รายงานฉบับสมบูรณ์
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชน
บ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
สัญญาเลขที่ 55-01-09

โดย

อมร สุวรรณนิมิตร
สุภาพร อาญาเมือง
และ คณะ

สนับสนุนโดย
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
มกราคม 2557

คํานํา
รายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ใิ น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ เกิดขึ ้นภายหลังจากการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี
พ.ศ. 2540 และริ เริ่ มให้ มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ตังแต่
้
พ.ศ. 2545 พร้ อมการสร้ างการเรี ยนรู้ทาง
สังคมและการผลักดันเชิงนโยบายสุขภาพ จนกระทัง่ ได้ มี พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
สําหรับการเคลื่อนไหวระดับชาติ ได้ มีการดําเนินงานและเกิดผลสําเร็จในหลายๆพื ้นที่ โดยเฉพาะจะเห็นได้ ชดั
ว่าประชาชนมีบทบาทในการร่ วมสร้ างสุขภาพมากขึ ้น มีการสนับสนุนงบประมาณให้ ประชาชนได้ ดําเนิน
กิจกรรมในพื ้นที่ โดยเน้ นการพัฒนากลไกของภาคประชาสังคมในจังหวัด ด้ วยการประสานความร่วมมือจาก
องค์กรภาคในพื ้นที่ เป็ นต้ นว่า ฝ่ ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคราชการ
องค์กรชุมชน ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ให้ เกิดเป็ นองค์กรภาคีและเครื อข่ายที่มีความเข้ มแข็ง
จังหวัดมหาสารคาม ตังอยู
้ ่ในภาคอีสานตอนกลาง ข้ อมูลการสํารวจ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2550 พบว่ามี
จํานวนประชากรเท่ากับ 936,005 คน จัดเป็ นอันดับของประชากรอันดับที่ 23 จาก 76 อันดับ จํานวนที่อยู่
อาศัย 241,216 หน่วย มีพื ้นที่รวม 529.7 ตร.กม.หรื อ 3,307,302 ไร่ (บริ ษัทอัลฟ่ า รี เสริ์ ท,2552) ข้ อมูล
ทางด้ านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคามมีโรงพยาบาลหรื อสถานบริ การของรัฐ 11 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน
1 แห่ง สําหรับสถานการณ์ปัญหาด้ านสุขภาพของประชาชน ในภาพรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญ
กับปั ญหาหลายๆด้ านเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆของไทย ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาโรคเรื อ้ รัง ปั ญหาอุบตั ิเหตุ
ปั ญหาผลกระทบจากสารเคมี ปั ญ หายาเสพติด ปั ญ หาการดื่ม สุราและการสูบบุหรี่ ดัง ข้ อมูลที่ บ่ง ชี ว้ ่า
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดมหาสารคามมีอตั ราการสูบบุหรี่ 57 ถึงร้ อยละ 22.53.ในปี 2550 และ เพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 23.12 ในปี 2554 คิดเป็ นอัตรา การเพิ่ม ร้ อยละ .59
ส่วนประเด็นของการดําเนินงานด้ านสุขภาพของจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะ
มีการจัดเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็ นทางการภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาตินัน้ ในพื น้ ที่ จังหวัด
มหาสารคามก็ได้ มีการเคลื่อนไหวงานสมัชชาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมด้ านสุขภาพร่ วมกับ
องค์กรภาคีทงระดั
ั ้ บจังหวัด ระดับภาคและมีส่วนร่ วมในระดับประเทศ จากสถานการณ์ ปัญหาดังกล่าว
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ซึง่ เป็ นคณะทางานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ เป็ นผู้ริเริ่ มในการประสานภาคี
หรื อ ตัว แทนขององค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยสุข ภาพจั ง หวัด มหาสารคามเพื่ อ ร่ ว มกัน แก้ ปั ญ หาของจัง หวัด
มหาสารคาม โดยในช่วง2-3 ปี ที่ผ่านมาได้ ม่งุ เน้ นปั ญหาของเยาวชน อย่างไร ก็ตามก็มีข้อสังเกตว่าปั ญหา
ต่างๆไม่สามารถดําเนินการเป็ นเฉพาะเรื่ องได้ ดังนันในปั
้ จจุบนั จังหวัดมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.อมร สุวรรณ
นิมิตร จึงได้ ร่วมกันกับภาคีร้อยแก่นสารสินธุ์ (จังหวัดร้ อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เพื่อ
พัฒนาโครงการการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนลุ่ม นํ ้าชีเ ครื อ ข่า ยร้ อยแก่น สารสิน ธุ์ โดยมีทีมนักวิชาการใน
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คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นคณะทํางานร่วมในการขับเคลื่อนงานได้ แก่ อาจารย์สภุ าพร อาญาเมือง และแกน
นําจากภาคีอื่น
และเพื่อเป็ นการร่ วมผลักดันมติที่ผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด คณะผู้วิจัยจึงเสนอ
โครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบล
ขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชุมชนบ้ านขามเรี ยง อยู่ห่างจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้ านขามเรี ยง หมู่ 1 หมู่ 15
หมู่ 20 มีประชากรรวมประมาณ 400 หลังคาเรื อน ประชากรประมาณ 1,000 คน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทํานาและรับจ้ าง มีอาชีพเสริ มคือ ปลูกพืชผัก และเลี ้ยงสัตว์ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีประชากร
แฝงอาศัยอยู่ในชุมชนประมาณ 1,000 คน โดยอาศัยอยู่ในหอพักที่ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ใ น
บ้ านขามเรี ยงหมู่ 20 ข้ อมูลเบื ้องตนพบว่ามีประชากรสูบบุหรี่ เป็ นประจําร้ อยละ 11.42 ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมจากความเจริ ญรุ่ งเรื องหลังการมาก่อตังของมหาวิ
้
ทยาลัย
มหาสารคาม ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงได้ เลือกพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการปฏิบตั กิ ารวิจยั ต่อไป
1.2 คําถามการวิจัย
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคามได้ อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ โครงการ
3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของ
ประชาชนชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
3.2 เพื่อค้ นหาแนวทางในทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของประชาชนชุมชนบ้ าน
ขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
3.3 เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่
ภาคปฏิบตั จิ ริงในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
3.4 เพื่อค้ นหาปั จจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่
ภาคปฏิบตั จิ ริงในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
1.4 ขอบเขตการวิจัย ประชาชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหา
้ 1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556
สาคาม ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตังแต่
1.5 กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก กลุม่ ผู้สบู หลักในชุมชน (ร้ อยละ 11.42)
กลุม่ เป้าหมายรอง ประชาชนบ้ านขามเรียง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 100 คน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจะนําเสนอเป็ นรายประเด็นดังต่อไปนี ้
คือ 1) สถานการณ์ปัญหาบุหรี่ ในภาพรวมและของประเทศไทย 2) แนวทางการจัดการกับ
ปั ญหา 3) มาตรการที่เกี่ยวข้ อง และ3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่และอันตรายของบุหรี่
ความหมายของบุหรี่ ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 หมายถึง สารเสพ
ติดชนิดหนึง่ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ซึง่ อนุญาตให้ ใช้ โดยไม่ผดิ กฎหมายเมื่อเสพเขาสู่
้ องตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของสารนันโดยมี
้
ร่างกายช่วงระยะเวลาหนึง่ ติดต่อกันจะทําให้ บคุ คลนันต้
สาระสําคัญ คือ
1.1.1 ต้ องเพิม่ ขนาดการเสพมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
1.1.2 มีความต้ องการเสพทังทางร่
้
างกายและจิตใจ
1.1.3 เมื่อถึงเวลาเสพไม่ได้ เสพจะทําให้ เกิดอาการอยากยา
1.1.4 สุขภาพร่างกายโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรมลง
จึงพบว่า บุหรี่ เป็ นสารเสพติดที่อํานาจการเสพติดสูงสุดและเลิกยากที่สดุ ในหมู่ สารเสพ
ติด ด้ ว ยกัน ผู้ที่ ติ ด บุห รี่ จ ะตกอยู่ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของนิ โ คติ น ไม่ มี อิ ส ระในการควบคุม ตนเอง
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ.2548)
บุหรี่ ในพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ยาเส้ นหรื อยาเส้ นปรุง ไม่วา่ จะมีใบยา
แห้ งหรื อยาอัดเจือปนหรื อไม่ ซึง่ มวนด้ วยกระดาษหรื อวัตถุที่ทําขึ ้นใช้ แทนกระดาษหรื อใบยาแห้ ง
หรื อยาอัด
บุหรี่ ที่เป็ นปั ญหาของทัว่ โรคนี ้มีประวัตคิ วามเป็ นมาที่ยาวนานและมีแหล่งเริ่ มต้ นในแถบ
ทวีปอื่นก่อนที่จะแพร่หลายไปทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ดังที่ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต
วาทีสาธกกิจ ได้ สรุปไว้ ในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28 ดังนี ้
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบุหรี่
ชาวอินเดียนแดงซึง่ เป็ นชนพื ้นเมืองในทวีปอเมริ กา ได้ เริ่มต้ นใช้ ยาสูบเป็ นพวกแรก โดยปลูก
ยาสูบเพื่อใช้ เป็ นยาและนํามาสูบในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. ๒๐๓๕ เมื่อคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
(Christopher Columbus) เดินเรื อไปขึ ้นฝั่ งที่ซนั ซัลวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์นนั ้ ได้ เห็นชาว
พื ้นเมืองนําเอาใบไม้ ชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้ วดูดควัน ต่อมา พ.ศ. ๒๐๙๑ มีการ
ปลูกยาสูบในบราซิลซึง่ เป็ นอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปอเมริ กาใต้ เพื่อเป็ นสินค้ าส่งออก เป็ น
ผลให้ ยาสูบแพร่ หลายเข้ าไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลําดับ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๐๓
นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศโปรตุเกส ได้ สง่ เมล็ดยาสูบ
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มายังราชสํานักฝรั่งเศส ชื่อของนายนิโกต์จึงเป็ นที่มาของชื่อสารนิโคติน (Nicotin) ที่ร้ ู จกั กันใน
ปั จจุบนั ใน พ.ศ. ๒๑๐๗ เซอร์ จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ได้ นํายาสูบเข้ าไปในประเทศ
อังกฤษ และใน พ.ศ. ๒๑๕๕ นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาวอังกฤษ ประสบผลสําเร็ จในการ
ปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์ เป็ นครัง้ แรก และ ๗ ปี ต่อมา ก็ได้ สง่ ออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคม
เป็ นจํานวนมหาศาล อีก ๒๐๐ ปี ต่อมา การทําไร่ ยาสูบเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลายทัว่
โลก
การสูบบุหรี่ในประเทศไทย
้ สมัยอยุธยาแล้ ว โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของ
ในประเทศไทยมีการใช้ ยาสูบตังแต่
เมอร์ ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loub re) อัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทย
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้ เขียนเล่าเรื่ องประเทศสยามว่า คนไทยชอบ
ใช้ ยาสูบอย่างฉุนทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง โดยได้ ยาสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ จาก
ประเทศจีน และที่ปลูกในประเทศเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้ าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ได้ ทรงประดิษฐ์ บหุ รี่ ก้นป้านขึ ้น เพื่อสูบควันและอมยากับ
หมากพร้ อมกัน ครัน้ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีการผลิตบุหรี่ ขึ ้นโดย
บริ ษัทที่มีชาวอังกฤษ เป็ นเจ้ าของได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นบริ ษัทแรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ ใน
ระยะแรกจะมวนด้ วยมือ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีการนํา
เครื่ องจักรเข้ ามาจากประเทศเยอรมนี และทําการผลิตบุหรี่ ออกมาจําหน่ายหลายยี่ห้อ การสูบบุหรี่
จึงแพร่ หลายมากขึ ้น จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ จดั ตังโรงงานยาสู
้
บขึ ้น โดยซื ้อกิจการมา
จากห้ างหุ้นส่วนบูรพายาสูบ จํากัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรมยาสูบภายใต้ การควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง หลังจากนัน้ รัฐบาล
ได้ ซื ้อกิจการของบริ ษัทกวางฮก บริ ษัทฮอฟฟั น และบริ ษัทบริ ติชอเมริ กนั โทแบกโคเพิ่มขึ ้น แล้ วรวม
กิจการทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน และดําเนินการภายใต้ ชื่อว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึง
ปั จจุบนั
ชนิดของบุหรี่
บุหรี่ มี 2 ชนิดคือ บุหรี่ ที่มวนเอง และบุหรี่ ที่ผลิตโดยเครื่ องจักร บุหรี่ ที่มวนเอง ทําโดยใช้
ใบตองแห้ ง ใบบัว หรื อกระดาษ ที่ใช้ มวนห่อใบยาสูบ บุหรี่ ชนิดนี ้จะดับง่ายเนื่องจากไม่มีการปรุ ง
แต่งสารเคมีที่ช่วยให้ ไฟติดทน สําหรับบุหรี่ ที่ผลิตโดยเครื่ องจักรมี 2 ชนิด คือ บุหรี่ ที่ไม่มีก้นกรอง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบุหรี่ ราคาถูก และ บุหรี่ ที่มีก้นกรอง นอกจากนี ้ บริ ษัทบุหรี่ ยงั ผลิตบุหรี่ ชนิดที่
เรี ยกว่า "ไลต์ " และ "ไมลด์ " โดยระบุไว้ ว่าเป็ นบุหรี่ ชนิดรสอ่อนที่มีอนั ตรายต่อสุขภาพน้ อยกว่า
บุหรี่ ธรรมดา แต่จากการวิจยั พบว่า บุหรี่ ทงั ้ 2 ชนิดมิได้ มีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ธรรมดาแต่อย่างใด
เพียงแต่ต่างกันที่รสชาติเท่านัน้ และบุหรี่ ชนิดที่มีก้นกรองจะสามารถกรองละอองสารที่มีขนาด
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ใหญ่ได้ บางชนิดเท่านัน้ โดยสารทาร์ และนิโคตินซึ่งมีขนาดเล็กยังคงผ่านเข้ าไปได้ ในปริ มาณ
เดียวกับการสูบบุรี่ที่ไม่มีก้นกรอง
ชนิดของยาสูบ
ยาสูบที่ใช้ กนั อยูม่ ีหลายรูปแบบ ทังแบบสู
้
ด แบบดม แบบอมและเคี ้ยว
- แบบสูด โดยกระทําให้ เกิดการเผาไหม้ ใบยาสูบซึง่ อยู่ในรูปของบุหรี่ หรื อซิการ์ (cigar) ที่ใช้ ใบ
ยาสูบมวนผงใบยาสูบอยู่ภายใน หรื อไปป์ (pipe) ที่บรรจุใบยาไว้ ในกล้ องยาสูบ แล้ วจุดไฟให้ เกิด
การเผาไหม้ แล้ วผู้สบู สูดควันเข้ าสูร่ ่างกาย
- แบบดม โดยบดใบยาสูบให้ ละเอียด แล้ วผสมในรูปของยานัตถุ์
- แบบอมและเคีย้ ว โดยนําใบยาสูบแห้ งมาหัน่ เป็ นฝอย นํามาเคี ้ยวแล้ วอมอยู่ระหว่างริ มฝี ปาก
กับเหงือก บางครัง้ เรี ยกว่า บุหรี่ ไร้ ควัน
ยาสูบส่วนใหญ่มีการใช้ สารเคมีเพื่อปรุ งแต่งกลิ่นรส และเพื่อลดความระคายเคือง บุหรี่ ที่
ผลิตจากโรงงานจะใช้ สารเคมีปรุ งแต่งมากที่สดุ นอกจากนี ้ ยังมีสารเคมีที่ใช้ ในการรักษาความชื ้น
ของใบยาสูบ และสารป้องกันเชื ้อรา เพื่อให้ เก็บบุหรี่ ได้ นาน รวมทังสารเคมี
้
ที่ใช้ ในการรักษาสภาพ
กระดาษที่ใช้ มวนบุหรี่ อีกด้ วย
1.2 สารที่พบในบุหรี่
ควันบุหรี่ มีสารประกอบทางเคมีประมาณ 4,000 ชนิด อยู่ในรูปของละอองและก๊ าซ ใน
ระหว่างการสูบบุหรี่ จะเกิดควันบุหรี่ 2 แบบ คือ ควันบุหรี่ ที่สบู เข้ าปอดหรื อที่พ่นออกมาและควัน
บุหรี่ ที่ออกมาจากการเผาไหม้ บุหรี่ ควันบุหรี่ นอกจากจะมีนิโคตินแล้ ว ยังมีสารนํ ้ามันดิน (Tar)
ประกอบด้ วยสารก่อมะเร็ งมากกว่า 40 ชนิด สารพวกอนุมลู อิสระ คาร์ บอนมอนอกไซด์ สาร
กัมมันตรังสี และสารอื่นๆอีกมากมาย (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล.2549) ดังต่อไปนี ้
1.2.1 นิโคติน
เป็ นสารที่พบได้ ในใบยาสูบ มีลกั ษณะคล้ ายนํ ้ามัน และไม่มีสี นิโคตินสามารถ
ออกฤทธิ์โดยตรงที่สมอง ทําให้ ผ้ สู บู มีความรู้สกึ ที่เป็ นสุข สบายใจ ติดบุหรี่ และเลิกได้ ยากนิโคติน
ที่เข้ าสูร่างกายส่วนใหญ่จะไปจับที่ปอด และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ ากระแสเลือดโดยจะไปมีผลต่อ
การหลัง่ สารอีพิเนฟริ นจากต่อมหมวกไต ทําให้ มีความดันโลหิตสูง หัวใจเต้ นแรงเร็ วกว่าปกติและ
ไม่เป็ นจังหวะ และเส้ นเลือดแดงหดตัว เป็ นต้ น เมตาบอลิซึมของนิโคตินส่วนใหญ่จะเกิดที่ตบั
และประมาณร้ อยละ 70 ของนิโคตินในกระแสเลือดจะถูกเมตาบอไลซ์เปลี่ยนเป็ นโคตินิน โดย
cytochrome P450 และ aldehyde oxidase
1.2.2 ทาร์
มีลกั ษณะคล้ ายนํ ้ามันดิน เกิดจากการเผาไหม้ ของใบยาสูบ กระดาษมวน และ
ส่วนประกอบอื่นๆในบุหรี่ ทาร์ มีสีนํ ้าตาลประกอบด้ วยสารที่เป็ นอันตรายหลายชนิดผสมรวมกัน
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เช่น เบนโซ-ไพรี น ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็ ง นอกจากนี ้ละอองของเหลวจากทาร์ จะเข้ าไปติดอยู่ตาม
ทางเดินหลอดลม และถุงลมปอด โดยประมาณร้ อยละ 50 ของทาร์ จะจับอยู่ที่ปอดและเมื่อทาร์
รวมตัวกับฝุ่ นต่างๆที่ หายใจเข้ าไปก็จะขังอยู่ในถุงลมปอด ทํ าให้ เกิ ดการระคายเคืองทางเดิน
้ อ้ รัง รวมทังโรคมะเร็
้
งปอด
หายใจ ไอเรื อ้ รังและมีเสมหะ ซึง่ เป็ นสาเหตุการก่อโรคหลอดลมอุดกันเรื
และมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ เป็ นต้ น
1.2.3 คาร์ บอนมอนอกไซด์
เป็ นก๊ าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ ของใบยาสูบอย่างไม่สมบูรณ์ ใน
ควันบุหรี่ จะประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ประมาณร้ อยละ 2-6 ก๊ าซนี ้จะแย่งจับกับฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดงได้ ดีกว่าก๊ าซออกซิเจนประมาณ 200 เท่า ดังนันร่
้ างกายของผู้ที่สบู บุหรี่ จึงได้ รับ
ออกซิเจนน้ อยลง การลําเลียงออกซิเจนไปให้ อวัยวะต่างๆลดลง มีผลทําให้ หวั ใจต้ องทํางานหนัก
เพิ่มขึน้ เพื่อให้ เลือดนําออกซิเจนไปเลี ้ยงส่วนต่างๆของร่ างกายได้ เพียงพอ และถ้ าได้ รับก๊ าซนี ้
จํานวนมากจะทําให้ เกิดอาการมึนงง คลื่นไส้ และเหนื่อยง่าย นอกจากนี ้ในหญิงตังครรภ์
้
ที่สูบ
บุหรี่ หรื อได้ รับควันบุหรี่ พบว่าทารกในครรภ์ จะได้ รับออกซิเจนน้ อย และเด็กที่เกิดมาจะมีการ
เจริ ญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย สติปัญญาและพฤติกรรม
1.2.4 ไนโตรเจนไนออกไซด์
เป็ นก๊ าซที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทําให้ ผนังถุงลมโป่ งพอง
ถุงลมในปอดลดจํานวนลง ส่งผลให้ การทํางานของปอดลดลง ซึง่ มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊ าซ ทํา
ให้ ร่างกายได้ รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เหนื่อยหอบง่าย เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมโป่ งพองซึง่
เป็ นโรคที่เรื อ้ รังและผู้ป่วยจะทรมานมาก
1.2.5 ไฮโดรเจนไซยาไนด์
เป็ นก๊ าซที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมส่วนต้ น ซึ่งบริ เวณนี ้จะทําหน้ าที่คอยช่วยดักสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆไม่ให้ เข้ าสู่ทางเดินหายใจ ซึง่ ผลของการได้ รับก๊ าซชนิดนี ้จะทําให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เกิด
อาการไอมีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื อ้ รัง
1.2.6 สารกลุม่ polycyclic aromatic hydrocarbons(PAH)
ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี ้เช่น เบนโซพัยรี น เป็ นสารที่ก่อให้ เกิดมะเร็ งของอวัยวะ
หลายแห่งเช่น ปอด กล่องเสียง หลอดอาหาร ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และช่องปาก เป็ นต้ น โดย
กระบวนการเมตาบอ-ลิซมึ ของสารในกลุ่ม PAH จะทําให้ ดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์และส่งเสริ ม
การสร้ างเซลล์มะเร็งที่จําเพาะต่ออวัยวะต่างๆ
1.2.7 สารอนุมลู อิสระ
กระบวนการเผาไหม้ ของใบยาสูบทําให้ เกิดสารพวกอนุมลู อิสระเป็ นจํานวนมาก
เช่น peroxy radical, hydroxy radical เป็ นต้ น โดยสารอนุมลู อิสระชนิดต่างๆสามารถเหนี่ยวนํา
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ทํ าให้ เกิดกระบวนการต่างๆในร่ างกายเช่น การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดpolymorphonuclear
cells การสร้ างสารกระตุ้น การกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์และการเปลี่ยนแปลงไขมันบางชนิดไป
เป็ นไขมัน ชนิ ด ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ผนัง หลอดเลื อ ดแดงทํ า ให้ เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดแดงแข็ ง ตัว
นอกจากนี ส้ ารพวกอนุมูล อิ ส ระยัง ทํ า ให้ เ กิ ด โรคของระบบทางเดิ น หายใจโดยการก่ อ ให้ เ กิ ด
oxidative stress ในปอด ผลที่เกิดขึ ้นคือ มีการชุมนุมของเม็ดเลือดขาวที่ทําให้ เกิดการอักเสบ มี
การทําลายเซลล์และเซลล์ตาย
1.2.8 สารกัมมันตรังสี
ในควันบุหรี่ ประกอบด้ วยมีสารกัมมันตรังสีต่างๆเช่น polonium 210 ที่มีรังสี
แอลฟาและยังเป็ นสารก่อมะเร็ ง เช่น ทําให้ เกิดมะเร็งปอด
2.2 สถานการณ์ ปัญหาบุหรี่
สถานการณ์การสูบบุหรี่ โลกในปั จจุบนั ในปี 2554 รายงานของ Global Adult Tobacco Servev
(GATS).2011 ระบุว่าจํานวนผู้บริ โภคยาสูบชนิดมีควัน คือ 13.0 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0
ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป โดยมีอตั ราการบริโภคยาสูบชนิดมีควันในเพศชาย 46.6 % และใน
เพศหญิง 2.6 % โดยแบ่งออกได้ ดังนี ้ ผู้ที่ปัจจุบนั สูบบุหรี่ โรงงาน (หรื อบุหรี่ ซอง) เพียงอย่างเดียว
คิดเป็ น 5.1 ล้ านคน ผู้สบู บุหรี่ มวนเองเพียงอย่างเดียวคิดเป็ น 4.7 ล้ านคน ผู้ที่สบู บุหรี่ โรงงานและ
บุหรี่ มวนเองคิดเป็ น 3.1 ล้ านคน และผู้ที่สบู บุหรี่ ชนิดอื่นชนิดมีควัน (เช่น ไปป์ ซิการ์ บารากู่
เป็ นต้ น) คิดเป็ น 1 แสนคน และจากการเปรี ยบเทียบข้ อค้ นพบสําคัญจากผลการสํารวจการ
บริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554 กับปี 2552 ที่ผา่ นมา พบว่าแนวโน้ มการบริโภคยาสูบมี
จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุม่ อายุ 15-17 ปี และเยาวชนเริ่ มสูบบุหรี่ ที่อายุ
น้ อยลง (จากเริ่ มสูบเมื่ออายุเฉลี่ย 18.5 ปี เป็ น 17.4 ปี ) ส่วนการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง สถานที่
สาธารณ 5 ลําดับแรกที่ได้ รับควันบุหรี่ สงู สุด ได้ แก่ ตลาด สถานบันเทิง ร้ านอาหาร มหาวิทยาลัย
และที่ทํางาน โรงเรี ยนมีแนวโน้ มได้ รับควันบุหรี่ ลดลง แต่ 1ใน 4 ยังคงได้ รับควันบุหรี่ ที่โรงเรี ยน
บ้ านเป็ นสถานที่ที่ประชากรไทยได้ รับควันบุหรี่ เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน และด้ านการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า
ความสนใจ(หรื อคิดจะเลิกยาสูบ) และเคยพยายามเลิกยาสูบลดลง บุคลากรสุขภาพ มีการ
ซักถาม และแนะนําให้ เลิกยาสูบเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ,โครงการสํารวจ
การบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ในระดับโลก ปี 2554 .[ออนไลน์] เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556.
เข้ าถึงได้ จากhttp://www.ashthailand.or.th/th/uploads/download/GATS2011.pdf) จะเห็นได้
ว่า จากรายงาน การสูบบุหรี่ ใ นเยาวชนมี แ นวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ อี ก ทัง้ ความคิดของการเลิก บุห รี่ ยัง มี
แนวโน้ มที่ลดลง
ส่วนปั ญหาการบริ โภคยาสูบในประเทศไทยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ ดําเนินการสํารวจ
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป ประจําปี 2550 ได้ ระบุไว้ ว่า มีผ้ ทู ี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของประชากรที่มีอายุตงแต่

8

สูบบุหรี่ 10.8 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 21.2 โดยสูบบุหรี่ เป็ นประจําทุกวัน 9.4 ล้ านคน หรื อร้ อยละ
18.5 และพบว่าผู้ชายสูบบุหรี่ มากกว่าผู้หญิงถึง 22 เท่า คือร้ อยละ 41.7 และ 1.9 ตามลําดับ
และผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลสูบบุหรี่ มากกว่าในเขตเทศบาล ร้ อยละ 23.4 และ 16.3 ตามลําดับ
ผลการสํารวจอายุเฉลี่ยที่เริ่ มสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจําเริ่ มสูบบุหรี่ ที่อายุเฉลี่ย 18.5 ปี
ผู้ชายเริ่ มสูบบุหรี่ เร็ วกว่าเพศหญิงโดยผู้ชายเริ่ มสูบเมื่ออายุ 18.4 ปี ขณะที่ผ้ หู ญิงเริ่ มสูบเมื่ออายุ
22.4 ปี และสําหรับจํานวนบุหรี่ ที่สบู ต่อวัน พบว่าในปี 2550 มีจํานวนเฉลี่ย 10.3 มวนต่อวัน ซึง่
ผู้ชายจะสูบจํานวนมากกว่าผู้หญิงคือ 10.4 และ 8.3 มวน ตามลําดับ กลุม่ วัยทํางาน (25-59 ปี )
และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป) สูบบุหรี่ ปริ มาณต่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชน (15-24 ปี ) คือ
ประมาณ 10 มวนต่อวัน (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ,บทสรุปการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่ม
สุราของประชากร ปี 2550 .[ออนไลน์] เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556.
เข้ าถึงได้ จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/sum_alco-ciga50.pdf)
จากสถิตติ วั เลขของผู้สบู บุหรี่ ทวั่ โลก พบว่ามีจํานวนมากถึง 1,300 ล้ านคน และในจํานวน
นี ้พบมีผ้ เู สียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ไปแล้ ว 500 ล้ านคน ที่สําคัญยังพบอีกว่า คนที่สบู บุหรี่ นนจะอายุ
ั้
สันลงประมาณ
้
15 ปี ด้ วย ด้ านประเทศไทยเองก็ตาม ถึงแม้ จะมีผลสํารวจออกมาว่า ปั จจุบนั คน
ไทยเกิดความตื่นตัวถึงภัยบุหรี่ มากถึง 90% จนทําให้ ต้องมีการจํากัดพื ้นที่ในการสูบบุหรี่ กนั มากขึ ้น
ทังในสํ
้ านักงานและพื ้นที่สาธารณะ แต่นนั่ ก็ไม่ช่วยให้ คนไทยสูบบุหรี่ น้อยลง เพราะเมื่อกลับมา
มองตัวเลขการสูบบุหรี่ ของคนไทยแล้ ว พบว่าในปี 2549 คนไทยสูบบุหรี่ 9.5 ล้ านคน แต่เมื่อเทียบ
กับสถิติในปี 2550 แล้ ว ไทยกลับสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นถึงปี ละ 10.8 ล้ านคน ซึ่งเป็ นสถิติที่น่าตกใจเป็ น
้
อย่างยิ่ง ในขณะที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีมาตรการควบคุมยาสูบที่คอ่ นข้ างครบวงจร ตังแต่
การห้ ามโฆษณา การพิมพ์คําเตือนเป็ นรู ป การขยายเขตคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ในที่
สาธารณะ และการขึ ้นภาษี เป็ นระยะก็ตาม... แต่จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติบง่ บอก
ว่า ประเทศไทยยังติดอันดับที่ 5 ใน 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผ้ สู บู บุหรี่ มากที่สดุ สูง
ถึง 10.8 ล้ านคน โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 10.3 ล้ านคน คิดเป็ น 41.70% เพศหญิง 0.51 ล้ านคน คิด
เป็ น 1.94 %
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนไทย
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/31024 วันที่ 11 ตุลาคม 2555)
และจากข้ อมูลของคณะทํางานในประเด็นมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้ านยาสูบ ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 มีเนื ้อหาสําคัญ ดังนี ้
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สถานการณ์ การบริโภคยาสูบของประชากรไทย
1.ข้ อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรไทยอายุ
15 ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ 10.90 ล้ านคน (ร้ อยละ 20.70) เพศหญิงเท่ากับร้ อยละ 2.01 และเพศชาย
เท่ากับร้ อยละ 40.46 โดยทัว่ ไปเพศชายเริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิง
เริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 22 ปี
2.การสูบบุหรี่ ในรอบ 18 ปี ที่ผา่ นมา มีแนวโน้ มลดลง แต่ในปี พ.ศ.2552 มีจํานวนผู้สบู บุหรี่
เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.2550 เล็กน้ อย ดังนี ้ ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปที่สบู บุหรี่ 1 มีจํานวนลดลงจาก
12.26 ล้ านคน (ร้ อยละ 32.00) ในปี พ.ศ.2534 เป็ น10.86 ล้ านคน (ร้ อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.
้ ้เพราะมีนกั
2550 แต่ในปี พ.ศ.2552 กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 10.90 ล้ านคน (ร้ อยละ 20.70)2 ทังนี
สูบหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอตั ราการสูบบุหรี่ ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.
2550 ที่ ร้ อยละ 1.94 และ กลับเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยในปี พ.ศ.2552 เป็ นร้ อยละ 2.01จากการที่บุหรี่
ราคาถูก ชนิ ด ใหม่ อ อกมาตี ต ลาด และกลยุท ธ์ ก ารตลาดของอุต สาหกรรมยาสูบ ที่ มุ่ง เป้ าไปที่
เยาวชนและผู้หญิง
๓.ปริ มาณการสูบบุหรี่ ตอ่ วันในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป เฉลี่ยสูงถึง 10 มวนต่อวันผู้
สูบบุหรี่ แบ่งเป็ นผู้สูบน้ อยกว่า 10 มวน จํานวน 5.06 ล้ านคน (ร้ อยละ 46.6) และผู้สูบตังแต่
้ 10
มวนขึ ้นไป จํานวน 5.79 ล้ านคน (ร้ อยละ 53.4)3 ซึง่ ผู้สบู 10 มวนขึ ้นจําเป็ นต้ องใช้ ยาในการบําบัด
โรคเสพยาสูบ เนื่องจากเป็ นผู้ที่ตดิ นิโคติน
๔.ผู้สบู บุหรี่ อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ มวนเอง ข้ อมูลระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าสัดส่วนผู้สบู บุหรี่ มวนเองอยู่ระหว่าง ร้ อยละ ๕๐.๘๕–๔๓.๙๙ โดย
ร้ อยละ ๙.๑๙ สูบทังบุ
้ หรี่ ซองและบุหรี่ มวนเอง 4 และ มีการสับเปลี่ยนประเภทไปมา เนื่องมาจาก
การขึ ้นราคาบุหรี่ ซองที่มีผลมาจากการขึ ้นภาษี หรื อราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษี นําเข้ าหรื อการ
ขยายตลาดของบุหรี่ ราคาถูกภายในประเทศ โดยที่ยาเส้ นที่เป็ นส่วนประกอบของบุหรี่ มวนเองมี
อัตราภาษี เพียงร้ อยละ ๐.๑ ในขณะที่บุหรี่ ซองมีการเพิ่มอัตราภาษี สูงขึ ้นตามภาวะเงินเฟ้อ จน
ปั จจุบนั มีอตั ราภาษี อยู่ที่ร้อยละ ๘๕ จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่

1
2

หมายถึง ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจํา/ ทุกวัน และผู้สบู บุหรี่ เป็ นครัง้ คราว
สํานักงานสถิติแห่งชาติ.

