โครงการกลุ่มวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการควบคุมยาสูบและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ปีที่ 1

จัดทำโดย
หน่วยปฎิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เมษำยน 2557
สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ มหำวิทยำลัยมหิดล
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คานา
โครงกำรกลุ่ มวิ ช ำกำรและวิจั ย เพื่ อสนั บสนุน กำรขับ เคลื่ อนนโยบำยด้ ำ นกำรควบคุม ยำสู บและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ปีที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประกำร คือ ประกำรที่ 1 เพื่อพัฒนำและ
ขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชำกำร
และวิจัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะในระดับจังหวัด ประกำรที่ 2 เพื่อพัฒนำงำนวิจัยสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่และมีกำรนำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม และประกำรที่ 3 เพื่อพัฒนำทีมนักวิจัย
ประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง
ผลงำนวิจัยนี้ นอกจำกจะเป็นกำรเน้นทำงด้ำนวิชำกำรและวิจัยแล้ว ยังได้พัฒนำโครงกำรยุววิจัย ซึ่ง
เป็นกระบวนกำรเรียนรู้และประกอบสร้ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ เพื่อเชื่อมโยงผู้คน ให้เข้ ำใจและ
รู้จักตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรต่อ ยอดกำรจัดกำรปัญหำสังคม ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถือเป็นกำรพัฒนำ
เครือข่ำยวิชำกำรและวิจัยให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เสริมสร้ำงให้ประเทศไทยมีศักยภำพเพิ่มขึ้นที่จะสำมำรถ
ดำเนิ นงำนได้อย่ ำงต่อเนื่อง โดยกำรอำศัยเครือข่ำยเหล่ำ นี้ เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำร
ควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื่นที่ใน 9 จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยฉบับนี้สำมำรถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจำกควำมกรุณำและควำม ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย
โดยเฉพำะ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่ Southeast Asia
Tobacco Control Alliance (SEATCA) เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
ภำคเหนือตอนบน สำนักงำนสำธำรณสุขทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง สำนักงำนควบคุมโรคที่ 8 สำนักงำน
ควบคุมโรคที่ 9 และอื่นๆ สำหรับควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รวมทั้งคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
นอกจำกนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักและข้อมูลนำเข้ำทุกท่ำน
งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำก ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) และ
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

คณะผู้วิจัย
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรกลุ่ มวิ ช ำกำรและวิจัย เพื่อ สนับสนุนกำรขับ เคลื่ อ นนโยบำยด้ำนกำรควบคุ มยำสู บและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ปีที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ ประกำรที่ 1 เพื่อพัฒนำ
และขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูล
วิช ำกำรและวิจั ย ในกำรขั บ เคลื่ อนนโยบำยสำธำรณะในระดั บจัง หวัด ประกำรที่ 2 เพื่อพั ฒ นำงำนวิจั ย
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่และมีกำรนำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม และประกำรที่ 3 เพื่อพัฒนำทีม
นักวิจัยประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง
ดังจะเห็นได้ว่ำโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เน้นเพื่อ สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื่นที่ โดยมีเป้ำหมำยในกำรประสำนกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำค
ประชำสั ง คมและภำคนโยบำยภำครั ฐ และจะขยำยผลสู่ ภ ำคเหนือตอนบนในขณะที่มีกำรพั ฒ นำขอทุ น
สนั บ สนุ น ชุดวิจั ยของพื้น ที่ภ ำคเหนือตอนล่ ำงด้ว ย ซึ่งจะเน้นในส่ ว นกำรประเมินผลกำรทำงำนของกลุ่ ม
เครือข่ำยบูรณำกำรเหล้ำ-บุหรี่ระดับจังหวัด
ผลกำรดำเนินกำรปีที่ 1 สรุปว่ำ ได้ดำเนินกำรพัฒนำต่อเนื่องเครือข่ำยวิชำกำรบุหรี่ -เหล้ำ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง โดยกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 9 จังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง และจัดโครงกำรนำร่องติดตำมร้ำนค้ำปลีกฯ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เพชรบูรณ์ , ขยำยผล
โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรควบคุมยำสูบ ในภำคเหนือตอนบน, ประสำน
กำรทำงำนกับเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่
พื้นที,่ พัฒนำจัดกำรชุดวิจัยที่สนับสนุนประเด็นกำรขับเคลื่อนระดับพื้นที่ , เขียนบทควำมเผยแพร่, พัฒนำทีม
วิจั ย ประเมิน ผลเสริ มแรง นอกจำกนี้ในโครงกำรกลุ่ มวิช ำกำรฯ ปี ที่ 1 ยังได้พัฒ นำโครงกำรยุว วิจัยและ
โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ อีกด้วย
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บทนา
สถำนกำรณ์กำรบริโ ภคยำสู บในประเทศไทยจำกกำรส ำรวจล่ำสุดเมื่อปีพ.ศ 2554 พบว่ำอัตรำกำร
บริโภคยำสูบไม่ลดลง โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ชำยไทยยังสูบบุหรี่อยู่ถึง ร้อยละ 42 เมื่อวิเครำะห์ต่อไป พบว่ำ ผู้สูบ
บุหรี่ในกรุงเทพมหำนครและในเมืองใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ในต่ำงจังหวัดสถำนกำรณ์กลับเป็นตรงกันข้ำม ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่ำกำรทำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบ จำเป็นต้องขยำยและเน้นกำรทำงำนในระดับพื้นที่มำกขึ้น นโยบำย
ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ MPOWER ที่ได้รับกำรแนะนำจำกองค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization,
WHO) เป็นแนวทำงในกำรทำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่พบว่ำมำตรกำรต่ำงๆยัง
ไม่ได้ถูกนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับพื้นที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งทำให้เห็นว่ำกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่
จึงมีควำมสำคัญมำกในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
หลักกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบัน คือ หลักกำรสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำซึ่ง
ประกอบด้วยสำมประสำนได้แก่ ภำคนโยบำยหรือภำครัฐ ภำคเครือข่ำยประชำคม และ ภำควิชำกำร ทำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับพื้นที่ ภำคนโยบำยหรือภำครัฐที่ทำงำนขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และ สำนักงำนควบคุมโรค และมีเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมหลำยกลุ่มที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่เช่น เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ และ สมัชชำ
สุขภำพ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อพัฒนำและขยำยผลเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่อ งดื่มแอลกอ
ฮอลล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชำกำรและวิจัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะในระดับจังหวัดและระดับภำค
2) เพื่อพัฒนำงำนวิจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่และมีกำรนำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3) เพื่อพัฒนำทีมนักวิจัยประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง
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ชุดกิจกรรมที่ 1 เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการ
ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนำต่อเนื่องเครือข่ำยวิชำกำรบุหรี่-เหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง
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ตารางที่ 1 สถานการณ์การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไป
ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2554
จังหวัด

อัตรา (ร้อยละ)
ผูส้ บู
ผู้ดื่ม

จานวน (คน)
ผูส้ บู
ผู้ดื่ม

ลาดับที่ *
ผูส้ ูบ
ผู้ดื่ม

1. พิษณุโลก

21.8

41.1

151,355

693,798

41

13

2. สุโขทัย

22.4

39.0

115,649

517,279

35

20

3. ตำก

23.1

34.8

97,929

423,387

29

28

4. พิจิตร

18.2

25.3

89,880

493,960

59

55

5. นครสวรรค์

16.8

24.0

159,204

946,699

66

62

6. กำแพงเพชร

23.3

41.7

136,270

585,355

27

10

7. อุทัยธำนี

24.5

26.8

64,170

262,306

19

49

8. เพชรบูรณ์

22.3

36.9

188,082

842,911

36

25

9. อุตรดิตถ์

16.8

36.9

67,707

403,505

67

22
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ตารางที่ 2 สถานการณ์การดาเนินงา นของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 9 จังหวัด
หัวข้อ
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
1. ประชุมคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม 25 ก.ค.56 สิงหำคม
พ.ย. เพิ่งจัดไป กันยำยน พฤษภำคม
แอลกอฮอล์ครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่
2555
2555
เมือ่ ปี
2556
2556
2556
2. ปี 2555-2556 มีกำรประชุมบ่อยแค่
1 ครั้ง
2 ครั้ง
4 ครั้ง 4 ครั้ง
ไม่มี
2 ครั้ง
ไหน
3. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุม
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ยำสูบของจังหวัดอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่
4. ก ลุ่ ม ง ำ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง ำ น ย ำ สู บ ควบคุมโรค คุ้มครอง ควบคุม ควบคุม ควบคุม
ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้บริโภค
โรค
โรค
โรค
โรค

อุทัยธานี พิษณุโลก
กรกฏำคม 16 สิงหำคม
2556
2556

ตาก
N/A

2555 จัด
ไป 1 ครั้ง
ไม่มี

จัดขึ้นเดือน
ละ 1 ครั้ง
มี

N/A

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ส่งเสริม
สุขภำพ

ควบคุม
โรค

ไม่มี

* ตอบโดย ผู้แทน สสจ.ทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง (สำรวจ เดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. 2557
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1.1.1 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.สุโขทัย
กำหนดกำร
โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุ โขทัย
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ โขทัย อ.เมือง จ.สุ โขทัย
************************************************************************
09.00-09.30

กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของโครงการฯ

09.30-10.00

งานขับเคลื่อนภาคประชาคม โดย พระครู สุมณฑ์

10.00-10.30

ความก้าวหน้างานขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดของภาครัฐ
โดย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ โขทัย

10.30-11.30

สถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.สุ โขทัย
โดย คุณนราศักดิ์ ปานบุตร

11.30-12.00

วิเคราะห์ประเด็น จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

หารื อ และแลกเปลี่ยนการใช้ขอ้ มูลวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายและการรณรงค์ระดับ
จังหวัด (เสร็ จสิ้ นการประชุมโครงการ ฯ)
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สรุปรำยงำนกำรประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2556 ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน/ภำคีเครือข่ำย
1
นำยสอน ขำปลอด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
3
นำยจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
4
นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
5
จ่ำเอกนรำศักดิ์ ปำนบุตร
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำขุนไกร
6
พระครูสุมณฑ์ ธรรมธำดำ
7
อำจำรย์สำรำญ ศรีแก้ว
สังกัดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
8
นำยชูชำติ อุทัยชิต
9
นำยกสนอง อินทิม
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทับผึ้ง สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทับผึ้ง
10 นำงสุมนำ ตันติไวทยพันธ์
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
11 นำยวัฏฏธรรม นนทธิ
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
12 นำยเสน่ห์ แสงเงิน
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
13 นำงเพชรัตน์ กิจสนำโยธิน
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
14 นำงเมตตำ ลิมปวรำลัย
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
15 นำงสำวเบญจมำศ พ่มสุขวิเศษ สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
16 นำยไพบูรย์ ทับโทน
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
17 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
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วาระการประชุมและสรุปย่อการประชุม
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้
คือ กำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยำสูบจังหวัดสุโขทัยตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ และกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรขับเคลื่อนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
สุโขทัย
วาระที่ 2 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาคประชาคม
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดสุโขทัย โดยพระครูสุมณฑ์ ธรรมธำดำ, คุณชูชำติ อุทัยชิต และ
คุณสำรำญ สีแก้ว ได้นำเสนอผลกำรขับเคลื่อน โดยกำรรณรงค์และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัยที่ดำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำมีอุปสรรคและ
ข้อจำกัดดังนี้
1) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือทั้งในเป้ำหมำย กลยุทธ์ และกิจกรรม ระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคประชำคม
2) ขำดกำรนำข้อมูลด้ำนวิชำกำร เช่น สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
จังหวัดสุโขทัย ฯ มำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำ
3) ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำคม
วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาครัฐ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ
1) ผลกำรดำเนินงำนในลักษณะงำนประจำ ได้แก่
1.1) กำรให้ควำมรู้แก่ ผู้ประกอบร้ำนค้ำที่จำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
และสถำนที่ผลิตยำเส้น
1.2) กำรเฝ้ำระวังกำรบังคับใช้กฎหมำย
1.3) กำรใช้สื่อรณรงค์ และกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถำนศึกษำ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.4) กำรสร้ำงและพัฒนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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2) งำนโครงกำรสุโขทัยเมืองประวัติศำสตร์ปลอดบุหรี่ ได้แก่ กำรแต่งตั้งคณะทำงำนและมีกำร
ประชุม กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ต้นแบบ และกำรพัฒนำผลงำนวิ จัยและวิชำกำรใน
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดสุโขทัย
วาระที่ 4 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
เครื อข่ำยนั กวิจั ย และวิช ำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสู บและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภ ำคเหนือ
ตอนล่ำง โดยคุณนรำศักดิ์ ปำนบุตรนำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบจังหวัด
สุโขทัย (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) ซึ่งผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้สรุปปัญหำที่ได้จำกข้อมูล
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
1) ประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ เยำวชนอำยุ 15-19 ปี ที่พบว่ำมีสถำนกำรณ์กำร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ (อัตรำกำรบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมำณ 30% และอัตรำกำรสูบบุหรี่ประมำณ 23%)
2) ผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย จำแนกเป็น ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ได้แก่ ยำเส้นหรือบุหรี่มวนเอง และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรำขำว สุรำชุมชน และเบียร์
3) สถำนที่เป้ำหมำย ได้แก่ สถำนที่รำชกำร ตลำด สำนักงำนขนส่ง และศำสนสถำน
4) กำรสื่อสำรกำรตลำด ได้แก่ กำรโฆษณำ ณ จุดจำหน่ำย และกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริษัทยำสูบ
นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบและนัก
ดื่มเยำวชนหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล ได้แก่
มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
1) กำรท ำให้ ก ำรสู บ บุ ห รี่ ก ลำยเป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งปกติ ห รื อ ยอมรั บ ได้ ใ นวิ ถี
ชีวิตประจำวัน เช่น กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ
โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ
กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จาแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิ ผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำร
กำหนดอำยุขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรณรงค์สำธำรณะด้วย
กำรสื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
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วาระที่ 5 วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติกำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย ใน 2 เป้ำหมำยหลัก ได้แก่
1) พื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมกำหมำย (Clear Zone)
2) ลดอัตรำกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบของเยำวชนอำยุ 15-19 ปี
และมี มติร่ ว มกัน ว่ ำสมควรให้ มีกำรจัดเวทีในกำรแปลงเป้ำหมำยดั งกล่ ำ วไปสู่ กลยุท ธ์และ
กิจกรรมร่วมกันต่อไป นอกจำกนี้รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอนได้เสนอให้มีกำรวิจัยประเมินผลเพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำเป็นต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัยขอเชิญภำคประชำคมเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ระดังจังหวัด และเชิญเข้ำร่วมขับเคลื่อนโครงกำรสงกรำนต์ปลอดเหล้ำ ซึ่งจะแจ้ง
รำยละเอียดให้ทรำบต่อไป
ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.2 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.อุตรดิตถ์
กำหนดกำร
โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด อุตรดิตถ์
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
************************************************************************
09.00-09.30 กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของโครงการฯ
09.30-10.00 งานขับเคลื่อนภาคประชาคม โดย คุณสุ รชัย สิ นสวัสดิ์
10.00-10.30 ความก้าวหน้างานขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดของภาครัฐ
โดย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุตรดิตถ์
10.30-11.30 สถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, โครงการวิจยั นาร่ องติดตามลักษณะ
ร้านค้าปลีกขายบุหรี่ จุดขาย และ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ , ผลการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ
สนามกี ฬาประเด็นสนามกี ฬาปลอดเหล้าและบุ หรี่ ใน จ.อุ ตรดิ ตถ์ โดย อาจารย์ ดร.ยุพิ น
เถื่อนศรี
11.30-12.00 วิเคราะห์ประเด็น จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
โดย ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 หารื อ และแลกเปลี่ยนการใช้ขอ้ มูลวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายและการรณรงค์ระดับ
จังหวัด (เสร็ จสิ้ นการประชุมโครงการ ฯ)
หมำยเหตุ : กาหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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สรุปรำยงำนกำรประชุม
โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
2
นำยสุรชัย สินสวัสดิ์
3
นำยสอน ขำปลอด
4
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
5
นำยจักรพันธ์ เพ็ชภูมิ
6
นำงสำวลินดำ แก้วหลวง
7
นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี
8
นำยพนัส จงใจดี
9
นำยสิทธิชัย อยู่ยิ้ม
10
นำงสุนิสำ วงศ์พุฒิ
11
นำงสุชำดำ สีแดง
12
นำยธวัลรัตน์ แปลงดี
13
นำยวันชำติ อ่อมแบง
14
นำยพรเทพ ธำระเวชรักษ์
15
ร.ต.ต. ประธำน เล็กคำ
16
นำยสมพงษ์ กงภูมิ
17
นำงสำวสุนิสำ หล่อแก้ว
18
นำยสุวิท เอี่ยมสอำด
19
นำงนันท์นภัส สิริสรำญลักษณ์
20
นำงนุชนำภรณ์ กิจรุ่งเรือง
22
นำยทวีศักดิ์ ภู่วัฒนำ
23
นำงสำวดำริน สีกำวี
24
นำงสำวนัฐติมำ ศรีทิพย์
25
นำยเชษฐพงษ์ สินสวัสดิ์

หน่วยงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ประสำนงำนอุตรดิตถ์
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
ผู้นำองค์กรสื่ออิสระ
สำนักงำนสำธำรณสุข อ.ลับแล
รพ.สต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ภำคประชำชน
สำนักงำน กศบ.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
รพ.สต.บ้ำนพระผ่ำน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สภ. เมืองอุตรดิตถ์
นักวิชำกำรสำยสำมัชชำชำนำญกำร
รพ.สต.บ้ำนด่ำน
รพ.สต.สภำคุ้งตะเภำ
ผอ.หำดกรวด
รพ.สต.พำจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
23/3 ม.1 ต.คุ้งตะภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
สคล. อุตรดิตถ์
สคล. อุตรดิตถ์
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วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ
กำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่ว นร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อน
ภำคประชำคม และกำรขั บ เคลื่ อ นทำงด้ ำ นงำนวิ ช ำกำร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 3
ประกำร คื อ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
วาระที่ 2 นาเสนอผลการดาเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
ของ ภาคประชาคม
คุณสุรชัย สินสวัสดิ์ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำเสนอผลกำรขับเคลื่อน
กำรรณรงค์ และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ที่
ได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมยังคงเป็นปัญหำที่สมควรได้รับกำรแก้ไขต่อไป เช่น
ปัญหำเรื่องป้ำยโฆษณำผลิตภัณฑ์สินค้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ กำรจำหน่ำยสลำกเหล้ำ และกำร
จำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบให้เยำวชน เป็นต้น
วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
ของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
พบว่ำ สถำนกำรณ์ในภำพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังพบปัญหำเกี่ยวกับ สถำนกำรณ์กำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ โดยผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยได้แก่ สุรำขำว สุรำชุมชน และยำเส้นพื้นบ้ำน ปัญหำ
อัตรำกำรเสพติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสู บและผลกระทบทำงสุ ขภำพ ปัญหำกำรขำดควำมรู้ ควำม
ตระหนั ก และกำรไม่ปฏิบั ติตำมกฎหมำยของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลี กในชุมชน และผู้ ประกอบกำรสถำน
บันเทิง
วาระที่ 4 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
ดร.ยุพิน เถื่อนศรี เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภำคเหนือตอนล่ำง นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ, โครงกำรวิจัยนำร่องติดตำม
ลักษณะร้ำนค้ำปลีกขำยบุหรี่ จุดขำย และ ผลิตภัณฑ์บุหรี่, ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริก ำรสนำมกีฬำ
ประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม)
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นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำ
ใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น
กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผล
น้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนดอำยุ
ขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนดสถำนที่
ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วาระที่ 5 ข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบร่วมกัน ระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ดังนี้
1. สร้ำงควำมตะหนัก กำหนดนโยบำย-มำตรกำร และมีกำรควบคุมกำกับติดตำมไปสู่กำรปฏิบัติ ใน
ระดับนโยบำย
2. กำรจัดกิจกรรมกำรรับรู้กลยุทธ์บริษัทยำสูบ ในสถำนศึกษำ เช่น กิจกรรมโรงพักจำลอง
3. กำรติดต่อสื่อสำรของคณะทำงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
อย่ำงต่อเนื่อง
4. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปัจเจก และ
กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสถำบันครอบครัว
5. กำรคืนข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงำนวิจัยและวิชำกำรเรื่องกำรควบคุมยำสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. ประสำนควำมร่วมมือกับ อปท. (โดยเฉพำะด้ำนงบประมำณท้องถิ่นในกำรควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ)
7. กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน อสม. (รำกหญ้ำ)
8. กำรขับเคลื่อนในระดับจังหวัด (สร้ำงแบรนด์, จุดขำย, วิสัยทัศน์ร่วม)
9. มำตรกำรทำงสังคมในระดับชุมชน และมำตรกำรทำงกฏหมำย (กำรบังคับใช้กฎหมำย เช่น กำร
ออกใบอนุญำต กำรโฆษณำ ฯ)
10. สื่อสร้ำงสรรค์สังคมโดยเฉพำะเพื่อในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยำวช
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.3 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.พิจิตร
กาหนดการ
โครงกำรจัดเวทีคืนข้ อมูลสถำนกำรณ์ กำรบริ โภคยำสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดพิจิตร
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
08.30 น. - 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ
09.00 น. - 09.30 น.
ชี้แจงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดย ผศ. ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงษ์ หัวหน้ าหน่ วยปฏิ บัติการวิจัยและวิชาการ
ด้ านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่ าง
09.30 น. - 10.00 น.
ภำคประชำคม: นาเสนอผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมการบริ โภคยาสู บ
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดพิจิตร
โดยคุณรุ่ งทิวา มโนวชิ รสรรค์ : เครื อข่ ายองค์ กรงดเหล้ าจังหวัดพิจิตร
10.00 น. -10.30 น.
ภำครัฐ: นาเสนอผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการเฝ้าระวังและ
ควบคุมการบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดพิจิตร
โดย คุณจารุ ณี ภักดีโต : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
10.30 น. - 11.30 น.
ภำควิชำกำร: นาเสนอสถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และผลการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ จงั หวัดพิจิตร
โดย คุณสุทธิ พงษ์ ยิ่งสูง : เครื อข่ ายนักวิจัยและวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพิจิตร
11.30 น. - 12.00 น.
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อมูลทางวิชาการ ในประเด็น
- มาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิ ทธิภาพ
- ข้อเสนอและประเด็นท้าทายในวันงดสู บบุหรี่ โลก ปี พ.ศ. 2556
โดย ผศ.ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ และคุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
12.00 น. - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น.
ร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ จัดลาดับปั ญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
และควบคุมการบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดพิจิตร
หมายเหตุ: รั บประทานอาหารว่ างเวลาประมาณ 10.30 น., 14.30 น. และพักรั บประทานอาหารกลางวันเวลา
12.00 น. ทั้งนีก้ าหนดการดังกล่ าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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สรุปการประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิจิตร
วันพุธที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น.
ณ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1 นำยสอน ขำปลอด
2 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หน่วยงำน/ภำคีเครือข่ำย
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
นำยสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตะพำนหิน
นำงรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร
นำงจำรุณี ภักดีโต
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร
นำงศิริพักตร์ มัฆวำล
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์
นำยจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
นำงผ่องพรรณ ธีระวัฒนศักดิ์
โรงพยำบำลพิจิตร
นำงสำวพิชญำภัค ลำภชัยเจริญกิจ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองพิจิตร
นำงสำวธนิดำ วิมล
โรงพยำบำลวชิรบำรมี
นำงวีระนุช ก่อแก้ว
โรงพยำบำลทับคล้อ
นำงสำวพัชรมณฑ์ อินพุ่ม
โรงพยำบำลวังทรำยมูน
นำงสำวประภัสสร โพธิ์ทอง
โรงพยำบำลวังทรำยมูน
นำงสำวขนิษฐำ สิทธิดำรงกำร
สสอ.วังทรำยมูน
นำงสุนันทำ ศรีหิรัญ
สพม.41
นำงสำวพรณิภำ พลอยกิติกูล
โรงพยำบำลสำมทัพ
นำงสำวจิตติมำ บุญประเสริฐ
สสอ.โพทะเล
นำงปณตพร วะระขะจี
โรงพยำบำลโพทะเล อ.โพทะเล
นำงรัตติกำล จันทวงษ์
โรงพยำบำลวชิรบำรมี อ.วชิรบำรมี
นำยโยธิน เอี่ยมต่อม
สสอ.สำมง่ำม
นำงสำวดวงพร ศรีดงพลับ
อบจ.พิจิตร
นำยประสงค์ มีทุน
สำธำรณสุขอำเภอตะพำนหิน
นำงสำวภำวี สนธิกัน
สสอ.ทับคล้อ
นำยบัญชำ คำแก้ว
สสอ.ทับคล้อ
นำงสำวสุรดำ จำปำศรี
อบต.รังนก
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27
28
29
30
31

ร.ต.ต.ทศพล พงศ์ศิริวรรณ
นำยณัฎฐวุฒิ วีระกุล
นำยอิทธิภัทธ์ สุขเกษม
นำงนงณภัส รู้คงประเสริฐ
นำงพัชริน บุญโชติ

สถำนีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
รพ.สต.วังกรด
รพ.สต.วังตะกู
สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จ.พิจิตร
อบต.หนองโสน

วาระการประชุมและสรุปย่อการประชุม
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้
คือ กำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิง นโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยำสูบจังหวัดสุโขทัยตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ และกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรขับเคลื่อนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตร
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด
พิจิตร
วาระที่ 2 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาคประชาคม
คุณรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์ ผู้ ประสำนงำนของเครือข่ำย ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง ได้นำเสนอการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยได้ยกตัวอย่ำงพื้นที่ทำกิจกรรมในจังหวัดพิจิตร เช่น เขตเทศบำลตะพำนหิน อำเภอตะพำนหิน ได้จัด
กิจกรรมเข้ำพรรษำปลอดเหล้ำ กฐินปลอดเหล้ำ วัดปลอดเหล้ำ โรงเรียนปลอดเหล้ำ คนต้นแบบเลิกเหล้ำ
งำนบวชปลอดเหล้ำ งำนศพปลอดเหล้ำ
ผลกำรขับ เคลื่ อ น โดยกำรรณรงค์แ ละกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยกำรควบคุ ม กำรบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดพิจิตรที่ดำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำมีอุปสรรคและข้อจำกัดดังนี้
1) เครือข่ำยยังไม่เข้มแข็ง ทำงำนได้เฉพำะพื้นที่ ของตนเอง
2) มีกำรเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ที่เข้ำมำร่วมกิจกรรม
3) เครือข่ำยส่วนใหญ่ยังเป็นภำครำชกำร /ท้องถิ่น
4) ภำคประชำชนล้วนๆ นั้น ยังไม่มี
5) ลักษณะงำนที่ทำ ขับเคลื่อนงำนบุญประเพณี/และกำรเฝ้ำระวัง , งำนเก็บข้อมูลพื้นฐำน เช่นโรงเรียน
ปลอดเหล้ำ, พื้นที่.ปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย
และคุณรุ่งทิวำ ได้ยกตัวอย่ำงภำพให้เห็นกิจกรรมของโครงกำรเพิ่มพื้นที่ดี สนุกสนำนสงกรำนต์
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
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วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาครัฐ
คุณจารุณี ภักดีโต ตัวแทนจากสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร นำเสนอผลกำรดำเนินงำนยำสูบ
ใน จ.พิจิตร ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ผลกำรดำเนินงำนในระดับจังหวัด
 ประชำสัมพันธ์ ตรวจงำนประเพณีต่ำง ๆที่จัดขึ้นในจังหวัดเป็นงำนสำคัญระดับจังหวัดให้
ปลอดควันบุหรี่ เช่น งำนแข่งขันเรือยำวประเพณี งำนงิ้ว งำนกีฬำเยำวชนแห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก
 ให้ควำมรู้เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค/ นักเรียนมัธยมปลำยโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง ,
พิจิตรพิทยำคม/ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร,ร้ำนค้ำปลีก
2) ผลกำรดำเนินงำนในระดับอำเภอ
 ประชำสัมพันธ์และตรวจ
1. งำนประเพณีต่ำง ๆที่จัดขึ้นในระดับอำเภอให้ปลอดควันบุหรี่
2. สถำนที่รำชกำรรพ./สสอ./ที่ว่ำกำรอำเภอ/สถำนีตำรวจ
3. ตลำดนัด
ปัญหาและอุปสรรค
1. ประชำชนไม่ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่
2. กำรรับรู้ยังไม่ครอบคลุม
3. ภำครำชกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเป็นตัวอย่ำงแก่ประชำชน เกี่ยวกับกำรคุ้มครองฯ พบยังมีกำรสูบบุหรี่
ในตัวสถำนที่รำชกำร เช่น ศำลำกลำง และที่ว่ำกำรอำเภอบำงอำเภอ
4. จังหวัดพิจิตร ไม่มี NGO ภำคประชำชนอำสำมำทำงำนด้ำนนี้ อย่ำงจริงจัง
5. ไม่สำมำรถสร้ำงแกนนำได้
6. ขำดงบประมำณสนับสนุนภำครัฐ
7. เครือข่ำยเยำวชนไม่เข้มแข็งจบจำกโรงเรียนไปแล้ว ต้องสร้ำงใหม่ตลอดเวลำ
ข้อเสนอแนะ
ให้ ส่ วนกลำงทำ Spot ทำงโทรทัศน์ วิทยุให้ ครอบคลุมตำมพ.ร.บ. คุ้มครอง และเปิดบ่อยๆ กำรรับ
บุคลำกรเข้ำทำงำนในภำครำชกำรให้บรรจุคุณสมบัติไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ สืบประวัติ และตรวจเลือดหำนิโคติน ถ้ำพบ
ภำยหลังไล่ออก สนับสนุนสื่อถำวรให้มำก ๆ ให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมำยเด็ดขำด กรณีพบควำมผิดซึ่ง
หน้ำ
วาระที่ 4 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่จังหวัดพิจิตร และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
คุณสุ ทธิพ งษ์ ยิ่ งสู ง ซึ่ง เป็ นเครือข่ ำยนักวิ จัยและวิช ำกำร ด้ ำนกำรควบคุมยำสู บ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ
จังหวัดพิจิตร และผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาประเด็น “สนามกีฬาปลอดเหล้า
และบุหรี่จังหวัดพิจิตร” โดยเลือกแบบสะดวก จำนวน 100 ตัวอย่ำง (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุป
ได้ว่ำ จำกกำรสำรวจอัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ของจังหวัดพิจิตร มีลำดับอัตรำกำร
สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศตำมจำนวนประชำกรเป็นดังนี้ ในปี พ.ศ.2550 อยู่ในอันดับที่ 28
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คิดเป็นร้อยละ 21.8 และใน พ.ศ. 2554 อยู่ในอันดับที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตำมลำดับ เมื่อวิเครำะห์จำก
ตัวเลขอันดับดูเหมือนว่ำอันดับจะดีขึ้น
 อัตรำกำรเลิกบุหรี่ที่เลิกได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6 ด.ของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 22.51
 อัตรำกำรเลิกสูบบุหรี่รำยใหม่ที่เพิ่งเลิกได้ 6-18 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.78
 อัตรำกำรกลับมำสูบซ้ำของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 88.55
 อัตรำกำรรับควันบุหรี่มือสองภำยในบ้ำนของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2554 ร้อยละ 30.51
 อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในเพศชำย 6 ปี และเพศหญิง 13 ปี
สำหรับสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำยุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.8 (อันดับที่ 55)
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำยุ 15-19 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.4 (อันดับที่ 40)
 ดัชนีคะแนนควำมเสี่ยงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.494 (อันดับที่ 32)
 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ ร้อยละ 8.0
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย 606 บำท/เดือน
ช่วงวัยที่ดื่มมำกที่สุดคือช่วงอำยุ 20 – 39 ปี อันดับที่สองคือ ช่วงอำยุ 40 – 60 ปี อันดับที่สำมคือ
เยำวชนช่วงอำยุ 15 -19 ปี และสุดท้ำยคือผู้สูงอำยุ 60 ปี ขึ้นไป สิ่งที่น่ำสนใจคือกลุ่มอำยุ 15 – 19 ปี ซึ่ง
เป็นเยำวชนและมีอำยุยังไม่ถึง 20 ปี ที่สำมำรถเข้ำถึงสุรำจนมีอันดับที่สำม
แหล่งซื้อหรือแหล่งที่มำ
- จำกร้ำนค้ำในชุมชน
- ร้ำนสะดวกซื้อ
- เพื่อนนำมำจำกที่อื่น
- ร้ำนขำยของชำที่จำหน่ำยในชุมชน
- งำนเลี้ยง, โต๊ะจีน
- เทศกำลต่ำงๆ เช่น วันเกิด ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น
สำเหตุของกำรสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ คือ
- อยำกรู้อยำกลองว่ำเป็นอย่ำงไร,คึกคะนอง
- เพื่อนชวน
- ทำตำมเพื่อน , รุ่นพี่, ผู้ใหญ่
- อยำกเข้ำกลุ่มเพื่อน
- จำกสื่อโฆษณำ,ทีวี
- จำกงำนเลี้ยงในหมู่บ้ำน
- จำกกำรแข่งขันกีฬำ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้สรุปปัญหำที่ได้จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ต้องให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
- พิจิตรทำได้ถึง 70 % เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยเมื่อวิเ ครำะห์ข้อมูลระดับประเทศ ปัญหำคือ
เบียร์ และส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มประจำ
- อัตรำกำรสูบลดลงจำกปี 2550 เป็นตัวอย่ำงที่ดีมำกของภำค และต้องดำเนินหน้ำต่อไป
- จำนวนผู้สูบเยำวชนเพิ่มมำกขึ้น ต้องเน้นส่วนเยำวชนให้เพิ่มขึ้น
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นอกจำกนี้ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบและนัก
ดื่มเยำวชนหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล ได้แก่
มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน
เช่น กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ คือ
โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ
กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จาแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนด
อำยุขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วาระที่ 5 เรื่องโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกในชุมชน
ชนบท ของ จ.พิจิตร
คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ได้นำเสนอผลของโครงกำรสำรวจพฤติกรรมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำสูบของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกในชุมชนชนบท ของ จ.พิจิตร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ ในช่วงเยำวชนอำยุ

15-18 ปี มีกำรบริโภคยำสูบกันมำก และจำก 3,000-4,000 ร้ำนค้ำที่ขำยบุหรี่และแอลกอฮอล์ พบว่ำ 90
% ซื้ออย่ำงง่ำยดำยและมีพฤติกรรมอื่นๆ โดย 1 ใน 3 คนที่พบนั้น มีกำรวำงโชว์และมีพฤติกรรมของกำร
แบ่งขำย
วาระที่ 6 วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ

บริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดพิจิตร
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติกำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุ มยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิจิตร โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์
พงศ์ สรุปได้ ดังนี้
ปัจจัยความสาเร็จมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชน
- key person แม่บ้ำน ผู้นำชุมชน บุคคลต้นแบบ ฯ
- มำตรกำรทำงสังคม แผนพัฒนำชุมชน กองทุนเงินล้ำน(ลดดอก) บริกำรเต้นท์
การจัดบริการเลิกบุหรี่ใน รพ.สต.
- key person เวชปฏิบัติในรพสต.
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- ใช้ข้อมูลที่มีในแฟ้มครอบครัว ให้ควำมรู้
- จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
- เฝ้ำระวัง เก็บข้อมูลระดับพื้นที่
ประเด็นการขายบุหรี่ และเหล้าในชุมชน
- วิเครำะห์ (ทบทวน) สถำนกำรณ์กำรเงิน ....หนี้เสียจำกกำรขำยเหล้ำ บุหรี่
- มำตรกำรทำงสังคมเชิงสร้ำงสรรค์ .... นโยบำยงดขำยเหล้ำวันพระ ประชำสัมพันธ์คุณงำมควำมดี
- กำรรับรู้ กำรตีฆ้องร้องป่ำวทำงสังคม เช่น วัดเขตห้ำมดื่ม ห้ำมเมำ ห้ำมเล่นพนันฯ
- ขยำยผลและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ...งดขำยเหล้ำเข้ำพรรษำ ไหว้ครูปลอดเหล้ำ-บุหรี่
ปัจจัยการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
- รับรู้ ซึมซับจำกแบบอย่ำงรอบตัว ผู้ปกครอง ครู ภำรโรง ฯ
- อยำกรู้ อยำกมีประสบกำรณ์
- ต้องกำรได้กำรยอมรับเข้ำกลุ่ม ควำมมีตัวตน
- กำรอยู่รวมกลุ่ม แชร์กันสูบ
- สถำนที่เอื้อให้สูบ เช่น ห้องน้ำ
- กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคต่ำ
- กำรรับรู้ผลกระทบต่ำ
- กำรรณรงค์ที่ขำดประสิทธิผล
- บทบำทของครอบครัว
การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพิจิตร
เป้าหมาย (ร่วม)
สนำมกีฬำปลอดบุหรี่และเหล้ำ ...สนำมกีฬำปลอดภัย สนำมกีฬำเป็นสุข
ลดอัตรำบริโภคบุหรี่และเหล้ำ เฉพำะกลุ่ม.... แม่บ้ำน เยำวชน
หมู่บ้ำนลดเสี่ยง ลดโรค
พัฒนำเครือข่ำยวิชำกำรควบคุมบุหรี่ และเหล้ำ จังหวัดพิจิตร***
กิจกรรม... ถอดบทเรียน ....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำองค์ควำมรู้ (Best practice)
โจทย์ (ทางเลือก)
1. โครงกำรร่วม ลดภำระ งำนเอกสำร กำรเงิน แต่ควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำรลดลง
2. โครงกำรย่อยตำมสภำพพื้นที่ มีภำระเอกสำร กำรเงิน แต่รักษำควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำร
โอกำส
ควำมหลำกหลำยเชิงมำตรกำรฯระดับพื้นที่
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเชิงบริหำร
ต้นทุนทำงสังคม เครือข่ำย ภำคประชำสังคมที่มีควำมเข้มแข็ง
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ช่องทางติดต่อหน่วยวิจยั ยาสูบฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand ขอสนับสนุน
สือ่ รณรงค์วนั งดสูบบุหรี่

44 | P a g e

ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.4 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.เพชรบูรณ์
กำหนดกำร

โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
************************************************************************
09.00-09.30 กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของโครงการฯ
09.30-10.00 งานขับเคลื่อนภาคประชาคม โดย คุณสาเริ ง บุญแจ้ง
10.00-11.00 สถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, โครงการวิจยั นาร่ องติดตามลักษณะ
ร้านค้าปลีกขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ จุดขาย และผลิตภัณฑ์บุหรี่ ใน จ.เพชรบูรณ์ โดย
คุณวิจิตรา บุญแจ้ง และทีมวิจยั
11.00-12.00 วิเคราะห์ประเด็น จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา และวันงดสู บบุหรี่ โลก 2556 โดย ปิ ยะรัตน์
นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 หารื อ และแลกเปลี่ ยนการใช้ขอ้ มูลวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายและการรณรงค์ระดับ
จังหวัด (เสร็ จสิ้ นการประชุมโครงการ ฯ)
หมำยเหตุ: กาหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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สรุ ปรายงานการประชุม
โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเพชรบูรณ์
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00-15.00 น.
ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
1
นำยสอน ขำปลอด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
3
นำงวิจิตรำ บุญแจ้ง
รพ.สต.บ้ำนติ้ว สำนักงำนสำธำรณสุขหล่มสัก
4
นำยสำเริง บุญแจ้ง
รพ.สต.บ้ำนไร่ สำนักงำนสำธำรณสุขหล่มสัก
5
นำยสุรพล คำศุกล
รพ.สต.วัดป่ำ สำธำรณสุขอำเภอหล่มสัก
6
นำยธัชพงษ์ เสำธง
รพ.สต.น้ำชุน สำธำรณสุขอำเภอหล่มสัก
7
นำงสำวสกำวรัตน์ ทวีนุต
รพ.สต.หนองคัน สำธำรณสุขอำเภอหล่มสัก
8
นำงสำวสุกุมำ เถำะสุวรรณ
โรงพยำบำลหล่มสัก
9
อำจำรย์จุน คำมำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
10
นำยอิทธิพล มหำเดช
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
11
นำยวสันต์ พลพระรำม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
12
นำยพงศกร มำกมี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
13
นำยอวยชัย ทองหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40
14
ร.ต.อ. ภูวดล อินทร์ศิริ
สถำนีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
15
นำงสำวฐิติญำ แสนพันดร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
16
นำยบุญเลิศ สงสัย
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก
17
นำยจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
18
นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
19
นำงสำวกุลิสรำ อนุวงษ์
พี่เลี้ยงเยำวชนอำเภอหล่อสัก
20
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เสำธง
เยำวชนอำเภอหล่มสัก
วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ กำรนำเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสู บจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลังตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ ” ซึ่ง
ประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำคประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
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1) เพื่อให้เกิด กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และยำสูบ จังหวัด

เพชรบูรณ์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยในกำร ขับเคลื่อน
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดเพชรบูรณ์
วาระที่ 2 นาเสนอผลการดาเนินงานกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด เพชรบูรณ์ของ ภาค
ประชาคม
คุณสำเริง บุญแจ้ง ตัวแทนเครือข่ำ ยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเสนอผลกำรขับเคลื่อน กำรรณรงค์ และ
กำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด เพชรบูรณ์ที่ได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
พบว่ ำ สถำนกำรณ์ ใ นภำพรวมยั งคงเป็ น ปัญ หำที่ สมควรได้ รั บ กำรแก้ ไขต่ อ ไป นอกจำกนี้คุ ณ ส ำเริ ง บุ ญแจ้ ง ยั งได้ นำเสนอ
สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน จ.เพชรบูรณ์
วาระที่ 3 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
คุณสำเริง บุญแจ้ง ยังนำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ความชุกของนักดื่มในจังหวัดเพชรบูรณ์



ควำมชุกของนักดื่มในประชำกร อำยุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.3
เป็นอันดับที่ 25 ของประเทศไทย (อับดับ 1 คือ จ.พะเยำ)
ควำมชุกของนักดื่มในประชำกร วัยรุ่น (อำยุ 15-19 ปี)
ร้อยละ 15.1
เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย
(อับดับ 1 คือ จ.พะเยำ)

ปัญหาจากการดื่ม






สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ ร้อยละ3.4
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเฉลี่ย (บำท/เดือน) 413 บำท
ดัชนีคะแนนควำมเสียงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด
0.577 (อันดับที่ 15)

คุณวิจิตรำ บุญแจ้ง เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภำคเหนือ
ตอนล่ำ ง น ำเสนอผลกำรสำรวจควำมคิ ดเห็นของผู้ใช้ บริ กำรสนำมกีฬำประเด็ นสนำมกีฬ ำปลอดเหล้ ำและบุ หรี่ ในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุปได้ว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำง พบเห็นกำรสูบบุหรี่/ขำย/บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนำมกีฬำเป็นร้อยละตั้งแต่ 5-62%
(เพชรบูรณ์น้อยที่สดุ พิษณุโลกมำกที่สุด)
กลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 5 จังหวัดส่วนใหญ่ ทรำบว่ำสนำมกีฬำเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเป็นเขตห้ำมขำย/ดื่ม
แอลกอฮอล์ (เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ประมำณ 80% -95% ในขณะที่พิษณุโลก และตำก กำรรับรู้ต่ำกว่ำ (ประมำณ 50%)
กลุ่มตัวอย่ำงเคยเห็นป้ำยห้ำมสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ มำกกว่ำ 50 % คือ สุโขทัยและเพชรบูรณ์
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กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อกำรจัดโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และบุหรี่ และมี
ควำมพึงพอใจในกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินคดี
หำกมีผู้กระทำผิดโดยหน่วยงำนภำครัฐ (จังหวัดอุตรดิตถ์, ตำก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์ ร้อยละ 87-95 ส่วน
จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 61)
พร้อมทั้งนำเสนอสถำนกำรณ์กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ ใน สต.บ้ำนติ้ว อ.หล่มสัก โดยพบว่ำ
ในกลุ่ม 20-39 ปี ดื่มมำกที่สุด เยำวชน 15% เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และคุณสกำวรัตน์ ทวีนุช ได้นำเสนอผลของโครงกำรวิจัยนำร่องติดตำมลักษณะร้ำนค้ำปลีกขำยบุหรี่ จุด
ขำย และ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ สรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.

