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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมี 4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและ
ชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ พัฒนาแนวทางการป้องกันและการสูบบุหรี่ในเยาวชน
โดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
รูปแบบงานวิจัย: การวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีดาเนินงานวิจัย: ผู้เข้าร่วมการวิจัยคือเยาวชนอายุ 13-19 ปี จานวน 257 คนที่ได้รับการสุ่ม
เลือกจากเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามเยาวชนไทย 257 คน และนา
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาหาความถี่ และร้อยละ แล้วทาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งประกอบด้วยเยาวชน บิดามารดา และเพื่อนบ้านของเยาวชน) จานวน 93 คนมาเข้ากลุ่มสนทนาโดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม เพื่อพัฒนาแนว
ทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน หลังจากนั้นได้นา
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์และจัดทาเวทีประชาคมจานวน 2 ครั้งเพื่อปรับแก้แนวทางการ
ป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนให้พร้อมใช้
ผลการวิจัย: แนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมี 5 ประเด็น ได้แก่การเฝ้าระวัง
ของครอบครัว การเป็นแบบอย่าง การสร้างครอบครัวอบอุ่น การสอนสุขศึกษาเรื่องบุหรี่ และส่งเสริมการออก
กาลังกาย ส่วนแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนประกอบด้วย การทาโทษ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัว การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ ออกกาลังกาย และการสร้างกฎเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน
สรุ ปและข้อเสนอแนะ: สมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันการสู บบุหรี่ ของ
เยาวชน ดังนั้นการดาเนินงานเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนจึงควรเริ่มจากครอบครัว อย่างไรก็ตามการมี
ส่วนร่วมของชุมชนควรได้รบการส่งเสริมเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถเลิกการสูบบุหรี่ได้ ทีมสหวิชาชีพและผู้
กาหนดนโยบายสามารถน าผลการวิจั ยครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อ ควบคุมการสูบบุหรี่ข องเยาวชน โดยควรมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ เรื่องการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ และการออกกาลังกายที่มีผลต่อการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน และควรออกแบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นหนักที่การควบคุม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว และเสริมสร้างทักษะการเฝ้าระวังของครอบครัวและชุมชน
คาสาคัญ: การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน, การลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน, การมีส่วนร่วมของครอบครัว,
การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
Purpose: This Mix Method Research has four objectives: 1) To study the youth’s
smoking behaviors; 2) To examine the family and community functions for youth’s smoking
prevention and reducing youth’s smoking; 3) To develop youth’s smoking prevention guideline
by family and community participations; 4) To develop youth’s smoking reduction guideline
by family and community participations.
Design: This Mix Method Research.
Methods: A sample of 257 Thai youths in Suphanburi province aged 13-19 years
was recruited by randomly selected sampling. Data were obtained from questionnaires
completed by 257 Thai youths. The frequency and percentage were used to describe the
youth’s smoking behaviors and the family and community functions for youth’s smoking
prevention and reducing youth’s smoking. Then, 93 participants including youths, parents and
neighborhoods were purposive selected into the nine focus groups for developing the
guideline of youth’s smoking prevention and reducing youth’s smoking by family and
community participations. After content analysis from nine focus groups were synthesized,
two communities meeting were performed for revising the guideline.
Main findings: Five themes were revealed for youth’s smoking prevention guideline:
family monitor, family role model, building warm family, smoking health education, and
exercise. Moreover, five reducing youth’s smoking guidelines including punishment, enhancing
strong family relationship, smoking health education, exercise, and creating smoking law in
community.
Conclusion and recommendations: Family members emerged as an important
source of preventing youth smoking. Therefore, effective preventing youth’s smoking
intervention should start at family. However, community participation should be promote for
youth’s smoking cessation. The findings have implications for multidisciplinary health care
providers, teams and policy makers seeking to control youth’s smoking. More research is
needed to understand the knowledge of smoking health education and exercise that are
protective for youth’s smoking and how to design efficacious interventions focused on both
controlling family smoking behaviors, and enhancing parent and community monitoring skills.
Keywords: youth’s smoking prevention, reducing youth’s smoking, family participation, community
participation.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนได้ดาเนินโครงการเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มี
ต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ พัฒนาแนวทางการป้องกันและการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วน
ร่วมของครอบครัว และชุมชน
การวิจัยครั้งนี้ประสบความสาเร็จลงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า นายกเทศบาลตาบลต้นคราม บุคลากร
ทีมสุขภาพโรงพยาบาลบางปลาม้า ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และชาวโคกครามที่ให้
ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนั้น
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งเยาวชน ผู้ปกครอง และเพื่อนบ้านของเยาวชนที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและช่วยคิด แนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน จนการดาเนินงานวิจัยบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ที่สนับสนุนให้เวลาในการทา
วิจัย ขอบคุณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทาให้ทีมวิจัยสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี

คณะนักวิจัย

จ

คานา
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วน
ร่ว มของครอบครั วและชุมชนเล่มนี้ คณะนั กวิจัยได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ส นใจได้ทราบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลด
การสูบบุหรี่ และแนวทางการป้องกันและการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
โดยมี วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิจั ย โดยใช้ ก ารวิ จั ย แบบผสมผสานการวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณและการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Mix Method Research) เข้าด้วยกัน โดยใช้การบูรณาการทฤษฏีระบบครอบครัว (Family System Theory)
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วงรอบ 4 ขั้นตอนของ Waterman และคณะ (2001) ซึ่งประกอบด้วย 1)
การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติ และ 4) การประเมินผล มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน มี
ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 257 คน การวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบ
บุหรี่สาหรับเยาวชน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากเยาวชนจานวน 12 คน บิดาจานวน 9 คน
มารดาจานวน 10 คน และเพื่อนบ้านจานวน 12 คน รวม 43 คน และการวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน แล้วนาแนวทางที่ได้มาทาเวทีประชาคม จนได้แนวแนวทาง
ในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนที่พร้อมใช้
คณะนักวิจัยคาดว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะแนะแนวทางแก่ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหา
ที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ของเยาวชน ช่วยทาให้นักวิชาการมองเห็นช่องทางในการเสริมศักยภาพครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ชี้นาผู้กาหนดนโยบายในการออกมาตรการเพื่อป้องกันและลดการ
สูบบุหรี่ของเยาวชน และที่สาคัญจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวโคกครามตื่นตัวในควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน
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ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมากกว่า 25 โรค เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง
หลอดอาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ปีละเกือบ 6 ล้านคน และยังเป็นสาเหตุทาให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับพิษจากควันบุหรี่ถึง 6 แสน
คนต่อปี โดยการสูบบุหรี่ทาให้สมองได้รับสารนิโคตินภายใน 7 วินาที หากสูบบุหรี่ 1 มวน จะทาให้ผู้สูบมีชีวิตสั้นลง 7 นาที
หรือมีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่สูบโดยเฉลี่ย 10-14 ปี แต่หากติดบุหรี่เป็นระยะเวลานานจะมีอายุสั้นลง 20–25 ปี หากไม่มีการ
ป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อีกประมาณ 17 ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่สูงขึ้น
เป็นปีละ 8 ล้านคน (World Health Organization, 2012) ซึ่งในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึง
42,000–52,000 คน หรือวันละ 115 คน โดยร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่มักมีอายุไม่
เกิน 44 ปี (สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2556) แม้หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ และทาให้แนวโน้มการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ลดลง แต่แนวโน้มการสูบบุหรี่ในเยาวชนกลับเพิ่มขึ้นเป็น
200,000-300,000 รายต่อปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ซึ่งทาให้จานวนผู้สูบบุหรี่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 10.9 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 11.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ถึง 43.6 พันล้านบาท โดย
ประเทศไทยต้องเสี ยค่ารั กษาพยาบาลผู้ ที่เจ็บป่วยเนื่องจากบุหรี่ถึง 15,908 ล้ านบาท อีกทั้งยัง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 5,408 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 5,613 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555
(สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ , 2555) ซึ่งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของการติดสิ่งเสพติดอื่น เช่น สุรา เฮโรอีน รวมทั้งฝิ่นหรือกัญชา (ประกิต
วาทีสาธกกิจ, 2550) ดังนั้น การป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่อาจเป็นวิธีการสาคัญที่จะช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย เพิ่ม
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ของประเทศ และเสริมสร้างพลังเยาวชนให้มีความพร้อม
ในการพัฒนาประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายวิธี ได้แก่ การหักดิบ การให้คาปรึกษาและพฤติกรรมบาบัด การออกกาลังกาย การใช้สมุนไพร เช่น
ชาเลิกบุหรี่ (ประกอบด้วย ใบโปร่งฟ้า ดอกหญ้าขาว และเปปเปอร์มิน ) ชาใบโสมบัวหิมะ ชาดอกปีป ใบโปร่งฟ้า และ
หญ้าดอกขาว (ทั้งในรูปแบบแคปซูล และแบบใบชา) การใช้หมากฝรั่งอดบุหรี่ (เคี้ยวหมากฝรั่งอย่างน้อย 10 ชิ้นต่อวัน)
การใช้แผ่นแปะนิโคติน และการรักษาด้วยยา Bupropion ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการหักดิบ ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่ร้อยละ 7
การให้คาปรึกษาและพฤติกรรมบาบัด ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่ร้อยละ 10-30 การใช้ยาในการรักษา ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่
ร้อยละ 10-20 และการใช้วิธีผสมผสาน ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่ร้อยละ 30-40 (วิจารณ์ มัตยะสุวรรณ และ พัฒนเกียรติ ศรี
ยอด, 2556; ผ่องศรี ศรีมรกต, 2553)
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ทั้งๆที่การเลิกบุหรี่ช่วยทาให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเยาวชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว แต่เยาวชนที่
สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกได้ง่าย ทั้งนี้เพราะนิโคตินจะไปกระตุ้นให้อยากสูบบุหรี่ หลังจากสูบบุหรี่แล้วจะรู้สึก
สบาย จึงต้องสูบบุหรี่เป็นประจา ดังนั้นการละ เลิกบุหรี่ด้วยวิธีต่างๆที่ผ่านมาจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายสาหรับเยาวชน
ประกอบกับการรักษาการติดบุหรี่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แม้จะมีสถานบริการที่คอยรักษาเพื่อช่วยเยาวชน
ให้เลิกการติดบุหรี่แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเข้ารับบริการได้ครบตามระยะเวลาการรักษา ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของเยาวชน หรือการกระตุ้นด้วยวิธีต่างๆให้เยาวชนเลิกบุหรี่ จึงไม่น่าเป็นทางออกในการ
หยุดยั้งพฤติกรรมการสูบของเยาวชน แต่ควรมีทั้งมาตรการควบคุมการริเริ่มการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน และมาตรการ
เลิ กบุ ห รี่ ส าหรั บ เยาวชนที่ ยั งไม่ ติ ดบุ ห รี่ โดยน าการมี ส่ วนร่ ว มของครอบครั ว และชุ มชนมาประยุ กต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการป้องกัน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของเยาวชนควบคู่กันไป ทั้งนี้เพราะในช่วงที่เยาวชนอายุ
น้อยกว่า 15 ปี บิดา-มารดา และปัจจัยต่างๆในครอบครัว เช่น การเฝ้าระวังจากบิดา-มารดา การเข้ามายุ่งเกี่ยวในการ
ดาเนินชีวิตของเยาวชน ความผูกพันในครอบครัว และการไม่อนุญาตให้เยาวชนสูบบุหรี่ เป็นต้น มีอิทธิพลสาคัญใน
การช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน ซึ่งเยาวชนในช่วงนี้ แม้จะโดนเพื่อนชวนให้ลองสูบบุหรี่ แต่เยาวชนมักจะเชื่อ
สมาชิ ก ในครอบครั ว มากกว่ า เชื่ อ เพื่ อ น (Brook, Zhang, Finch, & Brook, 2010; Hill, Hawkins, Catalano,
Abbott, & Guo, 2005; Simons-Morton, 2004; Avenevoli & Merikangas, 2003) แต่เมื่อเยาวชนอายุมากกว่า
15 ปี เพื่อนและชุมชนจะมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนมากว่าครอบครัว (Simons-Morton & Farhat, 2010;
Go, Green, Kennedy, Pollard, & Tucker, 2010; Hoffman, Monge, Chou, & Valente, 2007) แต่ผลการวิจัย
ที่ผ่านมา พบว่า การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเน้นหนักไปที่การลดและเลิกการสูบบุหรี่ มากกว่าการป้องกัน
การเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่าดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
โดยพบว่า การนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการสูบบุหรี่มีเพียงการปลูกฝังจิตสานึกของครอบครัวให้
คอยอบรมบุ ตรหลาน ให้ความรักแก่เยาวชน และสร้างอาชีพให้ ผู้ปกครองเพื่อให้อยู่บ้าน จะได้มีเวลาดูแลอบรม
เยาวชน นอกจากนั้น ยังมีการจัดทาค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ซึ่งมีเวลาเพียงเล็กน้อยและยังไม่สามารถป้องกันการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนได้ในระยะยาว (Koshy, Mackenzie, Tappin, & Bauld, 2010; ภูมินทร์ คาหนัก , พิทักษ์ พล
เยี่ยม และ สินสมุทร ตะกรุดราช, 2551) ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างกฎระเบียน
หมู่บ้านเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การส่งเสริมพื้นที่ปลอดบุหรี่ การห้ามจาหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชน และ
การให้ข้อมูลทั่วไปและการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ร่วมกับการบาบัดการติดนิโคตินในชุมชน (Minary, et al.,
2013; Rodges, 2012; Wilson, et al, 2012; Obermayer, Riley, Asif, & Jean-Mary, 2004; ภูมินทร์ คาหนัก
และคณะ, 2551; ธนิดา มีต้องปัน, 2544) ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมา แม้จะได้ผลในช่วงที่มีการดาเนินโครงการวิจัย
แต่ผลที่มีต่อเยาวชนยังขาดความยั่งยืน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก แนวคิดการป้องกัน ลด เลิกบุหรี่ส่วนใหญ่มาจากนักวิชาการ
นักวิจัย และแกนนาชุมชน มากกว่าเกิดจากเยาวชน ครอบครัว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนอย่างแท้จริง ทาให้
แนวทางที่ผ่านมายังไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างที่คาดหมายไว้ เห็นได้จากยังคงพบเยาวชนรายใหม่สูบบุ หรี่อยู่
อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย
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จากผลการสอบถามชาวบ้านในตาบลโคกครามพบว่า ในตาบลโคกครามมีเยาวชนรายใหม่สูบบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่อง และยังไม่มีมาตรการป้องกัน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัวและชุมชนที่ชัดเจน โดยภาพรวม ตาบล
โคกครามมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 4,269 คน เพศหญิง 2,262 คน และ เพศชาย 2,007 คน ในจานวนนี้มีเยาวชน
จานวน 647 คน วัยผู้ใหญ่จานวน 2,127 คน ผู้สูงอายุจานวน 830 คน อาชีพส่วนใหญ่ทาไร่ ทานา (ฐานข้อมูล
ประชากรตาบลโคกคราม, 2556) วิถีชีวิตของประชาชนมีการน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ชุมชน ทาให้ประชาชนในชุมชนอยู่อาศัยด้วยความสงบสุข ภายใต้ไร่ นาที่อุดมสมบูรณ์มีการปลูกพืช ผักสวนครัวไว้
รับประทานในครัวเรือน เพื่อนบ้านมีการพึ่งพา อาศัย เอื้อเฟื้อ และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้การรวมตัวอย่าง
เป็นทางการของกลุ่มประชาชนวัยต่างๆจะมองไม่เห็นภาพที่ชัด เจน แต่ประชาชนก็ยังมีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การทาความสะอาดถนน การรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น จุดเด่นที่สาคัญของชุมชนในตาบลโคกคราม คือ การมีความรัก และความผูกพันภายใน
ครอบครัว ซึง่ แสดงออกโดยการแสดงความห่วงใยระหว่างสมาชิกในครอบครัว บุตรหลานจะเชื่อฟัง และเคารพผู้มีอายุ
สูงกว่า นอกจากนั้นประชาชนในชุมชนยังมีความรอบรู้ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น มีการผลิตยาดมสมุนไพร เพื่อแก้วิงเวียน ทาให้ทางเดินหายใจโล่ง และสดชื่นขึ้น มี
การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในการลดความดันโลหิต มีการใช้มะนาวเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ และจัดทารั้วไม้ไผ่
เพื่อลดปัญหาจากผักตับชวา และช่วยอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์ปลา แต่อย่างไรก็ตามจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นโดย
ทีมวิจัยเมื่อเดือนมีนาคม 2556 (ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า ,
2556) โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามหัวหน้าครอบครัวและเยาวชน พบเยาวชนในตาบลโคกคราม อาเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 375 คน มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ทั้งในรูปแบบของบุหรี่มวน และยาเส้น จานวน 2-5
มวน/วัน ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่แอบสูบบุหรี่โดยไม่ให้ผู้ปกครองรับทราบ บางรายไม่กล้าเปิดเผยว่าตนเองสูบบุหรี่เพราะ
กลัวผู้ปกครองดุ สถานที่สูบส่วนใหญ่คือในห้องนอน ห้องน้าที่โรงเรียน และในท้องนา ทาให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
เพิ่มขึ้น บางรายมีผลการเรียนตกต่า และหนีเรียนเพื่อไปสูบบุหรี่ ซึ่งแนวโน้มการสูบบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และต้องใช้แรงงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว (ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า, 2556) หากปล่อยให้เยาวชนสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จะส่งผล
กระทบที่หนั กมากยิ่ งขึ้นทั้งสุ ขภาพร่ างกายของเยาวชน คนรอบข้างที่ได้รับควัน บุหรี่มือสอง ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และอาจนาไปสู่ปัญหาเรื้อรังที่จะเกิดขึ้นในสังคม แม้หน่วยงานต่างๆในอาเภอบางปลาม้าทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้พยายามรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่เลิกสูบบุหรี่ทั้งในรูปแบบของสื่อโฆษณา แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การ
อาศัยแรงขับเคลื่อนของชุมชน และการรักษาด้วยยาเลิกบุหรี่ แต่เยาวชนก็ยังคงสูบบุหรี่ และมีจานวนผู้สูบบุหรี่ราย
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะถึงเวลาที่จะใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนที่เป็นรูปธรรมมาช่วย
ป้องกัน และลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนในอาเภอบางปลาม้า ซึ่งหมู่บ้านในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นหมู่บ้านที่ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายที่มีความใกล้ชิด สมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใยซึ่ง
กันและกัน และมีสัมพันธภาพที่ดี สิ่งสาคัญคือเยาวชนส่วนใหญ่เคารพ และเชื่อฟังผู้สูงอายุและบิดา-มารดาค่อนข้างสูง
ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีความสนิทสนม และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตาบลโคกคราม
จึงน่าจะเป็นพื้นที่นาร่องที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนมาผสมผสานเพื่อช่วยป้องกันการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ และสามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่ แต่ไม่ติดบุหรี่ (ซึ่งทีมวิจัยได้
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ประเมินเยาวชนที่สูบบุหรี่ โดยใช้แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของเยาวชนสอบถามเยาวชนที่ สูบบุหรี่ โดย
เยาวชนต้องได้คะแนนน้อยกว่า 4 คะแนน) ได้สาเร็จ
การวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยการมองปัจจัยต่างๆที่
อยู่รอบตัวเยาวชนอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันและลดปริมาณการสูบบุหรี่ที่เกิดจาก
การชักชวนจากเพื่อน การขาดความอบอุ่นจากครอบครัว และการละเลย/ ส่งเสริมให้มีการสูบบุหรี่จากความไม่ตั้งใจ
ของกลุ่มคนต่างๆในชุมชน การวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการสร้างทั้งมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่ไม่เคยสูบ
บุหรี่ โดยการนาครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน และมาตรการลดการสูบ
บุหรี่ โดยการนาครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สาหรับเยาวชนที่มีการสูบบุหรี่แต่ยังไม่ติด เนื่องจากงานวิจัยที่
ผ่านมาค้นพบว่าการมีส่ วนร่ วมของครอบครัวและชุมชนช่ วยป้องกันและลดการสู บบุหรี่ของเยาวชนได้ (Brook,
Zhang, Finch, & Brook, 2010; Simons-Morton & Farhat, 2010; Go, Green, Kennedy, Pollard, & Tucker,
2010; Hoffman, Monge, Chou, & Valente, 2007; Hill, Hawkins, Catalano, Abbott, & Guo, 2005;
Simons-Morton, 2004) นอกจากนั้น ความตระหนักของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ยังมีประโยชน์ต่อ
เยาวชน เพราะช่วยทาให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความตระหนักของ
ชุมชนพบว่า ความตระหนักของชุมชนช่วยป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ ซึ่งชุมชนใช้วิธีการหลายด้วยกัน
เช่น การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ร่วมกับการให้คาปรึกษารายบุคคล และการบาบัด
การติดนิ โ คติน การส่ งเสริมพื้น ที่ปลอดบุห รี่ และการห้ามจาหน่ายบุห รี่ให้ แก่เยาวชน (Minary et al., 2013;
Rodges, 2012; Wilson et al, 2012; Obermayer, Riley, Asif, & Jean-Mary, 2004) ซึ่งการดาเนินการวิจัย
ครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ครอบครัวของเยาวชน และกลุ่มคนต่างๆในชุมชนได้วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย ร่วมหาแนวทาง
วางแผน ดาเนินการตามแผน และร่วมคิดวิธีติดตาม เพื่อป้องการและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน การนาครอบครัว
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนแม้จะเป็นวิธีที่ยาก แต่น่าจะเป็นทางออกที่
ท้าทาย และเป็นการตัดปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไม่ให้เกิดขึ้น และให้ลดน้อยลง จึงน่าจะเป็นกลยุทธ์สาคัญ ที่
สามารถลดปัญหาการเกิดโรคร้ายจากการสูบบุหรี่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ของประเทศ และช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เกิดจากเยาวชนสูบบุหรี่ ประกอบกับจากผลการทบทวนงานวิจัยและโครงการต่างๆใน
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานผลการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลชัดเจนในการป้องกัน
การสูบบุหรี่โดยการนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว และชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน แม้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการสู บบุหรี่ของเยาวชนจะมีการดาเนินการในบางพื้นที่ แต่
สาหรับตาบลโคกคราม ยังขาดการเชื่อมโยงผสมผสานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการสูบ
บุหรี่สาหรับเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ และลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่ ในขณะที่การดึง
ครอบครัวและชุมชนมาช่วยป้องกัน และลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นวิธีการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนใน
การหักห้ามใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ และตัดสินใจเลิกบุหรี่ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการวิจัย
ครั้งนี้ จะดาเนินการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม คือ 1) เยาวชนอายุ 13-19 ปีที่ไม่เคยสูบบุหรี่ โดยจะ
ผลักดันให้ครอบครัวและชุมชนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายเยาวชนปลอดบุหรี่
ที่เป็นไปได้ในชุมชนร่วมกัน หาแนวทางป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชน ตลอดจนร่วมกันดาเนินการดึงทรัพยากร
ในครอบครัวและชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน อีกทั้งยังขับเคลื่อนครอบครัวและชุมชนให้
สามารถติดตามประเมินผลวิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน 2) เยาวชนอายุ 13-19 ปีที่สูบบุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่
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โดยจะผลั กดันให้ครอบครั วและชุมชนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยทาให้ เยาวชนลดปริมาณการสู บบุหรี่ลง
ร่ วมกั นตั้ งเป้ าหมายการลดการสู บบุ หรี่ ในเยาวชน ร่วมกันคิดมาตรการลดปริมาณการสู บบุ หรี่ ของเยาวชน ดึ ง
ทรัพยากรในชุมชนมาดาเนินการเพื่อลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน และติดตามประเมินผลวิธีการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
คณะนักวิจัยซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนจึงขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบครอบครัว (Day, Gilbert,
Settle, & Burr, 1995) และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลเดชมีพระ
ราชดารัสแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของ
เยาวชน ครอบครัว และชุมชนมาเป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
ภายใต้ ว งรอบ 4 ขั้น ตอนของ Waterman, Tillen, Dickson and Koning (2001) ซึ่งประกอบด้ว ย 1) การ
วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) 2) การวางแผน (Planning) 3) การปฏิบัติ (Action) และ 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน และการลดบุหรี่ของเยาวชน ประกอบ
กับนโยบายหลักของเทศบาลตาบลต้นคราม และนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุ รีที่เน้นให้ประชาชนดาเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ข องเยาวชน
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ซึ่งประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive study) สาหรับการสารวจข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่
ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน และใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อหาแนวทางการ
ป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยมีการทา Focus group กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่ม
เพื่อนบ้าน ตลอดจนมีการทดลองนาแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนไปทดลองใช้กับเยาวชนและ
ครอบครัว พร้อมทั้งมีการวิพากษ์แนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน และปรับแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน ซึ่งคาดว่ าจะมีการดาเนินการปรับแนวทางฯ
เป็ น วงรอบสั ก 2 รอบ จนได้ แนวทางฯที่พร้อมใช้ โดยการดาเนินการวิ จัยครั้งนี้เ ป็นเพื่อแค่ การส ารวจข้อมู ล
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน และทา Focus group
กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อนบ้าน เพื่อหาร่างแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยทีมวิจัยคาดว่าจะดาเนินการขอทุนเพื่อ ทดลองนาแนว
ทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนฯไปทดลองใช้กับเยาวชนและครอบครัว ประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผน และปรั บ แนวทางการป้ องกัน และลดการสู บบุห รี่ในเยาวชนในโอกาสต่อไป การวิจัยครั้งนี้ จึงน่าจะเป็น
ทางออกในการช่วยป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน และคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวและชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการเสริ มให้ เยาวชนมีภู มิคุ้ม กัน ต่อต้ านการสู บบุ ห รี่ต่ อไปในอนาคต โดยคณะนัก วิจั ยคาดว่า หาก
โครงการวิจัยดาเนินการสาเร็จจะช่วยลดปัญหาการเกิดนักสูบรายใหม่ ลดผลกระทบด้านสุขภาพของควันบุหรี่มือ
สอง ลดปัญหาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเยาวชนที่เจ็บป่วยจากการสูบ
บุหรี่ เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลในการป้องกัน และการเลิกบุหรี่ อีกทั้ง ผลการวิจัยยังช่วยชี้นาบุคลากร
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ทางการแพทย์ และผู้วางนโยบายในการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ต่อไปในอนาคต
กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ซึ่งมีทั้งการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive
study) และการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) เป็ น การศึ ก ษาที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ร ะบบครอบครั ว
ผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยทฤษฎีระบบครอบครัว (Day, Gilbert, Settle, & Burr, 1995) เป็น
ทฤษฏีที่มองว่าครอบครัวเป็นระบบเปิด ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในตัว
ระบบเอง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้ระบบ
ครอบครัวคงอยู่ได้อย่างสมดุล โดยทฤษฏีระบบครอบครัวช่วยอธิบายว่าทาไหมสมาชิกในครอบครัวจึงมีพฤติกรรมที่
กระทาอยู่ ในสถานการณ์ ที่ก าลั งเผชิญ อยู่ ในขณะนั้น หลั ก ส าคั ญของทฤษฏีร ะบบครอบครั ว ประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการที่เกิดภายในระบบ และผลผลิตของระบบ ซึ่งปัจจัยนาเข้า หมายถึง
พลังงาน สสาร และข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกในครอบครัวรับมาจากสิ่งแวดล้อมนอกระบบครอบครัว หรือเป็นสิ่งที่
อยู่ภายในตัวของระบบเอง ซึ่งปัจจัยนาเข้าอาจส่งผลต่อการทาหน้าที่ต่างๆของครอบครัว และปัจจัยนาเข้าต่างๆจะ
ถูกระบบรับและดาเนินการผ่านกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ผลที่เกิดจากกระบวนการ
ต่างๆในระบบครอบครัวจะผลักดันปัจจัยนาเข้าให้เปลี่ยนเป็นผลผลิตที่ครอบครัวต้องการ นั้นก็คือ ภายในระบบ
ครอบครัว ปัจจัยนาเข้าเป็นลักษณะเฉพาะของสมาชิกแต่ละคน และการที่สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการต่างๆที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในครอบครัวหรือก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นภายในระบบเพื่อ
พยายามรั กษาสมดุ ล ของระบบครอบครั ว ให้ เกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ ส มาชิกแต่ล ะคนใน
ครอบครั วคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือทาหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และอยู่ร่ว มกันอย่างมี
ความสุขและเป็นปึกแผ่น ดังนั้น เมื่ อมีปัญหาเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ปัญหานั้นจะกระจาย
ส่งต่อไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ทาให้ระบบครอบครัวถูกกระทบ แต่เพื่อรักษาสมดุลของระบบครอบครัวให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่ อง สมาชิกในครอบครั วจะมีการตอบสนองต่อสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการร่วมตัว กันของสมาชิ กใน
ครอบครัวเพื่อตั้งรับและจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา หากสมาชิกในครอบครัวยังไม่สามารถรักษาสมดุลของ
ระบบครอบครัว ได้ สมาชิกในครอบครั ว จะพยายามค้นหาแหล่ งสนับสนุนจากชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อ
ขับเคลื่อนครอบครัวให้ผ่านวิกฤติและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่วนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลเดชมีพระราช
ดารัสแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อชี้นาการดาเนินชีวิตให้ทุกคนปฏิบัติตนในทางสายกลาง โดยเลือกแนวทางที่เหมาะ
กับตนเองที่สามารถทาให้ตนเองดาเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้สาเร็จลุล่วงลงได้ มุ่งเน้นให้ชีวิตผ่านพ้นวิกฤต และ
ก่อให้เกิดความมั่นคง และยั่ งยื นของการพัฒ นาในสิ่งต่างๆที่ต้องการปรับให้ ดีขึ้น โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ
1. ความพอประมาณ เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมี
เหตุผล เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ และ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเอง เป็นการเตรีย มตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้ริเริ่มสูบบุหรี่
และลดปริมาณการสูบบุหรี่ของเยาวชน ซึ่งดาเนินงานบนพื้นฐานของความร่วมมือ ความรู้ ประสบการณ์ และ
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คุณธรรมของครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดย
กรอบแนวคิดของการวิจั ยครั้งนี้จะดาเนินงานภายใต้วงรอบ 4 ขั้นตอนของ Waterman และคณะ (2001) ซึ่ง
ประกอบด้ว ย 1) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ (Situation analysis) 2) การวางแผน (Planning) 3) การปฏิบัติ
(Action) และ 4) การประเมินผล (Evaluation)
กรอบแนวคิดการวิจั ย ครั้งนี้ ได้นาองค์ประกอบหลั กสามองค์ประกอบของทฤษฏีระบบครอบครัว
(ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต) และสามองค์ประกอบหลักของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน) มาผสมผสานเป็นตัวกาหนดแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
เพื่อป้องกัน และลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยมองคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของเยาวชน (อายุ เพศ และระดับ
การศึกษา) ว่าเป็น “ปัจจัยนาเข้า” ที่เกิดขึ้นภายในระบบครอบครัว ส่วน “กระบวนการ” เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่
เยาวชนมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน/สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อพัฒนาแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ และแนวทางใน
การลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่ โดยผ่านกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน คือ ครอบครัว
และชุมชนร่วมกัน 1) วิเคราะห์หาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อ
เยาวชน 2) กาหนดแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน 3) การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน
และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนพลังของ
ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของเยาวชนให้ห่ างไกลจากการสูบบุหรี่ โดยอาศัย
หลักการดาเนินงานบนพื้นฐานของ “ความพอประมาณ” คือ การที่ครอบครัวและชุมชนร่วมกันคิดวิธีการป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่ทาให้วิถีชีวิตของเยาวชนโดนรบกวน หรือทาให้
เยาวชนขาดอิสระในชีวิตตามธรรมชาติที่เยาวชนคาดหวังไว้ ทั้งนี้ ครอบครัวและชุมชนต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆที่
อยู่รอบตัวเยาวชน ครอบครัว และชุมชนอย่างรอบคอบ “มีเหตุผล” อีกทั้งครอบครัวและชุมชน ต้องร่วมคิดกลยุทธ์
สร้าง“ภูมิคุ้มกัน” แก่เยาวชน เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในครอบครัวและชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักซึ่งเป็น “ผลผลิต” ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ การป้องกันและลดการ
สูบบุหรี่ในเยาวชน
เมื่ อมองปั จ จั ย แต่ล ะตั ว ภายในกรอบแนวคิ ด จะเห็ น ว่ าเยาวชนเป็น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของระบบ
ครอบครัว ที่มีลักษณะเฉพาะตามระยะพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ เยาวชนเป็นบุคคลคนหนึ่งในครอบครัวที่อยู่ใน
วัยอยากรู้อยากลอง ต้องการอิสระและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเยาวชนมีปัจจัยนาเข้าที่อยู่
ภายในตัวเอง ซึ่งเป็นบุ คลิกลักษณะเฉพาะตัวของเยาวชนและแตกต่างกันระหว่างเยาวชนแต่ละคน ลักษณะ
เฉพาะตัวของเยาวชนประกอบด้วย อายุ (13-19 ปี) เพศ (ชาย หญิง) ระดับการศึกษา (ไม่ได้เรียนหนังสือ ต่ากว่า
ประถม/ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าปริญญาตรี)
และการสูบบุหรี่ของเยาวชน (ไม่สูบ สู บ, หากสูบๆปริมาณเท่าไหร่ , ความถี่บ่อยแค่ไหน) ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการร่วมวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ร่วมกาหนดแนวทางในการป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน การปฏิ บัติตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน และการประเมินผลการปฏิบัติ ถูกมองว่าเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในระบบ ซึ่งข้อมูลการสูบบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่ของเยาวชนในภาพรวมจะถูกถ่ายทอดสู่สมาชิก
ในครอบครั ว เพื่อเป็ นข้อมูลพื้น ฐานในการร่วมกันวิเคราะห์ ห าพฤติกรรมการสูบบุห รี่ของเยาวชนและกาหนด
แนวทางในการป้องกัน การสูบบุหรี่ สาหรับเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ และแนวทางลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนที่
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สูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนกระบวนการผ่านการสนทนากลุ่ม จานวน 4 กลุ่ม (กลุ่มเยาวชน กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และ
กลุ่มเพื่อนบ้าน) กลุ่มละ 8-12 คน แนวทางที่ได้จากการสนทนากลุ่มซึ่งเข้าเกณฑ์ 3 ประการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้นคือ แนวทางที่มี “ความพอประมาณ” คือ แนวทางที่เยาวชนสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่รบกวนการ
ดาเนินชีวิตของเยาวชน หรือไม่ทาให้เยาวชนขาดอิสระ อีกทั้งต้องเป็นแนวทางที่ต้องเหมาะสมกับเยาวชน โดยผ่าน
การมองอย่างรอบคอบ “มีเหตุผล” สอดรับกับสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อเยาวชน เพื่อให้เยาวชน
สามารถสร้างเสริม “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับตนเองในการต่อต้าน และหนีห่างจากบุหรี่ ได้มากที่สุด ซึ่งการสนทนากลุ่ม
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมของสมาชิกในครอบครัวของเยาวชน และ
เพื่อนบ้ านในชุมชน โดยเน้น การปฏิบัติ เพื่อป้องกัน และลดการสู บบุหรี่ที่อยู่ บนทางสายกลาง เพื่อให้เยาวชน
สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ แต่มีความสุขในการเข้าร่วมการดาเนินการตามแนว
ปฏิบัติที่ครอบครัวและชุมชนได้วางไว้ (ยังไม่ได้ดาเนินการวิจัย) กระบวนการที่เกิดขึ้นจะเป็นการปรับสมดุลของ
ครอบครัว ที่มีเยาวชนสู บ บุห รี่ ให้ กลับ สู่ ภาวะปลอดบุหรี่ภ ายในครอบครัว ส่ว นครอบครัวที่เยาวชนไม่สู บบุห รี่
กระบวนการที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างเกราะป้องกัน ครอบครัว และช่วยให้ครอบครัวพร้อมที่จะเตรียมรับปัจจัยต่างๆที่
เป็นสิ่งเร้าล่อใจเยาวชน ทาให้เยาวชนรู้จักปรับตัว และมีเทคนิคในการปฏิเสธเมื่อเกิดความต้องการอยากริเริ่ม
ทดลองสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ คาดว่าจะใช้เวลา 4 เดือน ก่อนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับแนวทางการป้องกันและลดบุหรี่ในเยาวชนให้พร้อมใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมรับ ป้องกัน และลดการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนในอนาคต รายละเอียดกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1
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การวิเคราะห์
สถานการณ์
พอประมาณ

