รายงานฉบับสมบูรณ์
วิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
สัญญาเลขที่ 55-01-55
โดย

แอนนา แสบงบาล
สงวน

ดอนสินพูล

อรวรรณ พลายละหาร
อภินันท์ ชนะศึก

สนับสนุนโดย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพในการปกป้องสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนจากพิษ
ภัยสุขภาพจากยาสูบ

โดยการมีส่วนร่วมในการศึกษา เข้าใจปัญหา การร่วมออกแบบวิธีดําเนินการร่วมกับนักวิจัยภายนอก

และการจัดกระบวนการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ชีวิตของประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการใช้ยาสูบทั้งจากผู้สูบเดิมที่
มีในชุมชน และผู้ที่กําลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกนักสูบรายใหม่ และที่สําคัญคือ ผู้ที่ได้รับพิษภัยบุหรี่จากผู้สูบซึ่งมีจํานวนมาก
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของสมาชิกในครอบครัวถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการทําให้ฐานของชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ้นจากภัยคุกคามจากโลกแห่งวัตถุนิยม ทุนนิยมจากภายนอกที่เข้ามาครอบงําวิถีชีวิต

รอด

การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประเด็นยาสูบมาปฏิบัติในพื้นที่ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ จึงเปรียบเสมือนห้องทดลองทางสังคมที่ทําให้นักวิจัยมีความ
เชื่อมั่นถึงศักยภาพของชุมชนในการเรียนรู้ที่จะรับมือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ได้ถูกนํามาใช้เป็นหลักการทํางาน ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเกาะกลุ่มกันทํางานร่วมกัน โดยดึงความสามารถ
ของแต่ละบุคคลมาประสานการทํางานได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์ สร้างความสนิทสนมระหว่างคนต่างวัย และวัยเดียวกันโดย
เด็กและเยาวชนเชื่อมกับผู้คนในหมู่บ้านภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนทั้งหมด

ทีมวิจัย

นางสาวแอนนา

แสบงบาล

นายสงวน

ดอนสินพูน

นางสาวอรวรรณ

พลายละหาร

นางสาวอภินนั ท์

ชนะศึก

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิวิจัย ประชาสังคมอุบลราชธานี ซึ่งเป็นทีมพี่
เลี้ ย ง อาจารย์ ก าญจนา ทองทั่ ว อาจารย์ ปุ ณิ ก า หงษ์ อุ ด ร และที ม งาน ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ริ น ทร์ พงษ์ ส กุ ล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้คําแนะนําทั้งในด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานวิจัย จนเสร็จสิ้นโครงการ คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ ทิพยรังสฤษฏ์ ผูอ้ ํานวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ให้คําแนะนําด้านวิชาการ
ตลอดทั้งการเป็นขวัญกําลังใจให้นักวิจัย ขอขอบคุณแกนนําบ้านดอนนาแก หมู่ 8 ทีร่ ่วมกันทุ่มเทแรงกาย-ใจ ในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่าน

คณะผู้วิจัยจังหวัดกาฬสินธุ์
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บทที่ 1
บทนํา

1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สืบเนื่องพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการ มีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กําหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกันโดยการจัดกระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพ
ของประชาชน และมีกระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอ/มติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับชาติ หน่วยงาน
องค์กร พื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล

นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอรวรรณ พลายละหาร และนางสาวอภินันท์ ชนะศึก นักสื่อสารทาง
สังคม นายสงวน ดอนสินพูล นักประสานภาคีและเครือข่าย นางสาวแอนนา แสบงบาล นักนโยบายและยุทธศาสตร์ นาย
สุขี ซองศิริ และนักบริหารจัดการ นางอาภรณ์ อาษาไชย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดระดับ
พื้นที่
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานว่า การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า

25 โรค ส่งผลให้รัฐบาลต้องสูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่ได้รับในแต่ละปี และยังคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีมาตรการควบคุม
ป้องกันการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งในอนาคต บุหรี่จะเป็นโรคระบาดทั่วโลกใน ค.ศ. 2205 และในปัจจุบันมีประชากรทั่วโลก
สูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 11,000 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ 5 ล้านคนหรือวันละ 13,100 คน ร้อยละ 70 อยู่ใน
ประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ (ปี พ.ศ. 2563) ถ้าไม่มีการดําเนินการที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันประชากรโลกจะสูญเสีย
ชี วิ ต และเกิ ด ทุ พ พลภาพจากโรคหั ว ใจขาดเลื อ ดอั น ดั บ หนึ่ ง และโรคไม่ ติ ด ต่ อ ต่ า งๆ อยู่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ อาทิ โรคมะเร็ ง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อีกทั้งประเทศไทยยังมีภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ซึ่งข้อมูลการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549 พบว่า ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่เป็นประจําที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อัตราการสูบบุหรี่ของชายมากกว่าหญิง 15 เท่า โดยเป็นชายร้อยละ 38.8 หญิงร้อยละ 2.6 กลุ่ม
อายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-59 ปี (ร้อยละ 25) ในอนาคตอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
เยาวชนและสตรี อายุเฉลี่ยเยาวชนที่เริ่มสูบ คือ 18.3 ปี และนับวันอายุผู้สูบบุหรี่จะลดลงเรื่อยๆ จากสถิติความสูญเสียและ
กลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่ จะเห็นว่ากลุ่มเยาวชนเริ่มมีปัญหาของการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นและนับวันความรุนแรงของปัญหามี
ความทวีคูณ เพราะไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชนคนไทยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพ
ในชุมชน เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพเข้ามามีบทบาทในการสร้างกระแสความตื่นตัว
ความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชนให้เกิดจิตสํานึกในการมีพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยง ป้องกัน หลีกเลี่ยง และลด ละ
เลิกสูบบุหรี่โดยพบการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2550 ร้อยละ 22.28 และปี 2554 ร้อยละ 24.55 อัตราการ
สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เพื่อลดอัตราการเพิ่มจํานวนผู้สูบรายใหม่และลดจํานวนผู้สูบรายเก่าให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
อื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากบุหรี่เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และวิถีชีวิตสุขภาพดี
ในชุมชน โดยเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน (Community empowerment
process) กลยุทธ์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดค้นรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบ
รายใหม่เพิ่มขึ้น ลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ที่ มีอยู่และทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในชุมชนโดยใช้ศักยภาพที่เข้มแข็งของ
เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชนโดยการสนับสนุนของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลที่
ได้รับการเตรียมการมาแล้ว จากโครงการเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่ในเยาวชนและการสนับสนุนจากท้องถิ่นเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชนปลอดบุหรี่และวิถีสุขภาพดีของชุมชนกระบวนการที่ใช้ คือ การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในชุมชนการร่วมปฏิบัติการโดยครอบครัวและกลุ่มต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพตามแผน
ในปี 2554 ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ต.หลุบ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งผลการสํารวจ
ข้อมูลการสูบบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่า ประชาชนบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 395
คน เป็นผู้สูงอายุจํานวน 39 คน เด็กอายุ 0 -5 ปีจํานวน 29 คน ผู้พิการ จํานวน 8 คน มีผู้ที่สูบบุหรี่ 69 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.46

สูบบุหรี่มวนเองจํานวน 30 คน สูบบุหรี่สําเร็จรูปจํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันจํานวน

662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่ละวันเฉลี่ย 1,576 บาท สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9.59 มวน จ่ายค่าซื้อบุหรี่เฉลี่ยวัน
ละ 22.84 บาทต่ อคน หมู่ บ้ านสู ญเสี ยเงิน ค่า ซื้ อ บุห รี่ เฉลี่ ยเดื อ นละ 47,280 บาท

สู ญ เสีย เงิน ค่า ซื้อ บุ ห รี่ เฉลี่ยปี ล ะ

567,360 บาท ซึ่งนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
โดยตรงทั้งผู้สูบบุหรี่เองและคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า บ้านดอนนาแก หมู่ 8 มีการเจ็บป่วย ดังนี้ คือ
โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน ความดันโลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถือ
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ทั้งควันบุหรี่มือหนึ่งและควันบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนิน
โครงการดังกล่าวมีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเกิดความ
ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ โดยชักชวนคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของครอบครัว ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้รับการยอมรับของชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตําบลหลุบในเบื้องต้นพบว่า ตําบลหลุบมีเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่เข้มแข็งมี
แผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการรวมตัวของแกนนําชุมชนบ้านวัดโรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และเทศบาลตําบลหลุบได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและ
โรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็น
ต้นทุนที่สําคัญในการยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบ

“ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของดําเนินการเป็นไปตามหลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
สมั ช ชาสุ ขภาพเฉพาะพื้ น ที่ ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ ซึ่ งจะทํ าให้ ส มั ช ชาสุขภาพแห่ งชาติ มีค วามสํ าคั ญ มี พ ลั งในการสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนในชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้นํา ทั้งผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พระสงฆ์
แกนนําชุมชนและครอบครัวมีความสนใจ มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่ซึ่งจะส่งผลต่อการขยาย
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับพื้นที่
2.2 เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน

2.3 เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 18 อําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่าง
ชาวบ้านบ้านดอนนาแก บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 90 ครัวเรือน
เนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งจะครอบคลุม
ตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วม
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ระยะเวลา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ได้รูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับพื้นที่
4.2 ยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยเกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบ
ระดับชุมชน
4.3 ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง

กระบวนการทางปัญญาที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมาร่วมใช้ ร่วมกันพัฒนา ไม่มี

หน่วยงานใดเป็นเจ้าของเป็นการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของทุกคน
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรือ่ งยาสูบไปปฏิบัติ หมายถึง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2553
มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ไปปฏิบัติในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังด้วยตนเอง และใช้มาตรการทาง
สังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไก
ระดับจังหวัด
2. ขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา
3. สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
ทั้งในที่สาธารณะ และที่ทํางาน

ยาสูบ หมายถึง ยาสําหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสําหรับสูบกล้อง เช่น บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น
ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)

การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งการบริโภคยาสูบ มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเยาวชน ความพยายามแทรกแซงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบต่อกระบวนการนโยบาย
ควบคุมยาสูบ กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ๆมีส่วนสําคัญในการโน้มน้าวให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวและชุมชนเป็นสาเหตุของการเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน การควบคุมยาสูบในชุมชนจึงต้องใช้มาตรการที่บูรณาการหลายด้าน ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เด็กและเยาวชน แกน
นําครอบครัวโดยใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา มีการศึกษาวิเคราะห์เข้าใจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนและ ของ
ชุมชนเพื่อให้มีการขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)

- รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนทองถิ่น
- แกนนําในชุมชน มีการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์สุขภาพ
องค์รวม
- เกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบ
ระดับชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR)

ข้อมูล องค์ความรู้
จากภายนอก

การเข้ามามีส่วนร่วม
ของชุมชน

การประเมินผล โดย
ใช้ CIPP Model

ทุนทางสังคมเดิมของ
ชุมชน

ผู้นํา และชุมชน
เข้มแข็ง มีศกั ยภาพ

การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สู่ “ ชุมชนปลอดบุหรี่ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ หมายถึง ความพยายามทดลองปิดช่องว่างข้างต้น ด้วยการสร้างกระบวนการสาธารณะที่เปิดให้
ทุกคน ทุกฝ่ายในสังคมที่มีความสนใจต่อเรื่องสุขภาพในมิติต่างๆ และมีความกระตือรือร้นได้เข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียน จากประสบการณ์ดีๆของ
กันและกัน และร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและดําเนินงานต่างๆที่ดีงามให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (อําพล จินดาวัฒนะ, 2553)
สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง เกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติในปี 2544 โดยมีการทดลองจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาเฉพาะประเด็น และสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติสืบต่อกันเรื่อยมา
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 25 (3) โดยพูด
ถึงสมัชชาไว้ใน
มาตรา 25 (3) ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
มาตรา 40 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กําหนด
มาตรา 41 ให้ คสช. จัดให้สมัชชาสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หัวใจสําคัญของการจัดสมัชชาสุขภาพ คือ สานพลังจากฝ่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความรู้ ทํางานร่วมกับ
ประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกับการเมืองและราชการ เพื่อให้ดําเนินการเกิดผล
สําเร็จ
สมัชชาสุขภาพจะเป็นจุดยืนสําหรับทุกคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของทุกคน (อํา
พล จินดาวัฒนะ,2553)
กล่าวโดยสรุป สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมาร่วมใช้ ร่วมกัน
พัฒนาไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเป็นการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของทุกคน

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ

สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย
1. ข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2552 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ 10.90
ล้านคน (ร้อยละ 20.70) เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 2.01 และเพศชายเท่ากับร้อยละ 40.47 จากข้อมูลการสํารวจปี พ.ศ. 2550
พบว่าโดยทั่วไปเพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิง เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 22 ปี
2. การสูบบุหรี่ในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง แต่ใน ปี พ.ศ.2552 มีจํานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2550
เล็กน้อย ดังนี้ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่i มีจํานวนลดลงจาก 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 32.00) ในปี พ.ศ.2534
เป็น 10.86 ล้านคน (ร้อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.2550 แต่ในปี พ.ศ.2552 กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10.90 ล้านคน (ร้อยละ
20.70) ทั้งนี้เพราะมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2550 ที่
ร้อยละ 1.94 และกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.2552 เป็นร้อยละ 2.01 จากการที่บุหรี่ราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด และ
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปที่เยาวชนและผู้หญิง

3. ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยสูงถึง 10 มวนต่อวันผู้สูบบุหรี่แบ่งเป็นผู้สูบน้อย
กว่า 10 มวน จํานวน 5.06 ล้านคน (ร้อยละ46.6) และผู้สูบตั้งแต่ 10 มวนขึ้นไป จํานวน 5.79 ล้านคน (ร้อยละ 53.4) ซึ่งผู้
สูบ 10 มวนขึ้นจําเป็นต้องใช้ยาในการบําบัดโรคติดบุหรี่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ติดนิโคติน
4. ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มวนเอง ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2552 พบว่า
สัดส่วนผู้สูบบุหรี่มวนเองอยู่ระหว่าง ร้อยละ 50.85 – 43.99 โดยร้อยละ 9.19สูบทั้งบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง และ มีการ
สับเปลี่ยนประเภทไปมา เนื่องมาจากการขึ้นราคาบุหรี่ซองที่มีผลมาจากการขึ้นภาษี หรือราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษีนําเข้า
หรือการขยายตลาดของบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศ โดยที่ยาเส้นที่เป็นส่วนประกอบของบุหรี่มวนเองมีอัตราภาษีเพียงร้อยละ
0.1 ในขณะที่บุหรี่ซองมีการเพิ่มอัตราภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ จนปัจจุบันมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 85 จากราคา ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบนําเข้า
เด็กและเยาวชน
5. อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 19 – 24 ปี ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2549 และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนมีอัตราสูบบุหรี่เท่ากับ
ร้อยละ 22.19 ในปีพ.ศ. 2552 โดยสูงขึ้นจากปีพ.ศ.2550 จํานวน ร้อยละ0.92 ส่วนช่วงอายุ 15 – 18 ปี ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ.
2544 และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนมีอัตราสูบบุหรี่เท่ากับ 15.91 ซึ่งในปีพ.ศ.2552โดย สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน ร้อยละ 0.37
6. จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่าเยาวชนอายุต่ํา
กว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ93.60 ไม่เคยถูกผู้ขายขอดูบัตรประชาชน และโดยส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่แบบแบ่งมวนขายหรือซื้อเป็น
มวนร้อยละ 68.25 รองลงมาซื้อเป็นซองร้อยละ 31.46 และอีกเล็กน้อยซื้อเป็นห่อใหญ่ หรือคาร์ตัน ร้อยละ 0.29
7. ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการบริโภคยาสูบซึ่งรวมทั้งยาสูบชนิดมีควันและชนิดไม่มีควันของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี
สูงถึงร้อยละ 16.4 โดยอัตราการบริโภคยาสูบในเพศชายร้อยละ 25.4 เพศหญิง ร้อยละ 7.8ส่วนอัตราผู้สูบบุหรี่ของประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายร้อยละ 20.1 เพศหญิง ร้อยละ 3.8 และ เป็นที่น่า
ตกใจว่าร้อยละ 8 ของเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน คิดว่าตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ในปีหน้า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเด็กและ
เยาวชนมีความอ่อนไหว และชักจูงให้เอาแบบอย่างได้ง่าย โดยสื่อต่างๆ และผู้ที่อยู่รอบข้าง

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
8. การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน และนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญทีท่ ําให้เกิดภาระโรค
สูงสุดเป็นอันดับ ๓ รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลจาก
การศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุขii ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบ
บุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามี
ผู้ป่วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ คือโรคมะเร็งปอด 5,299

ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโป่งพอง

624,309 ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 9,859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ในปี พ.ศ. 2549
9. ปี พ.ศ. 2550 ครัวเรือนที่จนที่สุด จ่ายเงินซื้อบุหรี่สูบร้อยละ 8.04 ของรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยทุกกลุ่มประมาณร้อย
ละ 4.44 และพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2546 โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตัน และ
โรคถุงลมโป่งพอง เท่ากับ 103,602.61, 35,996.63 และ 14,923.28บาท/คน/ปี
10. ผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองมากกว่าร้อยละ 39.1 ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารเคมีกว่า
4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกว่า 50 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่ง
ควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยมีผล
ต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ว่าในประเทศไทยร้อยละของผู้สูบบุหรี่ในบ้านลดลง
จากร้อยละ 85.76 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 58.95 ในปี พ.ศ.2550 แต่ในปี พ.ศ. 2552พบว่าประชากรร้อยละ 39.1 ยัง
ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน และสัมผัสควันบุหรี่ในที่ทํางานถึงร้อยละ 27.2
11. ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 จํานวนผู้เลิกสูบบุหรี่มีถึง 4.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.37 ของประชากรที่เคยสูบ
15.6 ล้านคน แต่ทดแทนด้วยผู้สูบหน้าใหม่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น โดยผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อย
อยู่ ใ นชนบท และยากจน มี โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารเลิ ก ยาสู บ ได้ น้ อ ย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ระบบบริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ทั้ ง ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยังไม่เป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าผู้รับบริการส่วนหนึ่งจะได้รับการ
บําบัดการติดยาสูบโดยมิตอ้ งใช้ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยังมีผู้ติดยาสูบอีกจํานวนไม่น้อยที่ต้องรับการบําบัดโดยการใช้ยา

นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
12. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เป็นลําดับที่ 36 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จาก 168 ประเทศ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญอันหนึ่งคือมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย การเฝ้า
ระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่สําคัญ 3
ฉบับ ที่ใช้เป็นกลไกในการควบคุมยาสูบก่อนการเกิดขึ้นของอนุสัญญาดังกล่าว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2535 พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ใน
การเฝ้าระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
13. กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติด้านการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพัฒนาการตลอดเวลา ได้แก่ การโฆษณา
(Advertising) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ์ (Sponsorship) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่
อุตสาหกรรมยาสูบอ้าง ว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เช่น การสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมด้านเยาวชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทั้ง สร้างการยอมรับตัวสินค้าว่า
เป็นสินค้าปกติในชีวิตประจําวันอันจะเป็นผลทางอ้อมต่อการบริโภคยาสูบ รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อันได้แก่ การขอเข้าพบเพื่อเจรจาต่อรองขอผ่อน
ปรนกฎระเบียบต่างๆ กับผู้มีส่วนในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ
14. การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุม
ยาสูบ ทั้งภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การกํากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ โดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ขึ้น
จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
15. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตรวม 9 ครั้ง โดย
ล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นร้อยละ85ทําให้รายได้สรรพสามิตบุหรี่ซิ

กาแรตที่รัฐจัดเก็บได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 15,438 ล้านบาท เป็น 43.936 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 แต่การขึ้น
ภาษีในแต่ละครั้งไม่ได้ทําให้ราคาบุหรี่เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งอัตราภาษียาเส้นไม่ได้เพิ่มไปด้วย ปัจจุบันอัตราค่าแสตมป์
ยาเส้นคิดตามมูลค่าร้อยละ 0.1 หรือคิดตามปริมาณต่อหน่วย 10 กรัม หน่วยละ 0.01 บาท ดังนั้นกลไกด้านราคาจึงยังไม่ได้ทํา
หน้าที่ในการลดการบริโภคยาสูบเท่าที่ควร ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลมาจากมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคมร่วมด้วย เช่น การทําให้บุหรี่เป็นสินค้าไม่ปกติ รวมทั้งการสูบบุหรี่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
และการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น
16. ปัจจุบันยาเส้นและยาสูบ ได้แก่ ซิการ์ ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่นๆ จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.
2509 มีโครงสร้างภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และ
ราคานําเข้า CIF

รวมอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบนําเข้า แต่ปรากฏว่าปัจจุบันบริบทได้

เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การแจ้งราคานําเข้าของบุหรี่ต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้รับแจ้งในราคาที่ต่ํา
ประกอบกับอัตราภาษีนําเข้าจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้อง
ปรับโครงสร้างภาษียาสูบและบุหรี่ซิกาแรตเพื่อให้ราคาบุหรี่ไม่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้มีผู้บริโภคยาสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553– 2557
17. กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกระบวนการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

พ.ศ. 2553 –

2557 กําหนดวิสัยทัศน์ คือ การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีพันธกิจ
สนับสนุนให้องค์กรเครือข่ ายทุ กภาคส่ว นร่วมกัน เฝ้าระวังและดํา เนินการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย ให้ได้
มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พ้นจากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) แล้ว เมื่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
18. แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการลดอัตราการบริโภคยาสูบ
การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การป้องกันมิให้เกิด

ผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ 2) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ 3) การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 5) การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศ 6) การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 7) การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี 8)
การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดอยู่ในเอกสารภาคผนวก
19. ถึงแม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 จะกําหนดให้มีผลผูกพันกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็นจริงการดําเนินงานจะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การดําเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน ให้มาสนใจและเฝ้าระวังการคุกคามจากอุตสาหกรรมยาสูบ

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งทีส่ าม (26 พฤศจิกายน 2553)
ได้พิจารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ1
ตระหนัก ว่าการบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความพยายามแทรกแซงของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาสูบต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ และการแจ้งราคานําเข้าของบุหรี่ต่างประเทศในราคาที่ต่ํา ไม่
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไม่ได้เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้บุหรี่ในท้องตลาดมีราคา
ถูก และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ๆมีส่วนสําคัญในการโน้มน้าวให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงมี
พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว
รับทราบ ถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย รวมถึงเยาวชน และผลกระทบต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจ
จากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชน

1
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เข้าใจ ว่าการควบคุมยาสูบต้องใช้มาตรการที่บูรณาการหลายด้าน โดยเฉพาะการลดอุปสงค์ด้วยราคาและภาษี, การ
ลดอุปสงค์ด้วยการควบคุมกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ, การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่
ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ที่มีคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นองค์กรหลักในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ประสานงาน กํากับ และ
ประเมินผลการควบคุมยาสูบ
ตระหนัก ถึงความจําเป็นในการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันของสังคมไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะการ
ใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
จึงมีมติ ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน และเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-25572
2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ค รั้ งที่ ๓ เรื่ อ ง มาตรการในการควบคุ ม ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพด้ า นยาสู บ และมอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง
ดําเนินการต่อไปนี้
2.1 ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก3
โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนด
นโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว

2.2 ให้กระทรวงการคลัง ดําเนินการ
2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพื่อทําให้ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
โดยขอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมทั้ง
2
3

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ 3 / หลัก 6 / ผนวก 1

WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC

ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นที่ทําจากใบยาสูบพันธุ์พื้นเมืองด้วย และดําเนินการ
ทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2.2.2 ทบทวนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของโรงงานยาสูบ รวมถึงดูแลกิจกรรมภายใต้นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR) ไม่ให้เกิดการส่งเสริมการขาย
2.3 ขอให้ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กรมบั ญ ชี ก ลาง และกระทรวง
สาธารณสุข ให้หลักประกันการเข้าถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเข้าถึงการรับยา สมุนไพร แพทย์แผนไทยหรือบริการ
แพทย์ทางเลือกที่จําเป็นต่อการบําบัดโรคติดบุหรี่
2.4 ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนากฎหมายเพื่อห้าม มิให้มีการโฆษณา การส่งเสริม
การตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
2.5 ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์พัฒนากฎหมายเพื่อห้ามมิให้มีฉากสูบบุหรี่และการส่งเสริม
การตลาดด้วยวิธีประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆ
2.6 ขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา
3. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน
ยาสูบ ดังนี้
3.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังด้วยตนเอง และใช้มาตรการ
ทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมี
กลไกระดับจังหวัด
3.2 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
ทั้งในที่สาธารณะ และที่ทํางาน
4. ขอให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.)เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามผล
การดําเนินงานตามมตินี้

5. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

กลไกการทํางานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ
กลไกการทํางานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ หมายถึง การปฏิรูประบบที่กว้างใหญ่กว่าระบบการแพทย์และ
สาธารณสุข (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546)
การประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการทํางานปฏิรูประบบสุขภาพ เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 มีอาจารย์นักวิชาการหลายท่านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์อารีย์ วัลยะเสวี อาจารย์
ไพโรจน์ นิงสานนท์ อาจารย์ประเวศ วะสี อาจารย์เกษม วัฒนชัย อาจารย์วิจารณ์ พานิช อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์
เพื่อปรึกษาหารือกันว่าเห็นสมควรที่จะสร้างกลไกการทํางานปฏิรูประบบสุขภาพ เมื่อประชุมเสร็จได้มอบหมายให้คุณหมอสุ
วิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ทําหน้าที่ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบขององค์กร
มหาชน
กลไกการทํ า งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น จึงสามารถเสนอเรื่องไปถึงสํานักงานเลขาธิการ ครม. ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีกลไกขับเคลื่อนนี้ และควรจะมีการออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีให้มีคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลงานนี้โดยเฉพาะ มีหน้าที่ดําเนินการให้มี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
เพื่อใช้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของชาติ และมีการสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสุขภาพอย่างกว้างขวางภา
ในเวลา 3

ปี ซึ่งอาจารย์พูนทรัพย์ได้กล่าวว่า “การสร้างกฎหมายนี้จะทําให้สังคมได้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทุกคนได้มี

โอกาสร่วมคิด ร่วมทําเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นการชวนกันปฏิรูปความคิด และพฤติ กรรมสุขภาพ นํ าไปสู่การปฏิ รูประบบที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย มีการทํางานร่วมกัน 3

ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง (รัฐบาลและราชการ) ฝ่ายวิชาชีพ และฝ่าย

วิชาการ เพื่อให้เข้ากับประชาชน ตามยุทธศาสตร์ท่เี รียกว่า สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่ไปสอดคล้องกับรัฐธรรมปี 2540 ที่
เน้นให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
1. การสร้างความรู้หรือการทํางานทางวิชาการ

แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา

ในเดือนกรกฎาคม 2543 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ได้
ผ่านความเห็นจากครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา และทําให้เกิดคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคนที่ 1 รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาจากการมอบหมายของนายกรัฐมนตรีให้เป็นรองประธานคนที่ 2 มีผู้ทรงคุณวุฒิ (นพ.ไพโรจน์
นิงสานนท์) เป็นรองประธานคนที่ 3

และมีปลัดกระทรวงต่าง ๆ 8 กระทรวง เป็นกรรมการ ซึ่ง คปรส. มีหน้าที่จัด

กระบวนการจัดทํา พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้เสร็จภายใน 3 ปี และเสนอแนะข้อมูลต่อรัฐบาลในการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติไปพร้อมกันด้วย (อําพล จินดา
วัฒนะ, 2546 : 2-8)

ข้อสรุปจากที่ประชุมองค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกได้มีการพัฒนาข้อตกลง 14 ประการ ในปี พ.ศ.2529 – 2533 เพื่อตอบสนองต่อความกังวล
ของชุมชนเนื่องจากอัตราเพิ่มขึ้นของโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ โดยที่ประชุมได้ยอมรับข้อตกลง 9

ประการ ให้ประเทศ

สมาชิกดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จตามมาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ด้ วยการคุ้มครองไม่ ให้ได้รับควันบุหรี่ในที่สาธารณะ ภัตตาคาร ยานพาหนะ
สถานที่ทํางานและสถานบันเทิง
(2) มาตรการส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เสพติดบุหรี่
(3) มาตรการส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพต่างๆ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นตัวอย่างที่ดี
(4) มาตรการในการกําจัดสิ่งจูงใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมและด้านอื่นๆที่มีผลชักจูงให้สูบ
บุหรี่
(5) มีการเตือนเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่การมีข้อความว่า บุหรี่เป็นสารเสพติดบนซอง
บุหรี่และหีบห่อของผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกชนิด
(6) มีการจัดทําโครงการให้การศึกษาเรื่องบุหรี่และสุขภาพโดยตรงผ่านสื่อสารมวลชน รวมถึงการจัดโปรแกรมการ
เลิกบุหรี่ โดยให้ความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและนักสื่อสารมวลชน
(7) ควบคุมกํากับแนวโน้มของการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบประเภทต่างๆ ควบคุมการเกิดโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับ
บุหรี่ และการปฏิบัติการควบคุมบุหรี่ในระดับประเทศ
(8) การส่งเสริมทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดําเนินการได้จริงเพื่อทดแทนการผลิตและการค้าบุหรี่และการใช้มาตรการ
ทางภาษี
(9) ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มแกนนําในการกระตุ้น สนับสนุนและประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

แนวร่วมในแผนการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ

กระทรวงการคลัง

มีการกําหนดและการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ซึ่งการขึ้นภาษีบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
ศุลกากรและสรรพสามิต
มีการให้ข้อมูลเรื่องจํานวนการบริโภคบุหรี่และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลเรื่องการลักลอบนําเข้าและมี
การสกัดกั้นการลักลอบด้วยการแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีศุลกากรและสรรพสามิตให้ชัดเจน ให้ข้อมูลเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีบุหรี่ ปริมาณการขายบุหรี่ เป็นต้น
กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม
มีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ให้คําแนะนํา

เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อผูกพันตามสัญญาการค้าต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาและจัดทําร่างกฎหมายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบและข้อกําหนดต่าง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินนโยบายให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเด็กได้รับความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่และประโยชน์ของการมีชีวิตที่ปลอด
บุหรี่ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่สําหรับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ช่วยปกป้องทุกคนให้พ้นจากควันบุหรี่ อีกทั้ง
ยังมีการอบรมครูและการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานของครูต้องคลอบคลุมกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่
กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการช่วยเหลือด้านต่างๆ คือ ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารพิษและการใช้
กระดาษในอุตสาหกรรมบุหรี่ ปกป้องคุ้มครองการได้รับควันบุหรี่โดยไม่สมัครใจภายในบ้าน
กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
มีส่วนในการช่วยเหลือกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ นําเงินจากภาษีบุหรี่มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การกีฬาและวัฒนธรรมที่ปลอดบุหรี่ ห้ามไม่ให้นักกีฬาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาของบริษัทบุหรี่ และส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการกีฬาและวัฒนธรรมให้กับคนที่เป็นต้นแบบของวัยรุ่นโดยปราศจากบุหรี่

กระทรวงศาสนา
มีบทบาทในการสร้างกลุ่มสนับสนุนการงดบุหรี่ในชุมชน การทําให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้ผู้นําทาง
ศาสนาเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่
หน่วยงานรัฐอื่นๆ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองการได้รับควันบุหรี่โดยไม่สมัครใจภายในอาคารต่างๆ การห้ามขายบุหรี่ให้กับ
เยาวชน มีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องบุหรี่และให้การสนับสนุนโปรแกรมลด ละ เลิกบุหรี่ และมีการควบคุมการโฆษณาบุหรี่
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนสามารถช่วยในการควบคุมบุหรี่ได้โดยปฏิเสธการโฆษณาบุหรี่ มีการเสนอข่าวสารและให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยของบุหรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบควรใช้สื่อมวลชนให้เป็น
ประโยชน์
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
มีการให้คําแนะนําและรักษาโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อให้บุคคลมีความพยายามและประสบความสําเร็จในการ
เลิกสูบบุหรี่ โดยคําแนะนําสั้นๆ อย่างสม่ําเสมอจากเจ้าหน้าที่เป็นวิธีการที่ทําให้บุคคลลดการสูบบุหรี่ลง
องค์กรสาธารณสุข
องค์กรสาธารณสุข เช่น สมาคมโรคหัวใจ ปอดและมะเร็งแห่งชาติ มีการทํางานร่วมกันในการพัฒนานโยบายและ
แผนการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ ซึ่งบทบาทขององค์กรสาธารณสุข คือ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในเรื่องบุหรี่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อมวลชน ชี้แนะให้รัฐปรับปรุงนโยบายและแผนงานด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่ และสนับสนุนสื่อมวลชนและกลุ่มอื่นๆ ในการ
จัดทําแผนงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกระดับ

การประเมินผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ
การระบาดของการตายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เริ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จากแบบแผนการตายพบในผู้ชาย
ก่อนแล้วเกิดการระบาดมาสู่ผู้หญิง เป็นการสะท้อนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การสูบ
บุหรี่คร่าชีวิตคนถึง 62 ล้านคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2533 1 ใน 4 ของผู้ชายทั้งหมดตายเนื่องจากสูบบุหรี่ โดย 1 ใน 3 อยู่ในกลุ่มอายุ
35 – 69 ปี
อัตราการตายที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่า ในเพศหญิงมีน้อยกว่าเพศชายมาก แต่มแี นวโน้มกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆ
เห็นได้จากสัดส่วนการตายของเพศหญิงวัยกลางคนเนื่องจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่า จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 3

ความเสี่ยงและการเป็นสาเหตุ
การสูบบุหรี่ของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะเกิดโรคมะเร็งปอดแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด และทําให้เกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดคอและกล่องเสียง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้น
ความรู้เรื่องปริมาณและแนวโน้มการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ยังมีไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจเรื่องการระบาดของบุหรี่
การวางมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเราทราบถึงภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย จําแนกตามกลุ่มอายุ

ผลการสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2549 ทําการสํารวจเด็กวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปพบว่า วัยรุ่น
อายุ 20-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 15.82 ในขณะที่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 5.75 และอายุ 11-14 ปี สูบ
บุหรี่ร้อยละ 0.22

เมื่อจําแนกอัตราการสูบบุหรี่ตามเพศ ในเพศชายพบว่า วัยรุ่นชายอายุ 20-24

ปี สูบบุหรี่ร้อยละ

30.39 อายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 10.66 และอายุ 11-14 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.24 ในส่วนของเพศหญิงพบว่า
วัยรุ่นหญิงอายุ 20-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.81 ในขณะที่อายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.61 และอายุ 1-14 ปี สูบ
บุหรี่น้อยที่สุดคือ น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ช่วงอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดคือ อายุ 41-59 ปี รองลงมาคือ 25-40 ปี
อัตราการสูบบุหรี่ระหว่างปี พ.ศ.2542-2549 ในทุกกลุ่มอายุมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2549 ที่กลุ่มอายุ
15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังต่อไป

การตายเนื่องจากการสูบบุหรี่
จากสถิติของประเทศไทย (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546) พบว่า สาเหตุของการเสียชีวิต 3 อันดับแรกของคน
ไทยได้แก่ มะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคหัวใจหลอดเลือด จากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคที่
เกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 42,000 คน

การปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลทําให้สถานที่สําคัญต่าง ๆ กลายเป็น
สถานที่ปลอดบุหรี่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่จากการได้รับอันตรายจาก
ควันบุหรี่ รวมทั้งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่

การให้ความรู้

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่
และการได้รับควันบุหรี่มือสองแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบและป้องกันตัวเอง
จากบุหรี่ (อมรรัตน์ โพธิพรรค และคณะ, 2550)

