ มาทําเป็ นการบ้ าน เพื่อฝึ กฝนความรู้
ความเข้ าใจในบทเรียนไม่ควรให้ นกั เรียนละเลยกับงานที่ได้ รับมาหรืออ่านหนังสือที่ไม่มีประโยชน์ตอ่ การ
เรียน
(9) ไม่ควรให้ นกั เรียนเที่ยวเตร่พรํ่าเพรื่อ ใช้ เวลาไปกับการดูโทรทัศน์จนดึกหรือออกจาก
บ้ านในเวลาคํ่าคืน เว้ นแต่ไปทําธุรกิจกับผู้ปกครองเพราะการกระทําดังกล่าวจะส่งผลให้ นกั เรียนมีผลการ
เรียนตํ่าหรือความประพฤติเป็ นไปในทางที่เสื่อม
(10) หมัน่ ดูแลตรวจสอบการมาเรียนและการกลับบ้ านของนักเรียนทุกวันหากนักเรียน
กลับ
บ้ านผิดเวลากรุณาสอบถาม หากมีข้อสงสัยในพฤติกรรมให้ ผ้ ปู กครองติดต่อสอบถามทางโรงเรียนได้ ทนั ที
(11) ตรวจสมุดรายงานผลการเรียนที่ทางโรงเรียนส่งมาทุกครัง้ และกรุณาเขียนแสดงความ
คิดเห็นและบอกพฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏทางบ้ านตามความเป็ นจริง ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
ปรับแก้ ปัญหาของนักเรียน
(12) ช่วยตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักเรียนของนักเรียนต่อไปนี ้ เล่นการพนัน
ลักทรัพย์ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด สูบบุหรี่หรือของเสพติดให้ โทษ ประพฤติตนเป็ นคนพาลเกเร
ประพฤติตนทํานองชู้สาว ฝ่ าฝื นกฎระเบียบของทางโรงเรียนเสมอ เป็ นต้ น การประพฤติดงั กล่าวทาง
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โรงเรียนถือว่าเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรง อาจพิจารณานักเรียนถึงขันไล่
้ ออกทังนี
้ ้เพราะเป็ นแบบอย่างที่ไม่ดี
และอาจจะชักจูงนักเรียนส่วนรวมให้ ประพฤติปฏิบตั ิตาม
(13) เพื่อสะดวกในการติดต่อระหว่างโรงเรียนและบ้ าน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
กรุณาแจ้ งที่อยู่ใหม่ให้ ทางโรงเรียนรับทราบด้ วย
(14) พึงระลึกเสมอว่าเมื่อนักเรียนของท่านมาโรงเรียนแล้ วจะเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของทาง
โรงเรียนฝ่ ายเดียว ท่านต้ องให้ ความร่วมมือกับครูในการดูแลนักเรียนอย่าใกล้ ชิดคือหมัน่ ตรวจสอบนักเรียน
ทุกด้ านและหมัน่ พบปะสังสรรค์กบั ทางโรงเรียนบ้ างตามโอกาสที่โรงเรียนเชิญท่านมาเป็ นผู้ร่วมประชุมและ
ถ้ าหากโรงเรียนมีหนังสือให้ ท่านพบฝ่ ายกิจการนักเรียน หรือมีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบด่วนเป็ นกรณี
พิเศษ ก็แสดงว่าการพบครัง้ นันนั
้ กเรียนมีปัญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไขโดยด่วนซึ่งผู้ปกครองจําเป็ นต้ อง
รับทราบ หากผู้ปกครองไม่มาคามที่นดั ไว้ อาจมีผลต่อการเรียนและอนาคตของบุตรหลานท่านได้

ตอนที่ 2. ปั ญหาและสาเหตุท่ มี ีการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จากการสนทนากลุม่ เด็กถึงเหตุจงู ใจในการสูบบุหรี่ มีประเด็นที่สะท้ อนค่านิยม ทัศนคติตอ่ การสูบ
บุหรี่มีบางคนบอกว่า “สูบแล้ วเท่ครับ” ทังๆที
้ ่เด็กนักเรียนที่สบู บุหรี่กลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ร้ ูวา่ การติดบุหรี่เลิกยาก
ดังคํากล่าวสันๆบอกว่
้
า “มันขาดไม่ได้ ” นี่คือประโยคที่เด็กนักเรียนคนหนึง่ พูดออกมาและสอดคล้ องกับ
คําพูดของเด็กในกลุม่ ที่สบู บอกว่า “เพราะต้องการการยอมรับ” “ทําตามเพื่อนครับ” ในขณะที่บางคน
บอกว่า “กลัวถูกมองว่าถ้าไม่สูบเดีย๋ วหาว่าเป็ นตุ๊ด” และในมุมมองของบางคนอ้ างถึงเหตุผลที่สบู “เพราะ
ต้องการคลายเครี ยด” จากการสังเกตและคําบอกเล่าในกลุม่ เด็กที่เริ่มสูบบุหรี่พบว่าเด็กที่สบู บุหรี่ใน
โรงเรียนจะมีอายุเริ่มต้นที่เสพอยู่ระหว่าง 13-16 ปี และเด็กสะท้ อนถึงการหาซื ้อบุหรี่เป็ นเรื่องทําได้ ง่าย
ดังคําพูดที่วา่ “ซื้อได้ตามร้านค้าทัว่ ไปครับ”
สถานที่สบู บุหรี่ของเด็กนักเรียนกลุม่ ที่สบู บุหรี่ มักเป็ นที่ลบั ตา เช่นเด็กบอกว่าสถานที่ที่ใช้ ในการ
สูบบุหรี่ ในโรงเรียน ได้ แก่ “ห้องนํ้าชาย หลังโรงเรี ยน หอประชุม” ส่วนสถานที่นอกโรงเรียน ได้ แก่ “หน้า
โรงเรี ยน ร้านค้าชุมชน บ้านตัวเอง ทุกทีท่ ี่มีบหุ รี่” รวมถึงที่สาธารณะ โดยรวมค่าใช้ จ่ายในการสูบบุหรี่ตอ่
คน ต่อเดือน ประมาณ 300-600 บาท
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การรับรู้ตอ่ การโฆษณากลุม่ เด็กที่ให้ ข้อมูลมองว่ามีผลต่อการสูบหรือไม่สบู แต่เมื่อเทียบกับความ
ต้ องการสูบสําหรับประเด็นรูปภาพที่ติดหน้ าซองบุหรี่ที่น่ากลัวก็ช่วยไม่ได้ มากนัก แต่กท็ ําให้
“เด็กหยุดชะงัก” ส่วนการเลียนแบบหรือการเอาแบบอย่างดาราที่สบู บุหรี่มีผลต่อเด็กนักเรียนที่สบู บุหรี่
หรือไม่ ได้ รับคําตอบจากเด็กว่า “มีครับ ทําให้อยากลองดูบา้ ง ”
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่นกั เรียนกระทําอยูน่ กั เรียนให้ ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวไม่
ทราบ ในขณะที่บางคนในครอบครัวรู้กนั หมดเพราะคนในครอบครัวก็สบู และเห็นว่าเป็ นเรื่องปกติ ดังคํา
กล่าวที่วา่ “ไม่ผิดกฎหมาย” จากข้ อมูลนี ้แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร หรือพรบ.ที่เกี่ยวกับบุหรี่
ในประเทศของเราจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการเผยแพร่หรือหาช่องทางให้ เด็กเข้ าใจมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั จากการพูดคุยกับเด็กกลุม่ หนึง่ ที่สบู บุหรี่ภายในโรงเรียนมีข้อมูลที่สะท้ อนในทางที่ดีของบริบท
โรงเรียนที่เด็กไม่เคยพบเห็นครูในโรงเรียนสูบบุหรี่ ทังๆที
้ ่ในความเป็ นจริงมีครูบางคนในโรงเรียนยังมีการสูบ
บุหรี่ จากข้ อมูลที่ได้ รับรู้สะท้ อนให้ นกั วิจยั รู้วา่ ครูหรือผู้บริหารควรเป็ นต้ นแบบพฤติกรรมที่ดซี ึ่งสอดคล้ อง
กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ในสถานศึกษาและตระหนักในการสูบบุหรี่วา่ เป็ นสิ่งไม่เหมาะและไม่ได้ ทํา
พฤติกรรมนี ้ให้ เด็กเห็น
จากข้ อมูลที่ได้ สามารถแยกวิเคราะห์ปัญหาการสูบบุหรี่เบื ้องต้ นของกลุม่ เด็กที่สบู และอุปสรรคต่อ
การเลิกสูบบุหรี่ ดังแสดงตามตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงสาเหตุของปั ญหาที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียน

สาเหตุท่ นี ักเรียนสูบบุหรี่

ข้ อมูลสนับสนุน

เพื่อนชักชวน ขาดความเข้ มแข็งทางจิตใจ ขาด

ต้ องการการยอมรับจากเพื่อน การอยู่ในกลุม่ เพื่อน

ความมัน่ ใจในตนเอง ต้ องการคลายความเครียด

ทําตามเพื่อน กลัวคนอื่นมองว่าไม่ใช่ผ้ชู าย “กลัวคน
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อื่นว่าเป็ นตุ๊ด” สูบคลายเครียด
ค่านิยม ความเท่ อยากลอง มีสิ่งล่อใจหรือ
ต้ องการเลียนแบบ

การเลียนแบบพฤติกรรมดาราหรือคนที่ชื่นชอบ
คนใกล้ตวั สูบบุหรี่ให้ เห็น

การยอมรับและไม่ตอ่ ต้ านการสูบบุหรี่จากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่และไม่ห้ามการสูบบุหรี่
้
ยน
สถานที่ เงินสิ่งแวดล้ อมเอื ้อต่อการสูบบุหรี่ และการ มีการสูบบุหรี่ของนักเรียนทังในและนอกโรงเรี
ไม่นําเอากฎระเบียบมาใช้ อย่างจริงจัง การขาดการ
วางแผนร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

บุหรี่หาซื ้อง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป มีเงินเพียงพอซื ้อ
กลุม่ เพื่อนสนับสนุน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็ นลักษณะข้ อมูลเชิงปริมาณพบว่ามีนกั เรียนที่สบู
บุหรี่ทงหมด
ั้
24 คน เป็ นผู้ชายทังหมดในจํ
้
านวนนักเรียนชายที่ตอบแบบสอบถาม 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ
9.41 ซึ่งความคิดเห็นของนักเรียนแกนนําและครูบางคนคิดว่าหากสอบถามได้ ครบและนักเรียนตอบตาม
ความเป็ นจริงอาจจะมีนกั เรียนที่สบู บุหรี่มากกว่านี ้ ส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
อายุระหว่าง 16-18 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54.16 ของนักเรียนที่สบู บุหรี่ เมื่อสอบถามเรื่องความรู้เรื่องบุหรี่และ
โทษจากบุหรี่นกั เรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 55 รองลงมาเป็ นนักเรียนที่มี
ความรู้ในระดับสูงคิดเป็ นร้ อยละ 42.60 สาเหตุการเริ่มสูบบุหรี่สว่ นใหญ่ เพราะการอยากลองคิดเป็ นร้ อย
ละ 75 พฤติกรรมการสูบบุหรี่จะสูบบุหรี่ทกุ วันคิดเป็ นร้ อยละ 47.67 ส่วนใหญ่สบู น้ อยกว่าหนึ่งซองต่อวันคิด
เป็ น 87.50 สถานที่สบู บุหรี่ในโรงเรียนส่วนใหญ่จะสูบอยู่ทหี่ ้ องนํ ้า (ร้ อยละ 29.17) รองลงมาเป็ นริมสระนํ ้า
(ร้ อยละ 25) หอประชุม (ร้ อยละ 20.83) บ้ านพักหลังอาคารสาม (ร้ อยละ 16.67) และ หลังโรงเรียน (ร้ อย
ละ 8.33) ช่วงเวลาที่สบู ส่วนใหญ่เป็ นเวลาพักเที่ยงคิดเป็ นร้ อยละ 37.50 เมื่อสอบถามถึงการคิดอยากเลิก
สูบพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากเลิกสูบ (ร้ อยละ 75) รองลงมาคือไม่คิดอยากเลิก (ร้ อยละ 16.67) และ ไม่
แน่ใจ (ร้ อยละ 8.33)
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ตอนที่ 3. การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติอย่ างเป็ น
รู ปธรรม
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารโรงเรียนผู้นําชุมชนต่อประเด็นคําว่าสมัชชาสุขภาพได้ รับคําตอบว่า
เป็ นครัง้ แรกที่ได้ ยินเรื่องราวที่เกี่ยวข้ องกับสมัชชาสุขภาพเรื่องยาสูบต่อเมื่อมีทีมวิจยั เข้ าไปจุดประเด็นและ
มีการศึกษา หาข้ อมูลเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ สุขภาพ แต่โดยภาพรวมก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ รูปแบบการขับเคลื่อนจะไป
อย่างไร การขับเคลื่อนครัง้ นี ้มีคําถามจากผู้เกี่ยวข้ อง ดังประโยคที่กล่าวว่า “ไม่รู้ว่าจะทําเฉพาะบุหรี่
หรื อไม่” ทังนี
้ ้ผู้ที่กล่าวเบื ้องต้นและมีข้อเสนอว่าน่าจะขับเคลื่อนไปพร้ อมประเด็นอื่นๆด้ วยโดยเฉพาะเรื่อง
เพศศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับเด็กนักเรียน ในขณะที่มีมมุ มองจากผู้บริหารอีกท่านหนึ่งที่มองว่าการดําเนินการ
ให้ เห็นเป็ นรูปธรรมน่าจะปฏิบตั ิได้ เพราะโรงเรียนจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์โดยตรงซึ่งในทัศนะเช่นนี ้แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารเห็นความสําคัญ ดังคําพูดที่วา่ “ที่สําคัญโรงเรี ยนได้ประโยชน์เต็ม ๆ”
ประเด็นการรับรู้ตอ่ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับทราบจาก
การแจ้ งเวียนหนังสือตามระบบของโรงเรียน โดยเฉพาะในข้ อ 4 ที่ครู บุคลากรในโรงเรียนต้ องเป็ นแบบอย่าง
ไม่สบู บุหรี่ แต่อย่างไรก็ตามในรายละเอียดตามประกาศมีครูกล่าวว่า “ก็ไม่มนั่ ใจว่าทุกคนจะเข้าใจและ
ตระหนักในประกาศมากน้อยเพียงไร และในรายละเอียดของประกาศก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆในโรงเรี ยนรับทราบ
ทัง้ หมดหรื อไม่”
สําหรับรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนในสถานศึกษาของโรงเรียนนาเยียศึกษา
รัชมังคลาภิเษก ได้ มีการชี ้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษา มีการกําหนดกฎระเบียบภายในโรงเรียน เช่น
การว่ากล่าวตักเตือน การเชิญผู้ปกครองมาพบ การบูรณาการเรื่องบุหรี่เข้ ากับวิชาที่เรียน การจัดกิจกรรม
รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้ านยาเสพติด การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้ เด็กในโรงเรียน แต่ที่
กล่าวมาก็เป็ นเพียงมาตรการที่ทําไปบ้ างแล้ วเท่านันยั
้ งไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมหรือสามารถแก้ ปัญหาการสูบ
บุหรี่ในโรงเรียนที่แสดงให้ เห็นเป็ นรูปธรรมได้ อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนมีกิจกรรมโครงการครู 5
นาทีเสียงตามสายซึ่งในอนาคตจะเอื ้อต่อการดําเนินงานด้านการแก้ ปัญหาเด็กนักเรียนที่สบู บุหรี่ได้
บทบาทของผู้นําชุมชนในฐานะผู้ใหญ่บ้านไม่ร้ ูจกั สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รู้จกั เฉพาะวันงดสูบ
บุหรี่โลกและครัง้ นี ้ถือได้ วา่ เป็ นโอกาสดีที่ได้ เข้ ามามีสว่ นขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องบุหรี่
จากคณะผู้วิจยั ในการว่ากล่าวตักเตือนเด็กที่สบู บุหรี่ และการเข้ ามาแสดงความคิดเห็นการเข้ ามามีสว่ นร่วม
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ในกิจกรรมอื่นๆ โดยมีความคิดเห็นว่าเด็กสูบบุหรี่อาจเกี่ยวข้ องกับการดูโทรทัศน์ การขาดความเอาใจใส่
หรือไม่ได้ ให้ ความช่วยเหลืออย่างจริงจังจากบุคคลรอบข้ าง ในขณะเดียวกันมีผ้นู ําชุมชนท่านหนึง่ บอกว่า
“ไม่ทราบว่าโรงเรียนเป็ นสถานที่ปลอดบุหรี่ ” มีความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งสะท้ อนถึงการที่ยงั ไม่
มีมาตรการเด็ดขาดในโรงเรียน และมีข้อเสนออยากให้ โรงเรียนทําป้ายประกาศให้ เห็นว่าเป็ นโรงเรียนปลอด
บุหรี่ และถ้ าเห็นเด็กนักเรียนสูบต้ องมีมาตรการเด็ดขาด ซึ่งในมุมมองของนักวิจยั เห็นว่าอาจจะเป็ นทัศนะ
ด้ านลบที่เน้ นการลงโทษที่ไม่ได้ สง่ ผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่สร้ างแรงจูงใจที่ดีในการคงไว้ ซึ่ง
พฤติกรรมการงดสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสนอในทางบวกโดยเสนอว่า “ควรจัดสรรงบประมาณให้
เด็กได้ ทํากิจกรรม เช่น จัดกิ จกรรมกี ฬา” และในฐานะผู้นําชุมชนจะบอกร้ านค้ าห้ ามขาย ตักเตือนเด็ก
ที่มาซื ้อ ขณะนี ้มีเฉพาะตํารวจและผู้ใหญ่บ้านเท่านันที
้ ่ตกั เตือนเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่มีพฤติกรรมซื ้อและ
สูบบุหรี่ ในขณะที่ตํารวจท่านหนึ่งกําลังดําเนินการโครงการเยาวชนสัมพันธ์และคิดอยากจะจัดทําแผนเพื่อ
เข้ าไปดําเนินการในโรงเรียน อยากจะให้ โรงเรียนคัดเลือกเด็กที่สบู บุหรี่ออกมาให้ และคิดว่าน่าจะมีแผน
ดําเนินการตลอดปี หมุนเวียนไปให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เหล้ า บุหรี่ พร้ อมการสอนวิธีการตรวจ
ปั สสาวะคนติดยาเสพติด มีการทํางานต่อเนื่อง เรื่องการตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล จากข้ อมูลที่พบ
ตํารวจมีการดําเนินงานที่เน้ นการป้องปราม การจัดเสียงตามสายตามหมูบ่ ้ าน การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ตา่ งๆที่ห้ามสูบบุหรี่ ห้ ามขายบุหรี่ให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไป
แสดงตัวในสถานที่สมุ่ เสี่ยงเพื่อเป็ นการป้องปราม แต่อย่างไรก็ตามตํารวจก็มชี ดุ ที่ทํางานด้ านการสืบสวน
จับกุมกรณีป้องปรามแล้ วมีการกระทําผิด ออกตรวจร้ านค้าและเน้ นแอลกอฮอล์ ซึ่งถ้ าทําอย่างจริงจัง
น่าจะช่วยได้ โดยมีคํากล่าวที่ตํารวจได้ สะท้ อนว่า “สังคมบ้านเรา ถ้ามีการจับกุมจะมีการบอกปากต่อปาก
ชาวบ้านจะรู้ว่าเอาจริ งแล้วนะ” และยังพูดว่า“ที่บา้ นผมลูกจะแอนตี้บหุ รี่มาก ในส่วนของผม ผมไม่สูบบุหรี่
แอลกอฮอลล์ก็มีลิมิตถ้าเป็ นงานสังคมก็นิดหน่อยได้ บุหรี่นี่ไม่เอาเลย ผมพยายามไปให้ความรู้ถึงพิ ษภัย
และโรคที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่ แต่บางกลุ่มก็ยงั ไม่เห็นความสําคัญมากนัก”
ภายหลังจากที่ได้ มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกและใน
ชุมชนได้ มีพื ้นที่ดําเนินการและกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม ทุกคนรู้เข้ าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนโดยเฉพาะใน
โรงเรียนที่มกี ารพิจารณาแล้ วพบว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฎิบตั ิตามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ในสถานศึกษา ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 ที่ลงนาม
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ในคําสัง่ โดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื ้อหาตรงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 มติที่
6 ประเด็นมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ หน้ า 31 และในช่วงที่มีการดําเนินงาน
โครงการยังมองเห็นถึงความจริงจังในการให้ ความสําคัญจากการที่ นายแพทย์อําพล จินดาวัฒนะ จาก
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ กําลังใจในการทํางาน