ครอบครัว

การ
ประเมินผล

มีเหตุผล

ปัจจัยนาเข้า
ครอบครัว

เยาวชน

ชุมชน

ครอบครัว

ความร่วมมือ

ความรู้

ครอบครัว

วางแนวทาง
ป้องกัน และ
ลดการสูบ
บุหรี่

ชุมชน
ประสบการณ์

ปฏิบัติตาม
แนวทาง

มีภูมิคุ้มกัน
คุณธรรม

กระบวนการ

เยาวชนไม่สูบบุหรี่ และเยาวชนสูบบุหรี่ลดลง

ผลผลิต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน
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ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการของ Waterman, et al. (2001)
เป็นเพียงแค่ การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวางแผน ส่วนการปฏิบัติ และการประเมินผล คาดว่าจะดาเนินการ
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาการทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
3. พัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
4. พัฒนาแนวทางการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
เป้าหมายการวิจัย
1. เยาวชนกลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน หน้าที่ของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนได้ครอบคลุม
2. เยาวชน บิดา มารดา และเพื่อนบ้านจานวน 4 กลุ่มๆละ 8-12 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อ
พัฒนาร่างแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน
3. เยาวชน บิดา มารดา และเพื่อนบ้านจานวน 4 กลุ่มๆละ 8-12 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อ
พัฒนาร่างแนวทางการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
4. ประชาชนชาวโคกครามจานวน 50 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาร่างแนวทางในการป้องกันและลดการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทาขอบเขตไว้ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา/ ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 เยาวชน หมายถึง ผู้มีอายุ 13-19 ปี ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ และสูบบุหรี่แต่ไม่
ติดบุหรี่
1.2 บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานในประเทศและต่างประเทศ หรือบุหรี่มวนเองที่
มวนจากกระดาษ ใบตองแห้ง ใบจาก หรือวัสดุอื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่นเท่านั้น
1.3 หน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การกระทาต่างๆของสมาชิกในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อเยาวชน
1.4 หน้าที่ของชุมชน หมายถึง การกระทาต่างๆของประชาชนในชุมชนที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
1.5 การป้องกันการสูบบุหรี่ หมายถึง วิธีการต่างๆที่ครอบครัวของเยาวชน และชุมชนที่เยาวชน
อาศัยอยู่ปฏิบัติต่อเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้เยาวชนริเริ่มสูบบุหรี่
1.6 การลดการสูบบุหรี่ หมายถึง วิธีการต่างๆที่ครอบครัวของเยาวชน และชุมชนที่เยาวชนอาศัย
อยู่ปฏิบัติต่อเยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ไม่ติดบุหรี่
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1.7 การมีส่วนร่วมของครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวของเยาวชนร่วมกันวิเคราะห์
หาสาเหตุของการสูบบุหรี่ ตั้งเป้าหมายเยาวชนปลอดบุหรี่ร่วมกัน หาแนวทางควบคุมและจัดการการสูบบุหรี่ ดึง
ทรัพยากรในครอบครัวมาดาเนินการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน และประเมินผลวิธีการป้องกันและลดการ
สูบบุหรี่ในเยาวชนเท่านั้น
1.8 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ร่วมกัน หา
มาตรการควบคุมและจัดการการสูบบุหรี่ในชุมชน และร่วมกันเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในเยาวชนเท่านั้น
2. ขอบเขตด้านประชากร
เป็นการศึกษาประชากรที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 13-19 ปี ทั้งที่เรียนหนังสือและไม่ได้เรียนหนังสือ
จานวน 647 คน สมาชิกในครอบครัวของเยาวชน (อาจเป็นบิดา มารดา พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ญ าติของ
เยาวชน) และประชาชนในตาบลโคกคราม รวมจานวน 4,269 คน
3. ขอบเขตด้านสถานที่
พื้นที่ๆศึกษาคือ พื้นที่ในหมู่ 1-12 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
พื้นที่ๆเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัยดังนี้
3.1 ใช้แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลที่บ้านของเยาวชนทั้ง 12 หมู่
3.2 การประชุมกลุ่มต่างๆ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมวิ จัย และการประชุมทีมวิจัย
จัดทีห่ อประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหงส์ หมู่ 3, 8, 9 ตาบลโคกคราม อาเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 เวทีประชาคมพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน จัดที่หอประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลคาดว่าจะวิเคราะห์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบ้านหงส์ หมู่ 8 และที่หอประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า
3.5 เขียนรายงานการวิจัย 2 ที่คือ ฝ่ายเวชกรรมส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า และที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แม้ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ แต่ภายหลัง
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนคาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยลดอัตราการเกิดนักสูบรายใหม่
2. ลดผลกระทบด้านสุขภาพของควันบุหรี่มือสอง
3. ลดปัญหาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
4. ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเยาวชนที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่
5. เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
6. เกิดคู่มือและสื่อในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
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บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสู บบุ หรี่ เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ เป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต และการเกิดโรคที่
สามารถป้องกันได้ โดยทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคทางเพศสั ม พั น ธ์ และโรคมะเร็ ง ต่ า งๆเพิ่ ม ขึ้ น (Touvier, et al., 2013; Gellert, Schöttker, &
Brenner, 2012) และเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ในแต่ละปีมีจานวนประชากรมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก
ตายจากโรคที่มีการเกี่ยวข้องกับการสูบ บุหรี่ (World Health Organization, 2014) ประมาณร้อยละ 70 ของผู้
สูบ บุห รี่ เริ่ มสู บ บุห รี่ก่อนอายุ 18 ปี และส่ ว นใหญ่จะสู บต่อเนื่องจนเข้าสู่ วัยผู้ใหญ่ (Khuder, Dayal, & Mutgi,
1999) การป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชน และช่วยให้เยาวชนสามารถเลิกบุหรี่ได้ จะช่วยลดจานวนผู้เสียชีวิต
จากการสู บบุ หรี่ ได้ในระยะยาว ส่ วนการเลิ กบุห รี่ทาให้ ความเสี่ ยงในการเป็นโรคต่างๆลดลง เช่น มะเร็งปอด
(Korean Society for Health Promotion and Disease Prevention, 2012) การที่ เ ยาวชนสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
อันตราย เนื่องจากเยาวชนยังมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจไม่เต็มที่ ดังนั้น สารเคมีต่างๆที่อยู่
ในบุหรี่ก็จะก่ออันตรายต่อเยาวชนได้ง่ายขึ้น (Gupta, et al., 2009) ทาให้เยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
เรื้อรัง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายหากเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ
น้อยๆ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ ได้แก่ วัฒนธรรม อิทธิพลจากเพื่อน การทาหน้าที่ของครอบครัว
การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สื่อ เป็นต้น
หากเยาวชนไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมในการเลิกบุหรี่ เยาวชนก็จะสูบจนพวกเขาเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ ดังนั้น การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนที่ชัดเจน และนาไปปฏิบั ติได้จริ ง จึ งเป็นสิ่ งจาเป็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทีมวิจัยจึงได้ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหา 5 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป และวิถีชีวิตของครอบครัวในตาบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ทฤษฎีระบบครอบครัว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. โทษของการสูบบุหรี่ในเยาวชน
4. การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน
5. การเลิกสูบบุหรี่ในเยาวชน
โดยเนื้อหาต่างๆมีการนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและวิถีชีวิตของครอบครัวในตาบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือ
3,348,755 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท ทิศ
ใต้ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีและจั งหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10
อาเภอ 110 ตาบล และ 1,007 หมู่บ้าน ส่วนหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแยกเป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเทศบาลตาบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 91 แห่ง มี