การเลิกบุหรี่
เป้าหมายของการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ การลดปริมาณการตายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการลดจํานวน
ผู้สูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่ในระดับบุคคลจะสามารถกระทําได้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ แรงจูงใจและความสามารถใน
การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการลด ละ เลิกบุหรี่จะต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจที่เข้มแข็งให้กับผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยการให้ความรู้ ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ กลวิธีด้านราคา นโยบายสังคม
ปลอดบุหรี่ การปรับพฤติกรรม ฯลฯ เพราะในแต่ละคนจะมีแรงจูงใจและอุปสรรคอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
ในการดําเนินงานโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในวงกว้าง บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
ควรได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการช่วยคนให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทํา
แผนและกลวิธีควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชาติ ผู้บริหารต้องสร้างแผนที่คลอบคลุมบริการหลายด้าน เช่น โปรแกรม
การเลิกบุหรี่ การให้คําแนะนําจากแพทย์ และการใช้ NRT อีกทั้งสื่อมวลชนควรมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศการเลิกสาร
เสพติด ให้คําแนะนําและเคล็ดลับในการเลิกบุหรี่
ขีดความสามารถในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แก่ ความสามารถในการกระทําการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายให้สํา
เร็ว โดยจะเริ่มต้นจากระดับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว และคิดแผนปฏิบัติการตามความสามารถ จากนั้นมีการ
พัฒนาขยายความร่วมมือในวงกว้าง และได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

การสร้างเสริมสมรรถนะต้องดําเนินการอย่างมี

เป้าหมายชัดเจนและสามารถควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งทําได้โดย
- ให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคคลหรือกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมทํางาน เพื่อให้ทํางานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
- เพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านข้อมูลข่าวสารและการประเมินผล

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดําเนินโครงการ แม้สถานการณ์ของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป
มาตรการล้อมกรอบควันบุหรี่มือสอง
ผลการสํารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกล่าสุดในปี 2552 รายงานถึงสถานการณ์การได้รับควันบุหรี่มือสอง
ในประเทศไทยพบว่า คนไทยไม่ต่ํากว่า 20 ล้านคน ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ ได้แก่ คนทํางาน 3.3 ล้าน
คน ได้รับควันบุหรี่ในที่ทํางาน และประชากร 20.5 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกและร่วมให้สัตยาบันต่อกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การ
อนามัยโลก พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายโลก เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ เพราะในมาตราที่ 8 ว่าด้วย
เรื่องการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยกําหนดให้ “ประเทศภาคีอนุสัญญาต้องดําเนินการให้มีการ
คุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 100% ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงสัตยาบัน”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2553 ได้สร้างมิติ
ใหม่ให้ประเทศไทยโดยทําให้เขตปลอดบุหรี่ขยายสู่พื้นที่การใช้ชีวิตประจําวันของคนไทยกว้างไกลกว่าที่เคยเป็นมา มีการ
กําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ 2 ประเภทคือ สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% และสถานที่ที่จัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ
ได้นอกตัวอาคาร จากกฎหมายฉบับนี้ทําให้สถานที่ทํางาน ทั้งสังกัดรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน ธนาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนที่เป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% เพราะนอกจากพนักงานจะได้ประโยชน์
ด้ า นสุ ข ภาพแล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ อี ก ด้ ว ย เห็ น ได้ จ ากการที่ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ ยื น ยั น
ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า พนักงานที่สูบบุหรี่ 1

ซองต่อวัน ทําให้นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้น 600

ดอลลาร์ หรือประมาณ 18,000 บาทต่อปี (ศูนย์ข่าวปลอดควัน, 2555)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมบูรณ์ ขอสกุล และคณะ (2548) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของชมรม
สร้างสุขภาพตามนโยบาย “สร้างนําซ่อมสุขภาพ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ แกนนําชมรมสร้าง
สุขภาพได้สะท้อนให้เห็นว่า ชมรมส่วนใหญ่จดั ตั้งขึ้นในช่วงที่มีการรณรงค์การสร้างสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลช่วงเวลา 3
ปี (ระหว่างปี 2545-2547) โดยผู้มีส่วนร่วมจัดตั้งมาจากหลายกลุ่มคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มประชาคม ผู้นําชุมชน
อบต. และเทศบาล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555)

ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ

ประชากร พ.ศ. 2554 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 53.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน
หรือร้อยละ 21.4 โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา 9.9 ล้านคน (ร้อยละ 18.4) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.6 ล้านคน
(ร้อยละ 2.9) มีอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า โดยผู้ที่สูบบุหรี่เป็นผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขต
เทศบาล 1.4 เท่า คือ ร้อยละ 23.5 และ 17.3 ตามลําดับ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา เป็นผู้ชายร้อย
ละ 36.1 และผู้หญิง ร้อยละ 1.7 ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 17.9 ปี โดยวัยเยาวชน (15-24 ปี) เริ่ม
สูบบุหรี่อายุ 16.2 ปี วัยทํางาน (25-59 ปี) เริ่มสูบบุหรี่อายุ 18.1 ปี และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เริ่มสูบบุหรี่อายุ 18.6 ปี
จํานวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบ คือ 10.8 มวนต่อวัน โดยวัยทํางาน (25-59 ปี) สูบบุหรี่ปริมาณเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดคือ 11.2 มวน
และสาเหตุที่ทําให้เลิกสูบมากที่สุด คือ พบว่าไม่ดีเลยตัดสินใจเลิกเอง (ร้อยละ 34.2) รองลงมา คือ ป่วย/เป็นโรคแล้วแพทย์
แนะนําให้งดสูบบุหรี่ (ร้อยละ 28.2)
สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราการติดสารนิโคตินและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของประชากรที่ร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ถวายราชินี 72 พรรษาในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ร่วม
โครงการจํานวนทั้งสิ้น 408 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 59.60 อัตราการติดสารนิโคติน (ติด
บุหรี่) ร้อยละ 59.60 ในจํานวนนี้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับการติดสารนิโคตินได้ดังนี้
กลุ่มที่มีอัตราการติดสารนิโคตินในระดับน้อยจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61 กลุ่มที่มีอัตราการติดสารนิโคตินใน
ระดับปานกลาง จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34 และกลุ่มที่มี อัตราการติดสารนิโคตินในระดับมาก จํานวน 39
คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการทุกคน (ร้อยละ 100) รับรู้ว่าการสูบ
บุหรี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรง คือ โรคปอด โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ การเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ และโรคหลอดเลือดหัวใจ สําหรับความต้องการในการเลิกบุหรี่นั้นพบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 89.71

มี

ความต้องการที่จะเลิกบุหรี่และตอบอย่างมั่นใจว่าต้องการที่จะเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50.92 ที่เหลือไม่มั่นใจ และร้อยละ 56.38
ยินดีที่จะเข้ารับการบําบัดในสถานบริการทางการแพทย์
ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2551) ทําการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.
2534 – 2550 ผลการวิจัยพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ปีพ.ศ. 2534-2550 มีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คือปี
พ.ศ. 2549-2550 พบว่า ประชากรหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงทั้ง 3 ลักษณะ คือ การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน การสูบบุหรี่
เป็นประจํา และการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว ในขณะที่ในกลุ่มประชากรชายมีค่าค่อนข้างคงที่ เมื่อจําแนกอัตราการสูบบุหรี่ด้วย
ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจพบว่า เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีขึ้น โดยมีอัตราการสูบเพิ่มมากขึ้น เกิดในเฉพาะกลุ่มและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เยาวชน ผู้ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ที่พักอาศัยนอกเขตเทศบาล รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน
และมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
สําหรับอัตราการเลิกบุหรี่และความพยายามเลิกบุหรี่ พบว่า อัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.95 ในปี
พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 18.29 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นการสะท้อนถึงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในเวลาที่
ผ่านมาประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจ แต่เมื่อพิจารณาถึงความพยายามเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน พบว่า มีจํานวน
สูงถึง 6 ล้านคน จากทั้งหมด 10.86 ล้านคน ที่ไม่เคยคิดและไม่มีความพยายามจะเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ
15-18 ปี ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และผู้ที่มีฐานะยากจน ในขณะที่คนจํานวน 3 ล้านคน เคยคิดแต่ไม่พยายามเลิกสูบบุหรี่
และมีเพียง 1.77 ล้านคนเท่านั้นที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยสามารถเลิกได้นานถึง 11 เดือนแล้วกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง
จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อสังเกต 2 ประการคือ 1) กลุ่มที่ยิ่งพยายามเลิกบุหรี่หลายครั้ง ช่วงระยะเวลาการเลิกบุหรี่ครั้งล่าสุด
ก่อนกลับมาสูบซ้ํายิ่งน้อยลง แสดงให้เห็นว่า การช่วยให้เลิกบุหรี่ควรทําให้สําเร็จตั้งแต่ระยะแรก และ 2) พบว่า มีผู้เลิก
บุหรี่ครั้งสุดท้ายได้นานถึง 20 ปีแต่ก็ยังกลับมาสูบซ้ําอีกครั้ง ดังนั้น การจัดระบบการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ และการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2555 จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 20 ปี ที่
ผ่านมาอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเท่ากับ 33.25% จากอัตราผู้สูบบุหรี่ 32.0% ในปี พ.ศ.
2534 แล้วลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2552 (20.7%) และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปีพ.ศ. 2554 เป็น 21.36% มีจํานวนผู้สูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น 6 แสนคน จากปีพ.ศ. 2552 ทําให้ปี พ.ศ.2554 มีผู้สูบบุหรี่เป็นจํานวน 11.5 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.92 ล้านคน
และเพสหญิง 5.93 แสนคน จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 53.89 ล้านคน นอกจากนั้นเรายังพบว่า มีผู้สูบบุหรี่เป็นครั้ง
คราว (หมายถึง ผู้สูบบุหรี่ไม่ทุกวัน) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้สูบบุหรี่ประจํา ซึ่งมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2534 มีผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวเพียง 590,528 คน และในรอบ 20 ปี เพิ่มขึ้นมาเป็น
จํานวนถึง 1,460,537 คน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งอาจจะส่งผลทําให้มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น
มาก นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเพศชายสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย เท่ากับ 41.69% ในขณะที่เพศหญิงมี
อัตราการสูบบุหรี่เท่ากับ 2.14%

และยังพบว่า อัตราการลดลงของการสูบบุหรี่เพศชายลดลงน้อยกว่าเพศหญิงมาก คือ

29.73% และ 56.76% ตามลําดับอันแสดงให้เห็นว่าประชากรเพศหญิงตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมยาสูบที่ผ่านมาได้
ดีกว่าประชากรเพศชาย
กลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงมากที่สุดคือ กลุ่มอายุระหว่าง 25-40 ปี รองลงมาคือ 41-59 ปี และ 19-24 ปี
ตามลําดับโดยคิดเป็นร้อยละ 24.4 , 23.4 และ 22.0 ตามลําดับ ในขณะที่ กลุ่มอายุระหว่าง 15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่คิด
เป็นร้อยละ 9.21 ซึ่งกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มอายุ 41-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปีลดลงเท่ากับร้อยละ 38.58 และ 50.75 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่ามาตรการหรือนโยบายในการ
ควบคุมยาสูบในประเทศไทยใช้ได้ผลดีในกลุ่มอายุดังกล่าว แต่มาตรการดังกล่าวยังให้ผลไม่ดีเท่าที่ควรในกลุ่มอายุที่น้อยลงมา
คือ กลุ่มอายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี และ 25-40 ปี กลุ่มอายุ 15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2544 กลับสูง
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2554 จนมาอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ส่วนกลุ่มอายุ 19-24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดในปีพ.ศ. 2547
กลับสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 22.0 ในปี พ.ศ. 2554 ในกลุ่มอายุ 25-40 ปี ก็กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 24.4 ในปีพ.ศ. 2554
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพิ่มที่สูงมากขึ้นของการสูบบุหรี่ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนั้นยัง
พบอีกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือ กลุ่มที่จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และส่วนมากผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
จะมีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่าในเขตเทศบาล และยังมีอัตราการลดลงน้อยกว่าในเขตเทศบาล
อัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดต่ําสุดในปี

พ.ศ. 2552 และ

สูงขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2554 โดยภาคใต้ยังคงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงที่สุด รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
กลางและกรุงเทพหมานคร นอกจากนั้นการสํารวจในระดับชาติที่จําแนกข้อมูลเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการสูบ
บุหรี่สูงที่สุดในปีพ.ศ. 2554 คือ แม่ฮ่องสอน รองลงมาได้แก่ สตูล และปัตตานี โดยมีอัตราร้อยละ 30.59 , 29.10 และ 29.42
ตามลําดับ ในขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ลําดับที่ 57 โดยมีอัตราร้อยละ 24.55 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า

การนํานโยบายและมาตรการที่นําไปปฏิบัติไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนได้

อย่างไรก็ดี ยังพบว่าอายุของผู้เริ่มสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่เมื่อ

อายุ 18 ปี และสูบเป็นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี เพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และสูบเป็นปกติเมื่อ
อายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศหญิงเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 21 ปีและสูบปกติเมื่ออายุประมาณ 22 ปี

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย จากการศึกษาพบว่าผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ
นั้นมี 2 ประเด็นคือ
1. โรคที่เกิดจาการสูบบุหรี่ ในกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนั้นประกอบด้วยโรคต่างๆจํานวน 25 โรค ใน
จํานวนนี้มีมะเร็งตามส่วนต่างๆ 10ชนิด คือ lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic, renal and bladder, cervical,
endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid leukemia
2. การเจ็บป่วยและการตาย การบริโภคยาสูบและยาเส้นมีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน และนับเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยง
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่นําไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ จากโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอดในปี พ.ศ. 2546 คิด
เป็น 20.51 พันล้านบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคิดเป็น 145,028.80 บาทต่อคนต่อปีข้อมูลการศึกษาภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยง
ของประชาชนไทย ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยทําการศึกษาทุกๆ 5 ปี พบว่า จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ล่าสุดในปี พ.ศ.
2552 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยประมาณ 48,244 คนต่อปีโดยเฉลี่ยผู้ชาย 1 ใน 6 คนและ
ผู้หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจาการสูบบุหรี่ซึ่งทําให้สูญเสียปีสุขภาวะ หรือปีที่มีสุขภาพดีจากการตายก่อนวัยอันควรและความ
พิการ 6.0 แสนคนต่อปี นอกจากนั้นยังพบว่า แม้แนวโน้มผู้สูบบุหรี่จะลดลงเล็กน้อย แต่ภาระจากโรคยังคงเพิ่มขึ้นอันเป็นผล
มาจากการสูบบุหรี่ในอดีต โดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด หากคนไทยทุกคนไม่สูบบุหรี่ จะทําให้ภาระโรคจากการสูบ
บุหรี่ลดลง 86% ในเพศชายและ 61% ในเพศหญิงซึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสียไปนั้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมไป
ถึงส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจด้วย
จากข้อมูลของสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และองค์กร
ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆพบว่าในควันบุหรี่มีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดเป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอน
มอนนอกไซด์ และ 43 ชนิด ที่การแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยควันบุหรี่มือสองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่ไม่มีระดับ
ปลอดภัยในการสัมผัสเลย เมื่อผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่สู่ร่างกายโดยไม่ได้สูบเองปริมาณควันบุหรี่ที่ผู้ไม่สูบได้รับจะขึ้นอยู่

กับ จํานวนบุหรี่ที่มีการสูบในห้องนั้น ระยะเวลาที่อยู่ในห้องเดียวกัน และขนาดของห้องและการถ่ายเทอากาศของห้องนั้นๆ
นอกจากนั้นผู้ที่สูบบุหรี่นอกจากจะได้รับสารพิษต่างๆซึ่งมีอยู่ในบุหรี่จากการสูบและในควันบุหรี่ที่ตนเองสูบ เมื่อผู้สูบสูดเข้า
ร่างกายพร้อมๆ กันจะก่อให้เกิดพิษที่ทําอันตรายต่อร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยซึ่งทําให้เกิดผลกระทบดังนี้
ผลกระทบระยะสั้น









ประสาทสัมผัสของการรับรู้กลิ่น และรส จะทําหน้าที่ได้ลดลง
แสบตา น้ําตาไหล
ขนอ่อนที่ทําหน้าที่พัดโบก เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลม เป็นอัมพาต หรือทํางานได้ช้าลง
ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น
หัวใจเต้นเร็วขึ้น และความดันโลหิตสูงขึ้น
มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกายและเสื้อผ้า
ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก

ผลกระทบระยะยาว เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆดังนี้
 โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลําคอ หลอดอาหาร และกระเพาะ
ปัสสาวะ
 โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคหัวใจขาดเลือด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย
 โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นๆตีบตันและหลอดเลือดใหญ่ ทรวงอกและช่วงท้องโป่งพอง
 โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 ทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงประสาทที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 เกิดอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนและขาตีบตัน อาจต้องตัดแขนหรือขาทิ้ง
โดยสรุ ป จากข้อ มู ล ทํ าให้ เห็ นว่ า จัง หวั ด กาฬสิ นธุ์ มี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ นรวมทั้ งประชากรในกลุ่ ม ของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีอายุการเริ่มสูบบุหรี่ที่น้อยมาก นอกจากนั้นจากสถิติทําให้ทราบว่ากลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่

ได้รับควันบุหรี่มือสองจากในบ้านยังมีอัตราสูงถึงร้อยละ 33.21 นอกจากนั้นในที่สาธารณะทั้งผู้สูบและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง
มีอัตราเสี่ยงที่สูงมากที่จะได้รับผลกระทบจากการบริโภคบุหรี่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรดําเนินการหามาตรการในการ
ปฏิบัติเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่เพื่อภาวะอนามัยของประชาชนทุกคน การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 ไปปฏิบัติ
จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรดําเนินงานในด้านการปฏิบัติการ/การลงพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนจังหวัดให้เลิกบุหรี่อย่างยั่งยืนภายใต้
การทํางานร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ (สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัด พ.ศ. 2554-2555)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research)
กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัยชุมชนและแกนนําชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (ProblemLearning Process)
กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

คือ การวิจัย

ค้นคว้า และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า PAR นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่
การแก้ปัญหาในการพัฒนาและเป็นการวิจัยที่ดําเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย
และในการมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการวิจัย

ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช (2547 : 67) กล่าวว่า การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา การดําเนินการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม

หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่ นร่วม
1. ให้ความสําคัญและเคารพต่อภูมิความรู้ของชาวบ้าน โดยยอมรับว่าความรู้พื้นบ้าน ตลอดจนระบบการสร้าง
ความรู้และกําเนิดความรู้ในวิธีอื่นที่แตกต่างไปจากของนักวิชาการ
2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง
ของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง
3. ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของเขา และ
สามารถที่จะทําความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สนใจปริทัศน์ของชาวบ้าน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นคําถามที่ตรงกับปัญหา
ของชาวบ้าน
5. ปลดปล่อยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชาวบ้านและคนยากจนสามารถใช้ความ
คิดเห็นของตนอย่างเสรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. ชาวบ้าน ประชาชน จะตื่นตัว ได้รับการศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
3. ผู้วิจัยและนักพัฒนาจะได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจ
ชุมชนได้ดีขึ้นและเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

จุดเริ่มต้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

1) ขั้นการศึกษาพื้นที่เป้าหมายในขั้นนี้นักวิจัยจะทําการกําหนดพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่จะทําการศึกษาวิจัย โดยมี
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 ในกรณีพื้นที่วิจัยใหม่ ศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นจากเว็บไซด์และบุคคลที่เป็นผู้นํากลุ่ม ได้แก่ ผู้นําของ
กลุ่มเป้าหมายกับผู้นําชุมชน
- ประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแลโดยตรง
- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยประเด็นปัญหาวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นโจทย์งานวิจัย
- สั ง เกตบุ ค คลที่ จ ะสามารถเป็ น ผู้ ป ระสานงานในพื้ น ที่ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น คนในพื้ น ที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์
กระตือรือร้น และเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
1.2 ในกรณีพื้นที่วิจัยเก่า จะใช้วิธีการโดยการเข้าร่วมศึกษากับทีมวิจัยที่กําลังทําวิจัยในพื้นที่ นั้น โดยหา
โอกาสพูดคุยกับชุมชนในการพัฒนาโจทย์ใหม่ร่วมกัน
2) ขั้นตอนนี้เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ทีมวิจัยจะต้องสรุปคําถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบายเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา
และมองถึงผลของการวิจัยได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนเป็นทีมวิจัยร่วมกัน
3) ก่อนการลงพื้นที่วิจัยแต่ละครั้งนักวิจัยจะต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้งระบุด้วยว่าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วมอะไร อย่างไร เมื่อใดบ้าง เป้าหมายในการลงพื้นที่แต่ละครั้งจะต้องเห็น
ผลการวิจัยอย่างชัดเจน และในระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจะต้องสังเกตและจับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ดําเนินการ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสําคัญหัวข้อหนึ่งในวิจัยฉบับสมบูรณ์
4) นักวิจัยจะต้องสามารถปรับตัวและแสดงความจริงใจในการลงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานต้องยึด
วัตถุประสงค์และกรอบการวิจัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากในขณะที่ทีมวิจัยลงพื้นที่ทํางานร่วมกับชุมชนมักจะเกิดความผูกพันและ
ถูกดึงไปทํากิจกรรมนอกเหนือจากกรอบการวิจัย ซึ่งจะส่งผลทําให้การวิจัยล่าช้าและเกินงบประมาณ (เอนก ชิตเกสร และ
พรรณนุช ไชยปินชนะ, ม.ป.ป.)

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research : CBR)

ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งมีเป้าหมายอยู่ทผี่ ู้รบั ประโยชน์โดยตรงจากงานวิจัย คือ ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นวิจัยนั้น โดย
ในเบื้องหลังได้มีการกําหนดฐานคิด/วิธีคิด เป็นหลักการกํากับไว้อย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ
1. ปัญหาความต้องการของชุมชน
2. ความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสําเร็จ
3. ยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล (ไม่ใช่การปฏิบัติการเลยโดยไม่ค้นหาข้อมูล
ก่อน)
4. ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน
สําหรับการเข้าไปในชุมชนแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลตามหลักการ ดังกล่าว ควรมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

ช่วงการเตรียมตัวก่อนลงชุมชน ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ ในการลงชุมชนแต่ละครั้งต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนว่าในแต่ละครั้ง
นั้นต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหน ในการพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพบว่าจะไม่ได้อะไรที่ครบสมบูรณ์ในครั้งเดี่ยว ใน
ครั้งแรกจะเป็นการแนะนําทําความเข้าใจแนวคิด แนวทางการทํางานวิจัยและสอบถามความต้องการของชุมชนว่าสนใจที่จะนํา
งานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองหรือไม่ ถ้าชาวบ้านมีความสนใจ ในครั้งทีส่ องของการเข้าไปจะเป็นการประชุมระดมปัญหา
ค้นหาโจทย์ประเด็นวิจัย รวมถึงการหาทีมวิจัย และในครั้งที่สามจะเป็นการประชุมดูรายรายละเอียดข้อเสนอโครงการร่วมกัน
ของทีมวิจัย ซึง่ ในบางโครงการอาจมีครั้งทีส่ ี่หรือห้า ก็แล้วแต่ความพร้อมของชุมชนและความสมบูรณ์เข้าใจร่วมกันของ
โครงการวิจัย
2.ประชุมทําความเข้าใจกับทีมงาน ในการจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจยั โดยทั่วไปมักจะไม่ทําคนเดียว จะต้องมีการทํางาน
ช่วยกันเป็นทีม การที่ทีมจะทํางานช่วยเหลือกันได้ดนี ั้น จะต้องมีประชุมออกแบบกระบวนการจัดเวทีร่วมกัน และมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่กันให้ชดั เจน ในการประชุมก็จะมีการทําความเข้าใจสิ่งทีต่ อ้ งการ(วัตถุประสงค์) กําหนดวิธีการที่จะได้มา

กําหนดเวลาทีใ่ ช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้และคนที่จะรับผิดชอบในแต่ละช่วง เช่น คนดําเนินการประชุม คนบันทึกข้อมูล คนสรุป
ประเด็น คนประสานงาน เป็นต้น
3.ประสานงานเตรียมการพื้นที่ เมือ่ เตรียมทีมงานเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะดําเนินการต่อไป คือการประสานงาน
เตรียมการกับพื้นที่ สิ่งที่ควรทําคือการลงไปประสานงานกับผู้นําชุมชน ทําความเข้าใจกับผู้นําเบื้องต้นว่าสนใจหรือไม่
ต่อจากนั้นก็เป็นการนัดหมายเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วม เตรียมสถานที่ สือ่ /อุปกรณ์ เตรียมอาหาร/อาหารว่าง ให้พร้อมสําหรับ
จํานวนคนที่เข้าร่วมประชุม
4.เตรียมทําความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ การทํางานจะง่ายขึ้น ถ้าเรารู้ขอ้ มูลพื้นที่ที่เราจะลงไปพัฒนาโจทย์วิจัย
ก่อน จะช่วยเราได้มากในการนําประเด็นในการประชุม รวมถึงการรู้ข้อมูลของตัวคนในชุมชนคือ ผู้นําหรือชาวบ้านว่าเขาทํา
อะไร สนใจเรือ่ งอะไร มีปัญหาความต้องการเบื้องต้นอย่างไร การรู้เขารู้เราก่อนการทํางานก็จะสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น วิธีการที่จะรู้
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น อาจทําได้โดยการศึกษาข้อมูลมือสองที่มอี ยู่แล้ว โดยอาจหาได้จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หรืออาจจะเข้าไปพูดคุยกับผู้นําชุมชนก่อนในช่วงของการเข้าไปประสานงานเตรียมการกับพืน้ ที่ก็ได้

ช่วงการจัดเวทีชุมชน
หลังจากมีการเตรียมทีม เตรียมสื่ออุปกรณ์ และตรียมพื้นที่พร้อมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดเวทีค้นหา
โจทย์วิจัย โดยทั่วไปแล้วการจัดเวทีแบบนี้จะใช้รูปแบบการจัดประชุมกลุม่ แบบเข้มข้น (Focus Group Discussion) ซึ่งจะต้อง
มีการเชิญผู้เกีย่ วข้องทั้งผู้รู้ ผูน้ ํา และผูม้ ีส่วนสําคัญกับการตัดสินใจทําวิจัยหรือทํางานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมจากประสบการณ์
ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการดําเนินการเวทีการประชุมพัฒนาโจทย์วิจยั จะมีขั้นตอนสําคัญๆ ทีต่ อ้ งทํา
ดังต่อไปนี้
1. การแนะนําตัวและชีแ้ จงจุดประสงค์การประชุม เป็นธรรมเนียมของการจัดประชุมทุกอย่างอยู่แล้วที่จะต้องมีการ
แนะนําทําความรู้จักกันของผูร้ ่วมประชุมก่อนจะมีการพูดคุยกัน วิธีการแนะนําอาจทีหลายวิธีถ้าคนไม่มากอาจจะแนะนําตัวกัน
ทีละคน แต่ถ้ามีคนเข้าร่วมประชุมมากในส่วนของชาวบ้านอาจจะให้ตัวแทนแนะนําเพือ่ ความรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมและเทคนิคของผูด้ ําเนินการประชุม โดยมีหลักการกํากับเบื้องต้นเพียงว่าทําอย่างไรจะให้คนรู้จักกันและคุ้นเคย
กันก่อนที่จะมีการพูดคุยกัน
ต่อจากนั้น ผูด้ ําเนินการประชุมควรมีการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมให้ผู้เข้าร่วมรับทราบร่วมกันอีกครั้งว่า
ประชุมเพื่ออะไร และจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมตัวและเตรียมประเด็นในการแลกเปลี่ยนได้
2. การอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เนื่องจากว่า งานวิจัยเป็นเรื่องใหม่สําหรับชาวบ้าน เรา
ต้องทําความเข้าใจกับเขาก่อนว่างานวิจัยคืออะไร มีความเป็นมากอย่างไร และเกี่ยวข้องกับชาวบ้านอย่างไร เทคนิควิธีการ
ง่ายๆที่ใช้ คือ การอธิบายประกอบแผ่นชาร์ท หรือการวาดภาพประกอบบนกระดาษปรู๊ฟ (Flip chart) เพราะจะทําให้ชาวบ้าน
เข้าใจง่ายกว่าการพูดปากเปล่าเพียงอย่างเดียว ในการอธิบายต้องบอกให้เขาเข้าใจให้ได้ว่างานวิจัยคืออะไร เมือ่ ก่อนใครเป็น
ผู้วิจัย ทําไมชาวบ้านจึงมาทําวิจัย งานวิจัยแบบนี้ชาวบ้านแตกต่างจากวิจัยแบบอื่นอย่างไร มีวิธีการทําอย่างไร และสุดท้ายต้อง
บอกว่าทําแล้วชาวบ้านได้อะไร พร้อมกับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาประกอบ ในการนําอภิปรายควรมีการเปิดให้มกี ารซักถาม
แลกเปลี่ยนกันไปด้วยโดยตลอดเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสุดท้ายต้องมีการถามความสนใจของชาวบ้านว่าสนใจนํา
งานแบบนี้ไปใช้กับชุมชนของเขาหรือไม่ อย่างไร
หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้คอื ทําอย่างไรก็ได้ให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์ของงานวิจัย และตัดสินใจ
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย ถ้าประเมินแล้วผูด้ ําเนินการประชุมยังไม่แน่ใจ การอธิบายของผู้วิจัยอาจจะต้องใช้สื่ออื่นมาช่วย เช่น
สื่อวีดิทัศน์ ภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น
3. การค้นหาปัญหาชุมชน ด้วยหลักการที่ว่าโจทย์วิจัยต้องมากจากปัญหาความต้องการของชุมชน ดังนัน้ เมื่อ
ชาวบ้านเห็นความสําคัญของการวิจัยและสนใจร่วมกระบวนการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการค้นหาปัญหาความต้องการเพื่อ
พัฒนาเป็นโจทย์วิจัย
วิธีการค้นหาปัญหาชุมชนที่ทํากันทั่วไปก็คือการระดมสมอง และเครือ่ งมือทีน่ ํามาช่วยจับประเด็นในการระดมสมองก็
มีหลากหลาย แต่ที่นิยมกันมากและง่ายต่อการจับประเด็น คือ Mind Map สําหรับเทคนิคการระดมปัญหาช่วงแรกเราจะเริ่ม
จากการมองชุมชนในเชิงระบบก่อน เช่น เราอาจมองว่าองค์ประกอบกอบของระบบชุมชน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็ตั้งคําถาม เพื่อการระดมปัญหาก็จะไล่เรียงไปในแต่ละด้าน และบันทึกไว้ในชาร์ดในรูปแบบ Mind
Map เพื่อให้เห็นไปพร้อมๆกัน เพราะแทนที่เราจะเปิดเวทีถามผู้เข้าร่วมว่า มีปัญหาอะไรในชุมชนบ้าง ซึ่งมันจะกว้างเกินไป
และจัดระเบียบยาก เราก็ลงไปดูสภาพปัญหาในแต่ละด้านเลย จะทําให้เราจับประเด็นง่ายขึ้น
4. การค้นหาศักยภาพชุมชน หลังจากได้ทราบปัญหาของชุมชนในแต่ละด้านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การระดม
ศักยภาพของชุมชน หรือทุนทางสังคมของชุมชน ที่จะเป็นปัจจัยบวกช่วยให้การทํางานวิจัยประสบความสําเร็จได้ ศักยภาพ

หรือทุนของชุมชน อาจจะประกอบด้วย ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่คนสร้างขึ้น ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานองค์กรที่จะเข้ามาหนุนเสริมชุมชนในการทํางาน เป็นต้น สําหรับวิธีการค้นหาศักยภาพ
ชุมชน ก็ใช้คําถามง่ายๆ เช่น ทุน ภูมิปญ
ั ญา หรือของดีของชุมชนมีอะไรบ้าง ? จากนั้นก็ตั้งคําถามให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมลง
รายละเอียดในแต่ละเรือ่ ง
5. การจัดลําดับความสําคัญปัญหา เมื่อทราบปัญหาและศักยภาพชุมชนแล้ว สิ่งที่ตอ้ งทําต่อไปคือการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา โดยการให้เวทีประชุมเป็นผู้ตดั สินใจว่าปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนมากอันดับหนึง่ อันดับ
สอง หรืออันดับสาม พร้อมกับการให้เหตุผลประกอบ สําหรับวิธีการนั้นถ้าจะให้ดีควรใช้วิธีการเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวปัญหา เช่น
สภาพ ผลกระทบ ความเรื้อรัง ความรุนแรง เป็นต้น มาจัดลําดับความสําคัญแทนการลงมติของที่ประชุม (Vote) การจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาจะทําให้เราทราบว่าชุมชนเขากําลังสนใจเรือ่ งอะไร และรู้เหตุผลของการที่เขาสนใจเรื่องนั้นๆ มาเป็น
ข้อมูลสําหรับการดําเนินการขั้นต่อไป
6. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจเลือกโจทย์วิจัย ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาเพื่อการค้นหาโจทย์วิจัย จะเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นเพือ่ ให้เวทีประชุมเข้าใจร่วมกันและตัดสินใจเลือกประเด็นในทําเป็นโจทย์วิจัยได้ง่ายขึ้น โดยจะ
นําเอาประเด็นเฉพาะที่เราจัดลําดับความสําคัญไว้มาทําการวิเคราะห์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถมองปัญหาให้ลกึ และกว้างได้ และการใช้การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis) และ การคิด
เชิงระบบ (System Thinking) เข้ามาช่วยจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้น โดยให้มีการมองธรรมชาติของปัญหาว่า ปัญหาหนึ่งๆมัน
ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันจะมีความเกี่ยวพันกับสิ่งอื่นๆด้วย กล่าวคือปัญหาใดก็ตามก็จะมีสาเหตุทหี่ ลากหลายสัมพันธ์กัน
หลายมิติ ดังเช่น มิตแิ นวราบ คือปรากฏการณ์ที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจะมีสาเหตุหลักๆชุดหนึ่งที่เห็นได้ชดั เจนว่า ล้วนทําให้เกิด
ปัญหานั้น
มิตแิ นวดิ่งและแนวลึก คือ แต่ละสาเหตุพื้นฐานของปัญหามีความเป็นระบบ และในระบบย่อยก็จะมีสาเหตุยอ่ ยๆ
ภายในของมันได้อกี
มิตแิ นวดิ่งแบบเชือ่ มโยงที่กว้างขึ้น เมื่อมองทีส่ าเหตุหลักอาจจะเกี่ยวโยงกับสาเหตุอื่นที่กว้างใหญ่กว่าตัวมัน เช่น
ปัญหาด้านโครงสร้าง ปัญหาจากกระแสโลก เป็นต้น
เมือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาแล้วควรมีประเมินความเป็นไปได้ในการทําการวิจัยโดยการเชื่อมโยงกับ
ศักยภาพที่ชุมชนมี ให้ประเมินดูว่าประเด็นไหนเป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชนมากทีส่ ดุ มีความเป็นไปได้ที่จะประสบ
ความสําเร็จภายในเวลาที่กําหนดหรือไม่ ถ้าทําแล้วจะยกระดับการเรียนรู้ของชุมชนได้หรือไม่ แล้วให้ที่ประชุมตัดสินใจร่วมกัน
7. การกําหนดคําถามวิจัย เมื่อได้ประเด็นที่จะวิจัยร่วมกันแล้ว สิง่ ที่ผู้ดําเนินการประชุมจะต้องถามที่ประชุมต่อก็คอื สิ่ง

ที่อยากรู้ อยากหาคําตอบ ในประเด็นนีค้ ือ อะไร? จากนั้นก็ร่วมกันระดมลงบนกระดานและตกแต่งเป็นคําถามวิจัยที่เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของที่ประชุม
8. การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย จะกําหนดต่อเนื่องจากการตัง้ คําถามวิจัยโดยส่วนมากวัตถุประสงค์จะเป็น
ตัวกําหนดกิจกรรมและขอบเขตเนือ้ หาการวิจัย ดังนั้นในการกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยมักจะตั้งคําถามร่วมกันว่า “ถ้าจะ
ตอบคําถามวิจัยให้ได้จะต้องรูห้ รือทําอะไรบ้าง?” โดยวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ออกมาส่วนมากจะมีให้เห็นในแนวนี้
คือ
ข้อที่ 1 เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนหรือเรือ่ งนั้นๆ
ข้อที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงประเด็น หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ที่ 3

เป็ น การตั้ ง เพื่ อ ตอบผลการศึ ก ษาทั้ ง หมดจากโจทย์ ทั้ ง จากข้ อ มู ล และผลการทดลองปฏิ บั ติ ก าร