ตอนที่ 4. รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่ งชาติเรื่องยาสูบ
ในมุมมองของคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าควรมีมาตรการที่เข้ มแข็งน่าจะช่วยในการจัดการ
เรื่องบุหรี่ได้ อย่างดี ซึ่งในส่วนนี ้ที่มีอยู่แล้ ว เช่น กฎระเบียบของสถานศึกษา การว่ากล่าวตักเตือน และขัน้
สุดท้ ายคือเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ในขันสุ
้ ดท้ ายที่ผา่ นมาทางโรงเรียนยังไม่มีการเชิญผู้ปกครองมาพบและ
พูดคุยถึงพฤติกรรมบุตร หลานในเรื่องการสูบบุหรี่ ในขณะที่ทางโรงเรียนวางแผนที่จะบูรณาการเรื่องบุหรี่
เข้ าในรายวิชาการเรียนการสอนในชันเรี
้ ยน รวมถึงการดําเนินงานในรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน
งดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้ านยาเสพติด กิจกรรมการส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้ แสดงออกถึงพฤติกรรม
ที่จะหลีกเลีย่ งจากสิ่งเสพติด เช่น การเล่นดนตรี กีฬา แต่กิจกรรมที่กล่าวถึงก็ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์
ปั ญหาเรื่องบุหรี่ได้ เท่าที่ควรเนื่องจากในโรงเรียนยังพบร่องรอยของการสูบบุหรี่ทงครู
ั ้ บางคนและนักเรียนที่
สูบบุหรี่
กลุม่ ครูที่เป็ นแกนนําในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเรื่องบุหรี่ของโรงเรียนนาเยียมีประเด็นที่คิด
ว่าสําคัญควรมีมาตรการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นตํารวจที่รับผิดชอบ
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ผู้นําชุมชน มาร่วมคิดค้นวิธีการค้ นหาปัญหาที่แท้ จริงของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้ อง
กับการสูบบุหรี่ไม่วา่ จะเป็ นเด็กที่ค้ นุ เคยกับสมาชิกในครอบครัวที่สบู บุหรี่หรือการที่สมาชิกในครอบครัวมอง
ว่าการสูบบุหรี่เป็ นเรื่องปกติ การจําเป็ นต้ องหาวิธีการทําให้ ทกุ คนเห็นว่าสื่อบุคคลที่ดีในการไม่สบู บุหรี่คือ
กุญแจสําคัญในการเป็ นต้นแบบการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
จากข้ อเสนอที่ของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง จากการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณและจากการศึกษาดูงานที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมนักวิจยั ได้ ประชุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ในโรงเรียนและในชุมชนเพื่อ
คืนข้ อมูลให้ กบั พื ้นที่และให้ ทกุ คนร่วมกําหนดรูปแบบการดําเนินการร่วมกัน 9 กิจกรรม ได้ แก่ การจัดให้
นักเรียนเข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสี่ยง การประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสา
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ธง การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่โดยการติดป้ายและสติก๊ เกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน การสอดแทรกเรื่องการ
ลดละเลิกบุหรี่ในวิชาเรียน การจัดรายการเสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน รณรงค์ลดละ
เลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน วันโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียน
เรียงความเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ และการให้ คําปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง มีรายละเอียดของการ
ดําเนินงานและผลของกิจกรรมดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 การจัดให้ นกั เรียนเข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
สืบเนื่องจากมีโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ พื ้นที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับงาน
ปกครองและงานกิจการนักเรียนมีความตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่องนี ้เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับเคยมี
การเก็บข้ อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในเรื่องที่ผิดระเบียบของโรงเรียน ได้ แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ชู้สาว หลบเรียน ไม่เข้ าแถว ซึ่งนักเรียนส่วนมากจะมีการสูบบุหรี่และดื่มสุราเป็ น
พื ้นฐานอยูก่ ่อนแล้ ว คณะครูจึงเห็นควรนํานักเรียนเหล่านี ้เข้ าค่ายเพื่อปรับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนดังกล่าวซึ่ง
ตามจริงแล้ วโรงเรียนจะให้ นกั เรียนเข้ าค่ายรวมกันทังหมดที
้
่เป็ นกลุม่ เสี่ยงและไม่เป็ นกลุม่ เสี่ยง แต่ในปี นี ้
ทดลองเอาเฉพาะนักเรียนกลุม่ เสีย่ งไปเข้ าค่ายที่วดั ป่ าบ้ านแก้ ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เน้ น
เรื่องระเบียบวินยั ยาเสพติด คุณธรรมจริยธรรม บาป-บุญ-คุณ-โทษ มีการให้ นกั เรียนออกมายอมรับ
ตนเอง สารภาพความผิดหรือบาปที่ตนเองเคยผิดพลาดมาเป็ นการเปิ ดเผยตนเอง ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมพบว่านักเรียนที่เข้ าค่ายเกิดความเกรงกลัวต่อเรื่องบาปความผิด มีการออกมายอมรับตนเองสาร
ภพความผิดมีการนําบุหรี่มาฝากไว้ กบั ครูเพราะกลัวถูกจับได้ วา่ สูบบุหรี่ เด็กนักเรียนไว้ วางใจครูอาจารย์
และกล้ าเปิ ดใจพูดคุยกับครูมากขึ ้นยอมรับตนเองและปรึกษากับครูมากขึ ้น โดยให้ เหตุผลว่ารับรู้และเห็น
ความตังใจของครู
้
ที่อยากช่วยเหลือนักเรียนด้ วยความจริงใจ พฤติกรรมนักเรียนหลังเข้ าค่ายส่วนใหญ่
เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้นพยายามลดปริมาณการสูบและบางคนพยายามเลิกการสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ 2 การประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธง

124
จากการมีโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
อุบลราชธานีที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และกระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศของกระทรวง
เรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา ซึ่ง
เนื ้อหาของประกาศตรงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ ผู้บริหารและคณะครูทงโรงเรี
ั้
ยน ได้ มีการ
ประชุมในการประชุมประจําเดือน ประธานชี ้แจงคณะครูอาจารย์อีกครัง้ หนึง่ เพื่อบอกถึงรูปแบบที่จะ
ดําเนินการและเพื่อให้ ความสําคัญต่อการทําให้ โรงเรียนเป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่มกี ารกําหนดวันเวลาและ
สถานที่ในการประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธงในวันหลังเทศกาลปี ใหม่ปี 2556 โดยผู้อํานวยการ
โรงเรียน คณะครูอาจารย์ทกุ ท่านร่วมเป็ นสักขีพยานผลการดําเนินการทําให้ ทกุ คนตระหนักและให้
ความสําคัญถึงความมุง่ มัน่ ต่อการจะทําให้ โรงเรียนเป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเป็ นรูปแบบที่มีความสําคัญ
ต่อการเริ่มต้ นการจะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ ง่ายขึ ้น

กิจกรรมที่ 3 การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่โดยการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน
ภายหลังการมีการประกาศเรื่ องโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ หน้าเสาธงซึ่งเชื่อมโยงถึงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่ องบุหรี่ ในสถานศึกษามีเนื้ อหาตรงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 มติที่ 6
ประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ในหน้าที่ 31 ประกอบกับผลการสํารวจ
พบว่านักเรี ยนมีความรู้เรื่ องบุหรี่ อยูใ่ นระดับปานกลางเพื่อสร้างความตระหนักเรื่ องบุหรี่ ในโรงเรี ยนมากขึ้น
มีการแจ้ งนักเรียนที่เป็ นคณะกรรมการนักเรียนให้ รบั ทราบถึงขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม หลังจากประกาศ
นโยบายทังครู
้ และนักเรียนได้ นําป้ายไวนิลที่มีข้อความเกี่ยวกับนโยบายติดที่หน้ าโรงเรียน หน้ าอาคารเรียน
ปิ ดป้ายประกาศที่หน้ าห้ องต่างๆในเขตโรงเรียน ติดป้าย ”โรงเรียนเป็ นเขตปลอดบุหรี่’’ ตามบริเวณที่เป็ น
แหล่งที่มกั จะพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตโรงเรียน จัดบอร์ดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องบุหรี่ แจก
สติ๊กเกอร์รูปภาพเกี่ยวกับความรู้ โทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ติดตามแหล่งที่มพี ฤติกรรมสูบบุหรี่บ่อยๆ
ตามร้ านอาหาร และที่บ้านของนักเรียนโดยให้ นกั เรียนนําไปติดประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินการทังครู
้
และนักเรียนให้ ความสนใจตระหนักในการลดละเลิกบุหรี่ตามที่ได้ ประกาศนโยบาย สังเกตได้ จากการ
นักเรียนตืน่ ตัวของนักเรียนให้ ความสําคัญกับป้ายประกาศตามพื ้นที่และบริเวณที่ปิดป้ายประกาศ
นักเรียนไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในโรเรียนลดลง โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นกฎหมายที่ชดั เจนจึงมีความเกรง
กลัวว่าหากฝ่ าฝื นจะเป็ นความผิด บริเวณที่เคยพบเห็นร่องรอยการสูบบุหรี่มกี ารพบเห็นร่องรอยการสูบ
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บุหรี่น้อยลงและไม่พบเห็นเลยในระยะต่อมา แต่อย่างไรก็ตามจากสนทนากลุม่ กับนักเรียนที่เป็ นกลุม่ ที่สบู
บุหรี่ทกุ คนเคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่ห้ามสูบบุหรี่และเป็ นระเบียบถือปฏิบตั ิและทุกคน
แสดงความคิดเห็นว่าการติดป้ายประกาศมีผลต่อการลด ละ บุหรี่เพราะอย่างน้ อยๆก็ทําให้ เดช นาม
สมมุติกล่าวว่า ”พวกผมไม่กล้ าสูบในโรงเรียน แต่ไปสูบนอกโรงเรียน” การสูบบุหรี่นอกบริเวณโรงเรียน เช่น
บ้ าน หรือ ชุมชน โดยมักจะสูบเมื่อมีเวลาว่างไม่ได้ ทําอะไร บางครัง้ จะสังเกตเห็นมีการสูบบุหรี่ในวงเหล้ า
และอยู่หน้ าเวทีงานประจําหมูบ่ ้ านซึ่งสอดคล้ องกับความคิดเห็นของครูที่บอกว่า “ อยู่นอกโรงเรียนเราไม่
มัน่ ใจ แต่ในโรงเรียนมีการเปลีย่ นแปลงที่เห็นได้ชดั เจนคือไม่มีกลิ่นบุหรี่จากเด็กที่เคยแอบสูบบุหรี่ก่อนเข้ า
ชันเรี
้ ยนซึ่งอาจจะเป็ นเพราะการรณรงค์ การตัง่ กฎระเบียบ ที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี ้” และจากคํากล่าวของ
นักเรียนทัว่ ไป นักเรียนที่สบู บุหรี่ และครูกล่าวตรงกันว่าไม่พบว่ามีครูสบู บุหรี่ในโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 การสอดแทรกเรื่องการลดละเลิกบุหรี่ในวิชาเรียน
การสอดแทรกเรื่องการลดละเลิกบุหรี่ในวิชาเรียนทําขึ ้นเพื่อเป็ นการสอนตามเนื ้อหาที่
มีอยู่และต้ องการเน้ นยํ ้าเรื่องบุหรี่ให้ เกิดความตระหนักกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้นในวิชาอื่นๆ ด้ วย เดิมที่จะ
พบว่าเนื ้อหาในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในวิชาสุขศึกษา และในการดําเนินการครัง้ นี ้มีรายวิชาที่เพิ่มขึ ้น
ในการสอดแทรกเนื ้อหาเรื่องบุหรี่ ได้ แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบมีการพูดเน้ นยํ ้าเรื่องการรณรงค์เรื่ องบุหรี่อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นกั เรียน มีความตระหนักและ
ใส่ใจในพิษภัยจากบุหรี่ โดยรูปแบบการสอดแทรกแต่ละ่ วิชาจะแตกต่างกันออกไปตามอาจารย์ผ้ สู อนแต่ละ
คนและเนื ้อหาที่สอดแทรก เช่น การวาดภาพรณรงค์ไม่สบู บุหรี่ในวิชาศิลปะ การเขียนเรียงความเรื่องการ
ลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียนในวิชาภาษาไทย เป็ นต้ น ผลทําให้ นกั เรียนได้ รับการเน้ นยํ ้าเรื่องบุหรี่อยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ ทําให้ นกั เรียนเกิดความตระหนักเรื่องบุหรี่มากยิ่งขึ ้น