13

ประชากรทั้งสิ้น 843,454 คน รายได้ประชากร 49,542 บาท/ปี/คน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)
ตาบลโคกครามเป็นตาบลหนึ่งใน 14 ตาบลของอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี "โคกคราม"
เป็นชื่อหย่อมบ้าน ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นชุกชุม คือ "ต้นคราม" ซึ่งโบราณเรียกว่า "โคกต้นคราม" ต่อมาเรียกกันสั้น
ลงเป็น "บ้านโคกคราม" ตาบลโคกครามตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 10 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตาบลท่าระหัด อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลจระเข้
ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดต่อกับตาบลองครักษ์และตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (เทศบาล
ตาบลต้นคราม, 2558) ตาบลโคกครามห่างจากกรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
แบ่งเขตปกครองเป็ นหมู่ที่ 1-12 โดยมีชื่อเรียกหมู่บ้านตามลาดับ ดังนี้ บ้านขนมจีน บ้านสวนขิง บ้านลานคา
บ้านใหม่ เทศบาลต้นคราม บ้านแขก บ้านปากคลองกุ่ม บ้านหงส์ บ้านลาบัว บ้านประตูเลื่อน บ้านศาลาแดง
และบ้านโรงนาโดยพื้นที่ของหมู่ 5 ทั้งหมู่ พื้นที่ของหมู่ 4 และหมู่ 10 บางส่วน อยู่ในเขตเทศบาลต้นคราม
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลโคกครามมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5
และ 6 นอกจากนั้นตาบลโคกครามยังมีแหล่งน้าธรรมชาติเช่นลาน้าลาห้วยและคลองจานวน 7 สาย (คลองโพธิ์
คอย คลองเจ็ก คลองบางยี่หน คลองพระยาบันลือ คลองระบายน้าใหญ่สุพรรณ 4 คลองลาตาแดง และคลองวัด
น้อย) ลารางจานวน 5 สาย (ลารางอ้ายเฉด ลารางอ้ายโพรก ลารางสองคลอง ลารางอ่าวหม้อแกง และลารางลาด
ขุนพล) และมีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นจานวน 14 แห่ง (สระเก็บน้า 3 แห่ง และประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) 11 แห่ง)
ตาบลโคกครามมีถนนใช้ในการเดินทางและขนส่งจานวน 6 สาย ดังนี้ 1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
(กรุงเทพมหานคร-สุพรรณบุรี) ผิวคอนกรีต 6 ช่องจราจรผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 และหมู่ 11 ตาบลโคกคราม
2) ถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี–บางปลาม้าผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร (สายเลียบแม่น้าท่าจีน) ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1,
2, 3, และหมู่ 4 ตาบลโคกคราม 3) ถนนลาดยางสายบ้านพรหมแดน-โคกครามผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ผ่าน
พื้น ที่ห มู่ที่ 9 ตาบลโคกคราม 4) ถนนลาดยางสายบ้ านลานคาเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผิวจราจร
กว้ าง 8.00 เมตร ผ่ า นพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 3 ต าบลโคกคราม 5) ถนนลู ก รั ง คั น กั้ น น้ าชลประทานผั ก ไห่ ผิ ว จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อกับถนนลาดยางสายพรหมแดน-วัดศาลาท่าทรายเขตติดต่อองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลจระเข้ใ หญ่ และ 6) ถนนคัน กั้นน้ าชลประทานผั ก ไห่ ส ายหลั งโรงพยาบาลบางปลาม้า -บ้า น
องครักษ์ ผิวลูกรังกว้าง 8.00 เมตร ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 7, 8 และ หมู่ที่ 12 ตาบลโคกคราม
ตาบลโคกครามมีครัวเรือนทั้งหมด จานวน 2,262 ครัวเรือน ครอบครัวส่วนใหญ่ในตาบลโคกคราม
เป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 54) โครงสร้างครอบครัวจะมีทั้งครอบครัวที่มีพร้อมทั้งบิดา มารดา (ร้อยละ 45)
และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีบิดาหรือมารดาที่ เลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียวเนื่องจากสามี /ภรรยาเสียชีวิต (ร้อยละ 40)
ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ครอบครัวที่เกิดการหย่าร้างมีน้อย บางครอบครัวเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นอาศัยอยู่กับปู่ ย่า
ตา ยาย เพราะบิดา-มารดาทางานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆ การสร้างบ้านเรือนในตาบลโคกครามจะ
ปลูกห่างกันตามอาณาเขตของพื้นที่ไร่ นาซึ่งแต่ละครอบครัวถือกรรมสิทธิ์ หากลูกหลานแต่งงานมักจะปลูกบ้านไว้
ใกล้กับครอบครัวเดิม ตาบลโคกครามมีประชากรทั้งสิ้น 4,269 คน เป็นเพศชาย 2,007 คน เพศหญิง 2,262 คน มี
เยาวชนจานวน 647 คน วัยผู้ใหญ่จานวน 2,127 คน ผู้สูงอายุจานวน 830 คน (ฐานข้อมูลประชากรตาบลโคก
คราม, 2556) ประชากรส่ ว นใหญ่มี อาชี พรับจ้ างทั่ว ไป (จานวน 1,543 คน) รองลงมาคืออาชีพ เกษตรกรรม
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(จานวน 477 คน) เช่น ทานาข้าว (ปีละ 2 ครั้ง) ทาไร่นาส่วนผสมทาสวน เลี้ยงสัตว์ประเภทไก่ กุ้งและปลา เป็นต้น
ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย (จานวน 255 คน) และ รับราชการ (จานวน 229 คน) เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (จานวน 1,989 คน) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา (จานวน 890 คน) และปริญญา
ตรี (จานวน 342 คน)
ตาบลโคกครามมีแหล่งประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น วัดจานวน 9 วัด (วัดอู่ทอง วัดน้อย วัดดอกบัว
วัดกลาง วัดขวาง วัดลานคา วัดมณีวรรณ วัดปากคลองกุ่ม วัดลาดหอย) โรงพยาบาลชุมชน จานวน 1 แห่ ง
(โรงพยาบาลบางปลาม้า) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน จานวน 11 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลานคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัฒนา) โรงเรียนประถมศึกษา 3
แห่ง (โรงเรียนวัดขวาง โรงเรียนวัดลานคา และโรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียน
บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์) มหาวิทยาลัย 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนประจาตาบล 1 แห่ ง (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านโรงนา) ห้ องสมุดประจาตาบล 1 แห่ง (ห้องสมุด
ประชาชนวัดดอกบัว) ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน 2 แห่ง (หน้าวัดลานคาและศาลารวมใจบ้านศาลาแดง) โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง ปั๊มน้ามัน 2 แห่ง ปั๊มหลอด 5 แห่งและร้านค้าปลีก 30 แห่ง นอกจากนั้น ตาบลโคก
ครามยังมีการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีสายตรวจรถยนต์และสายตรวจ
รถจักรยานยนต์ของสถานีตารวจภูธรบางปลาม้า ออกตรวจพื้นที่ของตาบลโคกครามทุกวันและยังมีความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนบ้านเพราะประมาณร้อยละ 50 ของครัวเรือนในตาบลโคกครามมีโทรศัพท์มือถือ
ใช้ และยังมีตู้โทรศัพท์สาธารณะถึง 10 ตู้ มีศูนย์อินเตอร์เน็ตประจาหมู่บ้านจานวน 2 ศูนย์ และยังมีไฟฟ้าเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน นอกจากนั้นประชาชนในตาบลโคกครามยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทาประโยชน์ให้แก่
หมู่บ้านในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 1 กลุ่ม สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 11 กลุ่ม อาสาสมัครยาเสพติด จานวน 1 กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จานวน 11 กลุ่ม กลุ่ม
เกษตรกรทานาจานวน 11 กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์จานวน 11 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านจานวน 11 กองทุนและยังมี
อาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบลถึง 24 คน
วิถีชีวิตของชาวโคกครามเป็นแบบเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันเกือบทั้งหมู่บ้าน เพื่อนบ้านมักมี
น้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ตื่นนอนเวลาประมาณ 6 นาฬิกา เข้านอนเวลาประมาณ 20 นาฬิกา
หลังตื่นนอน วัยทางานส่วนใหญ่จะออกไปทางานนอกบ้านในตัวเมือง หรือจังหวัดใกล้เคียง พอตกเย็นจะกลับมาใช้
ชีวิตอยู่กับครอบครัว บางคนจะเช่าบ้าน และใช้ชีวิตอยู่ใกล้ที่ทางาน ซึ่งส่วนใหญ่มักทางานในจังหวัดใกล้เคียง เช่น
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม แล้วกลับบ้านเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ผู้ที่อยู่เฝ้าบ้านส่วนใหญ่
เป็นวัยผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย ซึ่งมักใช้ชีวิตเกือบทั้งวันทางานอยู่ในไร่ นา สาหรับเยาวชนส่วนใหญ่ตื่น
ขึ้นมาจะอาบน้าแต่งตัว แล้วช่วยครอบครัวทางานบ้านเล็กๆน้อยๆ ก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเพื่อศึกษาหา
ความรู้ จนถึงตอนเย็นก็จะกลับบ้านมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว แต่ยังมีเยาวชนบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งมักใช้
เวลาในแต่ละวันกับการทางานหาเงินมาจุลเจือครอบครัว มีบางกลุ่มใช้ เวลาว่างช่วงกลางวันในการเล่นการพนัน
และตกเย็นจะมีการนั่งพูดคุยหรือรวมกลุ่มกันบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพฤติกรรมการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของชาวโคกครามเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวโคกคราม
โดยรูปแบบการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละวันจะมีทั้งดื่มเป็นกลุ่ม และดื่มเพียงลาพังในบ้านเรือนของ
ตนเอง สาหรับเยาวชนมักมีการร่วมกลุ่มกันบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่จะดื่มฉลองในโอกาสต่างๆ
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เช่น งานวันเกิด ฉลองสอบเสร็จ ฉลองสอบผ่าน หรือฉลองที่ชนะพนันบอลเพื่อน เป็นต้น ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
นิยมบริโภคมีทั้ง เบียร์ เหล้าแดง/เหล้าสี เหล้าขาว ยาดองหล้า บรั่นดี เหล้าพื้นบ้าน (อุ/ กะแช่/ สาโท)ไวน์ น้า
ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ และ เหล้าจีน/ เซี่ยง โดยเยาวชนส่วนใหญ่นิยมดื่มเบียร์มากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อ
อื่น แต่วัยผู้ใหญ่มักชอบดื่มเหล้าขาวกาญจบุรี (ฐานข้อมูลพื้นฐานระดับตาบลโคกคราม, 2556)
นอกจากนั้น ชาวโคกครามเกือบทุกครัวเรือนสูบบุหรี่ โดยเฉพาะวัยทางานจะสูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัย
และไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ มีหลายครอบครัวที่ผู้ใหญ่ใช้ให้เยาวชนไปซื้อบุหรี่เป็นประจา และมีบางครอบครัวที่
บิดา อนุญาตให้บุตรสูบบุหรี่ได้ การที่เยาวชนเห็นคนรอบข้างในชุมชนสูบบุหรี่ทาให้คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ
และเป็นที่ยอมรับของครอบครัว และชุมชน ดังนั้น เยาวชนจึงสูบบุหรี่เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในชุมชน สิ่งที่
น่าเป็นห่วงคือเยาวชนหลายรายที่แอบสูบบุหรี่โดยพยายามปกปิดไม่ให้ครอบครัวและคนรอบข้างรู้ว่าตนสูบบุหรี่
เมื่อเพื่อนบ้านเห็นเยาวชนสูบบุหรี่ก็ไม่กล้าตักเตือน เพราะกลัวโดนเยาวชนทาร้าย มีหลายครั้งที่เพื่อนบ้านแจ้งให้
บิดา-มารดาของเยาวชนรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน แต่กลับถูกบิดา-มารดาของเยาวชนต่อว่า หาว่าใส่
ร้ายบุตรของตน ชาวโคกครามจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ของเยาวชน ประกอบกับคนในครอบครัว
ของเยาวชนส่วนใหญ่สูบบุหรี่ จึงทาให้ปัญหาการสูบบุหรี่กลายเป็นปัญหาเรื้ อรัง และมีเยาวชนรายใหม่สูบบุหรี่
อย่ างต่ อเนื่ อง การที่จ ะวางแผนป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ และแก้ ไขพฤติ ก รรมการสู บ บุห รี่ ของเยาวชนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นต้องเข้าใจทฤษฏีระบบครอบครัวที่เป็นทฤษฏีหลักที่จะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของเยาวชนและ
สมาชิกในครอบครัว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้เยาวชนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เยาวชนมีแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ที่ เยาวชนสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่รบกวนการ
ดาเนินชีวิตของเยาวชน หรือไม่ทาให้เยาวชนขาดอิสระ อีกทั้งต้องเป็นแนวทางที่ต้องเหมาะสมกับเยาวชน โดยผ่าน
การมองอย่างรอบคอบ มีเหตุผล สอดรับกับสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อเยาวชนจากครอบครัว และ
เพื่อนบ้านของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในการต่อต้าน และหนีห่างจากบุหรี่
ได้มากที่สุด ซึง่ เนื้อหาของทฤษฏีระบบครอบครัว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูกสรุปไว้ในหัวข้อถัดไป
2. ทฤษฎีระบบครอบครัว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีระบบครอบครัว
ทฤษฏี ร ะบบครอบครั ว (Day, et al., 1995) เป็ น ทฤษฏี ที่ ม องว่ า ครอบครั ว เป็ น ระบบเปิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในตัวระบบเอง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้ระบบครอบครัวคงอยู่ได้อย่างสมดุล โดยทฤษฏีระบบ
ครอบครัวช่วยอธิ บายว่าทาไหมสมาชิกในครอบครัวจึงมีพฤติกรรมที่กระทาอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ใน
ขณะนั้น หลักสาคัญของทฤษฏีระบบครอบครัวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการที่เกิด
ภายในระบบ และผลผลิตของระบบ ซึ่งปั จจัยนาเข้าหมายถึง พลั งงาน สสาร และข้อมูลข่าวสาร ที่ส มาชิกใน
ครอบครัวรับมาจากสิ่งแวดล้อมนอกระบบครอบครัว หรือเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของระบบเอง ซึ่งปัจจัยนาเข้าอาจ
ส่งผลต่อการทาหน้าที่ต่างๆของครอบครัว และปัจจัยนาเข้าต่างๆจะถูกระบบรับและดาเนินการผ่านกระบวนการ
การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ผลที่เกิดจากกระบวนการต่างๆในระบบครอบครัวจะผลักดันปัจจัยนาเข้า
ให้เปลี่ยนเป็นผลผลิตที่ครอบครัวต้องการ นั้นก็คือ ภายในระบบครอบครัว ปัจจัยนาเข้าเป็นลักษณะเฉพาะของ
สมาชิ กแต่ ล ะคน และการที่ส มาชิก ในครอบครัว มี ปฏิสั มพัน ธ์กันจะก่อ ให้ เ กิดกระบวนการต่างๆที่เ อื้อให้ เกิ ด
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ประโยชน์ สู ง สุ ด ภายในครอบครั ว หรื อ ก่อ ให้ เ กิ ดผลผลิ ต ขึ้ นภายในระบบเพื่ อ พยายามรัก ษาสมดุ ล ของระบบ
ครอบครัวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม
หรือทาหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นปึก แผ่น ดังนั้นเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น จากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ปัญหานั้นจะกระจายส่ งต่อไปยัง สมาชิกคนอื่น ๆ ทาให้ ระบบ
ครอบครัวถูกกระทบ แต่เพื่อรักษาสมดุลของระบบครอบครัวให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง สมาชิกในครอบครัวจะมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัวเพื่อตั้งรับและจัดการกับพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา และขับเคลื่อนครอบครัวให้ผ่านวิกฤติและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ในทฤษฏีระบบครอบครัวจะมองครอบครัวว่ามีความเป็นองค์รวมคือ ครอบครัวเกิดขึ้นจากหลาย
องค์ประกอบรวมกันมากกว่าเกิดขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกแต่ละคน (Day, et al., 1995) ดังนั้นการเข้าใจ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งจึงไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างในครอบครัวได้ โดยระบบครอบครัวมีความสามารถที่จะจัดการ
ตัวเองให้ผ่านพ้นความท้าทายในชีวิตและปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
(Boss, Doherty, LaRossa, Schumm, & Steinmetz, 1993) นั่นคือ สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถที่จะตั้ง
จุดมุ่งหมายร่วมกันโดยผ่านกระบวนการต่างๆภายในครอบครัว กระบวนการเหล่านี้ประกอบด้วย การทาหน้าที่
ของครอบครัว แบบแผนการสื่อสารในครอบครัว ความขัดแย้งในครอบครัว ความเป็นหนึ่งเดี ยวในครอบครัว ความ
ผูกพันของครอบครัว และการปรับตัว ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะทาให้เข้าใจกระบวนการ
เหล่านี้ได้ นอกจากนั้น ครอบครัวยังมีความเป็นพลวัตร คือ แบบแผนของกระบวนการต่างๆภายในครอบครัวมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และครอบครัวมีกฎและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อจัดการกับแบบแผนต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทา
ให้ครอบครัวสามารถดารงอยู่ได้ (Cox & Payley, 2003) การเป็นพลวัตรของครอบครัวเกิดขึ้นจากครอบครัวมีการ
แลกเปลี่ยนพลังงานและสสารภายในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวพบกับความ
ท้าทายในชีวิตประจาวัน และมีการปรับตัว ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความสมดุลของครอบครัว (Turnbull & Turnbull,
2001) นั้นคือ สมาชิกในครอบครัวจะช่วยกันปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนในครอบครัว เพื่อคงความสมดุล
ของครอบครั ว ถ้าหากครอบครั ว ขาดความสมดุล ครอบครัว จะสร้างกฎเกณฑ์ และตั้งเป้าหมา ยร่วมกัน เพื่อ
พยายามหาแนวทางแก้ไข โดยครอบครัวจะมีทางเลือกหลายทางเลือกเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน
นอกจากนั้นภายในระบบ ครอบครัวยังพยายามรักษาโครงสร้างของครอบครัวให้คงอยู่ แม้ว่าสมาชิก
จะเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆในชีวิต โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีการปรับกฎระเบียบที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาสิ่ง
ที่มาคุกคามวิถีชีวิตของคนในครอบครัว และพยายามหาแนวทางใหม่ๆมาปรับใช้ เพื่อลดความกดดันที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอ ที่สาคัญคือ ระบบครอบครัวจะมีกลไกป้อนกลับโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้ระบบเกิดความสมดุล ซึ่งระบบป้อนกลับภายในครอบครัวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดย
กลไกป้อนกลับด้านลบจะทาหน้าที่ซ่อมแซมหรือรักษาความสมดุลของระบบ โดยเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นใน