3

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานักงานสถิติแห่งชาติ

10

ผลิตในประเทศ และราคานําเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบนําเข้ า
เด็กและเยาวชน
๕. อัตราการสูบบุหรี่ ในกลุ่มอายุ ๑๙-๒๔ ปี ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และค่อยๆ
เพิ่มขึ ้น จนมีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ ร้ อยละ ๒๒.๑๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสูงขึ ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๐
จํานวน ร้ อยละ ๐.๙๒ ส่วนช่วงอายุ ๑๕-๑๘ ปี ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และค่อยๆเพิ่มขึ ้น จน
มีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ ๑๕.๙๑ ซึง่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดย สูงขึ ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๐ จํานวน ร้ อยละ
๐.๓๗
๖.จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พบว่าเยาวชนอายุตํ่ากว่า ๑๘
ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๓.๖๐ ไม่เคยถูกผู้ขายขอดูบตั รประชาชน และโดยส่วนใหญ่ซื ้อบุหรี่ แบบแบ่ง
มวนขายหรื อซื ้อเป็ นมวนร้ อยละ ๖๘.๒๕ รองลงมาซื ้อเป็ นซองร้ อยละ ๓๑.๔๖ และอีกเล็กน้ อยซื ้อ
เป็ นห่อใหญ่ หรื อคาร์ ตนั ร้ อยละ ๐.๒๙5
๗.ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อัตราการบริ โภคยาสูบซึง่ รวมทังยาสู
้ บชนิดมีควันและชนิดไม่มีควัน
ของเยาวชนไทยอายุ ๑๓-๑๕ ปี สูงถึงร้ อยละ ๑๖.๔ โดยอัตราการบริ โภคยาสูบในเพศชายร้ อยละ
๒๕.๔เพศหญิง ร้ อยละ ๗.๘ ส่วนอัตราผู้สบู บุหรี่ ร้อยละ ๑๑.๗ อัตราการสูบบุหรี่ ในเพศชายร้ อยละ
๒๐.๑เพศหญิง ร้ อยละ ๓.๘ และ เป็ นที่น่าตกใจว่าร้ อยละ ๘ ของเยาวชนที่ไม่สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั
คิดว่าตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ ในปี หน้ า6 ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และชัก
จูงให้ เอาแบบอย่างได้ ง่าย โดยสื่อต่างๆ และผู้ที่อยูร่ อบข้ าง
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
๘.การบริ โภคยาสูบ มีผลเสียต่อสุขภาพ และนับเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้ เกิดภาระ
โรคสูงสุดเป็ นอันดับ ๓ รองจากปั จจัยเสี่ยงด้ านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปั จจัยเสี่ยง
ด้ านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้ อมูลจากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข7 ประมาณการว่า
มี ผ้ ูเสี ยชี วิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคที่ เกี่ ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ (เสียชี วิตและเจ็บป่ วยจาก
โรคมะเร็ งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่ งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามี
5

ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของเยาวชนไทยอายุ ๑๑-๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐.
ศุภวรรณ มโนสุนทร, นวรัตน์ เพ็ชรเจริ ญ, สาลินี เซ็นเสถียร, นพวรรณ อัศวรัตน์. การสํารวจการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย อายุ ๑๓๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
7
การศึกษาภาระโรคจากปั จจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗. โครงการพัฒนาการดําเนินการจัดทําเครื่ องชี ้วัดภาระโรค
และปั จจัยเสี่ยงของประเทศไทย (Burden of Disease). สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
6

11

ผู้ป่วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ คือโรคมะเร็ งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหัวใจ ๕๒,๖๐๕ ราย
และโรคถุงลมโป่ งพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็ นเงิน ๙,๘๕๗ ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี พ.ศ.
๒๕๔๙8
๙.ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ครัวเรื อนที่จนที่สดุ จ่ายเงินซื ้อบุหรี่ สบู ร้ อยละ ๘.๐๔ ของรายได้ ครัวเรื อน
เฉลี่ยทุกกลุม่ ประมาณร้ อยละ ๔.๔๔9 และพบว่าค่าใช้ จ่ายของผู้ป่วยโรคจากการสูบบุหรี่ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๖ โรคมะเร็ งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตัน และโรคถุงลมโป่ งพอง เท่ากับ ๑๐๓,๖๐๒.๖๑,
๓๕,๙๙๖.๖๓ และ ๑๔,๙๒๓.๒๘ บาท/คน/ปี 10
๑๐.ผู้ที่สมั ผัสควันบุหรี่ มือสองมากกว่าร้ อยละ ๓๙.๑ ที่ สมควรได้ รับความคุ้มครอง
เนื่องจากในควันบุหรี่ มีสารเคมีกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด เป็ นสารพิษมากกว่า ๒๕๐ ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์
คาร์ บอนมอนนอกไซด์ และกว่า ๕๐ ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ ง11 ซึง่ ควันบุหรี่ มือสองเป็ นสาเหตุของโรค
และการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สบู บุหรี่ แต่ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง12 โดยมีผลต่อ
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ ว่าในประเทศไทยร้ อยละของผู้
สูบบุหรี่ ในบ้ านลดลง จากร้ อยละ ๘๕.๗๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็ นร้ อยละ ๕๘.๙๕ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๐13 แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรร้ อยละ ๓๙.๑ ยังได้ รับควันบุหรี่ ในบ้ าน14 และสัมผัส
ควันบุหรี่ ในที่ทํางานถึงร้ อยละ ๒๗.๒

8

Jittrakul Leartsakulpanitch and Wimol Nganthavee. The Economic Burden of Smoking-Related Disease in

Thailand: A Prevalence-Based Analysis. J Med Assoc Thai 2007; 90 (9): 1925-9.
ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช และลักขณา เติมศิริกลุ ชัย. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของประชากรไทย อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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Pongpanich S. A comparative analysis between present and future tobacco related health care costs in Thailand.

Bangkok: The College of Public Health. Chulalongkorn University; 2003.
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โครงการสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้ อเท็จจริ งประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๕๒.
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๑๑.ถึง แม้ ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จํ านวนผู้เลิกสูบบุหรี่ มี ถึง ๔.๗ ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ
๓๐.๓๗ ของประชากรที่เคยสูบ ๑๕.๖ ล้ านคน15 แต่ทดแทนด้ วยผู้สบู หน้ าใหม่ที่มีอตั ราเพิ่มขึ ้น โดย
ผู้สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาส
เข้ าถึงบริ การเลิกยาสูบได้ น้อย เนื่ องจากปั จจุบนั ระบบบริ การเลิกบุหรี่ ทัง้ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยังไม่เป็ นรู ปธรรม ถึงแม้ ว่าผู้รับบริ การส่วน
หนึ่งจะได้ รับการบําบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้ ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยงั มีผ้ ตู ิดยาสูบอีกจํานวนไม่
น้ อยที่ต้องรับการบําบัดโดยการใช้ ยา
นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
๑๒. ประเทศไทยได้ ใ ห้ สัต ยาบัน เป็ นประเทศภาคี ส มาชิ ก ตามอนุสัญ ญาว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ เป็ นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ
เป็ นลําดับที่ ๓๖ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ16 ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญอันหนึ่งคือ
มาตรา ๕.๓ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วย การเฝ้าระวัง
และปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศ
ั ญา
ไทยมีกฎหมายที่สําคัญ ๓ ฉบับ ที่ใช้ เป็ นกลไกในการควบคุมยาสูบก่อนการเกิดขึ ้นของอนุสญ
ดังกล่าว ได้ แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู
บุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องสร้ างกลไกใหม่ในการเฝ้า
ระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
๑๓. กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิด้านการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพฒ
ั นาการ
ตลอดเวลา ได้ แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ์
(Sponsership) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่อตุ สาหกรรมยาสูบอ้ าง ว่าเป็ นกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่ระบุว่าเป็ นกิจกรรมภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เช่น การสนับสนุนเงินให้ กบั หน่วยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมด้ านเยาวชนเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทัง้
สร้ างการยอมรับตัวสินค้ าว่าเป็ นสินค้ าปกติในชีวิตประจําวันอันจะเป็ นผลทางอ้ อมต่อการบริ โภค
ยาสูบ รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ต่อ
กระบวนการนโยบายควบคุม ยาสูบ อัน ได้ แ ก่ การขอเข้ า พบเพื่ อ เจรจาต่ อ รองขอผ่ อ นปรน
กฎระเบียบต่างๆ กับผู้มีสว่ นในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ
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๑๔. การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็ นภาคีเครื อข่ายในการ
ขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ทัง้ ภาครั ฐ องค์ กรพิเศษภายใต้ การกํ ากับของภาครั ฐ องค์ กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ทํา
้ ้เพื่อให้ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์การ
หน้ าที่ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทังนี
เปลี่ยนแปลงบริ บทในสังคมไทย จึงได้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ขึ ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
๑๕. นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิต
บุหรี่ ซิกาแรตรวม ๙ ครัง้ โดยล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับขึ ้นอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นร้ อยละ ๘๕ ทํ าให้ รายได้ สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็ บได้ มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑๕,๔๓๘ ล้ านบาท เป็ น ๔๓.๙๓๖ ล้ านบาท ในปี พ.ศ.
้ ตรา
๒๕๕๒17 แต่การขึ ้นภาษี ในแต่ละครัง้ ไม่ได้ ทําให้ ราคาบุหรี่ เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทังอั
ภาษี ยาเส้ นไม่ได้ เพิ่มไปด้ วย ดังนันกลไกด้
้
านราคาจึงยังไม่ได้ ทําหน้ าที่ในการลดการบริ โภคยาสูบ
เท่าที่ ควร ในขณะที่ อัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลมาจากมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคมร่วมด้ วย เช่น การทําให้ บหุ รี่ เป็ นสินค้ าไม่ปกติ รวมทังการสู
้
บบุหรี่
เป็ นที่น่ารังเกียจของสังคม และการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เป็ นต้ น
๑๖. ปั จจุบนั ยาเส้ นและยาสูบ ได้ แก่ ซิการ์ ยาเส้ นปรุง ยาเคี ้ยว และบุหรี่ อื่นๆ จัดเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มี โ ครงสร้ างภาษี เป็ นการจัด เก็ บ ภาษี จ ากราคา ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและ
ภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) สําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาสูบนําเข้ า แต่ปรากฏว่าปั จจุบนั บริ บทได้ เปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ การแจ้ งราคานําเข้ าของบุหรี่ ต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้ รับแจ้ งใน
ราคาที่ตํ่า ประกอบกับอัตราภาษี นําเข้ าจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากข้ อตกลงการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างภาษี ยาสูบและบุหรี่ ซิกาแรตเพื่อให้ ราคาบุหรี่
ไม่ลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบให้ มีผ้ บู ริ โภคยาสูบหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น
แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๑๗. กระทรวงสาธารณสุขได้ จัดกระบวนการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสยั ทัศน์ คือ การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ
ก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีพนั ธกิจ สนับสนุนให้ องค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมกันเฝ้าระวังและดําเนินการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย ให้ ได้ มาตรฐาน ทันต่อการ
17
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เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ พ้นจากการเสพติด เจ็ บป่ วย พิการ และตายอันเนื่ องมาจากอันตรายของ
ยาสูบ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗ ได้ ผ่านการรับรองของคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) แล้ ว เมื่อ
คณะรัฐมนตรี ให้ เห็นชอบแล้ ว จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
๑๘.แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ มีจดุ มุ่งหมายสูงสุดเพื่อ
การลดอัตราการบริ โภคยาสูบ การลดปริ มาณการบริ โภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้
สิ่งแวดล้ อมปลอดควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ ที่สําคัญใน
การดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ ๘ ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ ๑) การป้องกันมิให้ เกิดผู้บริ โภค
ยาสูบรายใหม่ ๒) การส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคลด และเลิกใช้ ยาสูบ ๓) การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ๔) การสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ ๕) การสร้ างเสริ มความเข้ มแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ ๖) การควบคุมการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ผิดกฎหมาย ๗) การแก้ ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้ มาตรการทางภาษี ๘) การเฝ้าระวังและ
ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดอยูใ่ นเอกสารภาคผนวก
๑๙.ถึงแม้ ว่าแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะกําหนดให้ มี
ผลผูกพันกับหน่วยงานภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ อง ที่ ต้องรั บไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็ นจริ งการ
ดําเนินงานจะสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาค
ส่วน ซึง่ หมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การดําเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน ให้ มาสนใจและเฝ้าระวังการคุกคามจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ
มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพด้ านยาสูบ
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
๘.การบริ โภคยาสูบ มีผลเสียต่อสุขภาพ และนับเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้ เกิดภาระ
โรคสูงสุดเป็ นอันดับ ๓ รองจากปั จจัยเสี่ยงด้ านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปั จจัยเสี่ยง
ด้ านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้ อมูลจากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข18 ประมาณการ
ว่ามีผ้ เู สียชีวิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บป่ วยจาก
โรคมะเร็ งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่ งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการว่ามี
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ผู้ป่วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ คือโรคมะเร็ งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหัวใจ ๕๒,๖๐๕ ราย
และโรคถุงลมโป่ งพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็ นเงิน ๙,๘๕๗ ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ในปี พ.ศ.๒๕๔๙19
๙.ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ครัวเรื อนที่จนที่สดุ จ่ายเงินซื ้อบุหรี่ สบู ร้ อยละ ๘.๐๔ ของรายได้ ครัวเรื อน
เฉลี่ยทุกกลุ่มประมาณร้ อยละ ๔.๔๔20 และพบว่าค่าใช้ จ่ายของผู้ป่วยโรคจากการสูบบุหรี่ ในปี
พ.ศ.๒๕๔๖ โรคมะเร็ งปอด โรคหลอดเลื อดหัว ใจ
อุดตัน และโรคถุงลมโป่ งพอง เท่ า กับ
๑๐๓,๖๐๒.๖๑, ๓๕,๙๙๖.๖๓ และ ๑๔,๙๒๓.๒๘ บาท/คน/ปี 21
๑๐.ผู้ที่สมั ผัสควันบุหรี่ มือสองมากกว่าร้ อยละ ๓๙.๑ ที่ สมควรได้ รับความคุ้มครอง
เนื่องจากในควันบุหรี่ มีสารเคมีกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด เป็ นสารพิษมากกว่า ๒๕๐ ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์
คาร์ บอนมอนนอกไซด์ และกว่า ๕๐ ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ ง22 ซึง่ ควันบุหรี่ มือสองเป็ นสาเหตุของโรค
และการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สบู บุหรี่ แต่ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง23 โดยมีผลต่อ
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ ว่าในประเทศไทยร้ อยละของผู้
สูบบุหรี่ ในบ้ านลดลง จากร้ อยละ ๘๕.๗๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็ นร้ อยละ ๕๘.๙๕ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๐24 แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรร้ อยละ ๓๙.๑ ยังได้ รับควันบุหรี่ ในบ้ าน25 และสัมผัส
ควันบุหรี่ ในที่ทํางานถึงร้ อยละ ๒๗.๒

19

Jittrakul Leartsakulpanitch and Wimol Nganthavee. The Economic Burden of Smoking-Related Disease in

Thailand: A Prevalence-Based Analysis. J Med Assoc Thai 2007; 90 (9): 1925-9.
20
ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช และลักขณา เติมศิริกลุ ชัย. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของประชากรไทย อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
21

Pongpanich S. A comparative analysis between present and future tobacco related health care costs in Thailand.

Bangkok: The College of Public Health. Chulalongkorn University; 2003.
วราวุฒิ เจริ ญศิริ.ควันบุหรี่ มือสอง.ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ. แหล่งข้ อมูล www.bangkokhealth.com. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๓.
23
สุทศั น์รุ่งเรื งหิรัญญา, รณชัย คงสกนธ์. พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่ .เครื อข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ.
๒๕๕๒.
24
ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช และลักขณา เติมศิริกลุ ชัย. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของประชากรไทย อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป
ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐. ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
22

25

โครงการสํารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้ อเท็จจริ งประเทศไทย
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๑๑.ถึง แม้ ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จํ านวนผู้เลิกสูบบุหรี่ มี ถึง ๔.๗ ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ
๓๐.๓๗ ของประชากรที่เคยสูบ ๑๕.๖ ล้ านคน26 แต่ทดแทนด้ วยผู้สบู หน้ าใหม่ที่มีอตั ราเพิ่มขึ ้น โดย
ผู้สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาส
เข้ าถึงบริ การเลิกยาสูบได้ น้อย เนื่ องจากปั จจุบนั ระบบบริ การเลิกบุหรี่ ทัง้ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยังไม่เป็ นรู ปธรรม ถึงแม้ ว่าผู้รับบริ การส่วน
หนึ่งจะได้ รับการบําบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้ ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยงั มีผ้ ตู ิดยาสูบอีกจํานวนไม่
น้ อยที่ต้องรับการบําบัดโดยการใช้ ยา
นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
๑๒. ประเทศไทยได้ ใ ห้ สัต ยาบัน เป็ นประเทศภาคี ส มาชิ ก ตามอนุสัญ ญาว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ เป็ นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ
เป็ นลําดับที่ ๓๖ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ27 ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญอันหนึ่งคือ
มาตรา ๕.๓ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วย การเฝ้าระวัง
และปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศ
ั ญา
ไทยมีกฎหมายที่สําคัญ ๓ ฉบับ ที่ใช้ เป็ นกลไกในการควบคุมยาสูบก่อนการเกิดขึ ้นของอนุสญ
ดังกล่าว ได้ แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู
บุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องสร้ างกลไกใหม่ในการเฝ้า
ระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
๑๓. กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิด้านการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพฒ
ั นาการ
ตลอดเวลา ได้ แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ์
(Sponsership) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่อตุ สาหกรรมยาสูบอ้ าง ว่าเป็ นกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่ระบุว่าเป็ นกิจกรรมภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เช่น การสนับสนุนเงินให้ กบั หน่วยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมด้ านเยาวชนเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทัง้
สร้ างการยอมรับตัวสินค้ าว่าเป็ นสินค้ าปกติในชีวิตประจําวันอันจะเป็ นผลทางอ้ อมต่อการบริ โภค
ยาสูบ รวมไปถึงการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ต่อ
กระบวนการนโยบายควบคุม ยาสูบ อัน ได้ แ ก่ การขอเข้ า พบเพื่ อ เจรจาต่ อ รองขอผ่ อ นปรน
กฎระเบียบต่างๆ กับผู้มีสว่ นในการกําหนดนโยบายควบคุมยาสูบ
26