กิจกรรมที่ 5 การจัดรายการเสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนมีโครงการเสียงตามสายอยู่แล้ ว จึงนํามาบูรณการกับเนื ้อหาเรื่อง
บุหรี่เพื่อเป็ นการสอดแทรกเนื ้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ยาเสพติด เป็ นเนื ้อหาหลักเพื่อสร้ างความ
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ตระหนักให้ เกิดขึ ้นกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน กิจกรรมมีการเปิ ดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน
ช่วงเวลา เช้ าและพักกลางวันโดยให้ นกั เรียนผู้ดําเนินรายการ เปิ ดเพลง และให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เป็ น
ประจําทุกๆวัน เน้ นยํ ้าเรื่องพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ ้น ให้ นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคําถาม
จากข้ อมูลนําเสนอและมอบของรางวัล เช่น ดินสอปากกา เป็ นแรงจูงใจในการมีสว่ นร่วมตอบคําถามของ
นักเรียนผลทําให้ มกี ารดําเนินรายการเสียงตามสายที่เน้ นยํ ้าเรื่อบุหรี่อย่างสมํ่าเสมอ นักเรียนมีสว่ นร่วมใน
การตอบคําถามและตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ในภาพกว้างเป็ นส่วนทําให้ ไม่มีนกั สูบหน้ าใหม่และนักเรียน
ที่สบู บุหรี่อยู่แล้ วก็ไม่กล้ าที่จะสูบบุหรี่ในโรงเรียน

กิจกรรมที่ 6 รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน
ทุกปี โรงเรียนมีกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อเป็ นการรณรงค์ให้ นกั เรียนมี
ความกล้ าแสดงออกในทางสร้ างสรรค์ ส่งเสริมการออกกําลังกาย และสอดแทรกกิจกรรม เรื่อง ต่อต้ านยา
เสพติด ส่งเสริมความสมัครสมาน สามัคคีของนักเรียน แต่เมื่อมีโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องยาสูบมาปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี นอกจากโรงเรียนได้ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้ อ กรีฑา และฟุตซอล แล้ ว ยังจัดการประกวดขบวนพาเหรดในประเด็นรณรงค์
เรื่องยาเสพติด เน้ นเรื่องบุหรี่ ประกาศให้ ชมุ ชนรับทราบในวันเดินขบวนพาเหรด จัดป้ายนิเทศ รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เรื่องบุหรี่ และแจกสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ร้ านค้ าปลอดบุหรี่ให้ กบั ร้ านค้ า
และประชาชนในชุมชน ผลการดําเนินการทําให้ มีการรณรงค์เรื่องบุหรี่ผา่ นกระบวนการวันแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน ทําให้ ชมุ ชนให้ ความสนใจและใส่ใจในเรื่องบุหรี่มากขึ ้นร้ านค้ าในชุมชนโดยเฉพาะบริเวณ
หน้ าโรงเรียนไม่มีการขายบุหรี่ให้ กบั นักเรียน

กิจกรรมที่ 7 รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน
โรงเรียนจัดวันโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนตามแผนปฏิบตั ิการที่กําหนดไว้ ในปี
นี ้มีการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันโรงเรียนดีหนึง่ อําเภอหนึ่งโรงเรียนด้ วย นอกจากจัดกิจกรรมเหมือนทุก
ปี แล้ วยังได้ รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ นกั ศึกษาหลักสูตร
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สาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมาให้ สขุ ศึกษาเรื่องบุหรี่ และอุบตั ิภยั ในวันดังกล่าว
ด้ วยมีการแสดงนวัตกรรมและโครงการของนักเรียนที่น่าสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั โรงเรียนอื่นๆที่มาดูงาน
ผลทําให้ เกิดความรู้ ความตระหนักในพิษภัยจากบุหรี่และส่งเสริมความกล้ าแสดงออกของนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่สบู บุหรี่เข้ ามาร่วมแสดงความสามารถเล่นดนตรีและร้ องเพลง นักเรียนทังในโรงเรี
้
ยน
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนอื่นๆที่มาชมนิทรรศการได้ ให้ ความสนใจและร่วมรับฟั งการให้ สขุ
ศึกษา การแสดงบทบาทสมมติและการตอบปัญหารับรางวัลอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมที่ 8 การประกวดการเขียนเรียงความเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
โรงเรียนจัดกิจกรรมนี ้ขึ ้นตามที่ได้กําหนดรูปแบบไว้ ด้วยกันเพื่อแสดงถึงการสร้ างให้
เกิดการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียนเสริมกิจกรรมอื่นๆที่ดําเนินการอยู่แล้ ว และกิจกรรมการเขียนเรียงความ
เพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่ จะเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักให้ ความสําคัญต่อการลดละเลิกบุหรี่ใน
โรงเรียนได้ คณะครูได้ ประชุมวางแนวทางในการดําเนินการประกวดการเขียนเรียงความ มีการประกวด
และพิจารณาเรียงความเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ ผลการดําเนินการทําให้ นกั เรียนมีความตระหนักและให้
ความสําคัญต่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนเรียงความในเรื่องที่แสดงถึง
การลดละเลิกบุหรี่ ซึ่งในที่ผา่ นมายังไม่เคยมีการประกวดเรียงความที่เฉพาะแต่ในเรื่องบุหรี่เพียงอย่างเดียว
กิจกรรมที่ 9 การให้ คาํ ปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
สืบเนื่องจากการที่นํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเข้ าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ทําให้ นกั เรียนจํานวนหนึ่ง มีความไว้ วางใจอาจารย์และกล้ าที่จะเข้ าหาอาจารย์มากขึ ้น จึงมีการ
รับบริการให้ คําปรึกษาปั ญหาของนักเรียนเพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืน กิจกรรมนี ้จึงเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรียนที่อยากรับคําปรึกษาแสดงความจํานง อาจารย์เรียกนักเรียนกลุม่ ดังกล่าวมาพูดคุยทํา
ความเข้ าใจในปั ญหาร่วมกัน ตลอดจนหาทางออกของปั ญหาร่วมกัน โดยไม่บอกว่าสิ่งที่ทํานันถู
้ กหรือผิด
แต่จะพูดให้ กําลังใจและเสนอถึงผลดีผลเสียของแต่ละแนวทางที่จะเลือกแล้ วให้ นกั เรียนตัดสินใจเอง ผลทํา
ให้ นกั เรียนที่เข้ ารับบริการส่วนใหญ่บอกว่าจะพยายามลดปริมาณการสูบลงแต่ไม่สามารถเลิกได้ ในเร็ววัน
สําหรับนักเรียนที่มีความตังใจจริ
้
งที่อยากจะเลิกสามารถเลิกสูบได้ 5 คน ส่วนบางคนซึ่งเป็ นส่วนน้ อยก็
ยังคงยืนยันว่าจะเสพต่อไปแต่จะไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
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ตอนที่ 5. ปั จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสูบ
จากข้ อมูลที่ได้ พบว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนน่าจะมาจากหลายภาคส่วน
ไม่วา่ จะเป็ นครู บุคลากร ผู้บริหาร ครอบครัว ผู้นําชุมชน และการนํานโยบายมาปฏิบตั ิอย่างจริงจัง โดย
ผู้บริหารในโรงเรียนจะต้ องจริงจังและเอื ้ออํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคี
เครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนได้ ให้ ความสําคัญต่อการดําเนินการอย่างจริงจังทําให้ มีการกําหนดรูปแบบการ
ทํางานที่ชดั เจนกิจกรรมทุกกิจกรรมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ปั จจัยป้องกันและกระบวนการที่จะทําให้ เด็กเลิกบุหรี่ในทัศนะ มุมองของเด็กนักเรียนที่สบู และติด
บุหรี่ได้ ให้ ข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นที่บอกว่า ปัจจัยที่จะทําให้ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ได้ จริง คือ ตัวเด็ก
นักเรียนเองต้ องมีความเข้ มแข็งทางใจประกอบกับการหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุม่ ผู้สบู บุหรี่ซึ่งมีเด็กกล่าวว่า
“ต้องออกจากกลุ่มเพื่อน นอนเล่นอยู่บา้ นอย่างเดียวกัน ไม่ออกไปไหนหรื ออาจหากิ จกรรมทําครับ เช่น
เล่นดนตรี กีฬา ” รวมถึงการตัดใจ หรือ “หักดิ บ” ในขณะเดียวกันมีบางคนที่บอกว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้ อง
กับเศรษฐานะของตนดังมีคํากล่าวในประโยคที่วา่ “ขึ้นอยูก่ บั จํานวนเงินที่มีอยูใ่ นกระเป๋ า”
นักเรียนแกนนําถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําให้ โรงเรียนเป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่เพราะเป็ นผู้ร่วมใน
การคิด ตัดสินใจ ดําเนินการและประเมินผลในทุกกิจกรรม
เมื่อพูดคุยในประเด็นการเลิกบุหรี่ หลายคนมีความคิดที่จะเลิก แต่ตอนนี ้ยังไม่พร้ อมที่จะเลิก ซึ่ง
ผู้วิจยั เข้ าใจว่าเนื่องจากการยังเป็ นสมาชิกที่เหนียวแน่นในกลุม่ เด็กสูบบุหรี่ด้วยกัน สําหรับกิจกรรมที่เด็ก
เสนอให้ มีเพื่อหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่หรือให้ มีพฤติกรรมสูบบุหรี่น้อยลงเห็นว่า การเรียนอย่างเต็มที่ และไม่มี
เวลาเข้ ากลุม่ เพื่อนที่สบู บุหรี่ หากิจกรรมอื่นๆทําให้ มากขึ ้น รวมถึงการที่ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการทําให้ เด็ก
ห่างไกลบุหรี่ สําหรับต่อประเด็นการขึ ้นราคาบุหรี่อาจมีผลบ้ างต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็ก
นักเรียน แต่มมุ มองที่น่าสนใจในกลุม่ เด็กที่สบู และติดบุหรี่เห็นว่า การประกาศเป็ นนโยบายของโรงเรียน
รวมถึงการที่คนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมหรือไม่สบู บุหรี่จะช่วยลดการสูบบุหรี่และป้องกันนักเสพหน้ าใหม่
ได้ มากและมีความมัน่ ใจว่าจะเป็ นปั จจัยในการป้องกันได้ เป็ นอย่างดี คณะครูที่ดแู ลงานกิจการนักเรียนยัง
ได้ ให้ ความสําคัญนํานโยบายและรูปแบบที่กําหนดขึ ้นไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมและนักเรียนใน
โรงเรียนมีความตระหนักร่วมกันในโทษพิษภัยจากบุหรี่และต้ องการให้ โรงเรียนของตนเองเป็ นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
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การรับรู้เรื่องการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียนบอกว่ามีอาจารย์บางคน
ได้ สอนเนื ้อหาเรื่องบุหรี่สอดแทรกในบางบทเรียนและเรื่องมาตรการของโรงเรียนที่เน้ นการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในวันงดสูบบุหรี่รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของเด็ก นักเรียนได้ แสดงทัศนะไว้ วา่ “มีส่วนร่วมใน
กิ จกรรมที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ้นเพราะกลัวถูกหักคะแนนและกลัวถูกเชิ ญผูป้ กครองมาพบที่โรงเรี ยน”
มุมมองของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่จํานวน 10 คน และตัวแทนตํารวจได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้ องที่น่าจะนําไปสูค่ วามสําเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่ มีความเห็นว่า การเน้ นทํางานกับกลุม่ จิต
อาสาที่อยากร่วมกิจกรรมจริงๆ เพราะการทํางานไม่ได้ มีงบประมาณมาก ไม่วา่ จะเป็ นงบดําเนินการ งบหา
เทคโนโลยี เช่น การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กขณะที่อยูใ่ นกลุม่ เพื่อน เพื่อ
สังเกตการณ์กระทําที่จะนําไปสูก่ ารกระทําต่างๆที่เสี่ยงต่อเรื่องที่กระทําผิดระเบียบและกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกันตํารวจคนดังกล่าวยังได้ให้ ข้อมูลที่ตํารวจสัมพันธ์ได้ ดําเนินการในพื ้นที่หมูบ่ ้ านนาเจริญ คือ มี
การจัดตังคณะกรรมการประจํ
้
าหมูบ่ ้ านเพื่อค้ นหาปั ญหาตลอดจนการทําประชามติรับรู้ปัญหา และใช้
มาตรการทางสังคมร่วมกัน เช่น การละลายพฤติกรรม การใช้ ชีวติ ของเด็กนักเรียนกลุม่ เสีย่ งโดยพระจาก
วัดโนนม่วงและวัดนาเยียน่าจะมีสว่ นสําคัญในการทํากิจกรรมดังกล่าว
หน่วยงานสาธารณสุขโดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเยียและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลนาเยียเห็นว่าปั จจัยที่จะนําไปสูค่ วามสําเร็จคือ ระเบียบวินยั ในตัวนักเรียนเองและครูอาจารย์
มีสว่ นสําคัญในการเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ กบั นักเรียนที่จะไม่สบู บุหรี่และการนําเข้ าสูก่ ระบวนการจัดการ
เรียนรู้ไม่วา่ จะเป็ นการจัดอบรมหรือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยตนและทีมงานจะให้ การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ในโครงการนี ้
ท้ ายที่สดุ ผู้วจิ ยั ได้ มีการประเมินผลการดําเนินการจากประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนํา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานีแบ่งการประเมินเป็ น 4 ด้ าน คือ
ด้ านบริบท (Context) ด้ านปั จจัยนําเข้ า (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ านผลผลิต (Product)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี ด้ านบริบท (Context) ส่วนใหญ่พอใจต่อการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการจะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ มีคา่ เฉลีย่ คะแนนอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.24) ด้ านปัจจัยนําเข้ า (Input) ส่วนใหญ่พอใจผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ของ
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โรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
อุบลราชธานี มีคา่ เฉลีย่ คะแนนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) ด้ านกระบวนการ (Process) ส่วนใหญ่พอใจ
รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทํา
ให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่และรูปแบบการจัดกิจกรรมการให้ คาํ ปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสี่ยงมีความ
เหมาะสมต่อการทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ มีคา่ เฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) ด้ านผลผลิต
(Product) ส่วนใหญ่คาดว่าโรงเรียนจะมีการดําเนินงานด้ านการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการวางแผนไว้ ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี หรือกําหนดสอดแทรกในกิจกรรมอื่นของโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.15)
ตอนที่ 6 ประโยชน์ คุณค่าและผลกระทบต่ อชุมชนสังคม
จากการทํากิจกรรมในโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัด
อุบลราชธานี นักวิจยั พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์คณ
ุ ค่าและผลกระทบต่อชุมชนสังคมดังนี ้
6.1.1 ประโยชน์ ต่อชุมชนสังคม
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมที่ได้ ใช้ ในการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้ใน
รูปแบบการดําเนินงานวิจยั มีความยืดหยุ่นสามารถมีการปรับเปลี่ยนผังควบคุมการดําเนินการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อเอื ้อให้ ผ้ รู ่วมดําเนินการวิจยั ได้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล
และร่วมรับผลประโยชน์ ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับทีมนักวิจยั ทังภายในและภายนอกชุ
้
มชนมีดงั นี ้
1) ทีมนักวิจยั ได้ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการดําเนินงานตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การวางแผนงาน
การดําเนินการ การประเมินผล และการนําผลจากการประเมินที่ได้ ไปปรับปรุงการดําเนินงาน ประโยชน์
ทําให้ ขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ ้น มีกิจกรรมที่ชดั เจนดําเนินการภายใต้ กรอบแนวคิดที่
ชัดเจนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการแบ่งหน้ าที่ตามความถนัดของนักวิจยั ภายในและภายนอก
ชุมชนเป็ นอย่างดี เช่น การเตรียมการก่อนการดําเนินกิจกรรม การประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การ
ดําเนินกิจกรรมกลุม่ การเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
2) ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนงานการ
นํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิโดยเริ่มต้ นจากการรับฟั งคําชี ้แจงเบื ้องต้น ประโยชน์ทํา
ให้ มกี ารตรวจสอบข้ อมูลและแสดงความเห็นอย่างอิสระพร้ อมทังมี
้ การปรับข้ อมูลร่วมกัน ทําให้ เกิด
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กระบวนการมีสว่ นร่วมตังแต่
้ เริ่มต้ นจนถึงการสรุปผลการดําเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น คณะครูที่เป็ นนักวิจยั
ร่วมมีความกระตือรือร้ น ให้ ความร่วมมือและสนใจต่องานวิจยั และได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพัฒนาโครงร่าง
การวิจยั การเตรียมการในการจัดทํากิจกรรมในพื ้นที่ การออกแบบงานวิจยั การออกแบบเครื่องมือ
พร้ อมนําเครื่องมือไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องที่จําเป็ นที่คนในต้ องเป็ นผู้ดําเนินการเอง ช่วย
ดําเนินการการประสานผู้นําชุมชนและเจ้ าหน้ าที่รฐั ในภาคส่วนต่างๆ เข้ าร่วมในการเข้ าร่วมกิจกรรม
โครงการ และนํานักเรียนแกนนําเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ได้ มีการวางแผนร่วมกัน เป็ นต้ น
3) นักเรียนและนักเรียนแกนนําที่เข้ าร่วมกิจกรรมมีความตังใจและสนใจพร้
้
อมทังได้
้
แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรียนรู้กนั เองในกลุม่ เพื่อนในประเด็นสภาพปั จจุบนั ปั ญหาบุหรี่ในโรงเรียน
ความคาดหวังที่ต้องการ แนวทางที่เหมาะสมที่ควรดําเนินการ ประโยชน์ทําให้ นักเรียนได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ตามแนวทางที่ตนเองหรือโรงเรียนจัดขึ ้นด้ วยความเต็มใจ