ประชำชนส่วนใหญ่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำล ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จำกร้ำนค้ำชุมชน
พบลักษณะกำรจำหน่ำยบุหรี่ ที่มีป้ำย/รำคำ และมีกำรตั้งโชว์ มำกกว่ำ 35%
โดยส่วนใหญ่ จะพบสินค้ำบุหรี่ที่ผลิตในไทย และนำเข้ำจำกต่ำงประเทศข้ำงเคียง (ฟิลิปินส์ ,อินโดนีเซีย ,

กัมพูชำ )
ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล
กำรเก็บข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้กำรสังเกต ซึ่งผู้เก็บข้อมูลจะรู้สึกอึดอัด อยำกพูดอยำกถำม บำงที
แม่ค้ำจะถำมว่ำ ต้องกำรอะไร จะเอำอะไร และแสดงควำมไม่พอใจถ้ำไม่ซื้ออะไรเลย บำงทีต้องซื้อสินค้ำตัวอื่นๆ ที่เรำไม่
ต้องกำร
 ขณะเก็บข้อมูล ผู้เก็บข้อมูลหลอกซื้ อบุหรี่ 2-3 มวน แม้ค้ำก็ขำยให้ บำงร้ำนแพ็คใส่ถุงพลำสติกเตรียมไว้ถุง
ละ 3-5 มวน “ ขำยง่ำย”
 ผู้เก็บ ข้อมูล นอกเขตเทศบำล ได้ส อบถำมเรื่ องกฎหมำย เหล้ำ บุหรี่ ผู้ขำยบอกว่ำไม่ทรำบ ไม่รู้ว่ำ ทำผิ ด
พ.ร.บ.
 มีสลำกเหล้ำขำยหน้ำร้ำน(รู้กฎหมำย) ผู้ขำยบอกว่ำเคลียร์กับตำรวจแล้ว ผู้เก็บข้อมูลได้อธิบำยถึงควำมผิด
ถูกปรับเป็นจำนวนมำก ไม่คุ้มกับกำรขำย และ ได้ติดตำมสังเกตหลังจำกให้คำแนะนำ พบว่ำผู้ขำยเก็บจำกหน้ำร้ำนแล้ว
ข้อเสนอแนะ





น่ำจะมีกำรประชำสัมพันธ์ พ.ร.บ.เหล้ำ บุหรี่ให้ประชำชนได้รับรู้ทั่วกันมำกขึ้น
อยำกให้เจ้ำพนักงำนทำหน้ำที่อย่ำงจริงจัง

นอกจำกนี้ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล
(Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ใ นวิถีชีวิตประจำวัน เช่น

กำร

เพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่ประสิทธิผลน้อย
ที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
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1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนดอำยุขั้นต่ำ และ

กำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนดสถำนที่ห้ำมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำรสื่อสำรทำง
เดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ

วาระที่ 4 วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและกำรควบคุมการ

บริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดเพชรบูรณ์
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีมติกำหนดเป้ ำหมำยร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำร
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่ม
พิทักษ์พงศ์ สรุปได้ ดังนี้
ก้ำวต่อไป…
เป้ำหมำยร่วม
พัฒนำเครือข่ำย...บุคคลต้นแบบ บุญประเพณี
กำรป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่... กลุ่มเยำวชน
กำรบังคับใช้กฎหมำย (สสจ.)
รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
สกัดนักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่ ลดนักสูบ นักดื่มหน้ำเก่ำ
จังหวัดปลอดบุหรี่-เหล้ำ ...มีงบประมำณสนับสนุน
กำรประสำนงำนเครือข่ำย....ประชุมต่อเนื่อง จำนวนผู้ประสำน
คณะทำงำน คณะกรรมกำร 3 ภำคส่วน
โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน ...คัดกรองนักเรียนด้วยแบบประเมิน ASSIST
แหล่งทุนบูรณกำรเหล้ำ อุบัติเหตุ...กองทุนเลขสวย
ประเด็นงำนวิจัย/วิชำกำร/ควำมรู้
-

-

ปัญหำ (ขนำดปัญหำ ปัจจัย สำเหตุ) และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำควันบุหรี่ มือสอง และกำรพนันในงำนศพ
ถอดบทเรียนงำนศพปลอดกำรพนันในพื้นที่

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ช่องทำงติดต่อหน่วยวิจัยยำสูบฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand ขอ
สนับสนุนสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

ภำพบรรยำกำศในงำนประชุมจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.5 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.นครสวรรค์

กำหนดกำร
โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพุดตำน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
09.00 น. - 09.30 น. ชี้แจงควำมสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ
โดย ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ
ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง
09.30 น. - 10.00 น. ภาคประชาคม: นำเสนอผลกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวังและควบคุมกำรบริโภคยำสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดนครสวรรค์
โดย คุณเหรียญ บุญสาลี : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์
10.00 น. -10.30 น. ภาคนโยบาย: นำเสนอผลกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนเชิงนโยบำยควบคุม

ยำสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์
โดย คุณปรีดา อินทรชิด : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
10.30 น. - 11.30 น. ภาควิชาการ: นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอด เหล้ำ
และบุหรี่ ใน จ.นครสวรรค์
โดย คุณจิตรา โพธิ์เนียม: เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์
11.30 น. - 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้อมูลทำงวิชำกำร และเสนอควำม
ต้องกำรงำนวิจัยและวิชำกำรของพื้นที่
ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย : ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 น. - 13.30 น. มำตรกำรในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ที่มปี ระสิทธิภำพ
โดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
13.30 น.-15.00 น. ระดมสมองแลกเปลี่ยน สร้ำงกลไกกำรประสำนงำนในจังหวัดเพื่อกำรขับเคลื่อนโดยใช้
แนวทำงสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.00 น., 14.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. ทั้งนี้
กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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สรุปรายงานการประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพุดตำน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
1 คุณสอน ขาปลอด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2 ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นางสาวจิตรา โพธิ์เนียม
โรงพยาบาลลาดยาว กลุม่ งานเวชศาสตร์
4 คุณปรี ดา อินทรชิด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
5 นายเหรี ยญ บุญสาลี
29/2 หมูท่ ี่ 3 ต.เกรี ยงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
6 นางสาวนารี สุวรรณชะนะ
64 ม.2 ต.วัดไทร อ.เมือง จ. นครสวรรค์
7 คุณไพศาล เจียนศิริจินดา
ผ.อ.ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ
8 นางกรกต คีรีวรรณ
สภาวัฒนธรรม
9 คุณพรประภา อันเตวา
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์
10 คุณปริชาติ วิสทุ ธิแพทย์
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ
11 คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 คุณชมพูนทุ อ้ นศรี
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 คุณวรรณพร แซ่เตียว
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 นางลัดดา สิทธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
15 นางนันทนา คล้ ายนุ้ย
สื่อมวลชน / การเงิน
16 นายสมศักดิ์ สีทบั ทิม
แกนนาชุมชน
17 นางชัชรี อายุวฒ
ั น์
แกนนาผู้สงู อายุ
18 นายณรงค์ ตังศิ
้ ริชยั
ปะธานเครื อข่าย (สมัชชาสุขภาพ) จ. นครสวรรค์ /
ภาคเหนือ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

นายเสรี เนินพสัย
นางรัชรี พิทกั ษ์ธานินทร์
นางเบ็ญจาง ใจเอื ้อ
นางศุจีภรณ์ ดีพมุ่
นางน ้าใจ อินต๊ ะรัตน์
นายเสรี มงคลทรง
นายมนัส วทาเวช
นายบารุง จันทร์ ทรานุสรณ์
นายจรัญ เรื องรุ่ง
นายศุภชัย นัยติวฒ
ั น์รามชัย
นายวันเฉลิม ฮกชุน
นายณัฐพล โยธาจันทร์
นายเอกพจน์ อินสอาด
นายอานาจ ปาโมกข์
นายภาณุ สาระคน
นางธีระ เก้ าเนครภาช
นางปราณี นาวเหมียว
นายมโนชญ์ ศาสตร์ ศรี
นางวรนุช ผลเจริญ
นายธนพล ดิทดั วิไกล

รองประธานผู้สงู อายุแห่งประเทศไทย
เลขาสมัชชาสุขภาพ
สสอ.เมือง
สสอ. ตาคลี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานสรรพาสามิต นครสววรรค์
สภาผู้สงู อายุ
สสอ เก้ าเลี ้ยว
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์
สนง.พระพุทธศาสนา จ.นครสวรรค์
KCTV
สสอ. บรรพตพิสยั
สสอ. ลาดยาว
เทศบาลนครสวรรค์
สสจ. นครสวรรค์
สสจ. นครสวรรค์
ประชาสัมพันธ์นครสวรรค์
สสอ. ชุมแสง
สสอ. โกรกพระ

39
40
41

นายสมเกียรติ อัตระไวลักษณ์
นายถนอมชัย บุญมาคลี่
นางสาวจริยา หัตถมาศ

สสอ. หนองบัว
รพ.สต บ้ านบางมะช่อ สสอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ
กำรน ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ย นข้อมูล ข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่ ว นร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
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1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ
จังหวัดนครสวรรค์ ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์
วาระที่ 2
นาเสนอผลการดาเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัด
นครสวรรค์ของ ภาคประชาคม
คุณเหรียญ บุญสำลี ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเสนอผลกำรขับเคลื่อน
กำรรณรงค์ และกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดนครสวรรค์ที่
ได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมยังคงเป็นปัญหำที่สมควรได้รั บกำรแก้ไขต่อไป
นอกจำกนี้ คุณเหรีย ญ บุญสำลี ยังได้สรุปโครงกำรสงกรำนต์นครสวรรค์ สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์จังหวัด
นครสวรรค์
ผลกำรดำเนินงำน ๒ พื้นที่ตำบลวัดไทร วัดบำงม่วง วัดหำดทรำยงำม
กิจกรรมที่ทำ
 รณรงค์สร้ำงกระแส / ให้ควำมรู้
 ประชำชนทุกภำคส่วน มีส่วนรวม
 ช่วยกันสร้ำงกระแส : แจกอำหำรว่ำงเครื่องดื่มน้ำผลไม้ มอบของให้กับผู้ที่อยู่ช่วยทุกคน
 รณรงค์ในงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและแกนนำ
 เก็บสำรวจแบบสอบถำม ๓ ชุด
 ออกสำรวจในและนอกพื้นที่
 จัดบูทถนนเด็กเดินเทศบำลนครนครสวรรค์กับ สสจ. พมจ. กู้ภัยนครสวรรค์กำรช่วยเหลืออุบัติเหตุ ปิด
ท้ำยสงกรำนต์นครสวรรค์
 เยำวชนโอกำสนักดื่มหน้ำใหม่ และยำเสพติด : โดยมีวิยำกร พิษภัยยำเสพติดทุกชนิด
วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาครัฐ
คุณปรีดำ อินทรชิด ตัวแทนจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอภำพรวม ผลกำร
สรุปบทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำตั้งแต่ พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 นั้น จำกกำรประเมินผลก็บรรลุผล
สำเร็จ สรุปได้ดังนี้
1) ทำงด้ำนกฏหมำย
 รูปธรรมกำรบังคับใช้
 กระบวนกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
2) ทำงด้ำนกระบวนกำรทำงำนร่วม
 ตำรวจ
 สรรพสำมิต
 ร้ำนค้ำ/ผู้ประกอบกำร
 สคร.
 สสจ
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 สสอ./รพ./รพ.สต.
3) ทำงด้ำนนโยบำย
 ชัดเจน ปฏิบัติกำรได้
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เอำจริงเอำจัง
4) ทำงด้ำนภำคประชำชน
 รับรู้
 สร้ำงควำมตระหนักได้บำงระดับ
5) ทำงด้ำนทีมงำน
 จิตสำธำรณะ
 มีศักยภำพเอื้อต่อกำรขับเคลื่อนงำน
 สร้ำงประเด็นสำธำรณะ
6) ทำงด้ำนชุมชนมีส่วนร่วม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ผวจ.)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 คนทำงำน
 ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง
 กฎหมำยรองรับ
ปัญหำ อุปสรรค ข้อจำกัด
1) กฎหมำย
 เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ
 กว้ำง
 ตีควำมยำก
 ผู้ปฏิบัติกำรไม่ใช่นักกฎหมำย
2) งบประมำณ
 ขำดควำมต่อเนื่อง
 น้อย/จำกัด
 ไม่ชัดเจน
3) บุคลำกร
 ต่ำงคนต่ำงทำ
 เปลี่ยนบ่อย
 กระทบกับควำมสัมพันธ์ในพื้นที่
 ต่ำงเป้ำหมำย
 ต่ำงแนวปฏิบัติ
 เป็นผู้ประกอบกำรเอง
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 กำรตกผลึกของปัญหำร่วมกัน
4) นโยบำย
 ผวจ.
 งำนรอง
 ไม่เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับจังหวัด
 ไม่ให้ควำมร่วมมือ : ควำมตระหนักของประชำชน, ผู้ประกอบกำร, ทำควำมผิดซ้ำ
5) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน
 กำรสร้ำงวิธีกำรทำงำนร่วม
 วิธีกำรปฏิบัติงำนของคนทำงำน
 ท่ำที ควำมลงตัวที่สมดุล
 พื้นที่ต้นแบบที่หลำกหลำย
แนวทำงที่เหมำะสม
 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงคนทำงำน
 เชื่อมประสำนหน่วย
 งำนสร้ำงพลังร่วม
 งบประมำณ
 ควำมรู้นำทำง (สื่อ,ข้อมูล)
 ผลักให้เป็นประเด็นสำธำรณะร่วม
 ค้นหำวิธีทำงำนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับบริบท
 พัฒนำคู่มือ
 เชื่อมสู่หลักสูตรท้องถิ่น
กำรเมือง
 วำระประเทศ
 อปท มีส่วนร่วม
3ป3ส
 จริงจัง
 ร่วมมือ
 เชิงรุก
 เข้ำใจ
ภำครัฐ
 สร้ำงทีม
 เครือข่ำยกำรทำงำนร่วม
ประชำสังคม
 แนวร่วม
 ประสำนควำมร่วมมือ
 ตัวกลำง “ชน”
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 Social Force
 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์
ร้ำนค้ำ
 ควำมเข้ำใจร่วม
 เครือข่ำย
ภำคประชำชน
 ลด ละ เลิก
 สร้ำงค่ำนิยมใหม่
 เครือข่ำยภำคประชำชน
วาระที่ 4 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
คุณจิ ตรำ โพธิ์เนี ย ม เครื อข่ำยนักวิจัยและวิช ำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสู บและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ภำคเหนือตอนล่ำง นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ และได้นำเสนอ
ผลกำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสนำมกี ฬ ำประเด็ น สนำมกี ฬ ำปลอดเหล้ ำ และบุ ห รี่ ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม) สรุปได้ว่ำ
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2550 และ 2554 ร้อยละ 18.77 และ
16.82 (อันดับที่ 15 และ 9 )
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศชำยอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2550 และ 2554 ร้อยละ 42.89
และ 42.92
 อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศหญิงอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2550 และ 2554 ร้อยละ 2.1
และ 3.48
 อัตรำกำรเลิกบุหรี่ที่เลิกได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.46
 อัตรำกำรเลิกสูบบุหรี่รำยใหม่ที่เพิ่งเลิกได้ 6-18 เดือนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.69
 อัตรำกำรกลับมำสูบซ้ำของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 79.22
 อัตรำกำรได้รั บควัน บุ หรี่ มือสองภำยในบ้ำนของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2554 ร้อยละ
19.88
 อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในเพศชำย 7 ปี และเพศหญิง 7 ปี
ควำมชุกของนักดื่มในจังหวัดนครสวรรค์
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำยุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.6 (อันดับที่ 62)
 ควำมชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำยุ 15-19 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.4 (อันดับที่ 56)
 ดัชนีคะแนนควำมเสี่ยงต่อปัญหำแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.451 (อันดับที่45)
 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วมีปัญหำ ร้อยละ 8.8
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย 596 บำท/เดือน
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ผลสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ จังหวัดนครสวรรค์
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง : กลุ่มผู้ใช้สนำมกีฬำกลำง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 โดยเลือกแบบสะดวก จำนวน 100 ตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำง
 เพศชำย 38 %
 เพศหญิง 62 %
 อำยุเฉลี่ย 39.7 ปี
กำรศึกษำ
 ต่ำกว่ำ ปริญญำตรี 40 %
 ระดับ ปริญญำตรี 45 %
 สูงกว่ำ ระดับ ปริญญำตรี 15 %
อำชีพ
 รับรำชกำร 91 %
 รัฐวิสำหกิจ 1 %
 ข้ำรำชกำรบำนำญ 1 %
 นักศึกษำ 3 %
 อื่นๆ 4 %
กำรใช้สนำมกีฬำ
 เป็นประจำ 11 %
 ตำมโอกำส 89 %
กิจกรรม
 ชมกำรแข่งขัน 53 %
 แข่งขันกีฬำ 48 %
 มำออกกำลังกำย 32 %
 ฝึกซ้อมกีฬำ 11 %
 เจ้ำหน้ำที่/กรรมกำร 6 %
 อื่นๆ 2 %
และได้นำเสนอประสบกำรณ์และกำรรับรู้, ควำมคิดเห็นต่อประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่,
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่
ภำพกิจกรรมกำรสังเกต/กำรสำรวจ
 บริเวณภำยในโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง
- บริเวณทำงเข้ำพบป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดชัดเจน 1 จุด
- บริเวณประตูกระจกทำงเข้ำ มีป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดจำนวน 5 ป้ำย
 แต่มีฟิวเจอร์บอร์ดปิดทับประตูกระจกกันแสงติดทับอยู่
- มีป้ำยระเบียบข้อบังคับกำรใช้โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง
 ติดชัดเจนหน้ำทำงเข้ำอำคำร
 บริเวณสนำมฟุตบอล, อัฒจรรย์ พบป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ติดอยู่จำนวน 2 จุด
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นอกจำกนี้ คุณจั กรพัน ธ์ เพ็ชรภูมิ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสู บ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่มี
ประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น
กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนดอำยุขั้น
ต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนดสถำนที่ห้ำม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วาระที่ 5 วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
นครสวรรค์ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ สรุปได้ ดังนี้
 กำรใช้มำตรกำรทำงสังคม ...นโยบำยสำธำรณะระดับชุมชน
 งำนแห่มังกรนครสวรรค์ปลอดเหล้ำ วัดปลอดเหล้ำ...
 พัฒนำและขยำยเครือข่ำย อำสำสมัคร (อสม. และอพม.) แก้ไขปัญหำ
 กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ในกำรแก้ไขปัญหำในรูปสมัชชำ
 แกนนำครอบครัวสะอำด ...ปลอดอบำยมุข (สุรำ กำรพนัน)
 กำหนดเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และระบบกำรทำงำนระดับพื้นที่**
 รวมพลคนนครสวรรค์ (องค์กรเข้มแข็ง)
 กำรประสำนงำน และระบบกำรทำงำนที่อิสระ คล่องตัว ไม่ผูกติดกับระบบรำชกำร
 ระบบสนับสนุนให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนงำน
 กำรเชื่อมโยงคณะทำงำนทั้งสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของครอบครัว และชุมชน
 ประกวดหมู่บ้ำนลดบุหรี่ ลดเหล้ำ ...เชิดชูเกียรติ
 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลคนทำงำนฯในพื้นที่...เช่น ข้ำรำชกำรบำนำญ พระ ครู
 กำรสนับสนุนงบประมำณจำก อปท. สร้ำงแรงจูงใจลด ละ เลิกเหล้ำ บุหรี่
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พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เช่น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง และช่องทำงกำรสื่อสำร
ปัญหำกำรระบำดของผลิตภัณฑ์ยำสูบแบบใหม่ เช่น บำลำกู่ที่วำงขำยตำมตลำดนัด....องค์ควำมรู้ กำร
รณรงค์
กำรรณรงค์ให้ขยำยวงกว้ำง ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจงที่นักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่ในกลุ่มเยำวชน
กำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนเด่นๆในแต่ละพื้นที่
จัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ภำคประชำชน และการเชื่อมโยงสู่กลไกของภาครัฐ(คกก.ระดับ
จังหวัด) และภาควิชาการ โดย...เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการฯจะทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่
ประสบความสาเร็จมาเป็นข้อมูลฐาน ...และมีภาคประชาคมเป็นเจ้าภาพในการติดต่อประสานเครือข่าย
..... กาหนดวัน
เสนอประเด็นยุทธศาสตร์...การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างความ
ตระหนักพิษภัย และการป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่*...การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย...การ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรฯ*

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ช่องทำงติดต่อหน่วยวิจัยยำสูบฯ ม.นเรศวร www.facebook.com/nosmokingthailand
ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.6 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.ตำก

กาหนดการ
โครงกำรจัดเวทีคืนข้ อมูลสถำนกำรณ์ กำรบริ โภคยำสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดตำก
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก
09.00 น. - 09.30 น.
ชี้แจงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดย ผศ. ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ หัวหน้ าหน่ วยปฏิ บัติการวิจัยและวิชาการ
ด้ านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่ าง
09.30 น. - 10.00 น.
ภำคประชำคม: นาเสนอผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมการบริ โภคยาสูบ

และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดตาก
โดย คุณศิวะพร คงทรั พย์ : เครื อข่ ายองค์ กรงดเหล้ าจังหวัดตาก
10.00 น. -10.30 น.
10.30 น. - 11.30 น.

11.30 น. - 12.00 น.

การจัดการเะพื่อควบคุมยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดตาก
โดย คุณนัทพงษ์ แสงแก้ ว : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ภำควิชำกำร: นาเสนอสถานการณ์การบริ โภคยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ผลการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอด เหล้า
และบุหรี่ ใน จ.ตาก
โดย คุณนัทพงษ์ แสงแก้ ว: เครื อข่ ายนักวิจัยและวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบและ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดตาก
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อมูลทางวิชาการ และเสนอความ
ต้องการงานวิจยั และวิชาการของพื้นที่
ผูด้ าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 13.30 น.

มาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิ ทธิภาพ
โดย ผศ.ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ระดมสมองแลกเปลี่ยน สร้างกลไกการประสานงานในจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อน
โดยใช้แนวทางสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

13.30 น.-15.00 น.

หมายเหตุ: รั บประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.00 น., 14.00 น. และพักรั บประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.
ทั้งนีก้ าหนดการดังกล่ าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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สรุปรายงานการประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตำก
วันพุธที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก อ.เมือง จ.ตำก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
2

คุณชมพูนุท อ้นศรี

3

คุณวรรณพร แซ่เตียว

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ว่ำที่ พท.บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล
นำงสำวปิยนุช สอนเจริญทรัพย์
นำงพิมพ์วิภำ จิณะเสน
นำงสำวอัญชลี เอี่ยมฟู
นำยชนน์ชนก ลิขิตวัฒนำเกียรติ
นำงเครือวัลย์ อุ่นเรือน
รตอ.กำพล ไม้สนธ์
นำยนำวิน ศรีวิเศษ
นำยปริญญำ ขมิ้นเครือ
นำยกฤติน รวมเมฆ
นำยภำนุพงษ์ หอมสุวรรณ
นำงสำวชลิดำ โยทะแช
พ.ต.ต. สุวิทย์ พิมแสง
นำยปรีชำวุฒิ คงทรัพย์
พ.ต.ท.ศักย์ณรงค์ ศรีสด
นำยนัทธพงศ์ แสงแก้ว
นำยอนุวัฒน์ บัวปำน
นำงศิวะพร คงทรัพย์
นำยสมศักดิ์ สะมะโน
นำยอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์
นำยทวีพร เม้ำพิมพ์พส
นำงสำวดวงตำ ปัญญำศรี

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
สนง.พมล.ตำก
โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ตำก
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองตำก
สตรีพัฒนำ จ.ตำก
สภ.พบพระ
วิทยำลัยเทคนิคตำก
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
วิทยำลัยเทคนิคตำก
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
สภ.เมืองตำก
สำนักงำนอุตสหกรรมจังหวัดตำก
สภ.อุ้มผำง
สสจ.ตำก
ทต.สำมเงำ
เครือข่ำยประชำคมงดเหล้ำ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำ
อบจ.ตำก
อบจ.ตำก
อบจ.ตำก
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26
27
28
29
30

พตต.ภำณุวัฒน์ เกิดแสน
นำงเมทินี โลหะเท
นำยสุภพ ศรียง
นำยกมล บำรุงศรี
นำยกำพล สุภำพ

สภ.ยกกระพัตร อ สำมเงำ
สำนักงำนจังหวัดตำก
ฝ่ำยกีฬำ อบจ.ตำก
สนง.สรรพำสำมิตรพื้นที่ตำก
เครือข่ำยเยำวชนงดเหล้ำ จ.ตำก มทร. ล้ำนนำ จ.ตำก

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ
กำรน ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ย นข้อมูล ข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่ ว นร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด ตำก เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ยำสูบ จังหวัดตำก ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยใน
กำร ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำก
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ ละยำสูบจังหวัด
ตำก
วำระที่ 2 นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและแลกเปลี่ยนผลกำรวิจัย และ
วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง นำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำ
ให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจำกโรคที่
เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติ ดบุหรี่ระยะยำวจะเสียชีวิต
ด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมีอำกำรของ
โรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ 12% ของ
กำรตำยทั้งหมด โดยทีเ่ ป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดจำกควำมสูญเสีย
ทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทำง
กำรแพทย์ 33.7% (14,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2% (952 ล้ำนบำท) คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณสุข และ
คิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข
สถำนกำรณ์ภำพรวม
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในกำรสำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552, 2554
อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ต่อปี)
- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 40.5 เป็นร้อยละ 41.7 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.5 ต่อปี)
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- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี)
- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2534 - 2554
พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพิ่มจำก
7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่ำสุด คิดเป็น 0.9%
ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4%
สรุปข้อค้นพบสำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554
o ผู้บริโภคยำสูบ เพิ่มขึ้น
o ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจำเมื่ออำยุน้อยลง
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มขึ้น
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพิ่มขึ้น
o โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพิ่มขึ้น
o พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพื่อจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งนำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จำแนกตำม สคร., อัตรำกำรสูบบุหรี่ใน
วัยรุ่น, ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร., อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่
สำธำรณะต่ำงๆ จำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จำแนกตำม สคร., ร้อยละ
กำรเคยสังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จำแนกตำม สคร., สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ , ร้อยละของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำร
เลิกยำสูบ 2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ
ลักษณะกำรดื่มของคนไทย
 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง
10.9%)
 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8%
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554)
 สุรำสี 74 ขวด/ปี 6 ขวด/เดือน
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี 7 ขวด/เดือน
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด
สถานการณ์การเข้าถึง
 จำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน)
 เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จถึงร้อยละ 98.7
 คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ผลกระทบ
32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 25432554)
สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรทำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8)
ปี 2554 ผู้หญิงถูกทำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง
กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอื่น
ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ 96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ
(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69 คดี)
ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท

3) สงครำมซองบุหรี่
แสดงภำพตัวอย่ำงคำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง
 พื้นที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพื้นที่มำกที่สุดจำนวนอย่ำงน้อย 2 ด้ำน
 จำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจำนวนภำพเท่ำกับจำนวนซอง ที่
บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ
 ตำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน”
ทำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
 เพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน
 เพื่อปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกกำหนดให้คำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกที่สุดเท่ำที่จะ
สำมำรถทำได้
เพรำะประสิทธิภำพของคำเตือนจะเพิ่มขึ้นตำมขนำด
ทำไมต้องเพิ่มเป็น 85%
 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ ขนำดภำพคำเตือนที่ใหญ่ขึ้น ในกำรเตือนพิษภัย ทำให้ผู้สูบบุหรี่อยำกเลิก
มำกขึ้น และทำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง
 ประเทศไทยกำหนดให้มีคำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับขนำดให้
ใหญ่ขึ้น
 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำนคน และคน
ไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน
บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอำนำจ หรือเกินกว่ำอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยแม่บทกำหนด
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระสำคัญตำมที่รัฐธรรมนูญกำหนด
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 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
ทำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นสำคัญที่สุดในกำรโฆษณำ
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอื่น
นอกจำกนี้ ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่ม
หน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน
เช่น กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนด
อำยุขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วย
กำรสื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วำระที่ 3 นำเสนอผลกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
คุณนัทธพงศ์ แสงแก้ว ตัวแทนจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก นำเสนอภำพรวม ผลกำรสรุป
บทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำ และนำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบจังหวัดตำก สรุปได้ว่ำ
- มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ ในกลุ่มประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี 2545 อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และ
ในปี 2550 อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ส่วนข้อมูลล่ำสุดในปัจจุบันก็ยังพบว่ำอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
- จังหวัดตำกมีประชำกรที่สูบบุหรี่ พ.ศ.2550 และ 2554 จำนวน 118,473 และ 97,929 คน
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศชำยอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2550 ร้อยละ 37.5 (ค่ำเฉลี่ยของ
ประเทศ เพศชำย ร้อยละ 46.6)
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรเพศหญิงอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2550 ร้อยละ 13.43 และ 8.89
(ค่ำเฉลี่ยเพศหญิง ร้อยละ 2.60 ของประเทศ)
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ยุทธศาสตร์การดาเนินงานระดับจังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสื่อสำรสำธำรณะ และสร้ำงเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและภำคประชำชนกำรดำเนินงำน
- กำรลงนำมใน MOU. ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ร่วมกับ สสจ. ตำรวจภูธรจังหวัดตำก สรรพสำมติพื้นที่
ตำก โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำตำก อบจ.ตำก เทศบำลเมืองตำก
และ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรลงร่วมระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และนำยอำเภอ โดยมีสักขีพยำนคือ
ทีมงำนประจำจังหวัด อำเภอ หน่วยงำน องค์กรภำคี ภำครัฐและเอกชน เครือข่ำยองค์กรลดเหล้ำแล ะ
ยำสู บ จั ง หวั ด ตำก ผู้ แ ทนหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย และวิ ช ำกำรด้ ำ นกำรควบคุ ม ยำสู บ มหำวิ ท ยำลั ย
นเรศวร และ จัดแถลงข่ำว ประกำศเป็น “จังหวัด/อำเภอปลอดบุหรี่ ” และชี้แจงวัตถุประสงค์ ของ
โครงกำรรณรงค์จังหวัดปลอดบุหรี่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน กำรรณรงค์จังหวัดตำกปลอด
บุหรี่ จำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลักดันนโยบำยผ่ำนกลไกจังหวัด เช่น กำรจัดตั้งและดำเนินกำรคณะกรรมควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบ จังหวัดตำก หรือเพิ่มนโยบำยเฉพำะเรื่องอื่น ๆ เช่น ทำตลำดสดปลอดบุหรี่ เพิ่มตัวชี้วัดในตำบลสุขภำวะ
กำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์กิจกรรมกำรขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กำรทำประชำคมสัญจร
- กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน วัด ฯลฯ
- กำรสร้ำงเครือข่ำยแกนนำเพื่อขับเคลื่อนในระดับตำบล
- กำรจัดกิจกรรมโดยเครือข่ำยในระดับตำบล ร่วมกับกลุ่มองค์กรในพื้นที่ และสมัชชำสุขภำพระดับจังหวัด
ดำเนินกำรขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย องค์กรภำครัฐและเอกชน เกิด
นโยบำยเพื่อสุขภำพ ที่จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรดูแลสุขภำพระดับบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเฝ้ำระวังในเรื่องกฎหมำย โดยกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนหลัก กรมควบคุมโรค
คณะทำงำนชุดภำคีเครือข่ำยของจังหวัด และอำเภอ ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ให้จังหวัดปลอดบุหรี่ตำมมำตรกำรที่กำหนดขึ้น เช่น
1) กำรประกำศพื้น ที่ป ลอดบุห รี่ กำรออกระเบียบห้ำมสู บบุห รี่ ในสถำนที่รำชกำร สำนักงำน โรงเรียน
ร้ำนอำหำรสถำนที่เป็นพื้นที่สำธำรณะภำยในจังหวัด ตลำดสด โดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติเป็นประกำศในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
2) กำรประกำศใช้กฎหมำยตำม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีกำรติดตำมบังคับใช้กฎหมำยตำม
พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยคณะทำงำน และเจ้ำพนักงำน ตำม พ.ร.บ
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ำยพื้นที่ ในระดับจังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบำบัด ช่วยคนเลิกบุหรี่ กำรให้คำปรึกษำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
เสริมสร้ำงศักยภำพคลินิกอดบุหรี่ในสถำนพยำบำลของรัฐ ให้ขยำยพื้นที่และเข้ำถึงกำรรับบริกำร โดย
ทีมสหสำขำวิชำชีพ เพื่อให้เกิด กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ กำรให้คำปรึกษำเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น หรือกำรให้ยำช่วยเลิกบุหรี่ (ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติสำหรับบำบัด
รักษำ โรคติดบุหรี่) เข้ำระบบ HA ของโรงพยำบำล
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรควำมรู้ ฐำนข้อมูล ประเมินผล
ถอดบทเรียนจำกผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ออกแบบกำรประเมินผลตำม
เกณฑ์กิจกรรมที่กำหนดไว้ในระยะที่ 2 ติดตำมและประเมินผล กิจกรรมกำรขับเคลื่อน จังหวัดปลอดบุหรี่ ตั้งแต่
ผลกำรดำเนินงำน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ตำมตัวชี้วัด ปี 2556 รพ.ทุกแห่งเป็น รพ. ส่งเสริมกำรบริกำร
เพื่อกำร ลด ละ เลิก บริโภคบุหรี่
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรปัญหำยำสูบชำยแดนไทย – พม่ำ
โดยเน้นปัญหำที่กระทบต่อด้ำนสุขภำพ ในเชิงวิชำกำร
1. กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนยำสูบในพื้นที่ชำยแดน เช่นข้อมูลอัตรำกำรสูบบุหรี่ของแรงงำนต่ำงด้ำว
ข้อมูลกำรกำรเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจำกบุหรี่ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ เอกสำร แผ่นพับ วิทยุ เสียงตำมสำย กำรรณรงค์ ภำษำพม่ำ
3. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ข้อกฎหมำย ป้ำยติดห้ำมสูบบุหรี่ในที่สำธำรณะภำษำพม่ำ ในที่สำธำรณะต่ำง ๆ
ผ่ำนผู้นำชุมชน และอำสำสมัครสมัครสำธำรณสุขชำยแดน (อสต.)
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนยำสูบในพื้นที่ชำยแดน โดยองค์กรเอกชนด้ำนสุขภำพ องค์กรภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชำยแดน
กิจกรรมที่ทา
 ปฏิญำณตนงดดื่มสุรำ ทำควำมดีถวำยในหลวง
ร่วมกับผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกสำนักงำนจังหวัด สำนักงำน
พระพุทธศำสนำ วัฒ นธรรม สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
วิทยำลัยเทคนิคตำก โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำมะม่วง เครือข่ำย
งดเหล้ำจังหวัดตำก องค์กรต่ำงๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง ลงนำมร่วมกัน ลด ละ เลิก เหล้ำในช่ว งเทศกำล
เข้ำพรรษำ ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 86 พรรษำ และใน
โอกำสฉลองพระชนมำยุ 100 ปี
สมเด็จพระญำณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก ในปี 2556 นี้ ได้จัดทำ“โครงกำรรณรงค์งด
ดื่มสุรำแห่งชำติ 2556 ภำยใต้แนวคิด “ทำควำมดีถวำยในหลวง” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ตำมที่มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงกำร โดยให้ทุกส่วนรำชกำรสนับสนุนกิจกรรมนี้ และให้ทุก
จังหวัด จัดพิธีลงนำมปฏิญำณตนงดดื่มสุรำช่วงเข้ำพรรษำ 3 เดือน เพื่อส่งเสริมให้คนไทย งด ลด ละ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ และสมำคมโรคตับแห่งประเทศไทย จัดสัปดำห์รณรงค์เนื่อง
ในวันตับอักเสบโลก ภำยใต้คำขวัญ “ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษำได้” พร้อมให้โรงพยำบำลในสังกัดของ
กระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง ตรวจคัดกรองหำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชำชนอำยุ 20 ปีขึ้นไป ในวันที่ 29
กรกฎำคม–2 สิงหำคมนี้ จำกข้อมูล คำดว่ำคนไทยประมำณ 1-2 ล้ำนคน ติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี และจะมี
ผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งตับรำว 250,000 คน ในอนำคต หำกประชำชนมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้ที่ศูนย์บริกำร
ข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสำธำรณสุข 1422
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 5 ทำ 5 ไม่ ห่ำงไกลมะเร็ง .. .
..5 ทำ..
1. ออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ สัปดำห์ละอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นำทีขึ้นไป
2. ทำจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งกำรออกกำลังกำยจะช่วยให้อำรมณ์แจ่มใสได้ด้วย
3. กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอำหำรที่บริโภคแต่ละมื้อ
4. รับประทำนอำหำรหลำกหลำย
5. ตรวจร่ำงกำยเป็นประจำ
..5 ไม่..
1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่
2. ไม่มั่วเซ็กซ์
3. ไม่ดื่มสุรำ
4. ไม่ตำกแดดจ้ำ
5. ไม่กินปลำน้ำจืดดิบ
วำระที่ 4 นำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำก ของภำค
ประชำคม
คุณศิวะพร คงทรัพย์ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดตำก ได้นำเสนอผลกำรขับเคลื่อน กำร
รณรงค์ และกำรบังคับ ใช้กฎหมำยกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดตำกที่ได้
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสรุปได้ดังนี้
มำตรกำรที่ได้ผลที่สุด 10 ประกำร (WHO)
 กำรจำกัดอำยุผู้ซื้อ
 กำรที่รัฐเป็นเจ้ำของร้ำนขำยสุรำปลีก
 กำรจำกัดเวลำในกำรขำย
 กำรจำกัดควำมหนำแน่นของจุดขำย
 ระบบภำษีสุรำ
 กำรสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหำยใจของผู้ขับขี่
 กำรลดเพดำนระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
 กำรยึดใบอนุญำตขับขี่
 กำรกำหนดระดับใบอนุญำตขับขี่เป็นขั้นตอนโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมำ
 กำรคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงด้วยระบบกำรคัดกรองและให้ควำมช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม (brief
intervention)
มำตรกำรที่คุ้มค่ำที่สุด สำหรับประเทศไทย ?
 มำตรกำรทำงภำษีและรำคำ
 กำรจำกัดกำรเข้ำถึงเครื่องดื่ม
 กำรควบคุมหรือห้ำมกำรโฆษณำ
 กำรควบคุมพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมำอย่ำงจริงจัง
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มำตรกำรสนับสนุน
 กำรสร้ำงกระแสควำมร่วมมือทำงสังคม
 กำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึก และค่ำนิยมใหม่ๆ
 กำรติดตำมเฝ้ำระวังฯ
 กำรจัดกิจกรรมทดแทนกำรดื่มเหล้ำ
 กำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย
มำตรกำร
1.1 มำตรกำรภำษีและรำคำ
1.2 มำตรกำรควบคุม สถำนที่ และวันเวลำ ขำย
1.3 มำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสุรำของเยำวชน
ผลของกำรตลำดและโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 กำรตัดสินใจเริ่มดื่ม
 กำรอยำกลอง
 กำรเลือกบริโภค
 ทัศนคติที่ดีต่อกำรบริโภค
 ควำมคำดหวังถึงผลกำรบริโภค
 ทัศนคติที่เห็นว่ำกำรบริโภคเป็นเรื่องธรรมดำ
กฎหมำยควบคุมโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎกระทรวง 2553
 ควบคุมช่องทำงกำรโฆษณำ: เวลำออกอำกำศ, พื้นที่ในกำรติดตั้งป้ำย
 เนื้อหำของโฆษณำ: เนื้อหำที่ชักชวนให้ดื่ม, เชื่อมโยงกับกำรประสบควำมสำเร็จ, แรงดึงดูด
ทำงด้ำนเพศ, ประโยชน์ต่อสุขภำพ, ใช้คนดังเป็นพรีเซนเตอร์, ของสัมนำคุณ
 กำรแสดงคำเตือน
 พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
มำตรกำรควบคุม
1. ผู้ผลิต หรือนำเข้ำ
- จัดให้มีบรรจุภัณฑ์/ ฉลำก
- คำเตือน
- ตำมที่คณะกรรมกำรควบคุมกำหนด
2. ผู้ขำย
- ที่ไหน (สถำนที่)
- เมื่อใด (วัน/ เวลำ)
- ขำยใคร (ผู้บริโภค)
- บุคคลอำยุต่ำกว่ำ 20 (ใช้เด็กมำซื้อ ?)
- บุคคลที่มีอำกำรมึนเมำจนครองสติไม่ได้ (ในที่สำธำรณะ ?)
(ฎีกำที่ ๖๖๙/๒๔๘๔)
- วิธีขำย
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3. ผู้บริโภค
- สถำนที่บริโภค (หลักและข้อยกเว้น)
- สร้ำงกระแส กำรรับรู้แก่ผู้บริโภค
- มีกิจกรรมทดแทนกำรดื่มเหล้ำ
- เข้ำรับกำรฟื้นฟูบำบัด
4. ผู้โฆษณำ
- ห้ำมแสดงชื่อหรือเครื่องหมำย alcohol
- อันเป็นกำรอวดอ้ำงสรรพคุณ
- อันเป็นกำรชักจูงใจ
- ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
- ให้โฆษณำข้อมูลที่สร้ำงสรรค์
กำรตลำดและโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หลำยช่องทำง: TV, internet, มือถือ
 หลำยรูปแบบ/ผสมผสำนหลำยวิธี
 CSR
 Sponsorship ในดนตรี, กีฬำ, งำนเทศกำล
 Viral marketing
 Product placement
มำตรกำรใดได้ผล
ได้ผลดีมำก
 ภำษี
 ห้ำมขำยให้เด็ก
 ห้ำมโฆษณำเด็ดขำด






ได้ผลดี
ได้ผลน้อย
ไม่ได้ผล
ทำให้ปัญหำแย่ลง
กำรป้องปรำม
 บำบัดคนติด  กำรให้
 กำรสอนให้ดื่ม
สุรำ
อุตสำหกรรมสุรำ (อย่ำง
จำกัดพื้นที่
ควบคุมตนเอง
รับผิดชอบ)
 จัดหำรถ
กำรรณรงค์
ทดแทน
กิจกรรมทดแทนกำร
 กำรให้ควำมรู้
ดื่มเหล้ำ

ข้ออ้ำง ?
 ควำมผิดอยู่ที่คน ไม่ได้อยู่ที่เหล้ำ
 รำคำเหล้ำไม่มีผล
 โฆษณำไม่มีผลให้คนดื่ม
 ห้ำมขำยทำลำยกำรท่องเที่ยว
 คนจะกินเหล้ำ ยังไงมันก็กิน คนไม่กินยังไงมันก็ไม่กิน
 ดื่มอย่ำงมีสติ ดื่มอย่ำงรับผิดชอบ ก็ปลอดภัยจำกปัญหำ
 ดื่มแล้วไม่ขับ เรำก็ไม่ก่อปัญหำแล้ว
 ดื่มไม่ถึงระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัม ขับรถได้ปลอดภัย
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 ตัวของเรำ เงินของเรำ ดื่มเหล้ำเป็นเรื่องของเรำ คนอื่นไม่มีสิทธิมำเกี่ยว
 ดืม่ เหล้ำช่วยพัฒนำเศรษฐกิจของชำติ
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินกำรของเครือข่ำยงดเหล้ำ
1. กำรสนับสนุนกฎหมำย นโยบำย กำรปกป้อง กำรแทรกแซงจำกกำรค้ำเสรี กำรเฝ้ำระวัง กำรตอบโต้
ของธุรกิจแอลกอฮอล์
2. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม งำนประเพณี งำนวัฒนธรรมในเทศกำลต่ำง
3. กำรส่งเสริมพลังกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เด็กและเยำวชน พระสงฆ์ โรงงำน ทหำร ฯลฯ
4. กำรประสำนพลังปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ อุบัติเหตุ ยำเสพติด และกำรพนัน
5. กำรบริหำรจัดกำร กำรเพิ่มศักยภำพเครือข่ำยต่ำงๆ
วำระที่ 5 วิเครำะห์ จั ดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง และกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตำก
ในปีหน้ำ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
ตำกร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดตำก ร่วมกัน ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
สรุปได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสื่อสำรสำธำรณะ และสร้ำงเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและภำคประชำชนกำรดำเนินงำน
- ควรมีศูนย์ร้องเรียนในเวลำรำชกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลักดันนโยบำยผ่ำนกลไกจังหวัด เช่น กำรจัดตั้งและดำเนินกำรคณะกรรมควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบ จังหวัดตำก หรือเพิ่มนโยบำยเฉพำะเรื่องอื่น ๆ เช่น ทำตลำดสดปลอดบุหรี่ เพิ่มตัวชี้วัดใน
ตำบลสุขภำวะ
- ควรจัดให้มีกำรสื่อสำรสำธำรณะ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเฝ้ำระวังในเรื่องกฎหมำย โดยกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนหลัก กรมควบคุมโรค
- มีพื้นที่ที่จับต้องได้ มีพื้นที่เขตสูบบุหรี่อย่ำงชัดเจน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบำบัด ช่วยคนเลิกบุหรี่ กำรให้คำปรึกษำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
- ควรจัดให้มีแหล่งของกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้ที่ต้องกำรเลิกบุหรี่อย่ำงชัดเจน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรควำมรู้ ฐำนข้อมูล ประเมินผล
- เฝ้ำระวัง ใช้กฎหมำย และกำรตรวจเยี่ยมกำรลดอุบัติเหตุ ลดกำรทะเลำะวิวำท
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรปัญหำยำสูบชำยแดนไทย – พม่ำ
- ควรเชิญเพื่อนประเทศข้ำงบ้ำน ชำวพม่ำ มำร่วมกำรรณรงค์ โดยเน้นเรื่องกำรบริโภคยำสูบ
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.7 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.กำแพงเพชร

กำหนดกำร
โครงกำรจัดเวทีคืนข้ อมูลสถำนกำรณ์ กำรบริ โภคยำสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดกำแพงเพชร
วันเสำร์ ที่ 3 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ สำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอเมืองกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
*****************************************************
09.00 น. - 09.30 น.

09.30 น. - 11.30 น.

11.30 น. - 12.30 น.

ชี้แจงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดย ผศ. ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ หัวหน้ าหน่ วยปฏิ บัติการวิจัยและวิชาการ
ด้ านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่ าง
1) สถานการณ์การบริ โภคและผลกระทบของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2) สถานการณ์การบริ โภคยาสู บ
3) มาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิ ทธิภาพ
โดย ผศ.ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ภำคประชำคม: นาเสนอผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุม การบริ โภคยาสู บ

และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดกาแพงเพชร
โดย คุ ณภูวณั ฎฐ์ ฤกษ์ ดีทวีกุล : เครื อข่ ายองค์ ก รงดเหล้ าจังหวัดก าแพงเพชร
ภำคนโยบำย: นาเสนอผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายควบคุม
ยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดกาแพงเพชร
โดย คุณศิริชัย ลิมเลิศเจริ ญวนิช : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
12.30 น. - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. - 15.00 น.

ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั และข้อมูลทางวิชาการ และเสนอ
ความต้องการงานวิจยั และวิชาการของพื้นที่ รวมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยน
สร้างกลไกการประสานงานในจังหวัดเพื่อการขับเคลื่ อนโดยใช้แนวทาง
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ผูด้ าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ และ อาจารย์ อรทัย บุญเที่ยง

หมายเหตุ: รั บประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น., 14.00 น. และพักรั บประทานอาหารกลางวันเวลา 12.30 น.
ทั้งนี ้ กาหนดการดังกล่ าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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สรุปรายงานการประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
1
ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
นายจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
นางสาวชมพูนทุ อ้ นศรี
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
นางสาววรรณพร แซ่เตียว
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
นายศิริชยั ลิมเลิศเจริญวนิช
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
6
นายภูวณัฎฐ์ ฤกษ์ดีทวีกลุ
ผู้ประสานงาน เครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า จังหวัดกาแพงเพชร
7
นางอรวรรณ ฤกษ์ ดีทวีกลุ
ธุรการและบัญชี เครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า จังหวัดกาแพงเพชร
8
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10 อาจารย์ชวู ิทย์ ไชยเบ้ า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11 นายศักดิช์ ยั สัมทับ
เครื อข่ายชมรมรักบริ สทุ ธิ์ จังหวัดกาแพงเพชร
12 นางตฤณศร สัมทับ
เครื อข่ายชมรมรักบริ สทุ ธิ์ จังหวัดกาแพงเพชร
13 นายสิติวฒ
ั น์ สิริโรงมรัตน์
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 นายวิษณุ ภู่ทอง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงสามัคคี
15 นางเกศรา ภู่ทอง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงสามัคคี
16 ร.ต.อ.สัมพันธ์ อิ่มมาก
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
17 นางศรี นวล โพธิ์ย้อย
มหาวิทยาลัยชีวิต
18 นายบุญส่ง แจงนา
มหาวิทยาลัยชีวิต
19 นายสถาพร รามสูต
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.กาแพงเพชร เขต 1
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20
21
22
23
24

นางสุมาลี จอมขันเงิน
นางสาวระวีวรรณ โตวารี
นายพิวิช มธุรส
นายเลิศสันต์ วริ ทธิ์ปยางกูร
นายศุภทฤต อ่อนสิงห์

สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กาแพงเพชร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
โรงพยาบาลอาเภอเมืองกาแพงเพชร
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ กำร
นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปสู่ก ำรประสำนพลังตำม
แนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ
จังหวัดกำแพงเพชร ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดกำแพงเพชร
3) เพื่อพั ฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบจังหวัด
กำแพงเพชร
วำระที่ 2 นำเสนอสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและแลกเปลี่ยนผลกำรวิจัย และ
วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร. ปิ ย ะรั ต น์ นิ่ มพิ ทัก ษ์พ งศ์ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยปฏิ บัติ กำรวิ จัย และกำรควบคุม ยำสู บ
ภำคเหนือตอนล่ำง นำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สำคัญที่ทำให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิต
จำกโรคที่เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอ ำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยำว
จะเสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมี
อำกำรของโรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
12% ของกำรตำยทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดจำก
ควำมสูญเสียทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงตรงทำงกำรแพทย์ 33.7% (14,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2% (952 ล้ำน
บำท) คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำน
สำธำรณสุข และคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข
สถำนกำรณ์ภำพรวม
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในกำรสำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552,
2554 อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ต่อปี)
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- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 40.5 เป็นร้อยละ 41.7 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.5 ต่อปี)
- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี)
- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง
ร้อยละของผู้สูบ บุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2534 - 2554 พบว่ำ
กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพิ่มจำก
7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่ำสุด คิดเป็น 0.9%
ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4%
สรุปข้อค้นพบสำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554
o ผู้บริโภคยำสูบ เพิ่มขึ้น
o ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจำเมื่ออำยุน้อยลง
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มขึ้น
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพิ่มขึ้น
o โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพิ่มขึ้น
o พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพื่อจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งนำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จำแนกตำม สคร., อัตรำกำรสูบบุหรี่ในวัยรุ่น ,
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร., อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่สำธำรณะ
ต่ำงๆ จำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคย
สังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จำแนกตำม สคร., สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ, ร้อยละของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำรเลิกยำสูบ
2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ
ลักษณะกำรดื่มของคนไทย
 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง
10.9%)
 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8%
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554)
 สุรำสี 74 ขวด/ปี 6 ขวด/เดือน
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี 7 ขวด/เดือน
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด
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สถานการณ์การเข้าถึง
จำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน)
เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จถึงร้อยละ 98.7
คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลกระทบ
32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 25432554)
สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรทำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8)
ปี 2554 ผู้หญิงถูกทำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง
กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอื่น
ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ 96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ
(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69 คดี)
ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท

3) สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ ในจังหวัดกำแพงเพชร (ตำมเอกสำรที่แจกในวัน
ประชุม)
4) สงครำมซองบุหรี่
แสดงภำพตัวอย่ำงคำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง
 พื้นที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพื้นที่มำกที่สุดจำนวนอย่ำงน้อย 2 ด้ำน
 จำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจำนวนภำพเท่ำกับจำนวนซอง ที่
บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ
 ตำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน”
ทำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
 เพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน
 เพื่อปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกกำหนดให้คำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกที่สุดเท่ำที่จะ
สำมำรถทำได้
เพรำะประสิทธิภำพของคำเตือนจะเพิ่มขึ้นตำมขนำด
ทำไมต้องเพิ่มเป็น 85%
 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ ขนำดภำพคำเตือนที่ใหญ่ขึ้น ในกำรเตือนพิษภัย ทำให้ผู้สูบบุหรี่อยำกเลิก
มำกขึ้น และทำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง
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 ประเทศไทยกำหนดให้มีคำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับขนำดให้
ใหญ่ขึ้น
 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำนคน และ
คนไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน
บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอำนำจ หรือเกินกว่ำอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยแม่บทกำหนด
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระสำคัญตำมที่รัฐธรรมนูญ
กำหนด
 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
ทำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นสำคัญที่สุดในกำรโฆษณำ
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอื่น
นอกจำกนี้ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่มหน้ำใหม่ที่ มี
ประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน
เช่น กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวัดสุ โ ขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลั กษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนดอำยุ
ขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนดสถำนที่
ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาครัฐ
คุณศิริชัย ลิมเลิศเจริญวนิช ตัวแทนจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กำแพงเพชร นำเสนอภำพรวม ผล
กำรสรุปบทเรียน โดยกำรขับเคลื่อนงำนทีผ่ำนมำ สรุปได้ว่ำ กำรเข้ำถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ำถึง
ได้ง่ำยและสะดวกเกินไป
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7) ทำงด้ำนกฏหมำย
 รูปธรรมกำรบังคับใช้ มีกำรใช้กฎหมำยบังคับตำมปกติ
 มีกระบวนกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
8) ทำงด้ำนกระบวนกำรทำงำนร่วม
 คณะกรรมกำรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เวลำจะเรียกประชุมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ค่อนข้ำงยำก
9) ทำงด้ำนนโยบำย
 มีกำรทำคลินิกเลิกบุหรี่ โดยใช้ยำเลิกบุหรี่-เหล้ำ เช่ำ ยำชำหญ้ำดอกขำว
วำระที่ 4 นำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดกำแพงเพชร
ของภำคประชำคม
คุณภูวณัฎฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอสถำนกำรณ์
ของประเด็นเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ลดลงใน 5 ปี (พ.ศ.2558) และ 10 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ.2563) คือ ปริมำณกำร
ดื่ม/ประชำกร, จำนวนผู้ดื่มวัยผู้ใหญ่ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนผู้ดื่มวัยเยำวชน 15-19 ปี
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนประชำคม งดเหล้ำระดับจังหวัด
2. สนับสนุนบังคับใช้กฎหมำย ผลักดันนโยบำยใหม่ๆ
3. ส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันรู้และปฏิเสธกำรตลำดของบริษัทแอลกอฮอล์
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรไม่ดื่มในงำนเทศกำล งำนประเพณี งำนศำสนำ
5. ส่งเสริมเครือข่ำยงดเหล้ำในระดับชุมชน กลุ่มบุคคล กลุ่มอำชีพ องค์กรศำสนำ และ อปท.
6. สนับสนุนสื่อรณรงค์และวิทยำกร
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ด ำเนิ น งำนรณรงค์ ง ดเหล้ ำ ทั้ ง ปี ทั้ ง ในวั ด โรงเรี ย น สถำนที่ ร ำชกำร ปั้ ม น้ ำมั น
สวนสำธำรณะ/อุทยำนฯ หอพักปลอดเหล้ำ มีจัดขึ้นทั้งใน งำนกำชำด, งำนเทศกำลอำหำร งำนของดี งำนดนตรี ,
ปีใหม่, ครบรอบพรบ. 14 ก.พ., มำฆะบูชำ, สงกรำนต์, วิสำขบูชำ, อำสำฬหบูชำ, เข้ำพรรษำ, ลอยกระทง, กฐิน,
แข่งขันเรือยำว
พร้อมทั้งเสนอผลสำรวจงดเหล้ำเข้ำพรรษำ, ผลสำรวจในงำนบุญประเพณี, ผลสำรวจแอลกอฮอล์ในงำนเลี้ยง
สังสรรค์, สถิติกำรมอบของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถำนกำรณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
- ปัญหำของกำแพงฯ
- นักดื่มหน้ำใหม่
- ยำเสพติด
- ท้องวัยทีน
- กำรกระทำผิดในพื้นที่
เช่น กำรโฆษณำ, สถำนที่ห้ำมขำยและห้ำมดื่ม, ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
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กำรรณรงค์ของจังหวัดกำแพงเพชร
- กำรรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน พรบ.ฯ
- กำรสร้ำงควำมตระหนักในพิษภัยของ Alcohol
- กำรทำงำนกับคณะกรรมกำรจังหวัด ออกตรวจเตือน
- กำรขยำยพื้นทีด่ ำเนินกำรรณรงค์
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
 พัฒนำวิชำกำร
 พัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำนปลอดเหล้ำในพื้นที่ ทั้งผลดีและเสีย
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อให้รู้เท่ำทัน เช่น ด้ำนสุขภำพ , ด้ำนผลเสีย(เศรษฐกิจ,สังคม)กำร
กระทำผิด พรบ.ฯ ที่เกิดขึ้นภำยในจังหวัด
 พัฒนำพื้นที่ปลอดเหล้ำ อย่ำงชัดเจน
 ดำเนินงำนเชิงนโยบำยผ่ำนส่วนรำชกำรที่เป็นแนวร่วม
 ดำเนินกิจกรรมเชิงปลูกฝัง สร้ำงควำมตระหนัก ค่ำนิยม
 คนรักสุขภำพ เช่น อสม. จนท.สำธำรณสุข,ชมรมออกำลังกำย
 เยำวชน ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ
 ผู้ปฏิบัติธรรม
 กลุ่มอื่น ๆที่มีใจร่วม
 ประสำนเครือข่ำยฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่
 กำรพัฒนำงำนนำไปสู่นโยบำยจังหวัด
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบำย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจำกเหล้ำ บุหรี่ และอุบัติเหตุ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย และการผลักดันนโยบาย
 เปิดเวทีประชุมคณะทำงำน
 เปิดเวทีนโยบำยสำธำรณะ
 เวทีสรุปบทเรียนร่วมกัน
กำรขับเคลื่อนงำนบุญประเพณีและเทศกำล ปลอดเหล้ำ ปลอดควันบุหรี่ ไม่มีอุบัติเหตุ
 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์งำนบุญประเพณีและเทศกำลปลอดเหล้ำปลอดบุหรี่ (งำนนบพระเล่นเพลง
, งำนสำรทไทยกล้วยไข่, งำนสงกรำนต์, งำนแข่งเรือ, งำนลอยกระทง, งำนเทศกำลปีใหม่)
 กำรขับเคลื่อนกิจกรรม “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ”
 กำรเฉลิมฉลองพุทธยันตี ถวำยเป็นพระรำชกุศล
กำรขับเคลื่อนนโยบำยโรงเรียนสีขำวปลอดเหล้ำ-บุหรี่-อุบัติเหตุ
 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำยพระรำชบัญญัติฯ ที่สำคัญและน่ำสนใจ
 กำรสร้ำงแกนนำเครือข่ำยเยำวชนเฝ้ำระวังภัยและเผยแพร่พระรำชบัญญัติฯ
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กำรรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวังภัยและกำรติดตำมสถำนกำรณ์ โดยเครือข่ำยประชำสังคมจังหวัด
 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
 รณรงค์วันครบรอบกำรประกำศพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551
 รณรงค์ ช่วงเทศกำลและงำนประเพณีที่สำคัญ
ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ
 กำรลงพื้นที่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กฎหมำย
 กำรลงพื้นที่ปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำย ร่วมกับเจ้ำพนักงำน
กิจกรรมที่ทำในปีข้ำงหน้ำ
1. เปิดพื้นที่เพิ่มรณรงค์
1. เริ่มที่พื้นที่ที่เข้มแข็ง/พร้อม
นำยอำเภอนัฐพล ศิริบุญ นำยอำเภอบึงสำมัคคี ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินำยอำเภอต้นแบบสนับสนุนกำร
รณรงค์งดเหล้ำ (ประจำปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2556) จำก กรรมกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนำธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2. สร้ำง + พัฒนำ ศักยภำพ
1. คณะทำงำน ทีมงำน รวมทั้งกระบวนกำรทำงำน
2. ภำคี ร่ ว ม เช่ น ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ก ำแพงเพชร ส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
กำแพงเพชร เครือข่ำยชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ หน่วยปฏิบัติกำร
วิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ฯลฯ
3. งำนบุญประเพณี โดยให้ พระสงฆ์ มีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น เช่น งำนบวช งำนบุญ งำนศพ ทอดกฐิ น
ทอดผ้ำป่ำ ปิดทองฯ ฉลองโบสถ์ เข้ำพรรษำ ฯลฯ
4. กำรบังคับใช้กฎหมำยให้ชัดเจน
1. ประชำชน
2. อสม.
5. นโยบำยจังหวัด
1. วัฒนธรรมจังหวัด
2. รองเจ้ำคณะจังหวัด
3. ชี้กฎหมำยให้ชัดเจน (บุคคล)
6. สร้ำงโมเดล
1. งำนบุญประเพณี, สถำนศึกษำ, ชุมชน, ร้ำนค้ำ ... ปลอดเหล้ำ ปลอดบุหรี่
2. ทวงคืนพื้นที่/กระชับพื้นที่
วาระที่ 5 วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัดกาแพงเพชรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม และภำควิชำกำรในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ ดังนี้
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 ควรจัดสถำนที่สูบบุหรี่อย่ำงชัดเจน โดยควรไปแนะนำกับเจ้ำของสถำนที่นั้นๆ ให้มีกำรจัดเขตสูบบุหรี่
ตำมกฎหมำย
 ควรจัดพื้นที่โซนของห้องน้ำให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอ อำจจัดให้อยู่ใกล้กับอำคำรของครู และติดป้ำยเขต
ปลอดบุหรี่ให้ชัดเจน
 ฯลฯ
ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.8 โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน จ.อุทัยธำนี

กาหนดการ
โครงกำรจัดเวทีคืนข้ อมูลสถำนกำรณ์ กำรบริ โภคยำสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดอุทัยธำนี
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี ชั้น 2 ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุทยั ธานี อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
************************************************************************
10.00 น. - 10.30 น.
ชี้แจงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดย ผศ. ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ หัวหน้ าหน่ วยปฏิ บัติการวิจัยและวิชาการ
ด้ านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่ าง
10.30 น. - 11.30 น.
1) สถานการณ์การบริ โภคและผลกระทบของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2) สถานการณ์การบริ โภคยาสู บ
3) มาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิ ทธิภาพ
โดย ผศ.ดร. ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ และ คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
11.30 น. - 12.30 น.
ภำคประชำคม: นาเสนอผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมการบริ โภคยาสู บ
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดอุทยั ธานี
โดย พระอมรมิตร เทพา: เครื อข่ ายองค์ กรงดเหล้ าจังหวัดอุทัยธานี
ภำคนโยบำย: นาเสนอผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายควบคุม
ยาสู บและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดอุทยั ธานี
โดย เภสัชกรจารั ส นิมิตรพรชัย: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
12.30 น. - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 15.00 น.
ร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ผลการวิจยั และข้อมู ล ทางวิช าการ และเสนอความ
ต้องการงานวิจยั และวิชาการของพื้นที่ รวมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยน สร้างกลไกการ
ประสานงานในจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ผูด้ าเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.ปิ ยะรั ตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์
หมายเหตุ: รั บประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 11.00 น., 14.00 น. และพักรั บประทานอาหารกลางวันเวลา 12.30 น.
ทั้งนี ้ กาหนดการดังกล่ าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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สรุปรายงานการประชุม
โครงกำรจัดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธำนี
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 10.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ของศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธำนี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

2

นางสาวชมพูนทุ อ้ นศรี

3

นางสาววรรณพร แซ่เตียว

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายสอน ขาปลอด
พระอมรมิตร เทพา
เภสัชกรจารัส นิมิตรพรชัย
นายภาณุวตั ร เรวิก
นายรัฐกร บุญยะคงรัตน์
นายอาทร รักษ์หอารยะธรรม
นายอดิศกั ดิ์ ประสาทเษตรการ
จ่าเอกนเรศ สุศริ ิ
พ.ต.ท.ณฐกร ใหม่นิกะ
นางวงเดือน นิลสว่าง
นายสมเจตน์ ไวสาริส
นายภาณุวตั ร เรวิก
นายลาพอง บุญยืน
นายอาทร รักษ์ อารอง
นายวิรัช ไกรรักษ์

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
สานักงานสาธาณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า จังหวัดอุทยั ธานี
สานักงานสาธาณสุขจังหวัดอุทยั ธานี
สานักงานสาธาณสุขอาเภอห้ วยคต
นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทยั ธานี
นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
สสอ. สว่างอารมณ์
อบจ. อุทยั ธานี
สภ. อุทยั ธานี
สานักงานสาธารณสุข อาเภอเมืองอุทยั ธานี
สสอ. บ้ านไร่
สสอ. ห้ วยคต
มหาลัยชีวิต
นายกสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์
อบต อ บรรพตพิสยั
111 | P a g e

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

นายสมศุกดิ์ แก้ วสาสุข
นางมธุรา ชาสุหรี
นางบุญนภา องค์สฤุ ทธิ์
นางวรรณี อัมระนันท์
นางสาว ธนิดา อยูส่ ิงห์
นางเพ็ญจันทร์ บุญเรื องรัตน์
นางสาวจิราพร จิตชอบค้ า
นายธรรมรัตน์ ศรี สขุ ศุภพิพฒ
ั น์
นางศิริเพ็ย สุปันนุช
นางสาวศิริลกั ษณ์ แซ่ตงั ้
นางแฉล้ ม โตมณีพิทกั ษ์
นางธินาภรณ์ ศรี สขุ ชุภพิพฒ
ั น์
นางสาวเพ็ญสินี นางสมบุญ
นางมณฑทรา เพียรการนา
นายธนวิชญ์ สาระบัว
นายสุเทพ เนตรคา
นางวรรณี แจ้ งแสง
นางน ้าผึ ้งทิพย์ พันธ์เขียน
นางสุมาลี ฤกษ์ดี
นางณัฐกาญจน์ เอี่ยมโอษฐ์
นางอสุณี อนันตกุล
นางสมสมัย อุน่ ประดิษฐ์
นางบุหงา วิเศษสิงห์
นางเนตรภัทร ยอดแกว
นางสายหยุด ยุ้งการ
นายนพพร เตี่ยทวิสทุ ธ์
นางสุวภี มอญสิน
นางสุมาลี มาเพล
นางภัคสิณี ภูวนาถ
นางซกเอียง เทียมจรรยา

กานัน ต.เจริญผล
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยชีวิต
นักจัดรายการวิทยุ ศรบ.อุทยั ธานี
กลุม่ งานจิตเวช รพ อุทยั ธานี
กลุม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.ทัพทัน
ชมรมผู้สงู อายุ
ชมรมผู้สงู อายุ
ชมรม อสม อุทยั ธานี
สพป.เมืองอุทยั ธานี
อสม อุทยั ธานี
อสม อุทยั ธานี
เทศบาลอุทยั ธานี ชุมชนที่ 12
อสม
อสม
ผู้สื่อข่าว นสพ อุทยั โพสต์
ประธานเครื อข่าย อสม อุทยั ธานี
หัวหน้ า อสม
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
ศาสนา คริสต์ อุทยั ธานี
เทศบาลอุทยั ธานี
เทศบาลอุทยั ธานี
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นางรัชนี มีสตั ย์ธรรม
นางกรุณา จตุรภัทร์
นางสุชานัน์ จตุรภัทร์
นายพิทคั ช์ ศรศิริ
นางอรพร เกิดเหตุ
นางวนิภาพร ทองปลาย
นางกันยา แซ่โต้ ว
นายจารัส นิมิตรพรชัย
นางสันทนา เอมระดี
นางสุนทรี ปรี ชา
นางคะนอง ประสิทธิ์เขตกิจ
นางละเอียด ชัยศิริ
นางรัญชน์ปรี ตม์ นวะรัตนกุล

เทศบาลอุทยั ธานี
เทศบาลอุทยั ธานี
เทศบาลอุทยั ธานี
ผู้สื่อข่าว นสพ อุทยั โพสต์
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
สสอ อุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี
อสม เทศบาลเมืองอุทยั ธานี

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
วาระที่ 1 ความสาคัญและวัตถุประสงค์โครงการ
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กล่ำวถึงควำมสำคัญของโครงกำรกำรจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้ คือ
กำรน ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ย นข้อมูล ข่ำวสำรและผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและภำคีที่มีส่ ว นร่วมในกำร
ขับเคลื่อน กำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัด อุทยั ธานี เพื่อนำไปสู่กำรประสำนพลัง
ตำมแนวคิด “สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ” ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยของภำครัฐ กำรขับเคลื่อนภำค
ประชำคม และกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนงำนวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ
1) เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยำสูบ
จังหวัดกำแพงเพชร ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ
2) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำและกำหนดเป้ำหมำยในกำร
ขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุทยั ธานี
3) เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบจังหวัดอุทยั ธานี
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วาระที่ 2 นาเสนอสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง นำเสนอ 1) สถำนกำรณ์และปัญหำจำกกำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่
ทำให้เกิดภำระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจำก
โรคที่เนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ มีอำยุไม่เกิน 44 ปี1ข้อมูลระดับโลกชี้ว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดบุหรี่ระยะยำวจะ
เสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะมีอำยุสั้นลง 20– 25 ปี ดังนั้น กำรป้องกันก่อนจะมี
อำกำรของโรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรลดภำระโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีคนตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ 12% ของกำรตำยทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชำย 42,989คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิด
จำกควำมสูญเสียทำงเศรษฐศำสตร์ปี 2552 เท่ำกับ 43.6 พันล้ำนบำท คิดเป็น 0.5% ของ GDP คิดเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทำงกำรแพทย์ 33.7% (14,956 ล้ำนบำท), ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมทำงกำรแพทย์เท่ำกับ 2.2%
(952 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของค่ำใช้จ่ำย
ทำงด้ำนสำธำรณสุข และคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุข
สถำนกำรณ์ภำพรวม
- อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในกำรสำรวจ 2 รอบสุดท้ำย ในปี 2552, 2554
อัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มจำกร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ต่อปี)
- ประชำกรชำยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 40.5 เป็นร้อยละ 41.7 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.5 ต่อปี)
- ประชำกรหญิงอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.1 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี)
- พบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดไม่มีควันลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดมีควัน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2534 - 2554
พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเป็น 10.4% ต่อปี โดยเพิ่ม
จำก 7.6% เป็น 9.2% ขณะที่กลุ่มอำยุ 41-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่ำสุด คิดเป็ น
0.9% ต่อปี โดยเพิ่มจำก 23.0% เป็น 23.4%
สรุปข้อค้นพบสำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2552 และ 2554
o ผู้บริโภคยำสูบ เพิ่มขึ้น
o ผู้บริโภคยำสูบเริ่มต้นสูบเป็นประจำเมื่ออำยุน้อยลง
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้ำนตนเอง เพิ่มขึ้น
o ประชำกรไทย สัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย เพิ่มขึ้น
o โอกำสเข้ำถึงบุหรี่รำคำถูก เพิ่มขึ้น
o พบเห็นกำรโฆษณำ & ส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ เพื่อจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้น

114 | P a g e

พร้อมทั้งนำเสนออัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิ ดมีควัน จำแนกตำม สคร., อัตรำกำรสูบบุหรี่ในวัยรุ่น ,
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่จำแนกตำมชนิดของบุหรี่ และ สคร., อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสอง ในสถำนที่สำธำรณะ
ต่ำงๆ จำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคยสังเกตเห็นโฆษณำบุหรี่ ณ จุดขำย จำแนกตำม สคร., ร้อยละกำรเคย
สังเกตเห็นกำรส่งเสริมกำรขำยบุหรี่ จำแนกตำม สคร., สถำนกำรณ์กำรลดเลิกยำสูบ, ร้อยละของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ยำสูบชนิดมีควันที่เคยเลิกยำสูบ “ควำมพยำยำมเลิกยำสูบ”, และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่เคยได้รับบริกำรเลิกยำสูบ
2 As ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
2) สถำนกำรณ์กำรบริโภคและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำ
ลักษณะกำรดื่มของคนไทย
 เมื่อปี 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้ำนคน ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น 31.5% ของประเทศ (ชำย 53.4% หญิง
10.9%)
 จำกคนดื่มทั้งหมด คนไทยดื่มประจำ 44.2% ดื่มครั้งครำว 55.8%
 คนไทยดื่มโดยเฉลี่ย 52 ลิตร/ปี (ปี 2554)
 สุรำสี 74 ขวด/ปี 6 ขวด/เดือน
 เบียร์ 83 ขวดใหญ่/ปี 7 ขวด/เดือน
 คนไทยดื่มหนักแบบหัวรำน้ำ binge drinking (หมำยถึงดื่ม 5 หน่วยมำตรฐำนขึ้นไปต่อครั้ง) เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 35.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด









สถำนกำรณ์กำรเข้ำถึง
จำนวนร้ำนค้ำปลีกและส่ง 600,000 ร้ำน (104คน/ร้ำน)
เยำวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จถึงร้อยละ 98.7
คนไทยใช้เวลำน้อยกว่ำ 5 นำทีในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลกระทบ
32.8 – 49.7% ของสัดส่วนผู้บำดเจ็บรุนแรงจำกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ดื่มก่อนเกิดเหตุ (ข้อมูลปี 25432554)
สำมีที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีกำรทำร้ำยภรรยำถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่ดื่มถึง 3 เท่ำ (ร้อยละ 6.8)
ปี 2554 ผู้หญิงถูกทำร้ำยร่ำงกำยเข้ำรักษำพยำบำลรวม 27,000 คน หรือ 74 คน/วัน ร้อยละ 30 เกี่ยวข้อง
กับกำรดื่มสุรำและยำเสพติดอื่น
ปี 2554 คดีเด็กและเยำวชน 35,049 รำย หรือ 96 คน/วัน กว่ำร้อยละ 60 เกี่ยวข้องกับกำรดื่มสุรำ
(25,000 รำย หรือ เฉลี่ยวันละ 69 คดี)
ต้นทุนทำงสังคมจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2549 มีมูลค่ำสูงถึง 156,105 ล้ำนบำท

3) สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ ในจังหวัดอุทัยธำนี (ตำมเอกสำรที่แจกในวันประชุม)
4) สงครำมซองบุหรี่
แสดงภำพตัวอย่ำงคำเตือน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนตุลำคมนี้ และพูดถึงประเด็นที่บริษัทบุหรี่ เช่น เจแปน
โทแบคโค, ฟิลลิป มอร์ริส, สมำคมค้ำยำสูบไทย, และสมำคมผู้สูบบุหรี่ ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
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รำยละเอียดสังเขปของประกำศกระทรวงฯ
 จัดพิมพ์ 10 แบบคละกัน ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง
 พื้นที่แสดงฉลำกรูปภำพฯ ต้องไม่น้อยกว่ำ 85% ของด้ำนที่มีพื้นที่มำกที่สุดจำนวนอย่ำงน้อย 2
ด้ำน
 จำนวนฉลำกรูปภำพที่ต้องจัดพิมพ์บนกล่องหรือภำชนะบรรจุ (Carton) มีจำนวนภำพเท่ำกับ
จำนวนซอง ที่บรรจุอยู่ในกล่องนั้นๆ
 ตำแหน่งแสดงฉลำกรูปภำพฯ คือ “ชิดขอบด้ำนบนสุดและชิดขอบด้ำนซ้ำยโดยสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน”
ทำไมต้องออกประกำศกระทรวงฉบับนี้
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเตือนผู้สูบบุหรี่และประชำชนทั่วไป ให้ทรำบและตระหนักถึงพิษภัย
ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ
 เพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน
 เพื่อปฏิบัติตำมกรอบอนุสัญญำควบคุมกำรบริโภคยำสูบ (FCTC) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันไว้
 มำตรำ 11 ของ FCTC เสนอให้ภำคีสมำชิกกำหนดให้คำเตือนบนซองบุหรี่ มีขนำดใหญ่มำกที่สุด
เท่ำที่จะสำมำรถทำได้ เพรำะประสิทธิภำพของคำเตือนจะเพิ่มขึ้นตำมขนำด
ทำไมต้องเพิ่มเป็น 85%
 มีงำนวิจัยจำกทั่วโลกที่ยืนยันว่ำ ขนำดภำพคำเตือนที่ใหญ่ขึ้น ในกำรเตือนพิษภัย ทำให้ผู้สูบบุหรี่
อยำกเลิกมำกขึ้น และทำให้เด็ก ๆ อยำกเริ่มสูบน้อยลง
 ประเทศไทยกำหนดให้มีคำเตือนบนซองบุหรี่ขนำด 55% มำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับ
ขนำดให้ใหญ่ขึ้น
 บุหรี่เป็นสินค้ำชนิดเดียวที่ฆ่ำผู้บริโภคแม้จะใช้ตำมปกติ ขณะนี้มีคนเสียชีวิตจำกบุหรี่ปีละ 6 ล้ำน
คน และคนไทยเสียชีวิตปีละ 50,700 คน
บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสำธำรณสุขประเด็นอะไร
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่มีอำนำจ หรือเกินกว่ำอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยแม่บทกำหนด
 กำรออกประกำศฯ ออกโดยไม่เป็นไปตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระสำคัญตำมที่
รัฐธรรมนูญกำหนด
 ประกำศฯ สร้ำงภำระเกินสมควรให้กับประชำชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจยำสูบเกินสมควร
 ประกำศฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
ทำไมบริษัทบุหรี่ต้องฟ้องกระทรวงสำธำรณสุข
 เพรำะเขำรู้ดีว่ำมำตรกำรนี้จะมีผลต่อยอดขำย
 ซองบุหรี่คืออำวุธชิ้นสำคัญที่สุดในกำรโฆษณำ
 ต้องกำรไม่ให้ไทยเป็นตัวอย่ำงแก่ประเทศอื่น
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นอกจำกนี้ ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ ได้นำเสนอมำตรกำรในกำรป้องกันนักสูบ และนักดื่ม
หน้ำใหม่ที่มีประสิทธิผล (Best buys) ได้แก่
มำตรกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่
1) กำรทำให้กำรสูบบุหรี่กลำยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือยอมรับได้ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น
กำรเพิ่มพื้นที่กำรสูบ กำรมีภำพคำเตือนบนซอง ฯ
2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบได้โดยง่ำย
3) กำรทำให้บริษัทบุหรี่เป็นผู้ร้ำย ด้วยกำรรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของบริษัทยำสูบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลกำรดำเนินงำนใน 2 ลักษณะ โดยพบว่ำกลยุทธ์ที่
ประสิทธิผลน้อยที่สุดในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชน คือ กำรให้สุขศึกษำเรื่องพิษภัยยำสูบ
มำตรกำรป้องกันนักดื่มหน้ำใหม่ จำแนกเป็น
1) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุด ได้แก่ กำรขึ้นภำษี กำรป้องกันกำรเข้ำถึง เช่น กำรกำหนด
อำยุขั้นต่ำ และกำรกำหนเดเวลำขำย และกำรควบคุมกำรโฆษณำฯ
2) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ กำรรณรงค์เมำไม่ขับ กำรบำบัดรักษำ กำรกำหนด
สถำนที่ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) มำตรกำรที่ให้ประสิทธิผลต่ำ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และโน้มน้ำว กำรรณรงค์สำธำรณะด้วยกำร
สื่อสำรทำงเดียว กำรให้ควำมรู้แนวทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมกำรดื่มอย่ำงรับผิดชอบ
วาระที่ 3 นาเสนอผลการดาเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุทัยธานี
ของภาคประชาคม
พระอมรมิตร เทพำ ตัวแทนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัดอุทัยธำนี ได้นำเสนอภำพตัวอย่ำงของกำร
จัดกิจกรรม เช่น กำรถวำยควำมรู้ให้กับพระคุณเจ้ำทั้งจังหวัด ทำควำมเข้ำใจกับพระเรื่องวัดปลอดภั ย พระจึงมี
ข้ออ้ำงกับญำติโยม จึงทำให้ชุมชนปลอดเหล้ำได้พอสมควร, กำรแห่เทียนทำบุญ งดเหล้ำเข้ำพรรษำ, แข่งเรือ
ปลอดเหล้ำ, ลอยกระทงปลอดเหล้ำ, กำชำดปลอดเหล้ำ, จัดกิจกรรมระหว่ำงเด็กและผู้ปกครองในงำนกฐิน ,
สงกรำนต์ปลอดเหล้ำ, จักรยำนแรลลี่ครอบครัวปลอดเหล้ำ ฯลฯ
1. น้องของหนูไม่ยุ่งกับสุราและยาสูบ
โลกปัจจุบันเป็นยุคสังคมสำรสนเทศ เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เรำต้องรู้เท่ำทันและสำมำรถ
นำเอำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำร เด็ก ๆ จะถูกฝึกให้จัดรำยกำรวิทยุ เป็นเรื่อง
ของกำรที่จะสร้ำงและให้ควำมหมำยของข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่กำรตีควำมและสร้ำงควำมรู้ โดยจะเน้นที่ตัว
คน วิธีคิด วิธีใช้คำ วิธีกำรสื่อคำต่ำง ๆ มำกที่สุด
1) ทดลองจัดรำยกำร เพื่อประเมินศักยภำพที่แท้จริงของเด็ก ที่สถำนีวิทยุชุมชนชำวห้วยกระเสียว ค้น
ข้อมูล เตรียมทำบทวิทยุ
2) เสริมปัญญำและกระบวนกำรคิด ผ่ำนเกมส์ถอดรหัสอภิมนุษย์ ปัญหำที่อยู่รอบตัวเรำคืออะไรกันแน่..!
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3) นำนำทัศนะกับปัญหำสังคมรอบข้ำง.. บ้ำน โรงเรียน ชุมชน สังคม มีปัญหำ ฤำว่ำตัวเรำเป็นผู้
ก่อปัญหำซะเอง..?
4) เตรียมตัวก่อนออกไปฝึกสัมภำษณ์ ฝึกถำมกันเองเสียก่อน ก่อนที่จะไปถำมคนอื่น
WHY = ทำไม ?
คนต้องกินเหล้ำ
คุณถึงสูบบุหรี่
คุณถึงอยำกดื่ม
คุณถึงเลิกไม่ได้
คุณถึงไม่อยำกเลิก
งำนเลี้ยงต้องกินเหล้ำ
ต้องซื้อเหล้ำ
เหล้ำถึงถูกกฎหมำย
ไม่กินนมแทนเหล้ำ
5) ออกไปฝึกสัมภำษณ์ กันที่ตลำดบ้ำนไร่ ตำมร้ำนค้ำ ป้ำยรถ ไม่เว้นแม้คนขำยหวย
6) ถอดเทป ค้นหำสำระ สิ่งที่น่ำสนใจ ตัดต่อเสียง แล้วออกอำกำศบน Internet
ซึ่งพบกำรผิดสัมภำษณ์ และพบว่ำปัญหำเรื่องกำรสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น
ไม่ได้มำจำกครอบครัวโดยตรง
2. พระอมรมิตร ได้นาเสนอถึงการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน จ.อุทัยธานี โดยสาเหตุหลักที่ทาให้เยาวชนดื่มสุรา-สูบบุหรี่ มีดังนี้
 เพื่อนชวน
 ผ่อนคลำยควำมเครียด
 สังสรรค์สนุกสนำน
 ครอบครัวมีปัญหำ
 อยำกเท่ห์
 ทำตำมผู้ใหญ่
 อยำกลอง
 อกหัก
 ผู้ปกครองไม่ว่ำ
 รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
 สภำพแวดล้อม
ท่ำนได้เสนอแนะว่ำ ควรมีกำรโฆษณำปลอดเหล้ำ, ผู้ว่ำควรมีกำรขับเคลื่อน, และมีกำรเฝ้ำระวัง
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3. นอกจากนี้ ท่านยังได้รายงานพฤติกรรมการเล่นน้าสงกรานต์จังหวัดอุทัยธานีในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า
 ภำพรวมๆ ของอุทัยธำนียังไม่รุนแรงมำกนัก เพียงแต่ขำดควำมเอำใจใส่ของทุก
ฝ่ำย คงต้องฟ้องด้วยภำพและชวนพูดคุยกันในปีหน้ำ
 แต่ในส่วนที่ได้ผลจริงๆ คือที่อำเภอสว่ำงอำรมณ์ จัดในวัด แล้วก็สำมำรถปลอด
เหล้ำได้ (ยังไม่มีรูปภำพ) เพรำะทำงเทศบำลเป็นแกนหลักและทำจริง
 กำรลวนลำมมีน้อยหรือแทบไม่มี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพำะในกลุ่มของตัวเอง
 ปีนี้เพียงทดลองทำเพียงประสำนไม่กี่ฝ่ำยแต่เน้นรณรงค์เป็นหลัก ที่ดูเหมือนได้ผล
น้อยน่ำจะเป็นเพรำะนโยบำยส่วนกลำงไม่เกื้อหนุน อีกทั้งไม่ได้ทำเป็นวำระของจังหวัด
แต่ในอดีต (พ.ศ. 2544) อุทัยธำนีเคยแก้ปัญหำโดยประกำศเป็นวำระของจังหวัดในเรื่อง
ด่ำนเรี่ยรำยได้เงิน แล้วเอำไปกินเหล้ำ และสำมำรถแก้ได้จนถึงปัจจุบัน
 มีกำรกระทำผิด พรบ. ล่อซื้อ 10 รำยซื้อได้ 10 รำย ไม่สนใจเรื่องอำยุ ไม่สนใจว่ำ
คนเมำมั๊ย ไม่สนใจเวลำขำย
 17 เมษำยน ส.ส., ส.จ., นำยก อบจ. จัดเวทีคอนเสิร์ตให้ แถมแอลกอฮอล์ฟรี (เบียร์สด)
วาระที่ 4 นาเสนอผลการดาเนินงานของภาครัฐ
เภสัชกรจำรัส นิมิตพรชัย ตัวแทนจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด อุทัยธำนี นำเสนอภำพรวมในจังหวัด
อุทัยธำนี ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรเข้ำถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกเกินไป พบเบียร์
ผิ ดกฎหมำย ต่อต้ำนกำรมีป้ ำยไฟในร้ำนอำหำร (สวนอำหำร) และต้ำนกำรมีโ ลตั ส เล็ ก ที่ ขำยเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ได้อย่ำงง่ำยดำย ฯลฯ ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งสำธำรณสุข กรมกำรปกครอง สรรพสำมิต
พระสงฆ์
วาระที่ 5 วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้ำร่วมประชุมมี วิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนกำรลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด
อุทัยธำนีร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำคม ภำควิชำกำร และชมรมผู้สูงอำยุ ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรควบคุม
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด อุทัยธำนี สรุปได้ว่ำ ทุกภำคีเครือข่ำยในจังหวัดอุทัยธำนี มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันในกำรสร้ำงสังคมปลอดเหล้ำ บุหรี่ อุบัติเหตุ ยำเสพติด กำรพนัน และกำรท้องไม่พร้อม ฯลฯ และได้
ข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้
 ควรใช้สถำนที่รำชกำรในกำรจัดงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ควรให้เยำวชนออกมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นแก้ไข รณรงค์กำรลดกำรบริโภคยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด
 ไม่ใช่เงินเพียงแค่ในตำบล ควรกระจำยไปที่อำเภอต่ำงๆ และไม่จัดกิจกรรมมอมเมำ
 ควรออกคำเตือนร้ำนขำยของชำ ที่มีจับฉลำกเหล้ำ ตั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เต็มตู้ ซึ่งแสดง
ถึงกำรจงใจโฆษณำ
 ในเทศบำลเมือง มีสรรพสำมิต แต่ไม่มีตำรวจดูแล ในปีหน้ำ จึงควรประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมำกขึ้น
ทำ MOU กับหลำยหน่วยงำน รวมทั้งกับสำธำรณสุข และสรรพสำมิต
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ภาพบรรยากาศในการจัดเวทีคืนข้อมูล
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1.1.9 โครงกำรจัดทำสื่อและอุปกรณ์ เพื่อกำรประชุมสัญจรในกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ

รูปแบบ Mascot
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ตัวอย่างภาพกิจกรรม
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รูปแบบโลโก้
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รูปแบบเสื้อ
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ชุดกิจกรรมที่ 1 เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 1.2 ขยำยผลเครือข่ำยฯ ไปที่ภำคเหนือตอนบน
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1.2.1 ขอหำรือ เรื่องควำมร่วมมื อระหว่ำงเครือข่ ำยวิจั ยและวิชำกำรด้ำ นกำรควบคุ มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และยำสูบภำคเหนือตอนล่ำง และภำคเหนือตอนบน ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
สรุปรำยงำนกำรประชุม
หัวข้อ “ ขอหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ”
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2556 เวลำ 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ตึกอธิกำรบดี ห้องรองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
2.
3.
4.
5.

นำยสอน ขำปลอด
รศ.นพ. อำนำจ อยู่สุข
นำยธงชัย ยงยืน
อ.ภก.สุรศักดิ์ เสำแก้ว

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่งรองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรพัฒนำสังคม ม.เชียงใหม่
สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.)
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดินทำงปรึกษำงำนเครือข่ำยวิชำกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำคเหนือตอนบน โดยเรียนรู้กำร
ทำงำนของเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนบน และ เครือข่ำยมหำวิทยำลัยปลอดเหล้ำภำคเหนือตอนบน
ซึ่ง มี ร องอธิ ก ำรบดี มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ เ ป็ น ประธำนเครื อ ข่ ำย ซึ่ ง มีม หำวิ ท ยำลั ย เข้ำ ร่ ว มทั้ งสิ้ น
21
มหำวิทยำลัย
ปรึกษำเรื่องกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยพะเยำกับเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนบน ซึ่งทำง
มหำวิทยำลัยพะเยำมีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำยและช่วยสนับสนุนงำนวิจัยและวิชำกำรร่วมกับเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ และ ภำคประชำสังคมอื่นๆ ได้ และ ร่วมวำงแผน ให้มีกำรจัดประชุมวิชำกำรกำรควบคุมยำสูบ
ครั้งที่ 1 ขึ้นที่มหำวิทยำลัยพะเยำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรทำงำนบูรณำกำรเหล้ำ บุหรี่ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน รวมถึงเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักวิชำกำรและ
ภำคประชำสังคมเพื่อทำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่
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1.2.2 ร่ำงโครงกำรและกำหนดกำรประชุมเหนือบน ณ ฟ้ำไทยฟำร์ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการประชุมวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
สาหรั บการทางานบูรณาการเหล้ า-บุหรี่ ยาเสพติด
ภาคเหนือตอนบน ครัง้ ที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การบริ โภคยาสูบในประเทศไทยจากการสารวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ 2554 พบว่าอัตราการ
บริโภคยาสูบไม่ลดลงโดยเฉพาะในกลุม่ ผู้ชายไทยยังสูบบุหรี่ อยูถ่ ึง ร้ อยละ 42 เมื่อวิเคราะห์ตอ่ ไปพบว่าผู้สบู
บุหรี่ ในกรุงเทพมหานครและในเมืองใหญ่มีแนวโน้ มลดลงแต่ในต่างจังหวัดสถานการณ์กลับเป็ นตรงกันข้ าม
ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่าการทางานด้ านการควบคุมยาสูบจาเป็ นต้ องขยายและเน้ นการทางานในระดับพื ้นที่มากขึ ้น
นโยบายด้ านการควบคุมยาสูบ MPOWER ที่ได้ รับการแนะนาจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO) เป็ นแนวทางในการทางานด้ านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในปั จจุบนั แต่
พบว่ามาตรการต่างๆ ยังไม่ได้ ถกู นามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ซึ่งทาให้ เห็นว่าการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื ้นที่จงึ มีความสาคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบนั
ในการดาเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบในพื ้นที่ดงั กล่าวให้ มีประสิทธิภาพมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
พัฒนาศักยภาพคนทางานโดยเฉพาะองค์ความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
กฎหมาย ด้ านผลกระทบ และอื่ นๆ ดังนัน้ การจัดประชุมวิชาการในภาคเหนือตอนบนจึงมีความสาคัญใน
การเสริมศักยภาพคนทางานดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านองค์ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคยาสูบสาหรับ การทางานบูรณา
การเหล้ า บุหรี่ ยาเสพติด
2. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ท างานบูร ณาการเหล้ า บุห รี่ ยาเสพติด ส าหรั บ จัง หวัด ใน
ภาคเหนือตอนบน
3. เป้ าหมาย
1. ประชาคมเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. กลุม่ ทางานด้ านยาเสพติด
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่ และ ผู้ที่สนใจรวม 80-100 คน
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4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุม่ วิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจยั ผลลัพธ์ทางสุขภาพและ
โอสถกรรมานุบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ลักษณะโครงการ จัดประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นเวลา 1 วัน
6. วันเวลา สถานที่จัดอบรม วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
7. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
8. ดัชนีวัดผล
1. มีกลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมไม่ต่ากว่า 70 เปอร์ เซ็นต์
2. ผู้เข้ าร่วมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ ้น
9. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ลาดับ
รายการ
1
ค่าสถานที่สาหรับจัดประชุม (รวมค่าอาหารและอาหารว่าง)
150 บาท/คน/วัน 100 คน รวม 150x100 ท่าน
2
ค่าเดินทางของผู้เข้ าร่วมการประชุม 1,000 x 40 (เฉลี่ย)
3
ค่าที่พกั ของผู้เข้ าร่วมการประชุม 500 x 40 (เฉลี่ย)
4
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500 x 2 ท่าน และ 1,000 x 6 ท่าน
5
ค่าเอกสารประกอบการประชุม 100 x 100 ท่าน
6
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดที่ใช้ ในการประชุม
รวม (ถัวเฉลี่ยทัง้ หมด)

งบประมาณ(บาท)
15,000
40,000
20,000
9,000
10,000
5,500
99,500
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กาหนดการประชุม
ประชุมวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบสาหรับการทางานบูรณาการเหล้ า-บุหรี่ ยาเสพติด
ภาคเหนือตอนบน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2557
ณ ห้ องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
8.00-9.00
ลงทะเบียน
60 นาที
9.00-9.15
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ แนะนากลุม่ วิจยั
15 นาที อธิการบดี
และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนบน
9.15 -9.45
ประเภทยาสูบ สารพิษในยาสูบ และ การเสพ 30 นาที อ.ภญ.อดิณฐั อานวยพรเลิศ
ติดบุหรี่
9.45-10.15
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ ภาคเหนือ
30 นาที อ.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ ว
ตอนบน
10.15-10.45 อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย:ใครผลิต
30 นาที ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
ใครขาย
10.45-11.15 นโยบายการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
30 นาที ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
11.15-12.00 พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2535 และ
45 นาที คุณณฤทธิ์ สสจ.พิษณุโลก
พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ 2535:
สาระสาคัญ
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
60 นาที
13.00-13.30 หลักการเบื ้องต้ นเพื่อช่วยคนเลิกบุหรี่
30 นาที อ.ภญ.กุลนิภา บุญศรี
13.30-14.15 ยาและเวชภัณฑ์ชว่ ยเลิกบุหรี่
30 นาที อ.ภก.องอาจ มณีใหม่
14.15-14.45 ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
30 นาที อ.ภญ.ปาจรี ย์ มงคล
14.45-15.30 ตัวอย่างงานบูรณาการ เฝ้าระวังและบังคับใช้ 45 นาที คุณสอน สสจ.พิษณุโลก
กฎหมาย
15.30-16.30 แลกเปลี่ยน เสวนา งานบูรณาการเหล้ า-ยาสูบ 60 นาที ผู้ประสานงานจังหวัด
คุณขจรพลกฤษฎ์
ผู้ดาเนินรายการ: อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี
(อาหารว่างในห้ องประชุม)
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1.2.3 ประชุมระดมสมองเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรควบคุมยำสูบ ณ
ห้องประชุม Phar 1104 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ
โครงการประชุมระดมสมองเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายการควบคุมยาสูบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูองค์ควำมรู้ด้ำนบุหรี่และกำรควบคุมยำสูบ
2. เพื่อระดมสมองในกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
กิจกรรม
1. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผูม้ คี วำมรู้และประสบกำรณ์เกีย่ วกับบุหรีแ่ ละกำรควบคุมยำสูบ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในกำรสร้ำงเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ
3. เตรียมงำนเพื่อจัดกำรประชุมโครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ สำหรับกำรทำงำนบูรณำ
กำรเหล้ำ-บุหรี่ ยำเสพติด ภำคเหนือตอนบน ครัง้ ที่ 1”
กลุ่มเป้าหมาย
คณำจำรย์ คณะเภสั ช ศำสตร์ คณะวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ และทีมงำนกลุ่มวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทำงสุขภำพและ
โอสถกรรมนุบำล คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จำนวน 15 คน ซึ่งจะเป็นวิทยำกรและทีมงำน ใน
โครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ สำหรับกำรทำงำนบูรณำกำรเหล้ำ -บุหรี่ ยำเสพติด
ภำคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1”วันที่ 18 มีนำคม 2557
วันและสถานที่จัดกิจกรรม
วันที่ 14 มีนำคม 2557 เวลำ 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Phar 1104 คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ
งบประมาณ
ได้รบั กำรสนับสนุนงบประมำณจำก หน่วยปฏิบตั ิกำรวิจยั เพื่อกำรควบคุมยำสูบ คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลันเรศวร จำนวน 20,000 บำท
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กำหนดกำร
8.30-9.00
9.00-9.30

ลงทะเบียน
แนะนำ กลุ่มวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทำงสุขภำพและโอสถกรรมนุบำล
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
9.30-12.00
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยำสูบ/บุหรี่
 ประเภทยำสูบ สำรพิษ และกำรเสพติดบุหรี่
 Smoking cessation
 ยำและเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่
12.00-13.00
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30
นโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและนโยบำยควบคุม
 สำระสำคัญ ของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2535
และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535:
 กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย
 ประสบกำรณ์กำรทำงำนเพื่อช่วยเลิกบุหรี่
15.30-16.30
ระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนแนวทำงกำรทำงำนเพื่อกำรวิจัยและ
วิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ และแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำย
(อำหำรว่ำงในห้องประชุม)

ผู้ดำเนินรำยกำร: อ.ภญ.
อดิณัฐ
อำนวยพรเลิศ
วิทยำกร: อ.ภญ.ดร.
ชวนชม ธนำนิธิศักดิ์

วิทยำกร: อ.ภญ.ดร.
ชวนชม ธนำนิธิศักดิ์

ผู้ดำเนินรำยกำร:
อ.ภก.สุรศักดิ์ เสำแก้ว

ผลกำรดำเนินกำร
1. ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับยำสูบและบุหรี่
2. ทรำบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกรรมกำรควบคุมยำสูบ
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรควบคุมยำสูบกับวิทยำกร
4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในกำรสร้ำงเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ
5. คณำจำรย์มีควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรในกำรประชุมโครงกำร “ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
สำหรับกำรทำงำนบูรณำกำรเหล้ำ-บุหรี่ ยำเสพติด ภำคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1”
ข่ำวกำรประชุม
http://www.pharmacy.up.ac.th/Main/news/ประชุมหน่วยวิจัยเพื่อกำรควบคุมยำสูบ/news.aspx
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ภาพงานประชุม
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ชุดกิจกรรมที่ 1 เพื่อพัฒนาและขยายผลเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ข้อมูลวิชาการและวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 1.3 สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยพื้นที่
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1.3.1 โครงกำรประชุมเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ปีที่ 2556-57
กาหนดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งที่ 1 ปีที่ 2556-57
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 ณ ภ.2208 คณะเภสัชศำสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
เวลา
หัวข้อ
วิทยาการ/ผู้ประสานงาน
10.00-10.45 Update ข้อมูลปัจจุบันเรื่องควบคุมยำสูบและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Facilitator: ปิยะรัตน์
10.45-11.15 ประสบกำรณ์ถอดบทเรียน เพชรบูรณ์ และ พิจิตร คุณวิจิตรำ บุญแจ้ง
คุณสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง
facilitator: คุณนรำศักดิ์
11.15-11.45 เล่ำเรื่องงำนวิจัยในพื้นที่: งำนวิจัยเรื่องร้ำนค้ำขำย คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
บุหรี่ให้แก่เด็ก
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 นำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย แลกเปลี่ยน
คุณเสถียร และ คุณสุทัศน์
ข้อเสนอแนะ
อำจำรย์จ๊ะเอ๋
3 จังหวัด (พิษณุโลก กำแพงเพชร ตำก)
คุณณัฐพงษ์
จังหวัดละ 15 นำที
Facilitator คุณจิตรำ
14.00-15.00 ดูสำรคดีเรื่อง งดเหล้ำ ซดเหล้ำ
Facilitator ปิยะรัตน์
ผู้ร่วมอภิปรำย ดร.สมตระกูล
15.00-15.45 วิพำกษ์ ทำควำมเข้ำใจเรื่องวิวำทะสังคม
คุณสอน
คุณจักรพันธ์

โครงการยุววิจัย
1.3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนลงพื้นที่จริง (20 มี.ค.57)
โครงการวางแผนการ อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ “ เครือ่ งมือและกระบวนการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์สุขภาพ ”
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ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลพิษณุเวช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
*******************************************************

งานที่ได้รบั มอบหมาย และรายชื่อผู้รบั ผิดชอบ
หัวข้อ

รายละเอียด

ข้อมูลผูส้ ูงอายุ

จัดเตรียมข้อมูลผูส้ งู อายุ

Map ( แผนที่ )

จัดทาแผนทีบ่ ริเวณทีจ่ ะลงพืน้ ที่

ประวัติศาสตร์ประเทศ/ภูมิภาค

ประวัติศาสตร์พิษณุโลก
สื่อ/ เสื้อ/ ของที่ระลึก
แผ่นพับเชิ ญร่วมกิ จกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์

เตรียม timeline ประเทศ
- ด้านสุขภาพ
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการเมือง
- ด้านบันเทิง
- ด้านกีฬา
เตรียมข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก ตัง้ แต่ พ.ศ.2480 - 2550
ว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง ?