9. การกําหนดขั้นตอนวิธีการ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบการทําวิจัยร่วมกัน วิธีการคือให้ทีมวิจัยนําวัตถุประสงค์มา
แตกประเด็น ถ้าจะตอบวัตถุประสงค์ให้ได้จะต้องทําอะไรบ้าง? โดยให้มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการแต่ละขั้นร่วมกันอย่าง
ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ เ ห็ น ว่ า จ ะ เ ริ่ ม จ า ก ขั้ น ต อ น ไ ห น แ ล ะ ไ ป สิ้ น สุ ด ต ร ง ไ ห น
10. การหาทีมวิจัยร่วม เมื่อได้ขั้นตอนวิธีการทํางานวิจัยแล้วควรมีการหาทีมทํางาน โดยมีหลักการตั้งคําถามเบื้องต้นว่า
“งานวิจัยแบบนี้ควรมีใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้างจึงจะทําให้งานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จได้?” จากนั้นก็ระดมรายชื่อในที่
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ นํ า ไ ป ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร่ า ง ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ( Proposal)

ต่ อ ไ ป

หลังจากการได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วสิ่งที่ควรทําในขั้นตอนต่อไปก็คือ การตั้งทีมยกร่างโครงการวิจัย และมีการนัด
ห ม า ย ป ร ะ ชุ ม อี ก ค รั้ ง เ พื่ อ ช่ ว ย กั น ป รั บ ป รุ ง ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม กั น
ช่วงหลังการจัดเวทีชุมชน
สิ่งที่ควรทําทุกครั้งหลังจากการจัดเวทีประชุม คือ การสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการเทคนิค วิธีการและ
ประเมินผลที่ได้จากการจัดประชุมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเวทีสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนทํางานและจัดปรับกระบวนการจัด
เวทีในครั้งต่อไปได้ ดังนั้นอาจจะเป็นอีกคาถาหนึ่งบทสําหรับกํากับกระบวนการจัดเวทีว่าทุกครั้งจะต้องมีการสรุปบทเรียนเล็ก
ร่วมกัน

รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model)
แนวคิดการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม ในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1971) ได้เขียนหนังสือ
ทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดผล และประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจ และทันสมัยด้วย นอกจากนั้น
สตัฟเฟิลบีมได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน และรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันเรียกว่า CIPP Model
สตัฟเฟิลบีมและคนอื่น ๆ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อมเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือดําเนินการใดๆ ที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อ
กําหนดหลักการ และเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็น
ปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
2. การประเมินตัวป้อนเข้า เป็นการประเมิน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของ ทรัพยากรที่จะ
ใช้ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผนของการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ ส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการเพื่อทําการแก้ไขให้
สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่สั่งการเพื่อพัฒนา งาน โดยบันทึกภาวะของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เป็นการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้แต่ต้นรวมทั้งการพิจารณา ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการ
สุวิมล ติรกานันท์ (2547, หน้า 47 – 48) ได้กล่าวว่า สตัฟเฟิลบีมได้พัฒนาแบบจําลองขึ้นในปี ค.ศ. 1971 โดยมี
แนวคิดในการสร้างสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเด็น ตามประเภทของการตัดสินใจ
1. สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนใช้กําหนดนโยบาย หรือเป้าหมาย เพื่อการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม
2. ปัจจัยนําเข้าเพื่อกําหนดโครงสร้างของการดําเนินงาน ยุทธวิธี วิธีการ แผนในการดําเนินงาน

3. กระบวนการเพื่ อ กํ า กั บ และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ใ นการดํ า เนิ น งาน รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ
4. ผลผลิต เพื่อตัดสินใจยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ
สมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 57 – 58) กล่าวว่า การประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ ข้อมูลสําคัญ
เพื่อช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน เพื่อใช้ข้อมูลตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการดําเนินโครงการ เพื่อหาข้อดี
และข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
โครงการนั้นด้วย
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 56 - 59) ได้กล่าวว่า แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีมเป็นการประเมิน
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการคือ มีความต่อเนื่องกันในการดําเนินงานอย่างครบวงจร จะต้องมีการระบุหรือบ่งชี้
ข้อมูลที่ต้องการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุหรือบ่งชี้ไว้ แล้วนําเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้น จัดทําให้เป็น
สารสนเทศ โดยสารสนเทศที่ได้มานั้น จะต้องมีความหมายและประโยชน์ เพื่อนําไปเสนอใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
กําหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางดําเนินการต่อไป มีขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ

1. กําหนด หรือระบุ และบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ และจัดสารสนเทศ เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร

เชาว์ อินใย (2553, หน้า 126 – 127) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context

Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจําเป็นเพื่อ กําหนด

โครงการ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการ และเป็นการ
พิจารณาความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเป้าหมาย และ
กําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จําเป็น
ที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ หรือไม่ ทรัพยากรที่
จําเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การ
ประเมินปัจจัยนําเข้านําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ หาวิธีดําเนินงานโครงการให้เป้าลุเป้าหมาย
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหารโครงการ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนําปัจจัยนําเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้ น จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ สารสนเทศต่ า ง ๆ จะถู ก วิ เ คราะห์ ร วบรวม และนํ า เสนอผู้
ดําเนินงานโครงการ อาจจะต้องการสารสนเทศทุกวัน หรือใน ตอนเริ่มต้นโครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินงานโครงการไว้เป็นหลักฐาน การประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่น
หรือจุดแข็ง (Strengths) หรือ จุดด้อย (Weakness) ของโครงการ นําไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ มุ่งตอบคําถามว่า โครงการประสบ
ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะทําให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับ
ขยาย หรือทํางานเป็นประจํา การประเมินผลผลิตจะทําการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุด
โครงการเรียกว่าการประเมินผลลัพธ์ และ 2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้งบวกและลบ

สรุปได้ว่ารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันในการ
ดําเนินงานอย่างครบวงจร มีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลที่ได้นั้นจัดทําให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนํา
โครงการไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที
กระบวนการ และด้านผลผลิต

โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท

ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน

คํานํา

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพในการปกป้องสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชนจากพิษภัยสุขภาพจากยาสูบ โดยการมีส่วนร่วมในการศึกษา เข้าใจปัญหา การร่วมออกแบบ
วิธีดําเนินการร่วมกับนักวิจัยภายนอก และการจัดกระบวนการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนได้รับผลกระทบจากการใช้ยาสูบทั้งจากผู้สูบเดิมที่มีในชุมชน และผู้ที่กําลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกนักสูบ
รายใหม่ และที่สําคัญคือ ผู้ที่ได้รับพิษภัยบุหรี่จากผู้สูบซึ่งมีจํานวนมาก การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของสมาชิกใน
ครอบครัวถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการทําให้ฐานของชุมชนมีความเข้มแข็ง รอดพ้นจากภัยคุกคามจาก
โลกแห่งวัตถุนิยม ทุนนิยมจากภายนอกที่เข้ามาครอบงําวิถีชีวิต การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น
ยาสูบมาปฏิบัติในพื้นที่ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ จึงเปรียบเสมือนห้องทดลองทางสังคมที่ทําให้นักวิจัย
มีความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของชุมชนในการเรียนรู้ที่จะรับมือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ได้ถูกนํามาใช้เป็นหลักการทํางาน ในการขับเคลื่อนเพื่อให้
ประชาชนได้เรียนรู้ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเกาะกลุ่มกันทํางาน
ร่วมกัน โดยดึงความสามารถของแต่ละบุคคลมาประสานการทํางานได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์ สร้างความสนิท
สนมระหว่ า งคนต่ างวั ย และวั ยเดี ยวกั นโดยเด็ กและเยาวชนเชื่ อมกั บผู้ค นในหมู่บ้ านภายใต้ก ระบวนการ
ขับเคลื่อนทั้งหมด

ทีมวิจัย
นางสาวแอนนา
นายสงวน
นางสาวอรวรรณ
นางสาวอภินนั ท์

แสบงบาล
ดอนสินพูน
พลายละหาร
ชนะศึก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิวิจัย ประชาสังคมอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง อาจารย์กาญจนา ทองทั่ว อาจารย์ปุณิกา หงษ์อุดร และทีมงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรินทร์ พงษ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษา
โครงการ ให้คําแนะนําทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทํา
รายงานวิจัย จนเสร็จสิ้นโครงการ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ ทิพยรังสฤษฏ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุนวิจัย
ให้คําแนะนําด้านวิชาการตลอดทั้งการเป็นขวัญกําลังใจให้นักวิจัย ขอขอบคุณแกนนําบ้านดอนนาแก หมู่ 8 ที่
ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย-ใจ ในการขับเคลื่อนงานวิจัย ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
ทุกท่าน

คณะผู้วิจัยจังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2556

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวแอนนา แสบงบาล
นางสาวอรวรรณ พลายละหาร
ปี

นายสงวน ดอนสินพูล
นางสาวอภินันท์ ชนะศึก

: พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อหารูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับพื้นที่ 2) เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน
เพื่อชุมชน ของชุมชน 3) เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบัติ
การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 90 ครัวเรือน
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 395 คน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) ร่วมกับกระบวนการวิจัยท้องถิ่น (Community Base Research : CBR) และประเมินผล
โดย ใช้ CIPP Model
ระยะเวลา 29 มิถุนายน 2555 – 31 ธันวาคม 2556
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. รูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ระดับพื้นที่
1.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยชุมชน /แกนนําเด็กและเยาวชน
1.2 รูปแบบการสร้างกระแส
1.3 รูปแบบการสร้างต้นแบบ
1.4 รูปแบบการสร้างพื้นที่ปลอดควันบุหรี่
1.5 รูปแบบการใช้วัฒนธรรมฮีตสิบสอง เป็นกุศโลบายในการลดละเลิก บุหรี่
2. ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ

ปัจจัยความสําเร็จคือ เด็กและเยาวชน โดย ดําเนินการ ดังนี้
1. เวทีเตรียมความพร้อมแกนนําเยาวชนในชุมชน เพื่อปรับสร้างแนวความคิดให้กับแกนนํา โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญ คือทําความรู้จักความคุ้นเคย ในกลุ่มเยาวชน สร้างความคาดหวังร่วมกันเยาวชน สร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับวิธีคิด “นิยามสุขภาวะ” ให้เยาวชนหรือแกนนํา มองสุขภาวะเชื่อมโยง 4 อย่าง
เข้าใจ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม การค้นหาข้อมูลการสูบบุหรี่ในหมู่บ้านของตน
เรียนรู้สุขภาพกับการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ และค้นหาผู้นํา โดยการเปิดเวที เพื่อให้เกิด
แผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดบุหรี่ได้ โดยแกนนําสําคัญ คือ กลุ่มเยาวชน ในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่
ในการที่จะพัฒนาหมู่บ้าน สร้างสรรค์และพัฒนา ขับเคลื่อนและต่อยอดการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่ เวทีที่สําคัญคือ เยาวชนสํานึกรักชุมชน หวงแหนและเห็นคุณค่าชุมชน และร่วมที่จะแก้ปัญหาของ
ชุมชน
2. เวทีสร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ จากการมีเวทีที่ให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ก่อให้เกิดทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน บ้านดอนนาแก
โดย เกิดจากอาสาสมัครในชุมชนเอง เด็ก เยาวชนและแกนนําหมู่บ้าน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดย ทะลายช่วงวัยของผู้เข้าร่วมเวที ทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ รู้จํานวนผู้สูบบุหรี่ครอบครัว และทัศนคติต่อบุหรี่ ของชุมชนบ้านดอนนาแก เห็นถึงพิษภัยที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ นํามาซึ่งการวางแผนการทํากิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก ปลอดบุหรี่ เช่น จากการดําเนินการผลิต
สื่อโดยให้กลุ่มเยาวชนเป็นนักประกาศโดยใช้หอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชน
ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ การปั่นจักรยานหรือการเดินรณรงค์อย่างเข้าถึงโดยการเข้าไปเคาะบ้านการส่งเสริม
การทําป้ายบ้านปลอดบุหรี่ การภาพวาดหรือการนําเสนอสื่อต่างๆ ที่สะท้อนให้เป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่ที่น่าอยู่
3. ศึกษาชุมชน จากการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมเรียนรู้ รับรู้ สภาพปัญหาในชุมชน โดยการดึง
เด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเริ่มจากที่มาของหมู่บ้าน การก่อตั้งชุมชน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นการสํานึกรักชุมชน หวงแหน และร่วมปลูกฝังเยาวชน ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
ได้ และจะเป็นชุมชนที่ปลอดบุหรี่ได้อย่างสมบูรณ์ หากคนในชุมชนร่วมพลัง เสริมสร้าง และพัฒนาชุมชน โดย
การขับเคลื่อนที่สําคัญของกลุ่มแกน การทําแผนที่เดินดินในการสํารวจชุมชน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
(การเกษตร/ สิ่งแวดล้อม/ ขยะ) และการเก็บข้อมูลครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้พิการ เด็ก และบ้านบุคคลสําคัญในหมู่บ้าน
ดังนั้น เวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของสังคมอย่างเป็นพลวัต อีกทั้งการดําเนินงานหรือการปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม โดยแกนนําเยาวชน ที่ถือว่าเป็นตัวกระตุ้น และเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้ชุมชนเป็นหมู่บ้าน
ปลอดบุหรี่ ตระหนัก รับรู้ เห็นปัญหาและร่วมแก้ปัญหาชุมชนได้

3. การยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึง่ ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการ
ในการขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันดําเนินงาน
มากกว่าการดําเนินงานตามนโยบายการสั่งการ หรือเป็นการสร้างกระแสแล้วหายไป แต่เป็นการดําเนินการของ
ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน
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1
บทที่ 1
บทนํา

1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สื บ เนื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กําหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ทั้งสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเชื่อมประสานให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกันโดยการ
จัดกระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และมี
กระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอ/มติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับชาติ หน่วยงาน องค์กร
พื้นที่ ท้ องถิ่น และชุมชน ด้ วยช่ องทางและวิธีก ารที่ เหมาะสม ซึ่ง คณะกรรมการสมั ชชาสุ ขภาพจั งหวั ด
กาฬสิ น ธุ์ ป ระกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตกาฬสิ น ธุ์
ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอรวรรณ พลายละหาร และ
นางสาวอภิ นั น ท์ ชนะศึ ก นั ก สื่ อ สารทางสั ง คม นายสงวน ดอนสิ น พู ล นั ก ประสานภาคี แ ละเครื อ ข่ า ย
นางสาวแอนนา แสบงบาล นักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายสุขี ซองศิริ และนักบริหารจัดการ นางอาภรณ์
อาษาไชย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดระดับพื้นที่
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานว่า การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า 25 โรค ส่งผลให้รัฐบาล
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่ได้รับในแต่ละปี และยังคาดการณ์
ว่าถ้าไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งในอนาคต บุหรี่จะเป็นโรคระบาดทั่วโลกใน
ค.ศ. 2205 และในปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 11,000 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจาก
บุหรี่ปีละ 5 ล้านคนหรือวันละ 13,100 คน ร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ (ปี พ.ศ.
2563) ถ้าไม่มีการดําเนินการที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันประชากรโลกจะสูญเสียชีวิต และเกิดทุพพลภาพจาก
โรคหัวใจขาดเลือดอันดับหนึ่งและโรคไม่ติดต่อต่างๆ อยู่ในอันดับต้นๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง อีกทั้งประเทศไทยยังมีภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ซึ่งข้อมูลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549 พบว่า ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่เป็นประจําที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป มีจํานวน
ทั้งสิ้น 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อัตราการสูบบุหรี่ของชายมากกว่าหญิง 15 เท่า โดยเป็นชายร้อยละ
38.8 หญิ งร้ อยละ 2.6 กลุ่มอายุที่ มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-59 ปี (ร้ อยละ 25) ใน
อนาคตอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเยาวชนและสตรี อายุเฉลี่ยเยาวชนที่เริ่มสูบ คือ 18.3 ปี และ
นับวันอายุผู้สูบบุหรี่จะลดลงเรื่อยๆ จากสถิติความสูญเสียและกลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่ จะเห็นว่ากลุ่มเยาวชน
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เริ่มมีปัญหาของการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นและนับวันความรุนแรงของปัญหามีความทวีคูณ เพราะไม่มีมาตรการ
ป้องกันและควบคุมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชนคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพใน
ชุมชน เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพเข้ามามีบทบาทในการสร้างกระแส
ความตื่นตัว ความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชนให้เกิดจิตสํานึกในการมีพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยง ป้องกัน
หลีกเลี่ยง และลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพบการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2550 ร้อยละ 22.28
และปี 2554 ร้อยละ 24.55 อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เพื่อลดอัตราการเพิ่มจํานวนผู้สูบรายใหม่
และลดจํานวนผู้สูบรายเก่าให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะ
เสี่ยงจากบุหรี่เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และวิถีชีวิตสุขภาพดีในชุมชน โดยเครือข่ายชมรมสร้าง
สุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน (Community empowerment process) กลยุทธ์ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดค้นรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบราย
ใหม่เพิ่มขึ้น ลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอยู่และทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในชุมชนโดยใช้ศักยภาพที่เข้มแข็ง
ของเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชนโดยการสนับสนุนของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบลที่ได้รับการเตรียมการมาแล้ว จากโครงการเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่ใน
เยาวชนและการสนั บ สนุ น จากท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนปลอดบุ ห รี่ แ ละวิ ถี สุ ข ภาพดี ข องชุ ม ชน
กระบวนการที่ใช้ คือ การจัดทําแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนการร่วมปฏิบัติการโดย
ครอบครัวและกลุ่มต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพตามแผน
ในปี 2554 ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ต.หลุบ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่ง
ผลการสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่า ประชาชนบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ มี
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 395 คน เป็นผู้สูงอายุจํานวน 39 คน เด็กอายุ 0 -5 ปีจํานวน 29 คน ผู้พิการ
จํานวน 8 คน มีผู้ที่สูบบุหรี่ 69 คนคิดเป็นร้อยละ 17.46 สูบบุหรี่มวนเองจํานวน 30 คน สูบบุหรี่
สําเร็จรูปจํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันจํานวน 662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่ละวัน
เฉลี่ ย 1,576 บาท สู บ บุ ห รี่ เ ฉลี่ ย วั น ละ 9.59 มวน จ่ า ยค่ า ซื้ อ บุ ห รี่ เ ฉลี่ ย วั น ละ 22.84 บาทต่ อ คน
หมู่บ้านสูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 47,280 บาท สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่เฉลี่ยปีละ 567,360 บาท
ซึ่งนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชนโดยตรง
ทั้งผู้สูบบุหรี่เองและคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า บ้านดอนนาแก หมู่ 8 มีการเจ็บป่วย
ดังนี้ คือ โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน ความดันโลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน
1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ทั้งควันบุหรี่มือหนึ่งและ
ควันบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าวมีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มีการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บุหรี่ นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ โดยชักชวนคนใน
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ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัว ผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ได้รับการยอมรับของชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตําบลหลุบในเบื้องต้นพบว่า ตําบลหลุบมีเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่
เข้มแข็งมีแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการรวมตัวของแกนนําชุมชนบ้านวัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และเทศบาลตําบลหลุบได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึง
พิษภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็นต้นทุนที่สําคัญในการยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพื้นที่
ต้นแบบ “ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของดําเนินการเป็นไปตาม
หลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความสําคัญ มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะคนในชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้นํา ทั้งผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) พระสงฆ์ แกนนําชุมชนและครอบครัวมีความสนใจ มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชน
ปลอดบุหรี่ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
ระดับพื้นที่
2.2 เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
2.3 เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 18 อําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่าง
ชาวบ้านบ้านดอนนาแก บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 90 ครัวเรือน
เนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
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บุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ระยะเวลา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ได้รูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับ
พื้นที่
4.2 ยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยเกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการ
ควบคุมยาสูบระดับชุมชน
4.3 ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมาร่วมใช้ ร่วมกัน
พัฒนา ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเป็นการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของทุกคน
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ หมายถึง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 3 ปี 2553 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ไปปฏิบัติในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังด้วยตนเอง และ
ใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และ
การให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
2. ขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา
3. สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ และที่ทํางาน
ยาสูบ หมายถึง ยาสําหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสําหรับสูบกล้อง เช่น บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่
ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งการ
บริโภคยาสูบ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเยาวชน ความพยายามแทรกแซงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
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ยาสูบต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ๆมีส่วนสําคัญในการ
โน้มน้าวให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวและ
ชุมชนเป็นสาเหตุของการเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน การควบคุมยาสูบในชุมชนจึงต้องใช้
มาตรการที่บูรณาการหลายด้าน ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งบ้าน วัด
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เด็กและเยาวชน แกนนําครอบครัว
โดยใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา มีการศึกษาวิเคราะห์เข้าใจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนและ ของ
ชุมชนเพื่อให้มีการขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action
Research)

- รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนทองถิ่น
- แกนนําในชุมชน มีการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์สุขภาพ
องค์รวม
- เกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบ
ระดับชุมชน
- มีนวัตกรรมสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น
- ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ฐ านข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาสู บ ในการกํ า หนด
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR)
ข้อมูล องค์ความรู้
จากภายนอก
การเข้ามามีสว่ นร่วม
ของชุมชน

การประเมินผล โดย
ใช้ CIPP Model

ทุนทางสังคมเดิมของ
ชุมชน
ผู้นาํ และชุมชน
เข้มแข็ง มีศักยภาพ

การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สู่ “ ชุมชนปลอดบุหรี่ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ”

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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สมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ หมายถึง ความพยายามทดลองปิดช่องว่างข้างต้น ด้วยการสร้างกระบวนการ
สาธารณะที่เปิดให้ทุกคน ทุกฝ่ายในสังคมที่มีความสนใจต่อเรื่องสุขภาพในมิติต่างๆ และมีความกระตือรือร้นได้
เข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากบทเรียน จากประสบการณ์ดีๆของกันและกัน และร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
และดําเนินงานต่างๆที่ดีงามให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (อําพล จินดาวัฒนะ, 2553)
สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง เกิดจากการ
เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติในปี 2544 โดยมีการทดลองจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
สมัชชาเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสืบต่อกันเรื่อยมา
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุน
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. สุขภาพ
แห่งชาติ มาตรา 25 (3) โดยพูดถึงสมัชชาไว้ใน
มาตรา 25 (3) ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
มาตรา 40 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุน
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ คสช. กําหนด
มาตรา 41 ให้ คสช. จัดให้สมัชชาสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หัวใจสําคัญของการจัดสมัชชาสุขภาพ คือ สานพลังจากฝ่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความรู้
ทํางานร่วมกับประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกับการเมืองและราชการ
เพื่อให้ดําเนินการเกิดผลสําเร็จ
สมัชชาสุขภาพจะเป็นจุดยืนสําหรับทุกคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ของทุกคน (อําพล จินดาวัฒนะ,2553)
กล่าวโดยสรุป สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่ต้องการให้ทุกฝ่าย
มาร่วมใช้ ร่วมกันพัฒนาไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเป็นการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของ
ทุกคน
มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย
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1. ข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2552 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
สูบบุหรี่ 10.90 ล้านคน (ร้อยละ 20.70) เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 2.01 และเพศชายเท่ากับร้อยละ 40.47 จาก
ข้อมูลการสํารวจปี พ.ศ. 2550 พบว่าโดยทั่วไปเพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศ
หญิง เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 22 ปี
2. การสูบบุหรี่ในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง แต่ใน ปี พ.ศ.2552 มีจํานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
จากปีพ.ศ.2550 เล็กน้อย ดังนี้ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่i มีจํานวนลดลงจาก 12.26 ล้านคน
(ร้อยละ 32.00) ในปี พ.ศ.2534 เป็น 10.86 ล้านคน (ร้อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.2550 แต่ในปี พ.ศ.2552 กลับ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10.90 ล้านคน (ร้อยละ 20.70) ทั้งนี้เพราะมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน
และผู้หญิงโดยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2550 ที่ ร้อยละ 1.94 และกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี
พ.ศ.2552 เป็นร้อยละ 2.01 จากการที่บุหรี่ราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด และกลยุทธ์การตลาดของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปที่เยาวชนและผู้หญิง
3. ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยสูงถึง 10 มวนต่อวันผู้สูบบุหรี่
แบ่งเป็นผู้สูบน้อยกว่า 10 มวน จํานวน 5.06 ล้านคน (ร้อยละ46.6) และผู้สูบตั้งแต่ 10 มวนขึ้นไป จํานวน
5.79 ล้านคน (ร้อยละ 53.4) ซึ่งผู้สูบ 10 มวนขึ้นจําเป็นต้องใช้ยาในการบําบัดโรคติดบุหรี่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ติด
นิโคติน
4. ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มวนเอง ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.
2552 พบว่าสัดส่วนผู้สูบบุหรี่มวนเองอยู่ระหว่าง ร้อยละ 50.85 – 43.99 โดยร้อยละ 9.19สูบทั้งบุหรี่ซองและ
บุหรี่มวนเอง และ มีการสับเปลี่ยนประเภทไปมา เนื่องมาจากการขึ้นราคาบุหรี่ซองที่มีผลมาจากการขึ้นภาษี
หรือราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษีนําเข้าหรือการขยายตลาดของบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศ โดยที่ยาเส้นที่
เป็นส่วนประกอบของบุหรี่มวนเองมีอัตราภาษีเพียงร้อยละ 0.1 ในขณะที่บุหรี่ซองมีการเพิ่มอัตราภาษีสูงขึ้น
ตามภาวะเงินเฟ้อ จนปัจจุบันมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 85 จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นําเข้า
เด็กและเยาวชน
5. อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 19 – 24 ปี ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2549 และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนมีอัตรา
สูบบุหรี่เท่ากับ ร้อยละ 22.19 ในปีพ.ศ. 2552 โดยสูงขึ้นจากปีพ.ศ.2550 จํานวน ร้อยละ0.92 ส่วนช่วงอายุ 15
– 18 ปี ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ.2544 และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนมีอัตราสูบบุหรี่เท่ากับ 15.91 ซึ่งในปีพ.ศ.2552โดย
สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน ร้อยละ 0.37
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6. จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่า
เยาวชนอายุต่ํากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ93.60 ไม่เคยถูกผู้ขายขอดูบัตรประชาชน และโดยส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่
แบบแบ่งมวนขายหรือซื้อเป็นมวนร้อยละ 68.25 รองลงมาซื้อเป็นซองร้อยละ 31.46 และอีกเล็กน้อยซื้อเป็น
ห่อใหญ่ หรือคาร์ตัน ร้อยละ 0.29
7. ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการบริโภคยาสูบซึ่งรวมทั้งยาสูบชนิดมีควันและชนิดไม่มีควันของเยาวชน
ไทยอายุ 13-15 ปีสูงถึงร้อยละ 16.4 โดยอัตราการบริโภคยาสูบในเพศชายร้อยละ 25.4 เพศหญิง ร้อยละ 7.8
ส่วนอัตราผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชาย
ร้อยละ 20.1 เพศหญิง ร้อยละ 3.8 และ เป็นที่น่าตกใจว่าร้อยละ 8 ของเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน คิดว่า
ตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ในปีหน้า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และชักจูงให้เอาแบบอย่าง
ได้ง่าย โดยสื่อต่างๆ และผู้ที่อยู่รอบข้าง
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
8. การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน และนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทํา
ให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ ๓ รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยง
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลจากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุขii ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต
๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และ
โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามีผู้ป่วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ คือ
โรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโป่งพอง 624,309 ราย รวมค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงิน 9,859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ในปี พ.ศ. 2549
9. ปี พ.ศ. 2550 ครัวเรือนที่จนที่สุด จ่ายเงินซื้อบุหรี่สูบร้อยละ 8.04 ของรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยทุก
กลุ่มประมาณร้อยละ 4.44 และพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2546 โรคมะเร็งปอด
โรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตัน และโรคถุงลมโป่งพอง เท่ากับ 103,602.61, 35,996.63 และ 14,923.28บาท/
คน/ปี
10. ผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองมากกว่าร้อยละ 39.1 ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากในควัน
บุหรี่มีสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ
กว่า 50 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยมีผลต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
ระบบเลือด ถึงแม้ว่าในประเทศไทยร้อยละของผู้สูบบุหรี่ในบ้านลดลง จากร้อยละ 85.76 ในปี พ.ศ. 2544 เป็น
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ร้อยละ 58.95 ในปี พ.ศ.2550 แต่ในปี พ.ศ. 2552พบว่าประชากรร้อยละ 39.1 ยังได้รับควันบุหรี่ในบ้าน และ
สัมผัสควันบุหรี่ในที่ทํางานถึงร้อยละ 27.2
11. ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 จํานวนผู้เลิกสูบบุหรี่มีถึง 4.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.37 ของ
ประชากรที่เคยสูบ 15.6 ล้านคน แต่ทดแทนด้วยผู้สูบหน้าใหม่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น โดยผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ อยู่ใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาสเข้าถึงบริการเลิกยาสูบได้น้อย เนื่องจาก
ปัจจุบันระบบบริการเลิกบุหรี่ ทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยัง
ไม่เป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าผู้รับบริการส่วนหนึ่งจะได้รับการบําบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยัง
มีผู้ติดยาสูบอีกจํานวนไม่น้อยที่ต้องรับการบําบัดโดยการใช้ยา
นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
12. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เป็นลําดับที่ 36 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 จาก 168 ประเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญอันหนึ่งคือมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย การเฝ้าระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการ
แทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่สําคัญ 3 ฉบับ ที่ใช้เป็นกลไกในการควบคุมยาสูบก่อน
การเกิดขึ้นของอนุสัญญาดังกล่าว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในการเฝ้าระวังและ
ปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
13. กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติด้านการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพัฒนาการตลอดเวลา
ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ์ (Sponsorship)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบอ้าง ว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
กิจกรรมที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility) เช่น การสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานภาคการศึกษาและกิจกรรมด้านเยาวชนเพื่อสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ เยาวชน ชุ ม ชนและสั ง คม รวมทั้ ง สร้ า งการยอมรั บ ตั ว สิ น ค้ า ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ปกติ ใ น
ชีวิตประจําวันอันจะเป็นผลทางอ้อมต่อการบริโภคยาสูบ รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อันได้แก่ การขอเข้าพบเพื่อเจรจา
ต่อรองขอผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ กับผู้มีส่วนในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ
14. การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
เพื่อการควบคุมยาสูบ ทั้งภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การกํากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร
อื่นๆ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งนี้
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เพื่อให้การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย จึงได้มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
15. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตรวม
9 ครั้ง โดยล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นร้อยละ85ทํา
ให้รายได้สรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็บได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 15,438 ล้านบาท เป็น
43.936 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 แต่การขึ้นภาษีในแต่ละครั้งไม่ได้ทําให้ราคาบุหรี่เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีก
ทั้งอัตราภาษียาเส้นไม่ได้เพิ่มไปด้วย ปัจจุบันอัตราค่าแสตมป์ยาเส้นคิดตามมูลค่าร้อยละ 0.1 หรือคิดตาม
ปริมาณต่อหน่วย 10 กรัม หน่วยละ 0.01 บาท ดังนั้นกลไกด้านราคาจึงยังไม่ได้ทําหน้าที่ในการลดการบริโภค
ยาสูบเท่าที่ควร ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลมาจากมาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการทางสังคมร่วมด้วย เช่น การทําให้บุหรี่เป็นสินค้าไม่ปกติ รวมทั้งการสูบบุหรี่เป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคม และการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น
16. ปัจจุบันยาเส้นและยาสูบ ได้แก่ ซิการ์ ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่นๆ จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.
ยาสูบ พ.ศ. 2509 มีโครงสร้างภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเข้า CIF รวมอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นําเข้า แต่ปรากฏว่าปัจจุบันบริบทได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การแจ้งราคานําเข้าของบุหรี่ต่างประเทศไม่
สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้รับแจ้งในราคาที่ต่ํา ประกอบกับอัตราภาษีนําเข้าจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจาก
ข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษียาสูบและบุหรี่ซิกาแรต
เพื่อให้ราคาบุหรี่ไม่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้มีผู้บริโภคยาสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553– 2557
17. กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด กระบวนการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ค วบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2553 – 2557 กําหนดวิสัยทัศน์ คือ การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีพันธกิจ สนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและดําเนินการ
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย ให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พ้นจากการเสพติด
เจ็บป่วย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 แผนยุทธศาสตร์
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แห่งชาติ (คบยช.) แล้ว เมื่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
18. แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการลดอัตรา
การบริโภคยาสูบ การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มี
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ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ 8
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ 2) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
3) การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 5) การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
และพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ 6) การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ผิดกฎหมาย 7) การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี 8) การเฝ้าระวังและควบคุม
อุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดอยู่ในเอกสารภาคผนวก
19. ถึงแม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 จะกําหนดให้มีผลผูกพันกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็นจริงการดําเนินงานจะสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน
ให้มาสนใจและเฝ้าระวังการคุกคามจากอุตสาหกรรมยาสูบ

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สาม (26 พฤศจิกายน 2553)
ได้พิจารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ1
ตระหนัก ว่าการบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความพยายามแทรกแซงของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบต่อกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ และการแจ้งราคานําเข้าของบุหรี่
ต่างประเทศในราคาที่ต่ํา ไม่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไม่ได้เพิ่มสูงกว่า
อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้บุหรี่ในท้องตลาดมีราคาถูก และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ๆมีส่วน
สําคัญในการโน้มน้าวให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว
รับทราบ ถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย รวมถึงเยาวชน และผลกระทบต่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชน
เข้าใจ ว่าการควบคุมยาสูบต้องใช้มาตรการที่บูรณาการหลายด้าน โดยเฉพาะการลดอุปสงค์ด้วยราคา
และภาษี, การลดอุปสงค์ด้วยการควบคุมกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ, การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่
ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ที่มีคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นองค์กรหลักในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน
ประสานงาน กํากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ
1

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ 3 / หลัก 6

13
ตระหนัก ถึงความจําเป็นในการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันของสังคมไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
จึงมีมติ ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน และเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-25572
2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปนี้
2.1 ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก3 โดยเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว
2.2 ให้กระทรวงการคลัง ดําเนินการ
2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเพื่อทําให้ราคาขายปลีก
ยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดยขอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมทั้ง
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้นที่ทําจากใบยาสูบพันธุ์พื้นเมืองด้วย
และดําเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2.2.2 ทบทวนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของโรงงานยาสูบ รวมถึงดูแลกิจกรรมภายใต้
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR) ไม่ให้เกิดการ
ส่งเสริมการขาย
2.3 ขอให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงสาธารณสุข ให้หลักประกันการเข้าถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเข้าถึงการรับยา สมุนไพร
แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกที่จําเป็นต่อการบําบัดโรคติดบุหรี่
2.4 ขอให้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารพั ฒนากฎหมายเพื่อห้าม มิใ ห้ มีการ
โฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการให้ทุนอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทั้งจากภายใน
และต่างประเทศ

2
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2.5 ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์พัฒนากฎหมายเพื่อห้ามมิให้มีฉากสูบบุหรี่
และการส่ งเสริม การตลาดด้ว ยวิธีป ระชาสัม พันธ์ ค วามรับผิ ดชอบต่อ สั งคมของภาคธุ ร กิจ ทางภาพยนตร์
โทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆ
2.6 ขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา
3. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ ดังนี้
3.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังด้วยตนเอง และ
ใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และ
การให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
3.2 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ และที่ทํางาน
4. ขอให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.)เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับภาคี
เครือข่ายติดตามผลการดําเนินงานตามมตินี้
5. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 5
กลไกการทํางานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ
กลไกการทํางานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ หมายถึง การปฏิรูประบบที่กว้างใหญ่กว่าระบบ
การแพทย์และสาธารณสุข (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546)
การประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการทํางานปฏิรูประบบสุขภาพ เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 มีอาจารย์นักวิชาการหลายท่านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์
อารีย์ วัลยะเสวี อาจารย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อาจารย์ประเวศ วะสี อาจารย์เกษม วัฒนชัย อาจารย์
วิจารณ์ พานิช อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์ เพื่อปรึกษาหารือกันว่าเห็นสมควรที่จะสร้างกลไกการทํางานปฏิรูป
ระบบสุข ภาพ เมื่อประชุมเสร็จได้มอบหมายให้คุณหมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ทําหน้าที่ร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบขององค์กรมหาชน
กลไกการทํางานปฏิรูประบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น จึงสามารถเสนอเรื่องไปถึงสํานักงานเลขาธิการ ครม. ได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เมื่อสอบถามความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีกลไกขับเคลื่อนนี้
และควรจะมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีให้มีคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลงานนี้โดยเฉพาะ มีหน้าที่
ดําเนินการให้มี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของชาติ และมีการสนับสนุน
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสุขภาพอย่างกว้างขวางภาในเวลา 3 ปี ซึ่งอาจารย์พูนทรัพย์ได้กล่าวว่า
“การสร้างกฎหมายนี้จะทําให้สังคมได้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทุกคนได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมทําเรื่องสุขภาพ
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ซึ่งเป็นการชวนกันปฏิรูปความคิดและพฤติกรรมสุขภาพ นําไปสู่การปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย มี
การทํางานร่วมกัน 3 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง (รัฐบาลและราชการ) ฝ่ายวิชาชีพ และฝ่ายวิชาการ เพื่อให้
เข้ากับประชาชน ตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่ไปสอดคล้องกับรัฐธรรมปี 2540 ที่
เน้นให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
1. การสร้างความรู้หรือการทํางานทางวิชาการ