พบว่ามีเด็กนักเรียนที่สบู บุหรี่ต้องการ

เลิกสูบบุหรี่ แต่ไม่ร้ ูวา่ จะต้ องทําอย่างไรเพราะเคยมีความพยายามแต่เลิกไม่ได้
6.1.2 ผลกระทบต่ อชุมชนสังคม
ภายหลังจากการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือรูปแบบที่ได้กําหนดขึ ้นร่วมกัน ได้ แก่ การจัด
ให้ นกั เรียนเข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสี่ยง การประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ า
เสาธง การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่โดยการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน การสอดแทรกเรื่อง
การลดละเลิกบุหรี่ในวิชาเรียน การจัดรายการเสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน รณรงค์
ลดละเลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน วันโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียน
เรียงความเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ และการให้ คําปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง ผลกระทบต่อชุมชน
สังคม ในส่วนของโรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินการต่อเนื่องจากปี การศึกษาที่ผา่ นมา แจ้ งนักเรียน
และผู้ปกครองให้ ทราบเข้ าใจพร้ อมทังขอความร่
้
วมมือในความต้ องการที่จะทําให้ โรงเรียนเป็ นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ผู้นําชุมชนทังกํ
้ านัน เทศบาลและโรงเรียนขอให้ ร้านค้ าไม่ขายบุหรี่ให้ กบั นักเรียน ไม่มีนกั สูบ
หน้ าใหม่ในโรงเรียน นักเรียนที่สบู บุหรี่กล้ าแสดงตัวเพื่อขอคําปรึกษากับครูจนสามารถเลิกสูบได้ 5 คน
นักเรียนชักชวนให้ ผ้ ปู กครองเลิกสูบบุหรี่ได้ 1 คน ตํารวจมีกิจกรรมนํานักเรียนคืนสูโ่ รงเรียน การให้ ความรู้
เรื่องโทษพิษภัยจากการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดพร้ อมทังจั
้ ดทีมเข้ ามาตรวจปั สสาวะนักเรียนในโรงเรียน และ
โรงเรียนมีแผนงานที่จะดําเนินการตามรูปแบบที่ได้ ดําเนินการมาพร้ อมทังจะขยายผลไปยั
้
งโรงเรียนอื่นๆใน
พื ้นที่ใกล้ เคียงให้ เป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตอ่ ไปโดยโรงเรียนมีรูปแบบการดําเนินงานดังภาพที่ 4.3

132

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

ประชุมภาคีเครือข่าย
ประชุมนักเรียนแกนนํา
อบรมนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์

การบูรณาการกิจกรรมเข้ ากับการเรียนการ
ประเมินผล

การให้ คําปรึกษา
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การดําเนินการศึกษาวิจยั ครังนี
้ ้ เป็ นการศึกษาการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมให้ สามารถมีการขับเคลื่อนการ
นํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี ้

สรุปผลการวิจัย
1. ปั ญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียนมีสาเหตุสว่ นใหญ่จากพฤติกรรมอยากลอง
(ร้ อยละ 75) การต้ องการการยอมรับจากเพื่อน (ร้ อยละ 8.32) และเพื่อนชักชวน (ร้ อยละ 4.17) ไม่มีการ
ต่อต้ านการสูบบุหรี่จากครอบครัว ไม่มีการนําเอากฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดไว้ มาใช้ อย่างจริงจัง บริเวณ
ภายในโรงเรียนมีสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสูบบุหรี่ โรงเรียนยังไม่มีการทําความเข้ าใจกับปัญหาเรื่องการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน ไม่มีการวางแผนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในการที่จะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่
มีเฉพาะการจัดกิจกรรมตามเทศกาลรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่และป้ายแสดงโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงพบว่ามีการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนตามสถานที่ตา่ งๆ ได้ แก่ ห้ องนํ ้า (ร้ อยละ 29.17) รองลงมาเป็ นริมสระนํ ้า (ร้ อยละ 25)
หอประชุม (ร้ อยละ 20.83) บ้ านพักหลังอาคารสาม (ร้ อยละ 16.67) และ หลังโรงเรียน (ร้ อยละ 8.33)
2. รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าค
ปฏิบตั ิถกู กําหนดขึ ้นจากการได้ รับการกระตุ้นจากภาคีเครือข่ายและการรับทราบข้ อมูลจากการคืนข้ อมูล
การวิจยั ของทีมวิจยั จึงได้ มีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 9 กิจกรรม ได้ แก่ การจัดให้ นกั เรียนเข้ าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง การประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธง การรณรงค์
ลดละเลิกบุหรี่โดยการติดป้ายและสติก๊ เกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน การสอดแทรกเรื่องการลดละเลิกบุหรี่
ในวิชาเรียน การจัดรายการเสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสี
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ภายในโรงเรียน วันโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียนเรียงความเพื่อการลดละเลิก
บุหรี่ และการให้ คําปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
3. ปั จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
เกิดขึ ้นจากการมีหลายภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมกระตุ้นให้ เกิดการขับเคลื่อนที่มที ีมนักวิชาการหรือนักวิจยั
จากภายนอก ทีมนักพัฒนาและทีมของผู้ที่อยู่กบั ปัญหาเข้ ามามีสว่ นร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน
ร่วมดําเนินการ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์จากการดําเนินรูปแบบที่กําหนดขึ ้นนอกจากนี ้
ผู้บริหาร โรงเรียนได้ให้ ความสําคัญโดยมีการประกาศนโยบายอย่างจริงจังทําให้ มีการกําหนดรูปแบบการ
ทํางาน คณะครูที่ดแู ลงานกิจการนักเรียนให้ ความสําคัญนํานโยบายและรูปแบบที่กําหนดขึ ้นไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ นักเรียนแกนนําร่วมดําเนินการในทุกกิจกรรม หน่วยงานและผู้นําชุมชนบูรณาการกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผนกับเรื่องเกี่ยวกับการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนมีความตระหนัก
ร่วมกันในโทษพิษภัยจากบุหรี่
4. การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
เกิดขึ ้นที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และชุมชนได้ คือมีรูปแบบการดําเนินงานที่ชดั เจนที่เริ่มจาก
การประชุมเครือข่าย การอบรมนักเรียนแกนนํา การเข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
ประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธง ดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ตา่ งๆ ได้ แก่ ติดป้ายหรือสติก
เกอร์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในงานวันกีฬาสี วันโรงเรียนดีหนี่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การจัด
รายการเสียงตามสาย การประกวดเรียงความและภาพวาด การบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาสุขศึกษา ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และกิจกรรมการส่งเสริม
วิชาการการบําเพ็ญประโยชน์ การให้ คําปรึกษา และการประเมินผล ซึ่งผลการดําเนินการทําให้ นกั เรียน
เลิกสูบบุหรี่ได้ 5 คน ผู้ปกครองเลิกบุหรี่ได้ 1 คน สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสูบบุหรี่ได้ รับการปรับปรุง และมี
ป้ายห้ ามการสูบบุหรี่ในพื ้นที่คาดว่ามีการสูบบุหรี่ของนักเรียน
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบว่ามีนกั เรียนเริ่มมีการสูบบุหรี่ตงแต่
ั ้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และมีการสูบมากขึ ้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่นกั เรียนมีการสูบบุหรี่ เกิดจากพฤติกรรมอยากลอง เพื่อนชักชวน
และการต้ องการการยอมรับจากกลุม่ เพื่อน สอดคล้ องกับ วิภา ภูต้องใจ (2550 : 40-41) ที่ศกึ ษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนช่วงชันที
้ ่ 3 โรงเรียนวัดพิกลุ เงิน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ครัง้ แรกจากการชักจูงของเพื่อน และผลการวิจยั ครัง้ นี ้ยังพบว่าไม่มีการ
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ต่อต้ านการสูบบุหรี่จากครอบครัวเนื่องจากในชุมชนส่วนใหญ่มองเรื่องการสูบบุหรี่เป็ นเรื่องธรรมดาที่ปฏิบตั ิ
กันในชีวิตประจํา วันไม่มีโทษหรือพิษภัยรุนแรงเหมือนกับการดื่มสุราหรือติดยาเสพติดวัยรุ่นจึงก้ าวเข้ าสู่
เส้ นทางการใช้ บหุ รี่โดยไม่ร้ ูตวั ประกอบกับปั จจุบนั ครอบครัวของนักเรียนบางคนมีปัญหาต้ องอาศัยอยู่กบั
ญาติจะสูบบุหรี่วนั ละซอง สอดคล้ องกับ ฝนทิพย์ สุขสุนทรีย์ (2547 : 64-67) ที่ศกึ ษาบทบาทของอาจารย์ใน
การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กรุงเทพมหานคร
เขต 2 พบว่าสาเหตุของนักเรียนที่สบู บุหรี่เกิดขึ ้นจากขาดความอบอุน่ จากครอบครัวที่ครอบครัวแยกกันอยู่
ทิ ้งลูกให้ อยู่กบั ตาและยาย หรือกับญาติพี่น้อง และไม่มีใครดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อ
ตามเพื่อนแนะนํา ทําให้ เด็กติดเพื่อน อยากทดลองและเลียนแบบ และงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั ยังพบว่าสาเหตุ
ที่โรงเรียนไม่มีการนําเอากฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดไว้ มาใช้ อย่างจริงจัง บริเวณภายในโรงเรียนมี
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสูบบุหรี่ และไม่มีแผนปฏิบตั ิการที่จริงจังเป็ นรูปธรรมในการลดละเลิกบุหรี่ก็เป็ น
สาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ มีนกั เรียนสูบบุหรี่
สําหรับรูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสูภ่ าค
ปฏิบตั สิ ําเร็จขึ ้นได้ เพราะการได้ รับการกระตุ้นจากภาคีเครือข่าย การได้ ไปศึกษาดูงานเครือข่ายโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ที่จงั หวัดขอนแก่นและการรับทราบข้ อมูลจากการคืนข้ อมูลการวิจยั ของทีมวิจยั จึงได้ มีการ
กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 9 กิจกรรม โดยผู้วิจยั เห็นว่ากิจกรรมการจัดให้ นกั เรียนเข้ าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนกลุม่ เสีย่ งและการประกาศเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธงโดยผู้บริหาร
และคณะครูทงโรงเรี
ั้
ยนเป็ นรูปแบบที่มีความสําคัญต่อการเริ่มต้ นการจะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ ง่ายขึ ้น
สอดคล้ องกับ ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ (2553 : 64-69) ที่ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปลอดบุหรี่ ได้ มีการดําเนินการ 6 กิจกรรมโดยมีการ
กําหนดนโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่และการประกาศนโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่เป็ นอันดับแรกก่อนการจะ
ทํากิจกรรมอื่น ในส่วนของปั จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ งานวิจยั นี ้พบว่าเกิดขึ ้นจากการมีหลายภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมกระตุ้นให้ เกิดการ
ขับเคลื่อนโดยเน้ นการมีสว่ นร่วม สอดคล้ องกับ
กฤษณา ภูพลผัน (2551 : ) ศึกษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการใช้ บหุ รี่ในวัยรุ่นโดยใช้ การวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม พบว่าแนวทางการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนการสร้ างเครือข่ายการ
ทํางานในการป้องกันการใช้ บหุ รี่ของวัยรุ่นจะทําให้ เกิดผลสําเร็จและความต่อเนื่องของกิจกรรม และปั จจัย
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ที่ทําให้ การดําเนินงานครัง้ นี ้สําเร็จได้ ผ้ วู ิจยั ยังพบว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ ให้ ความสําคัญต่อการดําเนินการ
อย่างจริงจังทําให้ มีการกําหนดรูปแบบการทํางานที่ชดั เจน นอกจากนี ้คณะครูที่ดแู ลงานกิจการนักเรียนยัง
ได้ ให้ ความสําคัญนํานโยบายและรูปแบบที่กําหนดขึ ้นไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมและนักเรียนใน
โรงเรียนมีความตระหนักร่วมกันในโทษพิษภัยจากบุหรี่และต้ องการให้ โรงเรียนของตนเองเป็ นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ในท้ ายที่สดุ โรงเรียนยังมีแผนที่จะดําเนินการตามรูปแบบที่ได้ ดําเนินการมาพร้ อมทังจะขยายผล
้
ไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื ้นที่ใกล้เคียงให้ เป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตอ่ ไปด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
1. ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ควรให้ การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียนขยายวงกว้ างเพิ่มมากขึ ้นเพราะผู้ที่สบู บุหรี่มกั เป็ นเยาวชนในวัย
เรียนสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของนักเรียนมีสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากพฤติกรรมอยากลอง เพื่อนชักชวน และ
การต้ องการการยอมรับจากกลุม่ เพื่อน และควรเพิ่มให้ มงี านวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมเนื่องจากจะทําให้ ผ้ ทู ี่อยู่กบั ปั ญหาเข้ าใจในสถานการณ์ที่เป็ นอยู่และเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
ดําเนินการแก้ ปัญหาร่วมกัน
2. ควรเผยแพร่รูปแบบการดําเนินงานจากงานวิจยั ครัง้ นี ้โดยเริ่มจากการประชุมภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้ อง ประชุมกลุม่ นักเรียนแกนนํา เข้ าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง การประกาศ
เรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่หน้ าเสาธง การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่โดยการติดป้าย โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ตาม
จุดต่างๆพร้ อมแจกแผ่นพับให้ ความรู้ การสอดแทรกเรื่องการลดละเลิกบุหรี่ในวิชาเรียน การจัดรายการ
เสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียน ในวันโรงเรียนดี
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียนเรียงความหรือภาพวาดเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ และการให้
คําปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง และประเมินผลการดําเนินงาน ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลในโรงเรียน
อื่นต่อไป
3. การทํางานเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในโรงเรียนควรมีการกระทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการ
ตอกยํ ้าให้ นกั เรียนเกิดความตระหนักไม่ให้ มีนกั เรียนที่เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ และเพื่อไม่ให้ มพี ื ้นที่ภายใน
โรงเรียนเป็ นพื ้นที่ที่นกั เรียนจะใช้ ในการสูบบุหรี่ได้
4. ควรศึกษาบทบาทของครูในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อนําผลการศึกษา
มาพัฒนาบทบาทของครูซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลสําคัญในการที่ทําหน้ าที่ในการทังปรั
้ บเปลี่ยนความรู้ทศั นคติ
และพฤติกรรมของนักเรียน
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5. ควรศึกษาแนวทางการสร้ างเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนา
รูปแบบการทํางานร่วมกันหรือแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนถึงแนวทางการทํางานเพื่อให้ เป็ นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
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คํากล่ าวรายงานการเปิ ดโครงการวิจยั
การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัตทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี
ณ ห้ องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 สิ งหาคม 2555