ผูร้ บั ผิดชอบ
อ.โอ๋ / คุณเพ็ญ

คุณหน่อย
คุณปกรณ์
คุณเปปซี่

จัดเตรียมสือ่ และของทีร่ ะลึก,
ออกแบบเสือ้ และเตรียมเสือ้
จัดทาแผ่นพับเชิญร่วมกิจกรรม สาหรับใช้แจกในวันที่ 13
มี.ค. 2557
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ทัง้ หมด สาหรับการลงพืน้ ทีว่ นั ที่
20-22 มี.ค.2557

อุ๋ย อ้อย

*** นัดประชุมครัง้ ถัดไป วันพฤหัสบดี ที่ 13 มี.ค.2557 เวลา 16.00 น. ณ ร้านกาแฟ ของโรงพยาบาลพิษณุเวช
แล้วเวลา 17.00 น. เราจะดาเนินการลงพืน้ ทีจ่ ริง บริเวณย่านอาคารลิไท และย่านตลาดใต้ ***
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1.3.3 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภำคเหนือตอนล่ำง
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-ร่างTerm of Reference
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาคเหนือตอนล่าง
ระยะเวลำ : 10 มีนำคม 2557- 10 พฤษภำคม 2557 ( 2 เดือน )
รำยละเอียดเป็นไปตำมโครงกำรดังที่แนบมำด้ำนท้ำยสัญญำ
ส่วนของหน่วยวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ส่งมอบงบประมำณที่
 ชื่อบัญชี :
 เลขที่บัญชี :
 ชื่อธนำคำรและสำขำ :
2. งบประมำณทั้งสิ้น 45,000 บำท โดยส่งมอบงบประมำณเป็นสองส่วน
ครั้งที่ 1 30,000 บำท โอนหลังจำกส่งแผนโครงกำร
ครั้งที่ 2 15,000 บำท โอนหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร
ส่วนของนักวิจัย/วิชาการในพื้นที่
1. ดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรที่แนบมำด้ำนท้ำย
2. ไม่รับทุนสนับสนุนใดๆ จำกบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือ ยำสูบ ไม่ว่ำกรณีใดๆ

In agreement with the above terms and conditions:
Provincial Focal Person
Tobacco Control Research Unit
Name:
Name:
Position:
Position:
Signature:

Signature:
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Date 26-06-55

Date:

โครงร่าง
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาคเหนือตอนล่าง
1. หลักการและเหตุผล
กำรทำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องกำรกำรขับเคลื่อนจำกทุกๆฝ่ำย
รวมถึงเครือข่ำยประชำสังคม และ เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรที่ทำงำนวิจัยและ
วิชำกำรสนับสนุนกำรทำงำนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยควบคุมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงที่ร่วมทำงำนสนับสนุน
กับเครือข่ำยประชำสังคม
3. ผลลัพธ์ของโครงการ
1) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำปัญหำปัจจัย
เสี่ยง
2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพปัญหำปัจจัย
เสี่ยง
3) ช่วยประสำนและเป็นทีมพี่เลี้ยงในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพ
ปัญหำปัจจัยเสี่ยง
4) จัดกำรควำมรู้และข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ เป็นรำยงำนหรือสื่อต่ำงๆ
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
10 มีนำคม 2557- 10 พฤษภำคม 2557 (2 เดือน)
5. งบประมาณ 45,000 บำท
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุว
วิจัยประวัติศำสตร์สุขภำปัญหำปัจจัย
เสี่ยง

เหมำจ่ำย

10,000 บำท
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จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัย เหมำจ่ำย
ประวัติศำสตร์สุขภำพปัญหำปัจจัยเสี่ยง
ช่วยประสำนและเป็นทีมพี่เลี้ยงในกำรอบรมเชิง
เหมำจ่ำย
ปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์สุขภำพ
ปัญหำปัจจัยเสี่ยง
จัดกำรควำมรู้และข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่
เหมำจ่ำย
รวม
ถั่วเฉลี่ยได้ทั้งหมด

5,000 บำท
5,000

25,000 บำท
45,000 บาท

5. รายชื่อผู้ดาเนินโครงการ (เบื้องต้น)
คุณเพ็ญพร ตั้งปฏิกำร
คุณชำติรัฐ เครือหงส์
คุณปกรณ์ เต็มใจ

1.3.4 กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง)
กำหนดกำรประชุมวิชำกำร
กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง)
จัดโดย หน่วยปฎิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
********************************************************
วันที่ 12-14 มกรำคม 2557 เวลำ 09.00 – 16.30 น.
ณ ร.ร.อมำรี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (วันที่ 12 มกรำคม 2557) และ
ห้องประชุม ไชยำนุภำพ 6 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (วันที่ 13-14 มกรำคม 2557)
เวลา
หัวข้อ
วิทยาการ/ผู้ดาเนินรายการ
12 มกรำคม 2557 (ร.ร.อมำรี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ)
15.30-20.00 ประชุมวิทยำกร ทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อ.ธวัช มณีผ่อง
(เฉพาะทีมวิทยากรและผู้ที่สนใจ)*
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก
13 มกรำคม 2557 (คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
09.15-9.30 ลงทะเบียน
9.30-10.00 แนะนำตัว และ ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประชุม
อ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
10.00-11.00 หลักกำรและกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Brain based learning อ.ธวัช มณีผ่อง
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(กำรเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐำน)
11.00-12.00 ยุววิจัยคืออะไร: หลักกำรและกระบวนกำร
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 ตัวอย่ำงบทเรียนกำรทำยุววิจัย: ค่ำยยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ
จังหวัดเชียงรำย
14.00-15.00 อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ควำมเป็นได้ในกำรนำ
กระบวนกำรยุววิจัยมำทำงำนด้ำนเยำวชน**
15.00-16.30 พัฒนำโครงร่ำงโครงกำรยุววิจัยด้ำนจัดกำรปัจจัยเสี่ยงเหล้ำบุหรี่ ภำคเหนือ
14 มกรำคม 2557 (คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
9.00-15.00 พัฒนำโครงร่ำงยุววิจัย (ต่อ)
(เฉพาะทีมพัฒนาโครงร่างและผู้ที่สนใจ)
*รับประทำนอำหำรเย็น **อำหำรเบรกในห้องประชุม
กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก
อ.ธวัช มณีผ่อง
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก
คุณปกรณ์ เต็มใจ
อ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
อ.ธวัช มณีผ่อง
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก

สรุปรายงานการประชุม
“กำรพัฒนำโครงกำรยุววิจัยด้ำนสุขภำวะ (จัดกำรปัญหำปัจจัยเสี่ยง)”

วันที่ 13-14 มกรำคม พ.ศ. 2557 เวลำ 09.00 น. - 15.00 น.
ณ คณะเภสัชศำสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
นำงสำวชมพูนุท อ้นศรี
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
นำงสำวสุดำพร ปุยแก้ว
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ ภำคเหนือตอนล่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
อ.ธวัช มณีผ่อง
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อ.สันติพงษ์ ช้ำงเผือก
ThaiPBS
นำยปกรณ์ เต็มใจ
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง
นำยสอน ขำปลอด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก/ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ
ภำคเหนือตอนล่ำง
นำยชำติรัฐ เครือหงษ์
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.พิษณุโลก
นำงศิวะพร คงทรัพย์
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.ตำก
นำยปรีชำวุฒิ คงทรัพย์
คณะทำงำน จ.ตำก
นำยสุรชัย สินสวัสดิ์
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.อุตรดิตถ์
นำงกรกรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยเยำวชน จ.อุตรดิตถ์
นำยสำเริง บุญแจ้ง
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.เพชรบูรณ์
นำงวิจิตรำ บุญแจ้ง
สำนักงำนสำธำรณสุขหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

นำยภูวณัฏฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล
นำยเสถียร ทองโต
นำยวชิระ
พระครูสุมณฑ์ธรรมธำดำ
นำงรุ่งทิวำ มโนวชิรสรรค์
นำงสำวเพ็ญพร ตั้งปฏิกำร
นำยนัทธพงศ์ แสงแก้ว
นำงแน่งน้อย มำเนียม
นำยประสงค์ มีทุน
ผศ.(พิเศษ)ดร.สมตระกูล รำศิริ
ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
นำงสำวจิตรำ โพธิ์เนียม
นำยธงชัย ยงยืน
นำยขจรพลกฤษฎ์. จันทร์แสง
ครูวรำภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
ครูอุบลรัตน์ ภู่ประสพพร
นำงชูรุณี พิชญกุมลมงคล

เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.กำแพงเพชร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงมหำดไทย
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนล่ำง/ผูป้ ระสำนงำน จ.สุโขทัย
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร/ผูป้ ระสำนงำน จ.พิจิตร
สปสช.เขต 2 พิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก อ.เมือง จ.ตำก
โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลวังสำโรง
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
นครสวรรค์/ โรงพยำบำลลำดยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนบน
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ภำคเหนือตอนบน
เครือข่ำยครูฯ
เครือข่ำยครูฯ
มูลนิธิรณรงค์ เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
กระบวนกำรเรียนรู้เด็กและเยำวชน มีหลำยรูปแบบ แต่มีกระบวนกำรวิธีหนึ่ง ที่ทำให้เด็กมี action ได้ เป็นกระบวนกำร
ที่มีกำรวิจัยศึกษำมำแล้ว และจะนำมำพูดกันในวันนี้ ก็คือ กระบวนกำรยุววิ จัย สิ่งที่อยำกให้ได้ในกำรประชุมครั้งนี้ ก็คือ กำร
เข้ำใจประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และควำมเข้ำใจในกำรทำงำนกับเด็ก
1. การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์
ใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ตำมขั้นตอนที่ 1-5 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้ประวัติชีวิต ชุมชน สังคม
ยกตัวอย่ำง กำรสัมภำษณ์ชีวิตของ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกำรขยำยโรงพยำบำลทั่วประเทศ
ไทย โดยในกำรสัมภำษณ์นั้น เวลำที่ต้องกำรรู้จักชีวิต ต้องรู้จักยิ่งกว่ำในหนังสือที่เขำเขียนไว้ เรื่องคำพูดที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นั้ น
ในทำงประวัติศำสตร์จัดว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญ เพรำะจะทำให้เห็นถึงควำมมีชีวิตชีวำของคำพูด กำรไปเป็น หมวดหมู่ เมื่อมีคนหนึ่ง
ถำม สองคนทำหน้ำทีจ่ ดบันทึก สิ่งที่ได้จำกกำรจด จะไม่เหมือนกัน เพรำะเกิดจำกควำมสนใจไม่ตรงกัน
วิธีการของการสัมภาษณ์
1) ใช้เอกสำร ภำพเก่ำ สิ่งของ เพื่อกระตุ้นควำมทรงจำ มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขำจำได้ เล่ำได้ วงจรในสมองวิ่ง เวลำเล่ำ
ก็จะมีควำมสุข
2) วงกระตุ้นควำมทรงจำ โดยคุยทีละคนมำก่อน แล้วค่อยร่วมวงกัน นำข้อมูล มำวำดเป็นเส้นทำงลงในกระดำษแผ่นใหญ่
โดยมีหนึ่งคนคอยบันทึก แล้วดูเส้นทำงว่ำเขำไปไหนบ้ำง
3) แบ่งกลุ่มอำยุ ช่วยทำให้เรื่องของกำรเล่ำแคบลง หรือแบ่งเพศคุย
4) ร่วมเขียน “แผนที”่ ที่สัมพันธ์กับชีวิตของตน เช่น ในกำรสัมภำษณ์คนต่ำงชำติ ให้เขำเขียนแผนที่ภูมิศำสตร์
5) เครื่องมือง่ำยๆ ในกำรจัดระเบียบข้อมูล เช่น กำรใช้ mind map ช่วยบ่งชี้ให้รู้จักคนนั้นๆ ตัวอย่ำงเช่น เขำเป็นแผลเป็น
ซึ่งเกิดจำกโรคฝีดำษ ก็จำเน้นตัวบุคคลนั้นที่โรคฝีดำษที่ทำให้เขำเกิดแผลเป็น
6) ทำรำวตำกผ้ำ เพื่อเกำะเรื่องรำวต่ำงๆ
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7) เชื่อมโยง

ชีวิตของ “หน่วย” ที่เหนือกว่าท้ องถิ่น
ชีวิตของชุมชนท้ องถิ่น
ชีวิตของสิง่ ที่เราสนใจ
ชีวิตคนเล็กคนน้ อย

เรำจะเน้นดูตรงชีวิตของสิ่งที่เรำสนใจ ก่อน ยกตัวอย่ำงเช่น สนใจเรื่องบุหรี่ คนเล็กคนน้อยสัมพันธ์กับบุหรี่ยังไง สัมพัน ธ์กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงไร (ร้ำนขำยของชำ ที่ขำยบุหรี่ เหล้ำ) และสัมพันธ์กับชีวิตหน่วย (โรงบุหรี่ เหล้ำ) จำกที่ไหน
8) เวทีคืนสิ่งที่เรียนรู้ให้ชุมชน จำกเรื่องเล่ำมำกมำย ช่วยกันแปลงร่ำงเป็นลำดับเหตุกำรณ์ (Chronology)
ยกตัวอย่ำงเช่น
- คุย เล่ำเรื่องของตัวเองให้ฟัง คนที่ไม่เหมือนเขำ ก็จะถำม เช่น ตะคบ กะจี้ คืออะไร
- กำหนดหัวข้อประเด็นให้เขำ เติมข้อมูลของเรื่องรำวไปเรื่อยๆ แล้วเอำมำแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้ผู้ที่เข้ำร่วมที่สนใจกลุ่มใด ก็
ให้เข้ำไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆ เข้ำไปคุยกันอีก แล้วสุดท้ำยก็สรุปเป็น mind map
- กำรให้เล่ำเหตุกำรณ์ที่อยำกจะลืมมำกที่สุด เขำไม่อยำกเล่ำให้ฟัง ก็ให้เขำจุดเทียน เปิดเพลงให้ฟัง ให้อยู่กับตัวเอง ให้
วำดภำพ ระบำยสี เกี่ยวกับสำยธำร สำยน้ำ ใช้กำรสะท้อนของสีบ่งบอกถึงควำมรู้สึกต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ผ่ำนมำ
- คุ ย กั น ก่ อ น กระทบสิ่ ง ที่ ไ ม่ น่ ำ ดู แล้ ว มำคุ ย กั น อี ก ที เป้ ำ หมำยก็ จ ะเปลี่ ย นไป เน้ น ให้ รู้ จั ก ตั ว เอง เช่ น น้ อ งๆ มำ
มหำวิทยำลัยเพื่อทำอะไร ดื่มเหล้ำกันเพื่ออะไร
- ผลัดกันวำดภำพ วำดแผนที่ทำงสังคม ชุมชน ควำมเป็นมำของปอยหลวง เด็กได้เรียนรู้คนในตำบลนั้นๆ
- เอำควำมรู้ของคนทั้งหมด มำเขียนแผนที่ กำรเลิก บุหรี่-เหล้ำ คนในครอบครั วใช้วิธี ไหน ทำแผนที่เฝ้ำระวังให้ชุมชน
ชุมชนนั้นมีแหล่งมั่วสุมอะไรบ้ำง
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ (periodization)
ยกตัวอย่ำง กำรให้จดจำแต่จุดสำคัญในสมัยอยุธยำ จำกกำรพูดคุยกับคน แล้วมำขมวดได้จุดเด่นๆ ที่ทำให้เปลี่ยนแปลง
เช่น
1) กำรแบ่งยุคสมัย
1 - จำกเมืองแจ๋มสู่อำเภอเมืองแจ่ม (กลำงทศวรรษ 2440-2460)
2 – ข้ำวหวิด (ต้นทศวรรษ 2470-ปลำยทศวรรษ 2480)
3 – ฝิ่นเสรี (ต้นทศวรรษ 2490-กลำงทศวรรษ 2500)
4 – ถนนปลำทูเข้ำ (กลำงทศวรรษ 2500-กลำงทศวรรษ 2520)
5 – พัฒนำลุ่มน้ำแจ่ม (กลำงทศวรรษ 2520-กลำงทศวรรษ 2530)
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2) กำรแบ่งพื้นทื่ทำงกำรเกษตรโหล่งปง
ยุคที่ 1 จำกป่ำใหญ่สู่ไร่ข้ำว
ยุคที่ 2 ก้นลึกผ่ำนมำจนตรอก
** เจ้ำของควำมทรงจำในท้องถิ่น คือ ผู้ร่วมกำหนดยุคสมัย
- ยุคสมัย มักเป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่มีผลกระทบ
- เวลำของยุคสมัย มักจะใช้เป็นทศวรรษ (ต้น กลำง ปลำย)
- จะนำไปสู่กำรสร้ำงบริบท” (กล่อง)

ขั้นตอนที่ 3 ประกอบสร้างบริบทประวัติศาสตร์ (historical context)
บริบท (context)
ตัวบท (text)

(โรคภัยไข้เจ็บ ป่ำ เพศ บุหรี่ ฯลฯ)
กำรเชื่อมโยงประเด็นที่เรำทำ ต้องสร้ำงกล่อง (บริบท) ขึ้นมำ ใส่ประเด็นที่เรำสนใจ เรำมีโจทย์กำรจำแนกอย่ำงไร เช่น
เรื่องเพศกับเยำวชนที่เรำสนใจ เรำต้องคิดว่ำเยำวชนอยู่ที่ไหน พิจำรณำว่ำเขำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้ำง ใครมีอิทธิพลกับเขำ บริบทจะ
กำหนดขอบเขตของเรื่องรำวนั้นๆ ขนำดของกล่อง ขึ้นอยู่กับเยำวชนที่แตกต่ำงกัน จุดยืนของแต่ละชุมชนที่ต่ำงกัน เรำต้องเข้ำใจ
บริบทที่เฉพำะของแต่ละท้องถิ่น เพรำะแต่ละท้องถิ่นมีจุดเปลี่ยนที่แตกต่ำงกันไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภูมินิเวศน์ (ฐำนทรัพยำกร) โดยกำรกำหนดพื้นที่ ฐำนล่ำงของกล่อง
ทรำบระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นๆ
เขียนระบบวัฒนธรรมท้องถิ่น
เขียนให้สัมพันธ์กับกำรขยำยตัวของรัฐและทุน
อธิบำยสภำพภูมินิเวศน์จำกมุมมองท้องถิ่น
อธิบำยกำรตั้งถิ่นฐำน สร้ำงบ้ำน แปลงเมือง
อธิบำยกำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น้ำ ป่ำ เพื่อกำรผลิต
อธิบำยกำรแลกเปลี่ยน-ค้ำขำย
อธิบำยแกนยึด โยงทำงวัฒนธรรม
เขียนบัตรคำและกระตุ้นให้เชื่อม
ฝึกจัดกำรกับหลักฐำนที่แตกต่ำงกัน

** ประวัติศำสตร์ที่ดี ต้องมีกำรสร้ำงคำถำม
ขั้นตอนที่ 4 การเขียน/นาเสนอประวัติศาสตร์ (Writing & Presentation of History)
โดยกำรทดลองวำงโครงเรื่อง
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้ ประวัติศาสตร์สุขภาพ (Health History-based Social Development)
ขั้นตอนนี้ ยังไม่สำมำรถทำได้ เพรำะเรำไม่ทรำบว่ำควำมรู้ที่ได้มำนั้น จะนำมำพัฒนำสังคมได้อย่ำงไร ไม่ทรำบอนำคตจะ
เป็นอย่ำงไร
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ในปัจจุบัน งำนที่สำมำรถทำได้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ก็คือ กำรทำงำนประวัติศำสตร์เรื่อง กำรเรียนรู้เอดส์และเพศศึกษำ
โดยศึกษำเพศวัฒนธรรมท้องถิ่น ดูจำกพ่อแม่ ว่ำในอดีตได้กระทำแบบนั้นไหม
ขั้นตอนที่ 1 –เน้นโรคระบำด
ขั้นตอนที่ 2-4 ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 5-ดูประสบกำรณ์ของคนหรือพ่อแม่เมื่อ 10-20 ปีที่ผ่ำนมำ ว่ำ จัดกำรกับโรคอย่ำงไร แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้น มำพัฒนำ
จัดกำรในอนำคต

1. ยุววิจัยด้านสุขภาวะ
2. ยุววิจัยด้านสุขภาวะ
ผ่านมุมมองสุขภาพ
 ทศวรรษที่ 2500 ยุคที่ 2 ของการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา

โรคระบำด(ติดเชื้อ)ดั้งเดิม เช่น ฝีดำษ กำฬโรค อหิวำห์ ฯลฯ หมดไป
สังคมไทย... เปลีย่ นผ่ำนของสูส่ ภำวะทันสมัย เริ่มเกิดกลุม่ โรคไร้เชื้อเรื้อรัง
 ทศวรรษที่ 2530 ยุคที่ 3 ของการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา

โรคไร้เชื้อเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หัวใจ เบำหวำน ควำมดัน เส้นเลือดสมองตีบ ฯลฯ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัตซิ ้ำ เช่น เอชไอวี/เอดส์ ซำรส์ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

โลกำภิวัตน์
โลกร้อน
วิกฤตซ้อน

มีแนวคิดและแนวทำงเลือกอะไร ที่จะกระตุ้นให้ “ผู้คน” เข้ำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงวิกหรื
ฤตอ พัฒนำสุขภำวะ เพื่อตอบสนอง
ต่อชีวิต สังคม และวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนำคต จะใช้ประเด็นปัญหำสังคมเป็นตัวตั้ง (social problem-based) หรือ ใช้กำรเรียนรู้
และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ (humanity-based) หรือใช้แบบอื่นๆ
กระบวนกำรเรียนรู้ และสร้ำงประวัติศำสตร์สังคมและสุขภำพ แบบมีส่วนร่วม
บทเรียน 12 ปี
- สร้ำงศักยภำพพลเมือง (สร้ำง คน)
- เชื่อมร้อยผู้คน (เชื่อม คน)
- ร่วมสร้ำงควำมรู้ประวัติศำสตร์ ที่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้ำงสรรค์ (สร้ำง ควำมรู้ เพื่อเปลีย่ นแปลง)
ทำควำมเข้ำใจผ่ำนมุมมองทำงรัฐศำสตร์
- แกนยึดโยงร่วม (common tied)
- ควำมทรงจำร่วม (common memory)
- สถำนที่ร่วมกัน (common place)
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3. การเรียนรู้บนฐานสมอง
การจัดการเรียนรู้บนฐานสมอง
ทำงำนของสมองตำมธรรมชำติ

Brain Based Learning (BBL) คือ กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีกำรเรียนรู้/กำร

เรำเชื่อว่ำ สัมฤทธิผลของกำรเรียนรู้ ไม่ได้มำกจำกสมองที่ฉลำด หรือ โง่ แต่มำจำกสมองที่พร้อม หรือ ไม่พร้อมสำหรับกำรเรียนรู้
 BBL คือ กำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยคำนึงถึงกลไกกำรทำงำนของสมอง
 ควำมคิดพื้นฐำน คือ ไม่มีสมองโง่ เพียงแต่ที่ผ่ำนมำ สมองยังไม่ได้จัดเงื่อนไขให้เรียนรู้เท่ำนั้น
 สมองมนุษย์กว่ำ 1 แสนล้ำนเซล ชั่วชีวิต ใช้ไม่ถึงครึ่ง แล้งธรรมชำติสร้ำงมำทำไมมำกมำย ??
หน้ำที่ของสมอง 4 ส่วนหลัก
 1. สมองส่วนหน้า (frontal) หรือสมองบริเวณหน้ำผำก ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรใช้เหตุผล กำรตัดสินใจ กำรแก้ไขปัญหำ
กำรวำงแผน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหว
 2. สมองส่วนบน (parietal) หรือสมองบริเวณกระหม่อม ทำหน้ำทีด่ ้ำนกำรควำมรูส้ ึก กำรประมวลผล และภำษำ
 3. สมองส่วนข้าง (temporal) หรือส่วนทัดดอกไม้ จะมีด้ำนซ้ำย-ขวำ ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรได้ยิน ควำมจำ กำรแปล
ควำมหมำย ภำษำ
 4. สมองส่วนหลัง (occipital) หรือส่วนท้ำยทอย ทำหน้ำที่โดยตรงเกี่ยวกับกำรรับรู้แสงและภำพ
คำศัพท์และกระบวนกำรสำคัญ ณ จุดของกำรเรียนรู้
 Synapse หมำยถึงจุดทีเ่ ซลประสำท 2 เซล dendrite กับ axon มำเชื่อมต่อกัน แล้วหลั่งสำรเคมีเชื่อมต่อ (nuerotransmitter) เกิดกำรเรียนรู้
 Neuro - Circuit หมำยถึง วงจรอันเกิดจำกกระบวนกำร synapse เป็นร่ำงแหของเซลประสำทในสมอง
 Path way วงจรของเซลประสำท ที่เชื่อมต่อกัน ยิ่งหนำแน่น สมองก็สำมำรถเชื่อมโยงควำมเข้ำใจ ควำมรู้เดิมกับควำมรู้
ใหม่ได้ดี
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-

กำรบวนกำรเชื่อมต่อวงจรกำรเรียนรู้---กำรคิด
กำรคิดและกำรเชื่อมโยง สมองและประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ คือ กำรเชื่อมโยงระหว่ำงโครงข่ำยของเซลล์ในสมอง โดยกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเซลล์นั้น ทำได้ตั้งแต่ 100 ล้ำนล้ำน ถึง
มำกกว่ำนั้น แต่...ไม่มีทำงใช้ได้หมด เพรำะเรำตำยก่อน
ข้อเท็จจริงที่ท้ำทำย
1. สมองในแต่ละส่วนมีกำรเชื่อมโยงกัน
 ทฤษฏีสมองซีกขวำ-ซ้ำย ล้ำสมัย
 ทุกส่วนของสมองนำไปสู่กำรเรียนรู้
2. สมองทำงำนได้ดีที่สุด เมื่อสมองส่วนลิมบิคขับเคลื่อน “Driven by emotion”
3.หำกถูกคุกคำม, สมองจะใช้ส่วนกลีบหน้ำผำกทำงำนน้อยมำกๆ ทว่ำจะใช้ส่วนของ “อะมิกดำลำ
หลักการเรียนรู้ของสมอง
 สมองเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ด้วยกำรค้นหำควำมหมำยของสิ่งที่เรียนรู้ (Search for meaning)
 สมองย่อมต่อสูเ้ พื่อกำรอยู่รอด (Survival brain)
 สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ (Whole brain)
 อำรมณ์มีบทบำทสูงต่อกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้(Emotional brain)
 สมองเรียนรู้ จำกกำร ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
 สมองค้นหำควำมหมำย โดยกำรหำแบบแผน(Pattern)ของสิ่งที่เรียนรู้
 สมองเรียนรู้ทั้งขณะรูต้ ัว(Conscious)และไม่รู้ตัว(Non-conscious)
 สมองจัดเก็บข้อมูลไว้หลำยระบบ
 สมองเรียนรู้อย่ำงไม่มีขีดจำกัด
 กำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยกำรกระตุ้นที่ท้ำทำย(Challenge) ทำให้อยำกรู้อยำกเห็น
 สมองมีลักษณะเฉพำะของตนเอง
ขั้นตอนการจดจา
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เช่น แว๊บแรก...ที่เราจินตนาการถึง...ปลาบึก
ขั้นตอนกระตุ้นควำมทรงจำเกีย่ วกับปลำบึก
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แหล่งของการรักษาการเรียนรู้
-

Physical threats
Academic difiiculties
Inappropriate discipline and embarrassment
Unsafe home environment
Peers

Learning styles
- Visual พูดเร็ว วำดภำพในอำกำศ มองขึ้นเพดำน สนทนำด้วยภำพ
- Kinesthetic พูดเร็วปำนกลำง ชอบลองทำ มองลงล่ำง “สิบตำเห็น ไม่เท่ำมือคลำ”
- Auditory ชอบฟัง ไม่ค่อยออกท่ำทำงมองไปข้ำงๆ

หัวใจสำคัญที่มผี ลต่อพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของสมอง
- สำรอำหำร
- ออกกำลังกำย
- ศิลปะและดนตรี
- ควำมรัก
- ควำมท้ำทำยและกำรตอบสนองตอบ
- ยีนส์
*** ถ้ำ ...กำรรู้จักตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่โครงกำร แต่...เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนพลังของตัวเรำเอง เพื่อนพ้องและ
สังคม ที่นำไปสู่กำรร่วมกันสร้ำงสุขภำวะ (ปัญญำ จิต สังคม กำย)

ภาพบรรยากาศในการประชุม
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1.3.5 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ เครื่องมือและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์สุขภำพ ” ณ
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
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“เครื่ องมือและกระบวนการเรี ยนรู้ ประวัตศิ าสตร์ สุขภาพ”
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2557 ณ ห้ องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดย หน่วยปฎิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส)
วันพฤหัสบดีท่ ี 20 มีนาคม 2557
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้ อนรับและชี ้แจงวัตถุประสงค์การอบรม แนะนาตัว
โดย. อ.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
09.30-10.30 น.
“ทาไมต้ องประวัติศาสตร์ อ่านประวัตศิ าสตร์ ในฐานะความรู้และเครื่ องมือ”
โดย อ.ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.15-10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น.
“เรื่ องราว เวลา และ จุดเปลี่ยน: ติดอาวุธเครื่ องมือเพื่อลงพื ้นที่” (แบ่งกลุม่ ฝึ กการตัง้
คาถามอย่างมีนยั ยะเวลาและจุดเปลี่ยน ฝึ กทาประวัตชิ ีวิตและประวัตชิ มุ ชน)
โดย คณะวิทยากร
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
เตรี ยมพร้ อม แบ่งกลุม่ กางแผนที่ รู้จกั ความเป็ นมาพื ้นที่
โดย คณะวิทยากร
14.00-14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-17.30 น.
“สนามประวัตศิ าสตร์ สขุ ภาพ” ณ โซนเมืองเก่า ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
17.30 -18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 -20.00 น.
“ร่อนตะกร้ า: แจกแจงข้ อมูล สิ่งที่ได้ และ สิ่งที่ขาด”
โดย ทีมวิทยากร
วันศุกร์ ท่ ี 21 มีนาคม 2557
07.00 -08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.30 น.
10.30-12.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า
เตรี ยมตัว เตรี ยมงาน พร้ อมสาหรับการเข้ าร่วมอบรม ตามอัธยาศัย
“สนามประวัตศิ าสตร์ สขุ ภาพ” (ต่อเนื่อง)
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อนนาเสนอ “ร้ อยเรื่ องเรี ยงราว” วิเคราะห์ ตีความ
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12.30-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-17.30 น.
17.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00 -21.00 น.

และจัดระเบียบข้ อมูลบนไม้ แขวนประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียนรับเชิญเข้ าร่วมจากชุมชน
เขียนประวัติศาสตร์ ด้วยมือเรา นาเสนอประวัติศาสตร์ ชมุ ชน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
“ประมวลศักยภาพของการเชื่อมการวิจยั ประวัตศิ าสตร์ และสุขภาพ”
(After Action Review)

วันเสาร์ ท่ ี 22 มีนาคม 2557
07.00 -08.00 น.
08.30 -10.00 น.

10.00-12.00 น.
12.00 -13.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า
“ประวัติบคุ คล ประวัตชิ มุ ชน สู่ ประวัตศิ าสตร์ สขุ ภาพ” บทเรี ยนจากการใช้
ประวัติศาสตร์ ในการพัฒนาระบบคิดและแนวทางการทางานด้ านสุขภาพในชุมชน
โดย คุณสันติพงษ์ ช้ างเผือก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (TPBS)
“แนวทางการพัฒนางานร่วมกันในอนาคต”
โดย อ.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้ อมเก็บข้ าวของส่วนตัว
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ชุดกิจกรรมที่ 2 เพื่อพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และมี
การนาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่ 2.1 ดำเนินกำรพัฒนำจัดกำรชุดวิจัยที่สนับสนุนประเด็นกำรขับเคลื่อนระดับ
พื้นที่

2.1.1 โครงกำรนำร่องติดตำมร้ำนค้ำปลีกฯ จ.เพชรบูรณ์
อุบัติการ
. . 2529
. . 2535

. . 2535
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ั

(ASEAN Free Trade
Area:

AFTA)

2535
0-5%

ย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพลดลง

1.
2.
3.

รวมถึงกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทบุหรี่

3

รำคำต่ำสุดของบุหรี่

ผลิตจำกโรงงำนยำสูบ- ณ ปี 2555)

1.
159 | P a g e

2.

(Survey

Research)
1
ใน 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง รวมถึง
สัมภำษณ์ผู้บริโภค และผู้ขำยบุหรี่รำคำถูก ตลอดจนจดบันทึกรำคำบุหรี่ แหล่ง/ประเทศที่ผลิต แหล่งที่พบ และเก็บ
ตัวอย่ำงบุหรี่แต่ละชนิด
ณ 30,000
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โครงการวิจัยนาร่องติดตามลักษณะร้านค้าปลีกขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ จุดขาย และ ผลิตภัณฑ์
บุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ คุณวิจิตรา บุญแจ้ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

2556
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ผู้วจิ ัย
1. คุ ณ วิจิ ต รา บุ ญ แจ้ง ต าแหน่ ง นัก วิช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
2. คุณสกาวรัตน์ ทวีนุช ตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชี พชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลหนองคัน ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3. คุณสุ กุมา เถาะสุ วรรณ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลหล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
4. คุณสาเริ ง

บุญแจ้ง ตาแหน่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ โรงพยาบาล

ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
5. คุณสุ รพล

คาศุกล ตาแหน่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ โรงพยาบาล

ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวัดป่ า ต.วัดป่ า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
6. คุณจุน คามา ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการ สพป.พช.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
7. คุ ณ พงศกร มากมี ต าแหน่ ง นัก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ ส านั ก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนนิกรบารุ ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
8. คุณพรรณี มารอด ตาแหน่ ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนนิกรบารุ ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
9. ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หัวหน้าหน่ วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้านการ
ควบคุมยาสู บ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจติดตามประเภท และลักษณะผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ซองในท้ องตลาด
2. เพื่อสารวจและติดตามลักษณะร้ านค้ าปลีก และลักษณะจุดขายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ของร้ านค้ าปลีก
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วิธีดำเนินกำรวิจัยนำร่ อง
1. เลือกเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คือ อาเภอหล่มสัก หลังจากนัน้ เลือกถนนสาย
หลัก แบบเฉพาะเจาะจง ในจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยเขตเทศบาล คือ ถนนพิทักษ์ และ
นอกเขตเทศบาล คือ ถนนหล่มสัก-บ้ านติ ้ว
2. ลงพื ้นที่สารวจร้ านขายปลีกเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซื ้อบุหรี่ ทุกร้ านบนถนนสาย
หลักที่เลือก
3. สังเกต และบันทึก วันเวลา ลักษณะร้ านค้ าที่ซื ้อ ลักษณะผู้ขาย ลักษณะจุดขาย
4. สังเกต และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ บุหรี่ ที่ซื ้อมา และบันทึกยี่ห้อ ลักษณะซอง ราคา แหล่ง
ผลิต วันผลิต
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ผลกำรวิจัย
ตำรำงที่ 1 ร้ อยละของลักษณะร้ ำนขำยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และลักษณะจุดขำย
ลักษณะร้ ำนค้ ำปลีกทีข่ ำย
N(%)
ร้ ำน
ร้ ำนค้ ำ หำบเร่ / มีป้ำย
สะดวก ชุ มชน แผงลอย แสดง
ซื้อ
กำรลด
รำคำ
0.0 1(12.5)
ในเขตเทศบาล (N = 8) 3(37.5) 4(50.0)
นอกเขตเทศบาล (N = 28) 5(17.9) 22(78.6) 1(3.6) 1(3.6)

ลักษณะจุดจำหน่ ำย N(%)
มีป้ำย ตั้งโชว์
มีป้ำย
มีป้ำย
โฆษณำ
ห้ ำมขำย กำหนดเวลำ
ณ จุด
ให้ เด็ก
ขำย
ขำย
อำยุ < 20
1(12.5) 6(75.0)
0.0
0.0
1(3.6) 10(35.7) 4(14.3)
4(14.3)

ตำรำงที่ 2 ร้ อยละของลักษณะร้ ำนขำยบุหรี่ และลักษณะจุดขำย
ลักษณะร้ ำนค้ ำปลีกทีข่ ำย (%)
ลักษณะจุดจำหน่ ำย (%)
ร้ ำนสะดวก ร้ ำนค้ ำ หำบเร่ / มีป้ำยแสดง ตั้งโชว์ วำงสิ นค้ ำร่ วมกับสิ นค้ ำ
ซื้อ
ชุ มชน แผงลอย กำรลดรำคำ
เป้ ำหมำยเยำวชน
0.0
8(88.9)
0.0
0.0
4(44.4)
3(33.3)
ในเขตเทศบาล (N = 9)
0.0
2(7.4) 7(25.9)
1(3.7)
นอกเขตเทศบาล (N = 27) 6(22.2) 21(77.8)
ตำรำงที่ 3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ บุหรี่
ลักษณะผลิตภัณฑ์ บุหรี่

จานวนซองที่เก็บมาทั้งหมด
ราคาถูกที่สุด
ราคาแพงที่สุด
ประเทศผูผ้ ลิต
ลักษณะภาพคาเตือน ผิดกฎหมาย
ลักษณะ Descriptors ผิดกฎหมาย
อายุบุหรี่ นานที่สุดพี่พบบนชั้นขณะ
ซื้อ (นับจากวันผลิต)

ในเขตเทศบำล

นอกเขตเทศบำล

12
27
35 บาท
30 บาท
90 บาท
90 บาท
ไทย, ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย ไทย, ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ม่
ไม่มี
ประมาณ 7 เดือน

ประมาณ 7 เดือน

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตและนอกเขตเทศบาล ซื ้อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จากร้ านค้ าชุมชน
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พบลักษณะการจาหน่ายบุหรี่ ที่มีปา้ ย/ราคา และมีการตังโชว์
้ สินค้ า มากกว่า 35 %
โดยส่วนใหญ่ จะพบสินค้ าบุหรี่ ที่ผลิตในไทย และนาเข้ าจากประเทศข้ างเคียง (ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา)

2.1.2 โครงกำรสำรวจสนำมกีฬำประเด็นสนำมกีฬำปลอดเหล้ำและบุหรี่ ของ 4 จังหวัด ภำคเหนือ
ตอนล่ำง
ั
แบบตรวจสงเกตในสนามกี
ฬาปลอดเหล้า บุหรี่
่ สนามกีฬา: …………………………………………………วันทีส
1. ชือ
่ งั เกต…..………………เวลา…………………
2. ทีต
่ งั ้ …………………………………………………........................ จังหวัด…………………………..…………
3. หน่วยงานรับผิดชอบ ……………………………….................................…………………………..…………
4. ลักษณะของสถานที่ (เลือกได ้หลายข ้อ)
01 สนามฟุตบอล
02 สระว่ายน้ า
03 สนามเทนนิส
04 ห ้องพักทีน
่ ักกีฬามาเก็บตัวประจา
05 โรงเรียนกีฬา/สถาบันการพลศึกษา
06 สวนสาธารณะ
07 Office (ห ้องสานักงาน, ตึกสานักงาน)
08 อัฒจรรย์กลางแจ ้ง
09 โรงยิมเนเซียม
10 ห ้องน้ าสาธารณะ (แยกจากอาคาร)
11 สนามไดร์ฟกอล์ฟ
12 สนามเปตอง
13 Fitness (ในอาคาร)
14 Fitness (นอกอาคาร)
15 อืน
่ ๆ ...........................................................
5. ป้ ายห ้ามสูบ
5.1 มีป้ายห ้ามสูบบุหรีท
่ เี่ ห็นได ้จากภายนอก เช่น ติดทีร่ ัว้ หรือ
หน ้าประตูทางเข ้าสนามกีฬา หรือไม่

 ไม่ม ี

5.2

 ไม่ม ี

5.3

5.4

5.5

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
มีป้ายห ้ามสูบบุหรี่ ติดทีป
่ ระตูหรือทางเข้าอาคารหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
มีป้ ายห า้ มสู บ บุ ห รี่ ติด ภายในหรือ บริเ วณสนามกีฬ า  มี
หรือไม่ (อย่างน ้อย 1 ตาแหน่ง)
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ป้ ายห ้ามสูบ มีขอ
้ ความบทลงโทษหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
มีป้ายห ้ามสูบบุหรี่ ติดทีบ
่ ริเวณหน้าห้องนา้ หรือไม่
 มี
 ภาษาไทย

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี
171 | P a g e

 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
6. ป้ ายพืน
้ ทีเ่ ขตสูบบุหรี่
้ ทีเ่ ขตสูบบุหรีภ
6.1 มีป้ายพืน
่ ายในสถานทีห
่ รือไม่

7. ป้ ายห ้ามดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
7.1 มีป้ายห ้ามดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ท เี่ ห็นได ้จากภายนอก
เช่น ติดทีร่ วั ้ หรือหน ้าประตูทางเข ้าสนามกีฬา หรือไม่

7.2 มีป้ายห ้ามดืม
่ ติดทีป
่ ระตูหรือทางเข้าหรือไม่

7.3 มีป้ายห ้ามดืม
่ ติดภายในสถานกีฬาหรือไม่

7.4 ป้ ายห ้ามดืม
่ มีขอ
้ ความบทลงโทษหรือไม่

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ...............

 ไม่ม ี

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............

 ไม่ม ี

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............

 ไม่ม ี

8. ป้ ายห ้ามขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
8.1 มีป้ ายห ้ามขายที่เ ห็ น ได จ
้ ากภายนอก เช่น ติด ที่รั ว้ หรือ  มี
หน ้าประตูทางเข ้าสนามกีฬา หรือไม่
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
8.2 มีป้ายห ้ามขาย ติดทีป
่ ระตูหรือทางเข้าหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
8.3 มีป้ายห ้ามขายติดภายในสถานกีฬาหรือไม่

8.4 ป้ ายห ้ามขาย มีขอ
้ ความบทลงโทษหรือไม่

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี

 ไม่ม ี
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9. สิง่ ของหรือร ้านค ้าทีเ่ กีย
่ วกับบุหรีแ
่ ละเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
9.1 มีทเี่ ขีย
่ บุหรี่ หรือกระบะทรายดับบุหรี่
9.2 มีร ้านค ้าทีข
่ ายบุหรีห
่ รืออุปกรณ์สาหรับจุดบุหรี่
9.3 มีร ้านค ้าในบริเวณใกล ้เคียงและบริเวณต่อเนือ
่ งทีข
่ ายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
9.4 มีร ้านค ้าในบริเวณใกล ้เคียงและบริเวณต่อเนือ
่ งทีข
่ ายบุหรี่






10. กล ้องวงจรปิ ด

 มี

 ไม่ม ี

่ โฆษณาเครือ
11. สือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม
เช่น ป้ ายหรือวัสดุอน
ื่ ใดทีเ่ ป็ นการเชิญชวนให ้ดืม
่ สุราหรือเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์

 มี

 ไม่ม ี

มี
มี
มี
มี






ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
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ตารางสรุ ป
ผลการตรวจสังเกตุของผู้ใช้ บริการสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอดเหล้ าและบุหรี่ ของ 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่ าง
หัวข้ อ
1) ป้ ายห้ ามสูบบุหรี่
1.1 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ที่เห็นได้ จากภายนอก เช่น หน้ าประตู
หรื อโดยรอบบริ เวณ หรื อไม่
1.2 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดที่ประตูหรื อทางเข้ า หรื อไม่
1.3 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดภายในสถานกีฬาหรื อไม่
1.4 ป้ายห้ ามสูบ มีข้อความบทลงโทษหรื อไม่
1.5 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดที่บริเวณหน้ าห้ องน ้าหรื อไม่
1.6 มีปา้ ยพื ้นที่เขตสูบบุหรี่ ภายในสถานที่หรื อไม่
2) ป้ ายห้ ามดื่ม-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.1 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขายที่เห็นได้ จากภายนอก เช่น ติดที่รัว้ หรื อ
หน้ าประตูทางเข้ าสนามกีฬา หรือไม่
2.2 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขาย ติดที่ประตูหรื อทางเข้ าหรื อไม่
2.3 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขาย ติดภายในสถานกีฬาหรื อไม่
2.4 ป้ายห้ ามดืม่ -ขาย มีข้อความบทลงโทษหรื อไม่
3) สิ่งของหรือร้ านค้ าที่เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กล้ องวงจรปิ ด สื่อโฆษณา
3.1 มีที่เขีย่ บุหรี่ หรื อกระบะทรายดับบุหรี่
3.2 มีร้านค้ าที่ขายบุหรี่ หรื ออุปกรณ์สาหรับจุดบุหรี่
3.3 มีร้านค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงและบริ เวณต่อเนื่องที่ขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.4 มีร้านค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงและบริ เวณต่อเนื่องที่ขายบุหรี่
3.5 กล้ องวงจรปิ ด
3.6 สือ่ โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
เช่น ป้ายหรื อวัสดุอื่นใดที่เป็ นการเชิญชวนให้ ดื่มสุราหรื อ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

นครสวรรค์





พิจิตร

กาแพงเพชร

อุทยั ธานี

รวม

0

1
2
2
1
1
0
รวม






4

3

0

0
0
0
0
0

0

0

0




0

รวม
1
1






2
1
0


2


5

2
รวม

0
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2.1.3 โครงกำรพัฒนำโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเหล้ำ-บุหรี่ ปีที่ 2
สรุปรายงานการประชุม
โครงกำรพัฒนำโครงกำรสนำมกีฬำปลอดเหล้ำ-บุหรี่ ปีที่ 2
วันอังคำรที่ 10 กันยำยน 2556 เวลำ 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษำ ชั้น 3 ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์นิ่มพิทักษ์พงศ์
2

คุณชมพูนุท อ้นศรี

3

คุณวรรณพร แซ่เตียว

4
5
6
7
8
9
10
11

คุณสอน ขำปลอด
นำงสำวรัตนำ ทั่งจ้อย
นำยชำติรัฐ เครือหงษ์
นำยเสถียร ทองโต
นำยชำตรี ป้อมเปิ้น
นำยบุญเลิศ สงสัย
นำงสำวเยำวลักษณ์ โตอินทร์
นำยประเสริฐ ใบเจริญ

12
13

นำยมำนิตย์ โตวัชรกุล
ดำบตำรวจนิติ แก้วชื่น

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนควบคุมโรคที่ 9
สำนักงำนควบคุมโรคที่ 9
ผู้อำนวยกำร สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัด
พิษณุโลก
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดพิษณุโลก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
จำกกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมควบคุมโรค ในกำรสำรวจผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง และในปีที่แล้วได้ทำ MOU กับเจ้ำของสนำมกีฬำ มีกำรเฝ้ำระวังบำงส่วน มีกำรพยำยำมหำภำคี
ร่วมมือกันไปตรวจเยี่ยมและไปตรวจป้ำยนั้น สคร.9 ได้ดำเนินกำรสำรวจไปแล้วในระยะเวลำ 1 ปี จำนวน 5
จังหวัด
พี่บุญเลิศ ได้เล่ำเรื่องสรุปถึงผลสำรวจสนำมกีฬำทั้ง 5 จังหวัด ที่มีกำรประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ว่ำ ผลกำรประเมินผลสำเร็จ พบ จ.พิษณุโลก และ จ.ตำก มีป้ำยติดตั้งแล้ว ส่วน
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จ.สุโขทัย ยังมีปัญหำอยู่ ประสบควำมสำเร็จค่อนข้ำงน้อย จึงต้องขอควำมร่วมมือร่วมกัน ต้องมีส่วนสนำม
กีฬำที่ต้องมีควำมรับผิดชอบ ต้องมีนโยบำยออกรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่แพงขึ้น ซึ่งสำมำรถทำ
ให้เด็กเข้ำถึงสิ่งเหล่ำนี้ได้น้อยลง โดยจำกโครงกำรสนำมกีฬำปลอดภัยนั้น ปีที่แ ล้ว ได้ทำส่วนกำรจัดกำร
ค่อนข้ำงมำกแล้ว
Outcome mapping แผนที่ผลลัพธ์
1. Project influence decreases
2. Community influence increases
เมื่อไหร่ที่เรำไปทำงำนกับภำคีหุ้นส่วน ทำให้เขำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็จะมีผลกระทบต่อไป
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. Project ตัวพวกเรำ
2. Partners ภำคีหุ้นส่วน มี 5-6 กลุ่ม เป็นคนที่เรำจะไปชวน
3. Beneficiaries กลุ่มคนใหญ่ กลุ่มเป้ำหมำยที่ไปใช้สนำมกีฬำ คนไปดูกีฬำ
เรำมีอำนำจกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงแค่ไหน เรำมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ?