ระบบๆจะใช้กลไกป้อนกลับด้านลบนาระบบครอบครัวกลับสู่ภาวะสมดุล ในขณะที่กลไกป้อนกลับด้านบวกจะทา
หน้าที่อยู่อย่างสม่าเสมอภายในครอบครัว เพื่อรักษาสมดุลของระบบให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Boss, et al., 1993)
การนาทฤษฎีระบบครอบครัวมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการ
สูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ทาให้ทีมวิจัยสามารถดึงศักยภาพของครอบครัวและ
ชุมชนมาช่ว ยในการป้ องกันและลดการสูบ บุหรี่ในเยาวชนได้ครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีระบบ
ครอบครัวทาให้เข้าใจว่าเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทาให้ครอบครัวและชุมชน
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เข้าใจวิถีชีวิต และพฤติกรรมต่างๆของเยาวชน เมื่อเยาวชนติดบุหรี่จะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเยาวชน ครอบครัว
และชุมชน ทาให้ครอบครัวและชุมชนเกิดภาวะเสียสมดุล เพื่อปรับให้ระบบครอบครัวและชุมชนสามารถดาเนิน
ต่อไปได้อย่างมีความสุข ครอบครัวและชุมชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดบุหรี่ของเยาวชน
และพยายามป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ดังนั้น การนาข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มของ
เยาวชน ครอบครัวและชุมชนมาพัฒนาเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน ทาให้ได้แนวทางที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชน สอดรับกับบริบทของครอบครัว และชุมชน จึงคาดว่าแนวทางใน
การป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้จะสามารถนาไปให้เยาวชนปฏิบัติได้จริง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางสายกลางของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีจิตใจ
ที่พอเพียง มีความเพียรอย่างพอเพียง มีปัญญาพอเพียง มีวัฒนธรรมพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่พอเพียง และมีความ
เอื้ออาทรต่อกันอย่างพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่บูรณาการ เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพีย งในระดับบุ คคล คือ ความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ
เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด หรือกล่าวโดยสรุปคือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดารงชีวิต โดยผู้
ทีด่ าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องคานึงถึง 1. ความพอประมาณ ซึ่งเป็นความพอดี ไม่น้อยเกินไปและ
ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจต่างๆต้องพิจารณาอย่างมี
เหตุผล โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ 3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการ
เตรี ย มตัว ให้ พร้ อมรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็น
พื้นฐานในการดาเนินชีวิต นั้นคือ คนเราจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนให้มีสานึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การดาเนินชีวิตแบบพอเพียงควรยึดหลัก ดังนี้
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกัน ในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา
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การน าแนวคิ ด พอเพีย งมาประยุกต์ ใช้เ พื่อพั ฒ นาแนวทางในการป้ องกั นและลดการสู บบุ ห รี่ใ น
เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อาศัย หลัก 3 ประการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นั้นคือ
แนวทางที่มี “ความพอประมาณ” คือ แนวทางที่เยาวชนสามารถปฏิบัติได้จริงในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ ซึ่ง
ต้องเป็นแนวทางที่ไม่รบกวนการดาเนินชีวิตของเยาวชน หรือไม่ทาให้เยาวชนขาดอิสระ อีกทั้งต้องเป็นแนวทางที่
ต้องเหมาะสมกับเยาวชน โดยผ่านการมองอย่างรอบคอบจากครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลัก “การมีเหตุผล”
สอดรับกับสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างเสริม “ภูมิคุ้มกัน”
ให้กับตนเองในการต่อต้าน และหนีห่างจากบุหรี่ได้มากที่สุด โดยจะทาการสนทนากลุ่มทีต่ ั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
ร่วมมือ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมของเยาวชน สมาชิกในครอบครัวของเยาวชน และเพื่อนบ้านในชุมชน
โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการลดการสูบบุหรี่ที่อยู่บนทางสายกลาง เพื่อให้เยาวชนสามารถปรับพฤติกรรม
ของตนเองได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ แต่มีความสุขในการเข้าร่วมการดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ครอบครัวและ
ชุมชนได้วางไว้ กระบวนการที่เกิดขึ้นจะเป็นการปรับสมดุลของครอบครัว ที่มีเยาวชนสูบบุหรี่ให้กลับสู่ภาวะปลอด
บุหรี่ภายในครอบครัว ส่วนครอบครัวที่เยาวชนไม่สูบบุหรี่ กระบวนการที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างเกราะป้องกัน เยาวชน
และครอบครัว ช่ว ยให้ครอบครัวพร้อมที่จะเตรียมรับปัจจัยต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าล่อใจเยาวชน ทาให้เยาวชนรู้จัก
ปรับตัว และมีเทคนิคในการปฏิเสธเมื่อเกิดความต้องการอยากริเริ่มทดลองสูบบุหรี่ และมีเพื่อนบ้านในชุมชนมา
หนุนเสริม คอยช่วยเหลือ เมื่อครอบครัวสามารถจัดการพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนได้
โทษของการสูบบุหรี่ในเยาวชน
การสูบบุหรี่ในเยาวชนกาลังเป็นปัญหาสาคัญในปัจจุบัน พบว่าเยาวชนทั้งเพศหญิงและเพศชายสู บ
บุหรี่ทั้งสองเพศ แต่เยาวชนชายมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่าเยาวชนหญิง บุหรี่ส่งผลกระทบมากทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจของเยาวชน ทั้งนี้เนื่องจากควันบุหรี่มีสารพิษต่างๆ หลายชนิด ซึ่งก่อให้เกิดโทษ โดยเฉพาะทาร์ (Tar)
คาร์บอนมอน๊อคไซค์ (Carbon monoxide) และ นิโคติน (Nicotine) ซึ่งทาร์และคาร์บอนมอน๊อคไซค์ เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนนิโคตินมีโทษน้อยกว่า แต่จะทาให้ผู้สูบ
ติดบุห รี่และเลิกได้ย าก ถ้าสูบ บุ หรี่ 1 มวน ร่างกายจะได้รับนิโ คตินในควันบุหรี่ 0.2– 2 มิล ลิกรัม หากมีอยู่ใน
ร่างกายถึง 70 มิลลิกรัม จะทาให้ถึงแก่ความตายได้ นิโคตินจะทาให้ไขมันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดหัวใจตีบ
และเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหล่อเลี้ยง ทาให้ความดันสูง หัวใจเต้นเร็ วทาลายเนื้อปอดและถุงลมปอด นอกจากนี้
ควันบุหรี่ยังมีสารอีกไม่น้อยกว่า 20 ชนิด เช่น สารหนู สารฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
ทั้งสิ้น ดังนั้น การสูบบุหรี่จึงเป็นสาเหตุทาให้เยาวชนเป็นโรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งตับอ่อน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคถุงลม
โป่งพอง นอกจากนั้น เยาวชนที่สูบบุหรี่เป็นประจาจะมีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น การ
สูบบุหรี่จะทาให้แผลหายช้าและทาให้ยายับยั้งการหลั่งกรดบางชนิดทางานได้ผลไม่ดี อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสาคัญของ
โรคมะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร นอกจากเกิดโรคต่างๆแล้วการสูบบุหรี่ทาให้มีอาการท้อง
แน่น อืด เบื่ออาหาร หน้าเหี่ยว แก่เร็ว ฟันดา และมีกลิ่นปาก อีกทั้งยัง เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น โดย
การสูบบุหรี่จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น รกเกาะต่า รกลอกตัวก่อนกาหนด
ทารกคลอดก่อนกาหนด เป็นต้น อีกทั้งทาให้ทารกมีน้าหนักแรกคลอดน้อยกว่าทารกปกติประมาณ 170 กรัม
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นอกจากการสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดผลเสียทางด้านร่างกายแล้ว การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านจิตใจของเยาวชน จะเห็น ได้จากเยาวชนในปัจจุบันนี้มีความเครียดในการปรับตัวมากขึ้น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เยาวชนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาทางด้านครอบครัว
บางคนก็สูบบุหรี่เพื่อระบายความเครียด ทาให้เยาวชนส่วนใหญ่เลยหันมาสูบบุหรี่มากขึ้น เยาวชนที่สูบบุหรี่เรื้อรัง
อาจจะทาให้มีแนวโน้มที่จะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความวิตกกังวล ผลการสารวจพบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ 20
มวน/วัน หรือมากกว่าจะมีบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล และอาจได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติด้านอารมณ์ มี
บุคลิกภาพต่อต้านสังคม และมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นตามมาในที่สุด (อรวรรณ ฆ้องต้อ, 2558) อีกทั้งการสูบ
บุหรี่ยังเป็นสาเหตุที่ทาให้ความจาและความคิดของเยาวชนบกพร่อง มีไอคิวต่ากว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่
เพียงแค่เท่านั้น เยาวชนที่สูบบุหรี่ยังถูกสังคมดูถูก ไม่อยากให้บุตรหลานของตนมาคบหาสมาคมด้วย เพราะกลัวว่า
การสูบบุหรี่จะผลักดันให้มีการมั่วสุ่มยาเสพติด และก่อปัญหาสังคมตามมา
อันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นสิ่งที่ครอบครัว และชุมชนไม่ควรจะมองข้าม เพราะ
จากสถิติการสูบบุหรี่ในเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น และบุหรี่ไม่ได้เป็นมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเพียงอย่าง
เดียว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพจิต ของเยาวชน นอกจากนี้การสูบบุหรี่ในเยาวชนยังเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนก่อ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ตามมาได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสพยาเสพติด ดังนั้น การพัฒนาแนว
ทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี
วิธีหนึ่งที่จะช่วยตัดวงจรพิษภัยของบุหรี่ที่ส่งผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจของเยาวชน
การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน
การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคม เมื่อเยาวชนติด
บุหรี่แล้วจะเกิดความยากลาบากในการเลิกสูบบุหรี่ ดังนั้นนักวิชาการ หน่อยงานต่างๆ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
จึงควรมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ รวมทั้งควรเน้นการเพิ่มความรู้และทักษะคติด้านบวก
ต่อการไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ศักยภาพของตนเองและเพิ่ม ทักษะในการปฏิเสธเมื่อมีผู้ชักชวนให้สูบบุหรี่ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมื อจากหลายฝ่ายทั้งโรงเรียน
ครอบครั ว และชุ ม ชน (Muller-Riemenschneider, Bockelbrink, Reinhold, Rasch, Greiner, & Willich,
2008) ในอดีตที่ผ่านมามีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนหลายรูปแบบแต่ที่ได้ผลดีมดี ังนี้
1. การให้สุขศึกษาในโรงเรียน
สุขศึกษาที่ให้ประกอบด้วย 1) การสอนให้เยาวชนรู้จักอิทธิพลทางสังคม หรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลใน
การกระตุ้นให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ เช่น การโฆษณาของบริษัทยาสูบ แรงกดดันจากเพื่อนๆ พร้อมทั้งมีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการโฆษณาการขายบุหรี่ให้แก่เยาวชน 2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่
และทักษะการปฏิเสธการสูบบุ หรี่ 3) ค้น หาความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับยาสูบ กระตุ้นให้ มีการปรับ ตัวในเชิงบวก
เกี่ยวกับอารมณ์ ความเครียด และแรงกดดันจากเพื่อนๆ 4) ช่วยเยาวชนพัฒนาทักษะในการมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง แนะนากลยุทธ์ในการยอมรับกฎและข้อจากัดต่างๆ ฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา และความสามารถในการรู้เท่าทันสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ 5) บรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เข้าสู่หลักสูตรในโรงเรียน 6) ป้องกันการสูบ
บุหรี่โดยการใช้การช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน 7) ฝึกอบรมครูให้มีทักษะในการช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ 8) สอน
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ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้อ งกันการสูบบุหรี่ 9) ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการสร้างข้อตกลงสาธารณเพื่อ
ป้ อ ง กั น ก า ร สู บ บุ ห รี่ ( Leiva, Estela, Torrent, Calafat, Bennasar, & Yáñez, 2014; Voogd, 2014;
Stathopoulos & Sourtzi, 2013)
2. การมีส่วนร่วมของครอบครัว
เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดย 1) กระตุ้นผู้ปกครองให้
มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 2) ให้ผู้ปกครองเรียนรู้สถานการณ์ที่เสี่ยงสาหรับเยาวชน 3) สร้างกฎและ
ข้ อ จ ากั ด ต่ า งๆภายในครอบครั ว 4) เข้ ม งวดต่ อ กฎการสู บ บุ ห รี่ ใ นครอบครั ว 5) สร้ า งครอบครั ว ปลอดบุ ห รี่
6) ป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ 7) ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว และ 8) เพิ่มความผูกพันให้เกิดขึ้น
ภ า ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว (Leiva, Estela, Torrent, Calafat, Bennasar, & Yáñez, 2014; O’Byrne, Haddock, &
Poston, 2002; Jackson, Bee-Gates, & Henriksen, 1994)
3. การใช้ internet
การใช้ internet มีผลกระทบต่อการสูบบุหรี่และพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่
ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ internet ซึง่ โปรแกรมช่วยป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้ internet ที่ผ่านมามักจัดสัปดาห์
ละครั้ง ถึง เดือนละครั้ง ใช้เวลา 1-7 เดือนต่อโปรแกรม ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 30 นาทีถึง 2
ชั่วโมง (Buller, Borland, Woodall, Hall, Hines, Burris-Woodall, et al., 2008) โดยมีการฉายมัติมีเดีย การ
สะท้อนกลับพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นรายบุคคลโดยส่งข้อมูลทาง internet การพูดคุยทางห้องสนทนา การถามตอบ
การเลิกสูบบุหรี่ในเยาวชน
การเลิ กสู บบุ หรี่ ทาให้ อัตราการเจ็บป่ว ย และการเสียชีวิตจากมะเร็งและโรคอื่นๆลดลง (Gerber,
Myers, & Goldbourt, 2012; Papathanasiou, Milionis, Toumpoulis, Kalantzi, Katsouras, Pappas, et
al., 2007) ในแต่ละปีมีผู้ต้องการเลิกบุหรี่จานวนมาก แต่หลายรายไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การเลิกการสูบบุหรี่มีหลายวิธีทั้งที่ดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากโรงเรียน ครอบครัว หรือ
ชุมชน เช่น การสอนสุขศึกษา การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับทักษะในการเลิกบุหรี่ การป้องกันการกลับมาสูบบุหรี่ซ้า
การช่วยเลิกบุหรี่โดยวิธีการของผู้สูบเอง และการรักษาโดยการใช้ยา แม้ว่าการสอนสุขศึกษาจะมีความสาคัญใน
การเลิกบุหรี่แต่การสอนวิธีการเลิกบุหรี่ยังเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย (Sarna, et al., 2006; Wewers, et al., 2004)
ส่วนการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ การให้คาปรึกษาเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรม ร่วมกับการ
รักษาโดยการให้ยารับประทาน (Fiore, Jaen, Bailey, Benowitz, Curry, et al., 2008; Hughes, 1995) เพื่อให้
เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการเลิกบุหรี่ในเยาวชน จึงได้สรุปงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับ วิธีการเลิกสูบ
บุหรี่ในเยาวชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลการเลิกบุหรี่ทาง Internet และสื่อทางสังคม
การให้ข้อมูลการเลิกบุหรี่ทาง Internet ช่วยเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ในเยาวชนได้สูง ซึ่งโครงการ
เลิกบุหรี่ที่ใช้ Internet เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลให้เยาวชนส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลผ่าน Web site ต่างๆ หรือผ่าน
ทางนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์ของผู้สูบบุหรี่ โดยมีการส่งข้อมูลกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
(Park, & Drake, 2015) ซึ่งส่วนใหญ่จะนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อหลายๆประเภทร่วมกัน เช่น วีดีโอ การเล่าเรื่องราว
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ต่างๆ โดยสื่อต่างๆเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้ดี นอกจากนั้น ยังมีการติดต่อสื่อสารโดยเน้นการ
พูดคุยและสะท้อนพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่เป็นรายบุคคลทาง Internet อีกทั้งยังมีการพูดคุยทางห้องสนทนา การ
ถาม-ตอบ และการเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง ตลอดจนการฝึกทักษะการตัดสินใจโดยการแสดงบทบาทสมมุติและ
การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่ านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษาโดยส่งข้อความสื่อสารกัน
ทางอีเมล์
นอกจากนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่โดยผ่านสื่อทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนรู้จักวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร และการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งการผลการวิจัยที่ให้ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อทางสังคมที่
กระตุ้นให้เยาวชนมีการตัดสินใจที่เหมาะสมจะช่วยให้เยาวชนลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงได้ (Primack, Douglas,
Land, Miller, & Fine, 2014)
2. การส่งข้อความทางโทรศัพท์และการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
การใช้โ ทรศัพท์ติดต่อผู้ สูบ บุห รี่เป็นวิธีการที่ช่ว ยสนับสนุนการเลิ กบุหรี่เป็นรายบุคคล การส่ ง