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๒. สํานักงานสถิติแห่งชาติ.
UPDATED STATUS OF THE WHO FCTC: RATIFICATION AND ACCESSION BY COUNTRY. แหล่งข้ อมูล
http://www.fctc.org/dmdocuments/ratification_latest_Bahamas.pdf. เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒.
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๑๔. การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็ นภาคีเครื อข่ายในการ
ขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ทัง้ ภาครั ฐ องค์ กรพิเศษภายใต้ การกํ ากับของภาครั ฐ องค์ กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ทํา
้ ้เพื่อให้ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์การ
หน้ าที่ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทังนี
เปลี่ยนแปลงบริ บทในสังคมไทย จึงได้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ขึ ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
๑๕. นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิต
บุหรี่ ซิกาแรตรวม ๙ ครัง้ โดยล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับขึ ้นอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นร้ อยละ ๘๕ ทํ าให้ รายได้ สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็ บได้ มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑๕,๔๓๘ ล้ านบาท เป็ น ๔๓.๙๓๖ ล้ านบาท ในปี พ.ศ.
้ ตรา
๒๕๕๒28 แต่การขึ ้นภาษี ในแต่ละครัง้ ไม่ได้ ทําให้ ราคาบุหรี่ เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทังอั
ภาษี ยาเส้ นไม่ได้ เพิ่มไปด้ วย ดังนันกลไกด้
้
านราคาจึงยังไม่ได้ ทําหน้ าที่ในการลดการบริ โภคยาสูบ
เท่าที่ ควร ในขณะที่ อัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลมาจากมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคมร่วมด้ วย เช่น การทําให้ บหุ รี่ เป็ นสินค้ าไม่ปกติ รวมทังการสู
้
บบุหรี่
เป็ นที่น่ารังเกียจของสังคม และการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เป็ นต้ น
๑๖. ปั จจุบนั ยาเส้ นและยาสูบ ได้ แก่ ซิการ์ ยาเส้ นปรุง ยาเคี ้ยว และบุหรี่ อื่นๆ จัดเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มี โ ครงสร้ างภาษี เป็ นการจัด เก็ บ ภาษี จ ากราคา ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานําเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและ
ภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) สําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาสูบนําเข้ า แต่ปรากฏว่าปั จจุบนั บริ บทได้ เปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ การแจ้ งราคานําเข้ าของบุหรี่ ต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้ รับแจ้ งใน
ราคาที่ตํ่า ประกอบกับอัตราภาษี นําเข้ าจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากข้ อตกลงการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างภาษี ยาสูบและบุหรี่ ซิกาแรตเพื่อให้ ราคาบุหรี่
ไม่ลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบให้ มีผ้ บู ริ โภคยาสูบหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น
แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๑๗. กระทรวงสาธารณสุขได้ จัดกระบวนการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กําหนดวิสยั ทัศน์ คือ การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ
ก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีพนั ธกิจ สนับสนุนให้ องค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมกันเฝ้าระวังและดําเนินการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย ให้ ได้ มาตรฐาน ทันต่อการ
28
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เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ พ้นจากการเสพติด เจ็ บป่ วย พิการ และตายอันเนื่ องมาจากอันตรายของ
ยาสูบ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗ ได้ ผ่านการรับรองของคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) แล้ ว เมื่อ
คณะรัฐมนตรี ให้ เห็นชอบแล้ ว จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
๑๘.แผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ มีจดุ มุ่งหมายสูงสุดเพื่อ
การลดอัตราการบริ โภคยาสูบ การลดปริ มาณการบริ โภคยาสูบต่อหัวประชากร และการทําให้
สิ่งแวดล้ อมปลอดควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ ที่สําคัญใน
การดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ ๘ ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ ๑) การป้องกันมิให้ เกิดผู้บริ โภค
ยาสูบรายใหม่ ๒) การส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคลด และเลิกใช้ ยาสูบ ๓) การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ๔) การสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ ๕) การสร้ างเสริ มความเข้ มแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ ๖) การควบคุมการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ผิดกฎหมาย ๗) การแก้ ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้ มาตรการทางภาษี ๘) การเฝ้าระวังและ
ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดอยูใ่ นเอกสารภาคผนวก
๑๙.ถึงแม้ ว่าแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะกําหนดให้ มี
ผลผูกพันกับหน่วยงานภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ อง ที่ ต้องรั บไปดําเนินการตาม แต่ในความเป็ นจริ งการ
ดําเนินงานจะสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาค
ส่วน ซึง่ หมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การดําเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน ให้ มาสนใจและเฝ้าระวังการคุกคามจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ
ผลกระทบของบุหรี่ต่อระบบสุขภาพ
จากการสํารวจของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ พบว่า บุหรี่ คร่าชีวิตคนไทยไปแล้ วกว่า
ปี ละ 42,000 คน คิดเป็ น 115 คนต่อวัน เฉลี่ยชัว่ โมงละ 4.7 คน โดยโรคยอดฮิตที่ทําให้ คนเราตาย
เพราะบุหรี่ อันดับที่ 1 เป็ นโรคถุงลมโป่ งพอง 10,427 คนต่อปี อันดับที่ 2 โรคมะเร็ งปอด 9,979 คน
ต่อปี อันดับที่ 3 คือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 9,707 คนต่อปี อันดับที่ 4 โรคอื่นๆ 7347 คนต่อปี
้ ้ จะเป็ นโรคอะไรนันขึ
้ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการสูบ
ส่วนอันดับที่ 5 คือโรคมะเร็ง 6,340 คนต่อปี ทังนี
ของแต่ละคนด้ วย ส่วนวัยที่น่าเป็ นห่วงที่สดุ เห็นทีจะเป็ น “เด็กและเยาวชนไทย” เพราะล่าสุดมีการ
สํารวจพบว่าเยาวชนที่สบู บุหรี่ มีจํานวนสูงถึง 1,605,211 คน ที่สําคัญเมื่อมองถึงตัวเลขของผู้ที่เริ่ ม
สูบบุหรี่ แล้ ว นับวันตัวเลขยิ่งลดลงจนน่าใจหาย ล่าสุดพบเยาวชนที่สบู บุหรี่ อายุน้อยที่สดุ เพียง 13
ปี เท่านัน้ อีกทังการสู
้
บบุหรี่ ยงั เป็ นต้ นตอทําให้ เยาวชนดื่มสุราสูงถึง 88% เที่ยวกลางคืนอีก 68% มี
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เพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรถึง 67% เล่นการพนันถึง 40% และใช้ ยาเสพติดสูงถึง 17 % ถือเป็ น
เรื่ องที่ควรเร่งแก้ ไขเป็ นการเร่งด่วน เพราะหากปล่อยโดยไม่ได้ รับการแก้ ไข จํานวนนักสูบหน้ าใหม่
เหล่านี ้ อาจจะเพิ่มมากขึ ้นจนส่งผลให้ เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายก็เป็ นได้ (ณัฏฐ์ ตุ้มภู่
www.thaihealth.or.th)
ในกลุ่มผู้ชายที่มีประวัติสบู บุหรี่ มีความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ งที่ไต สูงกว่าชายที่ไม่สบู บุหรี่
ถึง ร้ อยละ 50 และในกลุ่ม ผู้ห ญิ ง ที่ สูบบุห รี่ มี ความสี่ ย งสูง กว่า หญิ ง ที่ ไม่สูบบุห รี่ ถึง ร้ อยละ 22
เนื่ อ งจากผู้ช ายเริ่ ม สูบ บุห รี่ กัน มากตัง้ แต่ช่ ว งสงครามโลกครั ง้ ที่ 1 แต่ผ้ ูห ญิ ง เริ่ ม สูบ บุห รี่ เ มื่ อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อัตราความเสี่ยงจึงแตกต่างกัน ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ งไตในผู้หญิงอาจ
สูงกว่านี ้ แม้ สบู บุหรี่ ไม่กี่มวนต่อวัน (เฉลี่ยตํ่ากว่า 10 มวนต่อวัน) ก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ งไต สูง
กว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่ ถึงร้ อยละ 60 แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ งที่ไต จะลดลงอย่างสมํ่าเสมอเมื่อ
เลิกสูบบุหรี่ (ฝ่ ายศูนย์ข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4806)
ความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคที่เป็ นผลจากบุหรี่
เสี่ยงมะเร็ งปอด เป็ นโรคแรกที่ได้ รับการประกาศแล้ วว่าเกี่ยวข้ องกับการสุบบุหรี่ เมื่อ 40
กว่าปี มาแล้ ว เนื่องจากช่วงนันประเทศอั
้
งกฤษพบว่าคนเป็ นมะเร็ งปอดเพิ่มขึ ้น จึงมีการศึกษาวิจยั
ว่าอะไรเป็ นสาเหตุ โดยความสงสัยเบื ้องต้ นส่วนใหญ่คิดว่ามาจากมลพิษในอากาศจากการที่มี
รถยนต์วิ่งมากขึ ้น แต่ผลวิจยั กลับพลิกล็อกที่พบว่ามะเร็ งปอดสัมพันธ์ กบั การสูบบุหรี่ ไม่ใช่มลพิษ
ในอากาศ โดยร้ อยละ 80 - 90 ของผู้ที่เป็ นมะเร็ งปอดมาจากการการสูบบุหรี่ และได้ รับควันบุหรี่ มือ
สอง ผลการวิจยั ต่อๆ มา พบว่า ในควันบุหรี่ มีสารก่อมะเร็ งจํานวนมาก มากที่สดุ กว่าสารก่อมะเร็ ง
ที่มนุษย์จะได้ รับจากแหล่งอื่นๆ
เสี่ ยงโรคหัวใจ เป็ นอีก สาเหตุห นึ่งของการเสีย ชี วิตมากที่ สุดของคนสูบบุห รี่
สารพิษมากมายในควันบุหรี่ จะทําให้ เกิดความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด โดยทําให้ ไขมัน
ชนิดดีลดลง ไขมันชนิดไม่ดีเพิ่มขึ ้น สารพิษเหล่านีย้ งั ทําให้ เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ ้น ทําให้
เลือดมีความหนืดเพิ่มขึ ้น ขณะเดียวกันสารพิษในควันบุหรี่ ยงั ทําให้ เกิดอนุมลู อิสระจํานวนมาก ซึง่
ทําให้ เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด เป็ นเหตุให้ เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวมาเกาะที่บริ เวณ
ที่อกั เสบนี ้
เสี่ยงโรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นโรคที่คนสูบบุหรี่ เป็ นมากที่สดุ เพราะปอดเป็ นอวัยวะ
ที่ ได้ รับควันบุหรี่ มากที่ สุด ทุกครั ง้ ที่ สูบบุหรี่ สารพิษจากควัน บุหรี่ จะกระทบและก่อให้ เ กิ ดการ
อักเสบแก่อวัยวะต่างๆ ของหลอดลมและเนื ้อปอด เนื ้อเยื่อปอดส่วนปลายที่สดุ เป็ นถุงลมขนาดเล็ก
ที่จะค่อยๆ ถูกทําลายโดยควันบุหรี่ แต่เนื่องจากปอดมีสมรรถภาพในการรองรับการใช้ งานมากกว่า
ปกติถึง 100 เปอร์ เซ็นต์ อาการเหนื่อยจึงเกิดขึ ้นหลังจากเนื ้อปอดถูกทําลายไปเกินกว่าครึ่ง
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เสี่ยงอัมพาต ข่าวของชาย เมืองสิงห์ ที่ป่วยเป็ นอัมพฤกษ์ แขนขาข้ างขวาไม่มีแรง
เกิดจากการสูบบุหรี่ ข่าวยังระบุด้วยว่าเส้ นเลือดในท้ องและที่ขาซ้ ายของคุณชายก็ตีบด้ วย การตีบ
ของเส้ นเลือดในสมองเป็ นผลจากสารพิษในควันบุหรี่ เช่นเดียวกับการตีบของเส้ นเลือดหัวใจ ถ้ า
ผู้ป่วยรู้ตวั เร็ ว เส้ นเลือดในสมองยังตีบแต่ยงั ไม่ถึงตัน หรื อตันแต่เส้ นเลือดขนาดเล็ก ผู้ป่วยก็จะเป็ น
อัมพฤกษ์ แต่หากตันที่เส้ นเลือดขนาดใหญ่ก็จะเป็ นอัมพาต
ุ สูบบุหรี่ หรื อคนที่ไม่สบู บุหรี่ แต่หายใจเอา
เสี่ยงเกิดมะเร็งในที่ต่างๆ ทุกครัง้ ที่คณ
ควันบุหรี่ เข้ าสูป่ อด สารก่อมะเร็ งนับสิบชนิดในควันบุหรี่ จะสัมผัสกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
ที่สมั ผัสโดยตรงด้ วยการหายใจ คือ ช่องปาก ลําคอ กล่องเสียง หลอดลม และปอด ที่สมั ผัสผ่าน
กระแสเลือด คือ เม็ดเลือดขาว ตับอ่อน ปากมดลูก ที่สมั ผัสโดยสารก่อมะเร็ งถูกขับออกมาทาง
ปั สสาวะ คือ ไตและกระเพาะปั สสาวะ รวมแล้ วควันบุหรี่ ทําให้ เกิดมะเร็งถึงสิบอวัยวะด้ วยกัน
ควันบุหรี่ มือสองทําร้ ายเด็ก ควันบุหรี่ มือสองประกอบด้ วยสารพิษและสารก่อ
มะเร็ งเช่นเดียวกับที่ผ้ ูสูบบุหรี่ สูบเข้ าสู่ร่างกาย และเป็ นอันตรายแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะ
เนื ้อเยื่อต่างๆ ของเด็กยังอยู่ในระหว่างการเจริ ญเติบโต โดยเฉพาะเด็กเล็กจะหายใจเร็ วกว่าผู้ใหญ่
มาก สารในควันบุหรี่ จึงเข้ าสู่ร่างกายเด็กได้ ง่าย ส่งผลให้ เด็กเป็ นหวัดบ่อย หลอดลมอักเสบจนถึง
ปอดบวม เกิดหูนํ ้าหนวก การเจริ ญเติบโตของปอดเกิดได้ ไม่เต็มที่ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
ไหลตาย
เสี่ ยงแก่ ก่อนวั ย เมื่ อสารพิษในควัน บุหรี่ ถูก ดูดซึมผ่านปอดเข้ า สู่กระแสเลือด
สารพิษที่อยู่ในเลือดเหล่านี ้จะไหลเวียนไปยังทุกเนื ้อเยื่อ ทุกอวัยวะของร่ างกาย ก่อให้ เกิดอนุมลู
อิสระมากมาย ทําให้ เกิดการอักเสบและอุดตันของเส้ นเลือดฝอยในอวัยวะต่างๆ ทําให้ เลือดไป
้ งไปทําลายคอลลาเจนที่ปรากฏชัดที่สดุ คือ ใต้ ผิวหนัง ทําให้ ผิวหนังแห้ งกร้ าน
เลี ้ยงได้ น้อยลง ทังยั
และเหี่ยวย่นเร็ วขึ ้น จะเห็นว่าคนที่สบู บุหรี่ นานๆ มักแก่กว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่ ประมาณ 10 ปี
เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ ทําให้ เกิดการตีบตัน
ของเส้ นเลือดที่ไปเลี ้ยงอวัยวะเพศน้ อยลง นอกจากนี ้ ประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศก็พลอยได้ รับผลกระทบไปด้ วย
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/9178วันที่ 10 พ.ย.55)
ผลของควันบุหรี่มือสองต่ อสุขภาพของผู้ท่ ไี ด้ รับควันบุหรี่
ผู้ใหญ่ ท่ ีได้ รับควันบุหรี่ มือสองในบ้ าน หรื อที่ทํางาน วันละ 3ชัว่ โมงขึ ้นไป จะเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรคหัวใจเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25-30 เสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็งปอดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20-30 จะมีอตั รา
การเป็ นโรคมะเร็ งที่ลําคอมากกว่าผู้ไม่ได้ รับควันบุหรี่ 3 เท่า และเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งอื่น ๆ
มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า โดยควันบุหรี่ มือสองก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบเลือดหัวใจทันทีที่
ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
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หญิงมีครรภ์ และทารกที่ได้ รับควันบุหรี่ มืออย่ างต่ อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซ้ อนในระหว่างตังครรภ์
้
และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็ นพิษ แท้ ง คลอดก่อนกําหนด
และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ ้น
เด็กเล็กที่ได้ รับควันบุหรี่มือสอง ก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจ
เช่น หลอดลมอักเสบและปลอดบวม สูงกว่าเด็กทัว่ ไป มีอตั ราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ ้น เกิดการติด
เชื ้อของหูสว่ นกลาง ในระยะยาว เด็กที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองจะมีพฒ
ั นาการของปอดน้ อยกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้ รับควันบุหรี่
สถาบันพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมสหรัฐอเมริ กา และศูนย์วิจยั โรคมะเร็ งนานาชาติ พิสจู น์แล้ วว่า
ควันบุหรี่ มือสองเป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์ เมื่อคนไม่สบู บุหรี่ ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง เขาได้ สดู ดม
สารก่อมะเร็ งเข้ าสูร่ ่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ และไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากการได้ รับควันบุหรี่
มือสอง แม้ จะได้ รับเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็เป็ นอันตรายได้ แต่โดยเฉลี่ยแล้ วเด็ก ๆ จะได้ รับควัน
บุหรี่ มือสองมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่สบู บุหรี่ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ สสส.
http://www.thaihealth.or.th/)
1.3 โรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่
1.3.1 ผลต่อตัวผู้สบู เอง
บุหรี่ 1 มวนจะให้ ควันบุหรี่ ในปริ มาณเกื อบ 1 ลิตร ซึ่งในควันบุหรี่ จะมีสารเคมี
ต่างๆที่เป็ นสารก่อมะเร็ งเพราะฉะนันการสู
้
บบุหรี่ ก็คือการดูดเอาควันพิษเข้ าไปในร่ างกายซึง่ จะทํา
ให้ เกิดอันตรายต่อร่ างกายอย่างมาก บุหรี่ 1 มวนจะทําให้ อายุสนลง
ั ้ 5 นาที 30 วินาที ทําให้ ผ้ สู บู
ตายก่อนอายุเฉลี่ย 65 ปี ประมาณ 5 - 8 ปี และจากสถิ ติการตายพบว่าผู้สูบบุหรี่ จะมีการตาย
มากกว่าคนไม่สบู บุหรี่ ถึงร้ อยละ 30.83 และพบว่าการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั การเจ็บป่ วยด้ วย
โรคต่าง ๆ (จีรพร สร้ อยสุวรรณ.2554) ดังนี ้
โรคมะเร็ ง ผู้สบู บุหรี่ มีโอกาสเป็ นโรคมะเร็ งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ถึง 20 เท่า
ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับจํานวนมวนที่สบู ต่อวัน ลักษณะการสูบและระยะเวลาที่สบู สําหรับอาการบ่งชี ้เฉพาะ
โรคในระยะแรกของมะเร็งปอดนันยั
้ งไม่ชดั เจนจึงทําให้ การวินิจฉัยของแพทย์ยงั ยากมาก ส่วนใหญ่
จะพบในระยะที่โรคลุกลามไปมากแล้ วทําให้ การรักษาได้ ผลน้ อยหรื อไม่ได้ ผลเลย ในผู้ที่เลิกบุหรี่ ได้
15 ปี จะทําให้ โอกาสที่จะเป็ นมะเร็ งปอดลดลงเท่ากับผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ และพบมะเร็ งช่องปากในผู้สบู
บุหรี่ มากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ ถึง 5 เท่า โดยเฉพาะผู้สบู บุหรี่ ที่ดื่มสุราเป็ นประจําจะทําให้ มีโอกาสเป็ น
โรคมะเร็ งในช่องปากสูงขึ ้นไปอีกซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณสุราที่ดื่มด้ วย นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้สบู บุหรี่ จะ
เสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งกล่องเสียง หลอดอาหาร กระเพาะปั สสาวะ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ไต
ซึง่ ถ้ ามีการเลิกบุหรี่ ก็จะทําให้ อตั ราตายดังกล่าวลดลง
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โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่ ทําให้ ปริ มาณกรดไขมันอิสระในพลาสมา
มากขึ ้น การจับกลุม่ ของเกร็ ดเลือดมากขึ ้น เป็ นผลให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่า
ผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ 2 เท่า ซึง่ โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนี ้ขึ ้นกับจํานวนของบุหรี่ และระยะเวลา
ที่สบู ยิ่งสูบจัดนานเท่าไรก็จะยิ่งทําให้ โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจยิ่งสูงมากขึ ้น ในผู้หญิงที่สบู
บุหรี่ และกินยาเม็ดคุมกําเนิดด้ วยจะมีโอกาสตายด้ วยโรคหัวใจมากกว่าหญิงที่สบู บุหรี่ แต่ไม่ได้ กิน
ยาเม็ดคุมกําเนิดถึง 10 เท่า กรณีที่โรคหัวใจขาดเลือดและยังไม่เลิกสูบบุหรี่ นอกจากจะให้ เลือดที่
ไปเลี ้ยงหัวใจตีบแล้ วยังทําให้ หลอดเลือดแดงปลายมือปลายเท้ าอักเสบและอุดตันได้ ทําให้ เกิด
ปั ญหาการขาดเลือดไปเลี ้ยงอวัยวะนันๆ
้ เช่น แขน ขา ทําให้ มีอาการเจ็บปวด แขนขาเน่าจนต้ อง
ตัดทิ ้ง
ในระบบทางเดินหายใจ ควันบุหรี่ จะก่อให้ เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวของ
หลอดลม และถุงลม ทําให้ เกิดอาการไอ หอบหืด อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนี ้พบในผู้สูบ
บุหรี่ มากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ และการสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดโรคหลอดลมอักเสบและถุงลมโป่ ง
พอง ถึงร้ อยละ 70 โรคหลอดลมอักเสบจะทําให้ เกิดอาการไอเสมหะมากในตอนเช้ าทําลายบุคลิก
และสุขภาพ ยิ่งสูบบุหรี่ นานมากขึน้ จะยิ่งทํ าให้ อาการของโรคมากขึน้ และไม่มีโอกาสรักษาให้
หายขาดได้ ส่วนโรคถุงลมโป่ งพองมักเป็ นร่ วมกับโรคหลอดลมอักเสบเรื อ้ รั ง พบว่าผู้สูบบุหรี่ มี
โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคถุงลมโป่ งพองมากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ 30 เท่า โรคนี ้เกิดจากสารพิษในควัน
บุหรี่ ทําลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทําให้ ถงุ ลมบางและแตกถุงลมเล็กๆ หลายอันแตก
รวมกันเป็ นถุงลมใหญ่และมีจํานวนน้ อยลง เกิดอาการอึดอัด แน่นหน้ าอก ไอ หอบเหนื่อย ออก
กําลังกายไม่ได้ เป็ นโรค เรื อ้ งรังที่ยงั ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ เพียงแต่ช่วยประทังอาการและ
ชะลอให้ ตายช้ าลง ซึง่ จะทรมานไปตลอดชีวิต บางรายถุงลมที่โป่ งนันฉี
้ กขาดทําให้ ลมรั่วเข้ าไปยัง
ช่องเยื่อหุ้มปอดจนเกิดปอดแฟ่ บและทําให้ แน่นหน้ าอกถ้ าเลิกสูบบุหรี่ จะทําให้ อาการไอเรื อ้ รังและ
มีเสมหะลดน้ อยลง ในผู้ที่หอบเหนื่อยจากโรคหลอดลมอักเสบเรื อ้ รังและถุงลมโป่ งพอง แม้ จะเลิก
สูบบุหรี่ อาการจะดีขึ ้นเพียงเล็กน้ อย แต่ในผู้ที่อายุน้อยหากเลิกสูบบุหรี่ หน้ าที่การทํางานของปอด
จะกลับคืนสูส่ ภาพปกติ
โรคระบบทางเดินอาหาร การสูบบุหรี่ ทําให้ กระเพาะอาหารหลัง่ กรดเพิ่มขึ ้น คน
สูบบุหรี่ จงึ มีโอกาสเป็ นแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็กมากกว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่
ผลต่อระบบสืบพันธ์ ในผู้หญิงที่สบู บุหรี่ จัดจะเข้ าสู่วยั หมดประจําเดือนเร็ วกว่า
้
ในผู้ชายพบว่าจะมีการตีบตันของหลอดเลือด
ปกติและจะใช้ เวลานานขึ ้นในการที่จะเริ่ มตังครรภ์
แดงไปเลี ้ยงอวัยวะเพศบางส่วนทําให้ สมรรถภาพทางเพศลดลง
ผลต่อเหงือกและฟั น ผู้ที่สบู บุหรี่ จะเกิดโรคเหงือกและฟั นมากกว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่
ทําให้ ฟันมีสีเหลือง และผู้ที่สบู มานานๆ ฟั นจะมีสีดํา ทําให้ เกิดกลิน่ ปากและฟั นผุกร่อน
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1.3.2 ผลต่อบุคคลข้ างเคียง
การสูบบุหรี่ นอกจากจะให้ โทษต่อผู้สบู เองแล้ ว ยังทําให้ ผ้ อู ื่นที่อยู่ในบรรยากาศ
ของการสูบบุห รี่ สูดเอาควัน พิษ เข้ า ไปด้ ว ย การรั บ ควัน บุห รี่ เ ข้ าไปโดยไม่ได้ สูบ เองก็ ก่ อให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพ เรี ยกว่าการสูบบุหรี่ มือสอง ควันบุหรี่ มี 2 ประเภทคือ ควันบุหรี่ ที่สดู เข้ าไปใน
ปากและพ่นออกมา ซึง่ เรี ยกว่าควันแท้ หรื อควันสายใหญ่ (Mainstream smoke) อีกประการหนึ่ง
คือควันบุหรี่ ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ที่อยู่ระหว่างการสูบ ซึง่ เรี ยกว่าควันหลง (Side stream
smoke) สําหรับผลกระทบของการสูบบุหรี่ ตอ่ บุคคลข้ างเคียง (จุรีพร บัวลอย .2554) มีดงั นี ้
กลุ่มเด็ก การสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัวทําให้ อบุ ตั ิการณ์ของโรคหลอดลมอักเสบในวัย
ทารกและในกลุม่ อายุตํ่ากว่า 2 ปี เพิ่มขึ ้น และยังมีผลต่อเนื่องในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อีกด้ วย
กลุม่ คูแ่ ต่งงานของผู้ที่สบู บุหรี่ มีโอกาสเป็ นมะเร็งปอดมากกว่าคูแ่ ต่งงานของผู้ไม่ สูบ 2
เท่า มีความเสีย่ งที่จะเป็ นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถงึ 4 เท่า
บุคคลทั่วไป ควันหลงมักก่อให้ เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก โดยเฉพาะ ผู้ที่มี
อาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบจะทําให้ อาการของโรคเพิ่มขึ ้น
1.3.3 ผลกระทบของบุหรี่ กบั เศรษฐกิจ
ในประเทศไทย จากการสํารวจของศูนย์กสิกรไทยในปี พ.ศ.2548 พบว่ามี
ค่าใช้ จ่ายจากการสูบบุหรี่ ประมาณ 57,380 ล้ านบาท ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจํามีค่าใช้ จ่ายจากการ
สูบบุหรี่ เฉลี่ยประมาณวันละ 14.6 บาทต่อคน จากการประมาณการรายได้ ของรัฐบาลไทยในแต่ละ
ปี พบว่าอุตสาหกรรมยาสูบสร้ างรายได้ ประมารร้ อยละ 5 ของรายได้ ทงหมดที
ั้
่รัฐบาลได้ รับ แยกเป็ น
รายได้ จากโรงงานยาสูบในสังกัดของกรมสรรพสามิตประมาณร้ อยละ 4 และจากาภาษี บหุ รี่ นําเข้ า
อีกประมาณร้ อยละ0.7 ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ.2546 รัฐมีรายได้ จากบุหรี่ ประมาณ43พันล้ านบาท
ซึง่ รายได้ นี ้ส่วนใหญ่มาจากการเก็บ ถึงแม้ วา่ อุตสาหกรรมบุหรี่ สร้ างรายได้ ให้ กบั รัฐเป็ นจํานวนมาก
แต่บหุ รี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพต่อตัวผู้สบู เองและผู้อื่นรวมทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มภาระให้ กบั รัฐที่ต้อง
สูญเสียงบประมาณเป็ นจํานวนมากเพื่อใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากการ
สูบบุหรี่ นอกจากนี ้การสูบบุหรี่ ก่อให้ เกิดการสูญเสียผลผลิตที่ควรจะได้ เนื่องจากการทุพพลภาพ
และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ที่สบู บุหรี่ (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล.2549)
1.3.4 ผลกระทบของบุหรี่ ด้านสังคม
การสูบบุหรี่ มีความสําคัญใกล้ ชิดกับการใช้ สารเสพติดชนิดต่าง ๆ พบว่าร้ อยละ
95 ของวัยรุ่นที่ติดโคเคน ร้ อยละ 75 ของวัยรุ่ นที่ติดกัญชาและฝิ่ น ร้ อยละ 62 ของวัยรุ่ นที่ติดเหล้ า
จะเริ่ มจากการสูบบุหรี่ ก่อนทังสิ
้ ้น ซึง่ เท่ากับการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่ นจะนําไปสู่การใช้ ยาเสพติดซึง่ เป็ น
ปั ญหาสําคัญ และมีผลต่อชุมชนอย่างมาก (จุรีพร บัวลอย .2554)
1.3.5 ผลกระทบของบุหรี่ ตอ่ สิง่ แวดล้ อม
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นอกจากบุหรี่ จะทําให้ บ้านเมืองสกปรกแล้ ว ควันบุหรี่ ยงั ก่อให้ เกิดอากาศเป็ นพิษ
โดยเฉพาะในสถานที่แออัดซึง่ จะส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ นอกจากนี ้บุหรี่ ยงั เป็ นสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของตนเองและผู้อื่น (จุรีพร บัวลอย .2554)
1.4 กลไกการเสพติดนิโคติน
นิโคตินเป็ นสารอัลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ และเป็ นสาเหตุให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เกิดอาการเสพติด
การเสพติดที่เกิดจากนิโคตินมีความรุ นแรงมากเทียบเท่ากับสารเสพติดชนิดอื่น เช่น เฮโรอิน และ
โคเคน บุหรี่ หนึ่งมวนมีนิโคตินประมาณ 1.5-1.6มิลลิกรัม บุหรี่ ก้นกรองไม่ทําให้ ปริ มาณนิโคติน
ลดลง
เมื่อสูบบุหรี่ นิโคตินจะเข้ าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ วภายในเวลา 10 วินาที แพร่ ไปทั่ว
ร่ างกายรวมทังสมอง
้
ไปกระตุ้นตัวรับชนิดพิเศษที่เรี ยกว่า cholinergic receptors ซึ่งพบได้ ใน
้ ามเนื ้อ ต่อมหมวกไต หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ โดยปกติตวั รับนี ้จะถูก
สมองหลายส่วน รวมทังกล้
กระตุ้นโดยสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งคือ อะซิติลโคลีน แล้ วมีบทบาทเกี่ยวกับการหายใจ รักษา
อัตราการเต้ นของหัวใจ ความจํ า ความกระปรี -้ กะเปร่ า และการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื อ้ แต่
เนื่ องจากโครงสร้ างทางเคมี ของนิ โ คติน คล้ ายกับอะซิติลโคลีน นิ โคตินจึงกระตุ้น cholinergic
receptors และทําลายการทําหน้ าที่ตามปกติของสมอง การเสพนิโคตินเป็ นประจําจะทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทังจํ
้ านวนของ cholinergic receptors และความไวของตัวรับนี ้ต่อนิโคตินและอะ
ซิติลโคลีนทําให้ เกิดการดื ้อต่อนิโคติน ดังนัน้ ผู้เสพนิโคตินจึงต้ องการนิโคตินไปให้ สมองเพื่อให้
สมองทํ าหน้ าที่ ได้ ตามปกติ หากระดับนิ โคตินลดลง ผู้เสพจะรู้ สึก ไม่สุขสบายจากอาการถอน
นิโคติน
กลไกอีกอย่างหนึ่งของการเสพนิโคตินคือ ไปกระตุ้นการหลัง่ สารสื่อประสาท โดพามินใน
วงจรแห่งความสุขของสมอง โดยมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ เกิดอาการเสพติด ผ่าน
กระบวนการ brain rewarding pathway ซึง่ เป็ นกลไกที่คล้ ายกับสารเสพติดชนิดอื่นเช่น แอมเฟ
ตามิน เฮโรอิน และโคเคน
ระบบประสาทส่ ว นกลางมี ส่ ว นที่ รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ อารมณ์ และความรู้ สึ ก เป็ นสุข โดย
ประกอบด้ วยสมองส่วนที่เรี ยกว่า ventral tegmental area (VTA) ซึง่ จะส่งสารสื่อประสาทคือ
ุ สมบัติทําให้
สารเคมี ชื่อโดพามินไปยังสมองส่วน nucleus accumbens สารโดพามินที่สมองมีคณ
ร่ างกายรู้ สกึ สบาย มีความสุข อิ่มเอิบใจ มีแรงจูงใจ นิดคตินจากควันบุหรี่ ที่ผ่านจากกระแสเลือด
เข้ าไปในระบบประสาทส่วนกลางจะออกฤทธิ์ไปกระตุ้น brain rewarding pathway โดยจับกับ
ตัวรับของมันคือ nicotine receptor ที่อยู่บนปลายประสาทของ VTA มีผลทําให้ มีการหลัง่ โดพามิ
นออกมามากขึ ้น ดังนัน้ จึงทําให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ มีความรู้สกึ สุขสบาย มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ ้น
และลดความอยากอาหาร (สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล.2549)
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1.5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของบุคคล
Tomkins กล่าวถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของบุคคลไว้ 4 ประการ ดังนี ้
1.5.1พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็ นนิสยั ความเคยชิน (Habitual smoking) นักสูบ
บุหรี่ ประเภทนี ้จะมีบุหรี่ ติดอยู่กบั ปากตลอดเวลาถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ จุดบุหรี่ ก็จะคาบไว้ ที่ปากเฉยๆ
มีบหุ รี่ อยู่ใกล้ ตวั หรื อติดตัวตลอดเวลา การสูบบุหรี่ จะทําให้ ร้ ู สกึ สบายใจ มีความสุข บางคนอาจมี
ความรู้ สึกว่าการสูบบุหรี่ ช่วยทําให้ เกิดความภูมิฐาน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของบุคคลกลุ่มนี ้จะ
เป็ นไปแบบอัตโนมัติ เป็ นกิจวัตรที่ทําเป็ นประจํา
1.5.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่มองโลกในแง่ดี (Positive affect smoking) แบบ
ฉบับของนักสูบบุหรี่ ประเภทนี ้ถือว่าการสูบบุหรี่ เป็ นการกระตุ้นช่วยให้ เกิดความพอใจ เกิดความสุข
ความตื่นเต้ น เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด เช่น การสูบบุหรี่ หลังอาหารแต่ละมื ้อ เด็กวัยรุ่ นสูบบุหรี่
เพื่อที่จะแสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นผู้ใหญ่ หรื อสูบเพราะทําตามพ่อแม่ที่สบู บุหรี่ ทําตามบุคคลที่
ตัวเองชื่นชอบ บุคคลกลุ่มนี ้บางคนมีความสุขที่ได้ ถือบุหรี่ ไว้ มีความสุขที่ได้ สมั ผัสกับควันบุหรี่ ที่
ออกมาจากปากและจมูก
1.5.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เนื่องจากมองโลกในแง่ลบ (Negative affect
smoking) นักสูบประเภทนี ้จะสูบบุหรี่ เป็ นครัง้ คราว ไม่สบู ต่อเนื่อง เมื่อมีความเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านอารมณ์ เกิ ดความกดดัน มีปัญหาเพื่อที่จะระงับอารมณ์ ตนเอง เมื่ อมีเหตุการณ์ หรื อ
สภาพการณ์ ใ ดสภาพการณ์ ห นึ่ ง ก็ มัก จะหาทางออกด้ ว ยการสูบ บุ ห รี่ เช่ น เมื่ อ มี ค วามทุ ก ข์
หวาดกลัว เขินอาย รู้สกึ ตื่นเต้ น ความเศร้ า อยูค่ นเดียว หรื อขณะขับรถ เป็ นต้ น
1.5.4 พฤติกรรมที่ขาดการสูบบุหรี่ ไม่ได้ (Addictive smoking) บุคคลกลุม่ นี ้เป็ น
พวกติดบุหรี่ ถือว่าบุหรี่ คือสิ่งจําเป็ นที่จะขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้ สบู บุหรี่ จะมีความรู้ สึกไม่สบายมีความ
ผิดปกติทางด้ านร่ างกาย การได้ สูบบุหรี่ จะช่วยให้ สบายใจขึ ้น มีความพอใจช่วยลดความรู้ สึก
กดดัน ทําให้ เกิด บรรยากาศที่ดีขึ ้น และคิดอะไรได้ มากขึ ้น
2. วิธีการและเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับผู้ที่ติดบุหรี่ นนั ้ สามารถทําสําเร็ จได้ หากมีความตังใจที
้ ่จะเลิกสูบ
อย่างแน่วแน่และพิจารณาอย่างถ่องแท้ ด้วยตนเองเสียก่อนว่าบุหรี่ นนเป็
ั ้ นอันตรายต่อสุขภาพและ
มีโทษอย่างไร ผู้ที่ได้ รับความสําเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ส่วนมากใช้ วิธีเลิกเด็ดขาดด้ วยพลังใจอัน
เข้ มแข็งของตนเองเป็ นสําคัญ และเลิกสูบเลยจะได้ ผลดีกว่า (กาญจนศรี สิงห์ภ่.ู 2543) วิธีการเลิก
สูบบุหรี่ ที่ได้ ผลมีวิธีที่พอสรุปได้ ดังนี ้
2.1 การสร้ างกําลังใจให้ เข้ มแข็ง
ในการงดสูบบุหรี่ โดยใช้ หลักการให้ กําลังใจด้ วยการตัดสินใจทิ ้งบุหรี่ และอุปกรณ์ตา่ งๆที่ใช้
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ในการสูบบุหรี่ทงหมดที
ั้
่มีอยู่ ต้ องมีความตังใจจริ
้
งในการเลิกสูบบุหรี่ มีความพยายาม ความ
อดทน และหาเหตุผลต่าง ๆ ของการไม่สบู บุหรี่ เช่น เพื่อชีวิตที่ยืนยาว หรื อเป็ นการประหยัด
เปลี่ยนนิสยั ในชีวิตประจําวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ วให้ ใช้ วิธีเดินเล่น บอกกับตัวเอง
บอกเพื่อนๆ และผู้ที่รักใคร่นบั ถือว่า กําลังงดสูบบุหรี่ เพื่อเพิ่มกําลังใจให้ กบั ตัวเอง พยายาม
ชักชวนให้ เพื่อนๆเลิกสูบบุหรี่ ด้วย เพื่อจะได้ ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจให้ แก่กนั และกัน ยึดมัน่ ในสิง่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตนเองนับถือ จะเป็ นอีกทางหนึง่ ที่จะช่วย ส่งเสริ มให้ กําลังใจ
2.2 การปฏิบตั ทิ างร่างกาย
การปฏิบตั ทิ างร่างกายเพื่อขจัดความอยากสูบบุหรี่ ได้ แก่ ดื่มนํ ้าเปล่า วันละ 8-10 แก้ วจะ
เป็ นการช่วยขับนิโคตินออกจากร่ างกายได้ เร็ วที่สดุ ใน 3-4 วัน ไม่รับประทานอาหารจนอิ่ม เกินไป
และไม่ ค วรรั บ ประทานอาหารที่ ย่ อ ยยากจํ า พวกเนื อ้ สัต ว์ มี ไ ขมัน สู ง และอาหารรสหวาน
รับประทานผัก ผลไม้ ให้ มาก ดื่มนํ ้าผลไม้ แทนนํ ้าชา กาแฟ และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
อาบนํ ้าวันละหลายครัง้ จะช่วยทําให้ ร้ ูสกึ สดชื่น ถ้ ารู้ สกึ หงุดหงิดไม่สดชื่นแก้ ไขโดยการรับประทาน
วิตามินบี 1 ซึ่งพบได้ ในถั่ว ข้ าวซ้ อมมือ ผักที่มีสีเขียว ออกกําลังกายทุกวันแต่ต้องไม่หนักเกินไป
อาจทําได้ โดยการเดินหรื อการสูดลมหายใจเข้ าออกลึกๆ
ปั จจุบนั ได้ มีการคิดหาวิธีการและแนวทางที่จะช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรี่ หยุดสูบบุหรี่ กนั มากมาย
หลายวิธี อย่างไรก็ตามการช่วยให้ คนเลิกสูบบุหรี่ ไม่ใช่เรื่ องที่จะกระทําได้ ง่าย เพราะฤทธิ์ ของ
ั ้ าให้ คนติดบุหรี่ มากกว่าร้ อยละ 80 ไม่สามารถเลิกได้ โดยเด็ดขาด ดังนันจึ
้ งมี
นิโคตินในบุหรี่ นนทํ
ความพยายามหาวิธีการมากมายที่จะช่วยผู้สบู บุหรี่ ให้ สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ โดยวิธีการมีทงที
ั ้ ่ต้อง
ใช้ ยา และไม่ต้องใช้ ยาตามรายละเอียด ดังนี ้
สําหรับวิธีการที่ไม่ต้องใช้ ยาจะใช้ วิธีการการให้ คําปรึกษาทางการแพทย์แก่ผ้ ทู ี่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่ มีวิธีการ 5 ขันตอน
้
เรี ยกว่า 5A’s ดังนี ้ ได้ แก่ การถาม (Ask) การชักชวน (Advise) การ
ประเมินความพึงพอใจ (Assess) การวางแผนช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ (Assist) และขัน้
สุดท้ ายเป็ นการติดตามผล (Arrange)
ส่วนการใช้ ยาในการรักษาผู้ติดบุหรี่ มีทงใช้
ั ้ และไม่ใช้ นิโคติน การรักษาโดยใช้ นิโคตินใน
การทดแทน ได้ แก่ หมากฝรั่งนิโคติน มีประโยชน์มากเพราะตัวยาสามารถป้องกันอาการที่เกิดจาก
การอยากยาหลังเลิกสูบบุหรี่ แผนแปะนิโคติน แปะที่คอและขอมือ สารนิโคตินจะเข้ าสูก่ ระแสเลือด
ภายใน 4-9 ชัว่ โมง แต่มีผลเสีย คือ อาจมีอาการนอนไม่หลับสนิท (Sleep disturbance) บางราย
อาจระคายเคื อ งแก้ ไ ขโดยการเปลี่ ย นที่ แ ปะไปเรื่ อ ยๆ หรื อ ใช้ ย า Hydrocortisone
หรื อ
Triamcinolne cream ทา การรักษาโดยการใช้ ยาไม่มีนิโคติน ได้ แก่ Bupropion เป็ นยาที่อยูใ่ นรูป
เม็ด ออกฤทธิ์ลดอาการ ซึมเศร้ า ลดความวิตกกังวล และสามารถควบคุมนํ ้าหนักตัวได้ ดี
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีรายงานการสํารวจการขายบุหรี่ ให้ กบั เยาวชน พบผลการสํารวจชี ้ว่า ร้ านค้ ารอบโรงเรี ยน
นิยมขายบุหรี่ แบบแบ่งมวนให้ เด็ก 67% ไม่เคยขอดูบตั รประชาชน 74% ส่วนในโรงเรี ยนมีรุ่นพี่ขาย
รุ่ นน้ องมากถึง 56% ทําเด็กเข้ าถึงบุหรี่ ง่าย ส่งยอดนักสูบหน้ าใหม่พ่งุ 3 แสนคนต่อปี ด้ าน
นักวิชาการหนุนร่ าง กม.ควบคุมบริ โภคยาสูบฉบับใหม่ ขยายอายุผ้ ซู ื ้อเป็ น 20 ปี ห้ ามเด็กตํ่ากว่า
18 ปี เป็ นผู้ขาย พร้ อมครอบคลุมการห้ ามขายทางอินเทอร์ เน็ตและสถานศึกษาด้ วย wannapa |
วันที่ 22 ตุลาคม 2555
จากการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา มีอตั ราการสูบลดลง โดยในปี 2554 มีอตั รา
การสูบอยูท่ ี่ร้อยละ 21.36 แต่อตั ราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนมีแนวโน้ มสูงขึ ้น โดยในปี 2554 มีอตั รา
สูบอยู่ที่ร้อยละ 22 ซึง่ สูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรไทย โดยเฉพาะช่วงอายุ 15-18 ปี
อัตราการสูบบุหรี่ อยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงกว่าเมื่อ 10 ปี ที่แล้ วคือปี 2544 ที่มีอตั ราการสูบเพียงร้ อยละ
6.44 เท่านัน้ นอกจากนี ้ ยังพบว่าเยาวชนเริ่ มสูบบุหรี่ อายุตํ่าสุดที่ 6 ปี โดยนิยมสูบบุหรี่ โรงงานร้ อย
ละ 74.72 บุหรี่ มวนเองร้ อยละ 24.99 สาเหตุเพราะเยาวชนสามารถเข้ าถึงการซื ้อบุหรี่ ได้ ง่าย จึง
จําเป็ นต้ องหามาตรการป้องกันเยาวชนไทยไม่ให้ กลายเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ โดยควรต้ องปรับปรุ ง
กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้ ได้ จริ ง
วันนี ้ (22 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่
คณะสาธารณสุขศาสลตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล,22 ต.ค.55)
จากการสํารวจพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของกลุ่มเยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี
จํานวนประมาณ 2,000 คน จากโรงเรี ยนมัธยม 7 แห่ง แบ่งเป็ นกรุ งเทพมหานคร 6 แห่ง และ
สงขลา 1 แห่ง ในเรื่ องการซื ้อขายบุหรี่ พบว่า เยาวชนร้ อยละ 79 ระบุว่า มีร้านขายบุหรี่ อยู่บริ เวณ
รอบสถานศึกษา ร้ อยละ 67 ระบุว่า ร้ านค้ าใกล้ สถานศึกษานิยมขายบุหรี่ แบบแบ่งมวน ร้ อยละ
56.1 ระบุวา่ มีรุ่นพี่รุ่นน้ องหรื อเพื่อนในโรงเรี ยนนําบุหรี่ มาขายแบบแบ่งมวนในโรงเรี ยน ร้ อยละ 80
ระบุว่า ร้ านค้ าแถวบ้ านขายบุหรี่ ให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี และร้ อยละ 74.4 ระบุว่า สามารถหาซื ้อ
บุหรี่ ได้ ง่าย เนื่องจากผู้ขายไม่เคยขอดูบตั รประชาชน ทังนี
้ ้ แหล่งที่สามารถหาซื ้อบุหรี่ ได้ ง่ายและ
ต้ องเฝ้าระวังคือ บริ เวณหน้ าโรงเรี ยน ร้ านชําแถวบ้ าน/แหล่งชอปปิ ง้ /ตลาดกลางคืน และหน้ า
ห้ างสรรพสินค้ า โดยพบว่ากลุ่มมัธยมมีความเสี่ยงสูงสุดมากกว่ากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
(ศรี รัช ลาภใหญ่,2555 )
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ในขณะที่ ผศ. ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย (2555) กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุม
การบริโภคยาสูบฉบับใหม่จะช่วยให้ เด็กสูบบุหรี่ น้อยลงและเข้ าถึงบุหรี่ ได้ ยากขึ ้น เนื่องจากเป็ นร่ าง
กฎหมายที่ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั มากกว่ากฎหมายเดิม 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ในกฎหมายฉบับ
ใหม่ได้ เพิ่มอายุขนตํ
ั ้ ่าในการซื ้อบุหรี่ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็ น 20 ปี และห้ ามเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี
ขายบุหรี่ ซึง่ หากมีการละเมิดผู้ขายบุหรี่ ให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี และนายจ้ างของเด็กอายุตํ่ากว่า
18 ปี ขายบุหรี่ ต้ องระวางโทษจําคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ ส่วนใน
ต่างประเทศ พบว่า ตอนนี ้ญี่ปนก็
ุ่ มีกฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี แล้ ว ขณะที่คเู วต
ฮอนดูรัส กําหนดที่อายุ 21 ปี อย่างในอังกฤษก็จะใช้ วิธี No ID ,No Sale คือต้ องขอดูบตั ร
ประจําตัวประชาชนก่อนขายทุกครัง้ หากไม่มีบตั รก็ห้ามขายบุหรี่ ส่วนกรณีกําหนดห้ ามเด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี ขายบุหรี่ เป็ นการละเมิดสิทธิเด็กหรื อไม่ องค์กรสิทธิเด็กได้ ออกมาให้ ข้อมูลแล้ วว่า เด็ก
สามารถประกอบอาชีพใดก็ได้ แต่ต้องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย จิตใจ และสังคม ดังนัน้ การ
กําหนดดังกล่าวจึงไม่ถือเป็ นการละเมิดสิทธิเด็ก และ ผศ.ลักขณา กล่าวอีกว่า กฎหมายฉบับใหม่
ยังห้ ามวิธีการขายที่เด็กสามารถเข้ าถึงบุหรี่ ได้ ง่าย ได้ แก่ ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา
ห้ ามขายทางอินเทอร์ เน็ต ห้ ามขายผ่านเครื่ องขาย ห้ ามขายบุหรี่ ตํ่ากว่าซองละ 20 มวน และห้ าม
แบ่งขายเป็ นมวนๆ นอกจากนี ้ ยังยังห้ ามลดแลกแจกแถมบุหรี่ หรื อซื ้อบุหรี่ แล้ วแถมของ ห้ าม
โฆษณาในทุกรูปแบบ ห้ ามแสดงบุหรี่ และราคาบุหรี่ ณ จุดขาย ห้ ามสถานศึกษาของรัฐบาลรับเงิน
อุปถัมภ์ จากบริ ษัทยาสูบ และห้ ามบริ ษัทยาสูบเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัทบุหรี่ และโรงงานยาสูบไม่อยากให้ มีการออกกฎหมายควบคุมการบริ โภค
ยาสูบฉบับใหม่ จึงใช้ วิธี "องค์กรหน้ าชัน"
้ โดยตนไม่ได้ เป็ นผู้คดั ค้ านกฎหมายด้ วยตัวเอง แต่อาศัย
การเกณฑ์ชาวไร่ ยาสูบมาเป็ นเครื่ องมือในการต่อต้ าน ทังนี
้ ้ ขอยืนยันว่า กฎหมายฉบับใหม่ไม่มี
มาตราใดที่พดู ถึงชาวไร่ ยาสูบหรื อการจํากัดการปลูกใบยาสูบเลย แต่กฎหมายฉบับใหม่นี ้ต้ องการ
ป้องกันการเกิดของนักสูบหน้ าใหม่ที่เพิ่มขึ ้นปี ละ 3 แสนคน ซึง่ ขณะนี ้กฎหมายได้ ผ่านวาระรับฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนทัง้ 4 ภาคแล้ ว กําลังอยู่ในขันตอนการสรุ
้
ปประเด็นประชาพิจารณ์จาก
กรมควบคุมโรคและให้ นกั วิชาการ นักควบคุมยาสูบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนันจึ
้ งจะ
นําเข้ าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี ้ ซึง่ หาก ครม.ผ่านร่างกฎหมายนี ้
แล้ ว จะเข้ าสูส่ ภานิติบญ
ั ญัติ ผ่านวาระ 1 ในการตังคณะกรรมาธิ
้
การเพื่อพิจารณากฎหมายแบบ
รายข้ อต่อไป" (ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย,2555) (ผู้จดั การออนไลน์ http://www.thaihealth.or.th/)
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ ลา่ สุดในปี 2552 พบว่า
การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุให้ ประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 5 หมื่นคนต่อปี โดยเฉลี่ย ผู้ชาย 1 ใน 6
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คน และผู้หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ทําให้ สญ
ู เสียปี สุขภาวะ(ปี ที่มีสขุ ภาพดี)จาก
การตายก่อนวัยอันควรและความพิการ 6 แสนปี หรื อ 11.1% ของภาระโรคทังหมดในผู
้
้ ชาย และ
สูญเสียปี สุขภาวะ 8.8 หมื่นปี หรื อ 2.1% ของภาระโรคทังหมดในผู
้
้ หญิง ในจํานวนนี ้เป็ นโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และมะเร็งปอดเป็ นหลัก (24% และ 20% ตามลําดับ)
ภาระโรคจากบุหรี่ เป็ นโรคมะเร็ งปอดสูงสุด 75% โรคปอดอุดกัน้ เรื อ้ รัง 50% จากการ
เปรี ยบเทียบกับภาระโรคในปี 2547 พบว่าแนวโน้ มผู้สบู บุหรี่ ลดลงเล็กน้ อย แต่ภาระจากโรคยังคง
เพิ่มขึ ้น เป็ นผลจากการสูบบุหรี่ ในอดีต โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด หากคนไทยทุกคนไม่
สูบบุหรี่ จะทําให้ ภาระโรคจากการสูบบุหรี่ ลดลง 86% ในเพศชาย และ 61% ในเพศหญิง ซึง่ ปี สุข
ภาวะทีสญ
ู เสียไปนัน้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจด้ วย” (กนิษฐา,2555)
สุทัศน์ รุ่ งเรื องหิรัญญา กรรมการเครื อข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
คลินิกฟ้าใส กล่าวว่า การสํารวจพฤติกรรมของผู้สบู บุหรี่ พบว่า จากจํานวนผู้สบู บุหรี่ ทงหมด
ั้
มี
60% ที่มีความคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยกว่าครึ่งเคยเริ่ มเลิกบุหรี่ ด้วยตนเอง ซึง่ ในจํานวนนี ้กว่าครึ่ง
ไม่สามารถเลิกเองได้ การให้ คําแนะนําและสนับสนุนให้ ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ จึงถือเป็ นเรื่ อง
สําคัญ แต่ปัจจุบนั พบว่าภาครัฐยังไม่ได้ บรรจุสิทธิเพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เข้ าไปใน
หลักประกันสุขภาพทุกระบบ โดยมีเพียงคําแนะนํา แต่ยงั ไม่มีการจัดเตรี ยมยาเลิกบุหรี่ ซึง่ ผู้ที่ติด
บุหรี่ หนัก ตังแต่
้ วนั ละ 1 ซองขึ ้นไป จะไม่สามารถเลิกเองได้ จําเป็ นต้ องมียาช่วย แต่เมื่อต้ องจัดหา
ยาด้ วยตนเอง จึงทําให้ สว่ นหนึ่งล้ มเลิกความตังใจ
้ อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายจาก
การเลิกบุหรี่ พบว่า คุ้มค่าในการลงทุน เพราะมีคา่ ใช้ จ่ายวันละ 40-60 บาท เพียง 3 เดือน แต่หาก
ยัง สูบ บุ ห รี่ ก็ จ ะเสี ย ทัง้ เงิ น และเกิ ด โรคมากมาย(ที่ ม า :
หนัง สื อ พิ ม พ์ บ างกอกทู เ ดย์
http://www.thaihealth.or.th/)
รายงานของสํานักควบคุมการบริ โภคบุหรี่ (2555) สรุ ปรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์
การรบริ โภคบุหรี่ ตงแต่
ั ้ ปี 2534 เป็ นต้ นมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าห่วงใยหลายประการได้ แก่
1) มีจํานวนผู้สบู และปริ มาณที่สบู เพิ่มขึ ้น 2) อายุเมื่อเริ่ มสูบเป็ นครัง้ แรกลดลง 3) ผู้ที่สบู บุหรี่ ที่อยู่
ในกลุ่มจนที่สดุ ยังคงได้ รับผลกระทบสูงกว่ากลุ่มคนรวยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ กับ
ค่าใช้ จ่ายที่ซื ้อยามาสูบ 4) ภาคใต้ สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั สูงสุดและเปลี่ยนแปลงลดลงตํ่าสุด ขณะที่
กรุงเทพฯมีอตั ราการสูบสูงสุดในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา และ 5) อัตราภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ซิการแรตที่
เพิ่มสูงถึง 85% ของราคา ณ โรงงานมิได้ ส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้ ประเทศจากภาษี
บุหรี่
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นอกจากนันข้
้ อมูลสถานการณ์ยงั สะท้ อนให้ เห็นว่าการสูบบุหรี่ ชนิดมีควันเพิ่มขึ ้นในปี ล่าสุด
(2554) ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิงจาก 12 เท่า เป็ น 20 เท่า โดยพบในกลุม่ อายุระหว่าง 41-59 ปี ซึง่
เป็ นวัยแรงงานสําหรับผู้ชายจะสูบเฉลี่ย 10 มวนต่อวัน ในขณะที่ผ้ หู ญิง
2. วิธีการและเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับผู้ที่ติดบุหรี่ นนั ้ สามารถทําสําเร็ จได้ หากมีความตังใจที
้ ่จะเลิกสูบ
ั ้ นอันตรายต่อสุขภาพและ
อย่างแน่วแน่และพิจารณาอย่างถ่องแท้ ด้วยตนเองเสียก่อนว่าบุหรี่ นนเป็
มีโทษอย่างไร ผู้ที่ได้ รับความสําเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ส่วนมากใช้ วิธีเลิกเด็ดขาดด้ วยพลังใจอัน
เข้ มแข็งของตนเองเป็ นสําคัญ และเลิกสูบเลยจะได้ ผลดีกว่า (กาญจนศรี สิงห์ภ่.ู 2543) วิธีการเลิก
สูบบุหรี่ ที่ได้ ผลมีวิธีที่พอสรุปได้ ดังนี ้
2.1 การสร้ างกําลังใจให้ เข้ มแข็ง
ในการงดสูบบุหรี่ โดยใช้ หลักการให้ กําลังใจด้ วยการตัดสินใจทิ ้งบุหรี่ และอุปกรณ์ตา่ งๆที่ใช้
้
งในการเลิกสูบบุหรี่ มีความพยายาม ความ
ในการสูบบุหรี่ ทัง้ หมดที่มีอยู่ ต้ องมีความตังใจจริ
อดทน และหาเหตุผลต่าง ๆ ของการไม่สูบบุหรี่ เช่น เพื่อชี วิตที่ยืนยาว หรื อเป็ นการประหยัด
เปลี่ยนนิสยั ในชีวิตประจําวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็ จแล้ วให้ ใช้ วิธีเดินเล่น บอกกับตัวเอง
บอกเพื่ อนๆ และผู้ที่รักใคร่ นับถื อว่า กํ าลังงดสูบบุหรี่ เพื่ อเพิ่มกํ าลังใจให้ กับตัวเอง พยายาม
ชักชวนให้ เพื่อนๆเลิกสูบบุหรี่ ด้วย เพื่อจะได้ ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจให้ แก่กนั และกัน ยึดมัน่ ในสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตนเองนับถือ จะเป็ นอีกทางหนึง่ ที่จะช่วย ส่งเสริมให้ กําลังใจ
2.2 การปฏิบตั ทิ างร่างกาย
การปฏิบตั ทิ างร่างกายเพื่อขจัดความอยากสูบบุหรี่ ได้ แก่ ดื่มนํ ้าเปล่า วันละ 8-10 แก้ วจะ
เป็ นการช่วยขับนิโคตินออกจากร่ างกายได้ เร็ วที่สดุ ใน 3-4 วัน ไม่รับประทานอาหารจนอิ่ม เกินไป
และไม่ ค วรรั บ ประทานอาหารที่ ย่ อ ยยากจํ า พวกเนื อ้ สัต ว์ มี ไ ขมั น สู ง และอาหารรสหวาน
รับประทานผัก ผลไม้ ให้ มาก ดื่มนํ ้าผลไม้ แทนนํ ้าชา กาแฟ และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
อาบนํ ้าวันละหลายครัง้ จะช่วยทําให้ ร้ ูสกึ สดชื่น ถ้ ารู้ สกึ หงุดหงิดไม่สดชื่นแก้ ไขโดยการรับประทาน
วิตามินบี 1 ซึ่งพบได้ ในถั่ว ข้ าวซ้ อมมือ ผักที่มีสีเขียว ออกกําลังกายทุกวันแต่ต้องไม่หนักเกินไป
อาจทําได้ โดยการเดินหรื อการสูดลมหายใจเข้ าออกลึกๆ
ปั จจุบนั ได้ มีการคิดหาวิธีการและแนวทางที่จะช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรี่ หยุดสูบบุหรี่ กนั มากมาย
หลายวิธี อย่างไรก็ตามการช่วยให้ คนเลิกสูบบุหรี่ ไม่ใช่เรื่ องที่จะกระทําได้ ง่าย เพราะฤทธิ์ ของ
้ งมี
นิโคตินในบุหรี่ นนทํ
ั ้ าให้ คนติดบุหรี่ มากกว่าร้ อยละ 80 ไม่สามารถเลิกได้ โดยเด็ดขาด ดังนันจึ
ความพยายามหาวิธีการมากมายที่จะช่วยผู้สบู บุหรี่ ให้ สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ โดยวิธีการมีทงที
ั ้ ่ต้อง
ใช้ ยา และไม่ต้องใช้ ยาตามรายละเอียด ดังนี ้
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สําหรับวิธีการที่ไม่ต้องใช้ ยาจะใช้ วิธีการการให้ คําปรึกษาทางการแพทย์แก่ผ้ ทู ี่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่ มีวิธีการ 5 ขันตอน
้
เรี ยกว่า 5A’s ดังนี ้ ได้ แก่ การถาม (Ask) การชักชวน (Advise) การ
ประเมินความพึงพอใจ (Assess) การวางแผนช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ (Assist) และขัน้
สุดท้ ายเป็ นการติดตามผล (Arrange)
ส่วนการใช้ ยาในการรักษาผู้ติดบุหรี่ มีทงใช้
ั ้ และไม่ใช้ นิโคติน การรักษาโดยใช้ นิโคตินใน
การทดแทน ได้ แก่ หมากฝรั่งนิโคติน มีประโยชน์มากเพราะตัวยาสามารถป้องกันอาการที่เกิดจาก
การอยากยาหลังเลิกสูบบุหรี่ แผนแปะนิโคติน แปะที่คอและขอมือ สารนิโคตินจะเข้ าสูก่ ระแสเลือด
ภายใน 4-9 ชัว่ โมง แต่มีผลเสีย คือ อาจมีอาการนอนไม่หลับสนิท (Sleep disturbance) บางราย
อาจระคายเคื อ งแก้ ไ ขโดยการเปลี่ ย นที่ แ ปะไปเรื่ อ ยๆ หรื อ ใช้ ย า Hydrocortisone
หรื อ
Triamcinolne cream ทา การรักษาโดยการใช้ ยาไม่มีนิโคติน ได้ แก่ Bupropion เป็ นยาที่อยู่ในรูป
เม็ด ออกฤทธิ์ลดอาการ ซึมเศร้ า ลดความวิตกกังวล และสามารถควบคุมนํ ้าหนักตัวได้ ดี
3.แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
3.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
คําว่า แรงสนับสนุนทางสังคม มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ตา่ งๆ ดังนี ้
Cobb (Cobb ,1976) ให้ ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไว้ ค่อนข้ างกว้ างโดย
กล่าวว่า เป็ นการที่บุคคลได้ รับข้ อมูลที่ทําให้ ตวั เขาเชื่อว่ามีบุคคลให้ ความรัก ความเอาใจใส่ เห็น
คุณค่า ยกย่อง รวมทังความรู
้
้ สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
Kahn (Kahn ,1979) กล่าวว่า เป็ นปฏิสมั พันธ์อย่างมีจดุ หมายระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง ซึง่ มีผลทําให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กัน มีการยอมรับนับถือ และมีการช่วยเหลือด้ านวัตถุ
ซึง่ กันและกัน ยอมรับในพฤติกรรมซึง่ กันและกัน ซึง่ อาจเกิดขึ ้นทังหมดหรื
้
อเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
Norbeck (Norbeck ,1982) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคมช่วยให้ บคุ คลมีความเครี ยด
ลดลงจากการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เรี ยนรู้ วิธีการเผชิญกับปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ ทําให้
บุคคลมีการรับรู้ความความรุนแรงของสิง่ เร้ าที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดลดลงสามารถป้องกัน การเกิด
โรคและคงไว้ ซงึ่ สุขภาพที่ดี แรงสนับสนุนทางสังคมจึงมีความจําเป็ นต่อสุขภาพของบุคคล
Thoits (Thoits ,1982 ) ให้ ความหมายว่า เป็ นการที่บคุ คลในเครื อข่ายของสังคม ได้ รับ
การช่วยเหลือด้ านอารมณ์ สังคม สิ่งของ ซึง่ เกิดจากมีการติดต่อกับบุคคลอื่น โดยการช่วยเหลือนี ้
จะทําให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับความเครี ยด และการตอบสนองต่อความเครี ยดได้ รวดเร็ วขึ ้น
Kaplan (Kaplan, 1997) ให้ ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม ออกเป็ น 2 ความหมาย
คือ
1. หมายถึง ความพึงพอใจต่อความจําเป็ นพิ ้นฐานทางสังคมในแต่ละบุคคล ซึง่ ได้ รับ
ความเห็นอกเห็นใจ ความช่วยเหลือ ในสภาพแวดล้ อมในสังคมนันๆ
้ ได้ แก่ การได้ รับความรัก
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การยกย่ อ งนับ ถื อ การมี คุณ ค่ า การเป็ นส่ ว นหนึ่ ง และความปลอดภัย ซึ่ ง ได้ รั บ จากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
2. หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ หรื อขาดหายไปของแหล่งที่ให้ การสนับสนุน
Beck (beck, 1982) ให้ ความหมายว่า การนับถือซึง่ กันและกันและความช่วยเหลือของ
บุคคลในเครื อข่ายของสังคม ถ้ าได้ รับแรงสนับสนุน ก็จะรอดพ้ นอันตรายจากสถานการณ์ ที่มี
ความเครี ยดสูงได้ แต่หากไม่ได้ รับก็จะเกิดการเก็บกดทางสังคม (Socail stressors)
สรุ ปแล้ วแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่ บุคคลได้ รับความช่ วยเหลือจากการ
ปฏิสมั พันธ์ กบั คนอื่นในสังคม ทําให้ เกิดความรู้ สกึ ที่ดีต่อกัน แรงสนับสนุนทางสังคมประกอบด้ วย
บุคคล 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ าย “ผู้ให้ แรงสนับสนุน” อาจจะเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มคน แล้ วมีผลทําให้ ผ้ รู ับ
ปฏิบตั ิไปในทิศทางที่ผ้ รู ับต้ องการ ซึ่งหมายถึงการมีสขุ ภาพที่ดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจเป็ น
บุคคลในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้ าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน และ
หรื อ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข กับฝ่ ายผู้รับแรงสนับสนุน ซึง่ หมายถึงผู้ได้ รับความช่วยเหลือด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร วัสดุสงิ่ ของ หรื อการสนับสนุนด้ านจิตใจจาก ผู้ให้ แรงสนับสนุน
3.2 แหล่งแรงสนับสนุนทางสังคม
Kaplan (Kaplan, 1979 ) ได้ กล่าวไว้ ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมนัน้ ต้ องพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ของแหล่งที่ให้ การสนับสนุน คือ ได้ จากคนที่มีความสําคัญต่อคนคนนัน้ และ
คนที่มีความสําคัญดังกล่าวเป็ นคนที่อยู่ในเครื อข่าย (Social network) ของแต่ละคน และ จาก
การศึกษาของ Kaplan พบวาคนที่ขาดการติดต่อกับคนในสังคม จะทําให้ เกิดโรคสังคมแตกแยก
(Social breakdown syndrome) คือ เป็ นอาการที่ไม่เป็ นตัวของตัวเองตัดสินใจไม่ได้ ขาดความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองและไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และในทางตรงกันข้ าม คนเราอยู่ในสังคมเมื่อประสบ
ปั ญหามักจะได้ รับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากบุคคลในเครื อข่ายของบุคคลนันๆ
้ ซึง่ จะ
ทําให้ ความคาดหวังของแต่ละคนเป็ นจริ ง แรงสนับสนุนทางสังคมจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการดําเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยหรื อเกิดปั ญหา
House (House, 1981) ได้ จําแนกบุคคลที่เป็ นแหล่งแรงสนับสนุนทางสังคมไว้ 2 กลุม่
ตามลักษณะความสัมพันธ์ คือ
1. กลุม่ ที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการ หมายถึง บุคคลที่ให้ ความช่วยเหลือ
แก่บคุ คลอื่น โดยมีความสัมพันธ์ กนั ตามธรรมชาติ ไม่เกี่ยวข้ องกับบทบาทการทํางาน หรื อวิชาชีพ
ได้ แก่ คูส่ มรส เครื อญาติ หรื อเพื่อนฝูง
2. กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ อย่างเป็ นทางการ หมายถึง บุคคลที่ให้ การช่วยเหลือ
บุค คล อื่ น โดยเกี่ ย วข้ อ งกับ บทบาทการทํ า งาน หรื อ วิ ช าชี พ ซึ่ง จะมี ลัก ษณะการช่ ว ยเหลื อ ที่
เฉพาะเจาะจง ประเภทหนึง่ เป็ นส่วนมาก เช่น แพทย์พยาบาล/ทีมสุขภาพ เป็ นต้ น
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Pender (Pender 1996) แบ่งแหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น
1. กลุม่ ที่มีความผูกพันธ์ กนั ตามธรรมชาติ (Natural support systems) ได้ แก่
ครอบครั ว ซึ่ง เป็ นกลุ่มแรงสนับสนุน ทางสัง คมระดับปฐมภูมิ เช่น บิดา และมารดา คอยดูแล
ช่วยเหลือ บุตรให้ กําลังใจและให้ คําแนะนําแก่บตุ รหรื อสมาชิกของครอบครัว
2. กลุ่มเพื่อน (Peer support systems) คนกลุ่มนี ้ส่วนมากเคยได้ รับ
ประสบการณ์ที่มี ผลกระทบที่รุนแรงในชีวิตประสบความสําเร็ จในการปรับตัว และมีการพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ ้น ทําให้ คนกลุม่ นี ้มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเกิดขึ ้นในตัวเอง จึงสามารถให้ คําแนะนําใน
การแก้ ปัญหาในส่วนที่คล้ ายคลึงกับประสบการณ์ที่เขาเคยประสบพบมากับเพื่อนได้
3. องค์กรศาสนา (Organized religious support systems) เป็ นกลุม่ องค์กรที่มี
การพบปะกันในสถานที่ทางกลุม่ ศาสนาจัดไว้ เพื่อให้ การช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลในศาสนานันๆ
้
4. กลุม่ องค์กรที่ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อการให้ ความช่วยเหลือขององค์กร
ทางวิชาชีพ (Organized support systems of care giving or helping professional) ได้ แก่ กลุม่
ผู้ดแู ล สุขภาพ ผู้ช่วยเหลือที่มีทกั ษะ และการบริ การที่เฉพาะเจาะจงที่ให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ บุคคล จะ
แสวงหา กลุ่มสนับสนุนทางสังคมกลุ่มนี ้ก็ต่อเมื่อได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ
เพื่อนไม เพียงพอ หรื อแรงสนับสนุนนันไม่
้ ได้ ผล กลุม่ บุคคลในวิชาชีพด้ านสุขภาพ เช่น แพทย์ และ
พยาบาล จะเข้ ามาให้ การช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนนี ้ได้
5. กลุม่ องค์กรที่ไม่ใช่กลุม่ วิชาชีพด้ านสุขภาพ (Organized support groups not
directed by health professional) ประกอบด้ วย กลุม่ อาสาสมัคร และกลุม่ ที่ให้ การช่วยเหลือซึง่
กันและ กัน กลุ่มอาสาสมัครเป็ นกลุ่มที่ให้ การช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถจะจัดหาบริ หารให้ แก่
ตนเองได้ ส่ ว นกลุ่ม ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน เป็ นกลุ่ม บุค คลที่ พ ยายามเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของสมาชิก หรื อส่งเสริ มการปรับตัวไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิต ความเป็ นอยู่ เช่น
กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพเรื อ้ รัง กลุ่มบุคคลที่เจ็บป่ วยในระยะสุดท้ ายของชีวิต หรื อกลุ่มบุคคลที่ติด
เชื ้อเอดส์เหมือนกัน
3.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม
House (House ,1985) แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ น 4 ประเภท คือ
1. แรงสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการแสดงออกถึงการ
ยกย่องเห็นคุณค่าความรัก ความไว้ วางใจ ความห่วงใย และการรับฟั ง ความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ
2. แรงสนับสนุนด้ านการประเมินคุณค่า (Appraisal support) เป็ นการให้ ข้อมูล
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง หรื อข้ อมูลที่นําไปใช้ ประเมินตนเอง ในการรับรอง การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ การเปรี ยบเทียบกับสังคม
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3. แรงสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational support) ได้ แก่ การให้
คําแนะนําข้ อชี ้แนะ ชี ้แนวทาง และการให้ ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เผชิญอยูไ่ ด้
4. แรงสนับสนุนด้ านทรัพยากร (Instrumental support) เป็ นการช่วยเหลือใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การให้ แรงงาน การให้ เวลา การช่วยปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการช่วยเหลือ
ด้ านสิง่ ของ และการให้ บริการด้ วย
Pender (Pender, 1996) ได้ แบ่งชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. แรงสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการมีสว่ นร่วม ซึง่ อาจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ที่แสดงถึงความห่วงใย
2. แรงสนับสนุนด้ านข้ อมูล ข่าวสาร (Informational support) เป็ นการช่วยเหลือ
บุคคลให้ เกิดการเข้ าใจว่าอย่างไรควรทํา จึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
3. การช่วยเหลือทางด้ านทรัพยากร (Instrumental aid) เป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือ ในเรื่ องแรงงาน เวลา
4. การยอมรับ (Affirmation) การยอมรับช่วยให้ บคุ คลแต่ละคนเข้ าใจภาวะและ
ศักยภาพที่ เป็ นจริ งของตนเอง
cobb (cobb, 1976) แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ชนิด คือ
1. แรงสนับสนุนด้ านอารมณ์ (emotional support) เป็ นข้ อมูลที่ทําให้ บคุ คลเชื่อ
ว่าตนเองได้ รับความรัก ความเอาใจใส่ และมีความสนิทสนมใกล้ ชิด มีความผูกพันและไว้ วางใจ
ซึง่ กันและกัน
2.แรงสนับสนุนด้ านการยอมรับยกย่องและเห็นคุณค่า (esteem support) เป็ น
ข้ อมูลที่ทําให้ บคุ คลเชื่อว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และบุคคลอื่นให้ การยอมรับนับถือและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง
3.แรงสนับสนุนด้ านการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (socially support) เป็ นข้ อมูลที่
บอกให้ ทราบว่าบุคคลนันเป็
้ นสมาชิกหรื อเป็ นเครื อข่ายทางสังคม และมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของใน
สังคมของตน
Thoits (Thoits,1982) แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ชนิด คือ
1.ด้ านเครื่ องมือ เป็ นการได้ รับแรงสนับสนุนด้ านแรงงาน วัสดุอปุ กรณ์ สิ่งของ
้
เงินทอง
2.ด้ านข้ อมูลข่าวสาร เป็ นการได้ รับแรงสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร รวมทังการ
ได้ รับคําแนะนํา และการป้องกันตนเองจากอันตราย
3.ด้ านอารมณ์และสังคม เป็ นการได้ รับความรักความเอาใจใส่ การยอมรับเห็น
คุณค่า การให้ บคุ คลนันรั
้ บรู้วา่ ตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
Shaefer ( Shaefer,1981) แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ชนิด คือ
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1.ด้ านอารมณ์และความรู้สกึ เป็ นความรู้สกึ ถึงความเอาใจใส่ ซึง่ รวมถึงความ
ใกล้ ชิดและความรักใคร่ ผูกพัน การให้ ความมัน่ ใจ การยอมรับห่วงใย การกระตุ้นเตือน ซึ่งจะ
นําไปสูค่ วามรุ้สกึ ว่าตนเป็ นที่รักและห่วงใยเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
2.ด้ านข้ อมูลข่าวสาร เป็ นการได้ รับแรงสนับสนุนด้ านข้ อมูลป้อนกลับ เพื่อช่วย
ให้ บคุ คลเผชิญปั ญหาได้ ข้ อมูลข่าวสาร คําแนะนํา สิง่ ที่บคุ คลควรปฏิบตั ิ
3.ด้ านสิ่งของ เป็ นการให้ ความช่วยเหลือโดยตรงด้ านวัตถุสิ่งของ เงินทอง หรื อ
อาจเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางอ้ อม เช่น แรงงาน หรื อ เวลา
จากแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม ผู้วจิ ยั ได้ นํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ การ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร ด้ านสิง่ ของ โดยการให้ ความใกล้ ชิด ให้ เวลาเพื่อ
รับฟั งปั ญหา การให้ กําลังใจ คําแนะนํา การกระตุ้นเตือนจากครอบครัว เพื่อน และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข เพื่อเป็ นแรงเสริมให้ กลุม่ เป้าหมายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การที่บคุ คลได้ รับรู้ถึงความ
เอาใจใส่จากบุคคลอื่น รับรู้วา่ บุคคลอื่นให้ ความห่วงใย จะทําให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความคล้ อยตาม
และอยากจะปฏิบตั ติ นตามที่บคุ คลอื่นได้ แนะนํา
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จุรีพร บัวลอย (2554) ได้ ศกึ ษาการประยุกต์ใช้ แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคม เพื่อลดการสูบบุหรี่ ของเกษตรกรชาย อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ น
การศึกษาแบบกึ่งทดลอง ซึง่ กลุม่ ทดลองจะได้ รับการเข้ าร่วมกิจกรรม 6 ครัง้ ประกอบด้ วย การ
บรรยาย การชมวิดิทศั น์ การอภิปรายกลุม่ การกระตุ้นเตือน การให้ กําลังใจ และการศึกษาจากตัว
แบบจริ ง โดยกลุม่ ทดลองมีจํานวน 35 คน และกลุ่มเปรี ยบเทียบ 35 คน ผลการวิจยั พบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ โอกาสเสี่ยง ความรุ นแรง การรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบตั ิตวั เพื่อลดการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับสูงซึง่
เพิ่มจากก่อนการทดลองที่อยู่ในระดับปานกลาง และดีขึ ้นกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบที่อยู่ ในระดับปาน
กลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p < 0.05 และมีความพึงพอใจต่อการนํามะขามป้อมมาใช้
ลดความอยากบุหรี่ อยูใ่ นระดับสูง ร้ อยละ 71.3
เรวัต เทพไทยอํานวย (2554) ได้ ศกึ ษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่ โดยการประยุกต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการสูบ
บุหรี่ ของพระสงฆ์ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ซึง่ กลุ่มทดลอง
จะได้ รับโปรแกรมการอดบุหรี่ โดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทาง
สังคม ประกอบด้ วยกิจกรรมสุขศึกษา แบบบันทึกการกระตุ้นเตือนและให้ คําแนะนําจากผู้วิจัย
โดยกลุม่ ทดลองมีจํานวน 40 รู ป และกลุม่ เปรี ยบเทียบ 43 รู ป ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมี
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คะแนนเฉลี่ยความตังใจในการป
้
้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ สงู ขึ ้นกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า
กลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยการปฏิบตั ิในการป้องกันตนเองจากการ
สูบบุหรี่ สงู ขึ ้นกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ คะแนนเฉลี่ยการ
ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ สงู ขึ ้นกว่าก่อนการทดลองและ
สูงกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ
ปิ ยาภรณ์ เยาวเรศ (1551) ได้ ศึ ก ษากระบวนการบริ ก ารของคลิ นิ ก อดบุ ห รี่ ใ น
โรงพยาบาลสังกัดรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยมหิดล สุม่ ตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่
ขึ ้นทําเนียบคลินิกอดบุหรี่ ปี 2546 จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข บริ บทองค์การที่เอื ้อ
แก่การดําเนินงานคลินิกอดบุหรี่ พบว่าโรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายในการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบครบ 5 นโยบาย (ร้ อยละ 65.9) มีหน่วยงานรับผิดชอบ (ร้ อยละ 100) มีทีม
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานแบบสหสาขา (ร้ อยละ 61.7) ส่วนการจัดสถานที่ไม่เหมาะสม (ร้ อยละ
63.7) งบประมาณส่ ว นใหญ่ ม าจากการจั ด สรรของโรงพยาบาล (ร้ อยละ 76.3) มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ (ร้ อยละ 88.6) โดยใช้ สื่อมวลชนมากกว่าสื่อระดับบุคคล / กลุ่ม (ร้ อยละ 47.3
และ ร้ อยละ 23.6 ตามลําดับ ) กระบวนการดําเนินงานคลินิกอดบุหรี่ พบว่ามีการให้ บริ การเลิก
บุห รี่ โดยใช้ ห ลัก การ 5A’s ส่ว นใหญ่ ครบ 5 ขัน้ ตอน (ร้ อยละ 91.0) โดยร้ อยละ 100 มี ก าร
ดําเนินงานในขันตอนการถาม
้
(Ask) และให้ คําแนะนํา (Advise) ในขันตอนการประเมิ
้
นความ
พร้ อม (Assess) ร้ อยละ 69.4 ขันตอนการช่
้
วยเหลือ ร้ อยละ 96.2 การช่วยเหลือส่วนใหญ่ไม่ใช้
้
่ 5 การติดตามและ
ยา (ร้ อยละ 98.7) ร้ อยละ 100.0 เป็ นการให้ คําปรึ กษา ขันตอนที
ประเมินผล (Arrange Follow up ) มีการดําเนินการน้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 91.0) โดยใช้ ทงการนั
ั้
ด
พบที่คลินิกและการใช้ โทรศัพท์ตดิ ตาม (ร้ อยละ 97.8 และ 83.1 ตามลําดับ ) วิชาชีพที่มีบทบาท
ดําเนินการมากที่ สุดทัง้ 5 ขัน้ ตอน ของ 5 A’s คือ พยาบาล ลําดับต่อมาคือ แพทย์ และ
นักวิชาการสาธารณสุข มีผ้ รู ับบริการระหว่าง 1-5 รายต่อเดือน (ร้ อยละ 46.0) และหนึง่ ในสี่ของ
ผู้รับบริ การทังเลิ
้ กบุหรี่ ได้ สําเร็ จและไม่สําเร็ จสามารถติดตามได้ คิดเป็ นร้ อยละ 34.8 และ 18.0
ตามลําดับ และผู้รับบริ การสามในสี่มาบําบัดตามนัดต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 12.4
ลดาวัลย์ คันธธาศิริ (2550 ) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และปั จจัยที่มีผลต่อการสูบ
บุหรี่ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อายุตํ่ากว่า 20 ปี คือนักศึกษาในชันปี
้ 1-2 และนักศึกษาที่อายุมากกว่า
20 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทงเพศหญิ
ั้
งและชาย จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยีท่มีผลต่อการสูบบุหรี่ นนมี
ั ้ หลายปั จจัยด้ วยกัน ดังนี ้
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เพศ – ผลการศึกษาพบว่า เมื่อแบ่งตามเพศของกลุ่มตัวอย่างแล้ ว ปั จจัย
แตกต่างทางด้ านเพศจะมีผลต่อการสูบบุหรี่ ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยจะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศ
ชายจะมีอตั ราการสูบบุหรี่ มากกว่าเพศหญิง
อายุและชันปี
้ ที่กําลังศึกษา – ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า
20 ปี ขึ ้นไป จะมีอตั ราการสูบบุหรี่ ที่มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ ้นไปนันจะศึ
้ กษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 3-4 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
ขึ ้นไปนันจะศึ
้ กษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1-2
ภูมิ ลํ า เนา – ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่จะมีอตั ราการสูบบุหรี่ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ มีภมู ิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ทําให้ เห็นว่า
ความแตกต่างด้ านภูมิลําเนาจะมีผลต่อการสูบบุหรี่ ของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนปั จจัยต่อไปนี ้เมื่อศึกษา
แล้ วพบว่ า ไม่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กสู บ บุ ห รี่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แก่ คนในครอบครั ว ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (GPA) รายได้ ตอ่ เดือนและที่พกั อาศัย
สุวรรณี แสงอาทิตย์ (2550 ) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยงด้ านการสูบบุหรี่ ดื่ม
สุราและเสพยาเสพติดในวัยรุ่ นที่มีสขุ ภาพปกติและมีการเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ น
สุขภาพปกติ จํานวน 111 คน และวัยรุ่ นเจ็บป่ วยเรื อ้ รั ง จํานวน 136 คนที่ได้ จากการสุ่ม
ผลการวิจยั สรุปผลได้ ดงั นี ้ผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่าวัยรุ่นทังที
้ ่มีสขุ ภาพดีและเจ็บป่ วยเรื อ้ รังเป็ นผู้ที่
อาจมี ส ารเสพติด และมี ก ารคบเพื่ อ นที่ ไ ม่เ หมาะสมได้ โดยพฤติก รรมการคบเพื่ อ นที่ เ สี ย ง่า ย
สามารถชักนําให้ วยั รุ่นมีการเสพสารเสพติดดังนันการดู
้
แลด้ านการคบเพื่อน การให้ ความอบอุน่ ใน
ครอบครัว และส่งเสริ มการรับรู้บทบาทผู้ป่วยที่เหมาะสมในวัยรุ่ นที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง เป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้ านการเสพสารเสพติดในวัยรุ่ น การบริ หารงานเพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาช่วงชันที
้ ่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจัยคือ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ าฝ่ ายปกครอง ครู
ผู้รับผิดชอบและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จํานวน 90 คน โดยศึกษาจาก
ประชากรทังหมด
้
ผลการวิจยั พบว่า
1. บุคลากรมีความคิดเห็นต่อระดับการบริ หารงานเพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชัน้ ที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย คือด้ านการวางแผน
ด้ านการจัดการองค์ กร ด้ านการใช้ อิท ธิ พลหรื อการจูงใจ ด้ านการประเมินผล และด้ านการ
ประสานงานเป็ นอันดับสุดท้ าย
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของบุคลากรต่อระดับการบริ หารงานเพื่ อ
้
านทุกด้ าน
ป้องกันยาเสพติด พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทังโดยรวมและรายด้
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สถานการณ์ การบริโภคยาสูบของประชากรไทย
๑.ข้ อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าประชากรไทยอายุ
๑๕ ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ ๑๐.๙๐ ล้ านคน (ร้ อยละ ๒๐.๗๐) เพศหญิงเท่ากับร้ อยละ ๒.๐๑ และเพศชาย
เท่ากับร้ อยละ ๔๐.๔๖ โดยทัว่ ไปเพศชายเริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ ๑๘ ปี ส่วนเพศ
หญิง เริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ ๒๒ ปี
๒.การสูบบุหรี่ ในรอบ ๑๘ ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้ มลดลง แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีจํานวนผู้สบู
บุหรี่ เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๐ เล็กน้ อย ดังนี ้ ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปที่สบู บุหรี่ 29 มีจํานวน
ลดลงจาก ๑๒.๒๖ ล้ านคน (ร้ อยละ ๓๒.๐๐) ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เป็ น ๑๐.๘๖ ล้ านคน (ร้ อยละ
๒๑.๒๒) ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น ๑๐.๙๐ ล้ านคน (ร้ อยละ
้ ้เพราะมีนกั สูบหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอตั ราการสูบ
๒๐.๗๐)30 ทังนี
บุหรี่ ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ ร้ อยละ ๑.๙๔ และ กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็ น
ร้ อยละ ๒.๐๑จากการที่ บุ ห รี่ ร าคาถู ก ชนิ ด ใหม่ อ อกมาตี ต ลาด และกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มงุ่ เป้าไปที่เยาวชนและผู้หญิง
๓.ปริ มาณการสูบบุหรี่ ตอ่ วันในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป เฉลี่ยสูงถึง ๑๐ มวนต่อวัน
้
ผู้สบู บุหรี่ แบ่งเป็ นผู้สบู น้ อยกว่า ๑๐ มวน จํานวน ๕.๐๖ ล้ านคน (ร้ อยละ ๔๖.๖) และผู้สบู ตังแต่
๑๐ มวนขึ ้นไป จํานวน ๕.๗๙ ล้ านคน (ร้ อยละ ๕๓.๔)31 ซึง่ ผู้สบู ๑๐ มวนขึ ้นจําเป็ นต้ องใช้ ยาใน
การบําบัดโรคเสพยาสูบ เนื่องจากเป็ นผู้ที่ตดิ นิโคติน
๔.ผู้สบู บุหรี่ อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ มวนเอง ข้ อมูลระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าสัดส่วนผู้สบู บุหรี่ มวนเองอยู่ระหว่าง ร้ อยละ ๕๐.๘๕–๔๓.๙๙ โดย
ร้ อยละ ๙.๑๙ สูบทังบุ
้ หรี่ ซองและบุหรี่ มวนเอง 32 และ มีการสับเปลี่ยนประเภทไปมา เนื่องมาจาก
การขึ ้นราคาบุหรี่ ซองที่มีผลมาจากการขึ ้นภาษี หรื อราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษี นําเข้ าหรื อการ
ขยายตลาดของบุหรี่ ราคาถูกภายในประเทศ โดยที่ยาเส้ นที่เป็ นส่วนประกอบของบุหรี่ มวนเองมี
อัตราภาษี เพียงร้ อยละ ๐.๑ ในขณะที่บุหรี่ ซองมีการเพิ่มอัตราภาษี สูงขึ ้นตามภาวะเงินเฟ้อ จน
ปั จจุบนั มีอตั ราภาษี อยู่ที่ร้อยละ ๘๕ จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่