Project
Sphere of Control

Partners

Beneficiaries

Sphere of Influence

Sphere of Interest

แนวคิดสาคัญ 3 ประการของ outcome mapping
คือ เหมือนธุรกิจขำยตรง ว่ำขำยให้ใคร และเขำจะไปขำยให้เรำอีกทอดหนึ่ง
1) Sphere of Influence
2) Boundary Partners ภำคีหุ้นส่วน
3) Outcome understood as change in behavior
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3 ขั้นตอนแผนที่ผลลัพธ์
การออกแบบ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7

Intentional Design
วิสัยทัศน์ Vision
พันธกิจ Mission
ภำคีหุ้นส่วน Boundary Partners
ผลลัพธ์ Outcome Challenge
ตัวติดตำมผล Progress Markers
แผนยุทธศำสตร์ Strategy Maps
ปฏิบัติกำรองค์กร Organizational
Practices

วางแผนประเมินผล
ขั้นที่ 12 แผนประเมินผล

การดาเนินงานและ
Outcome &
ติดตามผลลัพธ์ Performance Monitoring
ขั้นที่ 8
ติดตำมตำมลำดับควำมสำคัญ
ขั้นที่ 9

บันทึกผลลัพธ์ที่ได้

ขั้นที่ 10

บันทึกยุทศำสตร์ที่ใช้

ขั้นที่ 11

บันทึกกำรดำเนินงำน
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิสัยทัศน์ & พันธกิจ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ชี้ทิศทำง
ชี้แนวทำงและกิจกรรม
สร้ำงแรงบันดำลใจ
บรรลุได้
เป็นหลักชัย อยู่ไกล ไปไม่ถึง ประเมินได้ว่ำบรรลุ
สะท้อนอุดมคติ
สะท้อนสัมฤทธิคติ
แอ๊ปเปิ้ลทั้งผล
เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละคำ
ข้อ 1-3) กรอบแผนดาเนินการ
วิสัยทัศน์
คนในภำคเหนือตอนล่ำงที่ใช้สนำมกีฬำและชมกีฬำมีควำมปลอดภัย และมีวัฒนธรรมที่ดี
ในกำรชมกีฬำและใช้สนำมกีฬำ
พันธกิจ
พัฒนำศักยภำพระดมพลัง เชื่อมประสำนภำคีเครือข่ำย ผู้ดูแลรับผิดชอบสนำม พนังงำน
เจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้สนำม
ภำคีพันธมิตร
1. ผู้ดูแลรับผิดชอบสนำมกีฬำ (อบจ./
ผลลัพธ์พึงประสงค์ 1: นโยบำยที่ชัดเจน
กทท./พลศึกษำ)
สื่อสำรกับผู้ใช้สนำม และจัดสิ่งแวดล้อมเอ
ต่อสนำมกีฬำปลอดภัย
ภำคีพันธมิตร
2. หัวหน้ำผู้ใช้สนำมกีฬำฟุตบอล (สโมสร ผลลัพธ์พึงประสงค์ 2: เป็นต้นแบบ เชิญชวน
, แฟนคลับ ฯลฯ)
พูดคุยสื่อสำรแทน ร่วมรณรงค์
ภำคีพันธมิตร
3. ตัวแทนพ่อค้ำแม่ค้ำ
ผลลัพธ์พึงประสงค์ 3: รับรู้สื่อสำร สั่งกำร
ผู้ขำยโฆษณำอย่ำงไร ขำยอย่ำงไร เฝ้ำระวัง
แจ้งเบำะแส
ภำคีพันธมิตร
4. ผู้บังคับและสนับสนุนกำรใช้กฎหมำย ผลลัพธ์พงึ ประสงค์ 4: เฝ้ำระวัง บังคับใช้
(พนักงำน จนท./ตำรวจ/อปพร.)
กฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
ภำคีพันธมิตร
5. โรงเรียนกีฬำ (บำงจังหวัด)
ผลลัพธ์พึงประสงค์ 5:
4) ผลลัพธ์ : เจ้ำของสนำม
4.1 เกิดนโยบำย (ข้อบัญญัติ) อย่ำงชัดเจน
4.2 สื่อสำรกับคนใช้สนำม จัดสถำนที่ คนดูแล ผู้ใช้สนำมแฟนคลับ
- เชิญชวนแฟนคลับ คุยแทนเรำเรื่องเหล้ำ-บุหรี่
- เป็นต้นแบบ เชิญชวนพูดคุยแทน ร่วมรณรงค์ ถำมตอบด้วยสื่อสำร
- รับรู้ว่ำ ขำยอะไร (โฆษณำอย่ำงไร) สื่อสำรคนขำย สั่งกำรกับคนขำย
5) ตัวติดตาม Progress Markers
บอกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภำคีหุ้นส่วนเป็นพฤติกรรมเฉพำะของแต่ละภำคีหุ้นส่วน สังเกต
และประเมินผลได้ เริ่มจำกน้อย ไปหำมำก จำกง่ำยไปหำยำก
Love to see เห็นควำมเปลี่ยนแปลง (Deep Transformation)
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Like to see เห็นควำมเคลื่อนไหว (Active Engagement)
Expect to see เห็นสัญญำณ (Early positive response)
ตัวอย่ำง : ตัวติดตำมผล Progress Markers
องค์กรชุมชนที่ทำงำน CHIA
Expect to See
- มีกำรประชุมปรึกษำหำรือกันสม่ำเสมอ
- มีกำรพูดคุยถึงปัญหำที่น่ำห่วงใยต่อผลกระทบชุมชน
- นำเรื่อง CHIA ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้ำน
Like to See
- พำเพื่อนบ้ำนมำร่วมในกิจกรรมรณรงค์
- อธิบำยเมื่อมีคนเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ CHIA
- มีกำรปฏิบัติกำรเมื่อเกิดประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับชำวบ้ำน
Love to See
เข้ำให้ข้อมูลกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้สนับสนุน CHIA
ติดตำมผลกระทบระยะยำว
ตัวบ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ
ภาคี
Expect to see
1
- มีนโยบำยที่ชัดเจนจำกผู้บริหำร
ปิดประกำศภำยในหน่วยงำนและ
ภำยนอกหน่วยงำน
- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

2

- เวทีพบปะ พูดคุยของผู้ใช้สนำม
ในเรื่องกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ภำยในสนำม
- จัดคนรับผิดชอบ ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้คน
ที่มำใช้สนำมกีฬำร่วมมือด้วยควำม

Like to see
Love to see
- มีกำรประชุมคณะทำงำนใน - ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย
กำรดำเนินงำน
ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน
- มีกำรแสดงเครื่องหมำย
- ให้ควำมร่วมมือในกำรขอ
สถำนที่ปลอดเหล้ำ บุหรี่ ในจุด อนุญำตใช้สนำมกีฬำปลอดเหล้ำ
ที่ทุกคนเห็น
บุหรี่ ห้ำมขำย ห้ำมดื่ม ห้ำมสูบ
บุหรี่ในสนำมกีฬำ
- เฝ้ำระวัง และส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
- เกิดเครือข่ำยแกนนำ ผู้ใช้
- แกนนำฯ สำมำรถชี้แจงและ
สนำมคอยสอดส่องดูแล และ ทำควำมเข้ำใจให้เกิดขึ้นกับผู้
เฝ้ำระวัง
ที่มำใช้สนำม
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3

4

เต็มใจ
- นำเรื่องขำย โฆษณำไปพูดคุย
- แนะนำภำคเครือข่ำยพ่อค้ำ
แม่ค้ำอื่น
- อธิบำยเรื่องขำย-โฆษณำ
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
- พำ team ไปพบพ่อค้ำ แม่ค้ำ
อย่ำงสันติ
- ดำเนินกำรเฝ้ำระวัง บังคับใช้
กฎหมำย รำยงำนผลดำเนินกำรใน
ที่ประชุมอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง
- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจ อป
พร. ให้ควำมร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ำย
- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

6) แผนยุทธศาสตร์ Strategy Maps
ยุทธศาสตร์ 6 แบบในการสร้ างผลลัพธ์
Aim: Boundary Partner 1=Causal มุ่งเป้ำ หวังผล
I = individual คือ บุคคล ใช้อิทธิพล ล็อบบี้ต่อรอง
กลุ่ม องค์กร
ผลักดันให้เกิดมติ
E = Environment สร้ำง ปรับสิ่งแวดล้อมกำยภำพ
เงื่อนไข สิ่งแวดล้อม
หรือกฎระเบียบ

- เฝ้ำระวังภำษีที่ผิดกฎหมำย
และแจ้งเบำะแส
- มีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง

2=Persuasive ชี้ชวน ชักนำ
กระตุ้นให้เกิด แนวคิด สร้ำง
ทักษะ พัฒนำศักยภำพ
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร รณรงค์
สื่อสำรองค์กร

-

Strategies
กระตุ้นแนวคิด โดยพำไปดูงำนสนำมกีฬำปลอดภัย จัดเวทีพบปะพูดคุย
ผลักดันคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สร้ำงกลุ่มผู้รับมอบหมำยให้ดูแลสนำมกีฬำ
ปีหน้ำให้รำงวัลระดับจังหวัด จะเกิดควำมภูมิใจ

-

Strategies
กระตุ้นแนวคิด โดยพำไปดูงำนสนำมกีฬำปลอดภัย
เสนอกำรรณรงค์ ชวนลูกดูกีฬำ โรงเรียน ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทีมทำงำน
ทีมต้นแบบ มุ่งสู่ดิวิชั่นต้นแบบ
นักกีฬำ ปอมปอม

3=Supportive สนับสนุน
สร้ำงควำมสัมพันธ์
สร้ำงกลุ่มชมรมเครือข่ำย
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม
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2.1.4 โครงกำรประชุมวำงแผนงำนวิจัยและวิชำกำร จังหวัดกำแพงเพชร
(ร่าง) กาหนดการประชุมวางแผนงานวิจัยและวิชาการ จังหวัดกาแพงเพชร
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอกาแพงเพชร อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
เวลา

หัวข้อ

วิทยาการ/ผู้ประสานงาน

10.00-10.30 นำเสนอโครงร่ำง งำนวิจัยเพื่อขับเคลื่อน นลอยกระทงปลอดเหล้ำ อำจำรย์จ๊ะเอ๋
Facilitator: ปิยะรัตน์
10.30-12.00 พัฒนำแบบสอบถำม วำงแผนงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักวิชำกำร
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 พัฒนำโครงกำรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อจัดกำร ปัญหำเด็กและ
Facilitator อำจำรย์จ๊ะเอ๋
เยำวชน
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2.1.5 กระบวนกำรถอดบทเรียน กำรปลูกหน่อไม้ฝรั่งทดแทนใบยำสูบของคนตำบลบ้ำนติ้ว จ.เพชรบูรณ์
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2.1.6 กระบวนกำรถอดบทเรียน มำตรกำรชุมชนเลิกบุหรี่ จ.พิจิตร ณ โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ม.17
อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร
ถอดบทเรี ยนเบือ้ งต้ น (ลงพืน้ ที่ครัง้ ที่ 1)
มาตรการชุมชนเลิกบุหรี่ ของหมู่บ้านหนองโสน จ.พิจิตร
**************************
บริบท
หนองโสน เดิมเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งเป็ นนามเรี ยกขานของชาวบ้ านที่มีมาตังแต่
้ เดิมแล้ ว เนื่องจากใน
เขตพื น้ ที่นี ้ มี ต้นโสนขึน้ อยู่เป็ นจานวนมากและกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริ เวณที่ หนองนา้ ซึ่ง มี เนื อ้ ที่
ประมาณ 2 ไร่เศษมีต้นโสนขึ ้นหนาแน่นมาก ผู้ที่พบเห็นจึงเรี ยกหมู่บ้านนี ้ตามสภาพที่พบเห็นว่า " บ้ านหนอง
โสน " ต่อมาปี พ.ศ.2477 ได้ มีราษฎรชาวอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี จานวน 14 ครอบครัว ซึ่งเป็ น
ผู้แสวงหาที่ ทากิ น เดินทางมาพบพืน้ ที่บ้านหนองโสนเป็ นพื น้ ที่ อุดมสมบูรณ์ จึง ได้ ทาการจับจองที่ ดินตัง้
บ้ านเรื อนเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยขึ ้นเป็ นกลุ่มแรก หลังจากนันได้
้ มีราษฎรจากจังหวัดอื่นเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนเพิ่มขึ ้น
อีก เป็ นคนภาคอีสาน จากจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมา ภาคกลางมีราษฎรจากจังหวัดสุพรรณบุรี
อ่างทอง สิงห์บรุ ี เป็ นต้ น ข้ อมูลตาบลหนองโสน มีดงั ต่อไป
1. ข้ อมูลทั่วไปของตาบล
 ด้ านภูมิศาสตร์ ( อาณาเขต สภาพพืน้ ที่ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ งนา้ เป็ นต้ น)
ตาบลหนองโสน เดิมขึ ้นอยูใ่ นเขตปกครองของตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2523 ได้ จดั ตังเป็
้ นตาบลหนองโสนจนถึงปัจจุบนั มีพื ้นที่ 110.470 ตารางกิโลเมตรหรื อ
69,043.640 ไร่ มีอาณาเขตติดกับพื ้นที่ใกล้ เคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบึงบัว อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้
ติดต่อตาบลทุง่ ใหญ่ อาเภอโพธิ์ประทับช้ าง จังหวัดพิจิตร
และตาบลบึงสามัคคี กิ่งอาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติ ด ต่ อ ต า บล บึ ง ส ามั ค คี กิ่ ง อ าเ ภ อ บึ ง ส ามั ค คี แล ะต า บล หนอ ง แม่ แ ต ง
อาเภอไทรงามจังหวัดกาแพงเพชร
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 ด้ านปกครอง ( จานวนหมู่บ้าน ประชากร ครั วเรื อน อาชีพ รายได้ )
แต่เ ดิม ประชาชนอาเภอสว่างอารมณ์ จัง หวัดอุทัยธานี จ านวน 14 ครอบครั ว ซึ่ง เป็ น ผู้
แสวงหาที่ทากิน เดินทางมาพบพื ้นที่บ้านหนองโสนเป็ นพื ้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ ทาการจับจองที่ดิน
ตังบ้
้ านเรื อนเป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยขึ ้นเป็ นกลุ่มแรก หลังจากนันได้
้ มีประชาชนจากจังหวัดอื่นเข้ ามาตัง้
บ้ านเรื อนเพิ่ ม ขึน้ อี ก เป็ นคนภาคอี สาน จากจัง หวัดสุรินทร์ บุรีรัม ย์ นครราชสี ม า ภาคกลางมี
ประชาชนจากจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บรุ ี ย้ ายถิ่นฐานมาตังรกราก
้
มีภาษาพื ้นเมืองอีสาน
เป็ นภาษาท้ องถิ่นไม่มีความแตกต่างทางเชื ้อชาติ ผิวพรรณวรรณะ ในหมู่ประชาชน และไม่มีปัญหา
ชนกลุม่ น้ อย อยู่ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน
ตาบลหนองโสน มี 19 หมูบ่ ้ าน 2,951 หลังคาเรื อน ประกอบด้ วย
หมูท่ ี่ 1 บ้ านหนองโสน
จานวน
268 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 2 บ้ านหนองโสน
จานวน
350 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 3 บ้ านป่ าแซง
จานวน
266 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 4 บ้ านมาบกระเปา
จานวน
152 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 5 บ้ านบึงเฒ่า
จานวน
215 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 6 บ้ านสุขสาราญ
จานวน
129 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 7 บ้ านไผ่ใหญ่
จานวน
144 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 8 บ้ านเพชรพิจิตร
จานวน
217 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 9 บ้ านตอรัง
จานวน
175 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 10 บ้ านคลองเจริญ
จานวน
100 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 11 บ้ านหนองตาเขียน จานวน
55
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 12 บ้ านหนองจิก
จานวน
63
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 13 บ้ านทรายคลอง
จานวน
76
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 14 บ้ านแหลมเจดีย์
จานวน
97
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 15 บ้ านบึงกระบาก
จานวน
83
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 16 บ้ านหนองโสนใต้
จานวน
184 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 17 บ้ านหนองโสนเหนือ จานวน
238 หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 18 บ้ านหนองกระต่อมไก่ จานวน
80
หลังคาเรื อน
หมูท่ ี่ 19 บ้ านหนองจิก
จานวน
59
หลังคาเรื อ
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ประชากร
ตาบลหนองโสนมีประชากรทังสิ
้ ้น 12,354 คน แยกเป็ นชาย 6,245 คน หญิง 6,109 คน จานวนครัวเรื อน
2,951 ครัวเรื อน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่การทานาทาไร่ ตลอดจนพืชผัก (ปลอดสารพิษ) ปลูกผัก
สวนครัว ได้ แก่ พริก หอม กระเทียม มะเขือ ข้ าวโพด ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบนั ราษฎรเกือบทุกหมู่บ้านมีการปลูกพืชผัก
สวนออกจาหน่าย ต่างๆ บางพื ้นที่เน้ นหนักในการทาไร่อ้อย ซึ่งบางปี ก็ประสบปั ญหาด้ านผลผลิตและรายได้ เนื่องจาก
ภาวะฝนแล้ งในบางพื ้นที่ อาชีพรอง ได้ แก่ รับจ้ าง รายได้ ตอ่ ครัวเรื อนเฉลี่ย < 25,000 บาท/ปี
จากที่ราษฎรมีอาชีพหลักทางการเกษตร เป็ นสาเหตุให้ ต้องใช้ แรงงานและมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอยู่เป็ น
ประจา มีการใช้ ในปริมาณสูงในแต่ละปี ถึงแม้ วา่ จะมีหลายหน่วยงานที่ให้ ความสาคัญกับอันตรายจากสารเคมีเข้ ามา
ให้ ความรู้และทาวิจยั ในพื ้นที่ แต่อตั ราการตรวจพบอันตรายจากสารตกค้ างในร่างกายก็ยงั สูงอยู่และพบปั ญหาจาก
โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น โรคป่ วยเมื่อยกล้ ามเนื ้อ โรคผิวหนัง
ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทัว่ ไปของตาบลหนองโสนพื ้นที่ทวั่ ไปเป็ นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิประเทศไม่แตกต่างจากตาบลอื่นมากนัก มี
ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลางถึงค่อนข้ างสูง เนื่องส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่การเกษตร เหมาะแก่การทานาและปลูกพืช
หมุนเวียน พื ้นที่สว่ นใหญ่จงึ ใช้ ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ
ทัว่ ไปของตาบลหนองโสนอากาศจัดอยู่ในแบบมรสุม เขตร้ อน ซึ่งในรอบปี จะแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่ ม
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมไปสิ ้นสุดเดือนตุลาคม และฤดูแล้ ง แบ่งย่อยเป็ น 2 ช่วง คือ ฤดูหนาว เริ่ มตังแต่
้ เดือนตุลาคมไป
สิ ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่ มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ไปสิ ้นสุดเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 32.1 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพันธ์ โดยเฉลี่ยร้ อยละ 79.8 ปริ มาณน ้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณปี ละ
1,480.9 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตกประมาณ 109 วัน ฤดูฝนเริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน ฝน
จะตกมากในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ภาวะเจ็บป่ วยที่พบมากในช่วงฤดูร้อน ได้ แก่โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง ในช่วงฤดูฝน ได้ แก่โรค
ไข้ เลือดออก และฤดูหนาวได้ แก่โรคระบบทางเดินหายใจ
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การคมนาคม
สภาพถนนผ่านหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็ นถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้าน
เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สามารถสัญจรไปมาได้ สะดวกตลอดปี ประชาชนจากทุกหมู่บ้านในพืน้ ที่
รับผิดชอบสามารถเข้ ามารับบริ การ ได้ ภายใน 5-30 นาที โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรื อเดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองโสนอยูห่ า่ งจาก
- โรงพยาบาลสามง่าม 35 กิโลเมตร
- สาธารณสุขอาเภอสามง่าม 35 กิโลเมตร
- ที่วา่ การอาเภอสามง่าม 34 กิโลเมตร
- โรงพยาบาลพิจิตร 49 กิโลเมตร
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 47 กิโลเมตร
ระบบการส่งตัวจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหนองโสน คือ 1669 หรื อ EMS ของ
โรงพยาบาลสามง่าม ถนนสายหลักจากตาบลหนองโสน – โรงพยาบาลสามง่าม เป็ นลาดยางสภาพการใช้
งานได้ ดี
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูลการคมนาคมดังกล่าว พบว่า เส้ นทางคมนาคมส่วนใหญ่ เป็ นถนนลาดยาง
และถนนคอนกรี ต สภาพใช้ งานได้ ดี
การศึกษา
ในเขตตาบลหนองโสนมีจานวนทังสิ
้ น้ 7 โรงเรี ยน เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 6
โรงเรี ยน เปิ ดสอนระดับประถมศึกษา จานวน 6 โรงเรี ยน เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 โรงเรี ยน ซึ่ง
เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส จานวน 2 โรงเรี ยน และมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 6 แห่ง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหนองโสนมีจานวนทังสิ
้ ้น 5 โรงเรี ยน เปิ ดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 4 โรงเรี ยน เปิ ดสอนระดับประถมศึกษา จานวน 4 โรงเรี ยน เปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 1 โรงเรี ยน ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส จานวน 1 โรงเรี ยน และมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 แห่ง
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กลุ่มต่ างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
กลุม่ ทอผ้ า กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุม่ กองทุนเงินล้ าน กลุ่มผลิตสารชีวภาพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ กลุ่มถั่วเหลือง กลุ่ม
ข้ าวโพดฝักอ่อน กลุม่ ปะปาหมูบ่ ้ าน
ทุนทางสังคมในหมู่บ้าน
กองทุนเงินล้ าน กองทุนกขคจ. กองทุนปะปาหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุน SML สถาบัน
การเงินชุมชน
การโทรคมนาคมและการติดต่ อสื่อสาร
การสื่อสารที่สาคัญได้ แก่การสื่อสารทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โดยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
หนองโสน มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตพื ้นที่ มีคลื่นสัญญาณมือถือทุกเครื อข่ายแต่บางเครื อข่ายมีคลื่นสัญญาณน้ อย
และขาดหายเป็ นบางช่วงเวลา และบางพื ้นที่ สัญญาณ Internet ของ TOT ในการเชื่อมต่อค่อนข้ างดี ยกเว้ นเมื่อมีฝน
ตก ฟ้าครึม้ สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์
ทัว่ ไปได้ เกือบทุกสถานี เคเบิลทีวี ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื ้นที่ให้ บริการได้ ครอบคลุม ร้ อยละ 100
ข้ อมูลด้ านสุขภาพ ( บุคลากร อสม. กสค. ศสมช. ปั ญหาสุขภาพในพืน้ ที่
อาสาสมัครสาธารณสุข
จานวน
427 คน
แกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
จานวน
427 คน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จานวน
19 แห่ง
ปั ญหาสุขภาพในพืน้ ที่
สาเหตุการป่ วยที่สาคัญ
1. อันดับที่ 1 คือ ความดันโลหิตสูง พบมากใน เพศชาย กลุม่ อายุ 15-64 ปี
สาเหตุมาจาก การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกาย
2. อันดับที่ 2 คือ เบาหวาน พบมากใน เพศชาย กลุม่ อายุ 15-64 ปี
สาเหตุมาจาก กรรมพันธุ์ การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกาย
3. อันดับที่ 3 คือ อุบตั เิ หตุจราจร พบมากใน เพศชาย กลุม่ อายุ 15-64 ปี
สาเหตุมาจาก ประมาท การดื่มสุรา
4. อันดับที่ 4 คือ อุจจาระร่วง พบมากใน เพศหญิง กลุม่ อายุ 15-64 ปี
สาเหตุมาจาก สุขลักษณะในการบริโภคอาหาร และความสะอาดของอาหาร
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สาเหตุการตายที่สาคัญ
 อันดับที่ 1 คือ ชรา พบมากใน เพศชาย กลุม่ อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
สาเหตุมาจาก ชรา
 อันดับที่ 2 คือ มะเร็ง พบมากทังใน
้ เพศชาย/หญิง กลุม่ อายุ 15-59 ปี
สาเหตุมาจาก (มะเร็งเต้ านม) กรรมพันธุ์ ขาดการดูแลตนเอง (มะเร็งตับ) การดื่มสุรา ขาดการดูแลสุขภาพ
 อันดับที่ 3 คือ ไตวาย พบมากทังใน
้ เพศชาย/หญิง กลุม่ อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
สาเหตุมาจาก อาการแทรกซ้ อนจากโรคความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหาร
 อันดับที่ 4 คือ เส้ นโลหิตแตก พบมากใน เพศหญิง กลุม่ อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
สาเหตุมาจาก อาการแทรกซ้ อนจากโรคความดันโลหิตสูง ความเครี ยด
ขาดการดูแลตนเอง
 อันดับที่ 5 คือ อุบตั เิ หตุจราจร พบมากใน เพศชาย กลุม่ อายุ 15-59 ปี
สาเหตุมาจาก ประมาท การดื่มสุรา
สภาพโดยทั่วไปของพืน้ ที่ หมู่ท่ ี 17 บ้ านหนองโสน
บ้ านหนองโสนเหนือประกอบด้ วย 238 หลังคาเรื อน จานวนประชากรทังหมด
้
620 คน แบ่งเป็ น
เพศชาย จานวน 297 คน เพศหญิง จานวน 322 คน จานวน อสม 30 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
ทาไร่ ทาสวน และรับจ้ าง กลุ่ม ต่างๆในหมู่บ้าน ได้ แก่ กลุ่ม ทอผ้ า กลุ่ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อการผลิต กลุ่ม
กองทุนหมูบ่ ้ าน กลุม่ ปุ๋ ยสารชีวภาพ กลุม่ ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม่ สตรี กลุม่ เงินแสน เป็ นต้ น
สถานการณ์ โรคเรือ้ รัง
จากข้ อมูลอัตราป่ วยและอัตราตายโดยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบรพ.
สต.หนองโสน อาเภอสามง่าม พบว่า ปี 2554 พบอัตราป่ วยสะสมโรคเบาหวาน 4838.7 ต่อประชากรแสน
คน และ 6612.9 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ จากข้ อมูลจะเห็นว่าอัตราป่ วยด้ วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้ มสูงขึ ้น ซึ่ง จากการสารวจข้ อมูลในหมู่บ้านหนองโสนเหนือ พบจานวนผู้สบู บุหรี่
ทังหมด
้
252 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.6 ซึง่ เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สถานการณ์ ผ้ ูสูบบุหรี่
หมูท่ ี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม
สูบ 37 47 35 17 36 7 27 18 19 16 4 3 10 22 14 33 29 2 17 393
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มาตรการชุมชนกับการเลิกบุหรี่
บทความชุดนีเ้ ริ่ มจากเสียงเล็กๆจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งของต.สามง่าม จัง หวัดพิจิตร ซึ่งเคย
ได้ รับรางวัลจากหลายองค์กรที่ทางานควบคุมยาสูบในประเทศไทย ทีมวิจยั จึงมีภาระกิจลงไปถอดบทเรี ยน
ความสาเร็จว่าเกิดอะไรขึ ้นที่หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ เมื่อสองปี ก่อนมีจานวนคนสูบบุหรี่ และยาเส้ นทังหมด
้
252 คนใน
หมูบ่ ้ าน ภายในระยะสันสามารถเลิ
้
กและไม่กลับไปสูบอีกติดต่อกันเกิน 1 ปี ได้ ถึง 199 คน โดยบทความนี ้จะ
นาเสนองานวิจยั ถอดบทเรี ยนเป็ นสามส่วนคือ กระบวนการถอดบทเรี ยนและประวัติความเป็ นมาแบบมิติ
เวลา ลักษณะกิจกรรม และ ปั จ จัยความส าเร็ จและผลกระทบอื่นๆ การถอดบทเรี ยนนี เ้ ป็ นการถอด
บทเรี ยนหลังสิน้ สุดโครงการ เพื่อการสังเคราะห์ ความรู้ ค้ นหาปั จจัยและกระบวนการหนุนเสริมที่
ดี (Best Practice) ใช้ วิธีเรี ยนรู้ หลังการดาเนินงาน (Retrospect)
กระบวนการถอดบทเรียน
ขันที
้ ่ 1 กระบวนการถอดความรู้
1. ใช้ วิธีการมองย้ อนอดีตโดยการจัดประชุมหุ้นส่วนพร้ อมหน้ า (แกนหลัก ผู้ปฏิบตั ิ ผู้รับผล ผู้สนับสนุน)
เลือกวิทยากรอานวยการกลุ่ม (Facilitator) ที่ไม่ใกล้ ชิดกับโครงการมากนัก ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์ ทบทวนแผนงานและกระบวนการที่ดาเนินการ ค้ นหาสิ่งที่ทาได้ ดี เพราะปัจจัยใด
2. เน้ นการพรรณนา/บรรยาย เหตุการณ์ดาเนินการที่ผา่ นมา ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนสิ ้นสุดโครงการ พร้ อมเรื่ องเล่า
3. ทุกคนมีสว่ นต่อเติมเล่าเสริม
4. บันทึกครึ่งหน้ ากระดาษ (แบ่งกระดาษพับครึ่งซ้ าย - ขวา บันทึกข้ อมูลครึ่งซ้ าย)
5. เยี่ยมชมพื ้นที่หมูบ่ ้ าน และ สถานที่ที่ปรากฎจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
ขันที
้ ่ 2 ขันวิ
้ เคราะห์ข้อมูล (ถอดรหัสความรู้)
1. แกนทางาน (ฝ่ ายถอดบทเรี ยน) วิเคราะห์เนื ้อหา สกัดความคิดรวบยอด (Concepts) และคาอธิบาย
2. แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หาความจริงและคุณสมบัตขิ องความจริง
ขันที
้ ่ 3 ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้
1. เชื่อมโยงความคิดรวบยอด บันทึกเป็ นเรื่ องราว “แห่งความรู้”
2. ค้ นหาสิ่งดี ๆ (Best practice) ในกระบวนการที่ผา่ นมา
3. ค้ นหาข้ อเสนอแนะที่ทาให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม เมื่อมีโอกาสได้ ทาอีกครัง้
4. เสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตอ่ ที่ประชุมพร้ อมรับความเห็นเพิ่มเติม
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กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้นาหมูบ่ ้ าน บุคลากรสาธารณสุข คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน และ ชาวบ้ าน
ขัน้ ที่1 กระบวนการถอดความรู้
กิจกรรมที่1 ค้ นหาเส้ นทางชุมชนเลิกบุหรี่

 พ.ศ.2552 เริ่มต้ น สารวจภาวะสุขภาพ “บุหรี่ ” จัดประชุมคืนข้ อมูลที่เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์
 พ.ศ.2553 เข้ าร่วมโครงการหมูบ่ ้ านต้ นแบบ จัดการสุขภาวะ
 พ.ศ.2554 คืนข้ อมูลผู้ตดิ บุหรี่ แกนนาจุดประกาย โดยผู้ใหญ่
ประชุมหมูบ่ ้ าน
- สารวจข้ อมูลเชิงลึก
- สื่อ
- ประชาคมหมูบ่ ้ าน
 พ.ศ.2555 ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศใช้ นโยบาย
- ลดดอกเบี ้ยกองทุนหมูบ่ ้ าน
- การลงนามใบจานาข้ าวแบบมีเงื่อนไข
- เงื่อนไขการใช้ ของใช้ (กลาง) ของหมูบ่ ้ าน
- มอบเกียรติบตั ร บ้ านปลอดบุหรี่
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 พ.ศ.2555
- ผลของการที่ผ้ ใู หญ่ไม่ลงนามในใบจานาข้ าว ทาให้ ผ้ ใู หญ่บ้านถูกฟ้องจาก

ลูกบ้ าน จึงโดนเรี ยกสอบสวน ต้ องสู้คดี
- ผู้ใหญ่บ้าน ได้ รับรางวัลผู้นา รับโล่จากสมเด็จพระเทพฯ
 พ.ศ. 2556
- ติตามจานวนผู้สบู อีกครัง้
- ดาเนินการต่อ
- ขยายขอบเขตงาน เกษตรปลอดสาร
กิจกรรมที่ 2
กระบวนการนี ้ เราจะถาม 3 คาถามหลักๆ
1. สิ่งที่เรากาหนด/คาดหวังให้ เกิดขึ ้น
2. สิ่งที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นอย่างไร
3. ทาไมสิ่งที่เกิดขึ ้นต่างจากที่คาดหวัง
4. ทาอีกครัง้ จะทาอย่างไรให้ ดีขึ ้น
ผลการถอดบทเรียนเบือ้ งต้ น (ลงพืน้ ที่ครัง้ ที่ 1)
เกิดอะไรขึน้
• เกิดกลุม่ คนที่มีใจสาธารณะเข้ ามาแก้ ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน
• มีความทุม่ เทในการทางานด้ วยกัน
• ประสานงานสร้ างความเข้ าใจกับสมาชิก
• มีความโปร่งใสของด้ านการเงิน
• มีการบริหาร การการส่วนร่วมของชุมชน
กระบวนการพัฒนามาตรการสังคม
1. สารวจ คนสูบ/ไม่สบู ในหมูบ่ ้ าน โดย อสม.
2. ผู้ใหญ่เรี ยกประชุมโดยการประชาคมกองทุนหมูบ่ ้ าน ชี ้แจงข้ อมูลและมาตรการสังคม
3. โหวต ลงมติ (หลังคาละ1 คน) ผล 99% เห็นด้ วยกับมาตรการดังกล่าว
4. การวางระบบอย่างชัดเจน ด้ วยเงื่อนไขต่างๆ
5. สารวจต่อเนื่องเดือนละครัง้ ครบ 1 ปี ถ้าเลิกสูบได้ ก็จะคืนดอกเบี ้ย
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มาตรการสังคมที่ชาวบ้ านเลือกมาใช้
1. ลดดอกเบี ้ยเงินกู้ SME จาก 10 % เป็ น 4% สาหรับผู้ที่เลิกได้ ทงครอบครั
ั้
ว
2. กาหนดมาตราการการใช้ ของใช้ ส่วนกลางของหมู่ บ้าน เช่น คนที่สูบจะเสียเงินค่าใช้ เต็นท์ เต็นท์ละ
200 บาท แต่ถ้าคนเลิกสูบ ให้ ใช้ ฟรี
3. จานาข้ าว ถ้ าไม่เลิกสูบ ผู้ใหญ่จะไม่เซ็นเอกสารให้
4. มอบเกียรติบตั รในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ แล้ วก็จะคืนดอกเบี ้ยในวันนี ้ด้ วย
ปั จจัยสาคัญของความสาเร็จ
ต้ นทุนทางสังคม บุคคล และวัฒนธรรม
ผู้นาและกรรมการหมู่บ้าน
1. ผู้ใหญ่บ้านวิเชียร ผู้ใหญ่เป็ นห่วงเป็ นใยลูกบ้ าน ลูกบ้ านเชื่อถือ มีความเข้ มแข็ง มีทกั ษะการสื่อสารที่
ดี รู้และเข้ าใจเรื่ องการเลิกบุหรี่ มีทกั ษะพูดสร้ างแรงจูงใจชาวบ้ าน
2. กรรมการหมูบ่ ้ าน มีกรรมการประมาณ 19 คน มีการประชุมกันทุกเดือน เดือนละครัง้ และมีการเน้ น
ย ้าเรื่ องยาเสพติด บุหรี่ เป็ นประจา กรรมการปรึกษากับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เข้ าไปคุยกับตารวจ
บุคลากรสาธารณสุข
3. หมออนามัย สร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ ูนา ให้ ข้อมูลสุขภาพ แจกโบชัวร์ ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการ
รณรงค์ (โรงเรี ยน) วันงดบุหรี่ โลก มีระบบช่วยเลิกบุหรี่ ถึงแม้ สว่ นใหญ่จะหักดิบเอง
4. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สารวจข้ อมูล ช่วยแนะนา
กลุ่มอื่นๆ ที่มีบทบาทบ้ างแต่ ไม่ มากนัก
กลุม่ แม่บ้าน สนับสนุนให้ คนในครอบครัวเลิก เพราะได้ ประหยัดเงิน และ คนในครอบครัวสุขภาพดีขึ ้น
ตารวจ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนและครู
สถานที่สาคัญเชิงหน้ าที่เป็ นพืน้ ที่กลางสาหรั บการพูดคุยเรื่ องเลิกบุหรี่
บ้ านผู้ใหญ่ และ หอกระจายข่าว เป็ นที่พบปะกัน ผู้ใหญ่ได้ ใช้ ที่บ้านเป็ นที่ให้ คาปรึกษากับลูกบ้ าน และ
หอกระจายข่าวเป็ นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและความรู้ความเข้ าใจ
ร้ านค้ า (ของหมออนามัย) เป็ นที่ขายบุหรี่ ขายถูกกฎหมาย
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มิตอิ งค์ ความรู้
1. ชุมชนมีการสร้ างสรรค์ความรู้ในการจัดการและการทางาน
2. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้และบูรณาการความรู้จากภายนอกเข้ ามาใช้
3. ชุมชนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทางาน
(งานวิจยั นี ้อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการต่อเนื่อง)

194 | P a g e

ภาคผนวก
ข้ อมูลสัมภาษณ์ ชาวบ้ านผู้ท่ เี ลิกบุหรี่
1. นายบุญเรื อน สาละล้ ม อายุ 59 ปี อาชีพทานา
เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุ 12 ปี ไปโรงเรี ยน เห็นเพื่อนสูบ จึงอยากลองบ้ าง แล้ วได้ เริ่ มซื ้อบุหรี่ มวนเอง โดยผู้ปกครองไม่
ว่าอะไร เพราะต่างคนก็ต่างสูบ ปั จจุบนั นี ้ แต่งงานและมีลูก 3 คนแล้ ว ในครอบครัว ลูกชาย 1 คน ยังสูบบุหรี่ อยู่
แต่ไม่ดื่มสุรา สิ่งที่เป็ นแรงบันดาลใจทาให้ อยากเลิก ก็คือ ตอนอายุ 57 ปี รู้สึกมีอาการเจ็บคอมา 2 ครัง้ เลยคิดว่า
ถ้ ายังจะสูบบุหรี่ อีก สุขภาพร่างกายอาจจะแย่ขึ ้น ไม่ดีขึ ้นแน่ๆ ถ้ าเราสู บต่อไป จะเกิดโรคซ ้าอีก จึงหักดิบ เลิกโดย
การโยนบุหรี่ ทิ ้ง ตอนนัน้ คิดเองเลิกเอง ประกอบกับการมีนโยบายผู้ใหญ่บ้าน และได้ กาลังใจจากครอบครัว สิ่งที่
อยากฝากถึงคนสูบบุหรี่ คือ ถ้ าสูบบุหรี่ อยู่ ให้ เบาๆ ลงบ้ าง
2. คุณชัย โปรยทอง อายุ 67 ปี อาชีพช่างก่อสร้ าง และทานาปี
เริ่มสูบตอนอายุ 14 ปี หลังจากออกจากโรงเรี ยนแล้ ว ไปเลี ้ยงควาย สูบมาตังแต่
้ ตอน พ.ศ.2540 ไม่ดื่มสุรา ต่อมา
มีอาชีพเป็ นช่างก่อสร้ าง แพ้ กลิ่นทินเนอร์ มีอาการไอเป็ นเลือด ไปหาหมอ หมอบอก ปอดไม่เป็ นอะไร แต่เรากลัว
เป็ นวัณโรค จึงคิดเลิกสูบบุหรี่ เอง และจากการได้ กาลังใจจากครอบครัว (แฟน) ปั จจุบนั นี ้ มีลูก 2 คน ลูกๆ มี
ครอบครัวไปหมดแล้ ว เมื่อก่อน คนเล็กที่อายุ 40 ปี ก็เคยสูบบุหรี่
3. คุณสิงห์ โพธิ์แก้ ว อายุ 71 ปี อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และทานา
เริ่ มสูบบุหรี่ มวน ตอนอายุ 26 ปี เลิกสูบตอนอายุ 54-55 ปี เลิกทังสุ
้ รา-บุหรี่ โดยได้ กาลังใจจากครอบครัวและมี
ผู้ใหญ่บ้านที่คอยแนะนา ปัจจุบนั สุขภาพยังแข็งแรง ปกติดี ลูกทัง้ 4 คน มีครอบครัวไปหมดแล้ ว และปั จจุบนั ลูก
ชายยังติดบุหรี่ อยู่ 2 คน
4. คุณนิยม ศรี ละออง อายุ 62 ปี อาชีพทานา
ไม่เคยสูบบุหรี่ ดื่มเบียร์ บางครัง้ เป็ นคณะกรรมการหมู่บ้าน ปั จจุบนั มีลกู 3 คน ลูกชายยังสูบบุหรี่ และมีครอบครัว
แล้ ว
5. คุณตัณหา ยศพิชยั อายุ 73 ปี อาชีพทาไร่ ทานา
สูบบุหรี่ มาตังแต่
้ อายุ 17 ปี ตอนนัน้ ออกจากการเป็ นทหารทหาร ก็เริ่ มสูบ โดยเห็นคนแก่สูบและผลจากอากาศ
หนาว เลยสูบ รู้สึกมึนเมา ติดยาเส้ น เพิ่งมาเลิก บุหรี่ ได้ เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา ตอนนันอายุ
้
56 ปี หลังจากนัง่ รถจาก
กทม. กลับมาบ้ าน รถประจาทางแวะปั ม้ รถออกเร็ ว จึงอดสูบบุหรี่ ซึ่งจะสูบ 2 มวนติดกัน ใช้ เวลาสูบประมาณ 20
นาที ขึ ้นไปบนรถเมล์ เค้ าก็ไม่ให้ สบู บุหรี่ จึงตัดสินใจเลิก ทังสู
้ บบุหรี่ และ ดื่มสุรา ประกอบกับการได้ กาลังใจเลิก
บุหรี่ จากแฟน
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6. คุณนิกร นัง่ ชื่น อายุ 60 ปี อาชีพทานา ทาไร่
สูบบุหรี่ มาตังแต่
้ อายุ 14 ปี บางครัง้ ก็ตดิ เหล้ า เมื่อก่อน เคยสูบบุหรี่ วนั ละ 10 มวน ปั จจุบนั มีลกู 2 คน ลูกไม่สบู บุหรี่
แรงบันดาลใจเลิกบุหรี่ นนั ้ เกิดจากผู้ใหญ่ชกั ชวนให้ เลิกบุ หรี่ และเนื่องจากบุหรี่ มีกลิ่นเหม็น จึงหักดิบโยนทิ ้ง ได้
กาลังใจจากผู้ใหญ่บ้านที่ให้ ประกาศนียบัตร และได้ รับคาชมจากเพื่อนฝูง ครอบครัว ตอนนี ้ ได้ แนะนาเพื่อนๆ ให้ เลิก
สูบบุหรี่
7. คุณสอ นามพุทธา อายุ 66 ปี อาชีพเก็บค่าเช่านา 50ไร่
เริ่ มสูบบุหรี่ มวน ตังแต่
้ อายุ 8 ขวบ ติดจากเพื่อน ป.2 ด้ วยกัน ตอนนี ้ เลิกบุหรี่ มา 5 ปี แล้ ว เลิกได้ เมื่อตอนอายุ 59 ปี
เคยดื่มเหล้ า แล้ วล้ มหัวแตก เลยเลิกทังดื
้ ่มเหล้ าและสูบบุหรี่ และเนื่องจากเคยสูบมา 3 มวนต่อวัน แล้ วมีอาการ
ปวดหัวเข่า พร้ อมทังได้
้ กาลังใจจากการชมเชยให้ เลิกบุหรี่ ปัจจุบนั มีลกู 2 คน ลูกไม่ตดิ บุหรี่
8. พี่ผ้ หู ญิงเล่าให้ ฟังว่า คนที่บ้านสูบมา 2 ปี ปัจจุบนั เลิกสูบบุหรี่ แล้ ว เพราะ 1.ผู้ใหญ่ 2.สุขภาพ ตอนนี ้ มีลกู 1 คน
9. แฟนเลิกบุหรี่ หลังจากมีนโยบายของผู้ใหญ่ เพิ่งเลิกได้ มาแล้ ว 3 ปี ตอนนี ้อายุ 47 ปี ยังดื่มสุราอยู่