เรี ยน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

กระผมในนามของคณะครู อาจารย์ คณะผูว้ ิจัยและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ อง
ยาสู บมาปฏิบตั ิ ณ โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู ง ที่กรุ ณาให้
เกียรติมาเป็ นประธาน ในพิธีเปิ ดการประชุมในวันนี้
สื บ เนื่ อ งจากบุ ห รี่ เ ป็ นสิ่ งเสพติ ด ที่ มีส ารประกอบที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ขภาพ ได้แก่ นิ โ คติน ทาร์ แอมโมเนี ย
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารกัมมัน ตภาพรั งสี รวมทั้งสารตกค้า งต่ างๆ ที่
ก่อให้เกิดภาวะเป็ นพิษต่อร่ างกาย บุหรี่ จึงเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ งปอด โรคถุงลมโป่ งพอง โรค
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์ เชื้ออสุ จิผิดปกติ ต้อกระจก ผมร่ วง นิ้ วเหลือง แผลในกระเพาะ
อาหาร กระดูกพรุ น เป็ นต้น ไม่แต่เพียงผูส้ ู บบุหรี่ เท่านั้นที่ได้รับอันตรายจากการสู บบุหรี่ บุคคลที่อยู่รอบข้างก็ได้รับ
อันตรายจากควันบุหรี่ เช่นกัน คนทัว่ ไปที่ตอ้ งอยูใ่ นบรรยากาศที่มีผอู ้ ื่นสู บบุหรี่ ควันบุหรี่ จะทําให้เกิดอาการเคืองตา ปวด
ศีรษะ คัดจมูก นํ้ามูกไหล โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบจะทําให้มีอาการของโรคเพิ่มมาก
ขึ้น หากได้รับควันบุหรี่ เป็ นเวลานานจะมีโอกาสเป็ นโรคมะเร็ งปอดและปอดจะถูกทําลายเช่นเดียวกับปอดของผูท้ ี่สูบบุหรี่
วันละ 1–10 มวน และมีความเสี่ ยงในการเกิดโรคของระบบต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับผูส้ ู บบุหรี่ ในทุก 6 คนที่เสี ยชีวิตทัว่ โลก
จะมีผเู ้ สี ยชีวิตจากสาเหตุการสู บบุหรี่ 1 คน การสู บบุหรี่ จึงทําให้ผูส้ ู บมีความเสี่ ยงสู งที่จะเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า
พฤติกรรมเสี่ ยงอื่นๆ ในจํานวนผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นเวลานานนั้น ร้อยละ 50 จะเสี ยชีวิตเพราะบุหรี่ ในที่สุดและในจํานวนดังกล่าว
ครึ่ งหนึ่งจะเสี ยชีวิตในวัยทํางานซึ่ งเป็ นการเสี ยชีวิตเร็ วไป 20 หรื อ 25 ปี ก่อนวัยอันควร ผูส้ ู บบุหรี่ จาํ นวนมากมักจะสู บบุหรี่
มาตั้งแต่ก่อนอายุครบ 25 ปี ส่ วนใหญ่เริ่ มสู บในขณะที่ยงั เป็ นเด็กหรื อวัยรุ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่
อายุ 10–14 ปี

1–6

ช่วงระหว่าง
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จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวโรงเรี ยนนาเยียศึกษา รั ชมังคลาภิเษก ร่ วมกับทีมนักวิจัยจากสมัชชาสุ ขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตกลงร่ วมกันเพื่อนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นพื้นที่ที่เป็ นรู ปธรรม
ขับ เคลื่อ นมติส มัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ มติ ที่
ดํ า เ นิ น ก า ร

9

6

มาตรการในการควบคุ มปั จจัย เสี่ ย งต่ อสุ ข ภาพด้า นยาสู บ ทั่ว ประเทศ

จั ง ห วั ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย

จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง จั ง ห วั ด ส ตู ล จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และจังหวัดศรี สะเกษ ในการ
วิจยั ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
เตรี ยมการ การออกแบบเครื่ องมือ การเก็บข้อมูล การคิดตัดสิ นใจวางแผนกําหนดรู ปแบบในการปฏิบตั ิ การดําเนิ นการ และ
การประเมินผล
ในการดํา เนิ นการวิจัยครั้ งนี้ ได้รับความอนุ เคราะห์นัก วิจัยหลัก จากวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิ ตเขต 7 สํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัด อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิ ทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ และนัก วิ จัย ในพื้ น ที่ ที่ จ ะมี ท้ งั ในโรงเรี ย นนาเยีย ศึ ก ษา รั ชมังคลาภิ เ ษก
หน่วยงานในอําเภอนาเยียและชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิ ดการประชุมการนํามติสมัชชา
สุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิ ณ โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ขอเรี ยนเชิญครับ
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คํากล่ าวเปิ ดโครงการวิจยั
การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัตทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี
ณ ห้ องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 สิ งหาคม 2555

ท่าน

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก นายอําเภอนาเยีย คณะนักวิจยั ผูม้ ีเกียรติ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมการเปิ ดโครงการวิจยั ทุกท่าน

ผมมีความยินดีและรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการนํา

มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ

เรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิ ณ โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ในวันนี้
การที่โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ร่ วมกับทีมนักวิจัยจากสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตกลง
ร่ วมกันเพื่อนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นพื้นที่ที่เป็ นรู ปธรรมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติมติที่ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านยาสู บ เป็ นความตระหนักถึงความสําคัญเรื่ องยาสู บที่มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ที่ ม า ศึ ก ษ า ที่ โ ร ง เ รี ย น น า เ ยี ย ศึ ก ษ า
รัชมังคลาภิเษก นี้ข้ ึน นับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจากคํากล่าวรายงานการประชุมส่ วนใหญ่ผูส้ ู บบุหรี่ จะเริ่ มสู บใน
ขณะที่ยงั เป็ นเด็กหรื อวัยรุ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่

1–6

ช่วงระหว่างอายุ 10–14 ปี บุหรี่ มีผลกระทบต่อทั้งผูส้ ู บและผูไ้ ม่

สู บแต่รับเอาควันของบุหรี่ เป็ นสาเหตุของการเกิด โรคมะเร็ งปอด โรคถุงลมโป่ งพอง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
โรคเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์ เชื้ออสุ จิผิดปกติ ต้อกระจก ผมร่ วง นิ้ วเหลือง แผลในกระเพาะอาหาร กระดูกพรุ น และจะ
เสี ยชีวิตอย่างทรมานก่อนวัยอันควร นอกจากนี้การสู บบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่ นยังจะเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่างหนึ่ งที่ชกั นําให้กา้ ว
ไปสู่ ปัญหาสิ่ งเสพติดให้โทษชนิดอื่นๆ เช่น สุ รา ยาบ้า ฝิ่ นกัญชา และเยาวชนบางส่ วนจะผันตัวเองจากผูเ้ สพเป็ นผูค้ า้ ซึ่ งเป็ น
ผลร้ า ยต่อตนเอง ครอบครั วและประเทศชาติ ทั้งที่ เด็ก และเยาวชนน่ าจะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒ นาชาติในอนาคต
ดังนั้น จึงขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมวันนี้ทุกท่านได้ให้ความร่ วมมือในการดําเนินงานของโครงการวิจยั ครั้งนี้อย่างเต็มที่
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะครู อาจารย์โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รั ชมังคลาภิเษก คณะผูว้ ิจัย ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ตลอดจนผูท้ ี่มีส่วนร่ วมสนับสนุนการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิ ณ โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รั ชมังคลา
ภิเษกครั้งนี้ และขอให้การดําเนินงานโครงการวิจยั สําเร็ จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบ
ความสุ ขความเจริ ญโดยทัว่ กัน
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บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิ ดการประชุมการการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสู บมาปฏิบตั ิ ณ
โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ณ บัดนี้
การพิทักษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
เอกสารคําชี้แจงแก่ อาสาสมัครหรือผู้เข้ าร่ วมโครงการ
กระผม นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ และทีมนักวิจยั ในโครงการการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปปฏิบตั ิ
ที่จงั หวัดอุบลราชธานี มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและสาเหตุที่มีการสู บบุหรี่ ของนักเรี ยน รู ปแบบกระบวนการหนุ น
เสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ ปั จจัยความ สําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติ
สมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ เ รื่ อ งยาสู บ ไปสู่ ภ าคปฏิ บ ัติเ พื่ อ ให้เ กิ ด การขับ เคลื่ อ นการนํา มติ ส มัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ไ ปสู่
ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยในการวิจยั ครั้งนี้ไม่มีความเสี่ ยงหรื อผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่ วมโครงการวิจยั
ผูว้ ิจยั ขอเชิญท่านเข้าร่ วมโครงการวิจยั ครั้งนี้เพราะท่านเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิดความชัดเจนเรื่ อง
สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่ องยาสู บหรื อบุหรี่ ในนักเรี ยน ทีมผูว้ ิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณา เพื่อศึกษารู ปแบบกระบวนการ
หนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ ดังนั้นเมื่อเข้าร่ วมการวิจัยท่านจะได้รับการ
สัมภาษณ์ 1-2 ครั้ ง โดยผูว้ ิจัยจะทําการสัมภาษณ์ ท่านครั้ งละประมาณ 1-1.30 ชัว่ โมง การนัดหมายเวลาและสถานที่ข้ ึนกับ
ความสะดวกของท่าน ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจัยขออนุ ญาตท่านในการบันทึก เสี ยง และถ่ายภาพ แต่หากท่านไม่ตอ้ งการ
หรื อไม่ได้รับอนุ ญาตจากท่านก็จะไม่มีการบันทึ กเสี ยงและถ่ายภาพใดๆ

ข้อมู ลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะถู กเก็บเป็ น

ความลับไม่เ ปิ ดเผยชื่อจริ งของท่าน การนําเสนอข้อมูลจะใช้เพื่อประโยชน์ในทางวิ ชาการและนําเสนอในภาพรวมของ
ผลการวิจยั
หากท่านมีคาํ ถามเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยท่านสามารถติดต่อกับหัวหน้าโครงการวิจัย คือ นาย
ถนอมศั ก ดิ์

บุ ญ สู่ ได้ ที่ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ขสิ ริ นธร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตํา บลเมื อ งศรี ไค อํ า เภอ

วาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 087-2503450 นางสาวกาญจนา ทองทัว่ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น โทรศัพท์ 086-4788126 และนางสาววรางคณา จันทรสุ ข ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ
( ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิ ดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร 0-2354-5346 โทรสาร 0-2354-5347 (ในเวลาราชการ) หรื อ E-mail: ch.warangkana@gmail.com
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ลงชื่อ................................................ผูว้ ิจยั
(

)

วันที่.........................................................
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เอกสารแสดงการยินยอมของอาสาสมัคร/ผู้เข้ าร่ วมโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารคําชี้แจงข้อมูลสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ(หรื อผูว้ ิจยั อ่านเอกสารให้ขา้ พเจ้าฟั ง)และข้าพเจ้า
ได้มีโ อกาสซัก ถามข้อสงสัยจนเป็ นที่พ อใจแล้ว ข้าพเจ้ารั บทราบและเข้าใจวัตถุ ประสงค์ของโครงการวิจัย ครั้ งนี้ โดย
ละเอีย ด ข้า พเจ้ายินดี ให้ความร่ วมมือ ในฐานะผู ้เข้าร่ ว มโครงการ ทั้งนี้ ข ้าพเจ้าเข้าใจดี ว่า ข้า พเจ้า มีสิ ทธิ จ ะถอนตัว จาก
การศึกษาครั้งนี้ได้ตลอดเวลาเมือ่ ต้องการ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้าแต่อย่างใด

ลงชื่อ................................................ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
(

)

ลงชื่อ................................................ผูว้ จิ ยั
(

)

ลงชื่อ................................................พยาน
(

)