29
30

หมายถึง ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจํา/ ทุกวัน และผู้สบู บุหรี่ เป็ นครัง้ คราว
สํานักงานสถิติแห่งชาติ.
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การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานักงานสถิติแห่งชาติ

32

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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ผลิตในประเทศ และราคานําเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบนําเข้ า
เด็กและเยาวชน
๕. อัตราการสูบบุหรี่ ในกลุ่มอายุ ๑๙-๒๔ ปี ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และค่อยๆ
เพิ่มขึ ้น จนมีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ ร้ อยละ ๒๒.๑๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสูงขึ ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๐
จํานวน ร้ อยละ ๐.๙๒ ส่วนช่วงอายุ ๑๕-๑๘ ปี ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และค่อยๆเพิ่มขึ ้น จน
มีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ ๑๕.๙๑ ซึง่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดย สูงขึ ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๐ จํานวน ร้ อยละ
๐.๓๗
๖.จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ พบว่าเยาวชนอายุตํ่ากว่า ๑๘
ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๓.๖๐ ไม่เคยถูกผู้ขายขอดูบตั รประชาชน และโดยส่วนใหญ่ซื ้อบุหรี่ แบบแบ่ง
มวนขายหรื อซื ้อเป็ นมวนร้ อยละ ๖๘.๒๕ รองลงมาซื ้อเป็ นซองร้ อยละ ๓๑.๔๖ และอีกเล็กน้ อยซื ้อ
เป็ นห่อใหญ่ หรื อคาร์ ตนั ร้ อยละ ๐.๒๙33
๗.ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อัตราการบริ โภคยาสูบซึง่ รวมทังยาสู
้ บชนิดมีควันและชนิดไม่มีควัน
ของเยาวชนไทยอายุ ๑๓-๑๕ ปี สูงถึงร้ อยละ ๑๖.๔ โดยอัตราการบริ โภคยาสูบในเพศชายร้ อยละ
๒๕.๔เพศหญิง ร้ อยละ ๗.๘ ส่วนอัตราผู้สบู บุหรี่ ร้อยละ ๑๑.๗ อัตราการสูบบุหรี่ ในเพศชายร้ อยละ
๒๐.๑เพศหญิง ร้ อยละ ๓.๘ และ เป็ นที่น่าตกใจว่าร้ อยละ ๘ ของเยาวชนที่ไม่สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั
คิดว่าตนเองจะเริ่ มสูบบุหรี่ ในปี หน้ า34 ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และ
ชักจูงให้ เอาแบบอย่างได้ ง่าย โดยสื่อต่างๆ และผู้ที่อยูร่ อบข้ าง

33

ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของเยาวชนไทยอายุ ๑๑-๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๐.
ศุภวรรณ มโนสุนทร, นวรัตน์ เพ็ชรเจริ ญ, สาลินี เซ็นเสถียร, นพวรรณ อัศวรัตน์. การสํารวจการสูบบุหรี่ ในเยาวชนไทย อายุ ๑๓๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
34
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6. กรอบแนวคิด (Conceptual framework)
สุขภาวะที่ดี
แนวปฏิ บตั ิ เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบ
- มีสถานทีป่ ลอดยาสูบ
- มีกฎกติกาทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน
- ลดปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ

แนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ

สร้างทัศนคติ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ
คิดถึงผูอ้ ่นื ให้มากกว่าตน
การไม่พง่ึ พิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
การเชื่อมันในความเพี
่
ยรของตน
รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นประโยชน์
พัฒนาปัญญา
ปญั ญารูร้ อบเท่าทัน
ปญั ญาบรรลุอสิ รภาพ
ปญั ญาทําเป็ น