2. การเคลื่อนไหวของสังคม

3. การเชื่อมโยงกับการเมือง

แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา
ในเดือนกรกฎาคม 2543 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2543 ได้ผ่านความเห็นจากครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และทําให้เกิดคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานคนที่ 1
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ มนตรีมาจากการมอบหมายของ
นายกรัฐมนตรีให้เป็นรองประธานคนที่ 2 มีผู้ทรงคุณวุฒิ (นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์) เป็นรองประธานคนที่ 3
และมีปลัดกระทรวงต่าง ๆ 8 กระทรวง เป็นกรรมการ ซึ่ง คปรส. มีหน้าที่จัดกระบวนการจัดทํา พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ ให้เสร็จภายใน 3 ปี และเสนอแนะข้อมูลต่อรัฐบาลในการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งมีการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติไปพร้อมกันด้วย (อําพล จินดา
วัฒนะ, 2546 : 2-8)
ข้อสรุปจากที่ประชุมองค์การอนามัยโลก

16
องค์การอนามัยโลกได้มีการพัฒนาข้อตกลง 14 ประการ ในปี พ.ศ.2529 – 2533 เพื่อตอบสนอง
ต่อความกังวลของชุมชนเนื่องจากอัตราเพิ่มขึ้นของโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ โดยที่ประชุมได้ยอมรับข้อตกลง
9 ประการ ให้ประเทศสมาชิกดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จตามมาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วยการคุ้มครองไม่ให้ได้รับควันบุหรี่ในที่สาธารณะ ภัตตาคาร
ยานพาหนะ สถานที่ทํางานและสถานบันเทิง
(2) มาตรการส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เสพติดบุหรี่
(3) มาตรการส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพต่างๆ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นตัวอย่างที่ดี
(4) มาตรการในการกําจัดสิ่งจูงใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมและด้านอื่นๆที่มี
ผลชักจูงให้สูบบุหรี่
(5) มีการเตือนเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่การมีข้อความว่า บุหรี่เป็นสาร
เสพติดบนซองบุหรี่และหีบห่อของผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกชนิด
(6) มีการจัดทําโครงการให้การศึกษาเรื่องบุหรี่และสุขภาพโดยตรงผ่านสื่อสารมวลชน รวมถึงการจัด
โปรแกรมการเลิ ก บุ ห รี่ โดยให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งบุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข และนั ก
สื่อสารมวลชน
(7) ควบคุมกํากับแนวโน้มของการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบประเภทต่างๆ ควบคุมการเกิดโรคภัย
ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ และการปฏิบัติการควบคุมบุหรี่ในระดับประเทศ
(8) การส่งเสริมทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดําเนินการได้จริงเพื่อทดแทนการผลิตและการค้าบุหรี่และ
การใช้มาตรการทางภาษี
(9) ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มแกนนําในการกระตุ้น สนับสนุนและประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่
กล่าวมาข้างต้น
แนวร่วมในแผนการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ
กระทรวงการคลัง
มีการกําหนดและการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ซึ่งการขึ้นภาษีบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน
ศุลกากรและสรรพสามิต
มีการให้ข้อมูลเรื่องจํานวนการบริโภคบุหรี่และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลเรื่องการ
ลักลอบนําเข้าและมีการสกัดกั้นการลักลอบด้วยการแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีศุลกากรและสรรพสามิตให้
ชัดเจน ให้ข้อมูลเรื่องการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ปริมาณการขายบุหรี่ เป็นต้น
กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม
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มีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสามารถให้ ความช่วยเหลื อด้านกฎหมาย
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อผูกพันตามสัญญาการค้าต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
และจัดทําร่างกฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและข้อกําหนดต่าง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินนโยบายให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเด็กได้รับความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่และประโยชน์ของการ
มีชีวิตที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่สําหรับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ช่วยปกป้องทุก
คนให้พ้นจากควันบุหรี่ อีกทั้งยังมีการอบรมครูและการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานของครูต้องคลอบคลุม
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการช่วยเหลือด้านต่างๆ คือ ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารพิษและการใช้กระดาษในอุตสาหกรรมบุหรี่ ปกป้องคุ้มครองการได้รับควันบุหรี่โดยไม่สมัครใจภายในบ้าน
กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
มีส่วนในการช่วยเหลือกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ นําเงินจากภาษีบุหรี่มาใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและวัฒนธรรมที่ปลอดบุหรี่ ห้ามไม่ให้นักกีฬาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาของบริษัท
บุหรี่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการกีฬาและวัฒนธรรมให้กับคนที่เป็นต้นแบบของวัยรุ่นโดยปราศจากบุหรี่
กระทรวงศาสนา
มีบทบาทในการสร้างกลุ่มสนับสนุนการงดบุหรี่ในชุมชน การทําให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่
และให้ผู้นําทางศาสนาเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่
หน่วยงานรัฐอื่นๆ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองการได้รับควันบุหรี่โดยไม่สมัครใจภายในอาคารต่างๆ การห้ามขาย
บุหรี่ให้กับเยาวชน มีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องบุหรี่และให้การสนับสนุนโปรแกรมลด ละ เลิกบุหรี่ และมี
การควบคุมการโฆษณาบุหรี่
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนสามารถช่วยในการควบคุมบุหรี่ได้โดยปฏิเสธการโฆษณาบุหรี่ มีการเสนอข่าวสารและ
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมควบคุมการบริโภค
ยาสูบควรใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
มีการให้คําแนะนําและรักษาโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อให้บุคคลมีความพยายามและประสบ
ความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ โดยคําแนะนําสั้นๆ อย่างสม่ําเสมอจากเจ้าหน้าที่เป็นวิธีการที่ทําให้บุคคลลด
การสูบบุหรี่ลง
องค์กรสาธารณสุข
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องค์กรสาธารณสุข เช่น สมาคมโรคหัวใจ ปอดและมะเร็งแห่งชาติ มีการทํางานร่วมกันในการ
พัฒนานโยบายและแผนการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ ซึ่งบทบาทขององค์กรสาธารณสุข คือ เป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องบุหรี่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อมวลชน ชี้แนะให้รัฐ
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป็นเขตปลอดบุหรี่ และสนับสนุนสื่อมวลชนและกลุ่มอื่นๆ ในการจัดทําแผนงานด้านการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในทุกระดับ
การประเมินผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพ
การระบาดของการตายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เริ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จากแบบแผนการ
ตายพบในผู้ชายก่อนแล้วเกิดการระบาดมาสู่ผู้หญิง เป็นการสะท้อนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 การสูบบุหรี่คร่าชีวิตคนถึง 62 ล้านคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2533 1 ใน 4 ของผู้ชายทั้งหมดตายเนื่องจากสูบบุหรี่ โดย 1 ใน 3
อยู่ในกลุ่มอายุ 35 – 69 ปี
อัตราการตายที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่า ในเพศหญิงมีน้อยกว่าเพศชายมาก แต่มแี นวโน้มกําลัง
สูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากสัดส่วนการตายของเพศหญิงวัยกลางคนเนื่องจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่า จาก
ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 3
ความเสี่ยงและการเป็นสาเหตุ
การสูบบุหรี่ของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะเกิดโรคมะเร็งปอดแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด และทําให้
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดคอและกล่องเสียง แต่ก็ไม่ใช่
ทั้งหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องปริมาณและแนวโน้มการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ยังมีไม่เพียง
พอที่จะทําให้เข้าใจเรื่องการระบาดของบุหรี่ การวางมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นหากเราทราบถึงภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย จําแนกตามกลุ่มอายุ
ผลการสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2549 ทําการสํารวจเด็กวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป
พบว่า วัยรุ่นอายุ 20-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 15.82 ในขณะที่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 5.75
และอายุ 11-14 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.22 เมื่อจําแนกอัตราการสูบบุหรี่ตามเพศ ในเพศชายพบว่า วัยรุ่น
ชายอายุ 20-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 30.39 อายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 10.66 และอายุ 11-14 ปี
สูบบุหรี่ร้อยละ 0.24 ในส่วนของเพศหญิงพบว่า วัยรุ่นหญิงอายุ 20-24 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.81 ในขณะ
ที่อายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 0.61 และอายุ 1-14 ปี สูบบุหรี่น้อยที่สุดคือ น้อยกว่าร้อยละ 0.01
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ช่วงอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดคือ อายุ 41-59 ปี รองลงมาคือ 25-40 ปี อัตราการสูบบุหรี่ระหว่าง
ปี พ.ศ.2542-2549 ในทุกกลุ่มอายุมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2549 ที่กลุ่มอายุ 15-18 ปี
มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังต่อไป
การตายเนื่องจากการสูบบุหรี่
จากสถิติของประเทศไทย (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546) พบว่า สาเหตุของการเสียชีวิต 3
อั น ดั บ แรกของคนไทยได้ แ ก่ มะเร็ ง อุ บั ติ เ หตุ และโรคหั ว ใจหลอดเลื อ ด จากการประมาณการของ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 42,000 คน
การปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลทําให้สถานที่สําคัญ
ต่าง ๆ กลายเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อปกป้องผู้ไม่สูบ
บุหรี่จากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ รวมทั้งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ และสร้าง
ความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
การให้ความรู้
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายและพิษภัยที่เกิด
จากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมยาสูบและป้องกันตัวเองจากบุหรี่ (อมรรัตน์ โพธิพรรค และคณะ, 2550)
การเลิกบุหรี่
เป้าหมายของการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ การลดปริมาณการตายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
และการลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่ในระดับบุคคลจะสามารถกระทําได้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ
แรงจูงใจและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจุดประสงค์ของ
โครงการลด ละ เลิกบุหรี่จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจที่เข้มแข็งให้กับผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยการให้ความรู้
ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ กลวิธีด้านราคา นโยบายสังคมปลอดบุหรี่ การปรับพฤติกรรม ฯลฯ เพราะในแต่ละ
คนจะมีแรงจูงใจและอุปสรรคอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
ในการดําเนินงานโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในวงกว้าง บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร ควรได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการช่วยคนให้ล ด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทําแผนและกลวิธีควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชาติ ผู้บริหารต้องสร้างแผนที่
คลอบคลุมบริการหลายด้าน เช่น โปรแกรมการเลิกบุหรี่ การให้คําแนะนําจากแพทย์ และการใช้ NRT อีก
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ทั้งสื่อมวลชนควรมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศการเลิกสารเสพติด ให้คําแนะนําและเคล็ดลับในการเลิก
บุหรี่
ขีดความสามารถในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แก่ ความสามารถในการกระทําการใดๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายให้สําเร็ว โดยจะเริ่มต้นจากระดับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว และคิดแผนปฏิบัติการตาม
ความสามารถ จากนั้ น มี ก ารพั ฒ นาขยายความร่ ว มมื อ ในวงกว้ า ง และได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การสร้างเสริมสมรรถนะต้องดําเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและสามารถควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งทําได้
โดย
- ให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคคลหรือกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมทํางาน เพื่อให้ทํางานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
- เพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านข้อมูลข่าวสารและการประเมินผล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดําเนินโครงการ แม้สถานการณ์ของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป
มาตรการล้อมกรอบควันบุหรี่มือสอง
ผลการสํารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกล่าสุดในปี 2552 รายงานถึงสถานการณ์การได้รับ
ควันบุหรี่มือสองในประเทศไทยพบว่า คนไทยไม่ต่ํากว่า 20 ล้านคน ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ
ได้แก่ คนทํางาน 3.3 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ในที่ทํางาน และประชากร 20.5 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ใน
บ้าน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกและร่วมให้สัตยาบันต่อกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ
องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายโลก เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ เพราะ
ในมาตราที่ 8 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยกําหนดให้ “ประเทศ
ภาคีอนุสัญญาต้องดําเนินการให้มีการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 100% ภายในเวลา
5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงสัตยาบัน”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2553 ได้สร้างมิติใหม่ให้ประเทศไทยโดยทําให้เขตปลอดบุหรี่ขยายสู่พื้นที่การใช้ชีวิตประจําวันของคนไทย
กว้างไกลกว่าที่เคยเป็นมา มีการกําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ 2 ประเภทคือ สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
100% และสถานที่ที่จัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้นอกตัวอาคาร จากกฎหมายฉบับนี้ทําให้สถานที่ทํางาน
ทั้งสังกัดรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรมส่วนที่เป็นอาคารและ
สิ่งก่อสร้างต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% เพราะนอกจากพนักงานจะได้ประโยชน์ด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็น
การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย เห็นได้จากการที่มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ยืนยัน ผลการวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาพบว่า พนักงานที่สูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ทําให้นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้น 600
ดอลลาร์ หรือประมาณ 18,000 บาทต่อปี (ศูนย์ข่าวปลอดควัน, 2555)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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สมบูรณ์ ขอสกุล และคณะ (2548) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มการ
พัฒนาของชมรมสร้างสุขภาพตามนโยบาย “สร้างนําซ่อมสุขภาพ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดตั้งชมรมสร้าง
สุขภาพ แกนนําชมรมสร้างสุขภาพได้สะท้อนให้เห็นว่า ชมรมส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นในช่วงที่มีการรณรงค์การสร้าง
สุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลช่วงเวลา 3 ปี (ระหว่างปี 2545-2547) โดยผู้มีส่วนร่วมจัดตั้งมาจากหลาย
กลุ่มคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มประชาคม ผู้นําชุมชน อบต. และเทศบาล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการ
ดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 53.9 ล้านคน เป็น
ผู้ที่สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 21.4 โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา 9.9 ล้านคน (ร้อยละ 18.4) และ
เป็นผู้ที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.6 ล้านคน (ร้อยละ 2.9) มีอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า
โดยผู้ที่สูบบุหรี่เป็นผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล 1.4 เท่า คือ ร้อยละ 23.5 และ 17.3
ตามลําดับ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา เป็นผู้ชายร้อยละ 36.1 และผู้หญิง ร้อยละ 1.7
ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 17.9 ปี โดยวัยเยาวชน (15-24 ปี) เริ่มสูบบุหรี่อายุ 16.2
ปี วัยทํางาน (25-59 ปี) เริ่มสูบบุหรี่อายุ 18.1 ปี และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เริ่มสูบบุหรี่อายุ 18.6 ปี
จํานวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบ คือ 10.8 มวนต่อวัน โดยวัยทํางาน (25-59 ปี) สูบบุหรี่ปริมาณเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดคือ
11.2 มวน และสาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เ ลิ ก สู บ มากที่ สุ ด คื อ พบว่ า ไม่ ดี เ ลยตั ด สิ น ใจเลิ ก เอง (ร้ อ ยละ 34.2)
รองลงมา คือ ป่วย/เป็นโรคแล้วแพทย์แนะนําให้งดสูบบุหรี่ (ร้อยละ 28.2)
สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ (2550)
ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราการติดสารนิโคตินและ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรที่ร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ถวายราชินี 72
พรรษาในจังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 408 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด มีอัตรา
การสูบบุหรี่ร้อยละ 59.60 อัตราการติดสารนิโคติน (ติดบุ หรี่) ร้อยละ 59.60 ในจํ านวนนี้สามารถแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับการติดสารนิโคตินได้ดังนี้ กลุ่มที่มีอัตราการติดสารนิโคติน
ในระดับน้อยจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61 กลุ่มที่มีอัตราการติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34 และกลุ่มที่มี อัตราการติดสารนิโคตินในระดับมาก จํานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.05 นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการทุกคน (ร้อยละ 100) รับรู้
ว่าการสูบบุหรี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรง คือ โรคปอด โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ
การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ และโรคหลอดเลือดหัวใจ สํ าหรับความต้องการในการเลิกบุหรี่นั้นพบว่า
ประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 89.71 มีความต้องการที่จะเลิกบุหรี่และตอบอย่างมั่นใจว่าต้องการที่จะเลิก
บุหรี่ ร้อยละ 50.92 ที่เหลือไม่มั่นใจ และร้อยละ 56.38 ยินดีที่จะเข้ารับการบําบัดในสถานบริการทาง
การแพทย์
ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2551)
ทําการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การบริโภคยาสูบของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2534 – 2550 ผลการวิจัยพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ปีพ.ศ. 2534-2550 มีแนวโน้ม
ลดลง แต่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คือปี พ.ศ. 2549-2550 พบว่า ประชากรหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงทั้ง
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3 ลักษณะ คือ การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน การสูบบุหรี่เป็นประจํา และการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว ในขณะที่ใน
กลุ่ ม ประชากรชายมี ค่ าค่ อ นข้ า งคงที่ เมื่ อ จํ า แนกอัต ราการสู บ บุ หรี่ ด้ ว ยปัจ จั ย ทางสั ง คมเศรษฐกิ จ พบว่ า
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีขึ้น โดยมีอัตราการสูบเพิ่มมากขึ้น เกิดในเฉพาะกลุ่มและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้แก่ เยาวชน ผู้ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ที่พักอาศัยนอกเขตเทศบาล รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน และมี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
สําหรับอัตราการเลิกบุหรี่และความพยายามเลิกบุหรี่ พบว่า อัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 9.95 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 18.29 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นการสะท้อนถึงการรณรงค์เพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในเวลาที่ผ่านมาประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจ แต่เมื่อพิจารณาถึงความพยายาม
เลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน พบว่า มีจํานวนสูงถึง 6 ล้านคน จากทั้งหมด 10.86 ล้านคน ที่ไม่เคย
คิดและไม่มีความพยายามจะเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15-18 ปี ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และผู้ที่มี
ฐานะยากจน ในขณะที่คนจํานวน 3 ล้านคน เคยคิดแต่ไม่พยายามเลิกสูบบุหรี่ และมีเพียง 1.77 ล้านคน
เท่านั้นที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยสามารถเลิกได้นานถึง 11 เดือนแล้วกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง จากการวิจัย
ครั้งนี้มีข้อสังเกต 2 ประการคือ 1) กลุ่มที่ยิ่งพยายามเลิกบุหรี่หลายครั้ง ช่วงระยะเวลาการเลิกบุหรี่ครั้ง
ล่าสุดก่อนกลับมาสูบซ้ํายิ่งน้อยลง แสดงให้เห็นว่า การช่วยให้เลิกบุหรี่ควรทําให้สําเร็จตั้งแต่ระยะแรก และ
2) พบว่า มีผู้เลิกบุหรี่ครั้งสุดท้ายได้นานถึง 20 ปีแต่ก็ยังกลับมาสูบซ้ําอีกครั้ง ดังนั้น การจัดระบบการเลิก
บุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2555 จากการศึกษาพบว่า
ในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมาอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเท่ากับ 33.25% จาก
อัตราผู้สูบบุหรี่ 32.0% ในปี พ.ศ. 2534 แล้วลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2552 (20.7%) และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยใน
ปีพ.ศ. 2554 เป็น 21.36% มีจํานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 6 แสนคน จากปีพ.ศ. 2552 ทําให้ปี พ.ศ.2554 มีผู้สูบ
บุหรี่เป็นจํานวน 11.5 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.92 ล้านคนและเพสหญิง 5.93 แสนคน จากประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 53.89 ล้านคน นอกจากนั้นเรายังพบว่า มีผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว (หมายถึง ผู้สูบบุหรี่ไม่ทุก
วัน) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้สูบบุหรี่ประจํา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยในปี พ.ศ. 2534 มีผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวเพียง 590,528 คน และในรอบ 20 ปี เพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนถึง
1,460,537 คน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งอาจจะส่งผลทําให้มีนักสูบหน้าใหม่
เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเพศชายสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย เท่ากับ 41.69%
ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เท่ากับ 2.14% และยังพบว่า อัตราการลดลงของการสูบบุหรี่เพศชาย
ลดลงน้อยกว่าเพศหญิงมาก คือ 29.73% และ 56.76% ตามลําดับอันแสดงให้เห็นว่าประชากรเพศหญิง
ตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมยาสูบที่ผ่านมาได้ดีกว่าประชากรเพศชาย
กลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงมากที่สุดคือ กลุ่มอายุระหว่าง 25-40 ปี รองลงมาคือ 41-59 ปี
และ 19-24 ปี ตามลําดับโดยคิดเป็นร้อยละ 24.4 , 23.4 และ 22.0 ตามลําดับ ในขณะที่ กลุ่มอายุระหว่าง 15-
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18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 9.21 ซึ่งกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มอายุ 4159 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปีลดลงเท่ากับร้อยละ 38.58 และ 50.75
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่ามาตรการหรือนโยบายในการควบคุมยาสูบในประเทศไทยใช้ได้ผลดีในกลุ่มอายุ
ดังกล่าว แต่มาตรการดังกล่าวยังให้ผลไม่ดีเท่าที่ควรในกลุ่มอายุที่น้อยลงมา คือ กลุ่มอายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี
และ 25-40 ปี กลุ่มอายุ 15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงต่ําสุดในปีพ.ศ. 2544 กลับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2554 จนมาอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ส่วนกลุ่มอายุ 19-24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดในปีพ.ศ. 2547 กลับ
สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 22.0 ในปี พ.ศ. 2554 ในกลุ่มอายุ 25-40 ปี ก็กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 24.4 ในปี
พ.ศ. 2554 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ราการเพิ่ ม ที่ สู ง มากขึ้ น ของการสู บ บุ ห รี่ ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว งอายุ ใ นตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังพบอีกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือ กลุ่มที่จบระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น และส่วนมากผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลจะมีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่าในเขตเทศบาล และยังมีอัตรา
การลดลงน้อยกว่าในเขตเทศบาล
อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทย ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง จุ ด ต่ํ า สุ ด ในปี
พ.ศ. 2552 และสูงขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2554 โดยภาคใต้ยังคงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงที่สุด รองลงมา คือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพหมานคร นอกจากนั้นการสํารวจในระดับชาติที่จําแนก
ข้อมูลเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในปีพ.ศ. 2554 คือ แม่ฮ่องสอน รองลงมา
ได้แก่ สตูล และปัตตานี โดยมีอัตราร้อยละ 30.59 , 29.10 และ 29.42 ตามลําดับ ในขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ลําดับที่ 57 โดยมีอัตราร้อยละ 24.55 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การนํานโยบายและมาตรการที่นําไปปฏิบัติไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนได้
อย่างไรก็ดี ยังพบว่าอายุของผู้เริ่มสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่
เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 18 ปี และสูบเป็นปกติเมื่ออายุ ประมาณ 19 ปี เพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 18 ปี และสูบเป็นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศหญิงเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 21 ปีและ
สูบปกติเมื่ออายุประมาณ 22 ปี
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย จากการศึกษาพบว่าผลกระทบที่เกิดจาก
การบริโภคยาสูบนั้นมี 2 ประเด็นคือ
1. โรคที่เกิดจาการสูบบุหรี่ ในกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนั้นประกอบด้วยโรคต่างๆ
จํานวน 25 โรค ในจํานวนนี้มีมะเร็งตามส่วนต่างๆ 10ชนิด คือ lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic,
renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid
leukemia
2. การเจ็บป่วยและการตาย การบริโภคยาสูบและยาเส้นมีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน และ
นับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์
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การสูบบุหรี่นําไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ จากโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอดในปี
พ.ศ. 2546 คิดเป็น 20.51 พันล้านบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคิดเป็น 145,028.80 บาทต่อคนต่อปีข้อมูล
การศึกษาภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยทําการศึกษาทุกๆ 5 ปี
พบว่า จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากร
ไทยประมาณ 48,244 คนต่อปีโดยเฉลี่ยผู้ชาย 1 ใน 6 คนและผู้หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจาการสูบบุหรี่ซึ่งทํา
ให้ สู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะ หรื อ ปี ที่ มี สุ ข ภาพดี จ ากการตายก่ อ นวั ย อั น ควรและความพิ ก าร 6.0 แสนคนต่ อ ปี
นอกจากนั้นยังพบว่า แม้แนวโน้มผู้สูบบุหรี่จะลดลงเล็กน้อย แต่ภาระจากโรคยังคงเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการ
สูบบุหรี่ในอดีต โดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด หากคนไทยทุกคนไม่สูบบุหรี่ จะทําให้ภาระโรคจาก
การสูบบุหรี่ลดลง 86% ในเพศชายและ 61% ในเพศหญิงซึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสียไปนั้นส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจด้วย
จากข้อมูลของสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัย
โลก และองค์กรทางวิทยาศาสตร์อื่นๆพบว่าในควันบุหรี่มีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดเป็นสารพิษมากกว่า 250
ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ 43 ชนิด ที่การแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยควัน
บุหรี่มือสองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่ไม่มีระดับปลอดภัยในการสัมผัสเลย เมื่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่สู่
ร่ า งกายโดยไม่ ไ ด้ สู บ เองปริ ม าณควั น บุ ห รี่ ที่ ผู้ ไ ม่ สู บ ได้ รั บ จะขึ้ น อยู่ กั บ จํ า นวนบุ ห รี่ ที่ มี ก ารสู บ ในห้ อ งนั้ น
ระยะเวลาที่อยู่ในห้องเดียวกัน และขนาดของห้องและการถ่ายเทอากาศของห้องนั้นๆนอกจากนั้นผู้ที่สูบบุหรี่
นอกจากจะได้รับสารพิษต่างๆซึ่งมีอยู่ในบุหรี่จากการสูบและในควันบุหรี่ที่ตนเองสูบ เมื่อผู้สูบสูดเข้าร่างกาย
พร้อมๆ กันจะก่อให้เกิดพิษที่ทําอันตรายต่อร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยซึ่งทําให้เกิดผลกระทบ
ดังนี้
ผลกระทบระยะสั้น
 ประสาทสัมผัสของการรับรู้กลิ่น และรส จะทําหน้าที่ได้ลดลง
 แสบตา น้ําตาไหล
 ขนอ่อนที่ทําหน้าที่พัดโบก เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลม เป็นอัมพาต หรือทํางาน
ได้ช้าลง
 ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น
 หัวใจเต้นเร็วขึ้น และความดันโลหิตสูงขึ้น
 มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
 เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกายและเสื้อผ้า
 ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก
ผลกระทบระยะยาว เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆดังนี้
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 โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลําคอ หลอดอาหาร และ
กระเพาะปัสสาวะ
 โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคหัวใจขาดเลือด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย
 โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นๆตีบตันและหลอดเลือดใหญ่ ทรวงอกและช่วงท้อง
โป่งพอง
 โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 ทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงประสาทที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 เกิดอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนและขาตีบตัน อาจต้องตัดแขนหรือขาทิ้ง
โดยสรุป จากข้อมูลทําให้เห็นว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชากรใน
กลุ่มของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีอายุการเริ่มสูบบุหรี่ที่น้อยมาก นอกจากนั้นจากสถิติทําให้ทราบว่ากลุ่ม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากในบ้านยังมีอัตราสูงถึงร้อยละ 33.21 นอกจากนั้นในที่
สาธารณะทั้งผู้สูบและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองมีอัตราเสี่ยงที่สูงมากที่จะได้รับผลกระทบจากการบริโภคบุหรี่
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรดําเนินการหามาตรการในการปฏิบัติเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่เพื่อภาวะ
อนามัยของประชาชนทุกคน การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 ไปปฏิบัติจึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควร
ดําเนินงานในด้านการปฏิบัติการ/การลงพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนจังหวัดให้เลิกบุหรี่อย่างยั่งยืนภายใต้การทํางาน
ร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ (สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัด พ.ศ. 2554-2555)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การวิ จั ย ที่ ผ สมผสานการวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดย
คณะวิจัยชุมชนและแกนนําชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม
ตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning
Process)
กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ
การวิจัย ค้นคว้า และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า PAR
นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนาและเป็นการวิจัยที่ดําเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย และในการมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์
จันทวานิช (2547 : 67) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ ยวข้ องกั บกิจกรรมการวิ จัย นั บตั้ งแต่การกํ าหนดปัญหา การดําเนินการ การวิ เคราะห์ข้ อมู ล
ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม
หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
1. ให้ความสําคัญและเคารพต่อภูมิความรู้ของชาวบ้าน โดยยอมรับว่าความรู้พื้นบ้าน ตลอดจนระบบ
การสร้างความรู้และกําเนิดความรู้ในวิธีอื่นที่แตกต่างไปจากของนักวิชาการ
2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตัวเองของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง
3. ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบ
สังคมของเขา และสามารถที่จะทําความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สนใจปริทัศน์ของชาวบ้าน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นคําถาม
ที่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน
5. ปลดปล่อยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชาวบ้านและคนยากจน
สามารถใช้ความคิดเห็นของตนอย่างเสรี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. ชาวบ้าน ประชาชน จะตื่นตัว ได้รับการศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
3. ผู้วิจัยและนักพัฒนาจะได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชน อัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้นและเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
จุดเริ่มต้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
1) ขั้ น การศึ ก ษาพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในขั้ น นี้ นั ก วิ จั ย จะทํ า การกํ า หนดพื้ น ที่ ห รื อ อาณาบริ เ วณที่ จ ะ
ทําการศึกษาวิจัย โดยมี ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 ในกรณีพื้นที่วิจัยใหม่ ศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นจากเว็บไซด์และบุคคลที่เป็นผู้นํากลุ่ม
ได้แก่ ผู้นําของกลุ่มเป้าหมายกับผู้นําชุมชน
- ประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแลโดยตรง
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- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยประเด็นปัญหาวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นโจทย์งานวิจัย
- สังเกตบุคคลที่จะสามารถเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ซึ่งจะต้องเป็นคนในพื้นที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ กระตือรือร้น และเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
1.2 ในกรณีพื้นที่วิจัยเก่า จะใช้วิธีการโดยการเข้าร่วมศึกษากับทีมวิจัยที่กําลังทําวิจัยในพื้นที่
นั้น โดยหาโอกาสพูดคุยกับชุมชนในการพัฒนาโจทย์ใหม่ร่วมกัน
2) ขั้นตอนนี้เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ทีมวิจัยจะต้องสรุปคําถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบาย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน ทํา
ความเข้าใจประเด็นปัญหาและมองถึงผลของการวิจัยได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนเป็นทีมวิจัยร่วมกัน
3) ก่ อ นการลงพื้ นที่ วิ จั ยแต่ ล ะครั้ งนั ก วิจั ย จะต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บัติ ง านวิ จั ยให้ ชัด เจน
รวมทั้งระบุด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วมอะไร อย่างไร เมื่อใดบ้าง เป้าหมาย
ในการลงพื้ น ที่ แ ต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งเห็ น ผลการวิ จั ย อย่ า งชั ด เจน และในระหว่ า งการทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
กลุ่มเป้าหมายจะต้องสังเกตและจับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินการ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็น
ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสําคัญหัวข้อหนึ่งในวิจัยฉบับสมบูรณ์
4) นักวิจัยจะต้องสามารถปรับตัวและแสดงความจริงใจในการลงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในการ
ดําเนินงานต้องยึดวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากในขณะที่ทีมวิจัยลงพื้นที่ทํางาน
ร่วมกับชุมชนมักจะเกิดความผูกพันและถูกดึงไปทํากิจกรรมนอกเหนือจากกรอบการวิจัย ซึ่งจะส่งผลทําให้การ
วิจัยล่าช้าและเกินงบประมาณ (เอนก ชิตเกสร และพรรณนุช ไชยปินชนะ, ม.ป.ป.)
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research : CBR)
ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รบั ประโยชน์โดยตรงจากงานวิจัย คือ ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นวิจัยนั้น โดยในเบื้องหลังได้มีการกําหนดฐานคิด/วิธีคิด เป็นหลักการกํากับไว้อย่างน้อย 4 ประการ
ด้วยกัน คือ
1. ปัญหาความต้องการของชุมชน
2. ความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสําเร็จ
3. ยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล (ไม่ใช่การปฏิบัติการเลยโดย
ไม่ค้นหาข้อมูลก่อน)
4. ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน
สําหรับการเข้าไปในชุมชนแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลตามหลักการ ดังกล่าว ควรมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
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ช่วงการเตรียมตัวก่อนลงชุมชน ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ ในการลงชุมชนแต่ละครั้งต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
ว่าในแต่ละครั้งนั้นต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหน ในการพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพบว่าจะไม่ได้
อะไรที่ครบสมบูรณ์ในครั้งเดี่ยว ในครั้งแรกจะเป็นการแนะนําทําความเข้าใจแนวคิด แนวทางการทํางานวิจัย
และสอบถามความต้องการของชุมชนว่าสนใจที่จะนํางานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองหรือไม่ ถ้าชาวบ้านมี
ความสนใจ ในครั้งที่สองของการเข้าไปจะเป็นการประชุมระดมปัญหาค้นหาโจทย์ประเด็นวิจัย รวมถึงการหา
ทีมวิจัย และในครั้งที่สามจะเป็นการประชุมดูรายรายละเอียดข้อเสนอโครงการร่วมกันของทีมวิจัย ซึ่งในบาง
โครงการอาจมีครั้งที่สี่หรือห้า ก็แล้วแต่ความพร้อมของชุมชนและความสมบูรณ์เข้าใจร่วมกันของโครงการวิจัย
2.ประชุมทําความเข้าใจกับทีมงาน ในการจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโดยทั่วไปมักจะไม่ทําคนเดียว จะต้อง
มีการทํางานช่วยกันเป็นทีม การที่ทีมจะทํางานช่วยเหลือกันได้ดีนั้น จะต้องมีประชุมออกแบบกระบวนการจัด
เวทีร่วมกัน และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจน ในการประชุมก็จะมีการทําความเข้าใจสิ่งที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์) กําหนดวิธีการที่จะได้มา กําหนดเวลาที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้และคนที่จะรับผิดชอบในแต่ละ
ช่วง เช่น คนดําเนินการประชุม คนบันทึกข้อมูล คนสรุปประเด็น คนประสานงาน เป็นต้น
3.ประสานงานเตรียมการพื้นที่ เมือ่ เตรียมทีมงานเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะดําเนินการต่อไป คือการ
ประสานงานเตรียมการกับพื้นที่ สิ่งที่ควรทําคือการลงไปประสานงานกับผู้นําชุมชน ทําความเข้าใจกับผู้นํา
เบื้องต้นว่าสนใจหรือไม่ ต่อจากนั้นก็เป็นการนัดหมายเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วม เตรียมสถานที่ สื่อ/อุปกรณ์ เตรียม
อาหาร/อาหารว่าง ให้พร้อมสําหรับจํานวนคนที่เข้าร่วมประชุม
4.เตรียมทําความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ การทํางานจะง่ายขึ้น ถ้าเรารู้ขอ้ มูลพื้นที่ที่เราจะลงไป
พัฒนาโจทย์วิจัยก่อน จะช่วยเราได้มากในการนําประเด็นในการประชุม รวมถึงการรู้ข้อมูลของตัวคนในชุมชน
คือ ผู้นําหรือชาวบ้านว่าเขาทําอะไร สนใจเรือ่ งอะไร มีปัญหาความต้องการเบื้องต้นอย่างไร การรู้เขารู้เราก่อน
การทํางานก็จะสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น วิธีการที่จะรู้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น อาจทําได้โดยการศึกษาข้อมูลมือสองที่มี
อยู่แล้ว โดยอาจหาได้จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรืออาจจะเข้าไปพูดคุยกับผู้นําชุมชนก่อน
ในช่วงของการเข้าไปประสานงานเตรียมการกับพื้นที่ก็ได้
ช่วงการจัดเวทีชุมชน
หลังจากมีการเตรียมทีม เตรียมสื่ออุปกรณ์ และตรียมพื้นที่พร้อมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ
การจัดเวทีค้นหาโจทย์วิจัย โดยทั่วไปแล้วการจัดเวทีแบบนี้จะใช้รูปแบบการจัดประชุมกลุ่มแบบเข้มข้น (Focus
Group Discussion) ซึ่งจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้รู้ ผู้นํา และผู้มีสว่ นสําคัญกับการตัดสินใจทําวิจัยหรือ
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ทํางานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมจากประสบการณ์ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการดําเนินการเวทีการ
ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยจะมีขั้นตอนสําคัญๆ ที่ต้องทําดังต่อไปนี้
1. การแนะนําตัวและชี้แจงจุดประสงค์การประชุม เป็นธรรมเนียมของการจัดประชุมทุกอย่างอยู่แล้วที่
จะต้องมีการแนะนําทําความรู้จักกันของผู้รว่ มประชุมก่อนจะมีการพูดคุยกัน วิธีการแนะนําอาจทีหลายวิธีถ้าคน
ไม่มากอาจจะแนะนําตัวกันทีละคน แต่ถ้ามีคนเข้าร่วมประชุมมากในส่วนของชาวบ้านอาจจะให้ตัวแทนแนะนํา
เพื่อความรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเทคนิคของผู้ดําเนินการประชุม โดยมีหลักการ
กํากับเบื้องต้นเพียงว่าทําอย่างไรจะให้คนรู้จกั กันและคุ้นเคยกันก่อนที่จะมีการพูดคุยกัน
ต่อจากนั้น ผู้ดําเนินการประชุมควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ
ร่วมกันอีกครั้งว่าประชุมเพื่ออะไร และจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมตัวและเตรียม
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนได้
2. การอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เนื่องจากว่า งานวิจัยเป็นเรื่องใหม่
สําหรับชาวบ้าน เราต้องทําความเข้าใจกับเขาก่อนว่างานวิจัยคืออะไร มีความเป็นมากอย่างไร และเกี่ยวข้องกับ
ชาวบ้านอย่างไร เทคนิควิธีการง่ายๆที่ใช้ คือ การอธิบายประกอบแผ่นชาร์ท หรือการวาดภาพประกอบบน
กระดาษปรู๊ฟ (Flip chart) เพราะจะทําให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายกว่าการพูดปากเปล่าเพียงอย่างเดียว ในการ
อธิบายต้องบอกให้เขาเข้าใจให้ได้ว่างานวิจัยคืออะไร เมื่อก่อนใครเป็นผู้วิจัย ทําไมชาวบ้านจึงมาทําวิจัย
งานวิจัยแบบนี้ชาวบ้านแตกต่างจากวิจัยแบบอื่นอย่างไร มีวิธีการทําอย่างไร และสุดท้ายต้องบอกว่าทําแล้ว
ชาวบ้านได้อะไร พร้อมกับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาประกอบ ในการนําอภิปรายควรมีการเปิดให้มกี าร
ซักถามแลกเปลี่ยนกันไปด้วยโดยตลอดเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสุดท้ายต้องมีการถามความสนใจ
ของชาวบ้านว่าสนใจนํางานแบบนี้ไปใช้กับชุมชนของเขาหรือไม่ อย่างไร
หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้คือ ทําอย่างไรก็ได้ให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์ของ
งานวิจัย และตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย ถ้าประเมินแล้วผู้ดําเนินการประชุมยังไม่แน่ใจ การอธิบายของ
ผู้วิจัยอาจจะต้องใช้สื่ออื่นมาช่วย เช่น สื่อวีดิทัศน์ ภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น
3. การค้นหาปัญหาชุมชน ด้วยหลักการที่ว่าโจทย์วิจัยต้องมากจากปัญหาความต้องการของชุมชน
ดังนั้น เมื่อชาวบ้านเห็นความสําคัญของการวิจัยและสนใจร่วมกระบวนการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการค้นหา
ปัญหาความต้องการเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย
วิธีการค้นหาปัญหาชุมชนที่ทํากันทั่วไปก็คือการระดมสมอง และเครื่องมือที่นํามาช่วยจับประเด็นใน
การระดมสมองก็มีหลากหลาย แต่ที่นิยมกันมากและง่ายต่อการจับประเด็น คือ Mind Map สําหรับเทคนิคการ
ระดมปัญหาช่วงแรกเราจะเริ่มจากการมองชุมชนในเชิงระบบก่อน เช่น เราอาจมองว่าองค์ประกอบกอบของ
ระบบชุมชน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็ตั้งคําถาม เพื่อการระดมปัญหาก็จะไล่
เรียงไปในแต่ละด้าน และบันทึกไว้ในชาร์ดในรูปแบบ Mind Map เพื่อให้เห็นไปพร้อมๆกัน เพราะแทนที่เราจะ
เปิดเวทีถามผู้เข้าร่วมว่า มีปัญหาอะไรในชุมชนบ้าง ซึ่งมันจะกว้างเกินไปและจัดระเบียบยาก เราก็ลงไปดูสภาพ
ปัญหาในแต่ละด้านเลย จะทําให้เราจับประเด็นง่ายขึ้น
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4. การค้นหาศักยภาพชุมชน หลังจากได้ทราบปัญหาของชุมชนในแต่ละด้านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การระดมศักยภาพของชุมชน หรือทุนทางสังคมของชุมชน ที่จะเป็นปัจจัยบวกช่วยให้การทํางานวิจัยประสบ
ความสําเร็จได้ ศักยภาพหรือทุนของชุมชน อาจจะประกอบด้วย ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่คน
สร้างขึ้น ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานองค์กรที่จะเข้ามาหนุนเสริมชุมชนใน
การทํางาน เป็นต้น สําหรับวิธีการค้นหาศักยภาพชุมชน ก็ใช้คําถามง่ายๆ เช่น ทุน ภูมิปญ
ั ญา หรือของดีของ
ชุมชนมีอะไรบ้าง ? จากนั้นก็ตั้งคําถามให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมลงรายละเอียดในแต่ละเรื่อง
5. การจัดลําดับความสําคัญปัญหา เมื่อทราบปัญหาและศักยภาพชุมชนแล้ว สิ่งที่ต้องทําต่อไปคือการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยการให้เวทีประชุมเป็นผู้ตัดสินใจว่าปัญหาอะไรที่มผี ลกระทบต่อคนใน
ชุมชนมากอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับสาม พร้อมกับการให้เหตุผลประกอบ สําหรับวิธีการนั้นถ้าจะให้ดี
ควรใช้วิธีการเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวปัญหา เช่น สภาพ ผลกระทบ ความเรื้อรัง ความรุนแรง เป็นต้น มาจัดลําดับ
ความสําคัญแทนการลงมติของที่ประชุม (Vote) การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาจะทําให้เราทราบว่าชุมชน
เขากําลังสนใจเรื่องอะไร และรู้เหตุผลของการที่เขาสนใจเรื่องนั้นๆ มาเป็นข้อมูลสําหรับการดําเนินการขั้น
ต่อไป
6. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจเลือกโจทย์วิจัย ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการค้นหาโจทย์วิจัย
จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อให้เวทีประชุมเข้าใจร่วมกันและตัดสินใจเลือกประเด็นในทําเป็นโจทย์
วิจัยได้ง่ายขึ้น โดยจะนําเอาประเด็นเฉพาะที่เราจัดลําดับความสําคัญไว้มาทําการวิเคราะห์ทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว้าง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถมองปัญหาให้ลึกและกว้างได้ และการใช้การ
วิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis) และ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เข้ามาช่วยจะทําให้เรา
เข้าใจง่ายขึ้น โดยให้มีการมองธรรมชาติของปัญหาว่า ปัญหาหนึ่งๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันจะมีความ
เกี่ยวพันกับสิ่งอื่นๆด้วย กล่าวคือปัญหาใดก็ตามก็จะมีสาเหตุที่หลากหลายสัมพันธ์กันหลายมิติ ดังเช่น มิติ
แนวราบ คือปรากฏการณ์ที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจะมีสาเหตุหลักๆชุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า ล้วนทําให้เกิด
ปัญหานั้น
มิตแิ นวดิ่งและแนวลึก คือ แต่ละสาเหตุพื้นฐานของปัญหามีความเป็นระบบ และในระบบย่อยก็จะมี
สาเหตุย่อยๆภายในของมันได้อีก
มิตแิ นวดิ่งแบบเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น เมื่อมองที่สาเหตุหลักอาจจะเกี่ยวโยงกับสาเหตุอื่นที่กว้างใหญ่กว่า
ตัวมัน เช่น ปัญหาด้านโครงสร้าง ปัญหาจากกระแสโลก เป็นต้น
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วควรมีประเมินความเป็นไปได้ในการทําการวิจัยโดยการเชื่อมโยงกับ
ศักยภาพที่ชุมชนมี ให้ประเมินดูว่าประเด็นไหนเป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชนมากที่สดุ มีความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบความสําเร็จภายในเวลาที่กําหนดหรือไม่ ถ้าทําแล้วจะยกระดับการเรียนรู้ของชุมชนได้หรือไม่ แล้วให้ที่
ประชุมตัดสินใจร่วมกัน
7. การกําหนดคําถามวิจัย เมื่อได้ประเด็นที่จะวิจัยร่วมกันแล้ว สิง่ ที่ผู้ดําเนินการประชุมจะต้องถามที่
ประชุมต่อก็คือ สิ่งที่อยากรู้ อยากหาคําตอบ ในประเด็นนี้คอื อะไร? จากนั้นก็ร่วมกันระดมลงบนกระดานและ
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ตกแต่งเป็นคําถามวิจัยที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของที่ประชุม
8. การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย จะกําหนดต่อเนื่องจากการตั้งคําถามวิจัยโดยส่วนมากวัตถุประสงค์
จะเป็นตัวกําหนดกิจกรรมและขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ดังนั้นในการกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยมักจะตั้ง
คําถามร่วมกันว่า “ถ้าจะตอบคําถามวิจัยให้ได้จะต้องรู้หรือทําอะไรบ้าง?” โดยวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ที่ออกมาส่วนมากจะมีให้เห็นในแนวนี้ คือ
ข้อที่ 1 เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนหรือเรื่องนั้นๆ
ข้อที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงประเด็น หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ 3 เป็นการตั้งเพื่อตอบผลการศึกษาทั้งหมดจากโจทย์ ทั้งจากข้อมูลและผลการทดลองปฏิบัติการ
9. การกําหนดขั้นตอนวิธีการ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบการทําวิจัยร่วมกัน วิธีการคือให้ทีมวิจัยนํา
วัตถุประสงค์มาแตกประเด็น ถ้าจะตอบวัตถุประสงค์ให้ได้จะต้องทําอะไรบ้าง? โดยให้มีการกําหนดขั้นตอนและ
วิ ธี ก ารแต่ ล ะขั้ น ร่ ว มกั น อย่ า งละเอี ย ดให้ เ ห็ น ว่ า จะเริ่ ม จากขั้ น ตอนไหนและไปสิ้ น สุ ด ตรงไหน
10. การหาทีมวิจัยร่วม เมื่อได้ขั้นตอนวิธีการทํางานวิจัยแล้วควรมีการหาทีมทํางาน โดยมีหลักการตั้ง
คําถามเบื้องต้นว่า “งานวิจัยแบบนี้ควรมีใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้างจึงจะทําให้งานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จ
ได้?” จากนั้นก็ระดมรายชื่อในที่ประชุมเพื่อนําไปประกอบการร่างข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ต่อไป
หลังจากการได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วสิ่งที่ควรทําในขั้นตอนต่อไปก็คือ การตั้งทีมยกร่างโครงการวิจัย
แ ล ะ มี ก า ร นั ด ห ม า ย ป ร ะ ชุ ม อี ก ค รั้ ง เ พื่ อ ช่ ว ย กั น ป รั บ ป รุ ง ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม กั น
ช่วงหลังการจัดเวทีชุมชน
สิ่งที่ควรทําทุกครั้งหลังจากการจัดเวทีประชุม คือ การสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการ
เทคนิค วิธีการและประเมินผลที่ได้จากการจัดประชุมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเวทีสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนทํางานและจัดปรับกระบวนการจัดเวทีในครั้งต่อไปได้ ดังนั้นอาจจะเป็นอีกคาถาหนึ่งบทสําหรับกํากับ
กระบวนการจัดเวทีว่าทุกครั้งจะต้องมีการสรุปบทเรียนเล็กร่วมกัน

รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model)
แนวคิดการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม ในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam,
1971) ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision
Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดผล และ
ประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจ และทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีมได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน
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และรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันเรียกว่า CIPP Model
สตัฟเฟิลบีมและคนอื่น ๆ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อมเป็นการประเมินก่อนที่ จะลงมือดําเนินการใดๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดหลักการ และเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องจัดทํา
โครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของ
โครงการ
2. การประเมินตัวป้อนเข้า เป็นการประเมิน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผนของการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ ส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการเพื่อ
ทําการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่สั่งการเพื่อ
พัฒนา งาน โดยบันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เป็นการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการ
กับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้แต่ต้นรวมทั้งการพิจารณา ในประเด็น
ของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
สุวิมล ติรกานันท์ (2547, หน้า 47 – 48) ได้กล่าวว่า สตัฟเฟิลบีมได้พัฒนาแบบจําลองขึ้นในปี
ค.ศ. 1971 โดยมีแนวคิดในการสร้างสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเด็น ตามประเภท
ของการตัดสินใจ
1. สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนใช้กําหนดนโยบาย หรือเป้าหมาย เพื่อการคัดเลือกโครงการที่
เหมาะสม
2. ปัจจัยนําเข้าเพื่อกําหนดโครงสร้างของการดําเนินงาน ยุทธวิธี วิธีการ แผนในการดําเนินงาน
3. กระบวนการเพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน เพื่อปรับปรุงวิธีในการดําเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
4. ผลผลิต เพื่อตัดสินใจยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ
สมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 57 – 58) กล่าวว่า การประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็น
การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลสําคัญ เพื่อช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ
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2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน เพื่อใช้ข้อมูลตัดสินใจปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการดําเนิน
โครงการ เพื่อหาข้อดี และข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ และ
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 56 - 59) ได้กล่าวว่า แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม
เป็นการประเมินเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการคือ มีความต่อเนื่องกันในการดําเนินงานอย่างครบ
วงจร จะต้องมีการระบุหรือบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุหรือบ่งชี้ไว้ แล้ว
นําเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้น จัดทําให้เป็นสารสนเทศ โดยสารสนเทศที่ได้มานั้น จะต้องมีความหมาย
และประโยชน์ เพื่อนําไปเสนอใช้ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางดําเนินการ
ต่อไป มีขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ
1. กําหนด หรือระบุ และบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ และจัดสารสนเทศ เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร
เชาว์ อินใย (2553, หน้า 126 – 127) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจําเป็นเพื่อ
กําหนดโครงการ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ
โครงการ และเป็นการพิจารณาความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการ
ของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของ
ชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการ
นํ า ไปใช้ ตั ด สิ น ใจวางแผน กํ า หนดนโยบาย กํ า หนดเป้ า หมาย และกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายของ
โครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จําเป็น
ที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ
หรื อ ไม่ ทรั พ ยากรที่จํ า เป็ น ได้แ ก่ งบประมาณ บุค ลากร วั ส ดุอุป กรณ์ เวลา กลุ่ มเป้า หมาย
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การประเมินปัจจัยนําเข้านําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ หา
วิธีดําเนินงานโครงการให้เป้าลุเป้าหมาย
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหารโครงการ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนําปัจจัยนําเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ สารสนเทศต่าง ๆ จะถูก
วิเคราะห์รวบรวม และนําเสนอผู้ดําเนินงานโครงการ อาจจะต้องการสารสนเทศทุกวัน หรือใน
ตอนเริ่มต้นโครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินงานโครงการไว้เป็น
หลักฐาน การประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) หรือ
จุดด้อย (Weakness) ของโครงการ นําไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการ
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ มุ่งตอบ
คําถามว่า โครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะทําให้ได้
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือทํางานเป็นประจํา การประเมินผลผลิต
จะทําการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการเรียกว่าการประเมินผลลัพธ์
และ 2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้งบวกและลบ
สรุปได้ว่ารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความ
ต่อเนื่องกันในการดําเนินงานอย่างครบวงจร มีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลที่ได้นั้น
จัดทําให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนําเอามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะผู้วิจัยใช้การวิจัย (Research Design) เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ร่วมกับกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Base Research : CBR) ซึ่งระเบียบวิธี
วิจัยที่ใช้ศึกษา มีดังนี้
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ประชากร
บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 910 ไร่ มีบ้านเรือน 90 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 395 คน ประชาชนบ้านดอนนาแก หมู่ที่
8 ตําบลหลุบมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 395 คน มีคนทั่วไปจํานวน 348 คน ผู้สูงอายุจํานวน 39 คน และผู้
พิการ จํานวน 8 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554)
เป้าหมาย
กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูบบุหรี่ กลุ่มผู้ต้องการลด เลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก
เนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
บุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ระยะเวลา
29 มิถุนายน 2555 – 31 ธันวาคม 2556
เครื่องมือและวิธีการวิจัย
การวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
PAR) ร่วมกับกระบวนการวิจัยท้องถิ่น (Community Base Research : CBR)
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เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน เชิญบุคลากรจากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่และสถานการณ์ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
และฟังเสียงสะท้อนจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน กําหนดโจทย์ร่วม และค้นหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participation Observation and Non
Participation Observation) ในการลงพื้นที่ไปศึกษา กลุ่มผู้วิจัยยังได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์โดยมีแนวทาง
สังเกตเป็นเครื่องมือในการสังเกต เริ่มจากการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน
เพื่อให้เห็นถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เพื่อนําไปใช้ประกอบ
ความเข้าใจสถานการณ์ของหมู่บ้าน
3) การบันทึกภาคสนาม (Field notes) คณะผู้วิจัยได้มีการจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อ
บันทึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล และบันทึกประสบการณ์จากการลงภาคสนามในครั้งนี้ ซึ่งการจดบันทึกทําได้ยาก
ต้องอาศัยความชํานาญและประสบการณ์จากการลงภาคสนาม เพราะต้องจับใจความสําคัญกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูล
พูดออกมาให้ทัน และมีสมาธิค่อนข้างมาก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จดบันทึกสิ่งที่เป็นสําคัญแล้วมาเรียบเรียงเป็น
บันทึกการลงภาคสนามที่สมบูรณ์
4)
การบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอ คณะผู้วิจัยได้มีการบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอเป็นเครื่องมือช่วย
ประกอบการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดย การแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละ แบบสํารวจ
2) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดย ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SD
3) วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยการจับประเด็นสําคัญ สรุปสาระเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พิษภัยบุหรี่ ปัญหา การปฏิบัติ อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอข้อมูลในรูปการบรรยายและนําเสนอข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล
1. การใช้เทคนิค AAR (After Action Review)
2. การตั้งคําถาม
ขั้นตอนการดําเนินโครงการวิจัย
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เมื่อคณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่เป้าหมายโดย
การเฉพาะเจาะจง ในการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ “ชุมชนปลอดบุหรี่” ได้มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 : การเตรียมนักวิจัย
1.1 จัดประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการวิจัยและกําหนดบทบาทหน้าที่
1.2 จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ ศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ ดังนี้
1.2.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน (Time Line)
1.2.2 แผนที่เดินดิน
1.2.3 ระบบสุขภาพชุมชน เช่น การค้นหาข้อมูล ผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง
ความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ วิเคราะห์ปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุ พฤติกรรมตามปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
1.2.4 ปฏิทินชุมชน
1.3 ทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย
1.4 ประชุมทีมวิจัยนําข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากทุกเครื่องมือมารวบรวมและเรียบเรียง
1.5 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ระยะที่ 2 : การปฏิบัติการ
2.1 ประชุมทีมวิจัยเพื่อร่วมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนปลอดบุหรี่
2.2 ปฏิบัติการดําเนินการตามแผนกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนด เช่น จัดอบรมพิษภัยบุหรี่ (สําหรับผู้สูบ
บุหรี่/กลุ่มเสี่ยง/ผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคม
2.3 การศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่
จัดเวทีประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและร่วมกันกําหนดรูปแบบ กลไก กระบวนการ การดําเนินงานในบ้าน
ดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2.4 ศึกษาเชิงรายละเอียดบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
ระยะที่ 3 : สรุปผลการศึกษาและประเมินผล
3.1 จัดเวทีถอดบทเรียน รูปแบบ ปัจจัย เงื่อนไขในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องยาสูบใน
พื้นที่ปฏิบัติการ
3.2 จัดประชาคมตําบลหลุบเพื่อการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆในตําบลหลุบ
3.3 เปิดเวทีสาธารณะนักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) จ.กาฬสินธุ์
3.4 ประชุมสรุป และประเมินผลภาพรวมทั้งโครงการ
3.5 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนการดําเนินการงาน
ขั้นตอนแรก
คณะผู้วิจัยลงสํารวจพื้นที่ชุมชน เพื่อดูต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่รวมถึงเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้นํา
ชุมชนที่มีต่อการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่บ้านดอนนาแก ซึ่ง
จากการลงพื้นที่สํารวจพบว่าในตอนแรกทางผู้นําชุมชนยังมีความกังวลและไม่มั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการใน
พื้นที่ได้หรือไม่
ขั้นตอนที่สอง
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ โ ดยการคื น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆของประชากรบ้ า นดอนนาแก
โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องการสูบบุหรี่ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อสร้างให้ผู้นําชุมชนและชาวบ้านตระหนัก
ถึงความสําคัญของพิษภัยยาเสพติด รวมไปถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมา ในขณะที่ดําเนินการกับผู้นําชุมชน
และผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน คณะผู้วิจัยได้สังเกตเห็นเยาวชนในชุมชนที่มีความสนใจมาถามคณะผู้วิจัยว่าทําอะไร ทํา
ให้คณะผู้วิจัย ได้ใช้กระบวนการสร้างทีมนักวิจัยเยาวชนควบคู่กับนักวิจัยไทบ้านโดยผ่านการเรียนรู้ในเวที
ประชาคม และการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ให้กับเยาวชนควบคู่กับการสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัยไทบ้าน
ขั้นตอนที่สาม
หลังจากที่มีการจัดเวทีการเรียนรู้ไปแล้วนั้นคณะผู้วิจัยก็จัดเวทีถอดบทเรียนว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนไปแล้วนั้น นักวิจัยไทบ้านได้เรียนรู้อะไรบ้าง การจัดเวทีถอดบทเรียนขึ้นเพื่อให้นักวิจัยไทบ้านได้
รับรู้ทิศทางการดําเนินงานรวมถึงเป็นการตรวจสอบองค์ความรู้ของนักวิจัยไทบ้าน มีการระดมความคิดของ
นักวิจัยไทบ้านว่าในการขับเคลื่อนงานด้านยาสูบนั้นจะมีวิธีการใดที่จะปฏิบัติการในพื้นที่ให้ชุมชนของตนเอง
ปลอดบุหรี่ ซึ่งนักวิจัยไทบ้านและเยาวชนนักวิจัยได้สรุปและสร้างแบบแผนการดําเนินงานของกลุ่มและเกิดการ
ดําเนินการในชุมชน
ขั้นตอนที่สี่
เมื่อนักวิจัยไทบ้านและเยาวชนนักวิจัยได้สรุปข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดแล้วกิจกรรมแรกที่ทํา
คือ การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน โดยแกนนําชุมชนบ้านดอนนาแก เพื่อชาวดอนนาแก ของชาวดอน
นาแกโดยทางทีมวิจัยไทบ้านมีการสร้างสรรค์โดยการผลิตสื่อรณรงค์ โดยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัย
ไทบ้านและเยาวชน หลังจากผลิตสื่อเสร็จก็มีการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านและมีการเคาะประตูบ้านเพื่อแจกสื่อที่
นักวิจัยชุมชนได้ดําเนินการไว้แล้ว โดยนักวิจัยชุมชนใช้กระบวนการนี้ในการสร้างกระแสให้ชาวบ้านตื่นตัว

34
รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการกระพือข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี โดยร่วมเดินรณรงค์ในตําบล
ของตนเองในเวทีมวยด้วย
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็มีการสรุปถอดบทเรียนโดยมีแกนนําเยาวชน, อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านรวมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ศาลาวัดบ้านดอนนาแกว่าจากการดําเนินการ
ไปแล้วเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้น และนําข้อเสนอแนะและสิ่งที่ได้จากการดําเนินงานในครั้งนี้มาปรับปรุงในการ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ห้า
ทางคณะผู้วิจัยได้จัดเวทีถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนักวิจัยชุมชนโดยมีวิทยากร คือ อ.สุเทพ ไชยขันธ์ นักวิชาการ
อิสระ เป็นผู้ดําเนินการ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ต่อเติมองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยชุมชนในการดําเนินงานต่อไป
และยังเป็นการช่วยในการวางแผนการดําเนินงานในชุมชน ในการถอดบทเรียนครั้งนี้มีนักวิจัยชุมชนที่เข้า
ร่วมคือ แกนนําเยาวชน, อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมจํานวนทั้งสิ้น 20 คน ในวันที่ 4 เมษายน
2556 โดยมีการจัดเวทีอยู่ที่ รพ.สต.หลุบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มเยาวชน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีกิจกรรมสําคัญของกลุ่ม คือ การสร้าง
สุขภาวะในชุมชน ผ่านกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดบุหรี่/เหล้า ทั้งนี้กลุ่ม ได้มีการดําเนินงานของกลุ่ม
ที่สําคัญในระยะที่ผ่านมา ดังนี้
1. เวทีเตรียมความพร้อมแกนนําเยาวชนในชุมชน
2. เวทีสร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่
3. การศึกษาชุมชน
ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. เวทีเตรียมความพร้อมแกนนําเยาวชนในชุมชน
1.1 การปรับสร้างแนวความคิดให้กับแกนนําโดยมีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการดังนี้
1.1.1 ทําความรู้จักความคุ้นเคย ในกลุ่มเยาวชน สร้างความคาดหวังร่วมกัน
1.1.2. ทําความเข้าใจนิยามสุขภาวะ 4 มิติ เป็นสุขภาวะทางปัญญา เชื่อมโยงจิตปัญญาและพุทธ
1.1.3 ทําความเข้าใจสุขภาพกับการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุนชนปลอดบุหรี่
1.1.4 การค้นหาผู้นํา ค้นพบผู้นํา ขับเคลื่อนกิจกรรมชุนชนปลอดบุหรี่ภายในจากชุมชน
ผลการดําเนินกิจกรรม
1. ทําความรู้จัก ทีมงาน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

35
2. ปรับวิธีคิด “นิยามสุขภาวะ” ให้เยาวชน/แกนนํา มองสุขภาวะเชื่อมโยง 4 ด้าน (ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ 2550 ) อย่างเข้าใจ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงทุกประเด็น (องค์รวม)
3. ค้นหาข้อมูลการสูบบุหรี่ บ้านดอนนาแก ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
4. สุขภาพกับการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
5. ค้นหาผู้นํา และค้นพบผู้นําในเวที
6.เกิดแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดบุหรี่
2. เวทีสร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ
2.1 บุหรี่/ยาสูบ เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
2.2 พิษภัยบุหรี่
2.3 สํารวจคนสูบบุหรี่ในครอบครัวและทัศนคติต่อบุหรี่
2.3 ทําอย่างไรให้ชุมชนเลิกบุหรี่ “ร่วมสร้างปลอดสร้างชุมชนปลอดบุหรี่
จากการดําเนินกิจกรรมทําให้ได้ผลดังนี้
1. เกิดทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน บ้านดอนนาแก โดย เกิดจากอาสาสมัครในชุมชนเอง
2. เด็ก เยาวชนและแกนนําหมู่บ้านร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทํากิจกรรมร่วมกัน โดย ทะลาย
ช่วงวัยของผู้เข้าร่วมเวที ทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. รู้จํานวนผู้สูบบุหรี่ครอบครัว และทัศนคติต่อบุหรี่ ของชุมชนบ้านดอนนาแก
4. วางแผนการทํากิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก ปลอดบุหรี่ เช่น หอกระจายข่าว, ปั่นจักรยาน/เดิน
รณรงค์ (เคาะบ้าน), ป้ายบ้านปลอดบุหรี่, ภาพวาด, หมอลํา/ละคร
3. ศึกษาชุมชน
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ การศึกษาชุมชนโดย ใช้เครื่องมือ ดังนี้
3.1 แผนที่เดินดิน
3.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน

ผลการดําเนินกิจกรรม
1. เด็ก และเยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้ และค้นพบประวัติศาสตร์ชมุ ชน (เริ่มก่อตั้ง) อาทิ ที่มาของชื่อบ้าน
ดอนนาแก มาจากต้นแก
2. เด็ก/เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้ศึกษา การเก็บข้อมูล เรียนรู้ และเข้าใจการใช้แผนที่เดินดินในการ
สํารวจชุมชน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม (การเกษตร/ สิ่งแวดล้อม/ ขยะ), เก็บข้อมูลครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่
, ผู้สูงอายุ , อสม., ผู้พิการ, เด็ก และบ้านบุคคลสําคัญในหมู่บ้าน
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รายชื่อแกนนําที่ทํางานร่วมกับเยาวชน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

เบอร์โทร

1

นายทองสุข จําเริญรักษ์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

084-9546406

2

นายทวี เหล่าลําขาบ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

-

3

นายประสงค์ พลไกรษร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

090-3486179

4

นางมะลิ ปรีกลุ

ประธาน อสม. ม.8

-

5

นายสามารถ นิกรกุล

แกนนํา

-

6

นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์

อสม.

084-3915071

7

น.ส.มีแวว ถิตย์วิลาศ

อสม.

085-7576632

8

น.ส.วิชุดา ขันธบูรณ์

แกนนําเยาวชน

084-792 2924

9

ด.ช.ชิษชนุพงศ์ ศรีโยธี

แกนนําเยาวชน

087-017 1136

10

น.ส.สโรชา มันคง

แกนนําเยาวชน

090-183 2268

11

ด.ญ.นนทิยา วินมูล

แกนนําเยาวชน

087-944 5012

12

ด.ช.คารม พลไกรษร

แกนนําเยาวชน

087-180 2544

ขั้นตอนที่หก
ก่อนที่คณะผู้วิจัยได้นํานักวิจัยชุมชนไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับชุมชน
นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดทัศนคติเกี่ยวกับการดําเนินงานในพื้นที่อื่นๆในเรื่องการดําเนินการเป็นหมู่บ้านปลอด
บุหรี่ โดยทางคณะผู้วิจัยได้สร้างเวทีเตรียมพร้อมก่อนศึกษาดูงาน และการวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นอย่างไร ชุมชน
มีความโดดเด่นด้านไหนบ้าง โดยเป็นการจัดเวทีถอดบทเรียนว่าตั้งแต่ทํางานในการพัฒนาชุมชนของตนตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรในการทํางาน โดยผ่านกระบวนการใช้สื่อ/วีดิ
ทัศน์ มีการการตั้งคําถาม/ตอบคําถาม ในการถอดบทเรียนครั้งนี้มีนักวิจัยชุมชนที่เข้าร่วมคือ แกนนําเยาวชน
,อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ในวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยมีการจัดเวทีอยู่
ที่ รพ.สต.หลุบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สิ่งทีน่ ่าภาคภูมิใจ
1. เด็ก และเยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้ และค้นพบประวัติศาสตร์ชุมชน (เริ่มก่อตั้ง) อาทิ ที่มาของชื่อ
บ้าน ดอนนาแก มาจากต้นแกที่มีมากในหมูบ่ ้าน
2. เกิดทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรม การขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดบุหรี่/เหล้า ภายใน บ้านดอนนาแก โดย
เกิดจากอาสาสมัครในชุมชนเอง และมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในหมู่บ้าน และภาคีการ
พัฒนาในตําบล
3. การจัดกิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก ปลอดบุหรี่ รูปแบบต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว, ปั่น
จักรยาน/เดินรณรงค์ (เคาะประตูบ้าน), ป้ายบ้านปลอดบุหรี่, ภาพวาด, หมอลํา/ละคร มีคนเข้าร่วม
กิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นจํานวนมาก
4. สามารถรู้ข้อมูล จํานวนผู้สูบบุหรี่ครอบครัว และทัศนคติต่อบุหรี่ ของชุมชนบ้านดอนนาแก รวมทั้ง
ทําแผนที่ความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เพิ่ม
5. สามารถลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ได้ และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อบุหรี่ ของคนชุมชนบ้านดอนนา
แกให้มาตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
6. กลุ่มเยาวชนสามารถขยายผลการดําเนินงานสู่กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนด้านอื่นๆได้ เช่น การ
แข่งขันกีฬา และมีเครือข่ายกับเยาวชนในที่อื่นๆ
สิ่งที่น่าปรับปรุง
1. ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
2.การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่เจ็ด
คณะผู้วิจัยและชุมชนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนปลอดบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการทัศนะศึกษา/ดู
งาน และการทําแบบบันทึกการศึกษาดูงาน โดยมีนักวิจัยชุมชนที่เข้าร่วมคือ แกนนําเยาวชน,อสม. ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงานรวมจํานวนทั้งสิ้น 36 คน ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2556 โดยศึกษาดูงานที่บ้านโนนคูน ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ขั้นตอนที่แปด
จัดเวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรับนักสูบโดยการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม
โดยนักวิจัยชุมชนที่เข้าร่วมคือ แกนนําเยาวชน,อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมจํานวนทั้งสิ้น 50
คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยมีการจัดเวทีอยู่ที่ วัดบ้านดอนนาแก
ขั้นตอนที่เก้า
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กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน (นักสูบ) ในการเก็บข้อมูลและให้บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดผู้
สูบเป็นผู้บันทึกข้อมูล มีการออกเยี่ยมบ้านสร้างคู่มือแรงใจนักสูบ มีการสร้างบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ (7 คน)
โดยนักวิจัยชุมชนที่เข้าร่วม คือ แกนนําเยาวชน,อสม. ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บ้านผู้สูบในบ้านดอนนาแก ดังนี้
1. กิจกรรมสํารวจผู้สูบ จํานวน 35 คน (วัดจากปริมาณการสูบ) มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
1.1 กลุ่มผู้สูบมาก
1.2 กลุ่มผู้สูบน้อย
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (ผู้สูบ) โดย จัดทีม ประกอบด้วย อสม. เยาวชน และบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
3. กิจกรรมบันทึกการสูบบุหรี่ (คู่มือแรงใจนักสูบ) เริ่มบันทึก ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน ผู้บันทึก คือ
ผู้ใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัวของนักสูบ
4. การติดตามและประเมินผล โดย อสม. อย่างน้อย 2 ครั้ง
5. สรุปผลจากคู่มือแรงใจนักสูบ และการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1 ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้รับเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ ในงานบุญ/งาน ประเพณี
5.2 ผู้ที่สามารถลดบุหรี่ได้รับการยกย่องในงานบุญ/งานประเพณี
5.3 ผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้รับกําลังใจจากชุมชน
สรุปการใช้ยาสูบ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สูบยาสูบ
เลิกสูบ
คงเหลือ (ผูส้ ูบ)

จํานวน 69 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 58 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.94
คิดเป็นร้อยละ 84.05

ขั้นตอนที่สิบ เวทีประชาคมมาตรการทางสังคมในการละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก โดย ผ่าน
เวทีการประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก เป็นการเปิดเวทีประชาคมแกนนําเยาวชน,อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
และประชาชนในชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 80 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาวัดบ้านดอนแก ต.หลุบ
จ.กาฬสินธุ์
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กิจกรรมการเปลี่ยนแปลง ก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ก่อนดําเนินการ
-