วันที่.........................................................
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แบบสั มภาษณ์ (แนวประเด็นคําถามการสั มภาษณ์ )
เรื่อง การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี
(ที่โรงเรียนนาเยียศึ กษา รั ชมังคลาภิเษก)

คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ีใช้สมั ภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยน
และ รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ตัวแทนอาจารย์ทุกชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนนาเยียศึกษารั ชมังคลาภิเษก ผูน้ าํ ชุมชน ได้แ ก่
ตัวแทนนายกเทศมนตรี ตัวแทนตํารวจในพื้นที่ สาธารณสุ ขอําเภอ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลนาเยีย
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประธานอสม. เพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม ศึกษารู ปแบบกระบวนการหนุ นเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิและ
ศึกษาปัจจัยความสําเร็ จในการขับ เคลื่อนการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปสู่ ภาคปฏิบตั ิมีแนวประเด็นคําถาม
การสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ท่านรู้เรื่ องการขับเคลื่อน การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรมหรื อไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................
2. ท่านรู้ว่ามีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ในสถานศึกษา หรื อไม่ อย่างไร
.................................................
3. ถ้าไม่รู้ ในข้อ 1 และ 2 ท่านคิดว่ามีนโยบายใดที่ใช้ในการการขับเคลื่อนเพื่อป้ องกันการสูบบุหรี่ ใน
เขตเทศบาลหรื อนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
.......................................................................................................
4. ท่านคิดว่ารู ปแบบหรื อกระบวนการขับเคลื่อน เรื่ อง การเลิกบุหรี่ ในปัจจุบนั ของโรงเรี ยนเป็ น
อย่างไร(การเลิกสูบบุหรี่ สาํ เร็ จหรื อไม่ เพราะเหตุใด)
..........................................................................................
5. ในอนาคต ท่านคิดว่าควรมีรูปแบบหรื อมาตรการขับเคลื่อน เรื่ อง การสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนควรจะ
เป็ นอย่างไร
....................................................................................................................................................
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6. ท่าคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในมาตรการขับเคลื่อนการไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง

แนวคําถามในการสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่มเด็กนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมในการวิจัย
เรื่อง การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี
(ที่โรงเรียนนาเยียศึ กษา รั ชมังคลาภิเษก)

คําชี้แจง ข้อคําถามต่อไปนี้ใช้สาํ หรับผูส้ ัมภาษณ์หรื อผูน้ าํ ในการสนทนากลุ่มเพื่อเป็ นแนวทางในการพูดคุย/
สัมภาษณ์หรื อสนทนากลุ่มสําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ที่ยนิ ดีพูดคุยและให้ขอ้ มูลซึ่ งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 1.30 ชัว่ โมง
แนวคําถามต่ อการรับรู้ สถานการณ์ บุหรี่ และปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการสู บบุหรี่

1. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบุหรี่ อย่างไร
2. เริ่ มสูบบุหรี่ ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ เหตุผล สาเหตุ เหตุจูงใจที่สูบเพราะอะไร
3. ครอบครัวหรื อคนที่รู้จกั ทราบหรื อไม่ที่เราสูบบุหรี่ บรรยากาศหลังจากสมาชิกในครอบครัว
รับทราบว่านักเรี ยนสูบบุหรี่ แล้วเป็ นอย่างไร
4. สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างที่สูบบุหรี่ และสมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก คิดเห็นต่อการ
สูบบุหรี่ อย่างไร
5. สถานที่ที่มกั ใช้ในการสูบบุหรี่ คือทีไหน เพราะอะไร
6. การโฆษณาบุหรี่ หรื อการเห็นแบบอย่างจากคนใกล้ชิดมีผลต่อการสูบบุหรี่ หรื อไม่ อย่างไร
แนวคําถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. สูบบุหรี่ มานานแค่ไหน
2. คิดว่าตัวเองติดหรื อไม่ เพราะอะไร
3. ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่
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4. ยีห่ อ้ บุหรี่ ที่สูบ
5. ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ ต่อเดือน
6. ส่วนใหญ่แหล่งที่ซ้ือบุหรี่ คือที่ไหน

ปัจจัยปกป้อง /ป้องกัน และกระบวนการที่จะทําให้ เลิกบุหรี่
1. คิดว่ามีมีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยทําให้ลด ละ เลิก บุหรี่ ได้จริ ง
2. เชื่อหรื อไม่ และคิดอย่างไร กับคํากล่าวของคนที่เลิกบุหรี่ ได้ที่บอกว่า
“เลิกได้หรื อไม่ได้อยูท
่ ี่ตวั เราเท่านั้น”

3. ถ้าจะเริ่ มต้นลด ละ เลิก บุหรี่ สิ่ งแรกที่ตอ้ งทําคืออะไร
4. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจมากน้อยแค่ไหนกับการเลิกบุหรี่ เพราะอะไร
5. คิดว่าถ้าจะเลิกบุหรี่ ควรมีโปรแกรมหรื อหลักปฏิบตั ิ(ทักษะ)
อะไรบ้างจึงจะส่ งผลต่อการเลิกสู บบุหรี่ จริ งๆ
6. ลองยกตัวอย่างประกอบให้เป็ นรู ปธรรม ถ้าจะเลิกบุหรี่ ได้จริ งต้องทําอะไรบ้าง

การขับเคลื่อนสมัชชาสุ ขภาพกับการป้องกันการสู บบุหรี่ของนักเรียน

1. คิดว่าการรณรงค์ การประกาศเป็ นนโยบายของโรงเรี ยน(ไร้บุหรี่ )จะช่วยป้ องกันนักเสพหน้า
ใหม่ได้มาก น้อย เพียงใด
2. คิดว่า ครู ผูป้ กครอง และคนในชุมชนที่ไม่สูบบุหรี่ จะช่วยทําให้ลดการสูบบุหรี่ ของเด็กนักเรี ยน
ได้หรื อไม่ อย่างไร เพราะอะไร
3. นัก เรี ย นรู้ สึก อย่างไรกับการขับเคลื่อ นงานสมัชชาสุ ข ภาพเรื่ องบุ ห รี่ ในโรงเรี ย นและรั บ รู้
อะไรบ้างในเรื่ องดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ขั้นตอนไหนบ้าง ลองเล่าให้ฟัง
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แบบสอบถาม
เรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติท่ จี ังหวัดอุบลราชธานี

คําชีแ้ จง : ลักษณะของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน 7 ข้ อ

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่

จํานวน 13 ข้ อ

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

จํานวน 14 ข้ อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่

จํานวน 10 ข้ อ

แบบสอบถามนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อสอบถามนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6 ให้ ทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะ
เป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการดําเนิ นการวิจัยเรื่ องการนํ ามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติเ รื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่
จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนมีส่วนสําคัญยิ่งต่องานวิจัยครัง้ นีจ้ ึง
ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จะไม่มี
ผลเสียใดๆ ต่อนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามนี ้ตรงกันข้ ามจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทัง้ ตัวนักเรี ยน เพื่อน
และการพัฒนาโรงเรียนในภาพรวมที่ถกู ต้ องและเหมาะสมต่อไป
ข้ อมูลที่ได้ จากนักเรี ยนทัง้ หมดจะถูกเก็บ เป็ นความลับ ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อของนักเรี ย นและจะ
นําเสนอผลการวิจัยในลัก ษณะภาพรวมมิได้ แยกเป็ นรายบุค คล จึง ขอขอบใจนักเรี ย นทุกคนที่ ให้ ความ
ร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
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คณะผู้วจิ ัย

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเป็ นจริง

1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ ..........................ปี
3. ระดับชันที
้ ่กําลังศึกษา
( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 1

( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 4

( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 2

( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 5
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( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 3

( ) มัธยมศึกษาปี ที่ 6

4. ปั จจุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั ใคร
( ) บิดาและมารดา

( ) บิดา

( ) มารดา

( ) หอพักหรือบ้ านเช่า

( ) เพื่อน

( ) ญาติ (ระบุ) ..........................................................

5. สถานภาพของบิดามารดา (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) อยู่ด้วยกัน

( ) แยกกันอยู่

( ) หย่า

( ) บิดามีภรรยาใหม่

( ) บิดาเสียชีวติ

( ) มารดามีสามีใหม่

( ) มารดาเสียชีวิต

( ) อื่นๆ(ระบุ) .................................................

6. ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัวเป็ นอย่างไร
( ) มีความรักใคร่ปรองดองกันเสมอ
( ) ทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็ นประจํา
( ) ไม่คอ่ ยยุ่งเกี่ยวกัน ต่างคนต่างอยู่
( ) รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนเกินของครอบครัว
( ) อื่นๆ(ระบุ) .................................................
7. บุคคลต่อไปนี ้สูบบุหรี่หรือไม่
สูบบุหรี่

ไม่สบู บุหรี่

บิดา

()

()

มารดา

()

()

ครูในโรงเรียน

()

()
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()

()

ญาติ(ระบุ) .................... ( )

()

เพื่อนสนิท

ส่ วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่
คําชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) ของตัวเลือกที่ท่านเห็นว่าถูกที่สดุ เพียงข้ อเดียว
1. สารชนิดใดในบุหรี่ที่ทําให้ ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงลดลง
( ) 1. ทาร์

( ) 2. นิโคติน

( ) 3. คาร์บอนมอนนอกไซด์

( ) 4. แอมโมเนีย

2. ปอดของคนที่สบู บุหรี่จะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
( ) 1. เหมือนปอดคนทัว่ ไป

( ) 2. ปอดเป็ นหนอง

( ) 3. ปอดมีลกั ษณะดําคลํ ้า

( ) 4. ปอดมีเลือดออกและชํ ้า

3. โรคที่ทําให้ ผ้ สู บู บุหรี่เสียชีวิตมากที่สดุ คือโรคใด
( ) 1. หลอดเลือดหัวใจตีบ

( ) 2. มะเร็งหลอดอาหาร

( ) 3. ความดันโลหิตสูง

( ) 4. มะเร็งปอด

4. การสูบบุหรี่มีผลต่อระบบสืบพันธ์เพศชายอย่างไร
( ) 1. ทําให้ สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ ้น
( ) 2. ทําให้ สมรรถภาพทางเพศลดลง
( ) 3. ไม่มีผลใด ๆ ต่อระบบสืบพันธ์
( ) 4. ทําให้ ไม่มีโอกาสที่จะเป็ นหมันได้ เลย
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5. ข้ อใดเป็ นผลที่เกิดขึ ้นหลังการสูบบุหรี่ได้ 3 สัปดาห์
( ) 1. หงุดหงิด เครียด

( ) 2. ปอดทํางานดีขึ ้น เหนื่อยน้ อยลง หายใจโล่ง ( )

3. ความรู้สกึ รับรู้รส และกลิ่นดีขึ ้น ( ) 4. ไม่มีข้อถูก
6. ข้ อใดไม่ใช่วิธีปฏิบตั ิตนเมื่อหงุดหงิด งุ่นง่าน อยากสูบบุหรี่เพราะร่างกายติดนิโคติน
( ) 1.ดื่มนํ ้าบ่อยๆ

( ) 2. พูดคุยกับคนข้ างเคียงที่ค้ นุ เคย

( ) 3. ดื่มกาแฟ

( ) 4. ฝึ กหายใจเข้ า-ออก ลึกๆ

7. การที่สบู บุหรี่จะมีผลต่อคนข้ างเคียงอย่างไร
( ) 1. ทําให้ มีโอกาสเสีย่ งที่จะเป็ นโรคต่างๆ เหมือนกับคนที่สบู บุหรี่
( ) 2. ไม่มีผลต่อคนข้ างเคียงแต่อย่างไร
( ) 3. ทําให้ ติดบุหรี่ได้
( ) 4. ทําให้ อากาศรอบข้ างมีออกซิเจนมากขึ ้น
8. ข้ อใดเป็ นวิธีแก้ อาการสูบบุหรี่ นํ ้าลายเหนียว เปรีย้ วปาก
( ) 1. อมนํ ้าหรือบ้ วนปาก

( ) 2. รับประทานผลไม้ รสเปรี ้ยว

( ) 3. ถูกทังข้
้ อ 1 และข้ อ 2

( ) 4. ไม่มีข้อใดถูก

9. ข้ อใดเป็ นวิธีการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่
( ) 1. สูบบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินตํ่า

( ) 2. ไม่พกบุหรี่และอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่

( ) 3. ไม่คบกับเพื่อนที่สบู บุหรี่

( ) 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทดแทน

10. ข้ อใดไม่ใช่เขตห้ ามสูบบุหรี่ทงในและนอกอาคาร
ั้
สถานที่ 100% ตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2553
( ) 1. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล

( ) 2. สถานศึกษาระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา
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( ) 3. สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

( ) 4. ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด

11. สาเหตุที่ทําให้ คนเริ่มสูบบุหรี่มากที่สดุ คืออะไร
( ) 1. มีปัญหาครอบครัวและการเรียน

( ) 2. เลียนแบบคนดังหรือบุคคลที่ชื่นชอบ

( ) 3. อยากลองและเพื่อนชวน

( ) 4. กิจกรรมทางสังคม

12. กฎหมายกําหนดห้ ามจําหน่ายบุหรี่ให้ แก่บคุ คลที่มีอายุตํ่ากว่ากี่ปี่
( ) 1. 16 ปี

( ) 2. 18 ปี

( ) 3. 19 ปี

( ) 4. 20 ปี

13. หากสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จะต้ องเสียค่าปรับตามข้ อใด
( ) 1. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

( ) 2. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

( ) 3. ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

( ) 4. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

155
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
คําชีแ้ จง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเป็ นจริงหรือในช่อง ที่ตรงตามความเห็น
ของท่าน
1. ปั จจุบนั คุณสูบบุหรี่หรือไม่
( ) สูบ

( ) ไม่สบู เพราะ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
มีผลเสียต่อสุขภาพตนเอง

ราคาแพง สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย

มีผลเสียต่อสุขภาพคนรอบข้ าง สมาชิกในครอบครัวขอร้ องไม่ให้ สบู
โรงเรียนมีกฎระเบียบไม่ให้ สบู บุหรี่ อื่นๆ (ระบุ)……………………
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ข้ อคําถามจากข้ อ 2-10 ต่ อไปนีใ้ ช้ ถาม-ตอบ สําหรับเฉพาะผู้ท่ บี ุหรี่
2. คุณเริ่มสูบบุหรี่ในช่วงอายุ
( ) น้ อยกว่า 13 ปี

( ) 13 – 15 ปี

( ) 16 – 18 ปี

3. เหตุผลที่คณ
ุ สูบบุหรี่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) อยากลอง

( ) ปั ญหาการเรียน

( ) เครียด

( ) ปั ญหาความรัก

( ) เพื่อเข้ าสังคม

( ) ปั ญหาสุขภาพด้ านร่างกาย

( ) เพื่อความโก้ เก๋ เท่

( ) ปั ญหาสุขภาพจิต

( ) เพื่อนชวน

( ) ปั ญหาทางเพศ

( ) ตามอย่างคนในครอบครัว

( ) สื่อทางสังคม ออนไลน์

( ) เลียนแบบดารานักแสดง

( ) ปั ญหาครอบครัว

( ) อื่นๆ (ระบุ)………………
4. คุณสูบบุหรี่บ่อยแค่ไหน
( ) ทุกวัน

( ) วันเว้ นวัน

( ) 1-2 วัน/สัปดาห์ ( ) 1-2 วัน/เดือน

( ) 2 – 3 วัน/สัปดาห์
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………

5. จํานวนบุหรี่ที่คณ
ุ สูบต่อวัน
( ) น้ อยกว่า 1 ซองต่อวัน

( ) 1 ซองต่อวัน

( ) มากกว่า 1 ซองต่อวัน

6. ค่าใช้ จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลีย่ ต่อวัน
( ) น้ อยกว่า 20 บาท

( ) 20 – 30 บาท

( ) 31 – 50 บาท
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( ) 51 – 100 บาท

( ) มากกว่า 100 บาท (ระบุ)…………….. บาท

7. สถานที่คณ
ุ มักจะสูบบุหรี่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) หอประชุม

( ) ร้ านอาหาร

( ) บ้ านพักหลังอาคาร 3 ( ) ห้ องนํ ้า

( ) หลังโรงเรียน

( ) ริมสระนํ ้าโรงเรียน

( ) ร้ านค้ าหน้ าโรงเรี ยน

( ) บ้ านพักอาศัย( )

อื่นๆ (ระบุ)………………
8. คุณสูบบุหรี่แบบใดเป็ นประจํา
( ) บุหรี่ที่ผลิตและขายในประเทศ

( ) บุหรี่ตา่ งประเทศ

( ) บุหรี่มวนเอง

9. คุณมักจะสูบบุหรี่ในโอกาสใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ก่อนเข้ าเรียน

( ) พักเที่ยง

( ) ช่วงงานเทศกาลในชุมชน

( ) หลบไปสูบขณะเข้ าเรียน

( ) หลังเลิกเรียน

( ) อื่นๆ(ระบุ).....................

10. คุณอยากเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) อยากเลิก เพราะ
เพื่อตนเอง

สุขภาพร่างกายไม่ดี

เพื่อครอบครัว

ถูกบังคับจากคนรอบข้ าง

เพื่อลดรายจ่าย

อื่นๆ ระบุ………………..

( ) ไม่อยากเลิก เพราะ
ติดบุหรี่
อื่นๆ ระบุ………………………..
( ) ไม่แน่ใจ

ไม่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อน

158
ข้ อคําถามจากข้ อ 11-14 ต่ อไปนีใ้ ช้ ถาม-ตอบ สําหรับเฉพาะผู้ท่ เี ลิกบุหรี่ได้
11. วิธีการที่คณ
ุ ใช้ ในการเลิกบุหรี่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) หักดิบ [หยุดเลย]

( ) อมลูกอม / เคี ้ยวหมากฝรั่ง

( ) เล่นกีฬา

( ) หลีกเลี่ยงไม่ไปสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่

( ) คบเพื่อนที่ไม่สบู บุหรี่ ( ) อื่นๆ ระบุ………..

12. ปั ญหาอุปสรรคที่คณ
ุ พบในระหว่างการเลิกบุหรี่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ความเคยชินที่เคยสูบจึงหยุดไม่ได้

( ) เพื่อนชวน / ปฏิเสธไม่ได้

( ) ไม่ได้ ตงใจจริ
ั้
ง

( ) ไปที่ไหนก็มีแต่คนสูบบุหรี่ ทําให้ อดใจไม่ได้

( ) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

( ) อื่นๆ ระบุ…………………………

13. ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เลิกบุหรี่สําเร็จ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ได้ กําลังใจจากครอบครัว / คนใกล้ ชิด

( ) ตังใจจริ
้
ง อยากทําสิ่งดีๆให้ กบั ตัวเอง

( ) คิดถึงอนาคต

( ) อื่นๆ ระบุ………………………..

14. สิ่งดีๆในชีวิตที่คณ
ุ ได้ รับหลังการเลิกบุหรี่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) สุขภาพแข็งแรงขึ ้น
( ) บุคลิกภาพดีขึ ้น

( ) สุขภาพจิตดีขึ ้น
( ) อื่นๆ ระบุ……………………….
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ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
ระดับความคิดเห็น

ข้ อคําถาม

1. การสูบบุหรี่ ทุกประเภทเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของผูส้ ูบ
2. การสูบบุหรี่ ไม่เกินวันละ 1 ซอง จะไม่มี
โอกาสเสี่ยงเป็ นโรคมะเร็ งปอดได้
3. การสูบบุหรี่ ในห้องทําให้บุคคลอื่นที่ไม่
สูบมีโอกาสได้รับควันพิษด้วย
4. ฉันคิดว่าฉันสามารถปฏิเสธการชักชวน
ให้สูบบุหรี่ จากเพื่อนได้
5. ฉันสามารถเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนได้
แม้ว่าไม่สูบบุหรี่
6. การไม่สูบบุหรี่ เป็ นตัวอย่างที่ดีของ
เยาวชน
7. การเลิกบุหรี่ ทาํ ให้สูญเสียเพื่อน
8. การเลิกบุหรี่ ทาํ ให้ความมัน่ ใจในตนเอง
ลดลง
9. การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่ยากเพราะ
จิตใจไม่เข้มแข็งพอ
10. ฉันคิดอยากให้โรงเรี ยนของฉันเป็ น
สถาบันปลอดบุหรี่

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
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แบบประเมินความพึงพอใจต่ อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบัติท่ จี ังหวัดอุบลราชธานี
........................................................................................................................
คําชีแ้ จง
1. แบบประเมินฉบับนี ้มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแบ่ง ออกเป็ นการประเมิน 4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท (Context)
ด้ านปั จจัยนําเข้ า (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ านผลผลิต (Product) ของโครงการ
2. แบบประเมินฉบับนี ้ทําขึ ้นเพื่อประกอบการประเมินโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี ซึ่งข้ อมูลต่างๆจะไม่มีผลกระทบตามมาแก่ผ้ ตู อบแบบประเมิน
3. โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน (.....) ที่ตรงกับความเป็ นจริงหรือในช่อง
คิดเห็นของท่านจากข้ อคําถามต่างๆในแบบประเมิน
ระดับ 5 หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึงเห็นด้ วยมาก
ระดับ 3 หมายถึงเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย
ระดับ 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ที่ตรงตามความ
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เพศ

(.........) ชาย
(.........) หญิง

อาชีพ (.........) ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารโรงเรียน
(.........) อาจารย์
(.........) นักเรียน
(.........) อื่นๆ (ระบุ).........................................

ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี
ข้ อ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

ด้ านบริบท (Context)
1

โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานีและวัตถุประสงค์ของ

มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
4

3

2

1

162
โครงการมีความชัดเจน
2

นโยบายที่โรงเรียนประกาศเกี่ยวกับการปลอดบุหรี่ใน
โรงเรียนเข้ าใจง่ายและนําไปปฏิบตั ิได้

3

การจัดสภาพแวดล้ อมของโรงเรียนเอื ้อต่อการเป็ น
โรงเรียนบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

4

การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการ
จะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้
ด้ านปั จจัยนําเข้า (Input)

5

ผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเห็น
ความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี

6

บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการการ
นํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่
จังหวัดอุบลราชธานี

7

นักเรียนและนักเรียนแกนนําของโรงเรียนเห็น
ความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี

8

สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์)ที่ใช้ ในโครงการเพียงพอ

9

การให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมรับรู้การชี ้แจง
โครงการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี จะทําให้ ทกุ คนเข้ าใจและ
เห็นความสําคัญที่จะทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้
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10 การศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นมีสว่ นช่วย
ในการกําหนดกิจกรรมทําให้ โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้
ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

รายการ

มาก
ที่สุด
5

11
12

13

14

15

16

17

ด้ านกระบวนการ (Process)
การคืนข้อมูลและการให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่ วม
วางแผนในการกําหนดรู ปแบบหรื อกิจกรรมมีความ
เหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการประกาศเรื่ องโรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่ หน้าเสาธงมีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ โดย
การติดป้ ายและสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรี ยนมี
ความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอดแทรกเรื่ องการลดละ
เลิกบุหรี่ ในวิชาเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการจัดรายการเสียงตามสายเพื่อ
การลดละเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการ
ทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในวันแข่ง
กีฬาสีภายในโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในวัน
โรงเรี ยนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อ
การทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่

มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
4

3

2

1
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18 รู ปแบบการจัดกิจกรรมการประกวดการเขียนเรี ยงความ
เพื่อการลดละเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
19 รู ปแบบการจัดกิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาสําหรับ
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
ข้ อ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5

ด้ านผลผลิต (Product)
20

นักเรียนของโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียนได้ ดี

21

ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียนได้ ดี

22

รูปแบบการดําเนินกิจกรรมต่างๆทัง้ 9 กิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม

23

นักเรียนที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงไม่สามารถใช้ พื ้นที่ของโรงเรียน
เป็ นพื ้นที่ที่สบู บุหรี่ได้

24 นักเรียนที่สบู บุหรี่กล้ าที่จะเปิ ดใจมากขึ ้นและยอมรับกับ
คุณครูวา่ ตนสูบบุหรี่
25

นักเรียนที่สบู บุหรี่ลดขนาดการสูบบุหรี่ลง

4

3

2

1
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26

ไม่มีนกั เรียนที่เป็ นนักสูบหน้ าใหม่เกิดขึ ้นในโรงเรียน

27

คาดว่าโรงเรียนจะมีการดําเนินงานด้ านการลดละเลิก
บุหรี่ในโร่งเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางแผนไว้ ใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี หรือกําหนดสอดแทรกใน
กิจกรรมอื่นของโรงเรียน

28

คาดว่าโรงเรียนจะสามารถสร้ างเครือข่ายโรงเรียนปลอด
บุหรี่กบั โรงเรียนหรือชุมชนอื่นได้

****ขอขอบคุณในความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม****
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ภาคผนวก ข
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การนํ ามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6 ให้ทราบถึงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความรู ้ พฤติกรรม
และทัศนคติเกี่ย วกับเรื่ องบุหรี่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการดําเนิ นการวิจัย เรื่ องการนํามติ
สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสู บไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี ที่โรงเรี ยนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ส่ วนที่

1

ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
ตํ่ากว่า 13 ปี
13 – 15 ปี
16 – 18 ปี
ระดับชั้นที่กาํ ลังศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยด้วย
บิดาและมารดา
บิดา
มารดา
หอพักหรื อบ้านเช่า
เพื่อน
ญาติ

จํานวน
(N = 654)

ร้ อยละ

255
399

39.00
61.00

34
352
268

5.20
53.80
41.00

103
89
94
130
126
112

15.70
13.60
14.40
19.90
19.30
17.10

495
17
50
1
91
495

75.70
2.60
7.60
0.20
13.90
75.70

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกนั
แยกกนั อยู่
หย่า

จํานวน
(N = 654)

ร้ อยละ

532
34
38

81.30
5.20
5.80
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บิดามีภรรยาใหม่
บิดาเสียชีวิต
มารดามีสามีใหม่
มารดาเสียชีวิต
ความสัมพันธ์ ของนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว
มีความรักใคร่ ปรองดองกนั เสมอ
ทะเลาะวิวาทกนั อยูเ่ ป็ นประจํา
ไม่ค่อยยุง่ เกีย่ วกนั ต่างคนต่างอยู่
รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่วนเกินของครอบครัว
บุคคลที่สูบบุหรี่และอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
บิดา
มารดา
ครู ในโรงเรี ยน
เพื่อนสนิท
ญาติ

4
31
6
9

0.60
4.70
0.90
1.40

632
6
8
8

96.60
0.96
1.22
1.22

274
6
170
71
182

41.9
.9
26.0
10.9
27.8

169
ส่ วนที่

2

ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องบุหรี่

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูล
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องบุหรี่

ข้อมูลความรู้ เกีย่ วกับเรื่องบุหรี่

จํานวน
(N=654)

ร้ อยละ

16
360
279

2.40
55.00
42.60

จํานวน
(N=654)

ร้ อยละ

24
630

3.70
96.30

7
4
13

29.17
16.67
54.16

18
1
1
2
1
1

75.00
4.17
4.17
8.32
4.17
4.17

ความรู้ เกีย่ วกับเรื่องบุหรี่
ตํ่า (น้อยกว่า 4 คะแนน)
ปานกลาง ( 5-8 คะแนน)
สูง ( มากกว่า 8 คะแนน)

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการสู บบุหรี่
ข้อมูลที่เกีย่ วกับการสูบบุหรี่
ปัจจุบันสู บบุหรี่หรือไม่
สูบ
ไม่สูบ
ช่ วงอายุที่เริ่มสู บบุหรี่ (เฉพาะนักเรี ยนที่สูบ 24 คน)
< 13 ปี
13 – 15 ปี
16 – 18 ปี
เหตุผลของการสู บบุหรี่ (เฉพาะนักเรี ยนที่สูบ 24 คน)
อยากลอง
ปัญหาการเรี ยน
เครี ยด
เพื่อเข้าสังคม/การรวมกลุ่มกบั เพื่อน
เพื่อความโกเ้ ก๋ เท่ห์
เพื่อนชวน
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ (ต่อ)

ข้อมูลที่เกีย่ วกับการสูบบุหรี่
คุณสู บบุหรี่บ่อยแค่ไหน
ทุกวัน
วันเว้นวัน
2 – 3 วัน/สัปดาห์
1 – 2 วัน/สัปดาห์
1 – 2 วัน/เดือน
จํานวนบุหรี่ที่สูบต่ อวัน
น้อยกว่า 1 ซอง
1 ซอง
มากกว่า 1 ซอง
ค่าใช้ จ่ายในการสู บบุหรี่เฉลีย่ ต่ อวัน
น้อยกว่า 20 บาท
มากกว่า 20 บาท
สถานที่ที่นักเรียนมักจะสู บบุหรี่
หอประชุม
บ้านพักหลังอาคาร 3
ห้องนํ้า
หลังโรงเรี ยน
ริ มสระนํ้าโรงเรี ยน
คุณสู บบุหรี่แบบใดเป็ นประจํา
บุหรี่ ที่ผลิตและขายในประเทศ
บุหรี่ มวนเอง

จํานวน
(N=24)

ร้ อยละ

10
5
3
3
3

41.67
20.83
12.50
12.50
12.50

21
2
1

87.50
8.33
4.17

21
3

87.50
12.50

5
4
7
2
6

20.83
16.67
29.17
8.33
25.00

22
2

91.67
8.33
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ (ต่อ)

ข้อมูลที่เกีย่ วกับการสูบบุหรี่

จํานวน
(N=24)

ร้ อยละ

คุณมักสู บบุหรี่ในโอกาสใด
ก่อนเข้าเรี ยน
พักเที่ยง
ช่วงงานเทศกาลในชุมชน
หลบไปสูบบุหรี่ ขณะเข้าเรี ยน
หลังเลิกเรี ยน

4
6
3
9
2

16.67
37.50
12.50
25.00
8.33

คุณอยากเลิกบุหรี่หรือไม่
อยากเลิก
เพื่อตนเอง
สุขภาพร่ างกายไม่ดี
เพื่อครอบครัว
ไม่อยากเลิก
ติดบุหรี่
ไม่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อน
ไม่แน่ ใจ

18
15
1
2
4
1
3
2

75.00
62.50
4.17
8.33
16.67
4.17
12.50
8.33
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ สาํ หรับผูท้ ี่เลิกสู บบุหรี่ ได้