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ
การอบรม สร้างความมีระเบียบวินยั
มีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
มาตรการทางสังคม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
โครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชนบ้ านขาม
เรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research : PAR) ร่ วมกับกระบวนการวิจยั
ท้ องถิ่น (Community Base Research : CBR) โดยมีคําถามการวิจยั คือ รู ปแบบการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคามได้ อย่างไร
การวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การศึกษาระยะที่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของ
ประชาชนชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อค้ นหาแนวทางในทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของประชาชน
ชุมชนบ้ าน ขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก กลุม่ ผู้สบู หลักในชุมชน (ร้ อยละ 11.42)
กลุม่ เป้าหมายรอง ประชาชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 100 คน
นิสติ พยาบาลศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 16 คน
ขอบเขตการวิจัย ประชาชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสาคาม ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556
เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ ย่อย การจัดเวทีสรุป
บทเรี ยนและการร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ขัน้ ตอนการดําเนินงานในระยะที่ 1
ระยะที่ 1 : การศึกษาสถานการณ์ ปัญหาเบือ้ งต้ น
1) ประชุมทีมวิจยั เพื่อชี ้แจงความเข้ าใจเกี่ยวกับกรอบการวิจยั และกําหนดบทบาทหน้ าที่
ทีมวิจัยได้ ค้นหาทีมวิจยั เพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานในเชิงนโยบาย โดยคํานึงถึง
บทบาทและภารกิจของแต่ละคน ประกอบด้ วยนักวิชาการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบล นักสื่อสาร นอกจากนันได้
้ ตงที
ั ้ มวิจยั ในพื ้นที่ ประกอบด้ วยผู้นํา
ชุมชนและ อสม.
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2) เวทีชี ้แจงโครงการชุมชน
การจัดกิจกรรมชี ้แจงโครงการต่อชุมชน ทีมวิจยั ได้ ทําควบคูไ่ ปกับการจัดการเรี ยน
การสอนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน ซึง่ นิสติ พยาบาล จํานวน 16 คน ได้
เข้ าฝึ กงานในพื ้นที่บ้านขามเรี ยงหมู่ที่ 20 ดังนันจึ
้ งเป็ นสถานการณ์และโอกาสที่
เอื ้ออํานวยต่อการขยับงานวิจยั เพราะทีมวิจยั สามารถแทรกซึมเข้ าไปในชุมชนใน
ลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยใช้ กระบวนการสร้ างความไว้ วางใจต่อชุมชน รวมถึง
การเรี ยนรู้ชมุ ชนในช่วงแรก ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นคือ คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่ แกนนํา
ทังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน อสม. ต่างก็ให้ การยอมรับโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบได้ ให้ การสนับสนุนและต้ องการให้ มีการดําเนินการในประเด็นดังกล่าว
การจัดเวทีชี ้แจงเบื ้องต้ น มีผ้ เู ข้ าร่วมเวทีประมาณ 30 คน ประกอบด้ วยผู้นําชุมชน
อสม. และชาวบ้ านขามเรี ยงหมู่ 20
3) ประชุมทีมวิจยั สร้ างเครื่ องมือ แตกกรอบเพื่อเก็บข้ อมูล
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน ทีมวิจยั ได้ ออกแบบแนวทางการเก็บข้ อมูล โดยทําการเก็บ
ข้ อมูล 3 ส่วน คือ 1) ข้ อมูลจากเอกสาร 2) ข้ อมูลเชิงปริมาณ และ 3) ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ข้ อมูลจากเอกสาร ทําการทบทวนเอกสารงานวิจยั และสถานการณ์เกี่ยวกับยาสูบ
เพื่อสรุป
ทบทวนองค์ความรู้ให้ เป็ นปั จจุบนั และเป็ นหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ รวมถึ ง นํ า มาประกอบการ
กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แบบสอบถามเพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ และความรู้
พฤติกรรมเสี่ยง
ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ แบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อคําถาม ข้ อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ความรู้
และทัศนคติการสูบบุหรี่ หาค่าความเชื่อมัน่ ได้ เท่ากับ 0.82
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเกี่ ยวข้ อง ผู้สูบบุหรี่ ผู้ได้ รับผลกระทบ
เช่น ภรรยา บุตร บุคคลในครอบครัว ผู้นําชุมชน รวมถึงการสังเกต
นอกจากนันได้
้ ทําการค้ นหากรณีศกึ ษาที่พร้ อมจะเข้ าร่ วมกิจกรรม และสมัครใจเป็ น
คนต้ นแบบเพื่อที่จะเป็ นตัวอย่างให้ กบั ผู้อื่น รวมถึงการค้ นหาครอบครัวและร้ านค้ าต้ นแบบเพื่อลด
ละ เลิกการสูบและการขาย
4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นอกจากทีมวิจยั หลักแล้ ว ในการเก็บข้ อมูลมีทีมผู้ช่วยเก็บข้ อมูล ได้ แก่ นิสิตพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 16 คน อสม. จํานวน 10 คน โดยมีแนวทางในการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
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4.1 ศึกษาและสํารวจสถานการณ์ โดยใช้ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์กลุม่ และ
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น
4.2 สร้ างตัวชี ้วัด แนวทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ โดยทีม
วิจยั หลักได้ ประชุมร่วมกับผู้นําชุมชน และ อสม.เพื่อหารูปแบบการดําเนินงานเบื ้องต้ น
4.3 เก็บข้ อมูลวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ ม ผลกระทบต่อผู้สบู ครอบครัวและชุมชน
รวมถึงหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาโดยการสัมภาษณ์กลุม่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
4.4 เวทีถอดบทเรี ยนแนวทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
5) ประชุมที มวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลและกํ าหนดแนวทางการจัดเวที นําเสนอข้ อมูลสู่
ชุมชน ทีมวิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของชุมชนและข้ อมูลสถานการณ์
เบื ้องต้ น (รายละเอียดดังบทที่ 4)
6) เวทีนําเสนอข้ อมูลระดับชุมชนและกําหนดแนวทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้ านยาสูบ มีการนําเสนอในเวทีประชาคมสุขภาพ ในประเด็นบุหรี่ ทําให้ ชาวบ้ านตระหนักถึง
ปั ญหาและต้ องการหาทางออกร่วมกันทังในระดั
้
บครัวเรื อนและระดับชุมชน
7) การจัดกิจกรรมปฏิบตั ิการเบื ้องต้ น จากการนําเสนอข้ อมูลต่อชุมชน ชาวบ้ านเสนอให้ มี
การดําเนินงานในระดับชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ ชาวบ้ านเกิดความตระหนักและสร้ างการตื่นตัว จึงได้ มี
การจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพ ด้ วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับบุหรี่ การประกวดคําขวัญเพื่อ
ต้ านภัยบุหรี่ คําขวัญที่ได้ รับรางวัลที่ 1 คือ “จุดบุหรี่ ทกุ มวน เป็ นชนวนแห่งความตาย”
8) การเข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทีมวิจยั ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีมกลาง
สองครัง้ คือในเวทีที่กรุ งเทพฯ และที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในครัง้ หลังนี ้ ทีมพื ้นที่ได้ แก่กํานัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้านและ อสม.ที่ เข้ า ร่ วมเวที ได้ เ กิ ดแนวคิดในการทํ างานในระดับพืน้ ที่ และเกิ ดแรง
บันดาลใจที่จะทํางานต่อเนื่อง
การศึกษาระยะที่ 2 : การปฏิบัตกิ ารตามแผนแบบมีส่วนร่ วม
1) ประชุมทีมวิจยั เพื่อวางแผนปฏิบตั กิ าร
การดําเนินการในระยะนี ้ ทีมวิจัยได้ ประชุมทีมพื ้นที่และชาวบ้ าน เพื่อนําเสนอ
ข้ อ มูล ความก้ า วหน้ า ของโครงการและได้ ห าแนวทางในการแก้ ปั ญ หา เพื่ อ นํ า ไปกํ า หนดเป็ น
แผนปฏิบตั ิการ มีผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้ วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อสม.
ชาวบ้ านและมีเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์บริ การทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทังพยาบาล
้
และเภสัชกร ซึง่ ภายหลังการประชุม ได้ มีการกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่ วมกันในระดับ
ภาคีเครื อข่ายเพื่อการรักษาและดูแลต่อเนื่องสําหรับผู้สบู บุหรี่ ที่ต้องการเลิกบุหรี่
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นอกจากนัน้ ยังได้ ค้นหาภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิ จกรรมใน
โครงการ เช่น การใช้ หมอลําในการรณรงค์ การค้ นหาภูมิปัญญาในการอดบุหรี่ เป็ นต้ น
2) ปฏิบัติการแนวทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบโดยการ
(เริ่ ม
ดําเนินงานเป็ นบางกิจกรรม)
 ส่ง เสริ มกลุ่ม เด็ก เยาวชนให้ สามารถพึ่ง พาตนเอง ป้องกัน ภัย คุก คามทาง
สังคมได้
 ส่งเสริ มผู้ปกครอง ครู ผู้นําชุมชนและประชาชนในการร่ วมสร้ างแนวทางการ
ควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบโดยกระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
แก้ ไขปั ญหา
 ส่งเสริ มการสร้ างครอบครัวเข้ มแข็ง
 ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในทุกภาคส่วน
 ส่งเสริ มการสร้ างนโยบายสาธารณะ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ภาคีเครื อข่ายการสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง
13) เวทีตดิ ตามความก้ าวหน้ า
ระยะที่ 3 : การประเมินผลและสรุ ปผลการศึกษา
การดําเนินงานในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีการประเมินผลกระวนการและปรับรูปแบบการ
ทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพยายามเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม และสร้ างพลัง ให้ กับ บุค คล
ครอบครัว และชุมชนในการแก้ ปัญหาเรื่ องบุหรี่ นอกจากนันในระยะสิ
้
้นสุดโครงการ จะมีแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล ดังนี ้
1) สรุปผลการปฏิบตั กิ าร
2) เวทีนําเสนอผลระดับชุมชน
3) ประชุมทีมวิจยั เพื่อสรุปบทเรี ยน
4) รายงานฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลตาม CIPP Model
1. การประเมินสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation: C) ประเมินจาการศึกษา
บริบทชุมชน สถานการณ์ปัญหา เพื่อค้ นหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวโน้ ม
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2. การประเมินปั จจัยนําเข้ า (Input Evaluation: I) ประเมินจากการความร่ วมมือหรื อ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเข้ าร่ วมเป็ นทีมวิจยั ซึ่งเป็ นทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเป็ นแรง
ขับเคลื่อนให้ มีแนวปฏิบตั เิ พื่อควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) โดยการคืนข้ อมูลสูช่ มุ ชนเพื่อ
ร่วมตรวจสอบข้ อบกพร่องพร้ อมทังแนวทางในการแก้
้
ไข และหาแนวทางในการปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ จากการ
ปฏิบตั ิการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

45

บทที่ 4
ผลการศึกษาเบือ้ งต้ น
โครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชน บ้ านขามเรี ยง หมู่
20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม มีคําถามการวิจยั คือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ด้ านยาสูบ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคามได้ อย่างไร และมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของประชาชนชุมชนบ้ านขาม
เรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อค้ นหาแนวทางในทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
ของประชาชนชุมชนบ้ าน ขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการ
ขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสูภ่ าคปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม และ
4) เพื่อค้ นหาปั จจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสูภ่ าคปฏิบตั ิจริ ง
ในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
สําหรับการนําเสนอผลการศึกษา จะจําแนกเป็ น 4 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี ้
ตอนที่ 1
สภาพทัว่ ไป บริ บทของหมูบ่ ้ านและ สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ (Physical
Environment)
ตอนที่ 2
ลักษณะทางประชากรและสังคม (Social – demographic data)
ตอนที่ 3
สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ และแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ตอนที่ 4
แนวทางในการแก้ ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสูน่ โยบายสาธารณะของชุมชน
ตอนที่ 5
ปั จจัยของความสําเร็ จ และปั ญหาอุปสรรค
ผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป บริบทของหมู่บ้านและ สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment)
บริบททั่วไปของบ้ านขามเรียงหมู่ 20
จากการศึกษาชุมชน โดยการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามและการสังเกตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ ลงพื ้นที่เพื่อการศึกษาชุมชนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 พบว่า สภาพที่ตงของ
ั้
ครัวเรื อนมีความเป็ นสัดส่วน มีถนนแบ่งขอบเขตชัดเจน ภายในชุมชนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยสะอาดยังมีเศษขยะเกลื่อน
กลาดบริ เวณหน้ าบ้ าน และบริ เวณหน้ าบ้ านบางครัวเรื อนเป็ นที่ตงของกองขยะ
ั้
บางครัง้ หลายๆครัวเรื อนนําขยะมา
กองรวมกันเพื่อให้ เทศบาลมาเก็บทําให้ ขยะล้ นเกลื่อนกลาด
สภาพถนนภายในหมูบ่ ้ านมีท่อระบายนํ ้า แต่และในหมูบ่ ้ านบางซอยยังไม่มีท่อระบายนํ ้าทําให้ มีนํ ้า
เสียส่งกลิน่ เหม็นมีขยะตกหล่นในแหล่งนํ ้าเสีย ก่อเกิดปั ญหายุงลาย ส่งกลิน่ เหม็น และบางครัวเรื อน ยังไม่
มีท่อระบายนํ ้า จึงระบายลงพื ้นในบ้ าน นํ ้าจึงไหลออกมาบริ เวณหน้ าบ้ านทําให้ บางครัวเรื อนมีสงิ่ แวดล้ อมที่
้
ไม่ดี ถนนเส้ นหลักที่เข้ าหมูบ่ ้ านเป็ นถนนลาดยาง ส่วนถนนที่เป็ นซอยในหมูบ่ ้ านเป็ นถนนคอนกรี ตทังหมด
มีเพียงไม่กี่ซอยที่เป็ นถนนดินแดง และมีหลุมมีบอ่ การคมนาคมสะดวก เข้ าถึงบริการต่างๆได้ งา่ ย
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เนื่องจากสภาพการตังครั
้ วเรื อนค่อนข้ างห่างกัน ถนนภายในหมู่บ้านมีความสะดวกสบาย ไม่เป็ น
หลุมเป็ นบ่อ ทําให้ การเดินทางไปมาสะดวก รวมทังการเดิ
้
นทางไปใช้ บริ การที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ประจําตําบลขามเรี ยง จึงมีความสะดวกสบายที่จะเข้ ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่ วยเล็กๆ น้ อยๆ ถ้ าอาการไม่ดี
ขึ ้นจะเข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึง่ ห่างจากหมูบ่ ้ านระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment)
บ้ านขามเรี ยง หมู่ที่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามพื ้นที่ มีอาณา
เขตคลอบคลุมพื ้นที่กว้ างขวางจนไปถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรี ยง – วัดป่ ากู่แก้ ว ลักษณะ
หมู่บ้าน เป็ นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตังอยู
้ ่ในเขตเทศบาลตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอใหม่) ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในที่สาธารณะประโยชน์ ติดถนนทางหลวง
้ ห่ ่างจากที่ตงสํ
ั ้ านักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ชนบท สายบ้ านขามเรี ยง-บ้ านนาสีนวล เป็ นลาดยาง ตังอยู
ขามเรี ยง 1 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอเมืองมหาสารคามประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอําเภอ
กันทรวิชยั 15 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
1,933 ไร่ ประกอบด้ วย ที่อยู่อาศัย 47 ไร่ พื ้นที่ไร่นา 1,048 ไร่
พื ้นที่สาธารณะ 836 ไร่ มีจํานวนหลังคาเรื อน 76 หลังคาเรื อน ประชากรรวม 267 คน มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับบ้ านโนนแสบง ทิศตะวันออก ติดกับบ้ านขามเรี ยง หมู่ที่ 1 ทิศใต้ ติดกับบ้ านท่า
ขอนยาง ทิศตะวันตก ติดกับบ้ านขามเรี ยงหมู่ที่ 15 ปั จจุบนั มีจํานวนหอพักนักศึกษา และอาคารพาณิช
ร้ านค้ าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยขาดการวางแผนโยเฉพาะเรื่ องผังเมืองทําให้ บ้านขามเรี ยงเริ่ มประสบปั ญหา
ความแออัดและปั ญหาอื่นๆตามมาอีกมาก
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ ประมาณ 80% ใช้ ทํานา และเป็ นที่ดอน ประมาณ 20% ใช้ เป็ นที่อยู่
อาศัย ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่เป็ นดินทราย ลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร จะพบชันหิ
้ นลูกรังกระจายอยู่
ทัว่ ไปแต่ไม่มีความหนา พื ้นผิวส่วนใหญ่เป็ นดินอุ้มนํ ้าไม่ดี เมื่อฝนหยุดตก นํ ้าในที่นาจะแห้ งเร็ วกว่าปกติ
การทําการเกษตรของราษฎรในหมูบ่ ้ านจะอาศัยนํ ้าฝนจากธรรมชาติ และระบบคลองชลประทานจากแม่นํ ้าชี
สภาพถนนโดยทัว่ ไปเป็ นถนนคอนกรี ตทัว่ ทังชุ
้ มชน สภาพถนนในแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกันมากนัก บาง
ซอยมีถนนชํารุด ในฤดูฝนถนนบางซอยมีนํ ้าขัง
ั้
836 ไร่ มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตชุมชน บ้ านขามเรี ยง หมู่ที่ 20 มีพื ้นที่ทงหมด
แหล่งนํ ้าที่สําคัญ ได้ แก่ ห้ วยสายคอไหลจากบ้ านโนนแสบงผ่านไปที่บ้านดอนหน่องหรื อหนองคู และมีสระ
นํ ้าอยู่ 1 แห่ง คือ หนองสิมใต้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อการเกษตร แต่ใช้ ในการอุปโภค ไม่สามารถบริ โภคได้ เพราะ
ไม่ได้ ผ่านการกรองและระบบฆ่าเชื ้อ และป่ าไม้ เดิมอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ด้ านทิศตะวันออกเนื ้อ
ที่ 1300 ไร่ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรี ยง หมูท่ ี่ 20
การตังบ้
้ านเรื อนโดยส่วนใหญ่ไม่แออัดมาก ยกเว้ นบริ เวณที่เป็ นหอพัก บริ เวณรอบบ้ านมีรัว้
รอบขอบชิดชัดเจน ทําให้ มีพื ้นที่ระหว่างบ้ านเรื อนแต่ละหลัง ทําให้ การเดินหรื อสภาพแวดล้ อมไม่แออัด
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จนเกิ น ไป ในชุม ชนจะมี ห อพัก ที่ บ างครั ว เรื อ นสร้ างขึน้ เพื่ อ หารายได้ และส่ว นใหญ่ ใ นหมู่บ้า นจะเป็ น
บ้ านเรื อนมากกว่าพื ้นที่ใน การประกอบอาชีพ พื ้นที่ที่ใช้ ในการประกอบอาชีพ เช่น ทํานา เลี ้ยงสัตว์ เป็ น
ต้ น
ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
ระบบสาธารณูปโภคในชุนชน มีนํ ้าประปาที่ทางเทศบาลตําบลขามเรี ยงจัดไว้ ให้ สําหรับการอุปโภค
นํา้ ประปาที่ ใช้ ในการอุปโภคผลิตจากนํ า้ ผิวดินจากหนอง อบต. หมู่ 15
และนํา้ ใต้ ดินที่วัด และใช้
นํ ้าประปาจากส่วนภูมิภาค และจากการสอบถามโดยใช้ แบบสอบถาม ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีนํ ้าใช้ เพื่อการ
้ งมี
อุปโภคบริ โภคอย่างพอเพียง และมีบางครัวเรื อนใช้ นํ ้าฝนที่กกั เก็บไว้ ในการบริ โภคด้ วย นอกจากนันยั
ระบบไฟฟ้าทุกหลังคาเรื อน รวมทังระบบสื
้
่อสารด้ วยระบบโทรศัพท์ แบบตังเสารั
้ บสัญญาณในหมู่บ้าน
การรับสัญญาณโทรศัพท์ สะดวก มีโทรศัพท์สาธารณะ และระบบโทรศัพท์มือถือ ตู้โทรศัพท์ 3 ตู้ เสาโทรศัพท์
ที่วางข้ างศูนย์เด็กเล็ก/บ้ านโนนแสบง
สําหรับแหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ตา่ งๆ ในชุมชน ได้ แก่
สถานพยาบาล เมื่อเจ็บป่ วยผู้รับบริ การจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลขาม
เรี ยง และผู้รับบริ การไปรับการรักษาโรคเรื อ้ รังที่โรงพยาบาลมหาสารคามเป็ นประจํา ภายในหมู่บ้านมีศนู ย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 แห่ง ผู้รับบริ การไม่ได้ เข้ าไปใช้ บริ การ
เทศบาลตําบลขามเรี ยง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับผิดชอบตามภารกิจของเทศบาล เช่น
การจัดเก็บขยะ การเสียภาษี หอพัก และการติดต่อทะเบียนราษฎร์ การได้ รับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
วัด ส่วนใหญ่ผ้ รู ับบริ การและครอบครัวจะไปทําบุญที่วดั ชัยจูมพล ซึ่งตังอยู
้ ่ หมู่ที่ 1 บ้ านขามเรี ยง
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
ั นาเด็กเล็กบ้ านขามเรี ยง ครอบครัวผู้รับบริ การไม่ได้ เข้ าไปใช้
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้ แก่ ศูนย์พฒ
บริการในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเนื่องจากภายในครอบครัวไม่มีเด็กที่สามารถเข้ าเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
้ ่ทางทิศ
โรงสีข้าว ในชุมชนบ้ านขามเรี ยงหมู่ 20 มีโรงสีข้าว 1 แห่ง เป็ นโรงสีข้าวส่วนบุคคล ตังอยู
ตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน เวลาการเปิ ด-ปิ ดไม่แน่นอนแล้ วแต่ปริ มาณข้ าวที่ชาวบ้ านนํามาสี ไม่เสีย
ค่าบริการ แต่เจ้ าของโรงสีจะได้ ในส่วนของรํ าข้ าว ส่วนใหญ่ครอบครัวผู้รับบริการจะไปสีข้าวที่โรงสีข้าวแห่งนี ้
ร้ านขายของชําทั่วไป ในชุมชนมีร้านค้ าและร้ านขายของชําทังสิ
้ ้น 4 แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้าน
ผู้รับบริ การบอกว่าส่วนใหญ่ จะซื ้อสินค้ าอุปโภค บริ โภค จากร้ านค้ าในหมู่บ้านเนื่ องจากราคาของสินค้ า
ใกล้ เคียงกับราคาทัว่ ไปในท้ องตลาด
ร้ านขายอาหารต่ างๆ ร้ านขายอาหารมีทงหมด
ั้
3 แห่ง ซึง่ จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ อาหารตามสัง่
ลักษณะอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ ราคาไม่แพง ชาวบ้ านสามารถซื ้อรับประทานได้ ครอบครัวผู้รับบริ การ
จะซื ้ออาหารปรุ งสําเร็ จมารับประทานบ้ าง ส่วนใหญ่จะปรุ งอาหารเอง โดยวัตถุดิบในการประกอบอาหารจะ
ซื ้อมาจากร้ านค้ าภายในหมูบ่ ้ าน และตลาดนัดทุกวันอังคารและวันเสาร์
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หอกระจายข่ าว ภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งใช้ ในการ
ประกาศข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ นัดหมาย และให้ ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน นอกจากนันยั
้ งมีการกระจาย
ข่าวสารทางสุขภาพ เพื่อให้ คนในชุมชนมีความรู้ และสามารถติดตามข่าวสารได้ ทันเวลา ครอบครั ว
ผู้รับบริการรับฟั งข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมูบ่ ้ านทุกวัน ได้ ยินเสียงประกาศชัดเจนดี
ที่อ่านหนั งสื อประจําหมู่ บ้าน ในชุมชนไม่มีที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ ครอบครั ว
ผู้รับบริการจะรับฟั งข่าวสารทางโทรทัศน์มากกว่า
ร้ านซ่ อมรถจักรยานยนต์ ในชุมชนมีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จํานวน 1 ร้ าน หากรถจักรยานยนต์
ของครอบครัวผู้รับบริ การมีปัญหาก็จะมาใช้ บริการที่ร้านแห่งนี ้
ร้ านซ่ อมอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในชุมชนมีร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 1 ร้ าน หากใน
ครัวเรื อนมีปัญหาต้ องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมารับบริการที่ร้านแห่งนี ้
ความเป็ นมาและขนบธรรมเนียมประเพณี
พ.ศ. 2339
ชาวบ้ านกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้ านโคก บ้ านแต้ บ้ านซาดเหล่าแดง บ้ านข่อย
้ ่นฐานอยู่ โดยมีนายจูมพล (ไม่ทราบสกุล) เป็ นหัวหน้ ากลุม่ พอมี
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตังถิ
ราษฎรเพิ่มมากขึ ้นทางการจึงตังผู
้ ้ ใหญ่บ้านขึ ้นปกครอง โดยมีนายหลาง ศีรละคร เป็ นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ในตําบลท่าขอนยาง
้ ่อ
ชื่อบ้ านขามเรี ยง เดิมเป็ นพื ้นที่ที่มีต้นขามเรี ยน(มะขามเทศ) ขึ ้นอยู่เรี ยงรายเป็ นจํานวนมาก จึงตังชื
ว่า ขามเรี ยน แต่ได้ เรี ยกกันเพียนเรื่ อยมาจนเป็ น บ้ านขามเรี ยง จนถึงปั จจุบนั และปั จจุบนั ตําบลท่าขอน
ยาง มีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ ้น ทางการจึงแยกบ้ านขามเรี ยงออกมาเป็ นตําบลขามเรี ยง ใน พ.ศ. 2515 สมัยที่
นายประสิทธิ์ บุญเรื องเป็ นผู้ใหญ่บ้าน มีหมูบ่ ้ านในเขตตําบลขามเรี ยง จํานวน 10 หมูบ่ ้ าน ดังนี ้ 1) บ้ านขาม
เรี ยง 2) บ้ านโนนแสบง 3) บ้ านเขียบ 4) บ้ านหนองแข้ 5) บ้ านมะกอก 6) บ้ านห้ วยชัน 7) บ้ านดอนนา
8) บ้ านหนองขาม 9) บ้ านหัวหนอง 10) บ้ านดอนหน่อง ภายหลังมีหมูบ่ ้ านเพิ่มมากขึ ้นใหม่อีก 3
หมูบ่ ้ าน คือ 1) บ้ านกุดหัวช้ าง 2) บ้ านดอนมัน 3) บ้ านโขงกุดเวียน
ชาวบ้ านขามเรี ยงโดยทัว่ ไปมีความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย แม้ วา่ สภาพทัว่ ไปของชุมชนจะมีลกั ษณะเป็ น
แบบกึ่งเมือง แต่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้ างทัว่ ไป ค้ าขาย รับราชการ และ
ประกอบธุรกิจเปิ ดร้ านค้ าขายของชํา
สําหรับสภาพบ้ านเรื อนและสุขอนามัยของครัวเรื อน พบว่า ส่วนใหญ่ทกุ ครัวเรื อนมีสภาพมัน่ คงทุก
้ เป็ นจุดๆ
ครัวเรื อนมีห้องนํ ้า ห้ องส้ วม ส่วนใหญ่เป็ นส้ วมซึม การกําจัดขยะ ภายในชุมชนจะมีถงั ขยะตังไว้
จํานวนไม่มาก และอยู่ห่างกัน ซึง่ ทางเทศบาลจัดไว้ และรถเก็บขยะจะเข้ ามาจัดเก็บ แต่มกั มีปัญหาว่าขยะ
ค้ าง เพราะรถไม่เพียงพอ ส่วนสภาพบ้ านเรื อนส่วนใหญ่มีความคงทนถาวร มีลกั ษณะ ส่วนใหญ่เป็ นบ้ าน 2
ชัน้ ข้ างล่างเป็ นปูนข้ างบนเป็ นไม้ มีรัว้ รอบขอบชิด อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
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ปฏิทนิ ชุมชน
เดือน
เดือนอ้ าย
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่
เดือนห้ า
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเก้ า
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง

ประเพณี
บุญกุ้มข้ าวใหญ่
บุญกุ้มข้ าวใหญ่
บุญข้ าวจี่
บุญผะเหวด
บุญสงกรานต์
บุญบังไฟ
้
บุญเบิกบ้ าน
บุญเข้ าพรรษา
บุญข้ าวประดับดิน
บุญข้ าวสาก
บุญออกพรรษา (ตักบาตรเทโว)
บุญกฐิ น บุญลอยกระทง