ข้ อมูลสัมภาษณ์ ผ้ ูใหญ่ บ้าน และ หมออนามัย
อ.โอ๋ :
ตอนริเริ่มโครงการเมื่อปี 54 ได้ คาดหวังยังไง รู้สกึ อย่างไรในตอนนัน้ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่ได้ คาดหวังอะไรขนาดนี ้ คิดว่าจาก 200 คนได้ สกั 20 คน ( 20 % ) ก็พอใจแล้ ว แค่พอทาแล้ วทุก
คนก็ไม่ปฎิเสธ ก็เข้ าร่วม ไม่ได้ ทาทีเดียวแต่ขยายโครงการมาเรื่ อยๆ ตอนแรกไม่คดิ เลยว่าจะเข้ าร่วมโครงการถึง 250
คน ผมว่าประสบความสาเร็จ
อ.โอ๋ :
ตอนแรกที่ยงั ไม่ได้ สารวจคิดว่าคนสูบเยอะขนาดนี ้ไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่เคยคิดเลย
อ.โอ๋ :
ไม่เคยได้ สงั เกตมาก่อนใช่ ไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่เคยได้ สนใจเลย เมื่อก่อนนี ้ผมเป็ น อบต. ก็ไม่มีอานาจจะมาทาแบบนี ้ได้ แต่พอได้ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีอานาจมากกว่า
อ.โอ๋ :
เพราะงันยิ
้ ่งหน่วยย่อยยิ่งดี ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ก็คยุ ปรึ กษากับ อบต บ้ าง ผู้ช่วยบ้ าง เราจะไม่ทาโครงการนี ้ไม่ได้ เพราะในหมู่บ้านมีคนสูบมากขึ ้น
เรื่ อยๆ
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อ.โอ๋ : เพราะงันจุ
้ ดประกายแรกเลยที่ไปเขาค้ อ ? ตอนนันที
้ ่คณ
ุ หมอพูด ในโครงการจึงใช้ เรื่ องเศรษฐกิจเป็ น
หลัก ทาไมคุณหมอจึงคิดใช้ เรื่ องเศรษฐกิจเป็ นหลัก เพราะว่าส่วนใหญ่ เมื่อคุยเรื่ องสูบบุหรี่ ก็ต้องคุยเรื่ อง
สุขภาพ ?
คุณหมอชาย : การทาหน้ าที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนมันยาก บางทีเราพยายามทาทุกเรื่ อง แต่หาวิธีการที่มนั
เห็นผลได้ ชดั ถ้ าลดสูบบุหรี่ ได้ เงินก็เหลือ
คุณหมอหญิง : ในความเป็ นจริง คนเรามองปัญหาสุขภาพกันน้ อย แต่ถ้าเป็ นเรื่ องปากท้ อง คนจะตื่นตัว
จากที่ผ้ ใู หญ่บอกมานัน้ ของฟรี ใครก็อยากได้ “ชุมชนเราถ้ าใหม่แล้ วเด็ด แต่ถ้าอะลุ้มอล่วยเนี ้ย มันจะอยาก
เนาะ”
ผู้ใหญ่บ้าน : มันก็ดีตรงที่มีตวั ล่อ ผมมีความคิดว่า ผมเอามือไปจับตู้ปลา มันคงอยากกินอาหาร ผมมามอง
ที่จิตใจคนก็ต้องเหมือนกัน ก็ต้องมีความอยากเหมือนกัน อย่างน้ อยผมมี เครื่ องมือ เงินล้ านถ้ าไม่อนุมตั กิ ็
ไม่ได้ ส่วนใบจานาข้ าว ถ้ าผมไม่เซ็นก็ไม่ได้ มีของต้ องใช้ ให้ เป็ นประโยชน์สงู สุด เขาก็คงคิดว่าผมเป็ นบ้ า
อะไร
อ.โอ๋ :
เคยท้ อบ้ างไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : เคย ช่วงที่ท้อเยอะที่สดุ คือ ปี 53-54 โดนร้ องเรี ยน
อ.โอ๋ :
แล้ ว 13 คดีคือช่วงนี ้ หรื อก่อนหน้ านี ้ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : หลังจากที่ทาแล้ วถึงโดน ก็ผมไม่เซ็นใบจานาข้ าว
อ.โอ๋ :
แล้ วตอนท้ อนี่อยากเลิกไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : คิดถอดใจเลย มานัง่ คิดว่า ทาไมหมูอ่ ื่นเขาไม่ทากัน ทาไมเราต้ องมาเป็ นหมาหัวเน่าตัวเดียว
เหมือนว่าเราถูกตราบาป ว่า ตอนนี ้ถ้ าไม่มีผ้ ใู หญ่สกั คนคงราบลื่นในหมู่บ้านนี ้ แต่ตอนนี ้กลับเป็ นว่ามี คน
เข้ ามาขอบคุณผมเยอะมาก ผมได้ กาลังใจจากลูกบ้ าน
อ.โอ๋ :
ที่ตอนนันท้
้ อแล้ วไม่เลิกเนี ้ย เพราะว่าอะไร ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ก็เดินต่อ เพราะถ้ าเราหยุดสักคนนึ่ง ห่วงลูกหลาน เอาไปบาบัดเรื่ องยาเสพติด 7 คนแล้ ว
คนใหม่จะเข้ ามาอีกแล้ ว ผมกลัวว่ามันจะเป็ นเชื ้อระบาดในหมูบ่ ้ าน วันนี ้ก็ต้องมากากับกันอยู่
อ.โอ๋ :
เขายังอยูใ่ นหมูบ่ ้ านอยูไ่ หมคะ 7 คนนี ้ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : เขาไปทางานกรุงเทพ
อ.โอ๋ :
แสดงว่าเขาไม่ได้ ขาย แต่เขาเสพ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่ได้ ขาย เขาเสพ
อ.โอ๋ :
แนวคิดจากยาเสพติด แล้ วก็วิเคราะห์วา่ จุดประกายจากยาเสพติดเริ่มจากบุหรี่ ?
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ผู้ใหญ่บ้าน : ผมเรี ยกเด็กมาถามเลย ผมอยากรู้ข้อมูล เขาก็บอกว่าจะรู้ไปทาไม ถ้ าผมไม่ถามเนี ้ย อาจจะติดคุกได้
ผมก็บงั คับมัน ผมตรวจเองเลย ตรวจต่อหน้ าผู้ปกครอง
อ.โอ๋ :
เหมือนกับว่าที่ผ้ ใู หญ่ทามาตรการแบบนี ้ได้ นนั ้ แสดงว่าลูกบ้ านต้ องรู้วา่ ผู้ใหญ่เป็ นห่วงเป็ นใย ?
หมอหญิง : สุขภาพได้ กบั เขา เป็ นยังไงดีขึ ้นไหม ไม่ได้ บงั คับนะ แต่มนั ได้ ตอ่ สุขภาพ
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่ได้ บังคับแต่ไปขอ แต่ใช้ ม าตรการขัน้ เด็ดขาด ก็ คือ ขอก็ไ ม่ให้ บัง คับก็ ไม่ฟัง ก็ใช้ มาตรการขัน้
เด็ดขาดเลย
อ.โอ๋ :
ก่อนคิดใช้ เรื่ องเครื่ องมือที่ 3 ผู้ใหญ่ไปได้ ไอเดียนี ้มาจากไหน ?
ผู้ใหญ่บ้าน : รายการลดแลกแจกแถม ในทีวี
อ.โอ๋ :
ไม่ได้ ไปเลียนแบบจากหมูบ่ ้ านอื่นมา ?
ผู้ใหญ่บ้าน : บางคนเขาอยากปลดหนี ้ อยากได้ เงินเราก็เอาตรงนันมาเป็
้
นจุดขายซ่ะ คนก็ต้องวิ่งเข้ ามาหา เพราะ
อยากได้ เรามีอะไรในมือบ้ างก็ดู เงินกองทุนหมู่บ้านจะให้ ก้ มู ากน้ อยขึ ้นอยู่กบั ผมและกรรมการ คุณอยากได้ เพิ่มก็
ลดบุหรี่ สกั หน่อย คุณอยากได้ ดอกน้ อยก็ลดบุหรี่ ให้ ผมที ก็ขอกันไม่เคยบังคับใครต้ องเลิก ให้ เลิกได้ ไหม ให้ ลดลง
ได้ ไหม เจอหน้ ากันก็ถามเปลี่ยนใจรึยงั จะใช้ คานี ้ตลอด เลิกเมื่อไหร่มาบอกนะ เปลี่ยนใจรึยงั คิ ดได้ รึยงั ถามทุก
ครัง้ ถามทุกคนที่ยงั ติด
อ.โอ๋ :
ผู้ใหญ่ก็จาได้ หมดทุกคนเลย ?
หมอหญิง : บางคนก็เจอที่ตลาด ซึง่ คนก็จะพลุกพล่าน
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้ าเจอ ก็เรี ยกมาคุยว่า เป็ นไงบ้ าง เจอบางคน ก็ยงั ไม่เลิก ก็คอยถามไปแบบนี ้แหละ
อ.โอ๋ :
แล้ วคุณหมอคิดว่า ขยายได้ น้อยลงจริ งไหม ?
หมอชาย :ส่วนใหญ่ก็ได้ 19 หมูบ่ ้ าน หมูบ่ ้ านอื่นๆ เขาก็ยงั หยุดไม่ได้ เดี๋ยวก็จะขยายออกไปอีก
อ.โอ๋ :
ตรงนี ้ เน้ นที่ผ้ ใู หญ่ด้วย ผู้นาด้ วย หรื อกรรมการด้ วย ?
หมอชาย : ถ้ าผู้ใหญ่เข้ มแข็ง กรรมการก็ต้องเข้ มแข็งด้ วย
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้ าผู้นาเห็นด้ วยก็ได้ หมด ถ้ าผู้นาไม่เห็นด้ วยก็ไม่ได้
อ.โอ๋ :
มีโดนขูฆ่ า่ ไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : เด็กที่ติดยาเสพติด ก็มาบอก ผู้ใหญ่ ว่า ระวังนะ ลูกพี่ผมจะเตรี ยมฆ่าผู้ใหญ่แล้ วนะ เออ…กูก็มีปืน
นะ
อ.โอ๋ :
กลัวบ้ างไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่เลย…. แต่พอพักหลังผมพกปื นตลอด 24 ชัว่ โมง
อ.โอ๋ :
แต่ที่บ้านผู้ใหญ่ ภรรยาเคยบอกว่า ให้ เลิกแนวคิดโครงการบ้ างไหม ?
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ผู้ใหญ่บ้าน : เขาเตือนผม พ่อมึงมันไม่ปลอดภัยกับแกนะ ต้ องคอยระวังตัวด้ วย แกก็ทาแนวคิดยุติก็ได้
ไม่เป็ นไร ตายไป แกก็ไม่มีผวั ใหม่ ไม่ต้องเป็ นห่วง เราทาเพื่อบ้ านเมือง ทาเพื่อแผ่นดินหน่อย ได้ รางวัลมา
ผมไม่เคยโชว์
อ.โอ๋ :
ได้ มากี่ที่ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ได้ มาจากศาลากลาง ไม่เคยให้ ชาวบ้ านดู เก็บไว้ อย่างเดียว รางวัลไม่สาคัญ สาคัญที่สดุ ก็
คือ ชาวบ้ านต้ องมีสุขภาพดี แค่นนที
ั ้ ่ภูมิใจ ชาวบ้ านดีขึ ้น บางคนก็มาขอบคุณ สามีฉันสูบมาตังแต่
้ ยัง
ไม่ได้ กบั ฉัน จนป่ านนี ้ พูดก็ไม่เลิก แต่พอผู้ใหญ่พดู 3 คา เลิกสูบหุ รี่ เลย
อ.โอ๋ :
อย่างนี ้ก็ได้ ใจแม่บ้าน ?
ผู้ใหญ่บ้าน :ก็ได้ และเขาก็ได้ กลายเป็ นเครื่ องมือผมด้ วย
หมอหญิง : มาตรการในครอบครัว ช่วยกดดัน
อ.โอ๋ :
ได้ ดอกเบี ้ยด้ วย ได้ สขุ ภาพสามีดีขึ ้นด้ วย ?
ผู้ใหญ่ บ้ าน :ที แ รก สามี เ ขาก็ ไ ม่ อยากเลิก เมี ยเขาก็ บอก คนอื่ นเขาได้ ดอกทาไมแกไม่ไ ด้ มันก็ เลย
กลายเป็ นสิ่งที่ต้องทา ตอนใหม่ๆ เขาก็โกรธผม มีคนมาด่าอย่างโน้ นอย่างนี ้ เด๋วนี ้หาย มาขอบคุณผู้ใหญ่
ช่วงแรกๆ จะมีแต่ปัญหา บางคนมาตะโกนด่า ด้ วยคาหยาบ
หมอหญิง : ตอนแรกเขาก็วา่ กัน แล้ วเราก็แนะแนวทางให้
หมอชาย : ก็ได้ ไปอบรมที่เขาค้ อ ปี 53-54 ตอนที่ไป ผู้ใหญ่ก็ได้ ไปเข้ าร่วมด้ วย
ตัวเลขไม่สาคัญ เลิกได้ 1 คนก็ถือว่าสาเร็จ เลิกได้ 3 วัน ก็ดี ถ้ าทนไม่ไหว ก็เลยบอกว่า หักดิบดีที่สดุ
ถ้ า 3 วันทนได้ วันที่ 4 ก็เบาแล้ ว ก็มีวิธีชว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน : มีบหุ รี่ กับยาเส้ น
คนมีอายุหน่อยก็ยาเส้ น หนุ่มๆ หน่อยก็บุหรี่ ผมใช้ วิธีแนะนาให้ เลิกใน 20 วัน ฉีกมา 1 ซอง ให้ ทิ ้งไป 1
มวน สูบ 19 ทิ ้ง ไป 1 ต่อวัน สุดท้ าย ทิ ้ง 19 เหลือ 1 ตัว เขาก็จะไม่อยาก มันต้ องลดนิโคตินในร่างกาย
ให้ ได้ ถ้ าฮวบฮาบ อาจจะลงแดงได้
หมอหญิง : ก็ให้ วิธีแนะนา ว่า วันนี ้ทาอย่างไร วันต่อไปทาอย่างไร
อ.โอ๋ : ก็แสดงว่าตรงที่ตลาดชุมชน ก็จะกลายเป็ นที่พดู คุย ซื ้อของไปด้ วย คุยไปด้ วย
ผู้ใหญ่บ้าน : หลังๆ ก็ดีขึ ้น สุราเริ่ มแพง เศรษฐกิจก็ไม่ดี เมื่อก่อนนี ้ ชาวบ้ านบางคนดื่มเหล้ ากันทุกวัน
เดี่ยวนี ้ก็จะดื่มเฉพาะงานเลี ้ยง
อ.โอ๋ :
เหล้ านี่เป็ นเหล้ าแดง ขาว หรื อต้ มเอง ?
ผู้ใหญ่บ้าน : เหล้ าแดง ขาว เหลาที่ต้มเองไม่มี เมื่อก่อนมีเยอะ
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อ.โอ๋ :
แต่เหล้ าเนี ้ย ก็จะส่งผลในแง่ผลกระทบ อุบตั เิ หตุ ลดผลกระทบดื่มแล้ วทางานไม่ได้ เลย
มีทะเลาะวิวาทไหมคะ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ก็มีบ้าง ตอนนี ้ ก็มีนะ แต่น้อยมาก ถ้ าขอแล้ ว ไม่เลิก ห้ ามไม่ฟัง ถ้ าจาเป็ นจริงๆ ก็ตีกบั ผู้ใหญ่เลย
หมอหญิง : กิจกรรมร่วมของหมูบ่ ้ านนัน้ หลังจากในหลวงเคยเสด็จมาที่นี่ ก็มีสญ
ั ลักษณ์สถานอยู่ ชาวบ้ านมาทา
กิจกรรมร่วมกัน ทังหมู
้ บ่ ้ านตลอด
ผู้ใหญ่บ้าน : วันนี ้ วันพ่อวันแม่นะ ขอ ถ้ าขอแล้ ว ไม่ฟัง มาบอกเลย เดี๋ยวจะไปตีแทน
อ.โอ๋ :
สถานที่ทากิจกรรมร่วมกันตรงนัน้ เป็ นยังไงคะ ?
หมอหญิง : เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ในหลวงเคยเสด็จมา เป็ นสัญลักษณ์สถาน มีงานกิจกรรมก็มารวมกัน
ในหลวงเสด็จมาตังแต่
้ 2513
ผู้ใหญ่บ้าน : มีการปิ ดถนนแสดงถวายพระพร มีการแสดงของวัยรุ่นเยอะ
อ.โอ๋ :
ตอนแรก คาดหวังแค่ 20 คน พอมาตอนนี ้ มีคนมาขอร่วม รู้สึกตกใจไหม ว่า ทาไมคนมาร่วมเพิ่มขึ ้น
เยอะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : บอกให้ อสม. ไปส ารวจใหม่ ท าไมมัน เยอะจัง มัน มากขนาดนี เ้ ลยหรอ ตอนหลัง มาที่ บ้ า น มา
ลงทะเบียนขอเลิกมากขึ ้น เราจึงรู้วา่ มีคนอยากได้ ดอกเบี ้ย
อ.โอ๋ :
มีบนั ทึกพวกนี ้อยูไ่ หมคะ ? จะขอดูภายหลัง
ผู้ใหญ่บ้าน : มี ได้ เลย ผมไม่ได้ เตรี ยมมา
อ.โอ๋ :
จะเห็นดอกเบี ้ยที่จา่ ยคืนเยอะขึ ้น ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ปี นี ้ จ่ายเยอะมาก เพราะกู้ก็เยอะ เพราะเขาเลิกบุหรี่ ได้ ก็ก้ เู พิ่ม พอเลิกก็ได้ คืนเพิ่ม เราก็จา่ ยเพิ่ ม
อ.โอ๋ :
ที่ได้ ก้ เู พิ่มเป็ นยังไงคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ทีแรก คนสูบบุหรี่ ผมจะให้ ก้ นู ้ อย ประมาณ หมื่นกว่า แต่ถ้าเลิกบุหรี่ ได้ ก็ก้ ไู ด้ ถึง 5 หมื่นบาท ใครเลิก
ได้ ทาความดี ก็เพิ่มทังเงิ
้ นกู้ ลดทังดอกเบี
้
้ยให้ มันก็เป็ นเครื่ องที่มือที่ผมนามาใช้ ต้ องขอบคุณรัฐบาล
อ.โอ๋ :
แนวคิดตรงนี ้ นอกจากการใช้ เครื่ องมือที่คนอยากได้ ดอกเบี ้ยแล้ ว ยังมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะ เช่นว่า
เขาลด บุหรี่ เขาก็ประหยัด แนวโน้ มว่า เขาจะคืนเงินได้ ดี เกี่ยวไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : หลังจากวันที่คนกู้เงินไป 4 หมื่น เขาคืนทุนเยอะมาก คนที่ก้ ู 5 หมื่น เขามาคื น 3 หมื่น 2 หมื่น ปั จจัย
ที่เขามาคืนก็ได้ จากมีข้าวเพิ่ม ราคาดีขึน้ รายจ่ายลดลง เขาก็มีเงินเหลือ ยกตัวอย่าง พ่อลูก 2 คนสูบบุหรี่ ก็ลด
รายจ่ายไปเยอะ
อ.โอ๋ :
ในส่วนใหญ่พอ่ สูบ ลูกก็สบู ด้ วย ?
ผู้ใหญ่บ้าน : มันคือต้ นแบบ
อ.โอ๋ :
ผู้ใหญ่สบู เองด้ วยไหม ?
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ผู้ใหญ่บ้าน : เคยสูบ เลิกเพราะตนเองป่ วยเป็ นหลอดลม ถ้ าไม่เลิกสูบบุหรี่ กินยาก็ไม่หาย เลิก ภายใน 20
วัน เลิกมาได้ 25 ปี แล้ ว ปี นี ้อายุ 56 ปี ไม่สมควรเผาเงินเผาทองทิ ้ง ไม่ควรผ่อนทิ ้งสุขภาพตนเอง มีแต่เขา
ผ่อนลด นี่มีแต่ผอ่ นชีวิตสันลงสั
้ นลง
้
อ.โอ๋ :
ถ้ าย้ อนกลับไปปี 54 จะเปลีย่ นกระบวนการอีกบ้ างไหม หรื อจะเพิ่มอะไรอีกบ้ างไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : คิดที่จะขอให้ เลิกตอนเข้ าพรรษา แต่คิดดูแล้ ว เวลาออกพรรษาก็สบู อีก เอาวิธีนี ้แหละ ไม่อยากให้ ใครมา
เอาแบบอย่างเพราะมันรุนแรง
อ.โอ๋ :
มีใครมาดูต้นแบบบ้ างไหม ?
หมอหญิง : องค์ ก รจาก มหาวิ ท ยาลั ย มาดู แต่ ไ ม่ ไ ด้ มาถอดบทเรี ย น ดู ก ระบวนการที่ ม า ก็ เช่ น อ.ผ่ อ งศรี
ผู้ใหญ่บ้าน : ผู้นาสาคัญมาก อสม. อบต. , อสม.สารวจข้ อมูลติดตามคอยรายงานผลมา ว่า เป็ นอย่างไรบ้ าง
อ.โอ๋ :
บทบาทกรรมการหมูบ่ ้ าน ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ขับเคลือ่ นนโยบายในหมูบ่ ้ าน กรรมการมี 18 คน กาลังคอยกากับ
หมอหญิง : มีแรงต้ านไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : กรรมการตอนแรกต้ าน ไม่สมควรทาอย่างนี ้ พอได้ ครึ่งทาง เขาก็เริ่ มอ่อน มีคนมาสมัครเยอะ
อ.โอ๋ :
คณะกรรมการได้ มาจากการคัดเลือก ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ชาวบ้ านเสนอและยกมือ
อ.โอ๋ :
บทบาทหน้ าที่คณะกรรมการ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : บทบาทหน้ าที่คณะกรรมการรับนโยบายจากผม แล้ วก็ปรึกษาเลย
อ.โอ๋ :
แรงต้ านตอนแรงใช้ วิธีอะไรในการเปลีย่ นคณะกรรมการ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : โดยใช้ วิ ธี ก าร คุย กัน ก่ อ นในกรรมการ ไม่อ ยากท า ก็ ต้ อ งท า ถ้ า ไม่ ท า ก็ ลูก บ้ า นเรา ลูก หลานเรา
ต้ องมีต้นแบบ คือ ผู้นาก่อน กรรมการ 18 คน เลิกสูบหมดเลย
หมอหญิง : เน้ นพูดเรื่ องทังเศรษฐกิ
้
จ สุขภาพ ให้ ชาวบ้ านคิดไว้ และเลิกเอง
อยากได้ วิธี ที่บอกถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ความยัง่ ยืนของโครงการ
อ.โอ๋ :
มองถึงความยัง่ ยืนของโครงการยังไง ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ต้ องสร้ างผู้นาอยูเ่ รื่ อยๆ โดยการถ่ายทอดกันรุ่นสูร่ ุ่น คนที่เป็ น อสม. ไม่สบู บุหรี่
วิธีการของ ผญ.บ้ าน ที่เข้ าสูก่ ารเลิกสูบบุหรี่ เริ่ มจากสุขภาพ โดยการชักชวนว่า เลิกเพื่อลูกเพื่อเมีย
อ.โอ๋ :
ยาเส้ น กับ บุหรี่ อันไหนเลิกยากกว่ากัน ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ยาเส้ นจะยากกว่า บุหรี่ เพราะเป็ นกระป๋ อง ไม่มีปริ มาณที่แน่นอน
อ.โอ๋ :
ยาเส้ นไม่มีการควบคุม จะคุยเรื่ องเศรษฐกิจก็ไม่ได้ เพราะยาเส้ นราคาถูกด้ วย ส่วนบุหรี่ มาจากการเติม
สารเทคโนโลยีของโรงงาน เด็กสูบง่าย ผู้หญิงก็สบู ง่าย น้ อยมากที่จะพบเด็กดูดยาเส้ น
ผู้ใหญ่บ้าน : เห็นเด็กเสพยา โดยใช้ วิธีการยัดไส้ ยาเสพติดแทนบุหรี่ ข้างใน เราก็ไม่ร้ ู ว่าเขาสูบยาบ้ า คนไม่สบู แล้ ว ก็
กลับมาสูบอีก เพราะมันเลิกไม่ได้ เคยมีคนปลูกกัญชาในหมู่บ้าน ปลูกเพื่อมาใส่อาหาร แต่แปลงรสเป็ นอย่างอื่น แต่
ตอนนี ้ไม่มีแล้ ว
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หมอหญิง : เราก็จะดูวา่ เขาเลิกมาได้ นานหรื อยัง แล้ วก็จะมอบเกียรติบตั ร แก่คนที่เลิก ไม่ได้ มีคลินิก เข้ ามาช่วย เพราะ
ผู้ใหญ่แข็งมากพอ
อ.โอ๋ :
มีใช้ ตวั ช่วยไหมคะ ?
หมอชาย : มีใช้ หญ้ าดอกขาว ว่านรางจืด มีมาขอแค่ 3-4 คน ไม่ได้ มาขอเยอะ
ผู้ใหญ่บ้าน : ส่วนใหญ่ เน้ นมาตรการ หักดิบ มาถามปรึกษากับโครงการ แล้ วไปหาที่บ้าน
หมอหญิง : ถ้ ามองปั ญหาสุขภาพน้ อยมาก ก็จะไม่ตื่นตัว
อ.โอ๋ :
ตังแต่
้ ปี 2554 มามีคนกลับไปสูบบุหรี่ เยอะไหม ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ตอนนี ้มีเหลือ 49 ราย เป็ นหน้ าเก่า 2 ราย
อ.โอ๋ :
ถ้ าคนเลิกบุหรี่ เกิน 2 ปี เขาน่าจะกลับไปสูบบุหรี่ อีกไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้ า 2 ปี แล้ ว ไม่น่าจะกลับไปสูบ เราก็คมุ อยู่ โดยการเอา อสม. ตรวจติดตาม มากกว่า 2 ปี น่าจะเลิก บาง
คนเลิกไปแล้ ว อาจจะเสี ้ยนยาจัด ก็ป่วยบ้ าง พอได้ เดือน สองเดือนเขาก็สมบูรณ์ขึ ้น พอหลังจาก 2 เดือน ก็กลับมาอ้ วน
สมบูรณ์
อ.โอ๋ :
มีการทางานกับกลุม่ สตรี อย่างไรบ้ างคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ถ้ าเราอยากจากัดค่าครองชีพ ตรงลดเหล้ าบุหรี่ ก่อนนะ มีกลุม่ สตรี กากับคนในครอบครัว ผมเคยเข้ าไปคุยที่
โรงเรี ยน ว่า ได้ ตรวจดูบ้างไหม มันเยอะแล้ วนะ ทังหญิ
้ งทังชายเลย
้
เรื่ องยาเสพติด ผู้อานวยการเห็นด้ วย ก็เอาตารวจเข้ ามา
ตรวจ แล้ วก็เสนอ ถ้ าใครเสพให้ ติด 0 ถ้ าเลิกได้ ก็ให้ มาแก้ 0 ได้ แต่ครูกลัวเรื่ องร้ อ งเรี ยน อยากให้ สตรี มีบทบาทมากขึ ้นใน
การร่วมช่วยดูแลลูกตนเองหน่อย
อ.โอ๋ :
นอกจาก อสม., กลุม่ สตรี หมูบ่ ้ าน, กรรมการหมูบ่ ้ าน มีใครอีกไหมที่ผ้ ใู หญ่ทางานด้ วย ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ตารวจเอาข้ อมูลมาให้ ถ้ าเด็กในหมูบ่ ้ านถูกตรวจเจอ ให้ โทรหาผู้ใหญ่ แล้ วผู้ใหญ่บ้านจะเป็ นคนคุยเอง ให้
เขาเลือกว่าจะคุยกับผู้ใหญ่หรื อตารวจ ก็เลือกผู้ใหญ่ ให้ ทารายงานมาส่ง 7 อย่าง ทาอะไรบ้ างนัน้ ตารวจก็ให้ เกียรติ
เขาก็ให้ ความร่วมมือ ก็ยอมรับ เขาก็ออกตรวจทุกวัน ลดลงเยอะในระดับหนึง่ ถ้ าเจอเห็นนัง่ กินเหล้ าสูบบุหรี่ กนั อยู่ ก็เข้ าไป
ตรวจฉี่ ถ้ าเจอก็ถามว่าซื ้อกับใคร เด็กมันก็ฉลาด ย้ ายไปหมูบ่ ้ านอื่นบ้ าง
อ.โอ๋ :
จะขยายไปหมูบ่ ้ านอื่นไหม ?
หมอชาย : ขยายไปทัง้ 19 หมู่บ้าน เล่าให้ ทางนายก อบต. ฟั งข้ อดี ว่าเป็ นแบบนี ้นะ นายกก็เห็นดีด้วย แล้ วก็ใช้ แผน
เดิม ไปเขาค้ อ ปี 56 ก็ทาไปแล้ ว ชี ป้ ั ญหาทางเศรษฐกิ จและเน้ นภาพลักษณ์ จริ งๆ ผู้ใหญ่ ก็ถามว่า ที่สบู บุหรี่ มันอยู่
ตรงไหน เขาบอกที่ส้วม ถ้ ามันดีจริ ง เขาก็ให้ สบู แบบสง่าผ่าเผยไม่ใช่หรอ เรี ยก 19 หมู่บ้านมาคุย มีข้อมูลอยู่ในแผน
หมู่บ้านทุกหมู่ ให้ ข้อมูล และความรู้ มีการสารวจอีก ครั ง้ เรี ยกคนที่ติดมานั่งคุย ปี 57 ทาต่อ เริ่ มเข้ มข้ น ต่อยอดเงิ น
สนับสนุน ไม่มีเงิ นมาเฉพาะ ใช้ เ งิ นกองทุนจากดอกเบีย้ ใช้ ในการเยี่ย มหมู่บ้าน แล้ วให้ ผ้ ูใหญ่ ไปเป็ นต้ น แบบและ
แลกเปลีย่ นกับผู้ใหญ่บ้านคนอื่น
หมอหญิง : แต่ไม่จาเป็ นต้ องทาตามทังหมด
้
แล้ วก็มีการลงประชาคมของแต่ละหมูบ่ ้ าน
อ.โอ๋ :
มีเงินสนับสนุนไหมคะ ?
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่มีเลย
หมอหญิง : ต้ องเขียนโครงการ แต่ไม่ลงไปถีงตาบล อยูท่ ี่อาเภอ ก็เขียนไปว่าต้ องการอะไรเพิ่ม เงินรางวัลอะไรมีไหม
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ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่มีเงินมาสนับสนุน แต่ผมให้ เงินกองทุนหมูบ่ ้ าน มีเงินดอกเบี ้ยมาสนับสนุน ใช้ เป็ นเครื่ องมือ ใช้ ในเรื่ อง
การประชุมบ้ าง แล้ วก็คยุ เรื่ องอื่นด้ วย เรื่ องยาเสพติดคุยทุกครัง้
หมอหญิง : จริ งๆ อบต. มีเงินเรื่ องยาเสพติดอยูน่ ะ สามารถเอามาช่วยได้
หมอชาย : เราก็จะทาต่อ ปี 56 ก็คยุ ไปบ้ างว่า ช่วยเรื่ องไหน อะไรอย่างไร แล้ วก็จะต่อยอด วางแผนไว้ ปี 57 ก็จะ
ขับเคลือ่ น ก็จะมีเรื่ อง บุหรี่ คนสูงอายุ
อ.โอ๋ :
ไปประชุมที่เขาค้ อแล้ วใช้ เงินตรงไหน ?
หมอชาย
:ใช้ เงินวางแผนเป้าหมาย ได้ วางแผนไว้ มาก ก็ได้ คยุ แลกเปลีย่ นกัน ได้ ใจผู้นาหน่อย ได้ ใจลูกบ้ านหน่อย
ผู้ใหญ่บ้าน : ผมเหมือนถูกปล่อยอยูช่ ายแดน เหมือนรบอยูค่ นเดียว ถ้ าไม่ได้ หมอ นี่แย่เลย
หมอหญิง : ก็พาไปเที่ยวนิดนึง แลกเปลีย่ นข้ อมูลกัน ได้ โล่ มาให้
หมอหญิง : ถามจริ งๆ เวลาได้ โล่ นี่มนั ช่วยได้ ไหม
ผู้ใหญ่บ้าน : ไม่ช่วย อยากได้ ที่มา มาต่อยอดมากกว่า ช่วยหมู่บ้าน ลูกบ้ าน รางวัลไม่สาคัญ สาคัญที่สดุ คือชาวบ้ าน
กินดี อยูด่ ี พัฒนาสุขภาพดีขึ ้น
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กิจกรรมที่ 2.2 นำผลงำนวิจัยไปใช้จริงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่ อ
ปั จจุ บนั การบริ โภคบุหรี่ ไฟฟ้ ามีปริ มาณมากขึ้ นทุกปี โดยผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เชื่ อว่าบุหรี่ ไฟฟ้ ามี ความปลอดภัย
มากกว่าบุหรี่ ธรรมดาในขณะที่ทาให้เกิดการเสพติดน้อยกว่า อีกทั้งยังเชื่อว่าสามารถใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าในการช่วย
เลิ กบุหรี่ ได้ ผลจากการรวบรวมข้อมูลและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับบุหรี่ ไฟฟ้ าพบว่าบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ มี
นิโคตินในระดับความเข้มข้นที่ต่างกันหรื อที่ไม่มีนิโคตินมีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ ไม่แตกต่างจาก
แผ่นแปะนิ โคติน และเมื่อติดตามในระยะยาวพบว่าอัตราการเลิ กได้ลดลงเป็ นลาดับ ด้านความปลอดภัยไม่
พบว่าบุหรี่ ไฟฟ้ าปลดปล่อยสารพิษและสารก่อมะเร็ งเหมือนเช่นที่พบในบุหรี่ ธรรมดา ประเด็นสาคัญที่ควร
พิจารณาเกี่ยวกับผลของการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากบุหรี่ ธรรมดาก็คือการเสพติดนิ โคติน ซึ่ งยังไม่มี
ข้อสรุ ปที่ชดั เจนถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการเสพติดนิ โคตินจากการใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าในระยะยาว บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขจาเป็ นต้องมีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ า เพื่อรู ้เท่าทันสถานการณ์และ
สามารถให้คาแนะนาปรึ กษาผูใ้ ช้บุหรี่ ไฟฟ้ าได้อย่างเหมาะสม ความท้าทายของนโยบายการควบคุมยาสู บ
ของไทยคือการควบคุมการจาหน่ ายบุหรี่ ไฟฟ้ าซึ่ งควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งต่อตัวผูส้ ู บเองและต่อบุคคล
รอบข้างจากการได้รับนิโคตินที่อยูใ่ นละอองไอน้ าของบุหรี่ ไฟฟ้า

คาสาคัญ: บุหรี่ ไฟฟ้า การควบคุมยาสู บ พฤติกรรมการสู บบุหรี่
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Abstract
The use of electronic cigarettes is increasing every year as most of the users perceive that it is a safer
alternative to cigarette smoking and cause less addiction. They also believe that electronic cigarettes can
assist quitting smoking. Findings from related articles and studies in this review showed that electronic
cigarettes were modestly effective as nicotine patches in helping smokers to quit. However, the efficacy to
help quit smoking were not different between electronic cigarette with and without nicotine. For safety
aspect, electronic cigarettes were not shown to emit toxicants and carcinogens as found in cigarette
smoking. An important point of concern when electronic cigarettes are to be used as harm reduction is the
addiction of Nicotine since there is no reliable report of long term use of this device. It is crucial that
clinicians as well as public health personnel are knowledgeable about electronic cigarettes and aware of the
current evidence in order to deliver appropriate information to electronic cigarette users. A challenge for
tobacco control policy in Thailand is how to control the availability of electronic cigarettes to the public,
which need to consider the impact on the users and second-hand smokers who are prone to receive nicotine
in the vapour of electronic cigarettes.

Keywords: electronic cigarette; e-cigarette; tobacco control; smoking behaviour
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บทนา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมามีการทาตลาดและการบริ โภคบุหรี่ ไฟฟ้า (electronic cigarette หรื อ e-cigarette) เพิ่มขึ้น
เป็ นอย่างมากทัว่ โลก1 ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการโฆษณาทั้งทางตรงหรื อการโฆษณาแฝงเช่นให้ตวั ละครใน
ภาพยนตร์ สูบบุ หรี่ ไฟฟ้ า หรื อนานักแสดงที่ มีชื่อเสี ยงที่ใช้บุหรี่ ไฟฟ้ ามาให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการใช้บุหรี่
ไฟฟ้ าเพื่อช่ วยเลิ กบุหรี่ ในรายการโทรทัศน์ ถึ งขนาดที่ว่าบุหรี่ ไฟฟ้ าถู กจัดให้เป็ นหนึ่ งในสิ บอันดับแรกของ
นวัตกรรมสุ ขภาพประจาปี พ.ศ. 2552 ในรายการโทรทัศน์ “The Doctors” ของประเทศสหรัฐอเมริ กา2 การ
รับรู ้ ของประชาชนทัว่ ไปเกี่ ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ าโดยเฉพาะผ่านสื่ อต่างๆ นั้นเป็ นเรื่ องที่ น่ากังวลเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากเป็ นการได้รับสารที่ปราศจากข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่ อถื อเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยเลิ ก
บุ หรี่ และความปลอดภัย ของการใช้ อุป กรณ์ ช นิ ดนี้ ปั จจุ บ ันผูผ้ ลิ ต บุ หรี่ ไ ฟฟ้ า ก าลัง ด าเนิ นกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดเช่นเดียวกับที่บุหรี่ ธรรมดาใช้จนประสบความสาเร็ จมาแล้วในการเข้าถึงประชาชนทัว่ ไป โดยอาศัย
การรับรู ้ของประชาชนว่าบุหรี่ ไฟฟ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย อีกทั้งการไม่มีมาตรการควบคุ มการจาหน่าย
บุหรี่ ไฟฟ้ าที่ชดั เจนในหลายประเทศยิ่งเอื้อต่อการทาตลาดของบุหรี่ ไฟฟ้ าเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงั คาด
กันว่าการสู บบุหรี่ ไฟฟ้าจะเป็ นประตูเปิ ดไปสู่ ความอยากลองรสชาติของการสู บบุหรี่ ธรรมดาอีกด้วย3 ดังนั้น
จึงจาเป็ นที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขจะต้องมีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและความ
ปลอดภัย ของบุ หรี่ ไฟฟ้ า รวมไปถึ ง มี ค วามเข้าใจรู ป แบบและความเชื่ อของผูใ้ ช้บุ หรี่ ไฟฟ้ า เพื่ อรู ้ เท่า ทัน
สถานการณ์และสามารถให้คาแนะนาปรึ กษาผูใ้ ช้บุหรี่ ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
บุหรี่ไฟฟ้ าคืออะไร
บุหรี่ ไฟฟ้ าจัดเป็ นอุ ปกรณ์ นาส่ งนิ โคตินด้วยระบบอิเล็คทรอนิ ค (electronic nicotine delivery system,
ENDS)4 ที่มีรูปร่ างลักษณะเหมือนบุหรี่ จริ งแต่ภายในบริ เวณปากดู ด (mouth piece) จะมีหลอดขนาดเล็ก
(cartridge) บรรจุน้ ายาที่มีนิโคตินในระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไป โดยน้ ายาดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสภาพ
เป็ นไอ (vapour) ด้วยความร้อนจากตัวทาละออง (atomizer) ที่อยูส่ ่ วนกลางของบุหรี่ โดยอาศัยพลังงานจาก
แบตเตอรี่ (บริ เวณตัวบุ หรี่ ) ส่ วนปลายมัก จะมี ไฟแอลอี ดีแสดงสถานะการทางานและแจ้งเตื อนระดับ
แบตเตอรี่ (รู ปที่ 1) บุหรี่ ไฟฟ้าถูกคิดค้นโดยเภสัชกรชาวจีนชื่อ Hon Lik ในปี พ.ศ. 2546 จากนั้นจึงมีการ
จาหน่ า ยในอี ก 3 ปี ต่อมาโดยบริ ษทั Ruyan Technology และได้รับสิ ทธิ บตั รสากลในปี พ.ศ. 25505
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ ไฟฟ้ ามีจาหน่ายในหลายรู ปแบบ ตั้งแต่แบบราคาถูกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable models) ไป
จนถึงราคาหลายพันบาทที่ผซู ้ ้ื อสามารถเลือกกลิ่น รส และความแรงของนิโคตินได้หลากหลาย สิ่ งหนึ่ งที่ทา
ให้บุหรี่ ไฟฟ้าได้รับความนิ ยมนอกเหนื อไปจากคุณสมบัติการนาส่ งนิ โคติน คือรู ปแบบที่เหมือนบุหรี่ จริ งทา
ให้ผูใ้ ช้ได้ทาท่าคีบและนาเข้าปาก (hand-to-mouth action) เช่นเดี ยวกับบุหรี่ ธรรมดา6 จุดเด่นและจุดด้อย
ของบุหรี่ ไฟฟ้าแสดงในตารางที่ 1
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พฤติกรรมการบริ โภคบุหรี่ไฟฟ้ าและความเชื่ อของผู้บริโภค
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของ Pepper และคณะที่ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนัก
(awareness) การใช้ และความเชื่อของผูบ้ ริ โภคต่อบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2556 พบว่าประชาชนทัว่ ไปมีความตระหนักและรับรู ้ เกี่ ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ าค่อนข้างสู งและมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เช่นสัดส่ วนของชาวอเมริ กนั ที่รับรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็ น 58%
ในปี พ.ศ. 25544 ผลจากการสารวจใน 4 ประเทศพบการรับรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ าสู งในประเทศสหรัฐอเมริ กา
(73%) และสหราชอาณาจักร (54%) ซึ่ งเป็ นประเทศที่ยินยอมให้มีการจาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้ าได้อย่างถูกกฎหมาย
โดยสัดส่ วนดังกล่าวสู งกว่าที่พบในประเทศแคนาดา (40%) และออสเตรเลีย (20%) ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้มีการ
จาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้า7
สัดส่ วนของผูใ้ หญ่ที่เคยใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าถื อว่าไม่สูงมาก แต่มีการเพิ่มขึ้นทุ กปี โดยผลการสารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาพบสัดส่ วนผูใ้ หญ่ที่เคยบริ โภคบุหรี่ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็ น 6% ในปี พ.ศ.
2554 ผูท้ ี่ยงั คงสู บบุหรี่ อยู่มีแนวโน้มที่จะใช้บุหรี่ ไฟฟ้ ามากกว่าผูท้ ี่ไม่เคยหรื อเคยสู บบุหรี่ ธรรมดามาก่อน4
เมื่อพิจารณาการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นเป้าหมายหลักทางการตลาดของบุหรี่ ไฟฟ้า 8 พบข้อมูล
แตกต่างกันไปขึ้นกับสถานที่และปี ที่สารวจ ตั้งแต่ 1% (เยาวชนชายในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ. 2554
และเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ในปี พ.ศ. 2551) จนถึง 21% (นักเรี ยนมัธยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศโปแลนด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554) แต่หากพิจารณาแนวโน้มการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน
ก็พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับแนวโน้มการบริ โภคบุหรี่ ไฟฟ้ าโดยรวม โดยข้อมูลจากรายงานล่าสุ ดของ
ศูนย์ควบคุ มและป้ องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริ การะบุว่า
สัดส่ วนของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมปลายที่เคยใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจาก 4.7% ในปี พ.ศ. 2554 มาเป็ น 10.0%
ในปี พ.ศ. 2555 (p<0.05) และสัดส่ วนนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายที่ยงั คงสู บบุหรี่ ไฟฟ้ าอยูเ่ พิ่มขึ้นจาก 1.2% ในปี
เป็ น 2.8% (p<0.05)9 ปั จจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าในเด็กนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาได้แก่
เพศชาย อิทธิ พลของเพื่อน และประสบการณ์การสู บบุหรี่ มาก่อน10
การศึ กษาส่ วนใหญ่ให้ผลสอดคล้องตรงกันว่าผูส้ ู บบุ หรี่ ไฟฟ้ าเชื่ อว่าบุหรี่ ไฟฟ้ ามี อนั ตรายต่อสุ ขภาพน้อยกว่า
บุหรี่ ธรรมดา และไม่มีผลเสี ยต่อบุคลิกภาพ (เช่น ฟันเหลือง หรื อมีกลิ่นบุหรี่ ติดเสื้ อผ้า) อีกทั้งยังเชื่ อว่าบุหรี่ ไฟฟ้ า
ช่ วยให้เลิ กหรื อลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ธรรมดาลงได้ และความเชื่ อดังกล่าวเป็ นเหตุผลให้เลื อกสู บบุหรี่ ไฟฟ้ า4
นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูส้ ู บบุหรี่ ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ (60%) เชื่ อว่าบุหรี่ ไฟฟ้ าทาให้เกิดการเสพติดน้อยกว่าบุหรี่ ธรรมดา
11
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ความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้ า
องค์ประกอบหลักของน้ ายาที่ใช้สาหรับบุหรี่ ไฟฟ้ าคือ น้ า นิ โคติน propylene glycol (PG) และ glycerine ซึ่ ง
เป็ นตัวทาให้เกิ ดละอองไอน้ า ผลการสุ่ ม ตรวจสอบละอองน้ าจากบุ หรี่ ไ ฟฟ้ า ยี่ห้อต่ างๆ ไม่ พบสารพิ ษ
(toxicants) หรื อสารก่ อมะเร็ ง (carcinogens) เช่ นที่ พ บในควันบุ หรี่ ธ รรมดา ยกเว้น tobacco-specific
nitrosamines (TSNAs) ในหลอดบรรจุน้ ายา (cartridge) ของบริ ษทั Ruyan ที่ระบุวา่ มีปริ มาณนิ โคตินสู ง
อย่างไรก็ตามปริ มาณ TSNAs ที่พบนี้ ถือว่าใกล้เคียงกับปริ มาณที่พบในแผ่นแปะนิ โคติน6 การที่ไม่พบ
สารพิษและสารก่อมะเร็ งในละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ าเหมือนที่พบในบุหรี่ ธรรมดาเนื่ องจากสารดังกล่าว
เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ (combustion) ที่อุณหภูมิสูงจนถึง 950C ในขณะที่บุหรี่ ไฟฟ้า
ใช้กระบวนการทาให้เป็ นไอ (vaporization) จากตัวทาละออง (atomizer) ที่อุณหภูมิประมาณ 50-60C ซึ่ งคิด
เป็ น 5-10% ของอุณหภูมิของบุหรี่ ที่ติดไฟแล้ว จึงอาจกล่าวได้วา่ มีความเป็ นไปได้นอ้ ยมากที่จะพบสารพิษ
และสารก่อมะเร็ งจากละอองไอน้ าของบุหรี่ ไฟฟ้า
เมื่อพิจารณาความหลากหลายของรู ปแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ ายาที่มีจาหน่าย ทาให้เกิดความกังวล
เกี่ ยวกับสารปนเปื้ อนอื่นหรื อความแปรปรวนของระดับนิ โคตินในน้ ายา แต่ปัจจุบนั อุตสาหกรรมบุหรี่ ไฟฟ้ า
ได้มีการพัฒนามาตรฐานการผลิ ต 12 ทาให้บุหรี่ ไฟฟ้ ารุ่ นใหม่ที่มีจาหน่ ายในปั จจุบนั มี ความบริ สุทธิ์ (purity)
และมีความเข้มข้นของนิโคตินถูกต้องตามที่ระบุไว้มากขึ้น13 ข้อมูลจากการศึกษา RCT ที่มีการใช้บุหรี่ ไฟฟ้า
ช่วยเลิกบุหรี่ เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่พบเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงหรื อมีความสาคัญ14,15
แม้ว่าผลจากการศึกษาสารประกอบในน้ ายาสาหรับบรรจุในบุหรี่ ไฟฟ้ า และละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ าจะ
แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ ไฟฟ้าไม่มีสารที่เป็ นอันตราย อีกทั้งข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยังไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์ที่รุนแรงจากบุ หรี่ ไฟฟ้ า แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบุ หรี่ ไฟฟ้ าจะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิ ด
อันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่บุหรี่ ไฟฟ้ าได้รับความ
นิ ยมและมีปริ มาณการใช้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โอกาสที่จะพบผูท้ ี่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ ี
ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผลการทบทวนรายงานจากฐานข้อมูลระบบการควบคุมสารพิษของรัฐแคลิฟอร์ เนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 พบรายงานผูเ้ กิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้ ารวมทั้งสิ้ น 35 ราย (4 รายในปี พ.ศ. 2553 12 รายในปี พ.ศ. 2554 และ 19 รายในปี พ.ศ. 2555)
โดยอาการที่รายงานส่ วนใหญ่ไม่รุนแรงและคงอยู่ไม่นาน ได้แก่ คลื่ นไส้ อาเจี ยน ปวดหน้าอก ใจสั่น ไอ
ระคายเคืองในช่องปาก และมึนงง16 การระคายเคืองในช่องปาก คอ และไอ น่าจะเป็ นผลจากละอองของ PG
ซึ่ งเป็ นสารสาคัญที่จะทาให้เกิ ดละอองไอน้ าเมื่อได้รับความร้ อนจาก atomizer ในบุหรี่ ไฟฟ้ า การมีระบบ
บันทึกและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ดีจะช่ วยทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรั บ
ประเมินความปลอดภัยของบุหรี่ ไฟฟ้ า และเพื่อติดตามอุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์เพื่อการเฝ้าระวัง
และสร้างความตะหนักถึงผลข้างเคียงของบุหรี่ ไฟฟ้าในระยะยาว
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นอกจากความปลอดภัยของผูส้ ู บบุหรี่ ไฟฟ้าแล้ว ความปลอดภัยของการได้รับละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ามือสอง
(second-hand exposure) ก็เป็ นสิ่ งที่ควรคานึ งถึง ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของการศึกษาเกี่ยวกับ
สารเคมีที่อยู่ในน้ ายาและละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ าไม่พบอนุ ภาคของสารต่างๆ จากบุหรี่ ไฟฟ้ าในระดับที่จะทา
ให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขภาพในสถานที่ทางาน17 อย่างไรก็ตามแม้บุหรี่ ไฟฟ้ า
จะไม่ได้ปลดปล่อยสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ (combustion toxicants) แต่ก็พบความเข้มข้นของนิ โคตินในอากาศ
ในช่วง 0.82-6.23 g/m3 ซึ่ งแม้วา่ จะน้อยกว่าเป็ น 10 เท่าของระดับนิ โคตินในอากาศจากการสู บบุหรี่ ธรรมดา18 แต่ก็
ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูไ้ ด้รับละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ามือสองโดยเฉพาะในประชากรกลุ่ม
เสี่ ยงต่ออาการอันไม่พึงประสงค์จากนิ โคติน เช่ น เด็ก สตรี มีครรภ์ และผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลื อด เพื่อเป็ น
แนวทางในการควบคุมและจากัดการสู บบุหรี่ ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม
การใช้ บุหรี่ไฟฟ้ าเพื่อลดอันตราย (harm reduction)
บุหรี่ ไฟฟ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาส่ งนิ โคตินเข้าสู่ ร่างกาย (nicotine delivery device) ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มี
คุ ณสมบัติร่วมที่เหมือนกันคือนาส่ งนิ โคตินเข้าสู่ ร่างกายในรู ปแบบที่ไม่ตอ้ งใช้การเผาไหม้ซ่ ึ งต่างจากการสู บ
บุหรี่ ธรรมดา ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มนี้ นอกเหนื อไปจากบุ หรี่ ไฟฟ้ า ได้แก่ ยาเส้นสาหรับอมหรื อเคี้ ยว (oral
snuff) ยาอม (lozenges) และหมากฝรั่งนิ โคติน (nicotine chewing gum) และจากการที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ไม่ตอ้ งใช้
การเผาไหม้ที่ทาให้เกิดควันจึงอาจเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่ายาสู บไร้ควัน (smokeless tobacco) เนื่องจากบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่จึงยังมีการศึกษาถึงผลของการใช้เพื่อลดอันตรายหรื อความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้ าในแง่มุมต่างๆ ไม่มากนัก ในที่น้ ี จึงขอยกตัวอย่างข้อมูลการใช้ยาสู บไร้ ควันมาเป็ นตัวอย่างเสริ มเพื่อ
ประกอบการพิจารณาผลการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ ไฟฟ้า
ในอดีตที่ผา่ นมามีความพยายามในการใช้ยาสู บไร้ควันเพื่อช่วยเลิ กบุหรี่ แต่ก็พบว่าผลในระยะยาว (6 เดือน)
ไม่ ไ ด้ต่ า งจากผู ท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ย าสู บ ไร้ ค วัน ในการช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ 19 ผลจากการวิเ คราะห์ โ ดยใช้แ บบจ าลอง
สถานการณ์ (simulation model) หากมีการส่ งเสริ มการใช้ยาสู บไร้ควันแทนบุหรี่ ธรรมดาก็พบว่าไม่ได้มีผลต่อ
สุ ขภาพของประชากรโดยรวมมากนัก 20 นอกจากนี้ ในสถานการณ์จริ งก็อาจพบผูส้ ู บบุหรี่ ที่ใช้ยาสู บไร้ควัน
ควบคู่กนั ไปด้วย (dual use) โดยผูใ้ ช้ยาสู บไร้ควันที่สามารถลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ลงได้อาจคิดว่าได้ลดความ
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่ ลงได้แล้ว ทาให้ไม่ได้เลิกบุหรี่ ลงอย่างเด็ดขาด21
ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาสาหรับการใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ก็คือการที่ผใู ้ ช้จะยังคงเสพติดนิ โคติน
ในบุหรี่ ไฟฟ้า และไม่สามารถเลิกบุหรี่ ไฟฟ้าได้22 จากการที่นิโคตินถูกจัดเป็ นสารที่ทาให้เกิดการเสพติดได้ แม้
ตัวนิ โคตินจะไม่เป็ นสารก่อมะเร็ งแต่จากคุณสมบัติการปลดปล่อย catecholamines ทาให้มีผลต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลื อด เช่ น เพิ่มการเต้นและการบี บตัวของหัวใจ ทาให้หลอดเลื อดหดตัวและเพิ่มความดันโลหิ ต
นอกจากนี้ยงั อาจมีผลเสริ มการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (atherogenesis) และอาจทาให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
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ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้23 ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบโดยรวบรวมผลจากการศึกษา
RCT 92 การศึกษาพบว่าการรักษาด้วยนิ โคตินทดแทน (nicotine replacement therapy, NRT) เพิ่มความเสี่ ยง
ต่อการเกิดภาวะใจสั่น (heart palpitation) และเจ็บแน่นหน้าอก (OR 2.06, 95% CI 1.51-2.82)24 แต่จากผล
การศึกษาทางคลิ นิกไม่พบว่าการได้รับนิ โคตินจากยาสู บไร้ ควันเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิ ดความผิดปกติของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอยูแ่ ล้ว25 อย่างไรก็ตามผลดังกล่าว
ยังคงไม่ครอบคลุ มถึ งการเสพติ ดนิ โคติ นที่ ได้รับจากบุ หรี่ ไฟฟ้ าซึ่ งมีระดับความแรงและความถี่ ในการใช้
แตกต่างจากยาสู บไร้ ควันที่ได้รับการศึกษาในอดี ต จึ งยังไม่สามารถบอกได้แน่ ชดั ว่าการได้รับนิ โคตินจาก
บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นระยะเวลานานในผูท้ ี่เสพติดบุหรี่ ไฟฟ้าจะมีความปลอดภัยเป็ นเช่นไร
เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของนิโคตินและความเสี่ ยงในการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ จึงควรสนับสนุ น
ให้ผทู ้ ี่เสพติดนิโคตินพยายามเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นาส่ งนิโคตินเข้าสู่ ร่างกายทุกชนิด แต่จากผลการศึกษาในอดีต
พบว่ า การเลิ ก ยาสู บ ไร้ ค วัน ท าได้ค่ อ นข้า งยาก แม้ว่า งานวิ จ ัย ล่ า สุ ด จะแสดงให้ เ ห็ น ว่า varenicline มี
ประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยเลิ กยาสู บไร้ ควันได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ใช้ช่วยเลิ กบุหรี่ ธรรมดา โดยจากการ
ติดตามในสัปดาห์ที่ 14 หลังสิ้ นสุ ดการรับยาพบผูท้ ี่ยงั คงเลิกยาสู บไร้ควันได้อยู่ 45%26 แต่จากผลดังกล่าวก็
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้ยาสู บไร้ควันที่เหลืออีก 55% ไม่สามารถเลิกใช้ยาสู บไร้ควันได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ประสิ ทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้ าในการช่ วยเลิกบุหรี่
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย ของบุ หรี่ ไ ฟฟ้ า ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิ ง สารวจ และ
ดาเนิ นการในกลุ่ มตัวอย่างจานวนค่อนข้างน้อย ตัวอย่างงานวิจยั เชิ งสารวจล่ าสุ ดที่ ติดตามผูส้ ู บบุ หรี่ ไฟฟ้ า
จานวน 477 คนเป็ นระยะเวลา 1 ปี พบว่า 6% ของผูใ้ ช้บุหรี่ ไฟฟ้ าที่เคยสู บบุหรี่ ธรรมดากลับมาสู บบุหรี่
ธรรมดาอีก ในขณะที่ผลการติดตามผูท้ ี่ใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าร่ วมกับการสู บบุหรี่ ธรรมดาไปครบ 1 ปี พบว่า 46% ของ
ผูท้ ี่ใช้บุหรี่ ท้ งั สองประเภทร่ วมกันสามารถเลิกสู บบุหรี่ ธรรมดาได้ ในผูท้ ี่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้เมื่อติดตาม
ในช่วง 1 เดือนแรก พบว่าปริ มาณการสู บบุหรี่ ลดลงจาก 11.3 มวนเหลือ 6.0 มวน/วัน (p=0.006) แต่เมื่อติดตาม
ไปครบ 1 ปี พบว่าปริ มาณบุหรี่ ที่ยงั คงสู บอยูไ่ ม่ต่างจากเมื่อตอนเริ่ มการศึกษา27
จนถึงปั จจุบนั มีการศึกษาแบบ randomized control trial (RCT) รวมทั้งสิ้ น 2 การศึกษาด้วยกัน โดยการศึกษา
แรกเป็ นของ Bullen และคณะ15 ที่ศึกษาผลของบุหรี่ ไฟฟ้าเทียบกับแผ่นแปะนิโคติน โดยแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา
ที่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ จานวน 657 คนออกเป็ น 3 กลุ่ม ให้ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน แผ่นแปะนิ โคติน หรื อบุหรี่
ไฟฟ้ าที่ไม่มีนิโคติน เป็ นเวลา 12 สัปดาห์หลังเลิ กบุหรี่ จากนั้นติดตามผลการเลิกบุหรี่ ในเดื อนที่ 6 โดยยืนยัน
ด้วยระดับ carbon monoxide (<10 ppm) ในลมหายใจพบว่าผลการเลิ กบุหรี่ ในผูท้ ี่ใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน
(7.3%, 21 จาก 289 คน) ไม่แตกต่างจากผูใ้ ช้แผ่นแปะนิ โคติน (5.8%, 17 จาก 295 คน) โดยมีส่วนต่างของความ
เสี่ ยง (risk difference) เท่ากับ 1.51 (95% CI -2.49 to 5.51) และไม่แตกต่างกับผูท้ ี่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ไม่มีนิโคติน
212 | P a g e