-

-

-

-

-

ไม่รู้พิษภัยบุหรี่ สารพิษต่างๆ ใน ยาสูบ 1
มวน
มีการแบ่งขายบุหรี่ให้แก่เด็ก/โชว์บุหรี่ตาม
ร้านค้า
มีการสูบบุหรี่แบบไม่ได้สนใจผู้คนรอบข้าง
มีการสูบบุหรี่ในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จํานวนมาก
มีการสูบบุหรี่ในที่งานประเพณี งานบุญต่าง
ๆ
ไม่เคยคิดว่าจะดําเนินการโครงการนี้ใน
ชุมชนได้
เชื่อว่าการสูบยาเป็นเรื่องธรรมดา สูบจาก
ผู้ใหญ่ถึงคนรุ่นหลัง
ค่านิยมยุคเก่า มวนยาสูบเอง สู่การสูบบุหรี่
หลากหลายยี่หอ้

หลังดําเนินการ
-

รู้พิษภัยบุหรี่ สารพิษต่างๆ ใน ยาสูบ 1 มวน

-

รู้กฎหมายในส่วนของร้านค้า ปฏิเสธการแบ่ง
ขาย ไม่โชว์
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ เลิก สูบบุหรี่อย่างชัดแจ้ง
ผู้ติดยาสูบ หาวิธีการ ลด ละเลิก ยาสูบ
ได้แกนนําเยาวชน ผู้นํา คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพื่อสุขภาพ
ได้ทํารณรงค์การไม่สูบยาสูบในงานประเพณี
งานบุญต่างๆ
สุขภาพของผู้สูบกลับคืนมาปกติ รางกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
หยุดนักสูบหน้าใหม่ และให้กาํ ลังใจผู้เลิกสูบ

-

-

-

-

-

-

มาตรการของหมู่บ้านมีการยอมรับ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ให้ความสําคัญในทุกเวทีในหมู่บ้าน ตระหนัก
และรับรู้ร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อสุข
ภาวะของชุมชนในหมู่บ้าน

มาตรการทางสังคมเพื่อการลด ละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก
โดย ผ่านเวทีการประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก
ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
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1. ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
2. ห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน
3. ติดป้ายปลอดบุหรี่ในงานบุญ/งานประเพณี (ฮีตสิบสอง)
4. ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนให้ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ไม่จําหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
4.2 ไม่แบ่งบุหรี่ขาย
4.3 ไม่โชว์บุหรี่/ไม่ติดป้ายลดราคา/ไม่โฆษณาบุหรี่
4.4 ผู้สูบบุหรีต่ ้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

การนําเรื่องยาสูบและพิษภัยต่างๆ เข้าไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสองโดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานนี้ปลอดบุหรี่)
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน
3. ใช้สื่อแผ่นป้าย โปสเตอร์รณรงค์ การลดละเลิก และปลอดบุหรี่ในงานบุญงานประเพณี ทั้งจาก สสส.
และนักวิจัยชุมชนจัดทําขึ้น
ฮีตสิบสอง
คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริตตะ
สันสกฤต จาริตะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี
1. บุญเข้ากรรม (บุญปีใหม่ทําบุญตักบาตร)
- งานปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2. บุญคูณลาน (สถานที่นวดข้าว เรียกว่า ลาน การนําข้าวมานวดเป็นกอง)
- การสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

3. บุญข้าวจี่ (บุญเดือน 3)
- นําข้าวเหนียวมาจี่ (ย่าง) ทาไข่ เป็นการทําบุญให้ทาน
4. บุญพระเวส (บุญเดือน 4)
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- พระเวส หมายถึง พระเวสสันดร
- เป็นการทําบุญฟังเทศน์ในวันเดียวจนจบ
5. บุญสรงน้าํ (บุญสงกรานต์)
- วันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ําดําหัว ขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ําพระ
หมายเหตุ บ้านดอนนาแก ได้จัดงานฉลองหอระฆัง มีกิจกรรมทีซ่ ุ้มประตูโขง แจกของรางวัล
6. บุญบั้งไฟ
- จุดบั้งไฟบูชาพระญาแถน ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
- จัดขบวนแห่บั้งไฟ นําสื่อเดินรณรงค์พิษภัยบุหรี่
7. บุญชําฮะ (บุญเบิกบ้าน)
- ทําบุญที่บริเวณกลางหมู่บ้าน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการโยงสายสิญจ์ตามบ้านเรือน
- เป็นการป้องกันภัยอันตรายของหมู่บ้าน
8. บุญเข้าพรรษา
- พระสงฆ์จําวัด 3 เดือน ไม่มีการจาริกไปแห่งใด หรือออกบิณฑบาต
- ประชาชนทําบุญตักบาตร ถือศีล ภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอด 3 เดือนหรือตลอดไป
- ถวายเทียนพรรษา
9. บุญข้าวประดับดิน
- จัดหาอาหารคาวหวานเป็นห่อๆ เพื่อแจกจ่ายให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
10. บุญข้าวสาก
- การเขียนชื่อบุคคลที่เราต้องการทําบุญให้ทานลงในพาข้าว (ชุดสํารับข้าว) เรียก ข้าวสาก
11. บุญออกพรรษา
- เมื่อพระสงฆ์จําวัดครบ 3 เดือน สามารถจาริกไปที่แห่งใด หรือออกบิณฑบาตได้
- ประชาชนทําบุญตักบาตรเทโว
12. บุญกฐิน
- ผ้าสดึงทําเป็นกรอบขึงเย็บจีวร เรียก ผ้ากฐิน นําไปถวายพระที่วัด
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- ตั้งกองกฐิน เรี่ยไรปัจจัยตามจิตศรัทธาถวายวัดและอุทิศผลบุญให้แก่ผทู้ ลี่ ่วงลับ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยการจับประเด็นสําคัญ สรุปสาระเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยบุหรี่ ปัญหา การปฏิบัติ อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) และนําเสนอข้อมูลในรูปการบรรยายและนําเสนอข้อมูล
6. การประเมินผล
การประเมินผลจากโครงการเรื่อง การนําเอามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ จะวิเคราะห์ข้อมูลตาม CIPP Model ในการประเมินผล โดยจะให้รายละเอียดบริบท ตัวละครที่มี
บทบาทสําคัญ การสื่อสารเนือ้ หา และความเข้าใจเนื้อหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และผลการปฏิบัติจําแนกตามด้านต่างๆ
การประเมินผล โดยใช้ CIPP Model ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบทชุมชน
สถานการณ์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวโน้ม
2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความร่วมมือหรือการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย ซึง่ เป็นทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มแี นว
ปฏิบัติเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วม
ตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหา
แนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น จัด
ประชาคมตําบลหลุบ เปิดเวทีสาธารณะ นักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
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ระยะเวลา (12 เดือน)

กิจกรรม /ขั้นตอนการวิจัย
- ประชุมจัดทําโครงร่างการวิจัย และเสนอของบประมาณ
- เข้าร่วมเวทีความเข้าใจงานวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการ
ขับเคลื่อนมติยาสูบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระยะที่ 1 : การเตรียมการ
1.1 จัดประชุมทีมวิจัยเพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
การวิจัยและกําหนดบทบาทหน้าที่
1.2 ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับ ต.หนองตอกแป้น
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1.3 เรียนรู้ ศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 4 ชิ้น
- ประวัติศาสตร์ชุมชน (Time Line)
- ระบบสุขภาพชุมชน
- ปฏิทินชุมชน
- ศึกษาเชิงรายละเอียดบุคคล
ต้นแบบเลิกบุหรี่
1.4 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
1.5 การประเมินผลและสรุปผลการศึกษา การประเมินผล

มิ.ย.
55

ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

*
*

*
*
*

*

*
*

*

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56
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โดยใช้ CIPP Model
ระยะเวลา (12 เดือน)

กิจกรรม / ขั้นตอนการวิจัย
มิ.ย.
55

ระยะที่ 2 : การปฏิบัติการ
2.1 ค้นหาข้อมูล
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนปลอดบุหรี่
(มาตรการทางสังคม, บุคคลต้นแบบฯลฯ)
2.3 ดําเนินการตามแผน โดยจัดอบรมพิษภัยบุหรี่ (สูบบุหรี่/
กลุ่มเสี่ยง/ผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม
2.4 สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม
2.5 กิจกรรมจากชุมชน…
2.5 การประเมินผลและสรุปผลการศึกษา โดยใช้ CIPP
Model
ระยะที่ 3 : การประเมินผลและสรุปผลการศึกษา
การประเมินผล โดยใช้ CIPP Model
3.1 จัดเวทีถอดบทเรียน
3.2 จัดประชาคมตําบลหลุบ
3.3 เปิดเวทีสาธารณะนักวิจัยร่วม ในชุมชนในงานมหกรรม
การจัดการความรู้ (KM) จ.กาฬสินธุ์

ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

*

*

*

*

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
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3.4 ประชุม สรุปและประเมินผลภาพรวมทั้งโครงการ
3.5 รายงานฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ : ขยายเวลาการดําเนินงาน ถึง 31 ธันวาคม 2556

*
*
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
และเพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม คณะผู้วิจัยจะนําเสนอผลการศึกษา
แยกเป็นประเด็น ดังนี้

4.1 เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับ
พื้นที่
การนํารูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับ
พื้นที่ โดย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ ดังนี้
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังด้วยตนเอง และ
ใช้มาตรการทางสังคม ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และ
การให้ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
2. ขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา
3. สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
และไม่สูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ และที่ทํางาน
4.1.1 บริบทแวดล้อมของชุมชน
ในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นั้น จําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลบริบทของบ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ ทั้งในด้านสภาพทั่วไปของชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครอง โดยผลจากการศึกษามี ดังนี้
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1) สภาพทั่วไปของชุมชน
บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 910 ไร่ มีบ้านเรือน 90 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 395 คน ประชาชนบ้านดอนนาแก หมู่ที่
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8 ตําบลหลุบมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 395 คน มีคนทั่วไปจํานวน 348 คน ผู้สูงอายุจํานวน 39 คน และผู้
พิการ จํานวน 8 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554)
2) สังคมและวัฒนธรรม
ชาวบ้ า นดอนนาแกจะมี ค ล้ า ยคลึ ง กั บ สั ง คมอี ส านส่ ว นใหญ่ ที่ เ มื่ อ เป็ น สั ง คมเกษตรกรรมแล้ ว ก็ จ ะมี
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร มีความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติที่คอยดูแลไร่นาเรือกสวน จึง
ก่อให้เกิดพิธีกรรมที่มีความสอดคล้องกับประเพณีดังกล่าว เช่น การไหว้พระแม่โพสพ เป็นต้น นอกจากมี
พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านดอนนาแกยังมีวิถีปฏิบัติตามแบบการดําเนินชีวิต
แบบคนอีสานทั่วไป คือ การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และข้อห้ามขะลํา เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว กระแสโลกาภิวัตน์ที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในสังคมก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ลักษณะ
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของบ้ า นดอนนาแกเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไป กล่ า วคื อ จากที่ มี ลั ก ษณะทางสั ง คมแบบ
เกษตรกรรมทั้งหมด เมื่อกระแสความเจริญทางด้านวัตถุเริ่มไหลเข้ามาสู่หมู่บ้าน ก็ทําให้สังคมแบบชนบทเริ่มจะ
เปลี่ยนไปทีละน้อย นําไปสู่สังคมแบบเมืองที่มีความเจริญในหลายๆด้าน เช่น เริ่มมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆทาง
การเกษตรเข้ามาใช้ในการทํางาน เด็กและเยาวชนเริ่มให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีสารเทศที่ทันสมัยมากขึ้น
เป็นต้น ในส่วนของประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ เยาวชนหรือเด็กในหมู่บ้านเริ่มที่จะหันหน้าเข้าสู่ความ
นิยมทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย ทําให้
เด็กและเยาวชนเริ่มมองว่าความเชื่อหรือประเพณีต่างๆ ในสังคมนั้นมีความล้าหลัง และไม่ให้ความสําคัญ
น้อยลง ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อภายในชุมชน จึงมักจะไม่ได้รับความ
นิยมจากเด็กและเยาวชนมากนัก
3) เศรษฐกิจ
ชาวบ้ านส่ว นใหญ่ ทําอาชี พ เกษตรกรรม โดยจะทํ านามากที่ สุ ด สําหรั บบริ โภคเองและสําหรับ ขาย
นอกจากนี้ก็เริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา เป็นต้น ส่วนอาชีพรองลงมา
คือรับจ้างทั่วไปและค้าขาย รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีการประกอบ
อาชีพภายในชุมชน อาจจะมีการเดินทางไปประกอบอาชีพภายในตัวอําเภอเมืองและต่างจังหวัด เพื่อส่งเงิน
กลับมาจุนเจือทางบ้าน
4) ผู้มีส่วนร่วม
โครงการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่หมู่บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตําบล
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หลุบ โรงพยาบาลสุขภาพตําบล ผู้ใหญ่บ้านดอนนาแก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนนาแก อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) รวมทั้งชาวบ้านหมู่บ้านที่ร่วมมือกัน
ข้อมูลการสูบบุหรี่ของชาวบ้านดอนนาแก
หมู่บ้านดอนนาแกมีประชากร 395 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554) ผู้ที่สูบบุหรี่ 69 คน คิดเป็นร้อยละ
17.46 สูบบุหรี่มวนเอง จํานวน 30 คน สูบบุหรี่สําเร็จรูปจํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบแต่ละวัน จํานวน
662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่ละวัน เฉลี่ย 1,576 บาท สูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 9.59 มวน จ่ายค่าซื้อ
บุหรี่ เฉลี่ยวันละ 22.84 บาทต่อคน ซึ่งทําให้หมู่บ้านสูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยถึงเดือนละ 47,280 บาท
สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยปีละ 567,360 บาท ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบ
บุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชนโดยตรง ทั้งผู้สูบบุหรี่เอง และคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการ
เจ็บป่วย พบว่า ชาวบ้านบ้านดอนนาแก หมู่ที่ 8 มีการเจ็บป่วย คือ โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน โรคความดัน
โลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ ทั้งบุหรี่มือหนึ่ง และบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าว
พบว่า มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่มากขึ้น นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควัน
บุหรี่มือสองได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ มีการชักชวนคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่
และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัวผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
4.1 รูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับพื้นที่
มีรูปแบบ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมนักวิจัยชุมชน /แกนนําเด็กและเยาวชน
ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมนักวิจัยชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจ ระหว่างนักวิจัยภายนอกและนักวิจัยชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของการทําการวิจัยและผลที่ได้รบั จากการทําวิจัยในครั้งนี้
2. สร้างพลังความรู้ เพื่อค้นหาตัวตนของนักวิจัยชุมชน และต้นทุนทางสังคมของชุมชน และโดยใช้
เครื่องมือ 4 ชิ้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน (Time Line) แผนที่เดินดิน ระบบสุขภาพชุมชน และปฏิทิน
ชุมชน
3. สร้างพลังขับเคลื่อน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขยายความคิด โดยการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
เพื่อตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล
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ผลที่ได้รับจากการเตรียมทีมวิจัย ทําให้ผู้วิจัยได้นําไปใช้การดําเนินโครงการ ดังนี้
1. นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจ และเห็นคุณค่า ความสําคัญของการทําการวิจัย โดยให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือในการดําเนินโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
2. การสร้างความรู้แก่นักวิจัยชุมชน ทําให้รู้ตัวตนของนักวิจัยชุมชน และต้นทุนทางสังคมของชุมชน
ในด้านความรู้ ความคิด วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้นํา เพื่อใช้วางแผนในการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทของบุคลและชุมชน
2. รูปแบบการสร้างกระแส
ผู้วิจัยได้นํานักวิจัยไทบ้านและเยาวชนนักวิจัยได้สรุปข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดแล้ว
กิจกรรมแรกที่ทํา คือ การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน โดยแกนนําชุมชนบ้านดอนนาแก เพื่อ
ชาวดอนนาแก ของชาวดอนนาแก ซึ่งเป็นการสร้างกระแสให้ชุมชนในบ้านดอนนาแก ชุมชนใกล้เคียง
และชุมชนอื่น ๆ มีการสร้างสรรค์โดยการผลิตสื่อรณรงค์ โดยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยไท
บ้านและเยาวชน หลังจากผลิตสื่อเสร็จก็มีการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านและมีการเคาะประตูบ้านเพื่อแจก
เผยแพร่ความรู้ นอกจากนั้นยังมีการกระพือข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี โดยร่วมเดินรณรงค์ใน
ตําบลของตนเองในเวทีมวยอีกด้วย
ผลที่ได้รับจากกระบวนการนี้
การสร้างกระแสให้ชาวบ้านตื่นตัว รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ จะเห็นได้ว่าปัจจัยความสําเร็จที่เกิด
ขึ้นมาจากแกนนําเด็กและเยาวชนที่มาขับเคลื่อน เมื่อลูกหลานของตนเองลุกขึ้นมาเดินรณรงค์ ผู้ใหญ่
ต่างเฝ้ามองด้วยความชื่นชม และให้กําลังใจ เกิดบรรยากาศในการสร้างทีมนักวิจัยเด็กนํา ผู้ใหญ่หนุน
ด้วยสายสัมพันธ์ทางครอบครัว และชุมชน
ข้อพึงระวังของการนํารูปแบบการสร้างกระแสไปใช้ มีดังนี้
1. ควรสํารวจแหล่งร้านค้าทีม่ ีการจําหน่ายบุหรี่ และบ้านผู้ที่สูบบุหรี่ไว้ลว่ งหน้า หากเกิดการ
ต่อต้านพยายามเปิดใจ
2. การจัดทีมในการรณรงค์และเคาะประตูบ้านในชุมชนควรมีทั้งเด็ก เยาวชนและทีมผูใ้ หญ่
ภายนอกไปพร้อมๆ กัน เพื่อร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ ทัง้ นี้ ทีมเคาะประตูบ้านต้องมี
ทักษะในการสือ่ สาร และการแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นอย่างดี
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3. รูปแบบการสร้างต้นแบบ
การสร้างบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 100 % โดย เป็นบุคคลในชุมชนที่ติดบุหรี่แล้วสามารถ
เลิกบุหรี่ได้ 100 % หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นบุคคลต้นแบบ และครอบครัวของบุคคลต้นแบบนั้นถือ
เป็นครอบครัวต้นแบบการเลิกบุหรี่ เนื่องจากเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวสามารถเลิก
บุหรี่ได้ 100 %
ผลที่ได้รับจากกระบวนการ เป็นดังนี้
ผู้สูบยาสูบ
เลิกสูบ
คงเหลือ (ผูส้ ูบ)

จํานวน 69 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 58 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.94
คิดเป็นร้อยละ 84.05

ปัจจัยความสําเร็จที่เกิดขึ้น ได้แก่ ครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ลูกขอร้องให้พ่อเลิกสูบบุหรี่ หรือกิจกรรม
สร้างพันธะสัญญาในเวที ว่าจะเลิกบุหรี่ จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ทางครอบครัวจะมีผลต่อการตัดสินใจเลิก
บุหรี่ของบุคคลต้นแบบ
ข้อพึงระวังในการสร้างต้นแบบ มีดังนี้
1. การจัดเวทีเฉพาะผู้สูบบุหรี่นั้น ไม่ค่อยได้รบั ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายนี้ ดังนั้น การจัดเวที
จึงเป็นเวทีของเด็ก เยาวชนและครอบครัวทีผ่ ู้สูบบุหรี่แทน เพื่อให้พลังแห่งครอบครัวเป็น
แรงผลักดันในการเลิกบุหรี่ของกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป
2. แม้เป้าหมายในการเลิกบุหรี่ 100% ของเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่ควรละเลย ความสําเร็จรายทางสําหรับ
บุคคลที่สามารถลดปริมาณการสูบลงได้ก็ควรส่งเสริมให้กาํ ลังใจ ตลอดจนกระตุ้นให้มีความ
พยายามมากขึ้น

4. รูปแบบการสร้างพืน้ ที่ปลอดควันบุหรี่
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การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดควันบุหรี่ มีปัจจัยความสําเร็จจากการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการ
บริโภคยาสูบ การศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ การพัฒนาทักษะของนักวิจัยชุมชน การสร้างแกนนําที่
เข้มแข็ง ตลอดจนความร่วมมือในการสร้างมาตรการทางสังคม เพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน
ผลที่ได้รับจากกระบวนการ เกิดพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ บริเวณบ้าน วัด โรงเรียนและที่ชุมชน เป็นพื้นที่
ปลอดควันบุหรี่
5. รูปแบบการใช้วัฒนธรรมฮีตสิบสอง เป็นกุศโลบายในการลดละเลิก บุหรี่
การใช้วัฒนธรรมฮีตสิบสอง เป็นกุศโลบายในการลดละเลิกบุหรี่ โดย คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริต
ตะ สันสกฤต จาริตะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี โดย นําเรื่อง
ยาสูบ และพิษภัยต่างๆ เข้าไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสอง โดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานนี้ปลอดบุหรี่)
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน
3. ใช้สื่อแผ่นป้าย โปสเตอร์รณรงค์ การลดละเลิก และปลอดบุหรี่ในงานบุญงานประเพณี ทั้งจาก
สสส.และนักวิจัยชุมชนจัดทําขึ้น
ผลที่ได้รับจากกระบวนการ เป็นดังนี้
งานบุญประเพณีในชุมชนเป็นงานปลอดบุหรี่ โดย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากบุคคล
ภายในและภายนอกชุมชนที่เข้ามาร่วมงานบุญประเพณี
6. รูปแบบการใช้มาตรการทางสังคมในการลด ละเลิก บุหรีใ่ นชุมชน
มาตรการทางสังคมเพื่อการลด ละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก เกิดขึ้นโดย ผ่านเวทีการ
ประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก ต.หลุบ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
2. ห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน
3. ติดป้ายปลอดบุหรี่ในงานบุญ/งานประเพณี (ฮีตสิบสอง)
4. ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนให้ปฏิบัติ ดังนี้ ไม่จําหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี, ไม่แบ่ง
บุหรี่ขาย, ไม่โชว์บุหรี่/ไม่ติดป้ายลดราคา/ไม่โฆษณาบุหรี่ และผู้สูบบุหรีต่ ้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
ผลที่ได้รับจากกระบวนการ ปัจจัยแหงความสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือคนจากคนในชุมชน และ
ร้านค้าในชุมชนซึ่งมีอยู่ 6 ร้าน ต้องยอมรับว่ามาตรการทางสังคมเป็นเพียงข้อตกลงร่วมกัน ไม่ได้มีบทลงโทษใด
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การที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนนั้นทุกคนในหมูบ่ ้านต้องร่วมเมือกัน เพื่อส่งต่อพื้นที่ชุมชนให้ลูกหลานปลอดควัน
บุหรี่ รวมไปถึงเป็นเกิดชุมชนสุขภาวะที่ปลอดโรคภัยที่มาจากบุหรี่เช่นเดียวกัน

4.2 ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
จากผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความมีความตื่นตัว ตระหนัก รับรู้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
ชุมชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มที่ การสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน นํากิจกรรมลงไปขับเคลื่อน โดย
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อน คือ กลุ่มแกนนําเยาวชน ที่เกิดจากแรงผลักดันในการรับรู้ ผลที่เกิดจากการรับรู้ใน
เรื่องพิษภัยหรือโทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และมองว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
แกนนําเยาวชน ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่ทําให้การดําเนินการประสบผลสําเร็จ ชุมชนได้ตัว
แบบแกนนําที่สําคัญ โดยเยาวชนตระหนักถึงพิษภัย หรือโทษของการสูบบุหรี่มากขึ้น สะท้อนให้เห็นการเข้ามา
มีส่วนร่วม เริ่มจากการทํางานเป็นทีม การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีในการมอง
สุขภาวะเชื่อมโยง อย่างเข้าใจ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงอย่างมีองค์รวม โดยการสะท้อนให้เยาวชนรับรู้ถึง
สภาพปัญหาของสังคม การสํารวจชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน การเรียนรู้ การทําสื่อต่างๆในชุมชนของ
ตนเอง รูปแบบสําคัญที่ทําให้การขับเคลื่อนประสบผลสําเร็จ จึงต้องเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ชุมชน คนใน
ชุมชนรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับสภาพปัญหาในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชน เป็น
ชุมชนปลอดบุหรี่ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยความสําเร็จ ที่เกิดจากการดําเนินการ ดังนี้
1. เวทีเตรียมความพร้อมแกนนําเยาวชนในชุมชน เพื่อปรับสร้างแนวความคิดให้กับแกนนํา โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญ คือทําความรู้จักความคุ้นเคย ในกลุ่มเยาวชน สร้างความคาดหวังร่วมกันเยาวชน สร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับวิธีคิด “นิยามสุขภาวะ” ให้เยาวชนหรือแกนนํา มองสุขภาวะเชื่อมโยง 4 อย่าง
เข้าใจ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม การค้นหาข้อมูลการสูบบุหรี่ในหมู่บ้านของตน
เรียนรู้สุขภาพกับการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ และค้นหาผู้นํา โดยการเปิดเวที เพื่อให้เกิด
แผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดบุหรี่ได้ โดยแกนนําสําคัญ คือ กลุ่มเยาวชน ในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่
ในการที่จะพัฒนาหมู่บ้าน สร้างสรรค์และพัฒนา ขับเคลื่อนและต่อยอดการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่ เวทีที่สําคัญคือ เยาวชนสํานึกรักชุมชน หวงแหนและเห็นคุณค่าชุมชน และร่วมที่จะแก้ปัญหาของ
ชุมชน
2. เวทีสร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ จากการมีเวทีที่ให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ก่อให้เกิดทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน บ้านดอนนาแก
โดย เกิดจากอาสาสมัครในชุมชนเอง เด็ก เยาวชนและแกนนําหมู่บ้าน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดย ทะลายช่วงวัยของผู้เข้าร่วมเวที ทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ รู้จํานวนผู้สูบบุหรี่ครอบครัว และทัศนคติต่อบุหรี่ ของชุมชนบ้านดอนนาแก เห็นถึงพิษภัยที่เกิดจากการ
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สูบบุหรี่ นํามาซึ่งการวางแผนการทํากิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก ปลอดบุหรี่ เช่น จากการดําเนินการผลิต
สื่อโดยให้กลุ่มเยาวชนเป็นนักประกาศโดยใช้หอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชน
ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ การปั่นจักรยานหรือการเดินรณรงค์อย่างเข้าถึงโดยการเข้าไปเคาะบ้านการส่งเสริม
การทําป้ายบ้านปลอดบุหรี่ การภาพวาดหรือการนําเสนอสื่อต่างๆ ที่สะท้อนให้เป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่ที่น่าอยู่
3. ศึกษาชุมชน จากการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมเรียนรู้ รับรู้ สภาพปัญหาในชุมชน โดยการดึง
เด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเริ่มจากที่มาของหมู่บ้าน การก่อตั้งชุมชน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นการสํานึกรักชุมชน หวงแหน และร่วมปลูกฝังเยาวชน ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
ได้ และจะเป็นชุมชนที่ปลอดบุหรี่ได้อย่างสมบูรณ์ หากคนในชุมชนร่วมพลัง เสริมสร้าง และพัฒนาชุมชน โดย
การขับเคลื่อนที่สําคัญของกลุ่มแกน การทําแผนที่เดินดินในการสํารวจชุมชน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
(การเกษตร/ สิ่งแวดล้อม/ ขยะ) และการเก็บข้อมูลครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ ผู้สูงอายุ อสม. ผู้พิการ เด็ก และ
บ้านบุคคลสําคัญในหมู่บ้าน
ดังนั้น เวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของสังคมอย่างเป็นพลวัต อีกทั้งการดําเนินงานหรือการปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม โดยแกนนําเยาวชน ที่ถือว่าเป็นตัวกระตุ้น และเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้ชุมชนเป็นหมู่บ้าน
ปลอดบุหรี่ ตระหนัก รับรู้ เห็นปัญหาและร่วมแก้ปัญหาชุมชนได้

4.3 การยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึง่ ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการ
ในการขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันดําเนินงาน
มากกว่าการดําเนินงานตามนโยบายการสั่งการ หรือเป็นการสร้างกระแสแล้วหายไป แต่เป็นการดําเนินการของ
ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน
ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งตําบลหลุบได้มี
เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง มีแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการ
รวมตัวของแกนนําชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และเทศบาลตําบลหลุบได้
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้
ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็นต้นทุนที่สําคัญใน
การยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบ “ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วน
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ร่วมเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความสําคัญเป็น
พลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนในชุมชน
กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการดําเนินการครั้งนี้คือ คณะผู้วิจัยได้ทราบว่าบ้านดอนนาแก ม.8
ต.หลุบ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้นําชุมชนรุ่นใหม่ อายุยังน้อย แต่การพัฒนายังไม่ก้าวหน้าหลุดออกจาก
การพัฒนาแบบเดิมที่เคยมีมา คณะผู้วิจัยจึงได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้นําชุมชนรวมทั้งได้แนะนํา
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนเพื่อจุดประกายให้เกิดกระบวนการพัฒนา ผู้นําชุมชนจึงมีความสนใจนโยบายดังกล่าวพร้อมกับมีการ
ประชุมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ถึงโทษของการสูบบุหรี่เป็นประจําทุกวันให้ชาวบ้านทุกคนได้ทราบ มีการสนทนากลุ่มกันระหว่างชาวบ้านที่
ศาลาวัดบ้านดอนนาแก เพื่อดําเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน คณะผู้วิจัยวิจัยนอกจากจะจุดประกายผู้นํา
ชุมชนและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้จุดประกายให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มเยาวชนอีกด้วยเรียกว่า เยาวชน
แกนนํา ให้เยาวชนเป็นแกนนําขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในการเลิกสูบบุหรี่และการพัฒนาด้านอื่นๆตามมา
โดยเมื่อเยาวชนเห็นคณะผู้วิจัยพูดคุยกับผู้นําชุมชนจึงเกิดความสงสัยว่าคุยอะไรกันจึงเขามาดู คณะผู้วิจัยจึงมี
การพูดคุยกับเยาวชนและให้เยาวชนได้ไปชักชวนเพื่อนมาเข้าร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม เยาวชนจึงมีการรวมตัวกัน
เพื่อที่จะทํากิจกรรมกลุ่มที่ศาลาวัด โดยกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการสังเคราะห์ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่พร้อมทั้งนําเสนอสิ่งที่ได้จากการทํากิจกรรมกลุ่มเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ให้ความรู้เสริมแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการ
ตระหนักถึงโทษของบุหรี่และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ จากนั้นมีการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างชาวบ้าน
และเยาวชนในชุมชนด้วยการทํากิจกรรมศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือทั้ง 4

แบบคือ แผนที่เดินดิน

ประวัติศาสตร์ชุมชน และปฏิทินบุญประเพณีของชุมชน โดยแบ่งกลุ่มรวมกันทั้งชาวบ้านและเยาวชนตามคุ้มที่
ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักและเข้าใจลักษณะพื้นที่ในชุ มชนของตนเองและครอบครัวที่สูบบุหรี่
รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนในชุมชนอีกด้วย ต่อมาคณะผู้วิจัยได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์
การเลิกสูบบุหรี่รอบชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ต่อตนเอง
และคนรอบข้าง โดยมีการประสานงานร่วมกับผู้นําชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยาวชน และชาวบ้าน
ดอนนาแกทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมทุกคน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแกนนําชุมชน เยาวชน ชาวบ้านที่
สนใจร่วมกิจกรรม และผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วเพราะอยากเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม ส่วนคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะเกิดความรู้สึกอายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุชาย ซึ่งก่อนที่
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จะมีการเดินรณรงค์ทุกคนจะร่วมกันเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการเดินรณรงค์ เมื่อถึงวันรณรงค์ชาวบ้านและ
เยาวชนได้มาร่วมกันเดินรณรงค์โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่พบเห็นเป็นจํานวนมาก และเยาวชนยังมีการแสดง
รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การรณรงค์กันอย่างสนุกสนาน
หลังจากที่มีการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการผลักดันให้เกิดการ
ทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชนออกมาเป็นส่วนขับเคลื่อนมติสมัชชาบ้านดอนนาแก สามารถแบ่งทีมงานฝ่ายที่
เกี่ยวข้องออกได้ 3 ฝ่าย ดังนี้
ทีมนักวิจัยภายนอก
(สสจ อปท มทร กส)

ทีมปฏิบัติการ
(ผู้นําชุมชน อสม. แกนนํา
เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ทีมสนับสนุน
Node จ.อุบลราชธานี

แผนภาพแสดงส่วนขับเคลื่อนมติสมัชชาบ้านดอนนาแก
เมื่อชาวบ้านมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม “เวทีมวย” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางตําบลหลุบได้มีการจัดการแข่งขันมวยการกุศลขึ้น คณะผู้วิจัย แกนนําชุมชน
แกนนําเยาวชน และชาวบ้านจึงพากันจัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มือหนึ่งและบุหรี่มือสองด้วยการจัดทําสื่อ
ต่างๆไปรณรงค์บนเวทีมวยแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่
มือหนึ่งและบุหรี่มือสอง มีการติดสื่อภาพและข้อความรณรงค์ต่างๆไว้ตามเวทีมวย ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ
ในบริเวณงานไม่มีใครกล้าสูบบุหรี่หรือถ้าสูบบุหรี่ก็จะนําบุหรี่ไปโยนทิ้งและเหยียบทิ้ง เพราะผู้ที่มาร่วมงานให้
ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี
หลังจากที่จัดกิจกรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแล้ว พบว่ายังมีผู้ที่ไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้วิจัยจึงได้ประสานงานกับผู้นําชุมชน อสม. อบต.
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อทํากิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โดยการนําของ อส
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ม.ได้สํารวจครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ว่ามีกี่ครัวเรือน จากนั้นจึงดําเนินการไปเยี่ยมบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่เพื่อให้ทราบ
ถึงภาวะสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่และคนในครอบครัว การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เมื่อทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงมีการประชุมถอดบทเรียนผลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านและหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยการมี
มาตรการขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่ยังสูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ให้เอกสารที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของบุหรี่ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง และที่สําคัญคือการให้กําลังใจจากคนในครอบครัวและคนในชุมชน โดย
การเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่คนรอบข้างมีการรังเกียจ ไม่คบค้าสมาคมด้วย มาเป็นการให้กําลังใจในการเลิก
สูบบุหรี่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่มีแรงบันดาลใจและเกิดความรู้สึกว่ายังมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างในการเลิก
สูบบุหรี่ เมื่อชาวบ้านสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ เพื่อเป็นการ
ยกย่องสรรเสริญว่าสามารถเอาชนะใจตัวเองในการเลิกสูบบุหรี่ได้ นอกจากนั้นยังประสานงานขอความร่วมมือ
จากทางร้านค้าในชุมชนไม่ให้จําหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ํากว่า 18

ปี และกระบวนการดําเนินการแบบมี

ส่วนร่วมสุดท้ายคือ มีการขยายผลการดําเนินงานสู่แกนนําชุมชนในตําบลหลุบทั้ง 15 หมู่บ้าน โดยแกนนํา
ชุมชน แกนนําเยาวชนของบ้านดอนนาแกเป็นผู้เผยแพร่กระบวนการดําเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานเองทุกขั้นตอนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขยายผลของกระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมในชุมชนให้กับชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆต่อไป
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนนาแกที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแกนนําชุมชน
แกนนําเยาวชน และชาวบ้านเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนา โดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอด
บุหรี่และชุมชนที่ความเข้มแข็งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆตามมา แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของผู้คนในชุมชน และการรักท้องถิ่นของตนจากเดิมที่มีแนวทางการ
พัฒนาที่ดีอยู่แล้วแต่ขาดการกระตุ้นและการดําเนินงานที่จริงจัง เมื่อคณะผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อจุด
ประกายไฟแห่งการพัฒนาแก่แกนนําทุกฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนจึงเกิดการตระหนักที่จะร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนให้ยั่งยืนและสามารถขยายผลการดําเนินงานไปสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