เดือนอ้ าย บุญกุ้มข้ าวใหญ่
เดือนยี่ บุญปี ใหม่ ชาวบ้ านจะทําอาหารคาวหวาน และนําไปร่ วมตักบาตรที่วดั ที่บริ เวณถนนเส้ น
กลางหมู่บ้าน โดยการทําบุญขึ ้นปี ใหม่นี ้จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตประมาณ 9-12 รู ปสาเหตุที่ทําบุญตัก
บาตรในช่วงปี ใหม่เนื่องจากคนสูงอายุในหมูบ่ ้ านต้ องการที่จะให้ บตุ รหลานได้ อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรม
อั น ดี ง ามของคนไทยไว้ ถื อ เป็ นการร่ วมทํ า บุ ญ ในหมู่ บ้ านเพิ่ ม ความสมานสามั ค คี ใ นหมู่ บ้ าน
เดือนสาม บุญข้ าวจี่ชาวบ้ านจะนําข้ าวจี่ใส่นํ ้าอ้ อยและไข่ จี่ข้าวเกรี ยบที่ชาวบ้ านร่ วมกันทําโดย
นําไปทํ าบุญร่ วมกันในช่วงเช้ าที่วัด โดยมีความเชื่อว่าเป็ นการสักการะและบูชาเทวดาที่ เป็ นผู้ค้ ุมครอง
หมูบ่ ้ านเพื่อให้ อยูก่ นั อย่างร่มเย็นเป็ นสุขและถือว่าเป็ นมงคลชีวิต
เดือนสี่ บุญเผวด จะมีการห่อข้ าวต้ ม ของหวานเพื่อเตรี ยมนําไปใส่บาตรตอนเช้ าในการทําบุญนัน้
ชาวบ้ านจะนําข้ าวสารเครื่ องอุปโภคและบริ โภคต่างๆ ไปรวมกันที่วดั เนื่องจากเชื่อว่าเป็ นการทําบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ กบั ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตหรื อล่วงลับไปแล้ ว ในช่วงเพลจะมีการนิมนต์พระจากหมู่บ้านอื่นมาให้ เทศน์เผวส โดย
ชาวบ้ านจะร่ วมรับฟั งและมีการถวายเผวส จากนันจะมี
้
การเทศน์เผวสต่อจนจบเรื่ อง ในระหว่างที่เทศจะมีต้นกัน
หลอนจากต่างหมู่บ้านร่ วมทําบุญเรื่ อย ๆ เมื่อหมดต้ นกันหลอนชาวบ้ านจะร่ วมกันทําความสะอาดวัดและกลับ
มาร่วมทําบุญในหมูบ่ ้ าน ซึง่ ในวันนี ้ถือเป็ นช่วงเวลาการพบปะสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องหรื อเพื่อนพ้ อง
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เดือนห้ า บุญอัฐิ ในช่วงนี ้จะถือเอาวันสงกรานต์ที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็ นการรดนํ ้า
ดํ า หัว ให้ กับ ผู้สูง อายุใ นหมู่บ้ า น เมื่ อ เวลาบ่า ยสามจะมี ก ารเชิ ญ พระพุท ธรู ป เพื่ อ ทํ า การสรงนํ า้ พระในช่ ว งวัน
สงกรานต์วนั ที่ 14 เมษายน ในช่วงเช้ าจะมีการสรงนํ ้ากระดูกญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ วที่ศาลาวัด พร้ อมทังร่้ วม
ทําบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรี ยญในวันที่ 15 เมษายน จะมีการแห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้าน ในระหว่างที่แห่นนจะมี
ั้
กลองยาวร่วมขับกล่อมดนตรี ชาวบ้ านจะร่วมกันสรงนํ ้าและร่วมกันสาดนํ ้ามีความสนุกสนานรื่ นเริงไปตลอดเส้ นทาง
โดยถือว่าเป็ นการต้ อนรับเข้ าสูป่ ระเพณีสงกรานต์อย่างแท้ จริ ง
เดือนหก บุญเลี ้ยงศาลเจ้ าปู่ ประจําหมู่บ้าน โดยชาวบ้ านจะมีการจัดเหล้ าไหไก่ตวั เพื่อนําไปเลี ้ยง
เจ้ าปู่ และจัดทําบังไฟเพื
้
่อเสี่ยงทายสถานการณ์ของหมูบ่ ้ าน เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ความสงบสุขของหมูบ่ ้ านโดยจะทํา
บังไฟขนาดเล็
้
กจํานวน 3 ลําเพื่อทําการเสี่ยงทายในการทําพิธีจะมีขะจํ ้าเป็ นผู้นําในการทําพิธีดงั กล่าว ในช่วงเพล
จะมีการเลี ้ยงพระสงฆ์บริ เวณหนองสิมเพื่อเป็ นการเอาบุญหนอง บุญบ้ านเพื่อให้ หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์และ
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ในช่วงเย็นจะมีการนําพระสงฆ์มาสวดมนต์บริ เวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเชื่อว่าเป็ นการสวดขับไล่ผี
สางออกจากหมู่บ้านเพื่อให้ หมู่บ้านอยู่เย็นเป็ นสุข ในช่วงเช้ าของวันต่อมา จะมีการเลี ้ยงพระสงฆ์เพื่อทําสังฆทาน
โดยจะมีการทําธงหน้ าวัว ธงข้ าวดํา ข้ าวแดง ไปที่วดั ทุกหลังคาเรื อนให้ พระสวดขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน และ
พระจะเสกคาถาใส่หินและข้ าวสารให้ ขะจํ ้านํามาหว่านรอบหมูบ่ ้ านเป็ นอันเสร็จพิธีกรรม
้
เดือนเจ็ด มีบญ
ุ บังไฟซึ
้ ง่ จัดร่ วมกับหมู่บ้านอื่น ๆ บริ เวณใกล้ เคียง โดยแต่ละหมู่บ้านจะนําบังไฟไป
ร่ วมขบวนหนึ่งบัง้ มีการแต่งตัวเป็ นผาแดง นางไอ่ และฟ้อนรํ ากันอย่างสนุกสนาน เป็ นพิธีกรรมเพื่อให้ ฝนตกต้ อง
ตามฤดูกาลในเดือนนีจ้ ะมีการบวชนาคก่อนเข้ าพรรษาโดยในพิธีการบวชนาคนัน้ จะมีการจัดขบวนแห่นาครอบ
หมู่บ้านเพื่อนําไปทําพิธีในวัด ซึง่ ในตอนเย็นจะมีพิธีกรรมจัดมหรสพให้ ชาวบ้ านชม ทังนี
้ ้ทังนั
้ นขึ
้ ้นอยู่กบั เจ้ าภาพที่มี
การจัดงานบวช
เดือนแปด บุญเข้ าพรรษา จัดในวันขึ ้น 15 คํ่า ภายในพิธีกรรม จะมีการตักบาตรถวายเทียนพรรษา
และผ้ าอาบนํ ้าฝนแก่พระสงฆ์ที่วดั ส่วนตอนเย็นจะมีการทําขันธ์ดอกเบญจใบตองกล้ วยทําส่วยเอาดอกไม้ เสียบบูชา
หิ ้งพระและเอาไปถวายพระที่วดั จนกระทัง่ ถึงตอนคํ่า ชาวบ้ านจะไปรวมกันที่วดั เพื่อตังบุ
้ ญคุณรับศีลรับพรและเวียน
เทียนเป็ นอันเสร็ จพิธี
้ อข้ าว
เดือนเก้ า บุญข้ าวประดับดิน จัดในวันขึ ้น 15 คํ่า โดยชาวบ้ านจะห่อข้ าวต้ ม ขนม รวมทังห่
สําหรับญาติผ้ ลู ่วงลับ ประกอบไปด้ วย ข้ าว พริ ก เกลือ ปลาร้ า ข้ าวดํา ข้ าวแดง ข้ าวเบือ ข้ าวสาร หมากพลู กอกยา
และข้ าวต้ มขนม โดยห่อรวมกันในใบตองตอนเย็น ก่อนวันงานจะมีการตังบุ
้ ญคุณที่วดั รุ่ งเช้ าก็ จะเอาข้ าวของที่
เตรี ยมไว้ ให้ พระสวดมนต์ใส่ห่อข้ าวแล้ วเอาห่อข้ าววางไว้ บนดินพร้ อมกับเรี ยกญาติที่ล่วงลับและแม่ธรณีมารับเอา
โดยจะแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายที่ศาลเจ้ าปู่ ในช่วงเช้ าวันต่อมาก็ไปทําบุญตักบาตรที่วดั และร่ วมถวายจตุปัจจัยและ
พระจะเทศน์ 1 กัณฑ์
เดือ นสิ บ บุญ ข้ า วสาก ทํ า ในวัน เพ็ ญ เดื อ นสิ บ ก่ อ นถึ ง วัน งานหนึ่ ง วัน ญาติพี่ น้ อ งจากหมู่บ้ า น
ใกล้ เคียงจะเอาข้ าวสารกล้ วยสุกสําหรับไว้ ทําข้ าวต้ มในวันประกอบพิธีกรรมมาให้ ญาติผ้ ใู หญ่ ญาติผ้ ใู หญ่จะให้ ศีล
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ให้ พร รวมถึงให้ เงินตลอดจนหาของฝากกลับบ้ านให้ ด้วย เช่น ข้ าวสาร ปลาร้ า มัน ผลไม้ ต่าง ๆ เป็ นต้ น ก่อนถึงวัน
งานหนึง่ วันชาวบ้ านจะเตรี ยมข้ าวต้ มขนมและห่อข้ าวสําหรับญาติผ้ ลู ว่ งลับไปแล้ วเช่นเดียวกับบุญข้ าวประดับดินแต่
แตกต่างกันตรงที่บุญข้ าวสากจะต้ องมีผลไม้ เป็ นส่วนประกอบรุ่ งเช้ าของวันงานประมาณเจ็ดโมงเช้ า ชาวบ้ านจะ
นําเอาข้ าวต้ ม ขนม ไปทําบุญตักบาตรที่วดั และในเวลาเพล 10.00 น. โดยเตรี ยมห่อข้ าวสาก ห่อคําหมาก ห่อยาสูบ
และห่อข้ าวปลาอาหารซึ่งเย็บคู่กันพร้ อมกับห่อข้ าวใหญ่ เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์ซึ่งใช้ เส้ นไหม หรื อเส้ นด้ ายมัด
ห่อหุ้ม เนื่องจากมีความเชื่อว่าเส้ นไหมหรื อเส้ นด้ ายดังกล่าวจะจูงดวงวิญญาณญาติผ้ ลู ่วงลับตลอดจนญาติที่ยงั มี
ชี วิต อยู่ไ ปสู่ส วรรค์ โ ดยห่อ ข้ า วใหญ่ จะเอาไปถวายพระส่ว นห่ อข้ า วสากจะเอาไปให้ พ ระพรมนํ า้ มนต์ แ ละสวด
หลังจากนันชาวบ้
้
านจะเอาไปห้ อยตามต้ นไม้ แล้ วเรี ยกญาติผ้ ลู ว่ งลับมารับส่วนบุญโดยเหลือไว้ เผื่อนําไปใส่ในนา ที่
สวน เพื่อบูชาตาแฮกและคอกวัว ควาย เพื่อเป็ นสิริมงคล พิธีกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ ้นทุกปี
เดือนสิบเอ็ด มีบญ
ุ ออกพรรษา ทําในวันขึ ้น 15 คํ่า และบุญกฐิ นทําในวันแรม 1 คํ่า ถึงขึ ้นหนึ่งคํ่า
เดือนสิบสอง โดยชาวบ้ านจะทําข้ าวต้ ม ขนม ขันธ์ดอกเบญจ ขึ ้นหิ ้งบูชาพระจากนันเอาขนมไปใส่
้
บาตรร่วมกันที่วดั
พิธีกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ ้นทุกปี
เดือนสิบสอง บุญกฐิ น มีการห่อข้ าวต้ ม ขนมต่าง ๆ ไปร่ วมทําบุญที่วดั ในตอนเช้ าส่วนที่บ้านจะมี
การเลี ้ยงแขก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเพื่อร่วมสังสรรค์ ในวันต่อมาจะมีการไปทอดกฐิ นที่วดั ต่าง ๆ โดยในต้ นกฐิ นนันจะ
้
มีเงิน ต้ นกล้ วย ข้ าวสาร ต้ นอ้ อย เครื่ องอุปโภค บริ โภคต่าง ๆ โดยพิธีกรรมนี ้จะมีการจัดขึ ้นทุกปี
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน
1. การบายศรี ส่ ูขวัญ ได้ แก่ นางสังข์ พรมกลิ ้ง น.ส.เจน อรรคฮาตสี นางทองมา เหล่าวงศรี
นางเพ็ญ อรรคฮาตสี
2. หมอพืน้ บ้ าน ได้ แก่ 1) นายจันทร์ เนื่องกัลยา มีความสามารถในการ เป่ าพิษไฟ เป่ าพิษหมา
กัด เป่ าคางทูม 2) นายพิมพ์ เนื่องไชยยศ สมารถ เป่ ากําเริด 3) นายสงวน เหล่าสมบัติ มีความสามารถ
ในการเป่ ากลาง (แผลร้ อนใน)
ประเพณีและความเชื่อ
ชาวบ้ านในหมู่บ้านขามเรี ยงหมู่ 20 นับถือศาสนาพุทธ ในหมู่บ้านมีศาสนสถาน คือ วัดชัยจูมพล
เพื่อทําบุญตามประเพณีและบําเพ็ญทางจิตใจ ชาวบ้ านมีความเชื่อในเรื่ องของบาปบุญคุณโทษ ภูตผี เทวดา
โดยชาวบ้ านจะนับถือจารี ต ประเพณี การทําบุญ การแต่งงาน การสะเดาะเคราะห์ และประเพณีทางศาสนา
ได้ ยดึ ถือประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ได้ มีการปฏิบตั ติ ามประเพณีท้องถิ่น โดยตลอดและพร้ อมเพียงกัน
ความเชื่อ
ชาวบ้ านขามเรี ยงยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องไสยศาสตร์ หรื อผี วิญญาณ เช่น เชื่อว่าหากเคารพ
ู่ จะทําให้ คนและสัตว์เลี ้ยงหลุดพ้ นจากอันตรายทังปวง
้
หรื อบูชาพระแม่ธรณี ผีปตา
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นอกจากนี ้ชาวบ้ านยังเชื่อว่า ผีนา ผีตาแฮก ซึง่ สิงสถิตอยูบ่ ริเวณที่นา ที่ทําการเกษตร ทําให้ สภาพ
ความเป็ นอยูด่ ขี ึ ้น ชาวบ้ านมีความสบายใจที่ได้ ให้ ความเคารพบูชา
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
การเกิ ด ในอดี ต ชาวบ้ า นต้ อ งทํ า คลอดกั บ หมดตํ า บล เนื่ อ งจากการเดิ น ทางไปทํ า คลอดที่
โรงพยาบาลไม่สะดวก หลังจากทําคลอดเสร็ จแล้ วหมอตําแยจะตัดสายสะดือของเด็ก นําไปใส่กระด้ งร่ อน
พร้ อมกับมีคํากล่าวว่า “คัน๋ แม่นลูกสู ให้ มาเอามื ้อนี ้วันนี ้ มื ้อหน้ าเป็ นลูกกู กู้ลกู กู กู้ลกู กู” กรรมดังกล่าวเป็ น
การช่วยคุ้มครองให้ เด็กมีชีวิตรอดและเลี ้ยงง่าย
ในอดีตนางทอง คลังแสง (เสียชีวิตแล้ ว) เป็ นหมอตําแยประจําหมู่บ้านที่ได้ รับการอบรมวิธีทําคลอด
บุตรที่อําเภอโกสุมพิสยั แต่ในปั จจุบนั ไม่มีหมอตําแยแล้ วเนื่องจากชาวบ้ านไปใช้ บริ การที่สถานีอนามัยหรื อ
โรงพยาบาล
การเจ็บป่ วย หากมีคนเจ็บป่ วยและรักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่หาย ชาวบ้ านมักสันนิษฐานว่า
มาจากการที่ผิดผี ดังนันวิ
้ ธีการรักษาต่อมาคือจะเชิญหมอธรรมมารักษา ปั จจุบนั มีชาวบ้ านมีชาวบ้ านมารับ
การรักษากับหมอธรรมในชุมชนแต่ไม่บอ่ ยนักเนื่องจากเป็ นความเชื่อส่วนบุคคล
การตาย เมื่อมีผ้ เู สียชีวิตเกิดขึ ้นในหมู่บ้าน หากเป็ นการตายธรรมชาติ ชาวบ้ านจะนําไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่วดั ชัยจูมพล ซึง่ เป็ นวัดประจําหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็ นการตายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ (ตายโหง)
ศพจะถูกนําไปตังบํ
้ าเพ็ญกุศลที่บริ เวณวักเลย เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้ าหากนําศพมาเก็บไว้ บริ เวณบ้ านจะ
ทําให้ ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไม่เป็ นสุข
ตอนที่ 2 ลักษณะทางประชากรและสังคม (Social – demographic data)
้
ยนราษฎร์ 282 คน คน 86
จํานวนประชากรทัง้ หมด จํานวนประชากรทังหมดตามทะเบี
ครัวเรื อน จําแนกเป็ น เพศชาย จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.16 เพศหญิง จํานวน 149 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 52.83 จํานวนประชากรทังหมดที
้
่สํารวจจริง 267 คน 76 ครัวเรื อน เพศชาย จํานวน 127 คน
(คณะพยาบาลศาสตร์
คิดเป็ นร้ อยละ 47.60 เพศหญิง จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.40
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2555)
โครงสร้ างประชากร
ด้ านอายุและเพศหรื อโครงสร้ างอายุและเพศ (Age sex Structure)
จากการสํารวจข้ อมูลประชากรจําแนกเป็ นกลุม่ อายุพบว่า ช่วงอายุที่พบมากที่สดุ คือ ช่วงอายุ 15-19 ปี
้
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30-34 ปี
และ 40-44 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.6 ของประชากรทังหมด
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.7 ของประชากรทังหมด
้
ช่วงอายุ 50-54 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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7.5 ของประชากรทังหมด
้
และพบว่าช่วงอายุของประชากรที่พบน้ อยที่สดุ คือ ช่วงอายุ 80 - 84 ปี จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.7 ของประชากรทังหมด
้
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่สาํ เร็จ
ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนสําเร็ จการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.3 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาปลาย จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.9 และระดับปริ ญญาตรี จํานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.9
ระดับการศึกษาที่กาํ ลังศึกษา ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนกําลังศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 มัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 13 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
4.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.5
เชือ้ ชาติ ศาสนา และสถานภาพการสมรส
เชือ้ ชาติ ประชาชนในชุมชนทังหมดมี
้
เชื ้อชาติไทย คิดเป็ นร้ อยละ 100
บถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 100
ศาสนา ประชาชนในชุมชนทังหมดนั
้
สถานภาพสมรส สถานะภาพสมรส ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีสถานะภาพสมรส จํานวน
125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.8 รองลงมาคือ โสด 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.3 และหม้ าย จํานวน 20 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 หย่า จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.9 และแยกกันอยู่ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5
อาชีพหลัก
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรม จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ
29 รองลงมาคือ รับจ้ าง จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.7
อาชีพเสริม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือ รับจ้ าง จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 รองลงมา
คือค้ าขาย จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 และส่วนใหญ่
ไม่มีเสริ มจํานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.14 รายละเอียด
รายได้ พบว่าประชากรมีรายได้ สว่ นใหญ่ 10,000 บาท/เดือน มีรายจ่ายส่วนใหญ่ 8,000 บาท/
เดือน มีหนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ไม่มีหนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 25
จํานวนผู้สูงอายุ จํานวนผู้สงู อายุทงหมด
ั้
39 คน ประกอบด้ วย เพศชาย จํานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41 เพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59
ลักษณะโครงสร้ างของครอบครัว (ครอบครัวเดี่ยว ครอบครั วขยาย) ครอบครัวเดี่ยว
จํานวน 48 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 63 ครอบครัวขยาย จํานวน 28 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 37
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 - 4 คน/หลังคาเรื อน

54

ปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้ านสุขภาพ
1. ปั ญหาการรับประทานผงชูรสร้ อยละ 97.7 โดยให้ เหตุผลว่าถ้ าไม่ใส่ผงชูรสอาหารก็ไม่อร่อย
2. ปั ญหารับประทานอาหารหมักดอง ร้ อยละ 81.5
3. ปั ญหาการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ร้ อยละ 59.9
4. ปั ญหาการไม่สวมหมวกกันน็อคร้ อยละ 45
ปั ญหาการกําจัดสารพิษในผักไม่ล้างอย่างถูกวิธีโดยการแช่นํ ้าเปล่า ร้ อยละ 65.3เครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ร้ อยละ 37.4
5. ปั ญหาการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 15.8 และมีหลายรายพยายามจะเลิกสูบบุหรี่ แต่เลิกไม่ได้ สกั ที
ปั ญหาสุขาภิบาล สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่
1. ปั ญหาขยะมูลฝอย พบว่าขยะส่วนใหญ่มาจากหอพัก ปริ มาณขยะมีจํานวนมาก เกิดการ
หมักหมม ส่งกลิ่นเหม็น มีการทิ ้งขยะจะไม่มีการคัดแยะขยะก่อนทิ ้ง โดยจะเอาใส่ถงุ รวมกันแล้ วเอาไปทิ ้ง
เทศบาลมาเก็บขยะวันเว้ นวัน ถังขยะไม่เพียงพอ
บริ เวณที่ทิ ้งขยะมีเศษขยะล้ นออกมาจากถังขยะ
มีหอพักในชุมชนทําให้ ปริ มาณขยะเพิ่มมากขึ ้น
เกลื่อนกลาด และจากการสํารวจพบว่าชุมชนถูกรบกวนจากมลพิษด้ านขยะ ร้ อยละ 5.3
2. ปั ญหาการระบายนํ ้าเสีย พบว่า มีการเทนํ ้าลงบริ เวณหน้ าบ้ าน การระบายนํ ้าจากการอาบนํ ้าจะ
ให้ มนั ไหลออกไปในพื ้นที่ว่างหลังบ้ าน ส่วนปั ญหาของโครงการขุดลอกคลองระบายนํ ้าแต่ไม่มีงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการ มีร่องนํ ้าเสียบริ เวณหน้ าบ้ าน และจากการสํารวจพบว่าในชุมชนมีแหล่งนํ ้าเสีย
ภายในบ้ าน ร้ อยละ 52.6 ในขณะที่ชมุ ชนถูกรบกวนจากมลพิษด้ านนํ ้าเสีย ร้ อยละ 3.9
3. ปั ญหาสัตว์นําโรคในชุมชน พบว่า ในบ้ านบริ เวณบ้ าน ในครัวจะมีหนู ต้ องใช้ กาวดักหนู หรื อใช้
ยาเม็ดสีชมพูมาวางไว้ ให้ หนูกิน นอกจากนันยั
้ งมียงุ โดยจากการสํารวจชุมชน พบว่า มียงุ คิดเป็ นร้ อยละ
98.7 แมลงสาบคิดเป็ นร้ อยละ 55.3 แมลงวันคิดเป็ นร้ อยละ 60.5 หนูคิดเป็ นร้ อยละ 72.4 และ เห็บ หมัด
76 หลังคาเรื อน
คิดเป็ นร้ อยละ 21.1 จากทังหมด
้
ปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ ได้ แก่
1. ปั ญหาถนนในหมู่บ้าน ซึง่ พบว่าเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางโค้ งเดือนละประมาณ 3 ครัง้ จากสภาพ
ทางโค้ งถนนสายหลักผ่านหมูบ่ ้ าน ถนนที่แยกเข้ าหมูบ่ ้ านไม่มีสญ
ั ญาณเตือน ไม่มีฝาปิ ดท่อระบายนํ ้า
2. ปั ญหาเสียงรบกวนจากหอพัก จากการที่นิสิตส่งเสียงดัง มีรถวิ่งเข้ าออกหมู่บ้านทังวั
้ น มีถนน
สายหลักผ่านหมู่บ้าน มีหอพักในชุมชน จากการสํารวจปั ญหาของหอพัก พบว่ามีปัญหาเรื่ องเสียงดัง ร้ อย
ละ 36.7
3. ปั ญหาการลักขโมย พบปั ญหาการลักเล็กขโมยน้ อย ของหาย มีปัญหาการลักทรัพย์ ร้ อยละ 20.0
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4. ปั ญหาหนี ้สิน เป็ นหนี ้ ธกส. จากการสํารวจชุมชน พบว่า ชุมชนมีภาระหนี ้สินร้ อยละ 75 เป็ นหนี ้
ในระบบร้ อยละ 75
ตอนที่ 3 สถานการณ์ ปัญหาการสูบบุหรี่และแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ชุมชนบ้ านขามเรี ยงหมู่ 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
ชุมชนเกษตรกรรมที่ความเจริญเข้ าถึงเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยตังอยู
้ ใ่ กล้ ส่งผลให้ วฒ
ั นธรรม สิง่ แวดล้ อม
บริ บทในสังคมมีการเปลีย่ นแปลง มีทงคนในพื
ั้
้นที่และนอกพื ้นที่ตา่ งเข้ ามาอาศัยในหมูบ่ ้ าน อีกทังการ
้
ประกอบอาชีพก็มีความหลากหลายขึ ้น และประชาชนส่วนใหญ่นิยมสูบบุหรี่ เนื่องด้ วยบริ บท สิง่ แวดล้ อม
จากการสํารวจเบื ้องต้ นในเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในชุมชนขามเรี ยงพบว่ายังมีผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ เป็ นจํานวนมาก และ
จากการสอบถามผู้สงู อายุที่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ แล้ วและที่ยงั ไม่สามารถเลิกได้ ระบุวา่ ในหมูบ่ ้ านยังมีผ้ ทู ี่ยงั
สูบบุหรี่ อยูจ่ ํานวนมาก โดยเฉพาะในวัยแรงงานที่ต้องพึง่ บุหรี่ เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการทํางาน
ประกอบกับการที่ร้านค้ าในชุมชนก็มีสนิ ค้ าประเภทบุหรี่ ซื ้อสามารถซื ้อขายได้ ทวั่ ไป ดังนันเมื
้ ่อถึงเวลาเลิก
งานก็จะสามารถพบเห็นวัยแรงงานสูบบุหรี่ ได้ สําหรับการเลิกบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่ทําได้ ยากมาก บางคนเลิกได้
เพราะครอบครัว บางคนเลิกได้ เพราะโรคประจําตัวหรื อโรคที่เกิดจากบุหรี่
นอกจากนัน้ จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าการที่คนในชุมชนที่นิยมสูบบุหรี่ เนื่องด้ วยวัฒนธรรม
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ บุหรี่ อยูค่ กู่ บั คนในชุมชนมานาน ในอดีตมีการเพาะปลูกเองไม่ได้ ซื ้อแต่ในปั จจุบนั ไม่มีการปลูกส่วน
ใหญ่ที่ยงั สูบซื ้อบุหรี่ สําเร็จและบุหรี่ ถงุ มามวนเอง จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ พบว่ามีผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ จํานวนมากที่มี
ความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ แต่ยงั หาวิธีในการเลิกบุหรี่ ไม่ได้ เนื่องด้ วยปั จจัยต่างๆเช่น สิง่ แวดล้ อมที่ยงั มีคนใกล้ ชิดสูบ
บุหรี่ สภาพจิตใจ ความเอาจริ งเอาจังในการเลิก และยังไม่มีวิธีที่จะเลิกสูบ
ผลการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ พบว่า
1) ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้สบู บุหรี่
ผู้ที่สบู บุหรี่ บ้านขามเรี ยง หมู่ 20 เป็ นเพศชายมากที่สดุ ร้ อยละ 97.70 ที่เหลือเป็ นเพศหญิง ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ร้ อยละ 54.5 อายุเฉลี่ย 43.86 ปี ส่วนใหญ่อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 18.18 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ ระหว่าง 40 - 44 ปี และช่วงอายุ 45 - 49 ปี โดยมีจํานวนเท่ากันคือร้ อยละ 13.64 ส่วนใหญ่จบ
ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 52.28 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและอนุปริญญา ร้ อยละ 34.09
และร้ อยละ 9.09 ตามลําดับ
รายได้ ครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ อยูใ่ นช่วง 5,000 – 7,499 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 27.27
และมากกว่า 10,000 บาทขึ ้นไป ร้ อยละ 27.27 รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 1,000 – 2,499 บาท ร้ อยละ 15.91
โดยค่าเฉลี่ยรายได้ ของครอบครัวต่อเดือน 7,234.15 บาท
ปริ มาณการสูบบุหรี่ เฉลี่ยต่อวัน 12.57 มวน ส่วนใหญ่สบู บุหรี่ จํานวน 10-14 มวน ร้ อยละ 31.81
รองลงมาจํานวน 5 – 9 มวน ร้ อยละ 25.00, จํานวน 15 – 19 มวน และ 20 – 24 มวน ร้ อยละ 13.64
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อายุที่สบู บุหรี่ ครัง้ แรกส่วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 15 – 17 ปี ร้ อยละ 43.18 รองลงมาอายุ 18 - 20 ปี
ร้ อยละ 34.09 และอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี ร้ อยละ 13.64 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.50 ปี
2) สาเหตุหรื อแรงจูงใจที่ทําให้ สบู บุหรี่ อนั ดับแรก คือ สูบตามเพื่อน ร้ อยละ 66.7
อยากลอง/อยากรู้รสชาติ ร้ อยละ 50.00 รองลงมาเพื่อนชวน ร้ อยละ 31.81 และเครี ยด/กลุ้มใจ
ร้ อยละ 22.73
ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่มสูบบุหรี่ จนถึงปั จจุบนั ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 1 – 9 ปี ร้ อยละ 22.73
รองลงมาอายุระหว่าง 20 -29 ปี ร้ อยละ 40.45 และ 40 – 49 ปี ร้ อยละ 40.45 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่สบู บุหรี่
26.27 ปี
ปั จจุบนั ยังสูบอยูร่ ้ อยละ 96.9 ส่วนใหญ่สบู ทุกวัน ร้ อยละ 78.1 และพบว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ มากกว่า 20
มวน/วันอีกด้ วย
บุหรี่ ที่นํามาสูบส่วนใหญ่ซื ้อมาเอง ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบุหรี่ ต่อสัปดาห์เฉลี่ย 92.84 บาท โดยมี
ค่าใช้ จ่ายระหว่าง 1 – 49 บาท ร้ อยละ 47.71 รองลงมาคือ 100 – 149 บาท ร้ อยละ 22.83 และ 50 – 99
บาท ร้ อยละ 11.36
และจากการสํารวจข้ อมูลเพิม่ เติม พบว่าค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยการซื ้อบุหรี่ ตอ่ เดือนอยูท่ ี่ 850 บาท ค่า
ตําสุดอยูท่ ี่ 60 บาท/เดือน สูงสุดอยูท่ ี่ 2400 บาท/เดือน
และเมื่อต้ องการสูบบุหรี่ สามารถหาบุหรี่ มาสูบได้ ง่ายโดยส่วนใหญ่ซื ้อจากร้ านค้ าในหมู่บ้าน ร้ อยละ
87.9 เวลาสูบบุหรี่ จะสูบที่บ้านของตนเอง ร้ อยละ 87.5
คนรอบข้ างที่สบู บุหรี่ อนั ดับแรก คือ เพื่อน ร้ อยละ 72.72 รองลงมาบุตร/หลาน/ญาติ ร้ อยละ 25.00
และบิดา/มารดา ร้ อยละ 15.90
ความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กนั ดี ร้ อยละ 70.45 รองลงมามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
บ้ าง ร้ อยละ 27.27 และทะเลาะกันเป็ นประจํา ร้ อยละ 2.27
สถานที่ซื ้อบุหรี่ สามารถหาซื ้อได้ ง่ายถึงร้ อยละ 50 โดยซื ้อจากร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านมากถึงร้ อยละ 87.9
ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ พบว่าร้ อยละ 82.5 เคยคิดจะเลิกสูบ ร้ อยละ17.5 ยังไม่คดิ จะเลิกสูบบุหรี่
จํานวนครัง้ ในพยายามเลิกสูบบุหรี่ เฉลี่ย 6 ครัง้ เลิกได้ เด็ดขาดร้ อยล่ะ15.0 เลิกไม่ได้ ยงั สูบอยูร่ ้ อยละ37.5 เลิก
ไม่ได้
การขอรับคําปรึกษาจากหน่วยงานร้ อยละ พบว่าร้ อยละ 90 ไม่เคยขอรับคําปรึกษา ส่วนที่เหลือเคย
ขอรับคําปรึกษา
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จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ ดงั กล่าวเมื่อสอบถามข้ อมูลเชิงลึกพบว่า เริ่ มสูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ เริ่มเข้ าสูว่ ยั รุ่น
โดยปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกจะแตกต่างกันออกไป เช่น อยากรู้ อยากลอง เพื่อความโก้ เก๋
เครี ยด สูบตามพ่อหรื อเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสูบอยากสูบตามบ้ าง บางคนก็ให้ เหตุผลว่าถ้ าไปคบหรื ออยู่กบั
เพื่อนที่สบู บุหรี่ ถ้าเราไม่สบู ก็จะเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ หรื อเกิดความแตกต่างจากเพื่อน เมื่อได้ ลองสูบแล้ วก็ไม่
อยากเลิก บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ มีแต่จะเพิ่มจํานวนขึ ้นเรื่ อย บางคนสูบมากที่สดุ วันละ 40 มวน เวลา
อยูใ่ นกลุม่ คนที่สบู ด้ วยกันจะยิ่งทําให้ อยากสูบมากยิ่งขึ ้น ถ้ าเห็นเพื่อนในกลุม่ สูบบุหรี่ ก็จะแบ่งปั นกันสูบ ส่วน
ใหญ่ มักสูบในวงดื่มสุราหรื อยามมีงานสังสรรค์ แต่เดิมกลุ่มผู้สูบส่วนใหญ่ คิดว่าการสูบบุหรี่ มีผลกระทบ
เฉพาะผู้สูบเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั จากการได้ รับข้ อมูลที่ เผยแพร่ ตามสื่อต่างๆทําให้ ทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้
ใกล้ ชิดหรื อผู้ที่ได้ รับควันบุหรี่ เข้ าสูร่ ่างกายด้ วย ถึงแม้ จะรู้แต่ก็ยงั สูบต่ออยู่ ร้ านค้ าในหมู่บ้านเป็ นแหล่งที่ผ้ สู บู
ซื ้อบุหรี่ มาสูบมากที่สดุ เพราะเดินทางไปซื ้อได้ สะดวกสบาย หากร้ านที่เคยซื ้อประจําไม่ขายก็ไปหาซื ้อร้ านอื่น
ที่อยูล่ ะแวกใกล้ เคียง ร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านส่วนใหญ่มีบหุ รี่ ขายเกือบทุกร้ าน
3) ความคิดเห็นต่อประเด็นการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองนัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ น
อันตรายอย่างแน่นอน ร้ อยละ 75 และเห็นว่าเป็ นอันตรายต่อผู้อยูใ่ กล้ เคียง เช่น บุตรหรื อภรรยา ร้ อยละ 69.7
สําหรับความพอใจกับการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้ วยเล็กน้ อย
ร้ อยละ 36.4
4) ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยมากที่สดุ กับการออกกฎหมายห้ ามสูบ
บุหรี่ ในสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้ วยมาก ร้ อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ ามสูบบุหรี่
ในอาคาร ภัตตาคารส่วนใหญ่เห็นด้ วยมาก ร้ อยละ 66.7 ส่วนการขึ ้นภาษี บหุ รี่ ซงึ่ ทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นทําให้
ประชาชนสูบบุหรี่ น้อยและการสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ น่ารังเกียจกลุม่ ตัวอย่างเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 42.4
นอกจากนันจากการสั
้
มภาษณ์สว่ นใหญ่สบู บุหรี่ เพราะวัฒนธรรมเนื่องจากในอดีตเวลาที่บวชเณร
บวชพระ ญาติโยมก็จะนําบุหรี่ มาให้ และขณะบวชเวลาว่างมีเยอะกอรปกับการสูบบุหรี่ ถือเป็ นเรื่ องปกติ
แสดงออกถึงสถานการณ์เป็ นหนุ่ม และบุคคลเมื่อเป็ นหนุ่มไปจีบสาวเวลาไปที่บ้านของหญิงสาวจะจัด”พายา
พาหมาก”มาต้ อนรับซึ ้งเวลาที่บคุ คลไปจีบสาวจะไปเป็ นกลุม่ เพื่อนหลายคนจึงสูบด้ วยกัน เมื่อได้ ลองสูบแล้ ว
ก็ไม่อยากเลิก บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ มีแต่จะเพิ่มจํานวนขึ ้นเรื่ อย ปั จจุบนั การสูบบุหรี่ สว่ นใหญ่มกั สูบ
ในวงดืม่ สุราหรื อยามมีงานสังสรรค์หรื องานสังคมเช่น งานศพ งานบุญยิ่งอยูใ่ นกลุม่ คนที่สบู ด้ วยกันจะยิ่งทํา
ให้ อยากสูบมากยิง่ ขึ ้น ถ้ าเห็นเพื่อนในกลุม่ สูบบุหรี่ ก็จะแบ่งปั นกันสูบ
สําหรับมุมมองของญาติหรื อบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากบุหรี่ มือสอง สะท้ อนให้ เห็นว่าได้ รับความ
ทุกข์หรื อความไม่สขุ สบายจากการได้ กลิน่ บุหรี่ ทําให้ เครี ยด เหม็น เวียนหัวและต้ องการให้ บคุ คลในครอบครัว
เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบในบ้ าน นอกจากนันการรั
้
บรู้ ของคนในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ก็มีจํากัด
ยกเว้ นในกลุม่ อสม. โดยส่วนใหญ่จะรู้แต่เพียงว่าสูบบุหรี่ ไม่ดีตอ่ สุขภาพ

58

ตารางที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
ข้ อความ
การสูบบุหรี่ ทําให้ ผ้ สู บู เป็ นโรคมะเร็งช่องปาก
การสูบบุหรี่ ทําให้ ผ้ สู บู เป็ นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้สบู บุหรี่ เพศชาย
ผู้ที่ไม่สบู บุหรี่แต่ได้ รับบุหรี่ มือสองเป็ นโรคมะเร็งปอดได้
ทําให้ ผ้ สู บู ฟั นดํา
ทําให้ ผ้ สู บู พันเหลือง
ทําให้ ผ้ สู บู แก่ก่อนวัย
ทําให้ เกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ หลอดเลือดสมองตีบหรื อตัน
หญิงตังครรภ์
้
ที่สบู บุหรี่ ทําให้ มีภาวะแทรกซ้ อนได้ งา่ ย
การสูบบุหรี่ ชว่ ยควบคุมนํ ้าหนักตัว
บุหรี่ มีนิโคตินเป็ นส่วนประกอบที่มีฤทธิ์เสพติดรุนแรง
ผู้ที่สบู บุหรี่ นิโคตินจะออกฤทธิ์ขึ ้นถึงสมองภายใน 7 วินาที
บุหรี่ เมื่อจุดไฟเกิดการเผาไหม้ จะมีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ซึง่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
บุหรี่ เป็ นสิง่ เสพติด

ตอบถูก
จํานวน ร้ อยละ
32
100
32
100
32
100
32
100
32
100
32
100
32
100
31
96.9
32
100
29
90.6
29
90.6
32
100
32

100

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่ องของบุหรี่ คอ่ นข้ างดี ยกเว้ นในบางหัวข้ อ เช่น
ส่วนผสมของบุหรี่ การออกฤทธิ์ของสารนิโคติน รวมถึงผลต่อหญิงตังครรภ์
้
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ตารางที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ข้ อความ

สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ เป็ นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
ผู้ชายอายุ 15 – 25 ปี สูบบุหรี่ เป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้
ผู้หญิงอายุ 15 – 25 ปี สูบบุหรี่ เป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้
การสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ น่ารังเกียจ
การสูบบุหรี่ทําให้ คนอายุน้อยดูเป็ นผู้ใหญ่ขึ ้น
กฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ให้ บคุ คลที่อายูต่ ํ่ากว่า 18 ปี เป็ นเรื่ อง
ที่ถกู ต้ อง
ควรมีการห้ ามโฆษณาบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิ ้นเชิง
ห้ ามสูบบุหรี่ ในอาคาร ภัตตาคาร
การออกกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง เช่น โรง
ภาพยนตร์ คาราโอเกะ
การห้ ามสูบบุหรี่ ในตัวตึกและอาคารที่เป็ นที่สาธารณะ เช่น
ในวัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์เรี ยนรู้ เช่น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การบังคับใช้ กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณมีผลต่อการ
สูบบุหรี่
การห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณทําให้ ทา่ นสูบบุหรี่ น้อยลง
การห้ ามโฆษณา ณ จุดขาย สามารถช่วยให้ ลดการสูบบุหรี่ ได้
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ มีผลให้ การสูบบุหรี่ ลดลงได้
การขึ ้นภาษีบหุ รี่ ซงึ่ ทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นทําให้ ประชาชนสูบ
บุหรี่ น้อยลง
ควรมีการปรับปรุงการดําเนินการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่ สาธารณ
อย่างเคร่งครัด
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จากตารางที่ 2 สะท้ อนให้ เห็นว่า มีทศั นคติที่ดีต่อการกํากับดูแลและควบคุมในการสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ รวมถึงการบังคับใช้ กฎหมาย แต่ก็ยงั มียอมรับได้ ในระดับปานกลางสําหรับการสูบบุหรี่ ของผู้ชาย
และผู้หญิงที่อยูใ่ นวัยอายุ 15-25 ปี
การรั บรู้โอกาสเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคที่เกิดจากบุหรี่
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคที่เกิดจากบุหรี่ อยูใ่ นระดับดี คือส่วนใหญ่
ร้ อยละ 56.82 รับรู้วา่ การสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็งปอดมากที่สดุ ( X = 3.45) รองลงมาคือ
การสูบบุหรี่ ในห้ องแอร์ ที่มีเครื่ องฟอกอากาศจะทําให้ เป็ นอันตรายต่อคนรอบข้ าง ( X = 3.36) ส่วนการรับรู้
ในระดับตํ่า คือ การสูบบุหรี่ทําให้ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ( X = 2.27)
การรับรู้ถงึ ประโยชน์ และอุปสรรคของการลดสูบบุหรี่
ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รับรู้ถึงโทษของการลดสูบบุหรี่ คือร้ อยละ 63.64 รับรู้วา่ การเลิกสูบบุหรี่
ทําให้ สมาชิกในครอบครัวเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งปอด ( X = 3.61) และรับรู้วา่ การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายประจําวัน ( X = 3.52)
สําหรับการรับรู้ถึงแนวทางการเลิกบุหรี่ เช่น ผลไม้ รสเปรีย้ ว เช่นมะนาว มะขามป้อมช่วยลดความ
อยากบุหรี่ ได้ และการเคี ้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอมหรื อดื่มนํ ้ามากๆช่วยลดความอยากบุหรี่ ได้ นนผู
ั ้ ้ ที่สบู บุหรี่
ยังคงรับรู้คอ่ นข้ างน้ อย( X =2.68)
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่
กลุม่ ผู้สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่ร้อยละ 72.73 ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยได้ รับการส่งเสริมจากเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขมากที่สดุ ( X = 3.02) ด้ วยการให้ คําแนะนําในการปฏิบตั ติ นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ( X = 3.16)
รองลงมาคือ การส่งเสริมให้ ท่านมีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 3.14) และระดับการได้ รับแรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขรายข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ ระดับน้ อยที่สดุ คือ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขให้ เวลาในการรับฟั งปั ญหาของท่าน ( X = 2.82 )
โดยมีผ้ ทู ี่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก 32 คน
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ผู้ที่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากคิดเป็ น ร้ อยละ 70.45 ส่วนผู้ที่ได้ รับแรง
สนับสนุนในระดับปานกลาง 11 คน ร้ อยละ 25.00 และระดับตํ่า 2 คน ร้ อยละ 4.55
สําหรับการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากครอบครัว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ( X =
3.18) โดยการที่คนในครอบครัวได้ พดู ให้ กําลังใจเมื่อไม่สบายใจหรื อมีปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
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( X = 3.36) รองลงมาคือ คนในครอบครัวได้ สง่ เสริมให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 3.25) และ
ส่วนประเด็นที่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากครอบครัวที่คอ่ นข้ างน้ อยคือการรับฟั งปั ญหา
และการให้ คําแนะนําต่างๆในการปฏิบตั ติ นเพื่อการเลิกบุหรี่ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.07
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
ในภาพรวมผู้ที่สบู บุหรี่ ที่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 23 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.27 รองลงมาคือ ระดับมากจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.09 และระดับน้ อยจํานวน
6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.64
สําหรับระดับการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากเพื่อน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 2.62) โดยการส่งเสริ มชักชวนให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 2.73) รองลงมาคือ เพื่อน
ให้ เวลาในการรับฟั งปั ญหา และเพื่อนได้ ชว่ ยเหลือแนะนําไปในทางที่ดเี มื่อท่านไม่สบายใจหรื อมีปัญหา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.68 ส่วนประเด็นที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ เพื่อนได้ คอยช่วยเหลือแนะนําในการลด
และเลิกบุหรี่ ( X = 2.45)
การปฏิบัตติ นเพื่อเลิกบุหรี่
ผู้ที่สบู บุหรี่ มีการปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกบุหรี่ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก 27 คน ร้ อยละ 61.36 เกณฑ์ระดับ
ปานกลาง 15 คน ร้ อยละ 34.09 เกณฑ์ระดับน้ อย 2 คน ร้ อยละ 4.55
การปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกบุหรี่ รายด้ านมีระดับปานกลาง ( X = 2.95) โดยการลดจํานวนการสูบบุหรี่ เมื่อมี
เพื่อน บุคคลในครอบครัว หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขได้ คอยช่วยเหลือแนะนําในการลดและเลิกบุหรี่ ( X =
3.11) รองลงมาคือ มีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เมื่อมีคนได้ พดู ให้ กําลังใจช่วยเหลือแนะนําในทางที่ดี เมื่อไม่
สบายใจหรื อมีปัญหา ( X = 3.07) และการปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกบุหรี่ รายข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ ระดับน้ อยที่สดุ คือ
การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เมื่อเพื่อนได้ สง่ เสริ มชักชวนให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 2.80)
2. ผลการศึกษาการใช้ ภมู ปิ ั ญญากับการลด ละ เลิกบุหรี่ของชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20
การใช้ สมุนไพรผลไม้ รสเปรี ย้ ว มีการใช้ มากที่สดุ คือร้ อยละ21.7 ระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ90.0 ใช้
น้ อยกว่า6เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ100.0อม อาการหลังใช้ ร้อยละ60.0ลิ ้นชา/เฝื่ อน ร้ อยละ40 เฉยๆ ผลการใช้
ร้ อยละ30.0ลดสูบร้ อยละ10.0เลิกสูบเด็ดขาดร้ อยละ60.0เท่าเดิมรองลงมามีการใช้ การใช้ ใบฝรั่ง มีการใช้ ร้อย
ละ12.5 ไม่ใช้ ร้อยละ77.5 ไม่ร้ ูจกั ร้ อยละ10.0 ระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ10.00 ใช้ น้อยกว่า6เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ
100.เคี ้ยว อาการหลังใช้ ร้อยละ50ลิ ้นชา/เฝื่ อน ร้ อยละ3.5มึนเมา ร้ อยละ20.0 เฉยๆ ผลการใช้ ร้อยละ20.0ลด
สูบร้ อยละ80.0เท่าเดิม รากมะยมตัวผู้ มีการใช้ ร้อยละ10.0 ไม่ใช้ ร้อยละ57.5 ไม่ร้ ูจกั ร้ อยละ32.5 ระยะเวลา
ที่ใช้ ร้อยละ100.0 ใช้ น้อยกว่า6เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ100.0ต้ ม อาการหลังใช้ ร้อยละ75.0มึนเมา ร้ อยละ25.0
อาเจียน ผลการใช้ ร้อยละ100.0ลดสูบ หญ้ าดอกขาว มีการใช้ ร้อยละ2.5 ไม่ใช้ ร้อยละ42.5 ไม่ร้ ูจกั ร้ อยละ
55.5 ระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ100.0 ใช้ น้อยกว่า6เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ100.0อม อาการหลังใช้ ร้อยละ100.0
ลิ ้นชา/เฝื่ อน ผลการใช้ ร้อยละ100.0เท่าเดิม
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รางจืด มีการใช้ ร้อยละ2.5 ไม่ใช้ ร้อยละ70.0 ไม่ร้ ูจกั ร้ อยละ27.5 ระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ 100.0ใช้ น้อย
กว่า6เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ100.0ต้ ม อาการหลังใช้ ร้อยละ100.0มึนเมา ผลการใช้ ร้อยละ100.0เท่าเดิม อม
เม็ดมะขาม มีการใช้ ร้อยละ2.5 ไม่ใช้ ร้อยละ90.0 ไม่ร้ ูจกั ร้ อยละ7.5 ระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ100.0 ใช้ น้อยกว่า6
เดือน วิธีการใช้ ร้อยละ100.0อม อาการหลังใช้ ร้อยละ100.0เฉยๆ ผลการใช้ ร้อยละ100.0สูบเท่าเดิม โปร่งฟ้า
ไม่มีการใช้ คําแนะนําให้ ใช้ สมุนไพรร้ อยละ15.2คือคนในชุมชนร้ อยละ13.0จากสมาชิกในครอบครัวร้ อยละ
6.5จากเพื่อนผลข้ างเคียงที่พบร้ อยละ28.3ไม่มีผลข้ างเคียงร้ อยละ6.5มีอาการมึนเมา
เหตุผลของการใช้
สมุนไพรคือร้ อยละ80.0อยากเลิก ร้ อยละ6.5มีปัญหาสุภาพ ร้ อยละ13.5หาง่าย
การใช้ ภมู ิปัญญาพื ้นบ้ านในการเลิกสูบบุหรี่ เข้ าวัดปฏิบตั ธิ รรมมีการใช้ วิธีนี ้มากที่สดุ ร้ อยละ5.0 ไม่
ใช้ ร้อยละ95.0 รองลงมาดืม่ นํ ้ามนต์ร้อยละ2.5ใช้ ร้ อยละ97.5 ไม่ใช้ ไม่เคยใช้ และบวชร้ อยละ2.5เคยใช้ ร้ อย
ละ97.5ไม่ใช้