(4.1%, 3 จาก 73 คน) (risk difference 3.16, 95%CI -2.29 to 8.61) นอกจากนี้ ยงั พบว่าทุกกลุ่มมีอตั ราการเลิกต่า
กว่า 10%
อีกการศึกษาหนึ่งเป็ นของ Caponnetto และคณะ14 ที่ศึกษาผลของบุหรี่ ไฟฟ้ าในผูส้ ู บบุหรี่ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจเลิกบุหรี่
จานวน 300 คน โดยแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม ให้ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีปริ มาณนิ โคตินแตกต่างกัน 2
กลุ่มและบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ไม่มีนิโคติน 1 กลุ่ม เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่พบว่าผลในการเลิ กสู บบุหรี่ ของทั้ง 3
กลุ่มไม่แตกต่างกัน เมื่อติดตามผลที่สัปดาห์ที่ 24 (12.0% ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน 7.2 mg 10.0% ใน
กลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน 5.4 mg และ 5.0% ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ไม่มีนิโคติน, p=0.39) และ
สัปดาห์ที่ 52 (13.0% ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน 7.2 mg 9.0% ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคติน
5.4 mg และ 4.0% ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ ไฟฟ้ าที่ไม่มีนิโคติน, p=0.24) เมื่อรวมข้อมูลของทั้ง 3 กลุ่มเข้าด้วยกันพบ
ผูท้ ี่สามารถลดการสู บบุหรี่ ลงได้มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของที่เคยสู บคิดเป็ นสัดส่ วน 22.3% และ 10.3% ที่สัปดาห์ที่ 12
และสัปดาห์ที่ 52 และสัดส่ วนของผูท้ ี่เลิกสู บบุหรี่ ได้คือ 10.7% และ 8.7% ตามลาดับ
ข้อมูลจาก RCT ทั้งสองการศึกษาข้างต้นพอจะสรุ ปได้วา่ บุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีนิโคตินในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน
หรื อที่ ไม่มีนิโคตินมีประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยเลิ กบุหรี่ ไม่แตกต่างจากแผ่นแปะนิ โคติน และเมื่ อติ ดตามใน
ระยะยาวพบว่าอัตราการเลิกได้ลดลงเป็ นลาดับ อย่างไรก็ตามยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่าบุหรี่ ไฟฟ้าจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการช่วยเลิกบุหรี่ เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ที่ไม่ใช้อุปกรณ์หรื อยาใดๆ ช่วยเสริ มการเลิก
บุหรี่
การควบคุมการจาหน่ ายบุหรี่ไฟฟ้ า
ปั จจุบนั พบว่าแต่ละประเทศมีนโยบายควบคุ มการจาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้ าที่แตกต่างกันไป เช่น ประเทศบราซิ ลมี
การห้ามการจาหน่ าย การนาเข้า และการโฆษณาบุหรี่ ไฟฟ้ า ในขณะที่สหภาพยุโรปประกาศว่าสามารถ
จาหน่ ายบุหรี่ ไฟฟ้ าได้เช่ นเดี ยวกับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป ยกเว้นบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีระดับนิ โคตินมากกว่า 2
มก. ขึ้ นไปจะต้องถู ก ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นยา28 ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิ กสามารถก าหนดได้ว่าจะควบคุ ม การ
จาหน่ ายบุ หรี่ ไฟฟ้ าเช่ นเดี ยวกับอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์หรื อไม่ อาทิ เช่ น สหราชอาณาจักรกาหนดให้บุหรี่
ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิ คส์ ที่บรรจุนิโคตินทุกชนิ ดจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นยา โดยจะเริ่ มบังคับใช้ในปี
พ.ศ. 2559 ส่ วนประเทศฝรั่งเศสได้จดั ให้บุหรี่ ไฟฟ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาสู บและต้อง
จาหน่ายโดยผูข้ ายผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ (tobacconist) ที่ข้ ึนทะเบียนเท่านั้น สาหรับประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่มี
การก าหนดมาตรการควบคุ ม อย่า งเป็ นทางการกับ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ข้ ึ น ทะเบี ย นว่า เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ แต่มีแนวโน้มว่าจะให้อยู่ภายใต้การควบคุ มของศู นย์ผลิ ตภัณฑ์ยาสู บขององค์การอาหารและยา
(FDA Center for Tobacco Products)29 อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นบางแห่ งไม่ได้รอการ
กาหนดมาตรการควบคุมจากรัฐบาลกลาง โดยได้ออกข้อกาหนดเพื่อควบคุมการสู บบุหรี่ ไฟฟ้ าขึ้นเองในเขต
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พื้นที่รับผิดชอบ เช่ น สภาเทศบาลนครนิ วยอร์ กได้ออกกฎหมายห้ามการสู บบุหรี่ ไฟฟ้ าในอาคารสาธารณะ
เช่น ร้านอาหาร โรงละคร และสนามกีฬา รวมไปถึงพื้นที่โล่งอื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด และย่านถนน
คนเดิน
ผลของรสชาติของบุหรี่ ไฟฟ้าอาจมีผลเช่นเดียวกับบุหรี่ ธรรมดาที่พบว่าบุหรี่ ที่มีการปรุ งแต่งรสชาติจะดึงดูดผู ้
สู บรุ่ นเยาว์30 อีกทั้งผลการสารวจผูใ้ ช้บุหรี่ ไฟฟ้ าจานวน 1,347 คนใน 33 ประเทศพบว่าเกื อบครึ่ งหนึ่ งของ
ผูต้ อบแบบสารวจ (47%) เลือกที่จะสู บบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีรสชาติอื่นที่ไม่ใช่รสยาสู บ (non-tobacco flavours)31 จึง
มีแนวคิดว่าควรมีการควบคุมหรื อจากัดความหลากหลายของรสชาติของบุหรี่ ไฟฟ้ าเพื่อลดปริ มาณการบริ โภค
หรื อการเข้าถึงของผูส้ ู บหน้าใหม่ แต่จากผลการสารวจทางอินเตอร์ เน็ตในผูส้ ู บบุหรี่ ไฟฟ้ าจานวน 4,618 คน
พบว่าผูต้ อบแบบสารวจเห็นว่าความหลากหลายของรสชาติของบุหรี่ ไฟฟ้ ามีความสาคัญมาก (4 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ต่อความพยายามในการลดหรื อเลิ กบุหรี่ และประมาณหนึ่ งในสามของผูต้ อบแบบ
สารวจ (39.7%) เห็นว่าอาจเป็ นการยากที่จะลดหรื อเลิกบุหรี่ หากมีการจากัดความหลากหลายของรสชาติบุหรี่
ไฟฟ้าขึ้นจริ ง32
ในประเทศไทยปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีมาตรการห้ามนาบุหรี่ ไฟฟ้ าเข้ามาจาหน่ายในประเทศ โดยใช้
กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เรื่ องห้ามผลิต
นาเข้า เพื่อขายหรื อเพื่อจ่ายแจกเป็ นการทัว่ ไป หรื อโฆษณาสิ นค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทาให้เข้าใจได้วา่ เป็ น
สิ่ งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสู บ ประเภทบุหรี่ ซิการ์ แรต หรื อบุหรี่ ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ฉบับที่ 2
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผใู ้ ดผลิต ขายหรื อนา หรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งยาแผน
ปั จจุบนั เว้นได้แต่ได้รับอนุ ญาต ฝ่ าฝื นมีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้าม
มิให้ผใู ้ ดผลิตขาย หรื อนาเข้า หรื อสั่งนาเข้ายาที่มิได้ข้ ึนทะเบียนตารับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่ าฝื นมีโทษจาคุก
ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท และฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ผูใ้ ดนา
หรื อพาของที่ยงั มิได้เสี ยค่าภาษีหรื อของต้องจากัดหรื อของต้องห้าม หรื อที่ยงั มิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้า
มาในราชอาณาจักรสยาม ความผิดครั้งหนึ่ งจะมีโทษปรับเป็ นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซึ่ งได้รวมค่าอากรขาเข้า
ด้วยแล้ว หรื อจาคุ กไม่เกิ น 10 ปี หรื อทั้งปรั บทั้งจา ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขจะทาหนังสื อถึ งกรมศุลกากร
เพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบบุหรี่ ไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทัว่ ประเทศ33
บทสรุ ป
เป้ าหมายหลักในการควบคุมการบริ โภคยาสู บคือการลดอัตราการเจ็บป่ วยและการเสี ยชี วิตจากโรคที่เป็ นผล
สื บเนื่องจากการใช้ยาสู บ การเข้ามาของบุหรี่ ไฟฟ้าย่อมมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของการควบคุมยาสู บ โดยผู ้
สู บส่ วนใหญ่ใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าเพื่อช่วยเลิกหรื อลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ธรรมดา แต่ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ ของบุหรี่ ไฟฟ้ าไม่แตกต่างจากแผ่นแปะนิ โคติน อีกทั้งบุหรี่ ไฟฟ้ าที่มีและไม่
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มีนิโคตินก็มีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ ไม่ต่างกัน ผลกระทบทางอ้อมของบุหรี่ ไฟฟ้ าต่อการควบคุ ม
การบริ โภคยาสู บคือการที่ผใู ้ ช้บุหรี่ ไฟฟ้าที่สามารถลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ลงได้อาจคิดว่าได้ลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิ ดโรคที่ เกี่ ยวกับบุ หรี่ ลงได้แล้ว ทาให้ไม่ได้เลิ กบุ หรี่ ลงอย่างเด็ดขาด ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณา
เกี่ยวกับผลของการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากบุหรี่ ธรรมดาก็คือการเสพติดนิ โคติน ซึ่ งยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่
ชัดเจนถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการเสพติดนิ โคตินจากการใช้บุหรี่ ไฟฟ้ าในระยะยาว แม้วา่ บุหรี่ ไฟฟ้ าจะ
ทาให้เกิ ดสารที่เป็ นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ ธรรมดา แต่ก็ยงั พบนิ โคตินถูกปลดปล่อยออกมาในละอองไอน้ าที่
ออกมาจากบุหรี่ ไฟฟ้ าซึ่ งอาจทาให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพในผูท้ ี่ได้รับละอองไอน้ าจากบุหรี่ ไฟฟ้ ามือสอง
(second-hand exposure) ได้ การควบคุมการจาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้ าจึงควรพิจารณาถึ งผลกระทบทั้งต่อตัวผูส้ ู บ
เองและต่อบุคคลรอบข้างด้วย
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Table 1:

Positive and negative aspects of electronic cigarettes (Adapted from Caponnetto

et al6 and Polosa et al12)
Advantages

Disadvantages

Not known to cause fires or burns

Mislabeling and leakiness of liquid

Beneficial effects on health (improved

Small percentage of population is sensitive to

breathing and less coughing)

propylene glycol (dry mouth and throat)

No tobacco smoke odor or bad breath

Some flavors have a lingering fragrance

Less toxic than tobacco smoke

Trace amounts of TSNAs present in some
formulas

Mimics sensation in the throat of inhaling

Throat sensation dependent on hardware used

smoke

and liquid composition

The gestures or actions are similar to

Equipment is heavier than traditional

smoking

cigarette and puffing technique requires some
training

Facilitates smoking abstinence

Some users only manage to reduce the
number of cigarettes smoked

Relieves withdrawal symptoms and craving

Relief of withdrawal symptoms varies,

for tobacco

affected by quality of equipment and nicotine
strength of liquid

In theory in can be used everywhere, but

Owing to few studies on the potential risk to

adequate regulation for its use in public

bystanders, some communities are outlawing

places is required

indoor use

No ash, dirt or burned clothes

Environment concern about safe disposal of
cartridges and batteries

Accessible prices (in the long run cheaper

The intricacies of their use and maintenance

than conventional cigarettes)

may hinder widespread adoption

TSNAs – tobacco-specific nitrosamines
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Figure 1: Structure of a standard entry model electronic cigarette12
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เวทีเสวนำจัดกำรปัญหำ บุหรี่ไฟฟ้ำ

กำหนดกำรประชุม
เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ปีที่ 2556-57
“ เวทีเสวนาจัดการปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ”
********************************************************
วันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เวลา
08.30-9.00
09.00-9.15
09.15-9.45
09.45-11.30

หัวข้อ
ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย นำยแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์
บุหรี่ไฟฟ้ำ คืออะไร จำกข้อมูลวิชำกำร review literature
เสวนำ บุหรี่ไฟฟ้ำกับกฎหมำยไทย

11.30-12.00 ถำม ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แถลงข่ำว)
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วิทยาการ/ผู้ประสานงาน

ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
Panelist:
คุณเมธำ สวัสดี : สรรพสำมิตพื้นที่
คุณจิรำภรณ์ อำพันธ์ : ศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ พิษณุโลก
คุณสุริยะ วิริยะประสิทธิ์ : สำนักงำน
สำธำรณสุข จังหวัดพิษณุโลก
คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ : นิติกร ผู้ดำเนิน
รำยกำร
ผู้ดำเนินรำยกำร : ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
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สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ปีที่ 2556-2557
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ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร
คุณสุดำพร ปุยแก้ว
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร
คุณเมธำ สวัสดี
สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พิษณุโลก
คุณสุริยะ วิริยะประสิทธิ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
คุณเสถียร ทองโต
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วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
คุณณฤทธิ์ ได้กล่ำวว่ำ บุหรี่ไฟฟ้ำและน้ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำ เป็นสินค้ำอันตรำยมีกฎหมำยควบคุมหรือไม่
ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้ำ E-Cigarette ที่จำหน่ำยในตลำดมีลักษณะดังในภำพ
ภำพ 1

ที่บรรจุย้ายา
บุหรี่ไฟฟ้า

แบตเตอรี่

ที่มำภำพ 1

ตัวผลิตภัณฑ์บุหรี่
ไฟฟ้า

จำกสไลด์ของคุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์
นิติกรชำนำญกำร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โดยทั่วไป สำมำรถถอดแยกชิ้นส่วนได้เป็น 3 ส่วนคือ
• ส่วนแบตเตอรี่ (Battery) คือส่วนที่มีลักษณะคล้ำยกับตัวบุหรี่ มีควำมยำวรำว 55–80 มิลลิเมตร ส่วนปลำย
มักมีหลอดไฟแอลอีดีแสดงสถำนะกำรทำงำน และแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ มีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบตรวจด้วยมือ
• ส่วนตัวสร้ำงควัน และควำมร้อน (Atomizer) คือส่วนกลำง จะมีไมโครชิพ (micro ship circuit) ควบคุม
กำรทำงำน และขดลวดอีเล็กทรอนเพื่อเปลี่ยนน้ำยำ (e-liquid) ให้กลำยเป็นละอองไอน้ำ และสร้ำงกลิ่นเสมือนบุหรี่
จริง
• ส่วนเก็บน้ำยำ (Cartridge) หรือส่วนปำกดูด (Mouth piece) จะรูปร่ำงคล้ำยปำกเป็ด หรือทรงกระบอก
และอีกด้ำนหนึ่งจะเป็นกระเปำะใส่วัสดุซับน้ำยำไว้

ภำพ 2

ส่วนประกอบของยำสูบอิเล็กทรอนิกส์
A หลอดไฟแอลอีดี มักเป็นสีส้มแดง หรือสีฟ้ำ B แบตเตอรี่

ที่มำภำพ 2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%
B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8
%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B
9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B
8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%
B8%AA%E0%B9%8C

C ตัวสร้ำงควัน

D ตัวเก็บ

นิโคติน
บุหรี่ไฟฟ้ำ( E-Cigarette) เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยำสูบ ประเภทบุหรี่ซิกำแรตหรือบุหรี่ซิกำร์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ (ม ๑๐ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.๒๕๓๕)มีรูปแบบต่ำง ๆ
มำกมำย ซึ่งบำงยี่ห้อมีลักษณะคล้ำยกับมำคำร่ำที่ผู้หญิงชอบใช้
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ภำพ 3

ที่มำภำพ 3 http://thai.alibaba.com/product-gs-

ภำพ 4

ภำพ 5

ที่มำภำพ 4 http://market.onlineoops.com/582347

ที่มำภำพ 5

img/2013-new-electronic-cartomiser-weed-smokingpen-vaporizer-e-cigarette-evod-bcc-e-cigarette-

http://www.bloggang.com/data/a/armygirl/picture/12754
99104.jpg

1361778730.html

น้ำยำอิเล็กทรอนิกส์ (e-liquid) ซึ่งผลิตจำกสำรโพรพลีลีนกลีเซอรอล(Propylene Glycerol) หรือสำรโพรพลีลีน กลี
คอล (Propylene Glycol) หรือเรียกสั้นๆว่ำสำรพีจี (PG) ซึ่งเป็นตัวทำละลำยระดับที่บริโภคได้ (Food-Grade)
สำรพีจีอยู่ในเครื่องสำอำงแทบทุกชนิด รวมทั้งแชมพู สบู่ โฟมล้ำงหน้ำ หรือแม้กระทั่งลูกอม สำรพีจีนี้อำจมีกำร
สะสมหรือระคำยเคืองหำกได้รับเป็นเวลำนำน สำรพีจีจะใช้เป็นตัวละลำยกลิ่นหรือรสชำติกับนิโคติน โดยทั่วไปจะ
กำหนดระดับของสำรนิโคตินในน้ำยำไว้ดังนี้โพรพิลีนไกลคอลที่เรียกว่ำโพรเพน 1,2- หรือโพรเพน-1,2-diol เป็น
สำรประกอบอินทรีย์ (ไดออลหรือสองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) กับสูตร C 3 H 8 O 2 . มันเป็นสำรที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
เกือบชัดเจนของเหลวหนืดที่มีรสหวำนอย่ำงแผ่วเบำ, อุ้มน้ำและผสมกับน้ำ , อะซีโตนและคลอโรฟอร์ม
ภำพ 6

ภำพ 7
ที่มำภำพ 6
http://www.newaltisclub.com/m
odules.php?name=Forums&file=v
iewtopic&t=32198
ที่มำภำพ 7 http://xn-12cbg6esa4aavkc8fydgbb5byc3a4
r1cya.com/index.php?topic=141.
0
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ภำพ 8

ภำพ 9

ภำพ 10

ภำพ 11

ที่มำภำพ 8,9,10 และ11 จำกสไลด์
ของคุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์
นิติกรชำนำญกำร

ซึ่งด้ำนหลังกล่องเรำพบว่ำ มีคำเตือนภำพ 9 ว่ำเป็นพิษ ภำพ 10 เป็นพิษมำก และภำพ 11 เป็นสพิอัำนัษนณุกโงำนสำธำรณสุ
ตรำยต่
อขจังหวัด
ลก
สิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ ได้กล่ำวว่ำ บุหรี่ไฟฟ้ำ ตอนนี้ สถำนกำรณ์ ปัญหำ เรำรู้อะไรแล้วบ้ำง ซึ่งมีโฆษณำในหมวด
ข่ำว“ไอที”เว็บไซต์ต่ำงๆ ได้บทควำมในเว็บไซต์ให้ข้อมูลเชิงวิชำกำรอย่ำงละเอียด และมีภำพโฆษณำกำกับ ใช้
หลักกำรโน้มน้ำวด้วยข้อมูลวิชำกำรเพื่อให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือ และยังมีบำงกระทู้ได้ สนับสนุนให้คนใช้บุหรี่
Ecigs ด้วย มีกำรโจมตีของมูลข่ำวจำกกระทรวงสำธำรณสุขและฝ่ำยรณรงค์ อีกทั้งสื่อมวลชนกระแสหลักยังลง
ข่ำวเกี่ยวกับบุหรี่ชนิดนี้อย่ำงน่ำสนใจและเป็นไปในเชิงกำรค้ำ
คำถำมวันนี้ E-cigarettes คืออะไร?
(1) เป็นวิธีลดอันตรำยจำกยำสูบหรือไม่
(2) เป็นวิธีช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภำพหรือไม่
สังคมมีคำถำมอะไร
• บุหรี่ไฟฟ้ำมีประโยชน์ต่อสุขภำพหรือไม่
• กำรใช้บุหรี่ไฟฟ้ำไม่ทำลำยสุขภำพใช่หรือไม่
• บุหรี่ไฟฟ้ำเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ได้หรือไม่
• บุหรี่ไฟฟ้ำเป็นหนึ่งในกำรลดอันตรำจำกกำรสูบยำสูบจริงหรือไม่
แล้วบุหรี่ไฟฟ้ำคืออะไร?
• ออกแบบโดย Chinese pharmacist Hon Lik in 2003
• สำรประกอบสำคัญใน บุหรี่ไฟฟ้ำ ไดแก่ propylene glycol (PG), water, nicotine and glycerine
[24]. PG ได้รับกำรยอมรับจำก องค์กำรอำหำรและยำว่ำปลอดภัยใช้ ในกำรทำยำรักษำโรค และ ผลิตภัณฑ์
สุขภำพอื่นๆ
• เป็นเครื่องมือที่เลียนแบบพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ทำให้มีอิสระในกำรสูบบุหรี่ทุกที่
• สำมำรถให้ควำมรู้สึก รสชำต และ ลักษณะกำรสูบเหมือนบุหรี่จริงๆ
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บุหรี่ไฟฟ้ำทำงำนอย่ำงไร?
• กำรสูบแต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดควำมร้อนทำให้ ของเหลวร้อนขึ้นและอตอมไมเซอร์ (เครื่องฉีด
ละอองขนำดเล็ก) จะเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอ
• ไอจะถูกสูบเข้ำไปโดยผู้ใช้เพื่อให้ได้ผลเหมือนบุหรี่จริง ซึ่งให้ผลเหมือนกับ
• ผู้ใช้สูดลมไอน้ำไม่ใช้กำรสูบควันในแบบกำรสูบบุหรี่ทั่วไป
งำนวิจัย
• องค์กำรอำหำรและยำประเทศสหรัฐอเมริกำวิเครำะห์พบ diethylene glycol และสำรก่อมะเร็ง ใน
ตัวอย่ำงบำงตัว (แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
• กำรปลดปล่อยนิโคตินไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอตำมที่อ้ำงอยู่ในฉลำก
• เหมือนกับควันบุหรี่มือสอง เศษผงจำกไอ (vapor) สำมำรถตกหล่นกระจัดกระจำยติดในห้อง
• ยังไม่มีงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ e-cig ในเยำวชน
• ยังไม่มีงำนวิจัยมำกพอที่บอกถึงประสิทธิภำพของ e-cig ในกำรช่วยเลิกบุหรี่ (J Med Case Rep 2011;
5:585) n=3
• ข้อมูลกำรเป็น Harm-reduction ยังจำกัด ไม่เพียงพอ (BMC Public Health 2011; 11:786) n=40
สิ่งที่ไม่รู้
• ควำมกังวลเรื่องกำรใช้ PG ซ้ำๆ เป็นระยะเวลำนำน
• กำรทำปฎิกิริยำของสำรองค์ประกอบกับโลหะที่ใช้ทำบุหรี่ไฟฟ้ำ
• ตัวเครื่องมีควำมหลำกหลำยและไม่ได้ควบคุม
• ตัวเครื่องออกแบบให้เตะตำวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทบุหรี่
• น้ำยำไม่ได้รับกำรควบคุมคุณภำพ ทั้งสำรที่ใส่ลงไปและขนำดของนิโคติน
จำกนั้นได้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เสนอ
คุณรุ่ งทิว ำ ได้กล่ ำวว่ำ ที่ตำมตลำดนั ดที่พิจิตร ได้มีกำรขำยเหมือนกัน แล้ ว บำงครั้งคนที่ขำยเขำได้จัดเป็น
คำรำวำนไปเล่ขำยตำมบ้ำนเลย ซึ่งที่พิจิตรพบเห็นเยอะมำก
คุณศิริพักตร์ ได้กล่ำวว่ำซึ่งก่อนหน้ำนี้ที่ตนได้เคยทำงำนอยู่ที่กรุงเทพ พบว่ ำมีขำยทำงเว็บไซต์อย่ำงมำก แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้ำ ไม่มีกลิ่น ไม่มีควันซึ่งคนทั้วไปอำจจะคิดว่ำไม่เป้นอันตรำยต่อคนอื่น แล้วที่นครสวรรค์ได้พบเห็น
เช่นกัน แล้วได้ยื่นเรื่องไปที่ อย. เพรำะว่ำในบุหรี่ไฟฟ้ำมีส่วนผสมของนิโคติน ผู้ที่จะจำหน่ำยได้ต้องเป็นเภสัช
ตอนนี้ยังรอผลอยู่
คุณสมเกียรติ ได้กล่ำวว่ำ จำกที่ผมดูผมว่ำยังไม่ชัดเจน น่ำจะไม่มีผลเสีย
ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ ได้กล่ำวว่ำ บุหรี่ไฟฟ้ำ (electronic cigarette) คือ ผลิตภัณฑ์ยำสูบจำพวกบุหรี่ บุหรี่ซิกำร์
และบุหรี่แบบกล้องสูบ ซึ่งทำขึ้นจำกอุปกรณ์ประจุแบตเตอรีที่จะส่งผ่ำนนิโคตินไปยังผู้สูบ
ส่วนประกอบ
• ส่วนแบตเตอรี่ (Battery)
• ส่วนตัวสร้ำงควัน และควำมร้อน (Atomizer)
• ส่วนเก็บน้ำยำ (Cartridge) หรือส่วนปำกดูด (Mouth piece)
• ส่วนประกอบสำคัญของยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ คือ น้ำยำ (e-liquid)
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ส่วนน้ำยำ (e-liquid)
ผลิตจำกสำรโพรพลีลีน ไกลคอล (Propylene glycol) กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นตัวทำละลำยระดับที่
บริโภคได้
(Food-Grade) ใช้เป็นตัวละลำยกลิ่นหรือรสชำติกับนิโคติน
ระดับของสำรนิโคตินในน้ำยำระดับสูงมำก (Extra High) มีระดับนิโคติน 20-24 มิลลิกรัม
- ระดับสูง (High) มีระดับนิโคติน 16-18 มิลลิกรัม
- ระดับปำนกลำง (Medium) มีระดับนิโคติน 11-14 มิลลิกรัม
- ระดับต่ำ (Low) มีระดับนิโคติน 4-8 มิลลิกรัม
- ไม่มีนิโคติน (Non) มีระดับนิโคติน 0-2 มิลลิกรัม
นิ โ คติ น สู ง สุ ด (Super High) คื อ 34 มิ ล ลิ ก รั ม ซึ่ ง อำจเกิ ด อั น ตรำยหำกรั บ ในปริ ม ำณมำก
(http://th.wikipedia.org)
ภำพ 12
ตัวอย่ำงน้ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำที่ สสจ. ส่งตรวจ

ส่วนประกอบ e-liquid

ที่มำภำพ 12 จำก ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ภำพ 13

ภำพ 14

ไม่มีฉลาก

ภำพ 15

ภำพ 16

ที่มำภำพ 13,14,15 และ 16 จำก ศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

พบว่ำ กล่องสีเขียวไม่มีฉลำกเรำจึงไม่ได้ทำกำรตรวจ ที่ตรวจกล่องสีขำว สีม่วง และสีฟ้ำ พบนิโคตินทุกสี
UV-VIS spectrometer of nicotine (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก)
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UV-Vis Spectrum ของ sample (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก)

TLC ของ sample (จำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก)

คุณสุริยะ ได้กล่ำวว่ำ ปี 2535 ได้มีกฏหมำยห้ำมสูบบุหรี่ในบำงพื้นที่ออกมำ แล้วตำมร้ำนค้ำทั่วไปที่สำมำรถขำย
ได้ คือ ยำสำมัญประจำบ้ำน ยำสมุนไพร ที่ยังไม่ได้มีกำรแปรรูป ซึ่งนิโคติน ถือว่ำเป็นยำ ถ้ำวำงไว้ในร้ำนทั่วไป
สำมำรถจับได้
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คุณณฤทธิ์ ได้กล่ำวต่อว่ำ มำตรำ ๗๖ ให้รัฐมนตรีมีอำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำระบุ
(๑) ตำรำยำ
(๒) วัตถุที่เป็นยำ
(๓) ยำที่เป็นอันตรำย
(๔) ยำที่เป็นยำควบคุมพิเศษ
(๕) ยำที่เป็นยำสำมัญประจำบ้ำน
(๖) ยำที่เป็นยำแผนโบรำณ
(๗) ยำที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอำยุไว้ในฉลำก
(๘) อำยุกำรใช้ของยำบำงชนิด
(๙) ยำที่ต้องแจ้งคำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรกำกับยำ และข้อควำมของคำเตือน
ฯลฯ
มำตรำ ๑๒ ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต ขำย หรือนำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๐๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
พ.ร.บ.ศุลกำกรโทษปรับเงิน ๔ เท่ำของรำคำ จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณเมธำ ได้กว่ำว่ำ กรมกำรคลังได้มีกำรเก็บภำษี เหล้ำ บุหรี่ เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปี 2556 ได้เก็บภำษีเหล้ำ 60
หมื่นล้ำน ได้เก็บภำษีเบียร์ 60 หมื่นล้ำน ได้เก็บภำษีบุหรี่ 50 หมื่นล้ำน แล้วในกำรนำเข้ำ ซึ่งในประเทศไทย
ไม่ได้จำกัดกี่รำยก็ได้ ของต่ำงประเทศก็ไม่ได้จำกัด แต่ผู้ที่ผลิตบุหรี่ได้คือ โรงงำนยำสูบเท่ำนั้น คือซิกำแรต ยำ
เส้นไม่ได้จำกัด
ประเทศไทย มี 48 ชนิด ต่ำงประเทศ 158 ชนิด ที่มีจำหน่ำย
กฎหมำยยำสูบ ปี 2509
มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัตินี้
"ต้นยำสูบ" หมำยควำมว่ำ พืชนิโคเชียนำทำแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
"พันธุ์ยำสูบพื้นเมือง" หมำยควำมว่ำ ต้นยำสูบที่ปลูกในประเทศไทย มำแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบ
เป็นสีน้ำตำล
"ใบยำ" หมำยควำมว่ำ ใบยำสดหรือใบยำแห้งของต้นยำสูบ
"ยำอัด"* หมำยควำมว่ำ ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยำสูบซึ่งได้ป่นหรือ ย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปน
ด้วยหรือไม่ก็ตำม
*[นิยำมนี้แก้ไขโดย พระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
"ยำเส้น" หมำยควำมว่ำ ใบยำหรือยำอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและ แห้งแล้ว
"ยำสูบ" หมำยควำมว่ำ บุหรี่ซิกำแรต บุหรี่ซิกำร์ บุหรี่อื่น ยำเส้น ปรุง และให้รวมตลอดถึงยำเคี้ยวด้วย
"บุหรี่ซิกำแรต"* หมำยควำมว่ำ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ไม่ว่ำ จะมีใบยำแห้งหรือยำอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วย
กระดำษหรือวัตถุที่ทำขึ้น ใช้แทนกระดำษหรือใบยำแห้ง หรือยำอัด
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัตยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
บุหรี่ซิกำร์"* หมำยควำมว่ำ ใบยำแห้งหรือยำอัด ซึ่งมวนด้วย ใบยำแห้งหรือยำอัด
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*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
"บุหรี่อื่น"* หมำยควำมว่ำ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วย ใบตอง กลีบบัว กำบหมำก ใบมะกำ ใบจำก หรือ
วัตถุอื่นที่มิใช่กระดำษหรือ วัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดำษ และที่มิใช่ใบยำแห้งหรือยำอัด
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
"ยำเส้นปรุง"* หมำยควำมว่ำ ใบยำซึ่งมิใช่ใบยำพันธุ์ยำสูบพื้นเมือง หรือยำอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปน
ด้วยวัตถุอื่นนอกจำกน้ำ
*[นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
"ยำเคี้ยว" หมำยควำมว่ำ ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยำแห้ง นอกจำก ใบยำแห้งพันธุ์ยำสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปน
ด้วยวัตถุอื่นนอกจำกน้ำเพื่ออม หรือเคี้ยว [นิยำมนี้แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512]
(http://www.baanjomyut.com/library/law/139.html)
ดังนั้น น้ำยำบุหรี่ไฟฟ้ำ ไม่เข้ำกับคำจำกัดควำมข้อ ใดเลย ซึ่งถ้ำมีส่วนผสมของน้ำจะไม่ผิดกฎหมำยเลย แต่ ผู้ที่
นำเข้ำยำสูบเข้ำมำ ต้องเสียภำษีตำมกำหนด แล้วศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำมำรถตรวจแยกได้ไหม ว่ำน้ำยำ
บุหรี่ไฟฟ้ำมีส่วนผสมของน้ำหรือป่ำว ?
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ตอบกลับว่ำ มันยำกมำก ซึ่งที่เรำตรวจได้แต่นิโคติน
คำถำม
นิโคติน สำมำรถสังเครำะห์ มำจำกสำรประกอบได้หรือไม่ เช่น A+B+C=นิโคติน หรือสกัดได้แต่จำกใบยำสู บ
เท่ำนั้น(คุณสมเกียรติ)
ตอบ เรื่องนี้ยังไม่ทรำบเหมือนกัน จะต้องกลับไปศึกษำเพิ่มเติม
เสนอ นิโคติน เป็นอย่ำงไร อันตรำยมำกไหม ให้นักวิชำกำรศึกษำหำข้อมูล แล้วเผยแพร่ให้แก่สังคม
สรุป
1. ข้อค้นพบ มีนิโคตินอยู่แน่ๆ ปัญหำคือนิยำมตำม พรบ ยำ, พรบ ยำสูบและพรบ ควบคุมผลิ๖ผลิตภณฑ์ยำสูบ
ข้อค้นพบ แบตเตอรี่ไม่ได้เสียภำษี แต่ถ้ำเสียแล้วต้องคืนสินค้ำ เรื่อง พรบ วัตถุอันตรำยคือฉลำก
2. สินค้ำอันตรำย พรบ คุ้มครองผู้บริโภค
3. Public education สื่อ เครือข่ำย
4. เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ในพื้นที่
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ภำพที่ประชุม
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- บทควำมสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้สนำมกีฬำ
(ร่าง) การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาต่อประเด็นสนามกีฬาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร และอุทัยธานี)
ชมพูนุท อ้นศรี1, ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1,2, จิตรำ โพธิ์เนียม2, สุทธิพงษ์ ยิ่งสูง2, ผศ.(พิเศษ) ดร.สม
ตระกูล รำศิริ2 และ รัฐกร บุญยะคงรัตน์2
1

หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำร ด้ำนกำรควบคุมยำสูบภำคเหนือตอนล่ำงคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร
2
โครงกำรกลุ่มติดตำมเฝ้ำระวังและศึกษำอุตสำหกรรมยำสูบในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำร
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเชิงสารวจภาคตัดขวาง (Crossectional Design) ครัง้ นี ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ผู้ใช้ บริการสนามกีฬาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร และอุทยั ธานี จานวนรวมทังสิ
้ ้น 548 คน
ที่ได้ จากการเก็บตัวอย่างอย่างสะดวก (Convenient Sampling) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการ
ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง ประเด็นเกี่ ยวกับประสบการณ์ การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น
สนามกี ฬาปลอดบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิ ติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (58.8%) (สูงสุด คือ
จังหวัดอุทยั ธานี และต่าสุด คือ จังหวัดกาแพงเพชร) การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (53.5) (สูงสุด คือ จังหวัด
อุทยั ธานีและต่าสุดคือจังหวัดกาแพงเพชร) และการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (61.7%) ในสนามกีฬา
(สูงสุด คือ จังหวัดพิจิตร และต่าสุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ ) และส่วนใหญ่รับรู้ ว่าสนามกีฬาเป็ นสถานที่
ห้ ามสูบบุหรี่ (67.0%) ห้ ามดื่ม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (71.0%) และห้ ามจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
(69.7%) นอกจากนี ้ผู้ใช้ บริ การสนามกีฬาส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังกับผู้สูบ
บุหรี่ ในสนามกีฬา (92.3%) และผู้ที่ดื่มหรื อจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา (92.7%)

คาสาคัญ : ผู้ใช้ บริการสนามกีฬา, บุหรี่ , เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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บทนา
สนามกี ฬาโดยทัว่ ไปหมายถึงสถานที่หรื อบริเวณที่เป็ นสาธารณะใช้ ประโยชน์ร่วมกัน เป็ นสถานที่
ออกกาลังกาย สนามและสถานการกีฬาได้ แก่ อัฒจันทร์ หรื อสถานที่ดกู ีฬาทุกประเภท สถานที่ออกกาลังกาย
ซ้ อมกีฬา เล่นกีฬา หรื อสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทังในร่
้ มและกลางแจ้ ง สระว่ายน ้า สนามกอล์ฟหรื อ
สนามฝึ กซ้ อมไดร์ กอล์ฟ เฉพาะบริเวณพื ้นที่อาคารและบริ เวณที่มีหลังคา สนามและสถานกีฬา ซึง่ มีไว้ สาหรับ
การฝึ กซ้ อมกีฬา การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางกีฬาและการอื่นที่องค์การหน่วยงานผู้ดแู ลเห็นสมควร ตาม
ชนิด ประเภท และความเหมาะสมของสนามและสถานการกีฬานัน้
ในประเทศไทยสนามและสถานกี ฬ าสาธารณะขนาดใหญ่ ในต่างจัง หวัดปั จ จุบันมักอยู่ในความ
ควบคุมดูแลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดหรื อเทศบาลเมือง ที่ให้ บริ การแก่ประชาชน และบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจ อันเป็ นการส่งเสริ มการออกกาลังกายและพัฒนาการกีฬา ให้ แก่ ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร
ต่างๆ ดัง นัน้ ผู้ประสงค์จะขอใช้ สนามและสถานการกี ฬา จะต้ องยื่ นคาขอนุญาตต่อองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดหรื อเทศบาล ซึ่งในบางจังหวัด จะมีการเขียนกฎระเบียบของการใช้ สนามกีฬา คือ ห้ ามนาดื่มหรื อจัด
ให้ มีการจาหน่ายบุหรี่ และสุราภายในสนามกีฬา
จากสถานการณ์การตื่นตัวของประชาชน เพื่อเข้ าชมกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ซึ่งเป็ น
ที่ นิ ย มอย่ า งมาก และจากบทเรี ย นที่ ผ่า นมา มัก พบเห็ น พฤติ ก รรมการสูบ บุห รี่ และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของผู้เข้ าชมและผู้เชียร์ กีฬาบางกลุ่ม ซึ่งก่อให้ เกิดความราคาญต่อผู้เข้ าชมกีฬาและนักกีฬาราย
อื่นๆ เป็ นจานวนมาก และนามาซึ่งปั ญหาเมาสุรา ปั ญหาการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การสญเสี ย
ทรัพย์สิน [1] และปั ญหาผลกระทบทางสุขภาพอีกนานัปการ เช่นโรคตับ [2] มะเร็ งกระเพาะอาหารและ
มะเรงลาไส้ [3] ฯลฯ ซึ่งผลกระทบนัน้ ไม่เพียงแต่เกิดขึ ้นกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านันแต่
้ ยงั ส่งผลกระทบต่ อ
ผู้อื่นในสัง คมในทางเศรษฐกิ จ อี กด้ วย [4] นอกจากนี ้ ยัง พบเห็นการจ าหน่ายและการแอบแฝงโฆษณา
จาหน่ายบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้ วย [5]
ตามกฎหมาย “สนามกีฬา” จัดเป็ นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 และจัดเป็ นสถานที่ที่ห้ามให้ มีการจาหน่ายและดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 31 [6]
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เมื่อบังคับใช้ การควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก็เริ่ มมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจากัดพื ้นที่ใน
การจาหน่ายและการดื่ม การห้ ามขาย ห้ ามดื่มในสถานที่ราชการและสนามกี ฬาของราชการโดยเฉพาะ
สนามศุภ ชลาศัย สนามมัง คลากี ฬ าสถาน ซึ่ง อยู่ในความดูแลของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬ า ซึ่ง
ประเทศอื่นๆ เช่น อิตาลี รัสเซีย และบราซิล ก็ใช้ หลักปฏิบตั ินี ้ ในต่างประเทศ ห้ ามขายไม่ได้ จากัดเฉพาะ
บริ เวณรอบสนามแข่งเท่านัน้ แต่จะครอบคลุมไปถึงพื ้นที่สาธารณะอื่นๆ และครอบคลุมเวลาก่อน และหลัง
การแข่งขันโดยการสนับสนุนสนามกีฬาปลอดเหล้ า -บุหรี่ ได้ ติดป้ายเตือนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 31 ที่กาหนดให้ ห้ามขาย ห้ ามดื่มในสถานที่ราชการ
และสนามกีฬาของราชการ ฝ่ าฝื นมีความผิดจาคุกไม่ เกิน 6 เดือน ปรั บไม่ เกิน 10,000 บาท หรื อ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ
ซึ่งในการผลักดันนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนให้ สนามกีฬาเป็ นสถานที่ปลอดเหล้ า
บุหรี่ การมี ข้อมูลที่ เ ชื่อถื อได้ ที่ ใช้ ส นับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง และติดตามการบัง คับใช้ กฎหมาย
“สนามกี ฬ าปลอดบุห รี่ แ ละเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ” ในเขตภาคภาคเหนื อ ตอนล่า ง (นครสวรรค์ พิ จิ ต ร
กาแพงเพชร และอุทยั ธานี ) โดยเฉพาะฐานข้ อมูลที่มาจากประสบการณ์ การรับรู้ และความคิดเห็นของ
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารสนามกี ฬ าต่อ ประเด็ น สนามกี ฬ าปลอดบุห รี่ แ ละเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ผู้ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรง จึง มี ความจ าเป็ น อย่า งยิ่ง ทัง้ นี เ้ พื่ อ นาไปพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ นงานของการ
สนับสนุน ผลักดันการให้ บริการสนามกีฬากลางเป็ นเขตปลอดบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ของสนามกี ฬาในการปฎิบัติตามพ.ร.บ ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
และ พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ในเก้ าจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสนามกีฬาปลอดเครื่ องดื่มแอลกฮออล์และยาสูบ
ตามกฎหมาย
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วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี ้ เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจภาคตัด ขวาง โดยสารวจกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาอย่างสะดวก
โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วย 1) สนามกีฬาประจาจังหวัดซึงคัดเลือกโดยมี inclusion criteria คือ ต้ องเป็ น
สนามกี ฬาของหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่ประชาชนมาใช้ ประโยชน์ ในทางกี ฬา ออกกาลัง กายและ
พักผ่อนหย่อนใจมากที่สดุ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆทังเกี
้ ่ยวข้ องกับการแข่งขันกีฬาและอื่นๆมากที่สดุ ของ
จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมทังสิ
้ ้น 4 แห่ง และ 2) ประชาชนที่มาใช้ สนามกีฬากลางของจังหวัด โดยการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่าง อย่างแบบสะดวก ( Convenient Sampling ) รวมทังสิ
้ ้น 548 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ประกอบด้ วย แบบสอบถามและแบบสังเกตุที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพ
แล้ ว ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยแบบสังเกตแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลักการสังเกตป้ายห้ าม
สูบ และ ห้ ามดื่ม และสถานที่ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และ แบบสอบถามแบ่งเป็ น4ส่วน คือ ส่วนที่
1ข้ อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้ บริ การสนามกีฬากลาง ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายปลอดบุหรี่
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้ สนามกี ฬา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา เช่น ความถี่แบบร้ อยละ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง
จากการสารวจลงพื ้นที่ในบริ เวณสนามกีฬากลางของอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็ นสถานที่ที่
มี องค์การบริ หารส่วนจัง หวัด เป็ นหน่ว ยงานรั บผิดชอบ (ยกเว้ น นครสวรรค์ มี หน่วยงานรั บผิดชอบ คื อ
เทศบาลนครสวรรค์) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนัน้ เป็ นชายร้ อยละ 45.3 หญิงร้ อยละ
54.7 โดยมีอายุอยูใ่ นช่วงวัยทางาน (เฉลี่ย 36.7 ปี ) ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาต่ากว่า ป.ตรี (เฉลี่ยร้ อยละ 66.4)
มีทงการประกอบอาชี
ั้
พรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, ข้ าราชการบานาญ, ค้ าขาย, บริ ษัทเอกชน,
นักเรี ยน, นักศึกษา, และอาชีพอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างนันเป็
้ นผู้ที่ใช้ สนามกีฬากลางเป็ นประจา เป็ นร้ อยละ 28.2
และใช้ ตามโอกาส เป็ นร้ อยละ 69.8 และโดยส่วนใหญ่เข้ ามาใช้ สนามกีฬาเพื่อมาออกกาลังกาย เป็ นร้ อยละ
51.8 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะกลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้ บริการสนามกีฬาประเด็นสนามกีฬาปลอดเหล้ าและบุหรี่
ลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง
โดยสังเขป

นครสวรรค์
(N=100)

ข้ อมูลทั่วไป
ชาย (ร้ อยละ (N))
38.0 (38)
หญิง (ร้ อยละ (N))
62.0 (62)
อายุ (เฉลี่ย ปี )
39.7
การศึกษา
การศึกษาต่ากว่า ป.ตรี
40.0 (40)
การศึกษา ป.ตรี
45.0 (45)
การศึกษาสูงกว่า ป.ตรี
15.0 (15)
อาชีพ
รับราชการ
91.0 (91)
รัฐวิสาหกิจ
1.0 (1)
ธุรกิจส่วนตัว
0.0
ข้ าราชการบานาญ
1.0 (1)
ค้ าขาย
0.0
บริษัทเอกชน
0.0
นักเรี ยน
0.0
นักศึกษา
3.0 (3)
อื่นๆ
4.0 (4)
ลักษณะการใช้ บริการสนามกีฬากลาง
ใช้ สนามกีฬาเป็ นประจา (ร้ อยละ
(N))
11.0 (11)
ใช้ สนามกีฬาตามโอกาส
89.0 (89)
มาออกกาลังกาย
32.0 (32)
ฝึ กซ้ อมกีฬา
11.0 (11)
แข่งขันกีฬา
48.0 (48)
ชมการแข่งขันกีฬา
53.0 (53)

พิจิตร
(N=100)

กาแพงเพชร
(N=117)

อุทัยธานี
(N=117)

44.4 (44)
55.5 (55)
34.1

55.2 (64)
44.8 (52)
31.5

43.6 (51)
56.4 (66)
41.6

75.5(74)
21.4 (21)
3.1 (3)

60.5 (69)
34.2 (39)
5.3 (6)

89.7 (104)
9.5 (11)
0.9 (1)

20.2 (19)
7.4 (7)
13.8 (13)
3.2 (3)
12.8 (12)
6.4 (6)
14.9 (14)
7.4 (7)
13.8 (13)

13.2 (15)
0.9 (1)
16.7 (19)
2.6 (3)
7.9 (9)
5.3 (6)
16.7 (19)
28.1 (32)
10.5 (12)

5.2 (6)
2.6 (3)
18.1 (21)
1.7 (2)
22.4 (26)
2.6 (3)
3.4 (4)
9.5 (11)
36.2 (42)

50.0 (47)
53.2 (50)
72.3 (68)
12.8 (12)
26.6 (25)
33.0 (31)

39.3 (46)
60.7 (71)
64.1 (75)
25.6 (30)
15.4 (18)
40.2 (47)

12.4 (14)
76.1 (86)
38.6 (44)
14.0 (16)
21.1 (24)
86.0 (98)
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เจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการสนามกีฬา
6.0 (6)
5.3 (5)
4.3 (5)
0.9 (1)
อื่นๆ
2.0 (2)
3.2 (3)
5.9 (7)
5.3 (6)
หมายเหตุ : มี missing data, อาชีพและลักษณะการใช้ บริการสนามกีฬากลาง มีตอบมากกว่า 1 คาตอบ