ข้อมูลที่เกีย่ วกับการสูบบุหรี่
วิธีที่ใช้ ในการเลิกบุหรี่ (เฉพาะผูท้ ี่เลิกสูบบุหรี่ )
หักดิบ (หยุดเลย)
อมลูกอม/เคี้ยวหมากฝรั่ง
เล่นกีฬา
คบเพื่อนที่ไม่สูบบุหรี่
ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเลิกบุหรี่
ความเคยชินที่เคยสูบบุหรี่ จึงหยุดไม่ได้
เพื่อนชวน/ปฏิเสธไม่ได้
ไปที่ไหนก็มีแต่คนสูบบุหรี่ ทาํ ให้อดใจไม่ได้
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เลิกบุหรี่สําเร็จ
ได้กาํ ลังใจจากครอบครัว/คนใกล้ชิด
ตั้งใจจริ งอยากทําสิ่งดี ๆ ให้กบั ตัวเอง
คิดถึงอนาคต
สิ่งดีๆในชีวติ ที่คุณได้รับหลังการเลิกบุหรี่
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
สุขภาพจิตดีข้ ึน

จํานวน
(N=12)

ร้ อยละ

1
7
2
2

8.33
58.33
16.67
16.67

6
4
1
1

50.00
33.34
8.33
8.33

5
4
3

41.67
33.34
24.99

11
1

91.67
8.33
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายจากการสู บบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลิกสู บบุหรี่
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายจากการสู บบุหรี่
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกสู บบุหรี่

ความคิดเห็นเกีย่ วกับอันตรายจากการสู บบุหรี่
และความคิดเห็นเกีย่ วกับการเลิกสูบบุหรี่

ค่าเฉลีย่

ระดับ

(X )

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)

4.81

0.623

มากที่สุด

ด้านอันตรายจากการสู บบุหรี่

1. การสูบบุหรี่ ทุกประเภทเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูส้ ูบ
2. การสูบบุหรี่ ไม่เกินวันละ 1 ซอง จะไม่มีโอกาสเสี่ยงเป็ น
โรคมะเร็ งปอดได้
3. การสูบบุหรี่ ในห้องทําให้บุคคลอื่นที่ไม่สูบมีโอกาส
ได้รับควันพิษด้วย

ปานกลาง
2.72

1.460
มากที่สุด

4.52

0.952

ด้านการเลิกสู บบุหรี่

4. ฉันคิดว่าฉันสามารถปฏิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ จาก
เพื่อนได้
5. ฉันสามารถเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนได้ แม้วา่ ไม่สูบบุหรี่
6. การไม่สูบบุหรี่ เป็ นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน
7. การเลิกบุหรี่ ทาํ ให้สูญเสียเพื่อน
8. การเลิกบุหรี่ ทาํ ให้ความมัน่ ใจในตนเองลดลง
9. การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่ยากเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอ
10. ฉันคิดอยากให้โรงเรี ยนของฉันเป็ นสถาบันปลอดบุหรี่

มาก
4.47

0.975

4.36

0.956

มาก

4.64

0.989

มากที่สุด

1.83

1.157

น้อย

2.08

1.255

น้อย

2.59

1.339

ปานกลาง

4.72

0.748

มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่ อโครงการการนํ ามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
เรื่องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามตัว แทนบุค ลากร ตัว แทนนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6 ให้ท ราบถึ งข้อ มูล ทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจต่ อโครงการการนํามติ สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไปปฏิบตั ิ ที่จังหวัด
อุบลราชธานีซ่ ึ งแบ่งออกเป็ นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท (Context) ด้านปั จจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)
และด้า นผลผลิ ต ( Product) ของโครงการ ข้อ มูล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามจะเป็ นข้อมู ล ในการประเมิ น ความพึ งพอใจการ
ดําเนินการวิจัยเรื่ องการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไปปฏิบตั ิที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงเรี ยนนาเยียศึกษา
รัชมังคลาภิเษก

ส่ วนที่

1

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลทัว่ ไป

ข้อมูลทั่วไป

จํานวน
( N = 654 )

ร้ อยละ

41
57

41.80
58.20

เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.20 ส่ วนเพศชาย มีร้อยละ 41.80
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ส่ ว นที่ 2

ข้อมู ลประเมิ นความพึ งพอใจต่ อโครงการการนํามติส มัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเ รื่ อ งยาสู บไปปฏิบ ัติที่ จังหวัด
อุบลราชธานี

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการ

รายการ

ค่าเฉลีย่
(

This image cannot currently b

)

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)

ระดับ

ด้านบริบท (Context)
1. โครงการการนํามติสมัชชาสุ ข ภาพ แห่ งชาติเรื่ อ งยาสู บไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุ บลราชธานี และ
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
2. นโยบายที่โรงเรี ยนประกาศเกีย่ วกบั การปลอดบุหรี่ ในโรงเรี ยนเข้าใจง่ายและนําไปปฏิบตั ิได้
3. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนเอื้อต่อการเป็ นโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
4. การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมีความเหมาะสมกบั การจะทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)

4.31

0.649

มาก

4.16
4.23
4.24

0.756
0.771
0.690

มาก
มาก
มาก

5. ผูบ้ ริ ห าร และคณะครู อ าจารย์ข องโรงเรี ย นเห็ นความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชา
สุขภาพ แห่ งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี
6. บุคลากรของโรงเรี ยนเห็นความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่ งชาติเรื่ องยาสู บ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี
7. นักเรี ยนและนักเรี ยนแกนนําของโรงเรี ยนเห็นความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี
8. สื่อสิ่งพิมพ์ )แผ่นพับ โปสเตอร์(ที่ใช้ในโครงการเพียงพอ
9. การให้ผมู ้ ีส่วนเกีย่ วข้องเข้ามาร่ วมรับรู ้ก ารชี้ แจงโครงการนํามติสมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเรื่ อ ง
ยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี จะทําให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสําคัญที่จะทําให้โรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่ ได้

4.21

0.739

มาก

4.10

0.780

มาก

4.19

0.769

มาก

4.11
4.18

0.907
0.778

มาก
มาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการ (ต่อ)

รายการ

ค่าเฉลีย่
(

10. การศึกษาดูงานโรงเรี ยนในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนช่วยในการกาํ หนดกิจกรรมทําให้โรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ได้

ด้ านกระบวนการ (Process)
11. การคืนข้อมูลและการให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่ วม
วางแผนในการกําหนดรู ปแบบหรื อกิจกรรมมีความเหมาะสม
ต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้
12. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการประกาศเรื่ องโรงเรี ยนปลอด
บุหรี่ หน้าเสาธงมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอด

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)

ระดับ

4.13

0.820

มาก

4.13

0.755

มาก

4.03

0.855

มาก

This image cannot currently b
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บุหรี่
13. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ โดยการ
ติดป้ ายและสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรี ยนมีความ
เหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
14. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอดแทรกเรื่ องการลดละเลิก
บุหรี่ ในวิชาเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอด
บุหรี่
15. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการจัดรายการเสียงตามสายเพื่อ
การลดละเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
16. รู ปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในวันแข่ง
กีฬาสีภายในโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่
17. รู ปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในวัน
โรงเรี ยนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทํา
ให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
18. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการประกวดการเขียนเรี ยงความ
เพื่อการลดละเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่

3.98

0.885

มาก

4.10

0.879

มาก

4.01

1.000

มาก

4.19

0.857

มาก

4.03

0.843

มาก

4.08

0.769

มาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการ (ต่อ)

รายการ

ค่าเฉลีย่
(

This image cannot currently b

)

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)

ระดับ

19. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักเรี ยน
กลุ่มเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่

4.19

0.833

มาก

20. นักเรี ยนของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการป้ องกนั และเฝ้ าระวังการสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยนได้ดี
21. ผูบ้ ริ หารและคณะครูของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการป้ องกนั และเฝ้ าระวังการสูบบุหรี่ ใน
โรงเรี ยนได้ดี
22. รู ปแบบการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
23. นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถใช้พ้นื ที่ของโรงเรี ยนเป็ นพื้นที่ที่สูบบุหรี่ ได้
24. นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ กล้าที่จะเปิ ดใจมากขึ้นและยอมรับกบั คุณครู วา่ ตนสูบบุหรี่
25. นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ ลดขนาดการสูบบุหรี่ ลง

4.13
3.99

0.881
0.843

มาก
มาก

4.09
3.96
3.78
3.91

0.801
0.994
1.117
0.898

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านผลผลิต (Product)

177
26. ไม่มีนกั เรี ยนที่เป็ นนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
27. คาดว่าโรงเรี ยนจะมีการดําเนินงานด้านการลดละเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
วางแผนไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี หรื อกาํ หนดสอดแทรกในกิจกรรมอื่นของโรงเรี ยน
28. คาดว่าโรงเรี ยนจะสามารถสร้างเครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่กบั โรงเรี ยนหรื อชุมชนอื่นได้

3.96
4.15

0.973
0.778

มาก
มาก

4.12

0.853

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดอุบลราชธานี ด้านบริ บท (Context) ส่ วนใหญ่พอใจต่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรมีความเหมาะสมกับ
การจะทําให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่ นระดับมาก (

= 4.24) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ส่ วนใหญ่พอใจ

This image cannot currently be displayed.

ผูบ้ ริ หารและคณะครู อาจารย์ของโรงเรี ยนเห็นความสําคัญของโครงการการนํามติสมัชชาสุ ขภาพ แห่ งชาติเรื่ องยาสู บไป
ปฏิบตั ิที่จังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมาก (

= 4.21) ด้า นกระบวนการ (Process) ส่ ว นใหญ่พอใจ

This image cannot currently be displayed.

รู ปแบบการจัดกิจ กรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในวัน แข่งกีฬาสี ภายในโรงเรี ยนมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ย น
ปลอดบุหรี่ และรู ปแบบการจัดกิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงมีความเหมาะสมต่อการทําให้โรงเรี ยน
ปลอดบุ ห รี่ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนอยู่ใ นระดับ มาก (

= 4.19 ) ด้า นผลผลิ ต (Product) ส่ ว นใหญ่ ค าดว่ า โรงเรี ย นจะมี ก าร

This image cannot currently be displayed.

ดําเนินงานด้านการลดละเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ องโดยมีการวางแผนไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี หรื อกําหนด
สอดแทรกในกิจกรรมอื่นของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่ นระดับมาก (

= 4.15)

This image cannot currently be displayed.
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ภาพกิจกรรมในโครงการ
การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัตทิ ี่จงั หวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่พบผูบ้ ริ หารและคณะครู ก่อนเปิ ดโครงการ

กล่าวรายงานเปิ ดโครงการโดยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

ทีมนักวิจยั ร่ วมในเวทีเปิ ดโครงการ

เปิ ดโครงการโดยผูบ้ ริ หารจาก สพม.เขต 29

ผูบ้ ริ หารระดับอําเภอ คณะครู ผูน้ าํ ชุมชนร่ วมในพิธีเปิ ดโครงการ

ผูอ้ าํ นวยการเปิ ดการประชุมนักเรี ยนแกนนํา

180

นักเรี ยนแกนนําม.1 ถึง ม.6 ร่ วมคิดร่ วมตัดสินใจ

นักเรี ยนแกนนําวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เรื่ องบุหรี่

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องบุหรี่ ในกลุ่มแกนนํา

คณะครู ร่วมให้กาํ ลังใจในการประชุมกลุ่ม

นําเสนอสถานการณ์บุหรี่ ในโรงเรี ยนต่อที่ประชุม

แกนนําชี้สภาพการณ์ปัจจุบนั และความคาดหวัง

181

ความเห็นที่มตี ่อสถานที่พบเห็นการสูบบุหรี่

บริ เวณห้องนํ้าหอประชุมก่อนดําเนินการ

ภาพสะท้อนการสูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน

ภาพห้องนํ้าที่คาดว่าเป็ นที่สูบบุหรี่

ภาพรวมสิ่งที่ได้จากการประชุมกลุ่มแกนนํา

สนทนากลุ่มกับนักเรี ยนเพิ่มเติม

182

สัมภาษณ์คณะครู

สัมภาษณ์ตาํ รวจมวลชนสัมพันธ์อาํ เภอนาเยีย

กํานันเสนอแนวทางแก้ปัญหาวัยรุ่ นสูบบุหรี่

สัมภาษณ์สาธารณสุขอําเภอและคณะ

สัมภาษณ์ผใู้ หญ่บา้ นเรื่ องยาสูบในชุมชน

สัมภาษณ์ตาํ รวจที่ดูแลด้านยาเสพติต

183

ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ยาสูบกับกํานัน

ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลร่ วมกับคณะครู

วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

ครู นักเรี ยน ผูน้ าํ ชุมชน ร่ วมศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานที่จงั หวัดขอนแก่น

ผูอ้ าํ นวยการประกาศนโยบายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่

184

ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูน้ าํ ทีมร่ วมกับคณะครู และนักเรี ยนทุกคน

ครู และนักเรี ยนร่ วมแรงร่ วมใจหลังประกาศนโยบาย

ประชาสัมพันธ์ทวั่ ทั้งองค์กร

ประกาศชัดเจนโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ตามนโยบายกระทรวง

แจงเตือนทุกพื้นที่ให้โรงเรี ยนปลอดบุหรี่

เข้าค่ายคุณธรรมอบรมเพื่อลดละเลิกบุหรี่

185

บูรณาการการเรี ยนการสอนสู่โรงเรี ยนปลอดบุหรี่

รณรงค์ตา้ นภัยบุหรี่ กบั ทุกกิจกรรม

ส่งผลสู่ชุมชนร่ วมต้านภัยบุหรี่

ประกวดเรี ยงความเรื่ องโรงเรี ยนปลอดบุหรี่

สรุ ปโครงการร่ วมกับกลุ่มนักเรี ยนแกนนํา

ยินดี กบั นักเรี ยนที่คุณพ่อเลิ กบุหรี่ ได้ระหว่างดําเนิ นโครงการ

186

พบผูบ้ ริ หารก่อนปิ ดโครงการ

สรุ ปกิจกรรมเขียนรายงานวิจยั

รวมพลังมุ่งสู่โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน

ร่ วมแสดงความยินดีกบั ความสําเร็ จของโรงเรี ยน

187
รายชื่อคณะผู้วิจัย
โครงการการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ าโครงการ
นายถนอมศักดิ์

บุญสู่

คณะผู้วิจัย
นางจิรังกูร

ณัฐรังสี

นายนพดล

ศุภโกศล นายเชาวลิต

ทีมนักวิจัยในพื้นที่
นายอภิชาติ

ทองแจ่ ม

นายบริ สุทธิ์

บุญขจร

นายสากล

นูคาํ เฮือง

นายสงวน

จุฬา

นายทวี

ประสานพันธ์

นายทองด้ วง

สร้ อยฟ้า

นายประกาศิต

อําพันธ์

นายบุญเพ็ง

กุลบุตร

นายไสย

ประกาฬ

นายทองสู น

ขันทอง

ร.ต.ต. โกมล

ทองขาว

นางสาวบุญทิวา พ่ วงกลัด
ศรีเสริม
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ร.ต.ต. ยุรทิตย์

บุญเชิญ

นางสาวนภา

สี ดาโคตร

นางพิศมัย

ก้ อนทองดี

นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธาน
นางประภัสสร

ศุภโกศล

นางวันเพ็ญ

พรมสอน

นายวีระยุทธ

สายทอง

นางณิรัญชญา

ก้ อนมณี

นายสนิท

สี บุญ

คณะครูอาจารย์ บุคลากรนักเรี ยนแกนนําโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกและผู้นําชุมชน

189
ประวัตหิ ัวหน้ าโครงการวิจยั
นายถนอมศักดิ์

บุญสู่

เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2507
สถานที่เกิด

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 328 หมูท่ ี่ 4 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34150
ตําแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทาํ งานปั จจุบัน วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 187 หมู่ ที่ 4

ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34150
ประวัตกิ ารศึกษา
-

สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