สาบานร้ อยละ2.5เคยใช้ ร้อยละ97.5ไม่ใช้

อบสมุนไพรร้ อยละ2.5ใช้

ร้ อยละ97.5ไม่ใช้

ตามลําดับ
วิธีการอื่นๆ
วิธีหกั ดิบมีการใช้ มากที่สดุ ในการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นร้ อยละ50ใช้ ร้ อยละ50ไม่ใช้ รองลงมาคือการ
ลดสูบลงทีละน้ อยร้ อยละ45.0.ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละ55.0 ออกกําลังกายหนักๆร้ อยละ22.5ใช้ ร้ อยละ77.5ไม่ใช้ วิธี
ไปอยูค่ นเดียว ร้ อยละ20.0ใช้ ร้ อยละ80.0ไม่ใช้ ดื่มนํ ้ามากๆ ร้ อยละ5.0ใช้ ร้อยละ95.0ไม่ใช้
กรณีศึกษา
นายชาย (นามสมมุต)ิ อายุ 63 ปี สูง 167 เซนติเมตร นํ ้าหนัก 76 กิโลกรัม มีประวัติ สูบบุหรี่
ประมาณวันละ 40 มวน เริ่ มสูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ เป็ นวัยรุ่ น เหตุผลที่สบู บุหรี่ ครัง้ แรกคือสูบตามเพื่อน หลังจากเริ่ ม
สูบแล้ วก็สบู เรื่ อยมา จากวันละมวน ก็เพิ่มจํานวนขึ ้นเรื่ อยๆ รวมระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มสูบถึงปั จจุบนั ประมาณ
50 ปี สุขภาพร่ างกายปั จจุบนั มีปัญหามักจะมีอาการไอตอนเช้ า มีเสมหะใส และเวลาเป็ นหวัดจะใช้
เวลานานกว่าจะหาย ประมาณ 2 อาทิตย์ ที่ผ่านมาทังตั
้ วนายชายเอง รวมทังครอบครั
้
วได้ พยายามเลิกสูบ
บุหรี่ แต่ทําไม่ได้ โดยเด็ดขาด ทําได้ เพียงลดจํานวนลงเท่านัน้ ตัวนายชายเองได้ เล่าถึงแรงจูงใจในการเลิกสูบ
บุหรี่ คือหลานสาวที่อาศัยอยู่ในบ้ านหลังเดียวกัน เนื่องจากได้ รับความรู้ จากสื่อต่างๆ ว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ มี
ผลกระทบต่อบุคคลใกล้ เคียง จึงเกรงว่าหลานสาวจะได้ รับผลกระทบนีไ้ ปด้ วย แต่สําหรับลูกๆและภรรยา
ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบแต่ตวั นายชายเองคิดว่าคงไม่มากเท่ากับหลานสาวตัวเล็ก ความพยายามของนาย
ชายที่จะเลิกสูบบุหรี่ ทําได้ เพียงลดจากสูบวันละ 40 มวนเหลือวันละ 10 มวน หลังจากหลานสาวย้ ายตาม
ผู้ปกครองไปอยู่กรุ งเทพ แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก็หมดลง และยิ่งบางวันหากภรรยาบ่นก็จะยิ่งสูบบุหรี่
มากขึ ้นกว่าเดิม และที่สําคัญภรรยาของนายชายมีโรคประจําตัวคือเป็ นเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึง่ ผู้ที่
เป็ นภรรยาต้ องประสบปั ญหาจากการที่ต้องสูดดมควันบุหรี่ เป็ นประจํา เกิดภาวะเครี ยด บ่อยครัง้ ที่เกิดการ
ทะเลาะกันในครอบครัว
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การที่นายชายกลับมาสูบบุหรี่ หนักเหมือนเดิม ยังมีทัศนคติเหมือนเดิมที่ว่าภรรยาเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ไม่มากเท่าเด็กเล็ก และหากไม่อยากได้ กลิ่นควันบุหรี่ หรื อได้ รับผลกระทบจากควัน
บุหรี่ ก็ให้ ภรรยาหลบออกไปจากบ้ านในขณะที่นายชายสูบบุหรี่ ในส่วนของภรรยารู้ สกึ เครี ยดกับการสูบบุหรี่
ของนายชาย หากบอกหรื อเตือนก็จะยิ่งสูบมากกว่าเดิม โดยให้ เหตุผลแต่ว่าถ้ าหลานสาวกลับมาอยู่ด้วยถึง
จะเลิกสูบ ภรรยาเป็ นเบาหวานความดันโลหิตสูงอยูแ่ ล้ ว บางครัง้ เครี ยดมากทําให้ ปวดหัวความดันก็ขึ ้นสูง
และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทําให้ ทราบว่านายชายได้ พยายามเลิกบุหรี่ มาแล้ วประมาณ5ครัง้ แต่
ยังไม่สามารถเลิกได้ เด็ดขาด เลิกได้ นานที่สดุ 6-7เดือน ก็กลับมาสูบอีก วิธีที่นายก.ใช้ เลิกบุหรี่ มีหลายวิธีเช่น
ต้ มรากมะยมตัวผู้ดื่ม หลังจากดื่มมีอาการมึนเมา อาเจียน เลยเลิกดื่ม เคยใช้ หญ้ าดอกขาวมาอมแต่ไม่ได้ ผล
ลดจํานวนการสูบลงโดยใช้ การบันทึกจํ านวนการสูบต่อวัน ใช้ วิธีพกบุหรี่ แต่ไม่พกไม่ขีด ซึงผลของความ
พยายามทําได้ เพียงลดสูบเท่านันไม่
้ สามารถเลิกสูบได้ บวกกับเวลากลางคืนนายก. ต้ องดูแลหอพักโดยให้
ข้ อมูลว่ากลางคืนมันเหงาไม่ร้ ูจะคุยกับใครไม่มีอะไรทําเลยสูบบุหรี่ ซงึ่ เป็ นเหตุผลให้ นายก.ยังเลิกสูบบุหรี่ ไม่ได้
สําหรับบุคคลอื่นๆที่สบู ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายวัยแรงงาน เป็ นหัวหน้ าครอบครัวหรื อเป็ นญาติเช่น
น้ องเขย ลูกชาย ซึง่ เมื่อสูบบุหรี่ แล้ วมักส่งผลให้ บคุ คลในครอบครัวโดยเฉพาะฝ่ ายหญิงไม่วา่ จะเป็ นภรรยา แม่
หรื อญาติที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงถูกรบกวนอย่างมากจากกลิน่ บุหรี่ ที่สง่ กลิน่ เหม็นรบกวน
ประเด็นปั ญหาที่สง่ ผลกระทบโดยรวมของการสูบบุหรี่ ตอ่ ชุมชน คือ
1. การสูบบุหรี่ ของบุคคลในครอบครัว
2. การสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เช่น วัด รถโดยสาร โรงเรี ยน
ส่ วนที่ 4 แนวทางในการแก้ ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน
การจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ ปัญหาของชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมูท่ ี่ 20
ได้ แนวทางในการแก้ ปัญหาการสูบบุหรี่ ดังนี ้
1. การแก้ ปัญหาระดับครอบครัว
จากข้ อมูลเชิงลึก พบว่า ผู้ที่ตดิ บุหรี่ มักจะไม่ชอบเข้ าร่วมกิจกรรม แต่ยินดีจะให้ ความร่ วมมือในการลด
ปริ มาณการสูบลง ที่สําคัญคือต้ องการกําลังใจในการงดสูบบุหรี่ เนื่องจากรู้ สกึ อาย และรู้ ว่าเป็ นพฤติกรรมที่
ไม่ดี และยังไม่สามารถที่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่างไรก็ตามกลุม่ บุคคลดังกล่าวก็พร้ อมที่จะให้ ความร่ วมมือผ่าน
ทางครอบครัว เช่น ยินดีให้ ภรรยา และลูก เป็ นสื่อกลางในการเข้ าร่วมรับฟั งข้ อมูล ทํากิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิ
การ นอกจากนันกลุ
้ ม่ บุคคลดังกล่าวยังสะท้ อนว่าไม่ต้องการให้ บงั คับหรื อกดดัน
ดังนันแนวทางการแก้
้
ปัญหาในระดับครอบครัวจึงได้ ออกแบบไว้ ดงั นี ้
1) การติ ด ตามเยี่ ย มที่ บ้ า น เป็ นรายครั ว เรื อ นและออกแบบการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกัน ของบุค คลใน
ครอบครัว ขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวและผู้เกี่ ยวข้ องต้ องมีบทบาทในการหนุนเสริ มและให้ กําลังใจ
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อย่างต่อเนื่อง นอกจากนันยั
้ งมีการส่งเสริ มให้ มีครอบครัวต้ นแบบที่จะเข้ าร่วมโครงการครอบครัวลดบุหรี่ หรื อ
ปลอดบุหรี่ จํานวน 17 ครอบครัว
ในการติดตามเยี่ยมบ้ าน มีคณะทํางานที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. ที่เรี ยกว่า หมอประจําครอบครัว อสม.
และ ทีมวิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบติดตามเยี่ยมบ้ าน
2) การจัดทําสมุดบันทึก เพื่อให้ บคุ คลในครอบครัวช่วยกันจดบันทึกข้ อมูลการสูบบหรี่ ค่าใช้ จ่าย การ
เปลี่ยนแปลงของผู้สบู
3) การจัดทําป้ายสติกเกอร์ สําหรับครอบครัวที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการ
4) ค้ นหาบุคคลต้ นแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่
5) การจัดทําป้ายยกย่องร้ านค้ าตัวอย่าง
2. การแก้ ปัญหาในระดับชุมชน
เนื่องจากมีข้อมูลสะท้ อนว่า การซื ้อบุหรี่ สามารถหาซื ้อได้ ง่ายในร้ านค้ าของชุมชนและไม่คอ่ ยเข้ มงวด
กวดขันกับการขายให้ กับเด็กและเยาวชน นอกจากนัน้ ผู้ปกครองยังใช้ ให้ ลูกหลานไปซื ้อให้ ดังนัน้ ในการ
ทํางานร่วมกับชุมชนจึงมุง่ ให้ ความสําคัญกับร้ านค้ าขายของชําโดยค้ นหาร้ านค้ านําร่องเพื่อเข้ าร่วมโครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับท้ องถิ่น ชุมชนได้ เสนอทางออกร่วมกันโดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการการแก้ ปัญหาบุห รี่ ข องชุมชนและจะผลัก ดันมาตรการงดสูบบุห รี่ ในที่ ส าธารณะเช่น ที่ วัด
โรงเรี ยน ตามหอพัก รวมทังในกลุ
้
ม่ โชว์เฟอร์ ขบั รถรับจ้ างระหว่างชุมชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปเป้าหมายการดําเนินงานในระดับชุมชน คือ
1) มีคณะกรรมการชุมชน โดยมีการอาสาทํางานเพื่อช่วยกันให้ คาํ แนะนํา เป็ นกําลังใจให้ เลิกบุหรี่
ตามสถานที่สาธารณะ
2) มีร้านค้ าตัวอย่าง โดยในเบื ้องต้ นมีร้านค้ า 2 ร้ านสมัครใจที่จะเป็ นร้ านค้ าต้ นแบบสําหรับการงด
ขายบุหรี่ ในทุกๆวันพระ ขณะเดียวกันต้ องมีมาตรการในการกํากับดูแลการซ้ อขายให้ กบั เยาวชนเป็ นต้ น
3) มีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและสถานที่ราชการ วัด ซึง่ ปั จจุบนั มีแนวปฏิบตั แิ ต่การติดตามกํากับ
ดูแลยังไม่เข้ มข้ น และที่วดั ก็มีข้อกําหนดเรื่ องห้ ามถวายบุหรี่ แก่พระสงฆ์ รวมถึงมีความพยายามที่จะให้ มีการ
งดสูบบุหรี่ ในงานบุญต่างๆในที่สาธารณะร่วมด้ วย
4) มีกิจกรรมรณรงค์ในกลุม่ โชว์เฟอร์ ขบั รถสองแถว
3. การทํางานร่ วมกับองค์ กรภาคี ในเบื ้องต้ นได้ มีการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี
ดังนี ้
1)ประสานงานกับศูนย์บริการสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2)ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินโครงการรณรงค์ในกลุม่ นิสติ และบุคลากร
3) ประสานกับเครื อข่ายแกนนําชุมชนตําบาลขามเรี ยง
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4) การค้ นหาภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ เช่น การใช้ หมอ
ลําในการรณรงค์ การค้ นหาภูมิปัญญาในการอดบุหรี่ เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 4 สรุปการขับเคลื่อนโครงการ จุดแข็งของโครงการ ปั ญหาอุปสรรค/แผนการทํางานในระยะ
ต่ อไป
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการศึ กษาข้ อมู ลสถานการณ์ ปัญหา และได้ มีการนํ าเสนอภาพรวมต่ อชุ มชน ผลที่
เกิดขึน้ ๆ ทําให้ มีข้อมูลบ่ งชีไ้ ด้ ว่า
1.ปั ญหาบุหรี่ เป็ นปั ญหาที่กระทบทังต่
้ อผู้สบู และผู้อยูใ่ กล้ ชิดโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งและความเครี ยดในขณะที่ชมุ ชนก็ได้ รับผลกระทบอย่างบุหรี่ มือสองเช่นเดียวกัน สําหรับตัวผู้สบู
เองรับทราบถึงปั ญหาต่อสุขภาพแต่ก็ยงั ไม่คิดอยากจะเลิก อย่างไรก็ตามก็พร้ อมจะให้ ความร่วมมือ และเห็น
ด้ วยกับการมีมาตรการให้ งดสูบในที่สาธารณะ
2.กระบวนการทํางานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการแก้ ปัญหาการสูบบุหรี่ และการที่ขบั เคลื่อนให้
เป็ นนโยบายสาธารณะระดับท้ องถิ่นนอกเหนือจากการรณรงค์แล้ วต้ องมีกลวิธีในการดําเนินงานในหลาย
ระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว ชุมชน และการผลักดันในเชิงนโยบาย
3. มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก)
กิจกรรมปฏิบัตกิ าร
1. การนําเสนอข้ อมูลและรณรงค์ในชุมชน โดยจัดขึ ้นที่ตลาดนัดวัดบ้ านขามเรี ยง ในการจัดกิจกรรม
ครัง้ นี ้ได้ ใช้ สื่อพื ้นบ้ านคือหมอลํา ในการนําเสนอและรณรงค์ มีผ้ เู ข้ าร่วมเวทีประมาณ ดังนี ้
ชาวบ้ าน 70 คน
อสม. 10 คน
นิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 15 คน
หมอลําภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน (หมอลําสินคํา) 1 คน
นอกจากนี ้ยังมีภาคีเครื อข่ายเข้ าร่ วมกิจกรรม เช่น ทีมเยาวชน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
มาร่วมเล่นดนตรี พื ้นบ้ าน อีก 5 คน
2. การนําเสนอข้ อมูลผ่านชมรมผู้นําตําบลขามเรี ยงที่มีการจัดประชุมเป็ นประจําทุกเดือน โดยมี
สมาชิกของชมรมซึง่ มีกํานันตําบลขามเรี ยง คือ กํานันอดิศร เป็ นประธาน มีสมาชิกประกอบด้ วยผู้ใหญ่บ้าน
15 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการหมู่บ้าน นอกจากนันยั
้ งมีผ้ ูแทนขององค์กรภาคี ได้ แก่
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเรี ยง นายกเทศบาลตําบลขามเรี ยง เกษตรตําบล เป็ นต้ น
การนําเสนอข้ อมูลและการร่วมกิจกรรมผ่านเวทีดงั กล่าวได้ มีการออกแบบกิจกรรมร่ วมกัน ได้ แก่ การ
รณรงการลด ละเลิกบุหรี่ ในงานบุญประเพณี เช่นงานทอดเทียนเข้ าพรรษา หรื องานบุญของหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
3. การรณรงค์การลดละเลิกบุหรี่ ในงานทอดเทียนเข้ าพรรษา ซึง่ มีการดําเนินการในทุกๆหมูบ่ ้ าน
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4.

5.

6.

7.

ทีมวิจยั ได้ ร่วมให้ ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่ องพิษภัยของบุหรี่
การรณรงค์ในระดับบุคคลและครอบครัว การดําเนินการในระดับครอบครัวสามารถดําเนินการได้ แต่เป็ น
เรื่ องที่คอ่ นข้ างยากและมีความละเอียดอ่อน เพราะการรับรู้ถึงปั ญหานันส่
้ วนใหญ่เป็ นการรับรู้ของภรรยาหรื อ
บุคคลในครอบครัว ในขณะที่คนสูบบุหรี่ ไม่ได้ ร้ ู สกึ ว่าเป็ นปั ญหา หรื อกระทัง่ ความต้ องการที่จะให้ เลิกบุหรี่ ก็
เป็ นความต้ องการของบุคคลในครอบครัวมากว่าเจ้ าตัว ดังนันการออกแบบกิ
้
จกรรมที่จะให้ เกิดความร่ วมมือ
นันต้
้ องใช้ กลวิธีที่เหมาะสม ยืดหยุน่ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งในครอบครัวของกลุม่ เป้าหมาย
กิจกรรมที่ดําเนินการในระดับครอบครัว ได้ แก่ การทําคูม่ ือบันทึกการสูบบุหรี่ (โดยบุตร) การเยี่ยม
บ้ าน การติดตามให้ กําลังใจ การให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล การแนะนํา ให้ ความรู้ การประกวดคํา
ขวัญ ซึง่ คําขวัญที่ชนะเลิศ คือ “จุดบุหรี่ ทกุ มวน เป็ นชนวนแห่งความตาย”
การรณรงค์ให้ ใช้ ภมู ิปัญญาในการลดละเลิกบุหรี่
ผลจากการรวบรวมองค์ความรู้ เรื่ องการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในเวที
ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายทํ าให้ ทราบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ เช่น รากต้ น
มะยมผู้ หญ้ าขาว รวมถึงการใช้ แนวทางดังเดิ
้ มที่คนเฒ่า คนแก่เคยใช้ มา คือการปฏิญาณตน การถือ
ศีล การอดเข้ าพรรษา เป็ นต้ น
การผลิตสื่อหมอลําพื ้นบ้ าน
ผลการดําเนินงาน พบว่า สื่อพื ้นบ้ านเป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงชุมชนได้ โดยงาน สร้ างความสนุกสนาน
เป็ นกันเอง และเนือ้ หาจดจําได้ ง่าย การผิตสื่อดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลท่าขอนยางได้
นําไปใช้ ในกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อประกวด อสม.ดีเด่น เนื่องจากผู้ที่เป็ นศิลปิ นนําร้ องเพลง เป็ น อสม. จึง
ั ้ ่อบุคคลและสื่อพื ้นบ้ านช่วยให้ การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
นับได้ ว่าการใช้ ทงสื
ประสิทธิผล
การทําวิจยั เพื่อค้ นหาองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็ นการบูรณาการเข้ ากับการจัดการเรี ยนการสอน 2 เรื่ อง คือ
1) แนวทางการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ กรณีศกึ ษาชุมชนบ้ านขามเรี ยง
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
2) แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ ของผู้ที่ตดิ บุหรี่ ของชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษาทัง้ สองเรื่ องช่วยให้ ค้นพบชุดองค์ ความรู้ ที่ น่าสนใจ มีการสังเคราะห์ องค์ วามรู้ จาก
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ที่สําคัญคือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ และขยายผลได้ พร้ อมทัง้ ได้ รับความสนใจจาก
ชุมชนเป็ นอย่างมาก
8.การจัดเวทีพจิ ารณ์กฎกติกาของหมูบ่ ้ านเรื่ องการสูบบุหรี่ ในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ ้นเพื่อเป็ นเวที
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สาธารณะเพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพิ่มเติม ต่อประกาศตําบลขามเรี ยงเรื่ อง นโยบายคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ และจัด “เขตสูบบุหรี่ ” เป็ นการเฉพาะ พ.ศ.2556 มีผ้ เู ข้ าร่วมมากกว่า 80 คน ประกอบด้ วย
ภาคชุมชน รัฐ และนักวิชาการ ผลการประชุม ได้ ข้อสรุปประกาศตําบลขามเรี ยง ซึง่ มีผ้ อู ภิปรายอย่าง
กว้ างขวางและนําไปสูก่ ารปรับปรุงร่างจนได้ ข้อสรุป ดังนี ้
ประกาศตําบลขามเรี ยง
เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่ สูบบุหรี่และจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็ นการเฉพาะ พ.ศ.2556
………………………………..
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่ อง “กําหนดชื่อหรื อประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และกําหนดส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของ
้
สถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ ”
ตําบลขามเรี ยง จึงกําหนดให้ ใช้ ประกาศตําบลขามเรี ยงเรื่ องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่
และจัด “เขตสูบบุหรี่ ” เป็ นการเฉพาะ พ.ศ.2556 ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. สถานที่สาธารณะ ได้ แก่ วัด สถานประกอบกิจทางศาสนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถานรับเลี ้ยง
เด็กก่อนวัยเรียน โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาที่ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา ในตัวอาคารศูนย์เรี ยนรู้ เทศบาล
ตลาดนัดชุมชน เป็ นสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่
2. สถานที่นอกเหนือจากพื ้นที่ในข้ อที่ 1 สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่ ” เป็ นการเฉพาะได้
3. สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ ต้องเป็ นดังนี ้
3.1 ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ รูปแบบตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดย
ติดไว้ ตําแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน
3.2 ไม่มีอปุ กรณ์หรื อสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการสูบบุหรี่
3.3 ไม่มีการสูบบุหรี่
4. การจัดให้ มีเขตสูบบุหรี่ ต้องเป็ นดังนี ้
4.1 ต้ องไม่อยูบ่ ริเวณเข้ า-ออก
4.2 ต้ องไม่ประเจิดประเจ้ อ
4.3 ไม่ก่อความเดือดร้ อนรํ าคาญต่อผู้อื่น
4.4 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ เกิดแรงจูงใจในการลด ละ เลิกบุหรี่
5. ผู้ที่เข้ ามาในพื ้นที่ตาํ บลขามเรี ยงต้ องปฏิบตั ติ ามประกาศคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ตําบลขามเรี ยง
พ.ศ.2556
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6. องค์กรสภาชุมชนตําบลขามเรี ยงมีภารกิจในการกํากับดูแลให้ เป็ นไปตามประกาศ
จึงประกาศมาให้ ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ......................................
สภาองค์กรชุมชนตําบลขามเรี ยง
ส่ วนที่ 5 ปั จจัยของความสําเร็จ และปั ญหาอุปสรรค
การดําเนินงานของโครงการพบว่ามีประเด็นน่าสนหลายประการ ดังนี ้
ปั จจัยความสําเร็จของโครงการ
1.ผู้นําชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเห็นความสําคัญและให้ การสนับสนุน นอกจากนันใน
้
ภาพรวมของการทํางานระหว่างทีมวิจยั และภาคีในพื ้นที่ก็เป็ นจุดแข็งที่สําคัญเพราะสามารถประสานความ
ร่วมมือ ความเข้ าใจที่ดี สามารถเชื่อมงบประมาณจากเทศบาล และการมีสว่ นร่วมของ รพ.สต.ได้ เป็ นอย่างดี
2. ทีม อสม. เข้ มแข็ง มีความเสียสละและเห็นนความสําคัญของปั ญหา ให้ การสนับสนุน
รวมถึงให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
3. ตําบลขามเรี ยงมีแกนนําชุมชนที่รวมตัวกันอย่างเป็ นรูปธรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมร่วมกับภาคีเครื อข่ายเป็ นประจําทุกเดือน ทําให้ เป็ นโอกาส
ที่ชมุ ชนจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลใหม่ที่มาจากนโยบายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน ซึง่ ช่วยให้ มีการ
กําหนดแนวทางการทํางานเพื่อแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.
ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีภารกิจประจําไม่วา่ จะเป็ นการประกอบอาชีพหรื อการเข้ าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม ทําให้ เวลาในการนัดหมายค่อนข้ างจํ ากัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลทํ านา เก็ บเกี่ ยว หรื อช่วง
เทศกาล อย่างไรก็ตามจากการเข้ าคลุกคลีทํางานในพื ้นที่มาเป็ นเวลานานก็พบว่าชุมชนนี ้มีความเข้ มแข็งและ
สามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่อได้ นอกจากนันการสื
้
่อสารและการรณรงค์ในวงกว้ างยังมีข้อจํากัดซึง่ จะได้
ทํางานในเชิงรุกมากขึ ้นในระยะต่อไป
ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดได้ ได้ ต้ องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริ บทของชุมชน
2. ทีมวิจยั และกลุ่มเป้าหมายมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมที่จํากัด บางครัง้ เวลาว่างไม่ตรงกัน
เนื่องจากทีมวิจยั ส่วนใหญ่มีงานประจํา และกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นวัยทํางานต้ องออกไปประกอบอาชีพ
นอกบ้ าน การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จงึ เป็ นตอนเย็นหลังเลิกงานหรื อวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
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3. ในการแก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลในครอบครัวหรื อคน
ใกล้ ชิด เมื่อมีการจัดกิจกรรมจะมีเพียงตัวแทนหรื อผู้สบู บุหรี่ เข้ าร่ วม แต่ยงั ขาดบุคคลในครอบครัว จึงต้ องมี
ทีมวิจยั เข้ าไปร่วมกิจกรรมกับทางครอบครัวหรื อเข้ าไปเยี่ยมที่บ้าน ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาและทีมวิจยั เพิ่มขึ ้น
4) กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้สบู บุหรี่ ไม่ประสงค์จะเข้ าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของชุมชน เนื่องจากจะถูก
มองจากชุมชน เนื่องจากเป็ นเป้าสายตา หรื อไม่อยากถูกมองว่าเป็ นผู้ที่สบู บุหรี่ สร้ างปั ญหาให้ ชมุ ชน แต่ถ้า
หากจะเข้ าไปทํากิจกรรมกับครอบครัวหรื อเป็ นส่วนตัวจะให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
5) คนใกล้ ชิดของผู้ที่สบู บุหรี่ รู้ สกึ ท้ อใจที่ไม่สามารถทําให้ สมาชิกในครอบครัวลดบุหรี่ ได้ บางครัง้ ไม่
อยากเข้ าร่วมกิจกรรมอีก ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมลดลงจากครัง้ แรกๆ
ผลการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตเห็นในระดับชุมชน คือ ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการ
รณรงค์แก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่ ซึง่ แต่เดิมมองว่าปั ญหาการสูบบุหรี่ หากเกิดกับครอบครัวใด หรื อ
บุตรหลานของใครก็แก้ ไขกันเอาเอง แต่เมื่อได้ รับทราบถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นในชุมชนจึง
ทําให้ เห็นความสําคัญของการแก้ ปัญหาและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บุคคลใน
ครอบครัวที่มีบตุ ร หลาน หรื อสามีสบู บุหรี่ จะพยายามชักชวนเข้ ามาร่วมกิจกรรมหรื อหากมีความรู้
หรื อแนวทางในการลดบุหรี่ ก็จะนําไปเผยแพร่และเล่าสูก่ นั ฟั งในครอบครัว
ทีมวิจยั มีความเข้ มแข็งและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี สามารถเป็ นแกนนําหรื อผู้นําใน
การทํากิจกรรมต่างๆ ได้ รวมถึงมีความกล้ าแสดงออกมากขึ ้น ซึง่ ที่ผา่ นมามองว่าการรณรงค์การลด
ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นหน้ าที่ของรัฐบาลหรื อหน่วยงานภายนอกชุมชนที่จะเข้ ามาแก้ ปัญหา แต่เมื่อได้ มี
โอกาสเข้ ามาเป็ นทีมวิจยั ได้ เข้ าร่วมเวทีในการจัดกิจกรรมต่างๆจึงทําให้ เป็ นบุคคลหนึง่ ที่มีสว่ นช่วย
ในการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
โครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชน บ้ านขามเรี ยง
หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม มีคําถามการวิจยั คือมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบ นําไปสู่การปฏิบตั ิในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคามได้ อย่างไร และมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของประชาชนชุมชน
บ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อค้ นหาแนวทางในทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้ านยาสูบของประชาชนชุมชนบ้ าน ขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อหารูปแบบกระบวนการ
หนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่ภาคปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ของจังหวัด
มหาสารคาม และ 4) เพื่อค้ นหาปั จจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติในประเด็น
ยาสูบสูภ่ าคปฏิบตั จิ ริงในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
สําหรับผลการวิจยั โดยสรุป มีดงั นี ้
1 สภาพทั่วไป บริบทของหมู่บ้านและ สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment)
บ้ านขามเรี ยง หมู่ที่ 20
ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อยู่ติดกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอใหม่) ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในที่สาธารณะประโยชน์ ติดถนนทางหลวงชนบท
สายบ้ านขามเรี ยง-บ้ านนาสีนวล เป็ นลาดยาง ตังอยู
้ ่ห่างจากที่ตงสํ
ั ้ านักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลขาม
เรี ยง 1 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอเมืองมหาสารคามประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากที่วา่ การอําเภอกันทร
วิชยั 15 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
1,933 ไร่ ประกอบด้ วย ที่อยูอ่ าศัย 47 ไร่ พื ้นที่ไร่นา 1,048 ไร่ พื ้นที่
สาธารณะ 836 ไร่ มีจํานวนหลังคาเรื อน 76 หลังคาเรื อน ประชากรรวม 267 คน ปั จจุบนั มีจํานวน
หอพักนักศึกษา และอาคารพาณิชร้ านค้ าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยขาดการวางแผนโยเฉพาะเรื่ องผังเมืองทํา
ให้ บ้านขามเรี ยงเริ่มประสบปั ญหาความแออัดและปั ญหาอื่นๆตามมาอีกมาก
2. ลักษณะทางประชากรและสังคม (Social – demographic data)
จํานวนประชากรทัง้ หมด จํานวนประชากรทังหมดตามทะเบี
้
ยนราษฎร์ 282 คน คน 86
ครัวเรื อน จําแนกเป็ น เพศชาย จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.16 เพศหญิง จํานวน 149 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.83 จํานวนประชากรทังหมดที
้
่สํารวจจริ ง 267 คน 76 ครัวเรื อน เพศชาย จํานวน
127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.60 เพศหญิง จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.40
ปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้ านสุขภาพ 1)ปั ญหาการรับประทานผงชูรสร้ อยละ 97.7 โดยให้
เหตุผลว่าถ้ าไม่ใส่ผงชูรสอาหารก็ไม่อร่อย 2) ปั ญหารับประทานอาหารหมักดอง ร้ อยละ 81.5 3) ปั ญหา
การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ร้ อยละ 59.9 4) ปั ญหาการไม่สวมหมวกกันน็อคร้ อยละ 45 5) ปั ญหา

71

การกําจัดสารพิษในผักไม่ล้างอย่างถูกวิธีโดยการแช่นํ ้าเปล่า ร้ อยละ 65.3เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้ อยละ
37.4 6) ปั ญหาการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 15.8 และมีหลายรายพยายามจะเลิกสูบบุหรี่ แต่เลิกไม่ได้ สกั ที
ปั ญหาสุขาภิบาล สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ 1) ปั ญหาขยะมูลฝอย พบว่าขยะส่วนใหญ่มาจากหอพัก
ปริมาณขยะมีจํานวนมาก เกิดการ หมักหมม ส่งกลิน่ เหม็น มีการทิ ้งขยะจะไม่มีการคัดแยะขยะก่อนทิ ้ง
2) ปั ญหาการระบายนํ ้าเสีย พบว่า ขาดการจัดการที่ดี ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมของชุมชน และ 3)
ปั ญหาสัตว์นําโรคในชุมชน พบว่า ในบ้ านบริเวณบ้ าน ในครัวจะมีหนู ต้ องใช้ กาวดักหนู หรื อใช้ ยาเม็ดสี
ชมพูมาวางไว้ ให้ หนูกิน
ปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ ได้ แก่ 1)ปั ญหาถนนในหมูบ่ ้ าน 2) ปั ญหาเสียงรบกวนจากหอพัก 4)
ปั ญหาการลักขโมย และ 5) ปั ญหา
ตอนที่ 3 สถานการณ์ ปัญหาการสูบบุหรี่และแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้สบู บุหรี่
ผู้ที่สบู บุหรี่ บ้านขามเรี ยง หมู่ 20 เป็ นเพศชายมากที่สดุ ร้ อยละ 97.70 ประกอบอาชีพเกษตรกร
ส่วนใหญ่อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จบระดับประถมศึกษา รายได้ ครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ อยูใ่ นช่วง
5,000 – 7,499 บาทต่อเดือน โดยค่าเฉลีย่ รายได้ ของครอบครัวต่อเดือน 7,234.15 บาท
ปริมาณการสูบบุหรี่ เฉลี่ยต่อวัน 12.57 มวน ส่วนใหญ่สบู บุหรี่ จํานวน 10-14 มวน รองลงมา
จํานวน 5 – 9 มวน
อายุที่สบู บุหรี่ ครัง้ แรกส่วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 15 – 17 ปี รองลงมาอายุ 18 - 20 ปี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.50 ปี
1) สาเหตุหรื อแรงจูงใจที่ทําให้ สบู บุหรี่ อนั ดับแรก คือ สูบตามเพื่อน ร้ อยละ 66.7
อยากลอง/อยากรู้รสชาติ ร้ อยละ 50.00 รองลงมาเพื่อนชวน ร้ อยละ 31.81 และเครี ยด/กลุ้มใจ
ร้ อยละ 22.73
ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่มสูบบุหรี่ จนถึงปั จจุบนั ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 1 – 9 ปี รองลงมาอายุ
ระหว่าง 20 -29 ปี ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาที่สบู บุหรี่ 26.27 ปี
ปั จจุบนั ยังสูบอยูร่ ้ อยละ 96.9 ส่วนใหญ่สบู ทุกวัน ร้ อยละ 78.1 และพบว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ มากกว่า 20
มวน/วันอีกด้ วย
บุหรี่ ที่นํามาสูบส่วนใหญ่ซื ้อมาเอง ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบุหรี่ ต่อสัปดาห์เฉลี่ย 92.84 บาท โดยมี
ค่าใช้ จ่ายระหว่าง 1 – 49 บาท รองลงมาคือ 100 – 149
และจากการสํารวจข้ อมูลเพิม่ เติม พบว่าค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยการซื ้อบุหรี่ ตอ่ เดือนอยูท่ ี่ 850 บาท ค่า
ตํ่าสุดอยูท่ ี่ 60 บาท/เดือน สูงสุดอยูท่ ี่ 2400 บาท/เดือน