การปฎิบัตติ าม พ.ร.บ ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ และ พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่ สูบบุหรี่
การศึกษาเชิง สารวจ โดยการทาแบบตรวจสังเกตุในสนามกี ฬาปลอดเหล้ า บุหรี่ ใน 4 จังหวัด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง จานวน 1 ชุด ต่อจังหวัด สถานที่เป็ นสนามกีฬากลางในอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ดาเนินการ
ตรวจสังเกตุประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสถานที่ , มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ , ป้ายพื ้นที่เขตสูบบุหรี่ , ป้ายห้ ามดื่ม
หรื อขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ , สิ่งของหรื อร้ านค้ าที่เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ , กล้ องวงจรปิ ด,
สื่อโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่น ป้ายหรื อ วัสดุอื่นใดที่เป็ นการเชิญชวนให้ ดื่ม
สุราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการตรวจสังเกตุโดยนักวิชาการในเครื อข่ายหน่วยปฏิบตั ิการและวิจยั ด้ าน
การคบบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่างพบว่าจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร มีป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ภายในสนาม
กีฬา กาแพงเพชร พบเห็น สิ่งของหรื อร้ านค้ าที่เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนอุทยั ธานี ไม่พบ
เห็นป้ายใดสิ่งของ หรื อร้ านค้ าใดๆ ที่เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ดังข้ อมูลในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะการพบเห็นป้ายห้ ามสูบบุหรี่ , ป้ายห้ ามดื่ม-ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ , สิ่งของหรื อ
ร้ านค้ าที่เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กล้ องวงจรปิ ดสื่อโฆษณา
หัวข้ อ
1) ป้ ายห้ ามสูบบุหรี่
1.1 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ที่เห็นได้ จากภายนอก เช่น
หน้ าประตูหรื อโดยรอบบริเวณ หรื อไม่
1.2 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดที่ประตูหรื อทางเข้ า
หรื อไม่
1.3 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดภายในสถานกีฬาหรื อไม่
1.4 ป้ายห้ ามสูบ มีข้อความบทลงโทษหรื อไม่
1.5 มีปา้ ยห้ ามสูบบุหรี่ ติดที่บริเวณหน้ าห้ องน ้า
หรื อไม่

นครสวรรค์

พิจิตร

กาแพงเพชร

อุทัยธานี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
มี
มี

มี
มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
237 | P a g e

1.6 มีปา้ ยพื ้นที่เขตสูบบุหรี่ ภายในสถานที่หรื อไม่
2) ป้ ายห้ ามดื่ม-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.1 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขายที่เห็นได้ จากภายนอก เช่นติด
ที่รัว้ หรื อหน้ าประตูทางเข้ าสนามกีฬา หรื อไม่
2.2 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขาย ติดที่ประตูหรื อทางเข้ า
หรื อไม่
2.3 มีปา้ ยห้ ามดื่ม-ขาย ติดภายในสถานกีฬาหรื อไม่
2.4 ป้ายห้ ามดื่ม-ขาย มีข้อความบทลงโทษหรื อไม่
3) สิ่งของหรือร้ านค้ าที่เกี่ยวกับบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล้ องวงจรปิ ดสื่อโฆษณา
3.1 มีที่เขี่ยบุหรี่ หรื อกระบะทรายดับบุหรี่
3.2 มีร้านค้ าที่ขายบุหรี่ หรื ออุปกรณ์สาหรับจุดบุหรี่
3.3 มีร้านค้ าในบริเวณใกล้ เคียงและบริเวณต่อเนื่อง
ที่ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.4 มีร้านค้ าในบริเวณใกล้ เคียงและบริเวณต่อเนื่อง
ที่ขายบุหรี่
3.5 กล้ องวงจรปิ ด
3.6 สื่อโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม เช่น ป้ายหรื อวัสดุอื่นใดที่เป็ นการเชิญชวน
ให้ ดื่มสุราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

ผลการส ารวจพบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารพบเห็ น พฤติ ก รรมการสูบ บุห รี่
(58.8%) (สูงสุดจังหวัดอุทยั ธานี และต่าสุดจังหวัดกาแพงเพชร) การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (53.5) (สูงสุด
จังหวัดอุทยั ธานีและต่าสุดคือจังหวัดกาแพงเพชร) และการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (61.7%) ในสนามกีฬา
(สูงสุดจังหวัดพิจิตร และต่าสุดจังหวัดนครสวรรค์) ดังผลสารวจในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การพบเห็นการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร
(N=100) (N=100)
(N=117)
พบเห็นการสูบบุหรี่
58.0 (58) 59.8 (58) 47.0 (55)
พ บ เ ห็ น ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 55.0 (55) 52.6 (51) 46.5 (54)
แอลกอฮอล์
พ บ เ ห็ น ก า ร ข า ย เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 34.0 (34) 52.6 (51) 38.5 (45)
แอลกอฮอล์
หมายเหตุ : มี missing data
ประสบการณ์ (ร้ อยละ(N))

อุทัยธานี
(N=117)
61.2 (71)
53.8 (63)
24.3 (28)

การรั บรู้ และความคิดเห็นของผู้ใช้ สนามกีฬา
จากผลการสารวจในตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้ สนามกีฬาส่วนใหญ่รับรู้ว่าสนามกีฬาเป็ นสถานที่ห้ามสูบ
บุหรี่ (67.0%) ห้ ามดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (71.0%) และห้ ามจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (69.7%) ยัง
พบอีกว่า ประชาชนผู้ใช้ บริ การสนามกีฬา ทัง้ 4 จังหวัดนี ้เคยได้ ยินการประชาสัมพันธ์ (ประกาศหรื อ เสียง
ตามสาย)และเคยเห็นป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ห้ามขาย/ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถึง50% (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 การรับรู้กฏหมาย
การรั บรู้ กฎหมาย (ร้ อยละ

นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร
(N))
(N=100) (N=100)
(N=117)
รับรู้วา่ สนามกีฬาเป็ นเขตปลอดบุหรี่
73.0 (73) 81.7 (76) 62.1 (72)
รั บ รู้ ว่ า สนามกี ฬ าเป็ นเขตห้ าม ดื่ ม 74.0 (74) 81.7 (76) 74.1 (86)
แอลกอฮอล์
รั บ รู้ ว่ า สนามกี ฬ าเป็ นเขตห้ าม ขาย 73.0 (73) 82.8 (77) 68.1 (79)
แอลกอฮอล์
หมายเหตุ : มี missing data

อุทัยธานี
(N=117)
64.7 (75)
69.0 (80)
71.6 (83)
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ตารางที่ 5 ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินการของสนามกีฬา
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการดาเนินการ นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร อุทัยธานี
ของสนามกีฬา (ร้ อยละ(N))
(N=100) (N=100) (N=117)
(N=117)
เคยได้ ยินการประชาสัมพันธ์
(ประกาศ หรื อ เสียงตามสาย)

19.0 (19)

49.5 (46)

25.6 (30)

29.2 (33)

เคยเห็นป้ายห้ ามสูบบุหรี่

66.0 (66)

56.3 (54)

52.6 (61)

66.4 (73)

43.0 (43)

48.4 (45)

41.7 (48)

58.8 (67)

เคยเห็ น ป้ า ยห้ ามขาย/ดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์
หมายเหตุ : มี missing data

นอกจากนี ้ผู้ใช้ บริการสนามกีฬาส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา อาจ
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ บริ การสนามกีฬาหรื อชมกีฬาเห็นด้ วยกับการที่ผ้ บู ริ หารสนามกีฬาแห่งนี ้
ควรมีการดาเนินการจัดให้ สนามกีฬาปลอดบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นด้ วยกับการบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างจริ งจังกับผู้สบู บุหรี่ ในสนามกีฬา (92.3%) และผู้ที่ดื่มหรื อจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา
(92.7%) และส่วนใหญ่ จ ะมาใช้ บริ การสนามกี ฬ าหรื อชมกี ฬ ามากขึน้ ถ้ ามั่น ใจว่า สนามกี ฬ ามี ความ
ปลอดภัย(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นต่อการดาเนินการสนามกีฬาปลอดบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ความคิดเห็น
1.การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา อาจ
ส่ง ผลต่อ ความปลอดภัย ในการใช้ บ ริ ก ารสนาม
กีฬาหรื อชมกีฬา
2. ท่านจะมาใช้ บริ การสนามกีฬาหรื อชมกีฬามาก
ขึ ้น ถ้ ามัน่ ใจว่า สนามกีฬามีความปลอดภัย
3. ผู้บริ หารสนามกีฬาแห่งนี ้ ควรมีการดาเนินการ
จั ด ให้ สนามกี ฬ าปลอดบุ ห รี่ และเครื่ อง ดื่ ม
แอลกอฮอล์

เห็นด้ วยและเห็นด้ วยอย่ างยิ่ง (ร้ อยละ(N))
นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร อุทัยธานี
(N=100) (N=100)
(N=117)
(N=117)
86.0 (86)

83.7 (82)

76.1 (89)

82.9 (97)

92.0 (92)

94.9 (93)

85.5 (100)

98.3 (115)

94.0 (94)

92.8 (91)

86.3 (101)

100.0 (117)
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4. ควรมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังกับผู้สบู
บุหรี่ ในสนามกีฬา
5. ควรมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังกับผู้ดื่ม
หรื อผู้ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา
หมายเหตุ : มี missing data

94.0 (94)

92.8 (91)

84.6 (99)

100.0 (117)

94.0 (94)

93.8 (92)

84.6 (99)

100.0 (117)

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการสารวจพบว่าผู้ใช้ สนามกีฬามีการรับรู้กฎหมายค่อนข้ างดี และให้ การสนับสนุนนโยบาย
เป็ นอย่างดี แต่หน่วยงานที่ดแู ลสนามกีฬายังไม่ได้ จดั สภาพสิ่งแวดล้ อมเช่นการติดป้าย จัดสถานที่ให้ เอื ้อต่อ
การเป็ น สนามกี ฬ าปลอดเหล้ า และยาสูบ อย่ า งแท้ จ ริ ง ฉะนัน้ สถานการณ์ ก ารสูบ บุห รี่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการจ าหน่ายเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ในสนามกี ฬ าในเขตจัง หวัดภาคเหนื อตอนล่ างตาม
ประสบการณ์ของผู้ใช้ บริการสนามกีฬายังคงเป็ นปัญหาที่ท้าทายและต้ องได้ รับการแก้ ไขต่อไป
จากการผลศึกษานี ้ ควรจะให้ ความสาคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการสูบบุหรี่
และดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ควรมีการควบคุมอย่าง
เป็ นรูปธรรม ดังนี ้ [7]
1.ควรมี มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิดการรั บรู้ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ บริ การสนามกี ฬ าและผู้
จาหน่ายบุหรี่ หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทราบถึงพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และ
พ.ร.บ. ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
2.ควรมีม าตรบัง คับใช้ กฎหมายเกี่ ยวกับสนามกี ฬ าปลอดบุหรี่ และเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ อย่าง
จริ งจัง มีเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติของผู้จาหน่ายบุหรี่
หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อรู ปแบบต่างๆ นอกเหนือจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เพื่อให้
ประชาชนได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม บุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้ ทราบ
กฎระเบียบ ข้ อห้ าม โทษและความสูญเสียจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ นาไปใช้ ในการวางแผนกิจกรรม รณรงค์ และใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานเพื่อติดตามการดาเนินการ
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ชุดกิจกรรมที่ 3 เพื่อพัฒนาทีมนักวิจัยประเมินผลเสริมพลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
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กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนำทีมวิจัยประเมินผลเสริมแรง
3.1.1 โครงกำรจัดศึกษำดูงำนและกำรจัดกำรควำมรู้
สรุปรายงานการประชุม
โครงการจัดศึกษาดูงานและการจัดการความรู้
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
ณสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สศส.) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
2

คุณชมพูนทุ อ้ นศรี

3

คุณวรรณพร แซ่เตียว

4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณสอน ขาปลอด
นางสาวรัตนา ทัง่ จ้ อย
นายชาติรัฐ เครื อหงษ์
นายเสถียร ทองโต
นายชาตรี ป้อมเปิ น้
นายธวัช หมัดเต๊ ะ
นางสาวนภินทร ศิริไทย
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยึด
นางสาวอุรพิณ ชูเกาะทวด

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สศส.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สศส.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สศส.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สศส.)

วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
คุณสอน ขำปลอด พูดถึงกำรนำเสนอควำมรู้ให้แต่ละจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง เครือข่ำย
ประชำคม เก่งพู ด เก่งน ำเสนอ แต่ก ำรจั ดกำรควำมรู้ ยัง มีปัญ หำ ยังไม่เกิ ดกำรดึง องค์ ควำมรู้ใ หม่ๆ ขึ้นมำ
กระบวนกำรประชุมก็ซ้ำๆ เหมือนเดิม เกิดควำมเบื่อหน่ำยของควำมรู้ที่ได้ เสนอแนะว่ำ ในทุกครั้งที่จัดประชุม
ควรจะมีสักครึ่งวันที่หำวิธีกำรใหม่ๆ ไปนำเสนอให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฟัง จึงอยำกจะเชิญชวนให้ใช้กระบวนกำร
KM เริ่มนำไปใช้ใน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้เกิดทีมงำนที่มีประสิทธิภำพเกิดขึ้น ทำงทีมงำนของเรำกำลังพยำยำมให้คน
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ที่มีจิตอำสำ ที่ต้องกำรรู้ว่ำงำนที่พวกเขำทำมำมีคุณค่ำอะไร มีควำมรู้ใหม่ขึ้นมำแชร์ให้คนอื่นได้ไหม จึงอยำกให้
ทำง สคส. ไปเป็น tainer เครื่องมือให้คนจิตอำสำ ภำคเหนือตอนล่ำง ได้นำไปใช้ช่วยในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อน
สำหรับเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำในภำคเหนือตอนล่ำงนี้มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรรณรงค์ มำ 5-6 ปีแล้ว เรำเริ่ม
เรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆ กับส่วนกลำง แต่ยังไม่มีกำรดำเนินกำรเรียนรู้กับ สคส. จึงอยำกจะเชิญชวนให้มำ
เรียนรู้ไปด้วยกัน
ดร.ประพนธ์ ผำสุกยึด ผู้อำนวยกำร สคส. กล่ำวว่ำ สคส. เดิมรับทุนจำก สสส. เป็นระยะเวลำ 3 ปี
สคส. จะเน้นทำอย่ำงไรให้ประชำชนไทยได้มีกำรเรียนรู้ KM เอำไปใช้ในโจทย์ต่ำงๆได้ ต่อมำ สคส. ได้ดำเนินกำร
ตั้งเป็นมูลนิธิ รับเป็นที่ปรึกษำ หำเงินเลี้ยงตนเอง โดยไม่ได้รับทุนจำก สสส. อีก
ผศ.ดร. ปิ ยะรัตน์นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัว หน้ำ หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสู บ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร กล่ำวว่ำ จุดประสงค์ของเรำนั้น ไม่ได้ให้ สคส. ลงไป
ถอดบทเรียนให้เรำทั้งชุด แต่ใคร่ขอเชิญชวนให้ไปเป็น trainer ถ่ำยทอด KM โดยหน่วยวิจัยฯ ทำชุดควำมรู้ เพื่อ
ไป support กับงำน action ในพื้นที่ โดยชักชวนให้เขำทำด้วย เพื่อขับเคลื่อนชุดนโยบำยขับเคลื่อนของจังหวัด
แต่เมื่อเขำได้ลงไปทำกำรขับเคลื่อนในพื้นที่แล้ว กระบวนกำรของทีมงำนเรำนั้น ต้องกำรอยำกรู้ต่อไปอีกว่ำ สิ่ งที่
เรำทำนั้น ส่งผลให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ เกิดคุณค่ำอะไร เรียนรู้อะไรใหม่จำกสิ่งที่ได้ ตอนนี้ ทีมของเรำ ยังคิดว่ำขำด
ข้อมูลเหล่ำนี้อยู่ จึงควรจะมี KM ทีมของเรำ ต้องกำรที่จะได้บทเรียนควำมรู้เชิงกระบวนกำร กิจกรรมที่ทำมำ
เช่น งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ทำมำประมำณ 5 ปีแล้วในภำคเหนือตอนล่ำง
คุณอุรพิณ ชูเกำะทวด กล่ำวเสนอแนะควำมรู้สึกของคนที่มีจิตอำสำ ว่ำ พวกเขำเหล่ำนั้น รู้สึกแบบเรำ
หรือยัง เขำจะได้นำไปลองใช้จริงๆ ถ้ำเขำยังรู้สึกว่ำ งำนเยอะ เรำต้องทำให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคย ชินกับวัฒนธรรมลง
ไป ต้อง
ทำซ้ำๆ เป็นปีๆ จนชิน ผู้เข้ำร่วมคือใครกันแน่นั้น จะเป็นทีมวิจัยหรือคนทำงำน ทำงทีมหน่วยวิจัยฯ ควรจะกลับ
ลองไปประเมินว่ำ ใครควรเรียนเรื่องอะไร อยำกให้ลงไปในจังหวัดที่คิดว่ำใช่จริงๆ แนะนำให้เชิญคุณสุรเดช เดช
คุ้มวงศ์ (เครือข่ำยฯ ผู้สูงอำยุ) หรือ เชิญคุณหมอลินภำ เป็นวิทยำกรนำเสนอเครื่องมือนี้ ว่ำ จะช่วยอะไรได้บ้ำง
เล่ำให้เฉพำะทีมกลำงก่อนก็ได้ เครื่องมือถอดบทเรียน นั้น คือ กำรที่ให้เขำได้ถอดบทเรียน และเรำจะช่วยให้เขำ
ได้เอำบทเรียนที่ถอดแล้วนั้นไปใช้ ทำให้เขำรู้สึกว่ำ ทุกคนมีควำมรู้ ลดอีโก้ ค้นหำควำมสำเร็จให้คุณค่ำกับคน มำ
ติด ต่อ ประสำนงำนกั บ สถำบั น ควำมรู้ ที่เ ก่ งเรื่ องนั้ นๆ KM เป็ นเสมือ น intervention(กิ จ กรรมที่ เ ปลี่ ย น
behavior) มำกกว่ำกำรประเมินผลโครงกำร เป็นกำรหยิบเทคนิคบำงเรื่อง เช่น กำรไปสอนนักเรียนมัธยมไม่ให้
เข้ำใกล้บุหรี่ เรำก็ใส่ชุดบุหรี่ไปเลย ไม่ใช้ social network โดยกระบวนกำร KM คนในวงจะได้งำนเป็นอันดับ
แรก นำบุคคลที่มีควำมรู้จริงๆไปให้ข้อมูลคนใหม่ สำมำรถทำได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศได้ดี ในขณะเดียวกัน
เรำก็เก็บข้อมูลของเขำ เพื่อมำยกระดับอีกที ทำงทีมต้องคุยกันว่ำ option กำรแบ่งแบบไหน ได้ผลประโยชน์ดี
ที่สุด ต้องทรำบว่ำ เขำสนใจหัวข้อเรำหรือยัง นำคนที่มีควำมรู้มำเจอกับคนที่ขำดควำมรู้ จะได้สนุกสนำน โดย
กำรให้ควำมรู้นั้น ไมใช้เวลำนำนเกินไป
คุณธวัช หมัดเต๊ะ กล่ำวเสริมว่ำ จะทำอย่ำงไรให้รู้ว่ำ เขำขำดเรื่องอะไรนั้น ? ให้จับคนกลุ่มเดียวกันมำ
รวมกัน เรำต้องมีเทคนิคในกำร design แต่ละ case มีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เช่น ผู้สูงอำยุบำงคน อ่ำนชื่อยำ
ตรงหน้ ำซองยำไม่ออก หรื อควำมเข้ำใจของผู้ สู งอำยุที่ผิ ดไป เช่น หน้ำซองยำเขียนไว้ว่ำ ให้ แช่ยำในที่เย็น
ผู้สูงอำยุดันเอำยำไปแช่ในแก้วน้ำ โครงกำร KM เมื่อลงมือดำเนินกำรแล้ว ทีมวิจัยจะต้องทำกำรเก็บข้อมูล KM
เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ใ ส่ควำมรู้ให้เขำให้ได้ผลลัพธ์ มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น โครงกำร KM ทำให้เกิดกำร
ไหลเวียนควำมรู้ภำยในได้ดีกว่ำ ทบทวนรอบใหม่ให้ดีขึ้น ใช้ควำมรู้บ้ำง ในกำรคิดค้นว่ำ ควรใช้เทคนิคอะไรให้
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พัฒนำดีขึ้นได้ โดยกำรใช้เครื่องมือจำกคนอื่น มำทำให้เรำดีขึ้น แลกเปลี่ยนควำมรู้เ ป็นคู่ หรือแลกเปลี่ยนเป็น
กลุ่ม แต่ face to face ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด
คุณนภินทร ศิริไทย ได้เสนอข้อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรถอดบทเรียน สรุปได้ว่ำ มี 2 วิธี คือ
1. ถอดควำมรู้ในงำนที่ทำ
2. ถอดบทเรียนจำกคนทำงำนที่ทำเรื่องนี้ ว่ำทำงำนเรื่องอะไรบ้ำง เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กัน แล้วเอำ
ควำมรู้ไปใช้หรือไม่ ถ้ำนำควำมรู้ไปใช้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องนำเอำไปใช้ ชุดคำถำม คือ เรำต้องกำรถำมอะไร ให้
เขำเล่ำเรื่องว่ำ เขำทำเรื่องนี้มำได้อย่ำงไร ทั้ง ในเชิงวิเครำะห์และเชิงสังเครำะห์ บำงกรณี เรำอำจต้อง
ถอดบทเรียนให้เขำ บำงกรณีสอนเขำให้ถอดบทเรี ยนเอง เรียนรู้เครื่องมือ สอนวิธีฝึกปฏิบัติให้เขำเห็น
คุณค่ำ มีกำรลงไปจัดอบรมสัก 3 วัน ซึ่งบำงคนอำจเข้ำใจแล้วนำไปปฏิบัติได้เลย ทำไปด้วย เรียนรู้
กระบวนกำรไปด้วยได้ ถือว่ำเป็นไปตำมแผน workshop บำงกรณีให้คนอื่นไปถอดบทเรียนให้เขำ ให้รู้
ว่ำเขำมีกระบวนกำรอย่ำงไร เป็นต้น
ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม
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กิจกรรมที่ 3.2 โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่
3.2.1 โครงกำรประเมินผลยุทธศำสตร์เมืองพิดโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่ ปี 2556 และ
กำรประชุมวำงแผนงำน และดำเนินกำรวิจัยนำร่อง งำนวิจัยประเมินผลโครงกำรเมืองสุขภำพดี
ปลอดบุหรี่และเหล้ำ ณ ภูหินร่องกล้ำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
กาหนดการประชุม
วางแผนงานและดาเนินการวิจัยนาร่อง
งานวิจัยประเมินผลโครงการเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า จังหวัดพิษณุโลก
*********************************************************************
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เวลา

หัวข้อ

วันอังคำรที่ 5 พ.ย 56
09.00-11.30 น. เดินทำงจำกอำเภอเมืองจังพิษณุโลก ขึ้นรถที่ สสจ.
11.30-13.30 น. พักผ่อนเข้ำที่พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน เดินชม
สถำนที่
13.30-15.30 น. ชี้แจงงำนวิจัย
แบ่งกลุ่ม ฝึกใช้แบบสอบถำม
15.30-18.00 น. เยี่ยมชม ภูหินร่องกล้ำ
18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น พักผ่อนตำมอัธยำศัย
วันพุธที่ 6 พ.ย. 56
08.00 -9.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.30 น.
11.30-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ
เตรียมพร้อมลงพื้นที่ลองใช้แบบสอบถำม
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนำร่อง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
อภิปรำย ปัญหำอุปสรรถ ปรับ และนำกลับไปใช้จริง
เดินทำงกลับพิษณุโลก

วิทยาการ/ผู้ประสานงาน
ผู้ประสำนงำน : อ้อย
คุณเสถียร
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์

เจ้ำของพื้นที่ระบุ พื้นที่นำร่อง
ผู้ประสำนงำน : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์

หมายเหตุ : วันที่ 5 พ.ย.56 รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 15.00 น.
วันที่ 6 พ.ย.56 รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.00 น., 14.30 น.
ทั้งนี้ กาหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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สรุปรายงานการประชุม
วางแผนงานและดาเนินการวิจัยนาร่อง
งานวิจัยประเมินผลโครงการเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 ณ.ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
2

คุณสุดำพร ปุยแก้ว

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณสอน ขำปลอด
คุณเสถียร ทองโต
คุณวัชรำ งำมดี
คุณปรำโมทย์ เย็นบุญธรรม
คุณล้วน เรืองมี
คุณประดิษฐ์ เพียรใจดี
คุณกิติวิภำ เครือวงค์
คุณเกื้อกูล บุญเทอม
นำยธเนศ อิ่มกระจ่ำง
นำยสมัญญำ บัวครื้น

หน่วยงาน
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสถิติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอวังทอง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบำงกระทุ่ม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนครไทย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอชำติตระกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอชำติตระกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอวัดโบสถ์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเนินมะปรำง
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วำระกำรประชุมและสรุปผลกำรประชุมโดยย่อ
จำกกำรประชุมได้มีกำรแก้ไขแบบสอบถำมและได้ลงพื้นที่จริงเพื่อทดลองใช้แบบสอบถำม
แบบสอบถำมแบบเดิม
เลขที่
ตำบล……………….หมู่บ้ำน………………..บ้ำนเลขที…
่ ……….คนที.่ .............................

หน่วยปฎิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
Tobacco Control Research Unit
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสอบถาม
ประเมินผลลัพธ์ยทุ ธศาสตร์เมืองพิษณุโลกสุ ขภาพดี ปลอดเหล้า บุหรี่ ปี 2556

คาชี้แจง
ชศาสตร์เมืมหาวิ
พิษณุโลก ปลอเหล้ำ บุหรี่ ปี
กำรสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์ยคณะเภสั
ุทธศำสตร์
องพิทษยาลัณุยโนเรศวร
ลกสุขภำพดี
2556 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรวำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกเหล้ำ และบุหรี่ สำหรับประชำกรจังหวัด
พิษณุโลกและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นแนวทำงในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ในอนำคตต่อไป โดยกำรนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอในภำพรวมซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ
ต่อผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนให้ตอบคำถำมตำมควำมเป็นจริง
โดยแบบสอบถำมประกอบด้วยคำถำม 4 ส่วน ได้แก่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิจทำนวน
ยาลัยนเรศวร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
5 พิษข้ณุอโลก
ส่วนที่ 2 แบบประเมินกำรรับรู้ ทัศนคติควำมตระหนักเกี่ยวกับกฎหมำย จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ผลกระทบจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 5 กำรรับรู้โครงกำรฯ
จำนวน 1 ข้อ
กำรสำรวจในครั้งนี้มีควำมสำคัญต่อผู้วิจัยเป็นอย่ำงมำกและเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญเชิงนโยบำยสำหรับ
ประชำกรจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนตอบคำถำมทุกให้ครบทุก
ข้อ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรสำรวจครั้งนี้
คณะผู้วิจัย
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง : กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง หรือเติมข้อควำม เพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้
1. เพศ
( ) ชำย
( ) หญิง อำยุ (ระบุ) ……… ปี
2. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี (ระบุ)…………………..
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3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
( )ไม่ได้ศึกษำ ( ) ประถมศึกษำ ( ) มัธยมศึกษำตอนต้น ( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย
( ) อนุปริญญำตรี ( ) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ( ) สูงกว่ำปริญญำตรี
4. อำชีพหลัก
( ) รับรำชกำร/พนักงำนของรัฐ ( ) รัฐวิสำหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว/บริษัทเอกชน
( ) ข้ำรำชกำรบำนำญ
( ) ค้ำขำย
( ) ทำกำรเกษตร
( ) นักเรียน
( ) นิสิต/นักศึกษำ
( ) อื่นๆระบุ……………..
5. รำยได้/เดือนเฉลี่ย................................. บำท
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการรับรู้ ทัศนคติความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย
คาชี้แจง : กรุณำทำเครื่องหมำยกำกบำท ( ) ลงในช่องสี่เหลี่ยมของคำถำมแต่ละข้อ
1. ท่ำนเคยได้ยินหรือรู้จักพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
[ ] ไม่เคย
[ ] เคย
2. ข้อใดต่อไปนี้ระบุอยู่ในพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทำเครื่องหมำย  ในช่องควำม
คิดเห็นของท่ำน
ท่านทราบหรือไม่ว่าในกฎหมายมี...
3. มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด ศำสนสถำน
4. มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสวนสำธำรณะ
5. มำตรกำรห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ
6. มำตรกำรห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
บริบูรณ์

ใช่

ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
7. ท่ำนเคยเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ตำมสถำนที่สำธำรณะหรือไม่ ( ) เคย
8. ท่ำนเคยเห็นกำรจับฉลำกเหล้ำตำมร้ำนขำยของชำหรือไม่
( ) เคย

ไม่ใช่ ไม่ทราบ

( )ไม่เคย
( )ไม่เคย

9. ทัศนคติที่มีต่อนโยบำยแอลกอฮอล์และกำรดื่มแอลกอฮอล์
เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด มาก
ความคิดเห็น

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็นด้วย
น้อย

ไม่เห็น
ด้วย

1) กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพชีวิตและทรัพย์สิน
2) กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหำ
ชีวิตแต่อย่ำงใด
3) งำนเลี้ยงต่ำงๆต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้งำนสนุกสนำน
4) ควรมีกำรควบคุมจุดจำหน่ำยแอลกอฮอล์ใน
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ชุมชน
5) ควรเพิ่มรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้
เยำวชนเข้ำถึงน้อยลง
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยำสูบ
1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
( ) ไม่เคย
[ ] ทุกวัน (7วัน/สัปดำห์)
[ ] ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน)
[ ] เกือบทุกวัน (5-6วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 8-11 วัน/ปี
[ ] วันเว้นวัน (3-4วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 4-7 วัน/ปี
[ ] ทุกสัปดำห์ (1-2 วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 1-3 วัน/ปี
2. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ)
[ ] ไม่เคยดื่ม
[ ] สุรำขำว
[ ] สุรำสี*
[ ] เบียร์
[ ] ไวน์องุ่น แชมเปญ
[ ] ไวน์คูลเลอร์**
[ ] เหล้ำปั่น
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ..........................................
* สุรำสี เช่น วิสกี้ บรั่นดี แม่โขง แสงโสม Ben more 100 Pipers Johnny Walker Red Label ** ไวน์
คูลเลอร์ เช่น สปำย คูลเลอร์คลับ ไนท์ บัคคำดี้
3. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยสูบยำสูบประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ)
[ ] ไม่เคยสูบ
[ ] บุหรี่โรงงำน
[ ] บุหรี่มวนเอง
[ ] บุหรี่ไร้ควัน
[ ] บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ...........................................
4. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน
5. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่หรือยำสูบ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน
6. ท่ำนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกแหล่งใดมำกที่สุด
[ ] ไม่เคยซื้อ
[ ] ร้ำนขำยของชำ [ ] ร้ำนคำรำโอเกะ/ร้ำนอำหำร
[ ]ร้ำนสะดวกซื้อ
[ ] ผับ/บำร์
[ ]ห้ำงสรรพสินค้ำ [ ] แหล่งผลิตในชุมชน
[ ]ร้ำนขำยเหล้ำ
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ………………………….
7. ท่ำนเคยดื่มหรือเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่บ้ำนหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
8. ท่ำนเคยสูบหรือเห็นกำรสูบบุหรี่ที่บ้ำนหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตสมรสหรือควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรักของท่ำน
หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
2. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยทำให้เกิดผลเสียต่อควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในครอบครัวรวมทั้งลูกของท่ำน
หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
3. ท่ำนเคยทะเลำะวิวำทขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
4. ท่ำนเคยมีปัญหำทำงกฎหมำยเนื่องจำกกำรขับรถหลังดื่มแอลกฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
5. ท่ำนเคยมีปัญหำทำงสุขภำพร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
6.ท่ำนเคยได้รับผลกระทบจำกกำรดื่มของผู้อื่นหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ส่วนที่ 5 การรับรู้โครงการ
1.ท่ำนเคยได้ยินชื่อหรือเข้ำร่วมโครงกำรพิษณุโลกเมืองสุขภำพดีปลอดบุหรี่และเหล้ำ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคยได้ยินชื่อ
 เคยเข้ำร่วม
------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำตอบทุกข้อคำถำม ---------------------
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(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ชื่อผู้เก็บข้อมูล………………………………………………………………
แบบสอบถำมที่แก้ไขแล้ว
สาหรับ

นักเรี ยน
ประชาชน

เลขที่
อำเภอ.........................................ตำบล……….......................……….หมู่ท…
ี่ ……………………

หน่วยปฎิบตั ิการวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
Tobacco Control Research Unit

แบบสอบถามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเมินผลลัพธ์ยุทธศาสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภาพดี ปลอดเหล้า บุหรี่ ปี 2556-57
คาชี้แจง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
กำรสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเพื่อประเมินผลลั
พธ์ยุทธศำสตร์เมืองพิษณุโลกสุขภำพดี ปลอดเหล้ำ บุหรี่
ปี 2556 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรวำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกเหล้ำ และบุหรี่ สำหรับประชำกร
จังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นแนวทำงในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในอนำคตต่อไป โดยกำรนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอในภำพรวมซึ่งจะไม่เกิด
ผลกระทบใดๆ ต่อผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนให้ตอบคำถำมตำม
ควำมเป็นจริง โดยแบบสอบถำมประกอบด้วยคำถำม 5 ส่วน ได้แก่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จำนวน
5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินกำรรับรู้ ทัศนคติควำมตระหนักเกี่ยวกับกฎหมำย จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ผลกระทบจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 5 กำรรับรู้โครงกำรฯ
จำนวน 1 ข้อ
กำรสำรวจในครั้งนี้มีควำมสำคัญต่อผู้วิจัยเป็นอย่ำงมำกและเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญเชิงนโยบำยสำหรับ
ประชำกรจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนตอบคำถำมทุกให้ครบทุก
ข้อ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรสำรวจครั้งนี้
คณะผู้วิจัย
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง : กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง หรือเติมข้อควำม เพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้
1. เพศ
( ) ชำย
( ) หญิง อำยุ (ระบุ) ……… ปี
2. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี (ระบุ)………………………………....
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
( )ไม่ได้ศึกษำ ( ) ประถมศึกษำ ( ) มัธยมศึกษำตอนต้น ( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย
( ) อนุปริญญำตรี ( ) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ( ) สูงกว่ำปริญญำตรี
4. อำชีพหลัก
( ) รับรำชกำร/พนักงำนของรัฐ ( ) รัฐวิสำหกิจ
( ) พนักงำนบริษัทเอกชน
( ) ข้ำรำชกำรบำนำญ
( ) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว ( ) ทำกำรเกษตร
( ) นิสิต/นักศึกษำ
( ) นักเรียน
( ) ไม่ได้ทำงำน
( ) อื่นๆระบุ……………..
5. รำยได้/เดือน เฉลี่ย................................. บำท
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการรับรู้ ทัศนคติความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย
คาชี้แจง : กรุณำทำเครื่องหมำยกำกบำท ( ) ลงในช่องสี่เหลี่ยมของคำถำมแต่ละข้อ
3. ท่ำนเคยได้ยินหรือรู้จักกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
[ ] ไม่เคย
[ ] เคย
4. ข้อใดต่อไปนี้ระบุอยู่ในกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยำสูบ โดยทำเครื่องหมำย  ใน
ช่องควำมคิดเห็นของท่ำน
ในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่า....
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
2.1 ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด ศำสนสถำน
2.2 ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสวนสำธำรณะ
2.3 ห้ำมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ
2.4 ห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
ในกฎหมายควบคุมยาสูบ ระบุว่า....
2.5 ห้ำมสูบบุหรี่ ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ
2.6 ห้ำมสูบบุหรี่ ในโรงพยำบำล
2.7 ห้ำมสูบบุหรี่ ภำยในอำคำรสถำนที่รำชกำร เช่น โรงพัก ศำลำกลำง
จังหวัด ที่ว่ำกำรอำเภอ
2.8 ห้ำมสูบบุหรี่ ในยำนพำหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ
2.9 ห้ำมสูบบุหรี่ สถำนีขนส่ง ป้ำยรถ สนำมบิน สถำนีรถไฟ
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะในอาเภอของท่าน
3. ท่ำนเคยเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมสถำนที่สำธำรณะเช่น วัด โรงเรียน สถำนที่รำชกำร หรือไม่
( ) เคย ( )ไม่เคย
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4. ท่ำนเคยเห็นกำรจับฉลำกชิงรำงวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมร้ำนขำยของชำหรืองำนเทศกำลต่ำงๆหรือไม่
( ) เคย ( ) ไม่เคย
5. ทัศนคติที่มีต่อนโยบำยแอลกอฮอล์ กำรดื่มแอลกอฮอล์และนโยบำยควบคุมบุหรี่หรือยำสูบ
ความคิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

5.1 กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ชีวิต
และทรัพย์สิน
5.2 กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยแก้ปัญหำชีวิตได้
5.3 งำนเลี้ยงต่ำงๆต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้งำนรื่น
เริงหรือสนุกสนำน
5.4 หน่วยงำนรัฐควรดำเนินกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่ำงเคร่งคัด
5.5 ควรเพิ่มรำคำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้กำรดื่มลดลง
5.6 ควันบุหรี่จำกกำรสูบของคนอื่นเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
5.7 ร้ำนอำหำรปลอดบุหรี่เท่ำนั้นที่เหมำะสำหรับกำรพำคนที่
ท่ำนรักและห่วงใยไปรับประทำนอำหำร
5.8 ในปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตำมกฎหมำยห้ำมสูบบุหรี่ในที่
สำธำรณะอย่ำงเคร่งครัด
5.9 หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่
จำกควันบุหรี่มือสอง
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่หรือยาสูบ
1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
( ) ไม่เคย
[ ] ทุกวัน (7วัน/สัปดำห์)
[ ] ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน)
[ ] เกือบทุกวัน (5-6วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 8-11 วัน/ปี
[ ] วันเว้นวัน (3-4วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 4-7 วัน/ปี
[ ] ทุกสัปดำห์ (1-2 วัน/สัปดำห์)
[ ] นำนๆ ครั้ง 1-3 วัน/ปี
2. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ)
[ ] ไม่เคยดื่ม
[ ] สุรำขำว
[ ] ยำดอง
[ ] สุรำสี*
[ ] เบียร์
[ ] เหล้ำชุมชน
[ ] ไวน์องุ่น แชมเปญ
[ ] ไวน์คูลเลอร์**
[ ] เหล้ำปั่น
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ..........................................
* สุรำสี เช่น วิสกี้ บรั่นดี แม่โขง แสงโสม Ben more 100 Pipers Johnny Walker Red Label ** ไวน์
คูลเลอร์ เช่น สปำย คูลเลอร์คลับ ไนท์ บัคคำดี้
3. ท่ำนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกแหล่งใดมำกที่สุด
[ ] ไม่เคยซื้อ
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[ ] ร้ำนขำยของชำ [ ] ร้ำนคำรำโอเกะ/ร้ำนอำหำร
[ ]ร้ำนสะดวกซื้อ
[ ] ผับ/บำร์
[ ]ห้ำงสรรพสินค้ำ [ ] แหล่งผลิตในชุมชน
[ ]ร้ำนขำยเหล้ำ
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ………………………….
4. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน
5. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยสูบยำสูบประเภทใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ)
[ ] ไม่เคยสูบ
[ ] บุหรี่โรงงำน
[ ] บุหรี่มวนเอง
[ ] บุหรี่ไร้ควัน
[ ] บุหรี่ไฟฟ้ำ
[ ] อื่นๆ โปรด ระบุ...........................................
6. ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่หรือยำสูบ เฉลี่ยประมำณ...................บำท/เดือน
7. ท่ำนเคยดื่มหรือเห็นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในบริเวณบ้ำนของท่ำนหรือไม่
( ) ไม่เคย
( ) นำนๆครั้ง
( ) เป็นประจำ
8. ท่ำนเคยสูบหรือเห็นกำรสูบบุหรี่หรือยำสูบอื่นๆในบริเวณบ้ำนของท่ำนหรือไม่
( ) ไม่เคย
( ) นำนๆครั้ง
( ) เป็นประจำ
ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
1. กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่ำนเคยทำให้เกิดผลเสียต่อครอบครัวของท่ำนหรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
2. ท่ำนเคยมีปัญหำกับกำรทำงำนเนื่องจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
3. ท่ำนเคยทะเลำะวิวำทด้วยสำเหตุที่มำจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
4. ท่ำนเคยถูกดำเนินคดีหรือถูกตักเตือนโดยเจ้ำหน้ำที่เนื่องจำกกำรขับขีร่ ถหลังดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม
 เคย
 ไม่เคย
5.ท่ำนเคยได้รับผลกระทบจำกกำรดื่มของผู้อื่นหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
6.ท่ำนเคยได้รับควันบุหรี่ในที่สำธำรณะโดยที่ท่ำนไม่ได้สูบหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ส่วนที่ 5 การรับรู้โครงการ
1.ท่ำนเคยได้ยินชื่อหรือเข้ำร่วมโครงกำรพิษณุโลกเมืองสุขภำพดีปลอดบุหรี่และเหล้ำ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคยเข้ำร่วม
 เคยได้ยินชื่อ จำก….  หอกระจำยข่ำว วิทยุ  ป้ำยประชำสัมพันธ์
------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำตอบทุกข้อคำถำม --------------------(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ชื่อผู้เก็บข้อมูล………………………………………………………………
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ภาพบรรยากาศในงานประชุม

******************************************************************
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Education
Ph.D.
2002 Social and Administrative Sciences in Pharmacy, Minor in
Sociology, University of Wisconsin-Madison, USA
M.S.
1998 Social and Administrative Sciences in Pharmacy. University of
Wisconsin-Madison, USA
B.S
1994 Pharmaceutical Sciences. Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand
Work experience
April 1995-Present Instructor, Department of Pharmacy Practice, School of Pharmacy,
Naresuan University, Thailand
Nov 2006-Present Thailand focal point for TI Surveillance Network, SEATCA(South East Asia
Tobacco Control Alliance
May 2005-Present Vice president, Thai Pharmacist Network on Tobacco Control
March 2012-Present Head of Tobacco Control Research Unit (lower Northern Thailand), ,
School of Pharmacy, Naresuan University, Thailand
March 2008- Feb 2009 SEATCA (South East Asian Tobacco Control Alliance) Fellow,
Fellowship Training in Tobacco Control
June – December 2002 Research Assistant (Evaluation of Written Prescription
Information Provided in Community Pharmacies-Funded by U.S.Food and Drug Administration),
School of Pharmacy, University of Wisconsin-Madison, USA
January 1999- May 2002 Teaching Assistant (Pharmacist Communication course),
School of Pharmacy, University of Wisconsin-Madison, USA
June 1994 –March 1995 Hospital pharmacist, Pitsanuvej Hospital, Phitsanulok, Thailand
Publication
1. Nimpitakpong P, Svarstad BL, and Zimmerman MH, Patient participation in a callback
program for home delivery patients in HMO pharmacies. J Soc Admin Pharm, 2000; 17:159-168
2. Nimpitakpong P. Emergency contraceptive method and Thai women: a psychosocial
perspective. Naresuan University Journal, 2003; 11 (3): 67-74
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3. Nimpitakpong P., Umpkep S and et al. The effects of pharmacist interactive
consultation on adherence to ACE inhibitor in CHF patients in Thailand. Budhachinaraj
Journal, 2004 vol 20 no. 3 Sept-Dec.
4. Nimpitakpong P. Medication Assistance by family caregivers for congestive heart
failure patients. Journal of Health Science , 2005; 14 no.4 July-August
5. Jeanpeerapong N. and Nimpitakpong P. The assessment of Non Adherence to
Follow Up Visit, Appointment Keeping, and Medication Regimen in Patients with
Cardiovascular Diseases Using the Hospital Database. Thai Clinical Pharmacy, 2008; 15
(1)
6. Chuanchom Thananithisak, Piyarat Nimpitakpong, Nathorn Chiyakunapruk. Activities
and Perception of Pharmacists Providing Tobacco control Services in community
Pharmacy in Thailand. Nicotine and Tobacco Research. 2008; Vol 10, number 5
7. Chanunchida Pitanusorn, Sasithorn Karnchanakorn ,Sujira Nipatpimjai Nathorn
Chaiyakunapruk, Piyarat Nimpitakpong, Nilawan Upakdee. Development and Evaluation
of Measure to Induce Smokers for Smoking Cessation Service at Community Pharmacy
by the Smoker's Closely Related Person. Journal of Tobacco Control (Thailand). 2008:
2;2 :56-67
8. Nathorn Chaiyakunapruk , Nilawan Upakdee, Piyarat Nimpitakpong, Pleepet
Rerkmongkolkul, Piyanut Seatao, Surin Sriworrarat. International Comparisons in Policy
of Smoking Cessation Services Reimbursement System. Health Policy and Planning
Journal (Thailand). 2009: 11;1-4
9. Piyarat Nimpitakpong Nathorn Chaiyakunapruk Teerapon Dhippayom, A National
Survey of Training and Smoking Cessation Services Provided in Community Pharmacies
in Thailand. J Community Health (2010) 35:554–559
10. P. Nimpitakpong, T. Dhippayom, N. Chaiyakunapruk, J. Aromdee, S. Chotbunyong,
S. Charnnarong Compliance of drugstores with a national smoke-free law: A pilot
survey. Public Health; Mar 2010;124(3):131-135, Available online 20 February 2010
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11. Nathorn Chaiyakunapruk, Akedisak Thanarungroj, Nongluck Cheewasithirungrueng, Piyarat
Nimpitakpong, Napawan Jeanpeerapong, Warunee Srisupha-olarn, Estimation of Financial
Burden due to Over Possession of Chronic Diseases Medications, Asia Pac J Public Health
December 15, 2010
12. Piyarat Nimpitakpong and Prakit Vateesatokkit. Thailand: ‘Greatest Tobacco Show’ has a nasty
shock. News analysis. Tob Control 2010:19:3-6
13. PIYARAT NIMPITAKPONG, NATHORN CHAIYAKUNAPRUK, TEERPON DHIPPAYOM
Smoking cessation education in Thai schools of pharmacy, Pharmacy Education, 2011; 11 (1):
8 - 11
14. PIYARAT NIMPITAKPONG & CHURUNEE PITTAYAKULMONGKON
THAILAND: YOUNG, FEMALE ‘AMBASSADORS’ PROMOTE CIGARETTES News analysis. Tob
Control 2011; 20: 393-396
15. ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์ พงศ์ , ธีรพล ทิพย์พะยอม, บุหรี่ เมนทอลกับนโยบายด้ านการควบคุมยาสูบ Journal
of Public Health and Development Vol. 10 No. 2 May - August 2012
Presentation
1. Nimpitakpong P and Svarstad BL. The effects of pharmacist intervention on patient adherence
and rehospitalization in CHF patients in Thailand, Poster presentation, Social Pharmacy
Workshop, Sydney, Australia, 2002
2. Nimpitakpong P and Svarstad BL. Medication management in mentally ill patients, Poster
presentation, Social Pharmacy Workshop, Kupio, Finland, 2000
3. Nimpitakpong P and Jeanjeerapong N. The assessment of non adherence to follow up visit,
appointment keeping, and medication regimen in patients with cardiovascular diseases using
the hospital database, Poster presentation, FAPA Congress Thailand 2004
4. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. “Tobacco Control Activities Provided by Community
Pharmacists in Thailand and Their Perception”. Poster presentation at the 15th International
Pharmaceutical Federation (FIP2005), Cairo, Egypt. August 2005.
5. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. Smoking Cessation Services in Thailand. Poster
presentation at the 13th World Conference on Tobacco OR Health (WCTOH2006),
Washington, DC, USA. July 2006.
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6. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. Program fidelity in a RCT evaluating community
pharmacists smoking cessation services. Poster presentation at the 41st ASHP
Midyear Clinical Meeting, 2006 California, USA. December 2006.
7. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. PRELIMINARY FINDINGS ON THE EFFECTIVENESS
OF PHARMACISTS’ SMOKING CESSATION SERVICES. Poster presentation at the SRNT
annual conference, 2007 Austin, Texas, USA. February 2007.
8. Thananitisak C and Nimpitakpong, P. THE EFFECTIVENESS OF PHARMACY-BASED
SMOKING CESSATION SERVICES: A PILOT STUDY IN COMMUNITY PHARMACY,
THAILAND. Poster presentation at The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical
Sciences (Pharma-Indochina V) Pharmacy for sustainable development 2007 Bangkok,
Thailand. November 2007.
9. Thananitisak C, Nimpitakpong, P., and Chaiyakunapruk N. TREATMENT-RECEIVED
ANALYSIS OF THE PHARMACY-BASED SMOKING CESSATION TRIAL: A PILOT STUDY
IN COMMUNITY PHARMACY. Poster presentation at the First Asian Regional Conference
(SRNT Bangkok 2008), Bangkok, Thailand. October 2008.
10. Nimpitakpong, P, Thananitisak C, and Topeungpong S. PHARMACISTS’ SMOKING
CESSATION OUTREACH PROGRAM; BRIEF CONSULTATION AND REFERRAL Poster
presentation at the First Asian Regional Conference (SRNT Bangkok 2008), Bangkok,
Thailand. October 2008.
11. Piyarat Nimpitakpong, Pinyupa Plianbangchang, Kultida Chaijinda. Compliance to SmokeFree Regulation and Steakholder’s Opinion on Smoke-Free Policy: SukhoThai, a World
Heritage Site in Thailand. Poster presentation at Asia Pacific Conference on Tobacco or
Health 6 - 9 October 2010
12. Piyarat Nimpitakpong. Speaker, “Greatest Tobacco Show has a Nasty Shock” Panel
Discussion at Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 6 - 9 October 2010
13. Piyarat Nimpitakpong, Pinyupa Plianbangchang, Kultida Chaijinda. THE EFFECTS OF
SMOKE-FREE SUKHOTHAI PROJECT ON AWARENESS AND COMPLIANCE OF THE
SMOKE-FREE LAW Poster presentation at World Conference on Tobacco or Health 2025 March 2012
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14. P. Nimpitakpong , C. Pittayakulmongkol , N. Thiamklee VIRAL MARKETING AND ONLINE SALE OF
CIGARETTES IN THAILAND. Poster presentation at World Conference on Tobacco or Health 2025 March 2012
15. Piyarat Nimpitakpong. Speaker, “Point of Sale Cigarette Display Ban” Panel Discussion at
World Conference on Tobacco or Health 20-25 March 2012
Award
1. Young leader scholarship Award at Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2010
Sydney Australia.
2. โล่ ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ 2555
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