การประเมินผล โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เนื่องจากบ้านดอนนาแก มีลักษณะ
เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมืองและมีกระแสความเจริญทางด้านวัตถุเริ่มไหลเข้ามาสู่หมู่บ้าน นําไปสู่สังคมแบบเมืองที่
มีความเจริญในหลายๆด้าน เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทํางาน เด็กและเยาวชนเริ่มให้ความสนใจต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทําให้เด็กเกิดการลอกเลียนพฤติกรรมต่างๆจากสื่อ การสูบบุหรี่เป็น
พฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสื่อประเภทต่างๆ เด็กและเยาวชนจึงอาจมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่เพิ่ม
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มากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยทําให้ส่งผลไปถึง
ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและการขาดแคลนกําลังแรงงานในครอบครัวอีกด้วย
2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) คณะผู้วิจัยมีการร่วมมือกับชาวบ้านและ
กลุ่มเยาวชน โดยให้เยาวชนเป็นแกนนําขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในการเลิกสูบบุหรี่ มีการทํากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนด้วยการทํากิจกรรมศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือการทํา แผนที่เดิน
ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน และปฏิทินบุญประเพณีของชุมชน โดยแบ่งกลุ่มรวมกันทั้งชาวบ้านและเยาวชนตาม
คุ้มที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักและเข้าใจลักษณะพื้นที่ในชุมชนของตนเองและครอบครัวที่สูบบุหรี่
โดยมีการประสานงานร่วมกับผู้นําชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยาวชน และชาวบ้านดอนนาแกทุกคนให้
เข้ามามีส่วนร่วมทุกคน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วม
ตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน จากผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนให้ความสนใจ และตระหนักถึงปัญหาของสังคม จากกระบวนการที่ดําเนินการโดยให้ชุมชนเป็น
ชุมชนที่ปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนร่วมกันรับรู้และแก้ปัญหาได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จําเป็นต้องอาศัยตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยได้แรงสนับสนุนจากแกนนําเยาวชน ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม สร้างความสํานึกรักชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ทําให้เยาวชน
เห็นถึงความเป็นมา เป็นอยู่ และความเป็นไปของชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร เยาวชน
เห็นปัญหาสังคม ร่วมเรียนรู้ รับรู้ เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนได้
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหา
แนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการศึกษา
พบว่ า แกนนํ า สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น คื อ กลุ่ ม แกนนํ า เยาวชน ที่ ถื อ ว่ า เป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ จ ะเข้ า มาสร้ า ง
แรงผลักดันการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขให้เป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่ได้ ทั้งนี้
แนวทางในการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาต่อยอดการดําเนินการดังกล่าว จึงควรจัดให้มีพื้นที่สาธารณะให้กับ
ชุ ม ชน ได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นแสดงความคิ ด เห็ น การแสดงออกซึ่ ง กั น และกั น และยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เรียนรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยน และแก้ไขปัญหาให้เป็นชุมชนที่ปลอดบุหรี่ได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ระดับพื้นที่ ยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและค้นหาปัจจัย
ความสํา เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นการนํ า มติ ส มั ชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ไ ปสู่ภ าคปฏิ บัติ คณะผู้ วิจั ยจึ งได้ส รุป ผล
การศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัยและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
ระดับพื้นที่
2. เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
3. เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจยั
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับกระบวนการวิจัยท้องถิ่น ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษา มีดังนี้
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. เป้าหมาย
บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 910 ไร่ มีบ้านเรือน 90 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 395 คน ประชาชนบ้านดอนนาแก หมู่ที่
8 ตําบลหลุบมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 395 คน มีคนทั่วไปจํานวน 348 คน ผู้สูงอายุจํานวน 39 คน และผู้
พิการ จํานวน 8 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554) มีกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการ คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้
สูบบุหรี่ กลุ่มผู้ต้องการลด เลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก
2. เนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
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บุหรี่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ร่วมกับกระบวนการวิจัยท้องถิ่น (Community Base Research : CBR) เป็นเครื่องมือการวิจัยที่สําคัญ โดย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน เชิญบุคลากร
จากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม (Participation Observation and Non Participation Observation) เริ่มจากการสังเกตการณ์
บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เพื่อนําไปใช้ประกอบความเข้าใจ
สถานการณ์ของหมู่บ้าน การบันทึกภาคสนาม (Field notes) คณะผู้วิจัยได้มีการจดบันทึกในระหว่างการ
สัมภาษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
และการบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอ คณะผู้วิจัยได้มีการ
บันทึกภาพถ่ายและวีดิโอเป็นเครื่องมือช่วยประกอบการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายบริบทต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 : การเตรียมการ
1. จัดประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการวิจัยและกําหนดบทบาทหน้าที่
2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับ ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีเทคนิคกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนที่ประสบความสําเร็จใน
หลายประเด็น
3. จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ ศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 4 ชิ้น
3.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน (Time Line)
3.2 แผนที่เดินดิน
3.3 ระบบสุขภาพชุมชน เช่น การค้นหาข้อมูล ผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่ง
พอง ความดั นโลหิตสูง เบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด ค้ นหาข้อมู ลพฤติกรรมการสูบบุหรี่
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ พฤติกรรมตามปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
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3.4 ปฏิทินชุมชน
3.5 ศึกษาเชิงรายละเอียดบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
4. ทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย
5. ประชุมทีมวิจัยนําข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากทุกเครื่องมือมารวบรวมและเรียบเรียง
6. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ระยะที่ 2 : การปฏิบัติการ
7. ประชุมทีมวิจัยเพื่อร่วมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนปลอดบุหรี่
8. ปฏิบัติการดําเนินการตามแผนกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนด เช่น จัดอบรมพิษภัยบุหรี่ (สําหรับผู้สูบ
บุหรี่/กลุ่มเสี่ยง/ผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคม
9. จัดเวทีประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและร่วมกันกําหนดรูปแบบ กลไก กระบวนการ การ
ดําเนินงานในบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ระยะที่ 3 : สรุปผลการศึกษาและประเมินผล
10. จัดเวทีถอดบทเรียน รูปแบบ ปัจจัย เงื่อนไขในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องยาสูบใน
พื้นที่ปฏิบัติการ
11. จัดประชาคมตําบลหลุบเพื่อการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆในตําบลหลุบ
12. เปิดเวทีสาธารณะนักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) จ.กาฬสินธุ์
13. ประชุม สรุป และประเมินผลภาพรวมทั้งโครงการ
14. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยการจับประเด็นสําคัญ สรุปสาระเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยบุหรี่ ปัญหา การปฏิบัติ อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) และนําเสนอข้อมูลในรูปการบรรยายและนําเสนอข้อมูล
6. การประเมินผล
การประเมินผลจากโครงการเรื่อง การนําเอามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ จะวิเคราะห์ข้อมูลตาม CIPP Model ในการประเมินผล โดยจะให้รายละเอียดบริบท ตัวละครที่มี
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บทบาทสําคัญ การสื่อสารเนื้อหา และความเข้าใจเนื้อหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ จําแนกตามด้านต่างๆ
การประเมินผล โดยใช้ CIPP Model ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบทชุมชน
สถานการณ์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวโน้ม
2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความร่วมมือหรือการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีแนว
ปฏิบัติเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วม
ตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหา
แนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

เช่น จัด

ประชาคมตําบลหลุบ เปิดเวทีสาธารณะ นักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. บริบทแวดล้อมของชุมชน
บริบทแวดล้อมของชุมชน บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านสภาพ
ทั่วไปของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครอง สรุปได้ว่า บ้านดอน
นาแก เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง มีบ้านเรือน 90 หลังคาเรือน มีประชากร
ทั้งหมด 395 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554) ในด้านเศรษฐกิจชาวบ้านดอนนาแกส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรม
โดยอาชีพหลักคืออาชีพทํานา และมีอาชีพเสริมคือค้าขายและรับจ้างทั่วไป บ้านดอนนาแกมีลักษณะสังคม
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับสังคมอีสานส่วนใหญ่ที่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมที่มีประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร แต่ก็เริ่มมีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการกระแสโลกาภิวัตน์ที่แพร่เข้ามาภายใน
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หมู่บ้าน ทําให้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป เช่น ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมาใช้ในการทํางานมากขึ้น
ในส่วนของโครงการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่หมู่บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนใจค่อนข้างดีจากชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน และชาวบ้านส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือ สังเกตได้จากการที่ชาวบ้านได้เข้าร่วมในการจัดกระบวนการต่างๆ เช่นการรณรงค์ นอกจากนั้น
หน่วยงานต่างๆก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตําบลหลุบ โรงพยาบาลสุขภาพตําบล ผู้ใหญ่บ้านดอนนาแก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนนาแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)
จากการประเมิ น พบว่ า ชาวบ้ า นบ้ า นดอนนาแกให้ ค วามร่ว มมื อ ในการดํ า เนิ นกิ จ กรรมเป็น อย่า งดี
นอกจากนั้นแกนนําในชุมชนยังเข้มแข็งมีการระดมความคิดในการที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ในหมู่บ้านของ
ตน โดยเป็นการแก้ปัญหาจากชุมชน โดยชุมชน เพื่ อชุม ชน นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนในชุม ชนเริ่ ม
ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ของเริ่มให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาให้ชุมชนของตนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่อย่าง
ยั่งยืน
สรุปข้อมูลการสูบบุหรี่ของชาวบ้านดอนนาแก
จากการศึกษา พบว่า หมู่บ้านดอนนาแกมีประชากร 395 คน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554) มีผู้ที่สูบบุหรี่
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 สูบบุหรี่ม้วนเอง จํานวน 30 คน สูบบุหรี่สําเร็จรูปจํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่
สูบแต่ละวันคิดเป็น จํานวน 662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่ละวัน เฉลี่ย 1,576 บาท มีสูบบุหรี่เฉลี่ยวัน
ละ 9.59 มวน จ่ายค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 22.84 บาทต่อคน ซึ่งทําให้หมู่บ้านสูญเสียเงินจากค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ย
ถึงเดือนละ 47,280 บาท สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยปีละ 567,360 บาท ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชนโดยตรง ทั้งผู้สูบบุหรี่เองและคนรอบ
ข้าง
จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า ชาวบ้านบ้านดอนนาแก หมู่ที่ 8 มีการเจ็บป่วย คือ โรคเบาหวาน
จํานวน 21 คน โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 1 คน
โดยสรุป จากการดําเนินโครงการแล้ว พบว่า
ผู้สูบยาสูบ
เลิกสูบ
คงเหลือ (ผูส้ ูบ)

จํานวน 69 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 58 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.94
คิดเป็นร้อยละ 84.05
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ชุมชนบ้านดอนนาแกมีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และมี
ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่มากขึ้น นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองได้เกิด
ความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ มีการชักชวนคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่ และเห็นประโยชน์ใน
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัวผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากชุมชนและเป็น
ต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง ดังนั้นจะเห็นว่าจากการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไป
ปฏิบัติที่หมู่บ้านดอนนาแก ประสบผลสําเร็จเพราะสามารถทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทต้นทุนของชุมชนซึ่งจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตได้
2. รูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ระดับพื้นที่
2.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยชุมชน /แกนนําเด็กและเยาวชน
ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมนักวิจัยชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) สร้างความเข้าใจ ระหว่างนักวิจัยภายนอกและนักวิจัยชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของการทําการวิจัยและผลที่ได้รบั จากการทําวิจัยในครั้งนี้
(2) สร้างพลังความรู้ เพื่อค้นหาตัวตนของนักวิจัยชุมชน และต้นทุนทางสังคมของชุมชน และโดยใช้
เครื่องมือ 4 ชิ้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน (Time Line) แผนที่เดินดิน ระบบสุขภาพชุมชน และปฏิทิน
ชุมชน
(3) สร้างพลังขับเคลื่อน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขยายความคิด โดยการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
เพื่อตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล
2.2 รูปแบบการสร้างกระแส
ผู้วิ จัย ได้ นํา นั ก วิ จั ย ไทบ้ า นและเยาวชนนั กวิ จั ย ได้ส รุป ข้อ คิด เห็ น จากการระดมความคิ ดแล้ ว
กิจกรรมแรกที่ทํา คือ การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน โดยแกนนําชุมชนบ้านดอนนาแก เพื่อชาวดอน
นาแก ของชาวดอนนาแก ซึ่งเป็นการสร้างกระแสให้ชุมชนในบ้านดอนนาแก ชุมชนใกล้เคียง และชุมชนอื่น ๆ
มีการสร้างสรรค์โดยการผลิตสื่อรณรงค์ โดยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทบ้านและเยาวชน หลังจาก
ผลิตสื่อเสร็จก็มีการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านและมีการเคาะประตูบ้านเพื่อแจกเผยแพร่ความรู้ นอกจากนั้นยังมี
การกระพือข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี โดยร่วมเดินรณรงค์ในตําบลของตนเองในเวทีมวยอีกด้วย
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2.3 รูปแบบการสร้างต้นแบบ
การสร้างบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 100 % โดย เป็นบุคคลในชุมชนที่ติดบุหรี่แล้วสามารถ
เลิกบุหรี่ได้ 100 % หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นบุคคลต้นแบบ และครอบครัวของบุคคลต้นแบบนั้นถือ
เป็นครอบครัวต้นแบบการเลิกบุหรี่ เนื่องจากเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวสามารถเลิก
บุหรี่ได้ 100 %
2.4 รูปแบบการสร้างพื้นทีป่ ลอดควันบุหรี่
การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดควันบุหรี่ มีปจั จัยความสําเร็จจากการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการ
บริโภคยาสูบ การศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ การพัฒนาทักษะของนักวิจัยชุมชน การสร้างแกนนําที่
เข้มแข็ง ตลอดจนความร่วมมือในการสร้างมาตรการทางสังคม เพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน
2.5 รูปแบบการใช้วัฒนธรรมฮีตสิบสอง เป็นกุศโลบายในการลดละเลิก บุหรี่
การใช้วัฒนธรรมฮีตสิบสอง เป็นกุศโลบายในการลดละเลิกบุหรี่ โดย คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริต
ตะ สันสกฤต จาริตะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี โดย นําเรื่อง
ยาสูบ และพิษภัยต่างๆ เข้าไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสอง โดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานนี้ปลอดบุหรี่)
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน
3. ใช้สื่อแผ่นป้าย โปสเตอร์รณรงค์ การลดละเลิก และปลอดบุหรี่ในงานบุญงานประเพณี ทั้งจาก
สสส.และนักวิจัยชุมชนจัดทําขึ้น
2.6 รูปแบบการใช้มาตรการทางสังคมในการลด ละเลิก บุหรีใ่ นชุมชน
มาตรการทางสังคมเพื่อการลด ละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านดอนนาแก เกิดขึ้นโดย ผ่านเวทีการ
ประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก ต.หลุบ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
2. ห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน
3. ติดป้ายปลอดบุหรี่ในงานบุญ/งานประเพณี (ฮีตสิบสอง)
4. ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนให้ปฏิบัติ ดังนี้ ไม่จําหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี, ไม่แบ่ง
บุหรี่ขาย, ไม่โชว์บุหรี่/ไม่ติดป้ายลดราคา/ไม่โฆษณาบุหรี่ และผู้สูบบุหรีต่ ้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
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3. การยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจากทีมนักวิจัยภายนอก นักปฏิบัติการ และทีมสนับสนุนโดยการที่นักวิจัยภายนอก
ได้เข้าไปสะท้อนปัญหาของชุมชนและแนะแนวทางการพัฒนาให้กับชาวบ้านดอนนาแก ส่งผลให้ชาวบ้าน
ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชน จนทําให้เกิดเยาวชนแกนนําในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการ
สูบบุหรี่ของคนในหมู่บ้าน โดยการจัดเวทีปะชาคมร่วมกันปฏิบัติการจนเกิดความรู้ความเข้าใจของคนในหมู่บ้าน
และหลังจากนั้นกลุ่มแกนนําได้ไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติการจนสบความสําเร็จ หลังจากนั้นก็มีการ
นํามาแก้ไขให้หมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และนําโครงการที่ได้ร่วมกันดําเนินการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเสนอในระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนบ้านดอนนาแก พบว่าในระยะแรกของการดําเนินงานค่อนข้างที่จะ
มี ค วามวิ ต กกั ง วล เนื่อ งจากผู้ นํา ชุ ม ชนในช่ ว งแรกของการลงพื้ น ที่ ยัง ไม่ มีค วามมั่ น ใจในการที่ จ ะสามารถ
ดําเนินการได้ยังคงมีความกังวลอยู่แต่ในขณะเดียวกันพบว่าเมื่อมีการดําเนินการไปได้สักระยะซึ่งอยู่ในระยะ
ของการระดมความคิ ด และลงมื อ ปฏิ บั ติ พ บว่ า ผู้ นํ า ชุ ม ชน และแกนนํ า รวมถึ ง เยาวชนในหมู่ บ้ า นมี ค วาม
กระตือรือร้นและให้ความสนใจตระหนักในพิษภัยของบุหรี่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้นําชุมชน
และแกนนํามีความมั่นใจและมีความคิดเห็นว่าตนสามารถดําเนินการในการนํานโยบายเรื่องบุหรี่ไปปฏิบัติใน
พื้นที่จริงได้ อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานโดยปัญหาและอุปสรรค
เหล่านี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้มาแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
การดําเนินงานในพื้นที่
ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
(1) จากการลงพื้นที่ในระยะแรกพบว่าชาวบ้านในชุมชนยังติดขัดในเรื่องการสื่อสาร การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์อยู่ทําให้ในช่วงแรกการดําเนินการจะต้องเน้นการสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสาร การเขียน และ
สร้างการคิดวิเคราะห์ให้กับแกนนําเยาวชน
(2) ในด้านการลงพื้นที่ดําเนินงานนั้นค่อนข้างที่จะไม่สะดวกในเวลาที่ลงดําเนินการ เนื่องจากวิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านในระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และจะ
หยุดบ้างในวันเสาร์-อาทิตย์ ทําให้ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้น คณะผู้วิจัยค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในการลงพื้นที่
เพราะต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ชาวบ้านตระหนัก
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(3) กฎหมายที่กําหนดมาในเรื่องการห้ามสูบบุหรี่นั้น พบว่าเมื่อลงในด้านการปฏิบัตินั้นไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ เนื่ อ งจากในสั ง คมของชาวบ้ า นนั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การประนี ป ระนอมมากกว่ า ที่ จ ะใช้ ใ ช้
บทลงโทษทางกฎหมาย จึงเป็นการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม

การแก้ไขปัญหามีการดําเนินการดังนี้
(1) เนื่องจากชาวบ้านยังมีเรื่องติดขัดในเรื่องการสื่อสารทางคณะผู้วิจัยจึงใช้วิธีการผนวกเยาวชนกับ
ผู้ใหญ่ในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ใหญ่โดยให้เยาวชนเป็นคน
เขียนข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดในประเด็นต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ใช้ผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้ซึ่งจากการดําเนินการก็พบว่าประสบผลสําเร็จชาวบ้านก็มีการ
สื่อสาร การเขียน และการวิเคราะห์ที่ดีกว่าขึ้น
(2) ในด้านเวลาการลงพื้นที่ส่วนใหญ่ของคณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่ในช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ และเวลาหลัง
เลิกงานซึ่ งชาวบ้านเองก็จะเลิกงานด้วย นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยก็ใช้การสร้างผู้นําแกนนําในชุมชนในการ
ดําเนินการในพื้นที่ชุมชนของตนเองโดยคณะผู้วิจัยก็จะมีการประสานติดตามผลอยู่ตลอดเวลาในช่วงวันทําการ
จากการลงพื้นที่ในการนํานโยบายในเรื่องบุหรี่ไปปฏิบัติในพื้นที่จริง จากการวิเคราะห์พบว่าบริบท
ทางด้านชุมชน ความเชื่อ ค่านิยม และระบบเครือญาติเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้การดําเนินการในเรื่องบุหรี่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ คือกลุ่มแกนนําเยาวชนในชุมชนที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการเรียนรู้ ยอมรับ
เห็นปัญหาในพื้นที่ตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ นอกจากนั้นการตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับ
โทษของบุหรี่ เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรมใหม่ในการตระหนัก
เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ในชุมชนควรมีการประยุกต์กระบวนการในการดําเนินการให้เข้ากับความ
เชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนั้นๆ โดยควรมีการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมในการตระหนัก
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ โยผ่านกระบวนการจัดเวทีถอดบทเรียนในขั้นตอนต่างๆโดยการสร้างองค์
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ความรู้ เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนและควรเน้นการใช้พลังต้นทุนในชุมชนที่มีอยู่ เพื่อสร้างให้
ชาวบ้านตระหนักในการทํา “ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน ” ซึ่งจะสามารถทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
การดํ า เนิ น งานตามนโยบายในเรื่ อ งต่ า งๆที่ จ ะนํ า มาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ส ามารถประสบความสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนจากชุมชนอย่างแท้จริง
2. ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จริงในนโยบายต่างๆควรมีการทํางานแบบสหภาคส่วน มีการบูรณาการการทํางานโดยมีความหลากหลายในด้านอาชีพเพราะในการทํางานจะสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงชุมชนในทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นในกระบวนการด้านการทํางานควร
จะต้องมีการบูรณาการทักษะในด้านต่างๆของคนในชุมชนเพื่อสร้างให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
เนื่ อ งจากในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ค้ น พบว่ า ประชาชนในพื้ น ที่ ยั ง ขาดการสื่ อ สาร การเขี ย นและการคิ ด
วิเคราะห์ในบางมิติ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป เมื่อเลือกพื้นที่วิจัยได้แล้ว ในขณะที่ลงสํารวจชุมชนนั้นนักวิจัย
ควรมีการเตรียมกระบวนการการปูพื้นฐาน เสริมสร้างกระบวนการด้านการสื่อสาร การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ให้กับคนในชุมชนก่อนที่จะเริ่มดําเนินการวิจัย โดยอาจจะใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ การใช้สื่อใน
การเรียนรู้ และการใช้กระบวนการกลุ่มโดยให้คนในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ และการสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารให้กับคนในชุมชนได้ซึ่งจะทํา
ให้เป็นการสร้างพื้นฐานในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และได้รับการร่วมมือจากชาวบ้าน
มากกว่าการลงไปโยที่ไม่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ดังนั้นจะเห็นว่าการวิจัยครั้งต่อไปควรสร้างองค์
ความรู้ ทักษะการสื่อสาร สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยถือว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้าน
ก่อนที่ผู้วิจัยจะนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่
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โครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัตทิ ี่จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สื บ เนื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กําหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ทั้งสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยการจัด
กระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และมี
กระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอ/มติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับชาติ หน่วยงาน องค์กร
พื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ผศ.สุรินทร์ พงษ์
สกุล นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอรวรรณ พลายละหาร และนางสาวอภินันท์ ชนะศึก
, นักสื่อสารทางสังคม นายสงวน ดอนสินพูล นักประสานภาคีและเครือข่ายนางสาวแอนนา แสบงบาล, นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ นายสุขี ซองศิริ และนักบริหารจัดการ
นางอาภรณ์ อาษาไชย ได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดระดับพื้นที่
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า 25 โรค ส่งผลให้รัฐบาล
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่ได้รับในแต่ละปี และยังคาดการณ์
ว่าถ้าไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งในอนาคต บุหรี่จะเป็นโรคระบาดทั่วโลกใน ค.ศ.
2205 และในปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 11,000 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปี
ละ 5 ล้านคน หรือวันละ 13,100 คน ร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ (ปี พ.ศ. 2563)
ถ้าไม่มีการดําเนินการที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันประชากรโลกจะสูญเสียชีวิต และเกิดทุพพลภาพจากโรคหัวใจ
ขาดเลือดอันดับหนึ่งและโรคไม่ติดต่อต่างๆ อยู่ในอันดับต้นๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อีกทั้ง ประเทศไทยยังมีภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ซึ่งข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2549 พบว่า ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่เป็นประจําที่มี อายุ 11 ปี ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อัตราการสูบบุหรี่ของชายมากกว่าหญิง 15 เท่า โดยเป็นชายร้อยละ 38.8 หญิงร้อย
ละ 2.6 กลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดคือกลุ่มอายุ 25-59 ปี (ร้อยละ 25) ในอนาคตอัตราการสูบ
บุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเยาวชนและสตรี อายุเฉลี่ยเยาวชนที่เริ่มสูบ คือ 18.3 ปี และนับวันอายุผู้สูบบุหรี่จะ
ลดลงเรื่อยๆ จากสถิติความสูญเสียและกลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่ จะเห็นว่า กลุ่มเยาวชนเริ่มมีปัญหาของการสูบ
บุหรี่มากยิ่งขึ้น และนับวันความรุนแรงของปัญหามีความทวีคูณ เพราะไม่มีมาตรการป้องกัน และควบคุมที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชนคนไทย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน เครือข่าย
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ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพเข้ามามีบทบาทในการสร้างกระแสความตื่นตัว ความ
ตระหนัก แก่ประชาชนในชุมชน ให้เกิดจิตสํานึกในการมีพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยง ป้องกัน หลีกเลี่ยง และ
ลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพบการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2550 ร้อยละ 22.28 และปี 2554 ร้อย
ละ 24.55 อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.27 เพื่อลดอัตราการเพิ่มจํานวนผู้สูบรายใหม่ และลดจํานวนผู้
สูบรายเก่า ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากบุหรี่
เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และวิถีชีวิตสุขภาพดีในชุมชน โดยเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน
ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน (Community empowerment process) กลยุทธ์ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคิดค้นรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบรายใหม่เพิ่มขึ้น ลด
จํานวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอยู่ และทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในชุมชน โดยใช้ศักยภาพที่เข้มแข็งของเครือข่าย
ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน โดยการสนับสนุนของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบลที่ได้รับการเตรียมการมาแล้ว จากโครงการเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่ในเยาวชน และการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนปลอดบุหรี่และวิถีสุขภาพดีของชุมชนกระบวนการที่ใช้ คือการ
จัดทําแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนการร่วมปฏิบัติการ โดยครอบครัวและกลุ่มต่างๆ
ร่วมกับ เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพตามแผน
ในปี 2554 ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ต.หลุบ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งผล
การสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่า ประชาชนบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ มี
จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 395 คน เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน เด็กอายุ 0 -5 ปี จํานวน 29 คน ผู้พิการ
จํานวน 8 คน มีผู้ที่สูบบุหรี่ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 สูบบุหรี่มวนเอง จํานวน 30 คน สูบบุหรี่
สําเร็จรูป จํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน จํานวน 662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่
ละวัน เฉลี่ย 1,576 บาท สูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 9.59 มวน จ่ายค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 22.84 บาทต่อ
คน หมู่บ้านสูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยเดือนละ 47,280 บาท สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยปีละ 567,360
บาท ซึ่งนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
โดยตรง ทั้งผู้สูบบุหรี่เอง และคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า บ้านดอนนาแก หมู่ 8 มีการ
เจ็บป่วย ดังนี้ โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน ความดันโลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด
จํานวน 1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ ทั้งควันบุหรี่มือ
หนึ่ง และควันบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนินโครงการ ดังกล่าว มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มี
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ โดยชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่ และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัว ผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ ได้รับการยอมรับของชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตําบลหลุบในเบื้องต้น พบว่า ตําบลหลุบมีเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่
เข้มแข็งมีแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการรวมตัวของแกนนําชุมชนบ้านวัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและเทศบาลตําบลหลุบได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงพิษ
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ภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็นต้นทุนที่สําคัญในการยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพื้นที่
ต้นแบบ “ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของดําเนินการ เป็นไปตาม
หลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีความสําคัญ มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะคนในชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้นําทั้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. วัด แกนนําชุมชนและครอบครัวมี
ความสนใจ มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่ ส่งผลต่อการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
ระดับพื้นที่
2.2 เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
2.3 เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. ขอบเขตการวิจัย
ด้านพื้นที่
ศึกษาในเขตพื้นที่บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ด้านเนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
บุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ด้านประชากร
ชาวบ้าน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 90 ครัวเรือน
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ได้รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
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4.2 แกนนําในชุมชน เกิดการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์สุขภาพองค์รวม
4.3 เกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบระดับชุมชน
4.4 ได้นวัตกรรมสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น
4.5 ชุมชนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาสูบ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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ตารางกิจกรรมการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 – เดือนมิถุนายน 2556
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 เวทีสร้างความเข้าใจ

2

สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์
รู้ทันพิษภัยบุหรี่

3

ศึกษาชุมชน

สื่อ/วิธีการ

ผู้เข้าร่วม

- คืนข้อมูลสถานการณ์ยาสูบแก่ชุมชน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
โครงการวิจัย
-หมออนามัยมาช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่
- การให้ชาวบ้านแกนนําร่วมแสดงความ
คิดเห็น
-จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
- สร้างสัมพันธ์ โดยใช้ เกมยิงเรือ
- แบ่งกลุม่ ร่วมคิดร่วมทําระดมสมอง
- เด็กนํา ผูใ้ หญ่หนุน
- รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ผ่านสือ่ วีดีทัศน์
- หาอาสาสมัครแกนนําเด็กและเยาวชน
บ้านดอนนาแก
- แผนที่เดินดิน
- ประวัติศาสตร์ชุมชน

อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 27 คน
เด็กและเยาวชน 5 คน
รวมทั้งสิน้ 32 คน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

23 กันยายน 2555 ศาลาวัดบ้านดอนนาแก

อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 30 คน

7 ตุลาคม 2555

รพ.สต.หลุบ

อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน

21 ตุลาคม 2555

ศาลาวัดบ้านดอนนาแก
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รวมทั้งสิน้ 20 คน

ลําดับ
กิจกรรม
ที่
4 เคาะระฆังยกแรก :รณรงค์ ลด ละ
เลิก บุหรี่

5

6

7

สื่อ/วิธีการ

ผู้เข้าร่วม

วัน/เดือน/ปี

- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
31 ตุลาคม 2555
- ร่วมกันจัดทําป้ายรณรงค์
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 20 คน
กิจกรรมทบทวนแผน/ปรับแผน
AAR
อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
27 กุมภาพันธ์
:ค้นหาคนต้นแบบ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
2556
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 15 คน
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ใน - ผลิตสื่อรณรงค์
- เด็กและเยาวชน
1 เมษายน 2556
ชุมชน โดย แกนนําชุมชนบ้านดอน - เดินรณรงค์/เคาะประตูบ้าน
- อสม.
นาแก เพื่อชาวดอนนาแก ของชาว - สร้างกระแส/กระพือข่าวผ่านสื่อ
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ดอนนาแก
โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
ผู้ใหญ่บ้าน
- สรุปถอดบทเรียน
รวมทั้งสิน้ 50 คน
ถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ - วิทยากร โดย อ.สุเทพ ไชยขันธ์
- แกนนําแด็กและเยาวชน 4 เมษายน 2556
เรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพ
นักวิชาการอิสระ
- อสม.
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย

สถานที่
เวทีมวยบ้านดอนนาแก

รพ.สต.หลุบ

บ้านดอนนาแก

รพ.สต.หลุบ
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จังหวัดกาฬสินธุ์
8

เวทีเตรียมพร้อมก่อนศึกษาดูงาน

ลําดับที่
รายการ/กิจกรรม
9
ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่

- จัดเวทีถอดบทเรียน
- สื่อ/วิดีทัศน์
- การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

สื่อ/วิธีการ
- ทัศนศึกษา/ดูงาน
- แบบบันทึกการศึกษาดูงาน

10

เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และ
ก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรับนัก
สูบ

- จัดเวทีแบบมีสว่ นร่วม

11

การออกเยี่ยมบ้าน (นักสูบ) โดย

- การออกเยี่ยมบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
- รวมทั้งสิ้น 30 คน
ผู้เข้าร่วม
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
- นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/ผู้
ประสานงาน
รวมทั้งสิน้ 36 คน
- แกนนําเยาวชน
- อสม.
- ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
รวมทั้งสิน้ 50 คน
- บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่

9 เมษายน 2556

วัน/เดือน/ปี
11 พฤษภาคม
2556

รพ.สต.หลุบ

สถานที่
บ้านโนนคูน
ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

21 พฤษภาคม วัดบ้านดอนนาแก
2556

28 พฤษภาคม บ้านผู้สูบ
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12

ในการเก็บข้อมูลและให้บุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชดิ ผู้สบู
เป็นผู้บนั ทึกข้อมูล

- คู่มือแรงใจนักสูบ

เวทีประชาคมมาตรการทางสังคม
ในการละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้าน
ดอนนาแก โดย ผ่านเวทีการ
ประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก

- เปิดเวทีประชาคม

ลําดับที่
รายการ/กิจกรรม
สื่อ/วิธีการ
13 การออกติดตามประเมินผลการลด - การออกเยี่ยมบ้าน
ละ เลิกบุหรีข่ องนักสูบในชุมชน
- คู่มือแรงใจนักสูบ

14

การถอดบทเรียน (KM)

- เวทีจัดการความรู้

(7 คน)
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- ประชาชนในชุมชน
รวมทั้งสิน้ 80 คน
ผู้เข้าร่วม
- บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
(7 คน)
- แกนนําเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย

2556

ณ บ้านดอนนาแก

28 พฤษภาคม วัดบ้านดอนนาแก
2556

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
1 – 30
บ้านผู้สูบ
มิถุนายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

(ขยายเวลา)

วัดบ้านดอนนาแก
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- ประชาชนในชุมชน
รวมทั้งสิน้ 80 คน
หมายเหตุ : ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2556
การประเมินผล โดยใช้ CIPP Model ทุกขั้นตอน ดังนี้
1.การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบทชุมชน สถานการณ์ปญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวโน้ม
2. การประเมินปจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเปนทีมวิจัยซึ่งเปน
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเปนแรงขับเคลื่อนให้มีแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น จัดประชาคมตําบลหลุบ , เปดเวทีสาธารณะ นักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
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รายชื่อแกนนําที่ทํางานร่วมกับเยาวชน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายทองสุข จําเริญรักษ์

ตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

เบอร์โทร
084-9546406

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายทวี เหล่าลําขาบ
นายประสงค์ พลไกรษร
นางมะลิ ปรีกลุ
นายสามารถ นิกรกุล
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
น.ส.มีแวว ถิตย์วิลาศ
น.ส.วิชุดา ขันธบูรณ์
ด.ช.ชิษชนุพงศ์ ศรีโยธี
น.ส.สโรชา มันคง
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธาน อสม. ม.8
แกนนําชุมชน
อสม.
อสม.
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน

090-3486179
084-3915071
085-7576632
084-792 2924
087-017 1136
090-183 2268
087-944 5012
087-180 2544
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ื ส
รายชอผู
้ บ
ู ยาสูบ
ิ ธุ ์
บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จ ังหว ัดกาฬสน
ิ 8 คน
ยาสูบมวนเอง จํานวนทงส
ั น
ลําด ับที
1
2
3
4
5
6
7
8

ื
ชอ-สกุ
ล
นายหวด ถิตย์ฤทธิ
นายคําเภา ภูหวล
นายสายันต์ คําหงษา
นายยศ พันเรือง
นายทองไทย บุญบุปผา
นายสวัสดิ ปิ ยะวงค์
นายหวัด มณีวงค์
นายสําราญ ถิตย์ประเดิม

หมายเหตุ

ิ 6 คน
ผูส
้ บ
ู ยาสูบซอง จํานวนทงส
ั น
ลําด ับที
1
2
3
4
5
6

ื
ชอ-สกุ
ล
นายบรรจง บุญเอก
นายไพบูลย์ นาสมโภชน์
นายกําจัด ไชยบาล
นายนวน แดนกาไสย
ั ต์
นายสํา ถิตย์สน
ั ถิตย์ประเดิม
นายสุรชย

หมายเหตุ

้ าสูบ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จ ังหว ัดกาฬสน
ิ ธุ ์
สรุปการใชย
ผู ้สูบยาสูบ
เลิกสูบ
คงเหลือ (ผู ้สูบ)

จํานวน 69 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 58 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.94
คิดเป็นร้อยละ 84.05

80

แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ/บุหรี่
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ...............................................................ที่อยู่...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................สัมภาษณ์โดย............................................................
คําชี้แจง ใช้สมั ภาษณ์โดยทําเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

3. ท่านนับถือศาสนา

1) พุทธ

2) อิสลาม

4. การศึกษา

1) ประถมศึกษา

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

4) ปวช.

5) ปวส.

2. ปัจจุบันอายุ......................ปี
3) คริสต์

4) อื่นๆ(ระบุ)......
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

6) ปริญญาตรี

7) อื่นๆ(ระบุ)......