72

และเมื่อต้ องการสูบบุหรี่ สามารถหาบุหรี่ มาสูบได้ ง่ายโดยส่วนใหญ่ซื ้อจากร้ านค้ าในหมู่บ้าน ร้ อย
ละ 87.9 เวลาสูบบุหรี่ จะสูบที่บ้านของตนเอง ร้ อยละ 87.5
คนรอบข้ างที่สบู บุหรี่ อนั ดับแรก คือ เพื่อน ร้ อยละ 72.72 รองลงมาบุตร/หลาน/ญาติ ร้ อยละ
25.00 และบิดา/มารดา ร้ อยละ 15.90
ความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กนั ดี รองลงมามีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้ าง
สถานที่ซื ้อบุหรี่ สามารถหาซื ้อได้ ง่ายถึงร้ อยละ 50

โดยซื ้อจากร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านมากถึงร้ อยละ

87.9
ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ พบว่าร้ อยละ 82.5 เคยคิดจะเลิกสูบ ร้ อยละ17.5 ยังไม่คดิ จะเลิกสูบ
บุหรี่ จํานวนครัง้ ในพยายามเลิกสูบบุหรี่ เฉลี่ย 6 ครัง้ เลิกได้ เด็ดขาดร้ อยล่ะ15.0 เลิกไม่ได้ ยงั สูบอยูร่ ้ อยละ
37.5 เลิกไม่ได้
การขอรับคําปรึกษาจากหน่วยงานพบว่าร้ อยละ 90 ไม่เคยขอรับคําปรึกษา
ส่ว นหนึ่ง เริ่ ม สูบ บุห รี่ ตัง้ แต่เ ริ่ ม เข้ า สู่วัย รุ่ น โดยปั จ จัย ที่ เ ป็ นสาเหตุข องการสูบ บุห รี่ ค รั ง้ แรกจะ
แตกต่างกันออกไป เช่น อยากรู้ อยากลอง เพื่อความโก้ เก๋ เครี ยด สูบตามพ่อหรื อเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสูบ
อยากสูบตามบ้ าง บางคนก็ให้ เหตุผลว่าถ้ าไปคบหรื ออยู่กับเพื่อนที่สบู บุหรี่ ถ้าเราไม่สบู ก็จะเข้ ากับเพื่อน
ไม่ได้ หรื อเกิดความแตกต่างจากเพื่อน เมื่อได้ ลองสูบแล้ วก็ไม่อยากเลิก บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ มีแต่
จะเพิ่มจํานวนขึ ้นเรื่ อย บางคนสูบมากที่สดุ วันละ 40 มวน เวลาอยู่ในกลุม่ คนที่สบู ด้ วยกันจะยิ่งทําให้ อยาก
สูบมากยิ่งขึ ้น ถ้ าเห็นเพื่อนในกลุ่มสูบบุหรี่ ก็จะแบ่งปั นกันสูบ ส่วนใหญ่มกั สูบในวงดื่มสุราหรื อยามมีงาน
สังสรรค์ แต่เดิมกลุ่มผู้สบู ส่วนใหญ่คิดว่าการสูบบุหรี่ มีผลกระทบเฉพาะผู้สูบเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั จากการ
ได้ รับข้ อมูลที่ เ ผยแพร่ ต ามสื่ อต่า งๆทํ า ให้ ท ราบว่า มี ผ ลกระทบต่อผู้ใ กล้ ชิด หรื อผู้ที่ ได้ รับควัน บุห รี่ เ ข้ า สู่
ร่ างกายด้ วย ถึงแม้ จะรู้ แต่ก็ยงั สูบต่ออยู่ ร้ านค้ าในหมู่บ้านเป็ นแหล่งที่ผ้ สู บู ซื ้อบุหรี่ มาสูบมากที่สดุ เพราะ
เดินทางไปซือ้ ได้ สะดวกสบาย หากร้ านที่ เคยซือ้ ประจํ าไม่ขายก็ ไปหาซือ้ ร้ านอื่ นที่ อยู่ละแวกใกล้ เ คีย ง
ร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านส่วนใหญ่มีบหุ รี่ ขายเกือบทุกร้ าน
3) ความคิดเห็นต่อประเด็นการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองนัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ น
อันตรายอย่างแน่นอน ร้ อยละ 75 และเห็นว่าเป็ นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้ เคียง เช่น บุตรหรื อภรรยา ร้ อยละ
69.7 สําหรับความพอใจกับการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้ วย
เล็กน้ อย ร้ อยละ 36.4
4) ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยมากที่สดุ กับการออกกฎหมายห้ ามสูบ
บุหรี่ ในสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้ วยมาก ร้ อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ ามสูบบุหรี่
ในอาคาร ภัตตาคารส่วนใหญ่เห็นด้ วยมาก ร้ อยละ 66.7 ส่วนการขึ ้นภาษีบหุ รี่ ซงึ่ ทําให้ ราคาบุหรี่ สงู ขึ ้นทําให้
ประชาชนสูบบุหรี่ น้อยและการสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ น่ารังเกียจกลุม่ ตัวอย่างเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 42.4

73

นอกจากนันพบว่
้
าส่วนใหญ่สบู บุหรี่ เพราะวัฒนธรรมเนื่องจากในอดีตเวลาที่บวชเณร บวชพระ
ญาติโยมก็จะนําบุหรี่ มาให้ และขณะบวชเวลาว่างมากกอรปกับการสูบบุหรี่ ถือเป็ นเรื่ องปกติแสดงออกถึง
สถานการณ์เป็ นหนุ่ม และบุคคลเมื่อเป็ นหนุ่มไปจีบสาวเวลาไปที่บ้านของหญิงสาวจะจัด”พายา พาหมาก”
เมื่อได้ ลองสูบแล้ วก็ไม่
มาต้ อนรับซึ ้งเวลาที่บคุ คลไปจีบสาวจะไปเป็ นกลุม่ เพื่อนหลายคนจึงสูบด้ วยกัน
อยากเลิก บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ มีแต่จะเพิ่มจํานวนขึ ้นเรื่ อย ปั จจุบนั การสูบบุหรี่ สว่ นใหญ่มกั สูบใน
วงดื่มสุราหรื อยามมีงานสังสรรค์หรื องานสังคมเช่น งานศพ งานบุญยิ่งอยูใ่ นกลุม่ คนที่สบู ด้ วยกันจะยิง่ ทํา
ให้ อยากสูบมากยิง่ ขึ ้น ถ้ าเห็นเพื่อนในกลุม่ สูบบุหรี่ ก็จะแบ่งปั นกันสูบ
สําหรับญาติหรื อบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากบุหรี่ มือสอง สะท้ อนให้ เห็นว่าได้ รับความทุกข์หรื อ
ความไม่สขุ สบายจากการได้ กลิน่ บุหรี่ ทําให้ เครี ยด เหม็น เวียนหัวและต้ องการให้ บคุ คลในครอบครัวเลิกสูบ
บุหรี่ โดยเฉพาะการสูบในบ้ าน นอกจากนัน้ การรับรู้ ของคนในชุมชนเกี่ ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ก็มีจํากัด
ยกเว้ นในกลุม่ อสม. โดยส่วนใหญ่จะรู้แต่เพียงว่าสูบบุหรี่ ไม่ดีตอ่ สุขภาพ
ด้ านความรู้ ส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องของบุหรี่ ค่อนข้ างดี ยกเว้ นในบางหัวข้ อ เช่น ส่วนผสม
ของบุหรี่ การออกฤทธิ์ของสารนิโคติน รวมถึงผลต่อหญิงตังครรภ์
้
ด้ านทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ พบว่า ชาวบ้ านมีทศั นคติที่ดีต่อการกํากับดูแลและควบคุมในการสูบ
บุหรี่ ในที่สาธารณะ รวมถึงการบังคับใช้ กฎหมาย แต่ก็ยงั มียอมรับได้ ในระดับปานกลางสําหรับการสูบบุหรี่
ของผู้ชายและผู้หญิงที่อยูใ่ นวัยอายุ 15-25 ปี
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคที่เกิดจากบุหรี่
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคที่เกิดจากบุหรี่ อยูใ่ นระดับดี คือส่วนใหญ่
ร้ อยละ 56.82 รับรู้วา่ การสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็งปอดมากที่สดุ ( X = 3.45) รองลงมา
คือ การสูบบุหรี่ ในห้ องแอร์ ที่มีเครื่ องฟอกอากาศจะทําให้ เป็ นอันตรายต่อคนรอบข้ าง ( X = 3.36) ส่วน
การรับรู้ในระดับตํ่า คือ การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ( X = 2.27)
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การรับรู้ ถงึ ประโยชน์ และอุปสรรคของการลดสูบบุหรี่
ส่วนใหญ่รับรู้ถึงโทษของการลดสูบบุหรี่ คือร้ อยละ 63.64 รับรู้วา่ การเลิกสูบบุหรี่ ทําให้ สมาชิกใน
ครอบครัวเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งปอด ( X = 3.61) และรับรู้วา่ การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายประจําวัน ( X = 3.52)
สําหรับการรับรู้ถึงแนวทางการเลิกบุหรี่ เช่น ผลไม้ รสเปรีย้ ว เช่นมะนาว มะขามป้อมช่วยลดความ
อยากบุหรี่ ได้ และการเคี ้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอมหรื อดื่มนํ ้ามากๆช่วยลดความอยากบุหรี่ ได้ นนผู
ั ้ ้ ที่สบู บุหรี่
ยังคงรับรู้คอ่ นข้ างน้ อย( X =2.68)
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่
กลุม่ ผู้สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่ร้อยละ 72.73 ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยได้ รับการส่งเสริ มจาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขมากที่สดุ ( X = 3.02) ด้ วยการให้ คําแนะนําในการปฏิบตั ติ นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
( X = 3.16) รองลงมาคือ การส่งเสริมให้ ทา่ นมีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 3.14) และระดับ
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขรายข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ ระดับน้ อย
ที่สดุ คือ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขให้ เวลาในการรับฟั งปั ญหาของท่าน ( X = 2.82 )
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครั ว
สําหรับการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากครอบครัว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
( X = 3.18) โดยการที่คนในครอบครัวได้ พดู ให้ กําลังใจเมื่อไม่สบายใจหรื อมีปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่ ( X = 3.36) รองลงมาคือ คนในครอบครัวได้ สง่ เสริ มให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X =
3.25) และส่วนประเด็นที่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากครอบครัวที่คอ่ นข้ างน้ อยคือการ
รับฟั งปั ญหา และการให้ คําแนะนําต่างๆในการปฏิบตั ติ นเพื่อการเลิกบุหรี่ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.07
การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
ในภาพรวมผู้ที่สบู บุหรี่ที่ได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 23 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.27 รองลงมาคือ ระดับมากจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.09 และระดับน้ อย
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.64
สําหรับระดับการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ จากเพื่อน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 2.62) โดยการส่งเสริ มชักชวนให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 2.73) รองลงมาคือ
เพื่อนให้ เวลาในการรับฟั งปั ญหา และเพื่อนได้ ช่วยเหลือแนะนําไปในทางที่ดีเมื่อท่านไม่สบายใจหรื อมี
ปั ญหา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ 2.68 ส่วนประเด็นที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ เพื่อนได้ คอยช่วยเหลือแนะนํา
ในการลดและเลิกบุหรี่ ( X = 2.45)
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การปฏิบัตติ นเพื่อเลิกบุหรี่
การปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกบุหรี่ รายด้ านมีระดับปานกลาง ( X = 2.95) โดยการลดจํานวนการสูบบุหรี่
เมื่อมีเพื่อน บุคคลในครอบครัว หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขได้ คอยช่วยเหลือแนะนําในการลดและเลิกบุหรี่
( X = 3.11) รองลงมาคือ มีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เมื่อมีคนได้ พดู ให้ กําลังใจช่วยเหลือแนะนําในทางที่ดี
เมื่อไม่สบายใจหรื อมีปัญหา ( X = 3.07) และการปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกบุหรี่รายข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยระดับน้ อยที่สดุ
คือ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เมื่อเพื่อนได้ สง่ เสริ มชักชวนให้ มีการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ( X = 2.80)
2. ผลการศึกษาการใช้ ภมู ปิ ั ญญากับการลด ละ เลิกบุหรี่ของชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20
การใช้ สมุนไพรผลไม้ รสเปรี ย้ ว รากมะยมตัวผู้ หญ้ าดอกขาว รางจืด โปร่งฟ้า
การใช้ ภมู ิปัญญาพื ้นบ้ านในการเลิกสูบบุหรี่ เข้ าวัดปฏิบตั ธิ รรมมีการใช้ วิธีนี ้มากที่สดุ ร้ อยละ5.0 ไม่
ใช้ ร้อยละ95.0 รองลงมาดื่มนํ ้ามนต์ร้อยละ2.5ใช้ ร้ อยละ97.5 ไม่ใช้ ไม่เคยใช้ และบวชร้ อยละ2.5เคยใช้
ร้ อยละ97.5ไม่ใช้ สาบานร้ อยละ2.5เคยใช้ ร้อยละ97.5ไม่ใช้ อบสมุนไพรร้ อยละ2.5ใช้ ร้ อยละ97.5ไม่ใช้
ตามลําดับ
วิธีการอื่นๆ เช่น วิธีหกั ดิบมีการใช้ มากที่สดุ ในการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น การลดสูบลงทีละน้ อย
ออกกําลังกายหนักๆ วิธีไปอยูค่ น ดื่มนํ ้ามากๆ
ประเด็นปั ญหาที่สง่ ผลกระทบโดยรวมของการสูบบุหรี่ ตอ่ ชุมชน คือ
1. การสูบบุหรี่ ของบุคคลในครอบครัว
2. การสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เช่น วัด รถโดยสาร โรงเรี ยน
ส่ วนที่ 4 แนวทางในการแก้ ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน
1. การแก้ ปัญหาระดับครอบครั ว
1) การติด ตามเยี่ ย มที่ บ้า น เป็ นรายครั ว เรื อนและออกแบบการแก้ ปัญ หาร่ ว มกัน ของบุคคลใน
ครอบครัว ขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้ องต้ องมีบทบาทในการหนุนเสริ มและให้ กําลังใจ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนันยั
้ งมีการส่งเสริ มให้ มีครอบครัวต้ นแบบที่จะเข้ าร่ วมโครงการครอบครัวลดบุหรี่
หรื อปลอดบุหรี่ จํานวน 17 ครอบครัว
ในการติดตามเยี่ยมบ้ าน มีคณะทํางานที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. ที่เรี ยกว่า หมอประจําครอบครัว อส
ม. และ ทีมวิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบติดตามเยี่ยมบ้ าน
2) การจัดทําสมุดบันทึก เพื่อให้ บคุ คลในครอบครัวช่วยกันจดบันทึกข้ อมูลการสูบบหรี่ ค่าใช้ จ่าย การ
เปลี่ยนแปลงของผู้สบู
3) การจัดทําป้ายสติกเกอร์ สําหรับครอบครัวที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการ
4) ค้ นหาบุคคลต้ นแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่
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5) การจัดทําป้ายยกย่องร้ านค้ าตัวอย่าง
2. การแก้ ปัญหาในระดับชุมชน
การขั บเคลื่ อนนโยบายสาธารณะในระดับท้ องถิ่น ชุมชนได้ เสนอทางออกร่ วมกันโดยการ
แต่งตังคณะกรรมการการแก้
้
ปัญหาบุหรี่ ของชุมชนและจะผลักดันมาตรการงดสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเช่นที่
้
ม่ โชว์เฟอร์ ขบั รถรับจ้ างระหว่างชุมชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัด โรงเรี ยน ตามหอพัก รวมทังในกลุ
สรุปเป้าหมายการดําเนินงานในระดับชุมชน คือ
1) มีคณะกรรมการชุมชน โดยมีการอาสาทํางานเพื่อช่วยกันให้ คาํ แนะนํา เป็ นกําลังใจให้ เลิกบุหรี่
ตามสถานที่สาธารณะ
2) มีร้านค้ าตัวอย่าง โดยในเบื ้องต้ นมีร้านค้ า 2 ร้ านสมัครใจที่จะเป็ นร้ านค้ าต้ นแบบสําหรับการงด
ขายบุหรี่ ในทุกๆวันพระ ขณะเดียวกันต้ องมีมาตรการในการกํากับดูแลการซ้ อขายให้ กบั เยาวชนเป็ นต้ น
3) มีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรี ยนและสถานที่ราชการ วัด ซึง่ ปั จจุบนั มีแนวปฏิบตั แิ ต่การติดตาม
กํากับดูแลยังไม่เข้ มข้ น และที่วดั ก็มีข้อกําหนดเรื่ องห้ ามถวายบุหรี่ แก่พระสงฆ์ รวมถึงมีความพยายามที่จะ
ให้ มีการงดสูบบุหรี่ ในงานบุญต่างๆในที่สาธารณะร่วมด้ วย
4) มีกิจกรรมรณรงค์ในกลุม่ โชว์เฟอร์ ขบั รถสองแถว
3. การทํางานร่ วมกับองค์ กรภาคี ในเบื ้องต้ นได้ มีการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี
ดังนี ้
1)ประสานงานกับศูนย์บริการสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2)ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินโครงการรณรงค์ในกลุม่ นิสติ และ
บุคลากร
3) ประสานกับเครื อข่ายแกนนําชุมชนตําบาลขามเรี ยง
4) การค้ นหาภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ เช่น การใช้
หมอลําในการรณรงค์ การค้ นหาภูมิปัญญาในการอดบุหรี่ เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 4 สรุปการขับเคลื่อนโครงการ จุดแข็งของโครงการ ปั ญหาอุปสรรค/แผนการทํางานใน
ระยะ ต่ อไป
สรุ ปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมปฏิบัตกิ าร
1. การนําเสนอข้ อมูลและรณรงค์ในชุมชน โดยจัดขึ ้นที่ตลาดนัดวัดบ้ านขามเรี ยง
2. การนําเสนอข้ อมูลผ่านชมรมผู้นําตําบลขามเรี ยงที่มีการจัดประชุมเป็ นประจําทุกเดือน
3. การรณรงค์การลดละเลิกบุหรี่ ในงานทอดเทียนเข้ าพรรษา ซึง่ มีการดําเนินการในทุกๆหมูบ่ ้ าน
ทีมวิจยั ได้ ร่วมให้ ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่ องพิษภัยของบุหรี่
4. การรณรงค์ในระดับบุคคลและครอบครัว การดําเนินการในระดับครอบครัวสามารถดําเนินการ
้ วนใหญ่เป็ นการรับรู้
ได้ แต่เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างยากและมีความละเอียดอ่อน เพราะการรับรู้ ถึงปั ญหานันส่
ของภรรยาหรื อบุคคลในครอบครัว
5. การประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญากับการลด ละ เลิก บุหรี่
6. การผลิตสื่อหมอลําพื ้นบ้ าน
7. การทําวิจยั เพื่อค้ นหาองค์ความรู้ เพิ่มเติม เพื่อเป็ นการบูรณาการเข้ ากับการจัดการเรี ยนการ
สอน 2 เรื่ อง คือ
1) แนวทางการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ กรณีศกึ ษาชุมชนบ้ านขามเรี ยง
ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
2) แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ ของผู้ที่ติดบุหรี่ ของชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบล
ขามเรี ยง
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษาทังสองเรื
้
่ องช่วยให้ ค้นพบชุดองค์ความรู้ ที่น่าสนใจ มีการสังเคราะห์องค์วามรู้จาก
้ รับความสนใจจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ที่สําคัญคือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ และขยายผลได้ พร้ อมทังได้
ชุมชนเป็ นอย่างมาก
8.การจัดเวทีพจิ ารณ์กฎกติกาของหมูบ่ ้ านเรื่ องการสูบบุหรี่ ในชุมชน
ส่ วนที่ 5 ปั จจัยของความสําเร็จ และปั ญหาอุปสรรค
ปั จจัยความสําเร็จของโครงการ
้
1.ผู้นําชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเห็นความสําคัญและให้ การสนับสนุน นอกจากนันใน
ภาพรวมของการทํางานระหว่างทีมวิจยั และภาคีในพื ้นที่ก็เป็ นจุดแข็งที่สําคัญเพราะสามารถประสานความ
ร่วมมือ ความเข้ าใจที่ดี สามารถเชื่อมงบประมาณจากเทศบาล และการมีสว่ นร่วมของ รพ.สต.ได้ เป็ นอย่าง
ดี
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2. ทีม อสม. เข้ มแข็ง มีความเสียสละและเห็นนความสําคัญของปั ญหา ให้ การสนับสนุน
รวมถึงให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
3. ตําบลขามเรี ยงมีแกนนําชุมชนที่รวมตัวกันอย่างเป็ นรูปธรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีภารกิจประจําไม่วา่ จะเป็ นการประกอบอาชีพหรื อการเข้ าร่วมกิจกรรม
1.
ทางสังคม ทําให้ เวลาในการนัดหมายค่อนข้ างจํากัด
2. ทีมวิจยั และกลุม่ เป้าหมายมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมที่จํากัด บางครัง้ เวลาว่างไม่ตรงกัน
3. ในการแก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลในครอบครัวหรื อคน
ใกล้ ชิด เมื่อมีการจัดกิจกรรมจะมีเพียงตัวแทนหรื อผู้สบู บุหรี่ เข้ าร่ วม แต่ยงั ขาดบุคคลในครอบครัว จึงต้ องมี
ทีมวิจัยเข้ าไปร่ วมกิ จกรรมกับทางครอบครัวหรื อเข้ าไปเยี่ยมที่บ้าน ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาและทีมวิจัย
เพิ่มขึ ้น
4) กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้สบู บุหรี่ ไม่ประสงค์จะเข้ าร่ วมกิจกรรมส่วนกลางของชุมชน เนื่องจากจะ
ถูกมองจากชุมชน
5) คนใกล้ ชิดของผู้ที่สบู บุหรี่ รู้ สกึ ท้ อใจที่ไม่สามารถทําให้ สมาชิกในครอบครัวลดบุหรี่ ได้ บางครัง้
ไม่อยากเข้ าร่วมกิจกรรมอีก ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมลดลงจากครัง้ แรกๆ
ผลการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตเห็นในระดับชุมชน คือ ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการ
รณรงค์แก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่
ทีมวิจยั ชุมชน มีความเข้ มแข็งและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี สามารถเป็ นแกนนําหรื อ
ผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆ ได้
อภิปรายผล
1. กระบวนการแก้ ปัญหาต้ องอาศัยการขับเคลื่อนของภาคีเครื อข่ายและแก้ ปัญหาทุกระดับ
จากการค้ นหาแนวทางในการแก้ ปัญหาพบว่าต้ องร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบของการมีสว่ นร่วม
ขององค์กรภาคี และมีการแก้ ไขปั ญหาในทุกๆระดับ ที่สาํ คัญคือการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของแบนดูรา ( Bandura. 1997 : 193) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้
ทางสังคม ซึง่ อาจเป็ นประสบการณ์ทางตรงหรื อประสบการณ์ทางอ้ อม และการเรี ยนรู้เหล่านี ้จะกลายเป็ น
้ งระบุกว่าการได้ รับแรงสนับสนุน
ความเชื่อ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม นอกจากนันยั
ทางสังคมจากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครอบครัว และเพื่อน มีผลต่อระดับการปฏิบตั ติ นเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ซงึ่
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อยูใ่ นระดับปานก และสอดคล้ องกับการศึกษาของเรวัต เทพไทยอํานวย (2554 : 84) พบว่า การได้ รับการ
อบรม การสร้ างพลังและความสามารถตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความรู้เรื่ องการสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามรถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และการได้ รับแรงสนับสนุนทาง
สังคม
นอกจากนันกระบวนการให้
้
คําแนะนํา คําปรึกษาแก่ผ้ สู บู บุหรี่ ก็เป็ นเรื่องสําคัญดังเช่นงานของ
จุรีพร บัวลอย ( 2553 : 58 ) ที่ชี ้ว่าผู้สบู บุหรี่ ที่ผา่ นกระบวนการทํากิจกรรม การให้ ความรู้ ให้ คําแนะนํา
มีแรงสนับสนุนทางสังคมในการกระตุ้นเตือนทําให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ ลดความอยากบุหรี่ จึงทําให้ เกิดการรับรู้ความ
เสี่ยง ประโยชน์และอุปสรรค และการปฏิบตั ติ วั เพื่อลดการสูบบุหรี่ เพิม่ ขึ ้น
และในการดําเนินงานในระดับบุคคล ครอบครัว ควรคํานึงถึงด้ านจิตใจและข้ อจํากัดของบุคคลที่
อาจไม่อยากเปิ ดเผยตัวตนต่อสาธารณะ
2.ปั จจัยที่ทําให้ กระบวนการขับเคลื่อนได้ ในระดับท้ องถิ่นคือมีนโยบายของรัฐที่ชดั เจน แต่พบว่าข้ อ
มีข้อจํากัดคือ การบังคับใช้ กฎหมาย
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะต่อการนําสูก่ ารปฏิบตั ิ
1.1 เนื่องจากการสูบบุหรี่ทําให้ บคุ คลในครอบครัวและคนรอบข้ างเดือดร้ อน รํ าคาญใจ
เป็ นสาเหตุให้ เกิดการทะเลาะขัดแย้ งในครอบครัว ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขปั ญหาในทุกๆระดับ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องควรหาแนวทางในการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข อสม.ควรมีบทบาท
หลักในการให้ การช่วยเหลือ
1.2 ผู้นําชุมชนและแกนนําชุมชนเป็ นกลุม่ ที่มีพลังในการนําไปสูก่ ารปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่จดั ขึ ้นอย่างสอดคล้ องกับความเป็ นอยูข่ องชุมชน ดังนันจึ
้ ง
ควรประยุกต์แนวทางการลด ละ เลิกบุหรี่ เข้ ากับกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสื่อ
พื ้นบ้ านเพื่อนํามาใช้ ประชาสัมพันธ์
1.3 จากผลการศึกษาพบว่ายังไม่มีระบบการให้ คําปรึกษาในชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ คนที่
ต้ องการเลิกบุหรี่ ยงั ไม่ทราบว่าต้ องทําอย่างไร จึงควรที่จะจัดให้ มีศนู ย์ให้ คําปรึกษาเรื่ องการเลิกสูบบุหรี่
เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย
1.4 จากการศึกษาเรื่ องการใช้ สมุนไพรและการประยุกต์ใช้ แนวทางของพุทธศาสนาในการลด ละ
เลิกบุหรี่ ซึง่ พบว่าในชุมชนมีสมุนไพรที่หาได้ ง่าย ดังนันจึ
้ งควรมีการนํามาประยุกต์ใช้ สําหรับผู้ที่สนใจ

80

1.5 การดําเนินงานให้ ตอ่ เนื่องควรมีองค์กรท้ องถิ่นร่วมเป็ นเจ้ าภาพหลัก เพื่อให้ มีการผลักดันและ
สนับสนุนเรื่ องงบประมาณและการขยายผลในเชิงนโยบาย
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการประกาศใช้ ประกาศของชุมชนในการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการให้ คําปรึกษาเพื่อการลดละเลิกบุหรี่ ในชุมชน
2.3 ควรวิจยั ปฏิบตั กิ ารทดลองในพื ้นที่อื่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โครงการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2555
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง “ระบบสุขภาพไทย การจัดการศึกษาทางการพยาบาล และ
ปฏิบัติการพยาบาล ในยุคประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 11-13
ธันวาคม 2555

โครงการวิจัย
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัตทิ ่จี งั หวัดมหาสารคาม
อมร สุวรรณนิมิตร *
สุภาพร อาญาเมือง **

.........………………………………………………………………………………………..
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
** อาจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
จังหวัดมหาสารคามได้ มีการเคลื่อนไหวงานสมัชชาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมด้ าน
สุขภาพร่ วมกับองค์กรภาคีทงระดั
ั ้ บจังหวัด ระดับภาคและมีสว่ นร่วมในระดับประเทศ สําหรับสถานการณ์
ปั ญหาด้ านสุขภาพของประชาชน ในภาพรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปั ญหาหลายๆด้ าน
เช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆของไทย ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาโรคเรื อ้ รัง ปั ญหาอุบตั ิเหตุ ปั ญหาผลกระทบจาก
สารเคมี ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ซึง่ ในประเด็นบุหรี่ นี ้นับว่าเป็ นปั ญหาสําคัญ

ระดับชาติ และสําหรับประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดมหาสารคามก็มีอตั ราการสูบบุหรี่ สงู ถึงร้ อยละ 22.53.ในปี
2550 และ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 23.12 ในปี 2554 คิดเป็ นอัตรา การเพิ่ม ร้ อยละ .59
ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการร่ วมผลักดันมติที่ผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด คณะผู้วิจยั จึงเสนอ
โครงการวิจัยเรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิในชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20
ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชุมชนบ้ านขามเรี ยง อยู่ห่างจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้ านขามเรี ยง หมู่
1 หมู่ 15 หมู่ 20 มีประชากรรวมประมาณ 400 หลังคาเรื อน ประชากรประมาณ 1,000 คน และจากข้ อมูล
้ วิจยั จึงได้ เลือกพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ น
เบื ้องต้ นพบว่ามีประชากรสูบบุหรี่ เป็ นประจําร้ อยละ 11.42 ดังนันคณะผู
้
พื ้นที่เป้าหมายในการปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อค้ นหาแนวทางในการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
คําถามการวิจัย
รู ปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบสู่การปฏิบตั ิในพื ้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
ได้ อย่างไร
วัตถุประสงค์ โครงการในระยะที่ 1
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของ
ประชาชนชุมชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อค้ นหาแนวทางในทางการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบของประชาชนชุมชนบ้ าน
ขามเรี ยง หมู่ 20 จังหวัดมหาสารคาม
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR) ร่วมกับ
กระบวนการวิจยั ท้ องถิ่น(Community Base Research : CBR)
กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก กลุม่ ผู้สบู หลักในชุมชน (ร้ อยละ 11.42)

กลุม่ เป้าหมายรอง ประชาชนบ้ านขามเรียง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 100 คน
นิสติ พยาบาลศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 16 คน
ขอบเขตการวิจัย ประชาชนบ้ านขามเรี ยง หมู่ 20 ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสาคาม
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี ตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556
เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ ย่อย การจัดเวทีสรุปบทเรี ยน
และการร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ผลการศึกษา
1.สถานการณ์การสูบบุหรี่
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้สูบบุหรี่
ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่จํานวน 33 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 53.1 ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 54.5 เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ
20 ปี มากที่สุดร้อยละ 27.3
1.2 ข้อมูลการสูบบุหรี่ เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่คือ สูบ
ตามเพื่อน ร้อยละ 66.7 ปัจจุบันยังสูบยู่ร้อยละ 96.9 ส่วนใหญ่สูบทุกวัน ร้อยละ 78.1 และพบว่ามีผู้สูบบุหรี่
มากกว่า 20 มวน/วันอีกด้วย บุหรี่ที่นํามาสูบส่วนใหญ่ซื้อมาเอง โดยใช้เงินในการซื้อบุหรี่สูบเองประมาณ 60
บาท/สัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 20 เมื่อต้องการสูบบุหรี่สามารถหาบุหรี่มาสูบได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้า
ในหมู่บ้าน ร้อยละ 87.9 เวลาสูบบุหรี่จะสูบที่บ้านของตนเอง ร้อยละ 87.5
1.3 ความคิดเห็นต่อประเด็นการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
อันตรายอย่างแน่นอน ร้อยละ 75 และเห็นว่าเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง เช่น บุตรหรือภรรยา ร้อยละ 69.7
สําหรับความพอใจกับการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เห็นด้วยเล็กน้อย
ร้อยละ 36.4
1.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะเห็นด้วยมาก ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือการห้ามสูบบุหรี่ใน
อาคาร ภัตตาคารส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก ร้อยละ 66.7 ส่วนการขึ้นภาษีบุหรี่ซึ่งทําให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นทําให้
ประชาชนสูบบุหรี่น้อยและการสูบบุหรี่เป็นสิ่งน่ารังเกียจกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดร้อยละ 42.4
1.5 สําหรับมุมมองของญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสอง สะท้อนให้เห็นว่าได้รับความ
ทุกข์หรือความไม่สุขสบายจากการได้กลิ่นบุหรี่ ทําให้เครียด เหม็น เวียนหัวและต้องการให้บุคคลในครอบครัว
เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบในบ้าน นอกจากนั้นการรับรู้ของคนในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ก็มีจํากัด
ยกเว้นในกลุ่ม อสม. โดยส่วนใหญ่จะรู้แต่เพียงว่าสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ

2. แนวทางในการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน
2.1 การแก้ปัญหาระดับครอบครัว บุคคลที่ติดบุหรี่ มักจะไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม แต่ยินดีจะให้ความ
ร่วมมือในการลดปริมาณการสูบลง ที่สําคัญคือต้องการกําลังใจในการงดสูบบุหรี่ ไม่ต้องการให้บังคับหรือกดดัน
ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาในระดับครอบครัวคือการเยี่ยมบ้านเป็นรายครัวเรือนและออกแบบการแก้ปัญหา
ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว ขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องต้องมีบทบาทในการหนุนเสริม
และให้กําลังใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีครอบครัวต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวลดบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ จํานวน 17 ครอบครัว
2.2 การแก้ปัญหาในระดับชุมชน เนื่องจากมีข้อมูลสะท้อนว่า การซื้อบุหรี่สามารถหาซื้อได้ง่ายใน
ร้านค้าของชุมชนและไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันกับการขายให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นผู้ปกครองยังใช้ให้
ลูกหลานไปซื้อให้ ดังนั้นในการทํางานร่วมกับชุมชนจึงมุ่งให้ความสําคัญกับร้านค้าขายของชําโดยค้นหาร้านค้า
นําร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยในเบื้องต้นมีร้านค้า 2 ร้านสมัครใจที่จะเป็นร้านค้าตนแบบสําหรับการงดขาย
บุหรี่ในทุกๆวันพระ ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการกํากับดูแลการซ้อขายให้กับเยาวชน
2.3 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น ชุมชนได้เสนอทางออกร่วมกันโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการแก้ปัญหาบุหรี่ของชุมชนและจะผลักดันมาตรการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่นที่วัด โรงเรียน
ตามหอพัก รวมทั้งในกลุ่มโชว์เฟอร์ขับรถรับจ้างระหว่างชุมชน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
1.ปัญหาบุหรี่เป็นปัญหาที่กระทบทั้งต่อผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งและความเครียดในขณะที่ชุมชนก็ได้รับผลกระทบอย่างบุหรี่มือสองเช่นเดียวกัน สําหรับตัวผู้สูบ
เองรับทราบถึงปัญหาต่อสุขภาพแต่ก็ยังไม่คิดอยากจะเลิก อย่างไรก็ตามก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ และเห็น
ด้วยกับการมีมาตรการให้งดสูบในที่สาธารณะ
2.กระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และการที่ขับเคลื่อนให้
เป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นนอกเหนือจากการรณรงค์แล้วต้องมีกลวิธีในการดําเนินงานในหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และการผลักดันในเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะส่วนหนึ่งมองว่าเป็นสิทธิส่วน
บุคคล ดังนั้นการดําเนินงานในเชิงสาธารณะจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้นํา
ของชุมชนที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเอาจริงเอาจัง ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาคี
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