5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) สูบ

2) ไม่สูบ (ข้ามไปตอบข้อ 10)

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด.........................ปี
7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน
8. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี
9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

2) เคย

2.1) เลิกไม่ได้
2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่

10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ

11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ

12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่ท่าน
หรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ
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13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่
1) ควรรับ

2) ไม่ควรรับ

3) ไม่ทราบ

-2ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ/บุหรี่
1. สารเคมีในยาสูบ/บุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

2. การได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อื่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

3. คนที่สูบยาสูบ/บุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งปอด
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

4. ผู้ที่ได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อื่นสูบทําให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และทําให้โรคหอบหืดกําเริบ
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

5. การที่คนในบ้านสูบยาสูบ/บุหรี่ ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

6. สถานที่ห้ามสูบยาสูบ/บุหรี่ คือ ในสํานักงาน ตลาด ร้านกาแฟ สนามกีฬา โรงพยาบาล และห้องน้ํา
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน
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1) ใช่

2) ไม่ใช่

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่ นเข้ากลุ่มเพื่อนได้ง่าย
1) ใช่

2) ไม่ใช่

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

2) ไม่ใช่

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

-3ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องน้ํา
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
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3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
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สรุปแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ/บุหรี่
ชุมชนบ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชากร
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ใช้ยาสูบ/บุหรี่
ผู้ไม่ใช้ยาสูบ/บุหรี่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

90
80
45
35

ครัวเรือน
คน
คน คิดเป็นร้อยละ 56.25
คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
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-2ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กลุ่มผู้ใช้ยาสูบ/บุหรี่)
1. เพศ
1) ชายสูบ

จํานวน

45

คน

คิดเป็นร้อยละ 100

2) หญิงสูบ

จํานวน

-

คน

1) อายุ 15 -20 ปี

จํานวน

2

คน

คิดเป็นร้อยละ 4.44

2) อายุ 21- 30 ปี

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

3) อายุ 31- 40 ปี

จํานวน

11

คน

คิดเป็นร้อยละ 24.44

4) อายุ 51- 60 ปี

จํานวน

4

คน

คิดเป็นร้อยละ 8.89

5) อายุ 60 ปีขึ้นไป

จํานวน

7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

จํานวน

45

คน

คิดเป็นร้อยละ 100

1) ประถมศึกษา

จํานวน

30

คน

คิดเป็นร้อยละ 66.67

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

3) มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2. ปัจจุบันอายุ (ปี)

3. ท่านนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ
4. การศึกษา

5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม่ (สูบ)
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด (ปี)
1) 1 - 10 ปี

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

2) 11 – 20 ปี

จํานวน

14

คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

3) 21 – 30 ปี

จํานวน

16

คน

คิดเป็นร้อยละ 35.56

4) 31 – 40 ปี

จํานวน

6

คน

คิดเป็นร้อยละ 13.33
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5) 41 – 50 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

6) 51 – 60 ปี

จํานวน

0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

7) 61 ปีขึ้นไป

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน
1) 1– 5 มวน

จํานวน

21

คน

คิดเป็นร้อยละ 46.67

2) 6–10 มวน

จํานวน

22

คน

คิดเป็นร้อยละ 48.89

3) 11–15 มวน

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

4) 16–20 มวน

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

-38. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี
1) 10 – 15 ปี

จํานวน

18

คน

คิดเป็นร้อยละ 40

2) 16 – 20 ปี

จํานวน

24

คน

คิดเป็นร้อยละ 53.33

3) 21 – 25 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

4) 26 – 30 ปี

จํานวน

0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

5) 31 – 35 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

6) 36 – 40 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

จํานวน

25

คน

คิดเป็นร้อยละ 55.56

2) เคย

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

2.1) เลิกไม่ได้

จํานวน

10

คน

คิดเป็นร้อยละ 22.22

2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่

จํานวน

7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

38

คน

คิดเป็นร้อยละ 84.44

3) ไม่ทราบ

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11
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11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

39

คน

คิดเป็นร้อยละ 86.67

3) ไม่ทราบ

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่ท่าน
หรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

41

คน

คิดเป็นร้อยละ 91.22

3) ไม่ทราบ

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่
1) ควรรับ

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่ควรรับ

จํานวน

19

คน

คิดเป็นร้อยละ 42.22

3) ไม่ทราบ

จํานวน

25

คน

คิดเป็นร้อยละ 55.56

-4ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ/บุหรี่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.07 (คะแนนเฉลีย่ สูงสุดร้อยละ 100 ,คะแนนเฉลี่ยต่าํ สุดร้อยละ 16.67)
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.81
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่
1) ใช่

จํานวน 14

คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

2) ไม่ใช่

จํานวน 31

คน

คิดเป็นร้อยละ 68.89

2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

จํานวน 7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

2) ไม่ใช่

จํานวน 38

คน

คิดเป็นร้อยละ 84.44

3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน

87

1) ใช่

จํานวน 36

คน

คิดเป็นร้อยละ 80

2) ไม่ใช่

จํานวน

คน

คิดเป็นร้อยละ 20

9

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่ นเข้ากลุ่มเพื่อนได้ง่าย
1) ใช่

จํานวน 36

คน

คิดเป็นร้อยละ 80

2) ไม่ใช่

จํานวน 9

คน

คิดเป็นร้อยละ 20

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

จํานวน

6

คน

คิดเป็นร้อยละ 13.33

2) ไม่ใช่

จํานวน 39

คน

คิดเป็นร้อยละ 86.67

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

จํานวน

31 คน

คิดเป็นร้อยละ 68.89

2) ไม่ใช่

จํานวน

14 คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

-5ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 23

คน

คิดเป็นร้อยละ 54.76

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 3

คน

คิดเป็นร้อยละ 7.14

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 13

คน

คิดเป็นร้อยละ 30.95

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 7.11

จํานวน 3

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
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1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 15

คน

คิดเป็นร้อยละ 35.71

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 4

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 28.57

จํานวน 12

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 9

คน

คิดเป็นร้อยละ 21.43

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.38

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 61.90

จํานวน 26

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องน้ํา
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 8

คน

คิดเป็นร้อยละ 19.05

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

4) ไม่เคยปฏิบัติ

จํานวน 28

คน

คิดเป็นร้อยละ 66.67

จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

จํานวน 2

คน

คิดเป็นร้อยละ 4.76

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 16

คน

คิดเป็นร้อยละ 38.10

4) ไม่เคยปฏิบัติ

จํานวน 13

คน

คิดเป็นร้อยละ 30.95

1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 20

คน

คิดเป็นร้อยละ 47.62

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 12

คน

คิดเป็นร้อยละ 28.57

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด

จํานวน 4
-6-

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่) (ต่อ)
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร

89

1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 22

คน

คิดเป็นร้อยละ 52.38

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 4

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.90

จํานวน 5
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คมืมู่ ือแรงงใจนักสู
สบ
อ่ กสูบ ........................................................................................................
ชือนั
ทีอยู
่อ .่ .................................................................................................................
เบออร์โทรศัพท์..................................................................................................
บันทึก โดย
ชือผู
อ่ บ้ นั ทึก/สังเกตตการณ์...........................................................................
คววามสัมพันธ์กบั ผู
ผส้ บู
บิดา/ม
มารดา

สามี
ส /ภรรยา

บ ุตร/ธิธิดา

พี่/น้อง

อื่นๆ ระบ
ร ุ...........................................

รรวมใจชาาวบ้านดออนนาแก ปปลอดบหุหรี่
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-1แบบสัมภาษณ์พ
พฤติกรรมส ุขภาาพที่เกี่ยวข้องกับั การใช้ยาสูบ/บ ุหรี่
-10ค
คําชี้แจง ใช้สมั ภาาษณ์โดยทําเครื่องหมาย
ง
/ หรือเติมมข้อความลงใน
ชช่องว่างตามความมเป็ นจริงของผูถ้ กสั
กู มภาษณ์
ต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1) ชาย

11. เพศ

2) หหญิง

22. ปั จจุบนั อายุ......................ปี
33. ท่านนับถือศาสสนา (ระบุ).............................
1) ประถมมศึกษา
44. การศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้
ต้น
3) มัธยมศึกษษาตอนปลาย

4) ปวช.

5) ปวส.

6) ปริญญาตตรี

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

55. ท่านสูบยาสูบ/บบุหรี่มานานเท่าใดด.........................ปี
66. ปั จจุบนั ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่…………………มวนต่อวัน
77. ท่านเริ่มสูบยาสูสูบ/บุหรี่เมือ่ อายุเท่าใด..........................ปี
88. ท่านเคยเลิกยาสสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

2) เคย

2.1) เเลิกไม่ได้
2.2) เเลิกแล้วกลับมาสูบบใหม่

บันทึกจากกรายท
ทาง
ส่สงกําลังใจให้นกั สูบ
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
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........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
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บันทึกจากรา
ก
ายทางง
ส่งกําลังใจให้นนักั สูบ
2
2-

........................................................................
........................................................................
.......................................................................

ุ ่
ตออนที่ 2 ความรเ้ ู กี่ยวกับยาสูบ/บ ุหรี
1. สารเคมีในยาสูบ/บุ
/ หรี่ เป็ นสาเหตุ
ตุหนึง่ ของการเกิดโรคหัวใจและหลออด
เลือด
1) ใช่
2) ไม่
ไ ใช่
3) ไม่ทราบ
2. การได้
ก รบั ควันยาสสูบ/บุหรี่จากผูอ้ ื่น มีความเสี่ยงต่อการเกิ
อ
ดโรคมะเร็ง
1) ใช่

2) ไม่
ไ ใช่

3) ไม่ทราบ
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3. คนที่สบู ยาสูบ/บุหรี่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่ งพอง โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งปอด
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
4. ผูท้ ี่ได้รบั ควันยาสูบ/บุหรี่จากผูอ้ ื่นสูบทําให้เกิดการติดเชือ้ ระบบทางเดิน
หายใจ และทําให้โรคหอบหืดกําเริบ
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
5. การที่คนในบ้านสูบยาสูบ/บุหรี่ ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่ วยด้วย
โรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทัว่ ไป
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
6. สถานที่หา้ มสูบยาสูบ/บุหรี่ คือ ในสํานักงาน ตลาด ร้านกาแฟ สนาม
กีฬา โรงพยาบาล และห้องนํา้
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ

1) ใช่

2) ไม่ใช่

2. ครอบครัวของท่านมีผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3. หากท่านไม่สบู ยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทาํ ให้ท่านเข้ากลุ่มเพื่อนได้งา่ ย
1) ใช่

2) ไม่ใช่

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

2) ไม่ใช่

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

-3ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบ
บุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่

-8-
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-7-

บันทึกจากรายทาง
เก็บตกความรูส้ ึกของผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

ตอนที่ 5 แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้ งั เกตการณ์บนั ทึก) (ต่อ)
คําชีแ้ จง : ระบุปริมาณที่สบู ยาสูบ/บุหรี่ในแต่ละวัน พร้อมระบุสถานที่ที่สบู
วัน/เดือน/ปี
18 มิ.ย.56
19 มิ.ย.56
20 มิ.ย.56
21 มิ.ย.56
22 มิ.ย.56
23 มิ.ย.56
24 มิ.ย.56
25 มิ.ย.56
26 มิ.ย.56
27 มิ.ย.56
28 มิ.ย.56
29 มิ.ย.56
30 มิ.ย.56
รวมจํานวน
(มวน)

ปริมาณที่สบู
(มวน)

สถานที่

วิธีการลด
ละ เลิก
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3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมือ่ อยู่ในกลุม่ เพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
-4ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
(สัมภาษณ์ผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบคุ คลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมือ่ เข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ
สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องนํา้
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

-5ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
(สัมภาษณ์ผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่) (ต่อ)
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
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6 มิ.ย.56
7 มิ.ย.56
8 มิ.ย.56
9 มิ.ย.56
10 มิ.ย.56
11 มิ.ย.56
12 มิ.ย.56
13 มิ.ย.56
14 มิ.ย.56
15 มิ.ย.56
16 มิ.ย.56
17 มิ.ย.56

-6–
ตอนที่ 5 แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้ งั เกตการณ์บนั ทึก)
คําชีแ้ จง : ระบุปริมาณที่สบู ยาสูบ/บุหรี่ สถานที่สบู และวิธีการลด ละ เลิก
สูบยาสูบ/บุหรี่ในแต่ละวัน
วัน/เดือน/
ปี
1 มิ.ย.56
2 มิ.ย.56
3 มิ.ย.56
4 มิ.ย.56
5 มิ.ย.56

ปริมาณที่สบู
(มวน)

สถานที่

วิธีการลด
ละ เลิก
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รายชื่อร้านค้า
บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนทั้งสิน้ 6 ร้าน
1
2
3
4
5
6

ร้านนางคํากอง ศรีวรรณา
ร้านนางสาวรจนา บุบผาเดช
ร้านนายอนุรักษ์ รัดทะนี
ร้านนางนวนแล้ง นาสมโภชน์
ร้านนางสาวอรสา ถิตย์ฤทธิ์
ร้านนางสาวสําเภา ถิตย์ฤทธิ์

หมายเหตุ

ร้านค้าทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยพร้อมใจกันปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่แบ่งบุหรี่ขาย
2. ไม่ขายให้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี
3. ไม่โชว์บุหรี่

96
ื
ตารางการสอสารผ่
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
้ ํา
หมาย
ว ัน
ชอ
ที
เนือหา
เหตุ
เสนอ)
เดือน ปี
1 ###### ควันบุหรีมือสอง
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร
2 ###### พิษภัยของบุหรี
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
ี นซอย
ด.ญ.อารียา วิเชย
3 ###### โรคทีเกิดบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
4 ###### ควันบุหรีมือสาม
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ี นซอย
ด.ญ.อารียา วิเชย
5 ###### ทําไมเป็ นความดันโลหิต ด.ญ.นนทิยา วินมูล
สูงยิงต ้องเลิกบุหรี
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
6

######

7

######

8

######

9

######

ด.ช.คารม พลไกรษร
ทําไมเป็ นหืดต ้องหนีหา่ งควันด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
เป็ นโรคภูมแ
ิ พ ้ยิงต ้องหนี น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ห่างควันบุหรี
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
สารต่างๆในบุหรี
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร
การสูบบุหรีเป็ นพฤติกรรม นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
ี
เสยงทางสุ
ขภาพ
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง

10 ###### ถ ้าลูกคุณไม่ตด
ิ บุหรีขณะ
เป็ นวัยรุน
่ เขาจะไม่ตด
ิ
ี ิ
ี บการคลายเครี
11 ###### บุหรีไป
กั
ยด
อะไรคือความจริง

ด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
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ื
ตารางการสอสารผ่
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
ว ัน
ชอ
้ ํา
หมาย
ที
เนือหา
เหตุ
เดือน ปี
เสนอ)
12 ###### การสูบบุหรี สุขภาพปาก
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
และฟั นของคุณ
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
13 ###### เลิกบุหรีเพือลูก ทําให ้
น.ส.สโรชา มังดง
บ ้านปลอดบุหรี
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
14 ###### โรคหัวใจและหลอดเลือด
จากการสูบบุหรี
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ด.ช.ราวิน พลไกรษร
ด.ช.ชนินทร์ โคตรบังคม
###### บุหรีมีพษ
ิ ภัย ทําร่างกายให ้เ ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
น.ส.สโรชา มังดง
###### คนทีเป็ นเบาหวานยิงต ้องเลิ ด.ช.คารม พลไกรษร
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
###### คนทีเป็ นโรคหัวใจยิงต ้องเลิ ด.ญ.อารียา วิเชย
ี นซอย
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
###### การสูบบุหรี ทําให ้ร่างกายแกด.ญ.นนทิยา วินมูล
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
###### พ.ร.บ.บุหรี
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ี
###### ะทบและความเสยงจากการสู
นางมีแวว ถิตย์วล
ิ าศ
นางรําไพ บุญบุปผา
###### สารต่างๆในบุหรี
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
่ งปากทีเกิดด.ญ.อารียา วิเชย
###### ปั ญหาสุขภาพชอ
ี นซอย
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
###### ผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
ี
###### ผลเสยงที
เกิดจากบุหรี
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ื ดๆเกียวกับบุหรี ด.ญ.ธดารตน คา
###### ความเชอผิ
ประเทือง
น.ส.สโรชา มังดง

26 ###### เลิกบุหรีวันนีดีอย่างไร

นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
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ื
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ตารางการสอสารผ่
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
้ ํา
หมาย
ว ัน
ชอ
ที
เนือหา
เหตุ
เสนอ)
เดือน ปี
27 ###### วิธเี ลิกบุหรีด ้วยตนเอง
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ิ ธิ
นายอาทิตย์ ปรีสท
28 ###### เลิกบุหรีคุณทําได ้ง่ายนิดเดียด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ช.ราวิน พลไกรษร
29 ###### กฎหมายห ้ามสูบบุหรีในทีสาด.ช.ชนินทร์ โคตรบังคม
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
30 ###### ควันบุหรีมือสองทําให ้หัวใจวนายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
31 ###### บุหรีกับการคลายเครียด
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
32 ###### โรคหัวใจและอัมพฤก-อัมพานายสามารถ นิกรกุล
ิ ธิ
ด.ช.อาทิตย์ ปรีสท
ิ พ ้ยิงต ้องห่างจากควันางมีแวว ถิตย์วล
33 ###### โรคภูมแ
ิ าศ
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
34 ###### อันตรายทีได ้รับจากควันบุหรีนางรําไพ บุญบุปผา
ด.ญ.กรพินธ์ พลไกรษร
35 ###### สารต่างๆในบุหรี
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
36 ###### โรคทีเกิดบุหรี
ื วิลาชย
ั
นายชน
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
37 ###### สูบบุหรีแก่กอ
่ นวัย
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
38 ###### เบาหวานยิงต ้องเลิกสูบบุหรี ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
39 ###### ทําไมหืดต ้องหนีหา่ งควันบุหด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
น.ส.สโรชา มังดง
40 ###### 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร

ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
41 ###### ทําไมหืดต ้องหนีหา่ งควันบุหด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
น.ส.สโรชา มังดง
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ื
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ตารางการสอสารผ่
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
ว ัน
ชอ
้ ํา
หมาย
ที
เนือหา
เหตุ
เดือน ปี
เสนอ)
42 ###### 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
43 24 ก.พ.56ผลดีถ ้าคุณเลิกสูบบุหรี
น.ส.สโรชา มังดง
น.ส.เมธาพร วงศว์ เิ ศษ
44 ###### งานวิจัยทีคุณต ้องรู ้
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ิ ธิ
ด.ช.อาทิตย์ ปรีสท
45 ###### ควันบุหรีเป็ นควันพิษ
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
ด.ญ.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
46 9 มี.ค.56 ควันบุหรีเป็ นอันตรายต่อเด็กด.ช.ชษ
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
47 ###### สุขภาพปากและฟั น
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
48 ###### เลิกบุหรีเพือลูก (ภรรยาตังคด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
49 ###### วัดปลอดบุหรี
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
50 ###### กฎหมายห ้ามสูบบุหรีในทีสานางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
51 ###### พิษภัยของบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
52 ###### โรคทีเกิดจากบุหรี
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
53 ###### บุหรีคลายเครียด
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
น.ส.สโรชา มังดง
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
54 ###### บุหรีมีพษ
ิ ร ้ายทําร่างกายให ้เ ด.ช.ชษ
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ

55 ###### การสูบบุหรีเป็ นพฤติกรรมเส ี น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
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การนําเรื่อง ยาสูบ และพิษภัยต่างๆ เข้าไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสอง
โดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานนี้ปลอดบุหรี่)
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน
ฮีตสิบสอง
คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริตตะ
สันสกฤต จาริตะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี
1. บุญเข้ากรรม (บุญปีใหม่ทําบุญตักบาตร)
- งานปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2. บุญคูณลาน (สถานที่นวดข้าว เรียกว่า ลาน การนําข้าวมานวดเป็นกอง)
- การสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
3. บุญข้าวจี่ (บุญเดือน 3)
- นําข้าวเหนียวมาจี่ (ย่าง) ทาไข่ เป็นการทําบุญให้ทาน
4. บุญพระเวส (บุญเดือน 4)
- พระเวส หมายถึง พระเวสสันดร
- เป็นการทําบุญฟังเทศน์ในวันเดียวจนจบ
5. บุญสรงน้าํ (บุญสงกรานต์)
- วันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ําดําหัว ขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ําพระ
หมายเหตุ บ้านดอนนาแก ได้จัดงานฉลองหอระฆัง มีกิจกรรมทีซ่ ุ้มประตูโขง แจกของรางวัล
6. บุญบั้งไฟ
- จุดบั้งไฟบูชาพระญาแถน ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
- จัดขบวนแห่บั้งไฟ นําสื่อเดินรณรงค์พิษภัยบุหรี่
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7. บุญชําฮะ (บุญเบิกบ้าน)
- ทําบุญที่บริเวณกลางหมู่บ้าน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการโยงสายสิญจ์ตามบ้านเรือน
- เปีนการป้องกันภัยอันตรายของหมู่บ้าน

8. บุญเข้าพรรษา
- พระสงฆ์จําวัด 3 เดือน ไม่มีการจาริกไปแห่งใด หรือออกบิณฑบาต
- ประชาชนทําบุญตักบาตร ถือศีล ภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอด 3 เดือนหรือตลอดไป
- ถวายเทียนพรรษา
9. บุญข้าวประดับดิน
- จัดหาอาหารคาวหวานเป็นห่อๆ เพื่อแจกจ่ายให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
10. บุญข้าวสาก
- การเขียนชื่อบุคคลที่เราต้องการทําบุญให้ทานลงในพาข้าว (ชุดสํารับข้าว) เรียก ข้าวสาก
11. บุญออกพรรษา
- เมื่อพระสงฆ์จําวัดครบ 3 เดือน สามารถจาริกไปที่แห่งใด หรือออกบิณฑบาตได้
- ประชาชนทําบุญตักบาตรเทโว
12. บุญกฐิน
- ผ้าสดึงทําเป็นกรอบขึงเย็บจีวร เรียก ผ้ากฐิน นําไปถวายพระที่วัด
- ตั้งกองกฐิน เรี่ยไรปัจจัยตามจิตศรัทธาถวายวัดและอุทิศผลบุญให้แก่ผทู้ ลี่ ่วงลับ
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ประวัติศาสตร์ชุมชน “บ้านดอนนาแก”
พ.ศ. 2400-2450
-เดิมผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อตั้งหมู่บ้านดอนนา
แก นายศูนย์ / นาย ปาเป้า
-ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
-คลองน้ําชลประทานยังไม่มี
-ถนนยังไม่เป็นลูกรัง เป็นฝุ่น
ทางเกวียน
-มีบ้านอยู่ประมาณ 3-4 หลังคาเรือน
-เดิมเป็นป่าสะแก
-นายศูนย์เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโดยย้ายถิ่น
ฐานมาจากที่อื่น
-วัดยังไม่ได้ก่อตั้ง
-นายศูนย์เป็นลูก พ่อใหญ่วงศ์ ถิตย์พงษ์
กํานันคนแรกของตําบลหลุบ
-เดิมไม่ใช่ตําบลหลุบแต่เป็นอําเภอหลุบ
จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2451-2470
-บ้านดอนนาแกก่อตั้งวัด ชื่อวัดสว่าง
อารมณ์ (พ.ศ. 2462)
-โดยมีพระอธิการอ่วม พุทธคุโก เป็นเจ้า
อาวาส
-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-ไฟฟ้ายังไม่เข้ามา (ใช้ตะเกียง)
-พ่อใหญ่ยน แม่ใหญ่เต่า มีเกวียนและยุ้ง
ข้าวเป็นคนแรกในหมู่บ้าน
-มีน้ําท่วมครั้งใหญ่ในบริเวณทั่วหมู่บ้าน
-มีการตีขอลอเพื่อเป็นสัญญาณในการ
เรียกประชุม
-ใช้เงินเป็นสตางค์ เป็นเงินฮัง เป็นก้อน
-ใช้ยาสูบ(ยาเส้น)แลกที่ดินกัน
-ยังมีบริวารหลงเหลืออยู่
-ใช้ม้าเป็นพาหนะ(โดยผู้ใหญ่บ้าน)

พ.ศ. 2471-2490
-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.
2462 นายกบ ถิตย์ประเดิม และ นายเคน
ศรีโยธา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
-อยู่กินแบบชาวบ้านดั้งเดิม
-ใช้ควายเป็นแรงไถนา
-ยังไม่มีสารเคมีและสารพิษ
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
-แม่ใหญ่บาน ถิตย์แสน เป็นหมอตําแย
-มีหนังขายยา มีหนังตะลุง
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีครกมอง มีไว้ตํา
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร มีด้วยกันสอง
ครก
-มีการปลูกฝ้าย และมีเครื่องอิ้วฝ้าย
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีรองเท้าใส่กอ่ นเพื่อน
รวมทั้งจักรยานด้วย
-เมื่อป่วยใช้ยาสมุนไพรชาวบ้าน ถ้ารักษา

พ.ศ. 2491-2500
-ได้มีการจัดรําวงหมู่บ้าน
-มีการละแล่นพื้นบ้าน
-มีการเผาศพโดยไม่เข้าเมรุ(ที่นา ที่
ดอน) โดยใช้ฟืนไว้ เขาเรียกกองฟอน
-นายกบ ถิตย์ประเดิม เริ่มใช้เกวียน
-มีการเล่นโขน, หนุมาน, ลิเก
-ก่อนก่อกองฟืนมีการโยนไข่(เป็น
ประเพณี)
-ได้มีการสูบน้ํามาทํานา(สูบจากลํา
ปาว) มีเครื่องจากชลประทานห้วยสี
ทน
-ยังไม่มีคลองส่งน้ําชลประทาน
-มีหนองสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง
1. หนองอีปุ้ง
2. หนองกุดเหล่ากวน
3. หนองโพธิ์
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ไม่หาย ชาวบ้านจะร่วมมือกันทําโลงศพ
4. หนองกุดแสน
โดยใช้ฝาบ้านไม้ ร่วมกันทําช่วยกัน ทํากัน 5. หนองสาธารณะกุดคา
อยู่หลายวัน
-นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ เป็นช่างทําโลงศพ
พ.ศ. 2501-2510
พ.ศ. 2511-2520
พ.ศ. 2521-2530
พ.ศ. 2531-2540
พ.ศ. 2541-2550
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
-พ่อใหญ่สม ถิตย์ประเดิม -ปีพ.ศ. 2512 เริ่มมีไฟฟ้าใช้ -ผู้ใหญ่บ้านคนที่3 คือ พ่อ
-ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ (พ.ศ. -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 คือ พ่อ -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6 คือ
เป็นเฒ่าข้าวจั้มปู่ตา(เลี้ยง -พ่อใหญ่ประเสริฐ จําเริญ ใหญ่เม้า ทองคําห่อ (พ.ศ.
2536)
ใหญ่สงวน ทองคําห่อ (พ.ศ. ผู้ใหญ่ทองสุข จําเริญรักษ์
ปู่)เดือนหกของทุกปี ก่อน รักษ์ มีวิทยุและโทรทัศน์
2525)
-สร้างศาลาวัด (พ.ศ. 2536) 2541-2551)
-ผู้ช่วยคือ พ่อทวี เหล่าลํา
ทํานา โดยใช้ไก่ต้มเป็นตัว ก่อนคนอื่น รวมทั้งพ่อใหญ่ -ผู้ช่วยคือ พ่อใหญ่บุญจันทร์ -สมภารวัดรูปที่ 2 คือ หลวง -ขุดลอกกุดคา (พ.ศ. 2540) ขาม และพ่อประสงค์ พล
เลี้ยง
สม ถิตย์ฤทธิ์
ถิตย์ประเดิม และพ่อใหญ่
พ่อมหาสม สิรปิ ุญโญ
-จัดตั้งกองทุนเงินล้าน (พ.ศ. ไกรษร
-ต่อมาพ่อใหญ่แปลง วัง -มีโรงสีข้าวโรงแรกคือ นาย ขันตี
-ได้รับผ้าป่าและพระ
2544)
-สร้างกุฏิ (พ.ศ. 2551)
พิกุล ได้สืบทอดเป็นเฒ่า ขุน นางมี สุทธิชุม
-ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พ่อใหญ่
ประธานจากวัดใหม่ช่องลม -อ.บ.ต. พ.ศ. 2545
-เริ่มจัดงานลอยกระทง
ข้าวจั้ม
-นายปิ่น ธารบุญ เป็น ผสส. สงวน ทองคําห่อ
(พ.ศ. 2537)
นายสํา ถิตย์สนั ต์
ครั้งแรกที่กุดคา
-มีหนองสาธารณะกุดคา ปัจจุบันคือ อสม.
-ปราชญ์ชาวบ้านคือ พ่อใหญ่ -มีการเลือกอ.บ.ต.คือ แม่
นายนิคม ติดชัยภูมิ
-ทีมฟุตบอลเยาวชนได้
เป็นที่ตั้งดอนตาปู(ดอนปู่ -กลุ่มจัดสารผู้เฒ่าคือ พ่อ
แปลง วังพิกุล
มะลิ ปรีกุลและ นายหนู
-เจ้าอาวาสรูปที่ 3คือ พระ แชมป์ครั้งแรก (พ.ศ.
ตา)
ใหญ่สอน พ่อใหญ่โดน
-พระประธานรูปแรกผูส้ ร้าง จําเริญรักษ์
อธิการพูนทวี วีรปุญโญ
2551)
-ปัจจุบัน นายสมาน ถิตย์ -เริ่มมีรถไถนาแบบเดินตาม คือ พ่อใหญ่กอง
วิลาชัย -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 คือ นาย -โรคไข้หวัดนกระบาด (พ.ศ. -เริ่มมีเงินโครงการ S.M.L.
แสน เป็นเฒ่าข้าวจั้ม
เข้ามาแทนแรงควาย
(พ.ศ. 2517)
นิคม ติดชัยภูมิ ผู้ช่วยคือ
2549)
(พ.ศ. 2551)
-นายอดุลย์ ธารบุญ มี
-มีคลองชลประทานเข้ามาใน นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ และ
-เริ่มมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาใน
ร้านค้าร้านแรก
หมู่บ้าน (พ.ศ. 2520)
นายสงวน ทองคําห่อ
ในหมู่บ้าน
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็น
-เริ่มมีรถนวดข้าวเข้ามา
-ผู้ทรงคุณวุฒคิ ือ นายเรียม -ได้ทําข้าวนาปรังอย่าง
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ประธานสหกรณ์ของ
หมู่บ้าน

-ปัจจุบันนายทองพูล สุทธิชมุ ภูศิริ
มี 1 คัน
-มีน้ําท่วมใหญ่อีกครั้ง

จริงจัง
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เรื่องเล่า เร้าพลัง
ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
“เวทีมวยการกุศล 31 ตุลาคม 2555”
วันนั้นถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของหมู่บ้าน และตําบล การที่จัดกิจกรรมและเชิญท่าน
นายอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านนิคม ปัญจวัฒน์ นายกเทศมนตรีตําบลหลุบ นายนิคม กั้วพิทักษ์ กํานัน
บันลือศักดิ์ ลือศรัทธา และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน นักการเมือง ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ และส.อบจ.อีกหลาย
ท่าน พร้อมด้วยผู้คนเข้าร่วมงานจํานวนมาก ทั้งในส่วนชุมชนเองและต่างชุมชน เวทีและพิธีการในงานจัดอย่าง
เรียบง่าย
แกนนําเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหลุบ ผอ.สงวน และทีมงานได้ขึ้นเวทีมวยสวมเสื้อรณรงค์ “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่” พร้อมแสดงสื่อ
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยป้ายผ้าและสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ทํ า ขึ้ น เองจากแกนนํ า
เยาวชนหมู่บ้านดอนนาแกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดละเลิกบุหรี่ อันนําไปสู่หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็น
การสร้างกระแส การตื่นตัว ของชุมชนในบ้านดอยนาแกและชุมชนใกล้เคียง เป็นอย่างดี สร้างการรับรู้ และ
การแสดงความชื่นชมกลุ่มเยาวชนและผู้นําในชุมชน การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่
จะเห็นได้ว่า ไม่มีใครสูบบุหรี่ในงานแม้แต่คนเดียว ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการสร้างการรับรู้ให้คนทั้งตําบลได้รู้ถึง
พิษภัย และอันตรายของบุหรี่/ยาสูบ
แกนนํานักวิจัยไทบ้าน
***************************************************
“วันสงกรานต์ และงานฉลองหอระฆัง”
วันที่ 13 เมษายน 2556 งานวันสงกรานต์ และฉลองหอระฆังผู้คนที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชม ใน
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนบ้านดอนนาแก ที่มารณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่อธิบายถึงโทษของบุหรี่พร้อมสื่อ
ประชาสัมพันธ์มากมาย อีกทั้งมีการตอบคําถามชิงรางวัลอย่างสนุกสนาน
จากการสังเกต พบว่า ผู้ที่มาร่วมงานไม่มีใครสูบบุหรี่ แม้แต่มีบุคคลจากชุมชนภายนอกมา
เที่ยวในงานก็ไม่มีใครสูบเมื่อบุหรี่ เมื่อเห็นป้ายงดสูบบุหรี่ และการรณรงค์บนเวที จึงถือการถือเป็นจุดเปลี่ยนที่
สําคัญอีกวันหนึ่ง แม้ว่าเป็นงานที่จัดเวลากลางคืนก็ตามแต่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างกระแสการตื่นตัว
ท่ามกลางความเคยชินของนักสูบในชุมชนอยู่ไม่น้อย
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แกนนํานักวิจัยไทบ้าน
*************************************************

เรื่องเล่า เร้าพลัง
ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
“เลิกบุหรี่ คือ ความเป็นศิรมิ งคลแห่งชีวติ ”

ผมตกเป็นทาสของบุหรี่มา 20 ปี มีเหตุของการติดบุหรี่ที่สําคัญมาจากการอยากลองในวัยรุ่น
มีเพื่อนมาชักจูงให้ทดลองสูบในช่วงวัยเรียน และติดบุหรี่มาจนถึงวัยทํางาน และมีครอบครัว
แรงจูงใจที่เลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดมาจากความศรัทธาในมงคลชีวิต การอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ในเรื่องสุขภาพ เพราะพิษภัยของบุหรี่ และสุรา ของมึนเมา ความรักครอบครัว ภรรยา และบุตร ที่จะไม่ตกเป็น
ทาสหรือเป็นผูร้ ับเคราะห์จากภัยร้ายที่ทําลายชีวิต สุขภาพจากการกระทําของตัวเอง
ศิริมงคลของชีวิต หลังจากเลิกบุหรี่
- สุขภาพดี ไม่มโี รคภัย ดีทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
- มีรายได้ที่ดี ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่
- ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น และสุดท้ายเป็นคนดี
สุรเดช เคราะห์ดี
นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
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ภาพกิจกรรม
เวทีการสร้างความเข้าใจ/คืนข้อมูล/ทําแผนแก้ไขปัญหา
วันที่ 23 กันยายน 2555 ณ วัดบ้านดอนนาแก

สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ รพ.สต.หลุบ
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เรียนรู้พิษ ภัยบุหรี่
สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ รพ.สต.หลุบ

กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู…
้ Zzz

จิตอาสา DNK สดใส ไร้ควันบุหรี่ ร่วมเสนอกิจกรรมแก้ไขปัญหา
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ภาพกิจกรรม
ระดมพลัง/ศักยภาพทําสือ่ ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมกันทําเพื่อร่วมกันใช้
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ภาพกิจกรรม
เมื่อระฆังแห่งการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพมาปฏิบัติในพืน้ ที่ ดอนนาแก ยกแรกดังขึ้น
31 ตุลาคม 2555 ณ เวทีมวยบ้านดอนนาแก

เตรียมสื่อ นักข่าวน้อยซักซ้อม รวมทั้งตากล้อง จากโทรทัศน์หลายช่อง
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ภาพกิจกรรม
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

ผู้สื่อข่าวช่อง 7 คุณประจิตร พัชรินทร์ศักดิ์ ร่วมด้วยช่วยกัน

มะยม : ช่วยเลิกบุหรี่ได้

นายกกล่าวเปิดงาน

ทีมแกนนําผู้ใหญ่ทั้งหมด พร้อมผู้ใหญ่บ้านๆ
อื่นด้วย
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ภาพกิจกรรม
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

รวมพลังบ้านดอนนาแก
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ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

ถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการนํามติสมัชชาฯ
โดย อ.สุเทพ ไชยขันธ์ (วิทยากร)
4 เมษายน 2556 ณ รพ.สต.หลุบ
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ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่
11 พฤษภาคม 2556
ณ บ้านโนนคูณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ฟังบรรยาย แล้วแยกย้ายสํารวจพื้นที่จริง
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ภาพกิจกรรม
เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรับนักสูบ
21 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก

ระดมสมองการขับเคลื่อนสูน่ ักสูบ
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การออกเยี่ยมบ้าน (ผู้สบู )