ข้อความทางโทรศัพท์เป็นวิธีการที่ได้ผลดีในการกระตุ้นผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ ส่วนการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเลิกบุหรี่ และช่วยให้เยาวชนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางการเลิกบุหรี่
( Free, Knight, Robertson, Whittaker, Edwards, Zhou, et al., 2011; Curry, Mermelstein, & Sporer
2009; Kealey, et al., 2009; Peterson, et al., 2009)
3. การใช้ ห ลั กการให้ คาปรึ กษาตามโมเดล 5A (Williams, Masica, McBurnie, Solberg, Bailey,
Hazlehurst, et al., 2014)
การใช้หลักการให้คาปรึกษาตามโมเดล 5A เป็นวีการที่ได้ผลดีในการเลิกบุหรี่ในเยาวชน ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้
3.1 การถามผู้สูบบุหรี่ถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Ask)
วิธีนี้เป็นการถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เช่น คุณสูบบุหรี่หรือไม่ ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวัน
ระยะเวลาในการสูบ ชนิดของบุหรี่ ราคาบุหรี่ และแหล่งที่มาของบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล ทาความ
เข้าใจปัญหา เพื่อนาไปวางแผนช่วยเหลือตามความต้องการของเยาวชน
3.2 การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ (Advise) เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ผลกระทบต่อร่างกาย
จิตใจ และสังคมที่อาจเกิดขึ้น ผลประโยชน์เมื่อเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ แนวทางการเลิกบุหรี่ โดยอาจพาเยาวชนไปเยี่ยม
ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ หรือการให้วัยรุ่นไปดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ เป็นต้น การได้ข้อมูลจะทา
ให้เยาวชนได้พิจารณาถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่ ข้อเสียของการสูบบุหรี่ ทาให้เยาวชนตระหนักในพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และทาความเข้าใจตนเองมากขึ้น
3.3 การประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประเภทความรุนแรงของการติดนิโคติน ปัจจัยเสี่ยง
จุดเด่น จุดด้อย แรงจูงใจ และความต้องการเลิกบุหรี่ (Assess) เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยให้
เยาวชนเลิกบุหรี่ได้นานอย่างต่อเนื่องมากที่สุด
3.4 การช่วยเหลือ (Assist) เป็นการช่วยเหลือโดยการเสนอทางเลือกในการเลิกบุหรี่ แนะนา
แหล่งให้การปรึกษาและแหล่งช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้ตัดสินใจด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ พร้อมทั้งให้กาลังใจ สร้างแรงจูงใจ และเสริมแรงแก่เยาวชนเพื่อแสดงออกถึงการยอมรับ ให้เกียรติ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสนับสนุนเยาวชนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการรับผิดชอบต่อตนเอง
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3.5 การติดตามและประเมินผล (Arrange and Follow up) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ การติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นเสมือนการให้กาลังใจและให้โอกาส ทาให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง
ทางใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้น
4. เทคนิค 5D
รายงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าเทคนิค 5D สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ประสบความสาเร็จเร็วขึ้น
(ฉันทนา แรงสิงห์, 2556) โดยปฏิบัติดังนี้
4.1 Delay ขณะอยากสูบบุหรี่ก็อย่าสูบบุหรี่ทันทีแต่ให้นับ 1- 10 เพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกอยาก
บุหรี่ จนอาการอยากบุหรี่หายไปและไม่ต้องการสูบบุหรี่ในที่สุด
4.2 Deep breathe เป็นการหายใจเข้าออกลึกๆ อย่างน้อย 10 ครั้ง เมื่อมีอาการอยากบุหรี่หรือ
ทาบ่อย ๆ เพื่อเป็นการฝึกเอาชนะใจตนเองและควบคุมตนเอง
4.3 Drink water เป็นการดื่มน้าช้าๆ หรือจิบน้าบ่อยๆ หรือบางคนอาจอมน้าไว้แล้วค่อยบ้วนทิ้ง
เมื่อความรู้สึกอยากบุหรี่หายไป
4.4 Do something else เป็นการหากิจกรรมอย่างอื่นทาเพื่อเบี่ยงเบนความคิดและความรู้สึก
อยากบุหรี่ เช่น การอาบน้า การล้างหน้า การทากิจกรรมที่ตนเองชอบ เป็นต้น
4.5 Destination เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดให้นึกถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่ เช่น การทาให้
ภาพลักษณ์ดีขึ้น ใบหน้าไม่เหี่ยวย่น ไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่เป็นมะเร็งปอด หรือโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
5. การใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านในการเลิกบุหรี่
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดสามารถช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ (กลุ่มงานบริการวิชาการ, 2557)
ดังนี้
5.1 มะนาว
มะนาวมีผลต่อการทางานของต่อมรับรสขม ทาให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป การกินมะนาวช่วย
เลิกบุหรี่ ต้องหั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆ ให้มีเปลือกติดมาด้วย ขนาดเท่าหัวแม่โป้ง หรือ พอคา เมื่อมีความรู้สึกอยาก
สูบบุหรี่ ให้กินมะนาวแทน โดยอมแล้วค่อยดูดความเปรี้ยว จากนั้นเคี้ยวเปลือกอย่างช้าๆ นาน 3-5 นาที จะมีผล
ทาให้ลิ้นขม เฝื่อน จากนั้นดื่มน้า 1 อึก นอกจากช่วยลดความอยากนิโคตินแล้ว เมื่อสูบบุหรี่จะทาให้รสชาติบุหรี่
เปลี่ยนเป็นขมจนไม่อยากสูบบุหรี่ (วารุณี เวชกามา และกรองจิต วาทีสาธกกิจ , 2545) และสามารถกินมะนาว
หรือผลไม้ชนิดอื่นที่มีความเปรี้ยวมากๆ ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากวิตามินซีที่มีในผลไม้รส
เปรี้ยวมีสารที่ช่วยลดความอยากนิโคตินได้ และช่วยฟื้นฟูร่างกายที่ทรุดโทรม ให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จึงมีการ
นามาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่
การเลิกบุหรี่ด้วยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่อยาก
บุหรี่อีก ถือว่าชนะสารนิโคติน ทาให้ไม่อยากสูบบุหรี่อีก ซึ่งเป็นอาการทางกาย คือความอยากจะหมดไป แต่อาการ
ทางใจบางครั้งจะยังมีอยู่ เช่น เศร้า หงุดหงิดเหมือนคนอกหัก คนรอบข้างในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ต้องให้กาลังใจ
การใช้มะนาวช่วยเลิกบุหรี่สามารถทาให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ลดและเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ ส่วนใหญ่ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้จริงจะ
เกิดจากความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยอันตรายของบุหรี่ จึงไม่กลับมาสูบบุหรี่อีกตลอดไป
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5.2 หญ้าดอกขาว
หญ้าดอกขาวสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ วิธีการ คือ นาหญ้าดอกขาวทั้ง 5 ชนิด จานวน 2-3 ต้น ใส่
น้าพอท่วมยา ต้มเดือดนาน 10 นาทีแล้วกินบ่อยๆ หรือใช้ในรูปแบบของชาชงขนาด 3 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร นอกจากนั้น ยังมีลูกอมหญ้าดอกขาว โดยอมก่อนการสูบบุหรี่ทุกครั้ง มีฤทธิ์ที่เด่นชัด คือ หลังการอมแล้ว
จะทาให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปทันทีหลังการใช้ครั้งแรก และครั้งต่อๆ ไป ทาให้ไม่อยากสูบบุหรี่ในที่สุด และลด
จานวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ ไม่ว่าจะสูบหนักหรือเบามาก่อนก็ตาม
5.3 ใบโปร่งฟ้า
ใบโปร่งฟ้าช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ โดยมีผู้ทดลองปฏิบัติแล้วได้ผลระดับหนึ่ง วิธีการใช้ให้เอาใบสด
ของต้นโปร่งฟ้า 1-2 ใบ เคี้ยวเวลาเกิดอาการอยากดูดบุหรี่ ใบจะมีรสชาติหวานปะแล่มๆ เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปจะ
เกิดปฏิกิริยาทาให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไป รู้สึกพะอืดพะอม อยากจะอาเจียน หรือไม่อยากจะดูดบุหรี่อีก ต้องหยุด
หรือทิ้งบุหรี่ทันที ถ้าผู้ติดบุหรี่ตั้งใจจริง ปฏิบัติสม่าเสมอจนเคยชิน พอเกิดอาการตามที่กล่าวข้างต้น จะทาให้ไม่
อยากสูบ บุห รี่อีก หรือ เลิ กสูบ บุห รี่ไปได้เองโดยปริยาย แต่ทั้งนี้จะต้องมีความตั้งใจอยากอดบุหรี่จริงๆ เพราะ
โปร่งฟ้าเป็นแค่ตัวช่วยให้อดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
5.4 มะขามป้อม
มะขามป้อมมีรสเปรี้ยว รสฝาดจึงมีฤทธิ์ทาให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปและไม่อยากที่จะสูบบุหรี่
5.5 กานพลู
การใช้ดอกกานพลูในการเลิกบุหรี่ โดยอมดอกกานพลูแห้งจะแก้ความอยากบุหรี่และระงับกลิ่น
ปากไปด้วยในตัว ทาให้ช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
5.6 ลูกจัน
ลูกจันจะมีขนาดเล็ก แต่ก็เปี่ยมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ ลดอาการอักเสบ และอาจส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จะช่วยความอยากบุหรี่ได้บ้าง
เป็นการชั่วคราว
5.7 กล้วยหอม
กล้วยหอมมีวิตามิน B6, B12, โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นจากการ
ขาดนิโคติน ซึง่ วิตามิน B ในกล้วยหอมช่วยลดความเครียด และความอ่อนล้าของร่างกายจึงทาให้คนเราไม่ต้องหัน
ไปพึ่งบุหรี่เวลาเครียด
6. การบาบัดโดยการทดแทนนิโคติน
การบาบัดโดยการทดแทนนิโคตินเหมาะสาหรับเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 13 ปี (National
Institute for Health and Care Excellence, 2013) และเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ดี (Carpenter,
Jardin, Burris, Mathew, Schnoll, Rigotti, et al, 2013) ซึง่ มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่
6.1 การใช้ปลาสเตอร์ติดบนผิวหนัง (Transdermal patches)
6.2 หมากฝรั่ง (Gum)
6.3 ยาพ่น (Inhalation cartridges)
6.4 ยาเม็ดอมใต้ลิ้น (Sublingual tablets)
6.5 ยาพ่นทางจมูก (Nasal spray)
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7. การออกกาลังกาย
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลการสืบค้นจากการทา meta-analysis พบว่าการออกกาลัง
กายช่วยลดอาการลงแดงจากการเลิกบุหรี่ ทาให้อารมณ์ดีขึ้น และลดความต้องการการสูบบุหรี่ได้ชั่วคราวเพียงแค่
30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง (Roberts, Maddison, Simpson, Bullen, & Prapavessis, 2012; Haasova, Warren,
Ussher, et al., 2012; Taylor, Ussher, & Faulkner, 2007)
8. กดจุด (acupressure)
การกดจุดเป็นการรักษาแบบวัฒนธรรมจีน โดยการใช้นิ้วกดไปยังจุดๆของร่างกาย ทาให้มีปฏิกิริยา
ด้านร่างกาย เกิดความกลมกลืน และความสมดุลในร่างกาย (Yeh & Chen, 2005) การกดจุดจะทาให้เยาวชน
สามารถจั ดการกับ ความเครียด และช่ว ยเลิกบุห รี่ได้ (Das, Nayak, & Margaret, 2011; Chen, Yeh, & Chao,
2006)
9. การสร้างความตะหนักให้แก่ตนเอง
การสร้างความตะหนักให้แก่ตนเอง โดยการนึกถึงการสูบบุหรี่ของตนเอง การแลกเปลี่ยนปัญหาที่
เกิดจากการสูบบุหรี่และหาแนวทางแก้ไข การนึกถึงผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่จากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง การเสริมสร้างการรับรู้และเรียนรู้เทคนิคในการเลิกบุหรี่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลิกบุหรี่ และ
การจินตนาการว่าไม่สูบบุหรี่และช่วยคนอื่นให้เลิกสูบบุหรี่ (Kim, Lee, Lim, & Kim, 2013)
10. การจัดบริเวณปลอดบุหรี่
การกาหนดให้มีสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยการห้ามสูบบุหรี่ที่ทางาน และที่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญที่
ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้น (Yang, Mao, Feng, Jiang, Wu, Bottorff, et al., 2014)
11. โปรแกรมเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
โปรแกรมเลิกบุหรี่ในโรงเรียนที่ ช่วยให้เยาวชนสามารถเลิกบุหรี่ ได้ ดาเนินการโดยจัดตั้งหน่วย
บริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียนที่ให้บริการตามความต้องการของเยาวชน มีการจัดตั้งทีมสุขภาพดูแลโดยสมาชิกในทีม
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเลิกบุหรี่ บริการที่มีในหน่วยบริการเลิกบุหรี่ประกอบด้วย การสอนสุขศึกษา
การส่งเสริมให้นักเรียนเลิกบุหรี่ ให้ดูภาพยนตร์ช่วยเลิกบุหรี่ และให้ทาแบบทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อบุหรี่
(Thomson, 2012)
12. การเลิกการสูบบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน เช่น การตั้งกฎห้ามสูบบุหรี่ในครอบครัว
การสนับสนุนและช่วยหาวิธีเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ในเยาวชนได้อย่างจริงจัง
(Yang, Mao, Feng, Jiang, Wu, Bottorff, et al., 2014)
13. การเลิกการสูบบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
การเลิกการสูบบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้
13.1 การออกกาลั งกายร่ วมกัน ด้ว ยการออกกาลั งกายแบบ T’ai chi ซึ่งเป็นวิธีการฝึ กสมาธิ
วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจิตใจให้สงบ และเกิดความตะหนัก ซึ่งสามารถช่วยลดการติดยาเสพ
ติด และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Gryffin, & Chen, 2013) T’ai chi เป็นรูปแบบหนึ่งของการทาสมาธิโดย
การเคลื่อนไหว ตามแนวปฏิบัติของ Zen โดยเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งของจิต ท่าทางที่ผ่อนคลาย และการหายใจลึกๆ
ซึ่งการทาสมาธิเป็นเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาการตะหนักรู้ด้วยตนเองตามหลักศาสนาพุทธของ Zen
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วัตถุประสงค์ของการทาสมาธิเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสติในระดับลึก เกิดความตะหนักรู้มากขึ้น มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ผู้สูบบุหรี่ที่ฝึก T’ai chi จะมีสติรู้ว่าการ
สูบบุหรี่ไม่ดี และการมีสติอาจจะทาให้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ตลอดที่ฝึกสมาธิด้วยการทา T’ai chi จะทาให้ผู้ฝึกมี
ความตะหนักในการกระทาของตนเองมากขึ้น ทาให้รู้ว่าการเสพติดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี และทาให้มีสติตะหนักรู้ในทุก
ครั้งที่เห็นบุหรี่
13.2 การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน เป็นปัจจั ยสาคัญในการช่วยเลิกการ
สูบบุหรี่ (Carlsona, Goodeya, Bennettb, Taenzer, & Koopmans, 2002; Jorenby, 1998) จากการทดลอง
ในผู้หญิงจานวน 125 คน พบว่า การสนับสนุนจากสามีช่วยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 74 การช่วยลดบุหรี่
โดยการมีส่วนร่วมของสามีทาได้โดย การเปลี่ยนแปลงตัวเองของสามี การให้สามีคอยกระตุ้นภรรยาในการให้รางวัล
กับตนเอง การทาให้เครียดน้อยที่สุดโดยการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสามี -ภรรยา การช่วยทางานบ้านที่
ภรรยารับผิดชอบ การให้คาปรึกษา การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การอดทนเมื่อภรรยาอารมณ์ไม่ดี และให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ส่วนผู้หญิงที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเองโดยสามีให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจะกลับมาสูบ
บุหรี่ใหม่อีกหลังจากเลิกไปแล้วภายใน 8-90 วัน (Gulliver, Hughes, Solomon, & Dey, 1995)
การป้องกันและลดการสูบบุรี่ในเยาวชนจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
จากตัวเยาวชนเอง ครอบครัวและชุมชน การขับเคลื่อนให้เยาวชนห่างไกลจากบุหรี่จึงควรนาองค์ความรู้ที่ผ่านมา
เป็นพื้นฐานในการค้นหาแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุรี่ในเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ และควรสร้างแนว
ปฏิบัติที่เยาวชนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง การทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างครอบคลุมจะช่วยชี้นากรอบแนวคิด
ในการวิจัย และวิธีการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุ รี่ในเยาวชนที่สอดรับกับ
เยาวชน ครอบครัว และสังคมรอบข้างเยาวชนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
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บทที่ 3 การดาเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครั ว และชุ ม ชน เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามเยาวชน และนาข้อมูลมาบรรยายในเชิงพรรณนาเป็นจานวน และ
ร้อยละ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัย Action research จากการ
สนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการดาเนินการเพียงขั้นตอนที่ 1 และ 2 จาก 4 ขั้นตอนของ Waterman และ
คณะ (2001) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติ และ 4) การประเมินผล
นั้นคือ มีการวิเคราะห์หาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน
และกาหนดแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ส่วนการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน และ
การประเมินผลการปฏิบัติจะดาเนินการในการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการดาเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่ 1 ช่วงสารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน การวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนว
ทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน และการวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการลดการ
สูบบุหรี่สาหรับเยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน
กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1
ประชากร ในการวิจัยระยะที่ 1 คือ เยาวชน จานวน 647 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 1-12 ตาบลโคก
คราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะที่ 1 ขนาดตัวอย่างได้จากการคานวณโดยใช้โปรแกรม Innovative
survey software ของ Raosoft (Raosoft, 2012) โดยมีสูตรดังนี้
n = N x/((N-1)E2 + x)
x = Z(c/100)2r(100-r)
E

= Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]

เมื่อ n คือขนาดกลุ่มตัวอย่าง, N คือ จานวนประชากร, r สัดส่วนของสิ่งที่สนใจ และ Z(c/100) คือ
ค่ า confidence level c ซึ่ ง ก าหนดค่ า margin of error = 5, confidence level = 0.95, the response
distribution = 0.50 เมื่อมีจานวนเยาวชน 647 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี , 2556) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 242 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 257 คน ใช้วิธีการสุ่มเลือก
ตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากจากรายชื่อเยาวชนทั้ง 12 หมู่ ใน ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี หมู่บ้านละ 20-21 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้
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1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เยาวชนที่ มีอ ายุ 13-19 ปี ที่อ าศั ย อยู่ ในต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้ า จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ทั้งที่เรียนหนังสือและไม่เรียนหนังสือ
1.2 เยาวชนทั้งที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออกดังนี้
2.1 จากการสอบถามเยาวชนโดยที ม วิ จั ย พบว่ า เยาวชนเคยมี ป ระวั ติ เ ครี ย ดขณะตอบ
แบบสอบถามในอดีตที่ผ่านมา จนเยาวชนต้องไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษาอาการเครียด
2.2 จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนมีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น โรคออทิสติกหรือการ
บกพร่องทางสติปัญญา
2.3 จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
ทีมวิจัยจะให้เยาวชนออกจากการวิจัยถ้าเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
การวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2
ประชากร ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ ประชาชน จานวน 4,269 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 1-12 ตาบลโคก
คราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะที่ 2 มีผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 32- 48 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่ม 1
เยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ , กลุ่ม 2 บิดาของเยาวชนไม่เคยสูบบุหรี่ ซึ่งบิดาต้องเป็นครอบครัวเดียวกับเยาวชนที่เข้า
สนทนากลุ่ม, กลุ่ม 3 มารดาของเยาวชนไม่เคยสูบบุหรี่ซึ่งมารดาต้องเป็น ครอบครัวเดียวกับเยาวชนที่เข้าสนทนา
กลุ่ม และ กลุ่ม 4 เพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่) กลุ่มละ 8-12 คน ได้รับการคานวณตามหลักเกณฑ์การ
สนทนากลุ่มของศิริพร จิรวัฒนกุล (2553) โดยผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือก
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้
กลุ่ม 1 เยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เยาวชนที่มีอายุ 13-19 ปี อาศัยอยู่ในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้งที่เรียนหนังสือและไม่เรียนหนังสือ
1.2 เยาวชนไม่สูบบุหรี่
1.3 อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.4 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออกดังนี้
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2.1 จากการสอบถามเยาวชนพบว่าเยาวชนเคยมีประวัติเครียดจากการเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม
2.2 จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนมีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น โรคออทิสติกหรือการ
บกพร่องทางสติปัญญา
2.3 จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1ที ม วิ จั ย จะให้ เ ยาวชนออกจากการวิ จั ย ถ้ า เยาวชนเจ็ บ ป่ ว ยจนต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากเยาวชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้เยาวชนคู่ที่ทะเลาะกันออก
จากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือกเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 2 บิดาของเยาวชนไม่เคยสูบบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นบิดาของเยาวชนที่ได้รับการสุ่มเลือก
1.2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเยาวชนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนบิดาของเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
2.1 จากการซักประวัติบิดาของเยาวชนพบว่ามีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น
2.2 จากการซักประวัติบิดาของเยาวชนพบว่าเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้บิดาของเยาวชนออกจากการวิจัยถ้าบิดาของเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากบิดาของเยาวชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้บิดาของเยาวชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาบิดาของเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือก
บิดาของเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 3 มารดาของเยาวชนไม่เคยสูบบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นมารดาของเยาวชนที่ได้รับการสุ่มเลือก
1.2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเยาวชนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนมารดาของเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
2.1 จากการซักประวัติมารดาของเยาวชนพบว่ามีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น
2.2 จากการซักประวัติมารดาของเยาวชนพบว่าเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
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3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้มารดาของเยาวชนออกจากการวิจัยถ้า มารดาของเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล
3.2.ขณะสนทากลุ่มหากมารดาของเยาวชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้มารดาของเยาวชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นามารดาของเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือก
มารดาของเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 4 เพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นเพื่อนบ้านของเยาวชนอายุ 13-19 ปี ที่มีอายุ 35-70 ปี
1.2 อาศัยอยู่ชุมชนเดียวกับเยาวชน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ไม่มี
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้เพื่อนบ้านในชุมชนออกจากการวิจัยถ้าเพื่อนบ้านในชุมชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากเพื่อนบ้านในชุมชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้เพื่อนบ้านในชุมชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาเพื่อนบ้านในชุมชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือก
เพื่อนบ้านในชุมชนมาเพิ่ม
การวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 3
ประชากร ในการวิจัยระยะที่ 3 คือ ประชาชน จานวน 4,269 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 1-12 ตาบลโคก
คราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะที่ 3 มีผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 32- 48 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่ม1 เยาวชนสูบ
บุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่, กลุ่ม 2 บิดาของเยาวชนสูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่ ซึ่งบิดาต้องเป็นครอบครัวเดียวกับเยาวชนที่เข้า
สนทนากลุ่ม, กลุ่ม 3 มารดาของเยาวชนสูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่ ซึ่งมารดาต้องเป็น ครอบครัว เดียวกับเยาวชนที่เข้า
สนทนากลุ่ม และ กลุ่ม 4 เพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่) กลุ่มละ 8-12 คน ได้รับการคานวณตามหลักเกณฑ์การ
สนทนากลุ่มของศิริพร จิรวัฒนกุล (2553) โดยผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือก
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้
กลุ่ม 1 เยาวชนที่สูบบุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เยาวชนที่มีอายุ13-19 ปีที่อาศัยอยู่ในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่
เรียนหนังสือและไม่เรียนหนังสือ
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1.2 เยาวชนสูบบุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่ โดยได้คะแนนจากแบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของเยาวชน
น้อยกว่า 4 คะแนน
1.3 อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.4 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออกดังนี้
2.1 จากการสอบถามเยาวชนพบว่าเยาวชนเคยมีประวัติเครียดจากการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
2.2 จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนมีประวั ติเป็นโรคสมาธิสั้น โรคออทิสติกหรือการบกพร่อง
ทางสติปัญญา
2.3. จากการซักประวัติเยาวชนพบว่าเยาวชนเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้เยาวชนออกจากการวิจัยถ้าเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากเยาวชนมีการทะเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้เยาวชนคู่ที่ทะเลาะกันออกจาก
การสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือกเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 2 บิดาของเยาวชนที่สูบบุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นบิดาของเยาวชนที่ได้รับการสุ่มเลือก
1.2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเยาวชนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนบิดาของเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
2.1 จากการซักประวัติบิดาของเยาวชนพบว่ามีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น
2.2 จากการซักประวัติบิดาของเยาวชนพบว่าเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้บิดาของเยาวชนออกจากการวิจัยถ้าบิดาของเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากบิดาของเยาวชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้บิดาของเยาวชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาบิดาของเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่ม
เลือกบิดาของเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 3 มารดาของเยาวชนที่สูบบุหรี่ แต่ยังไม่ติดบุหรี่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นมารดาของเยาวชนที่ได้รับการสุ่มเลือก
1.2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเยาวชนมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
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2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ภายหลังจากเชิญชวนมารดาของเยาวชนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะมีเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
2.1 จากการซักประวัติมารดาของเยาวชนพบว่ามีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น
2.2 จากการซักประวัติมารดาของเยาวชนพบว่าเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้มารดาของเยาวชนออกจากการวิจัยถ้ามารดาของเยาวชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากมารดาของเยาวชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้มารดาของเยาวชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นามารดาของเยาวชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือก
มารดาของเยาวชนมาเพิ่ม
กลุ่ม 4 เพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1.1 เป็นเพื่อนบ้านของเยาวชนอายุ 13-19 ปี ที่มีอายุ 35-70 ปี
1.2 อาศัยอยู่ชุมชนเดียวกับเยาวชน
1.3 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ไม่มี
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
3.1 ทีมวิจัยจะให้เพื่อนบ้านในชุมชนออกจากการวิจัยถ้าเพื่อนบ้านในชุมชนเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล
3.2 ขณะสนทากลุ่มหากเพื่อนบ้านในชุมชนมีการทเลาะกัน ทีมวิจัยจะขอเชิญให้เพื่อนบ้านในชุมชนคู่ที่
ทะเลาะกันออกจากการสนทนากลุ่ม โดยจะไม่นาเพื่อนบ้านในชุมชนดังกล่าวเข้ามาร่วมการวิจัย และจะไม่มีการสุ่มเลือก
เพื่อนบ้านในชุมชนมาเพิ่ม
พื้นที่ดาเนินการวิจัยระยะที่ 1-3
พื้นที่ดาเนินการระยะที่ 1-3 คือ หมู่ 1-12 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557- 31 พฤษภาคม 2558
กระบวนการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive study)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน และระยะเวลาที่สัมพันธ์กัน ดังนี้
1. ทีม วิ จั ย ประชุ มปรึ ก ษาหารื อวางแผนการด าเนิ น งาน และเขี ย นโครงการเพื่ อ ของบประมาณ
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พร้อมพัฒนาแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการ
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สูบบุหรี่ ของเยาวชน หน้ าที่ของครอบครัว และชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุห รี่ของเยาวชน และแนว
คาถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน พร้อมตรวจสอบความตรงทาง
เนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ จานวน 3 คน และนาไปทดลองใช้กับเยาวชน สมาชิกในครอบครัว
และประชาชนในชุมชน ซึ่งอาศัยอยู่ที่อาเภอสองพี่น้อง จานวน 30 คน พร้อมปรับแก้เครื่องมือ ใช้เวลา 1 เดือน
2. ภายหลั ง จากได้ ง บประมาณสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย และผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน (ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน) ทีมวิจัย ผู้ช่วยวิจัย แกนนาชุมชน (หมู่บ้านละ 2 คน) และแกน
นาครอบครัว (หมู่บ้านละ 2 คน) จะประชุมร่วมกัน ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และขอความร่วมมือในการทาวิจัย พร้อมทั้งขอให้แกนนาชุมชนที่สมัครใจในแต่ละหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัยแก่เยาวชนและครอบครัวในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนที่ ทีมวิจัยจะ
เข้าไปชักชวนเยาวชนให้เข้าร่วมการวิจัยอีกครั้ง ใช้เวลา 3 วัน
3. ทีมวิจัยตรวจสอบรายชื่อเยาวชนอายุ 13-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในตาบลโคกคราม แล้วสุ่มเลือกเยาวชน
257 คน โดยการจับฉลากจากรายชื่อเยาวชนทั้ง 12 หมู่บ้านๆละ 20-21 คน หากทาการสุ่มเลือกแล้วเยาวชนไม่อยู่
หรือไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ทีมวิจัยจะทาการสุ่มเลือกเยาวชนจากรายชื่อที่เหลือจนได้จานวนครบ 257 คน
ใช้เวลา 1 วัน
4. ทีมวิจัยเข้าหมู่บ้านที่ได้รับการสุ่มเลือก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การทาวิจัย โดยทีมวิจัย ได้ให้ผู้ช่วย
วิจั ย (ซึ่งเป็ นพยาบาลที่ส าเร็ จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี และได้รับการเตรียมตัว ในการเก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม และฝึกจากหัวหน้าโครงการ เพื่อช่วยทีมวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการวิจัย โดยผู้ช่วย
วิจัยต้องผ่านการคัดเลือกคนที่สามารถถามแบบสอบถามได้ถูกต้องจากหัวหน้าโครงการ) ถามความสมัครใจจาก
เยาวชนในการเข้าร่วมโครงการวิจัยก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่อยากเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ปฏิเสธ เมื่อเยาวชน
แสดงความจานงในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ทีมวิจัยได้ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย และขอความยินยอม
โดยให้เยาวชนได้อ่านเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย และเปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ จึงขอให้เยาวชนลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนเก็บข้อมูล ใช้เวลา 1 สัปดาห์
5. ทีมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากเยาวชน 257 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน หน้าที่ของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน และแบบประเมินสภาวะ
การติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่ ใช้เวลา 3 เดือน
6. ภายหลังเก็บรวบรวบข้อมูลเสร็จสิ้น ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเยาวชน โดยหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน หน้าที่
ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน และแบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผู้
สูบบุหรี่ ใช้เวลา 1 เดือน
7. ทีมวิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแก่แกนนาชุมชน และประชาชนชาวโคกคราม ที่ ห้องประชุม
โรงพยาบาลบางปลาม้า เพื่อให้ประชาชนชาวโคกครามได้ทราบสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเยาวชน และทราบ
ข้อมูลหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ใช้เวลา 1 เดือน
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การวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
กระบวนการวิจัยสาหรับการวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบ
บุหรี่สาหรับเยาวชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 โดยการ
สนทนากลุ่ม จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่, บิดาของเยาวชนไม่เคยสูบบุหรี่, มารดาของเยาวชนไม่
เคยสูบบุหรี่ และเพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ใช้เวลากลุ่มละ 90 นาที
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ทีมวิจัยคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่มาจากรายชื่อทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แล้วสุ่ม
เลือกเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่มา 12 คน หลังจากนั้นได้คัดเลือกกลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อนบ้านของเยาวชน
แบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่วางไว้ มารวมเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8-12 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่
2. หัวหน้าโครงการวิจัยขอให้แกนนาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และให้
ผู้ช่วยวิจัยสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงความจานงในการเข้าร่วมโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการได้พบผู้เข้าร่วมวิจัย
ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ได้นัดหมายไว้ (หอประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า เทศบาลต้นคราม และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านหงส์ หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 9) พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะต้องปฏิบัติ
หรือได้รับการปฏิบัติ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการ
วิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นขณะสนทนากลุ่ม และขออนุญาตบันทึกเทป และบันทึก
รายละเอียดต่างๆขณะดาเนิ นการสนทนากลุ่ม และขอความยินยอมโดยให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยได้อ่านเอกสารชี้แจง
โครงการวิจัย และเปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย หากผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิเสธไม่เข้าร่วมวิจัย ทีมวิจัยจะทาการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอยู่โดย
ไม่คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยคนอื่นมาทดแทน
4. ทาการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน จากกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อนบ้านของเยาวชน กลุ่มละ
ประมาณ 90 นาที จานวนกลุ่มละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวคาถามปลายเปิด 9-10 คาถามหลัก ซึ่งจะมีการบันทึกเทป
และจดบันทึกรายละเอียดต่างๆขณะดาเนินการสนทนากลุ่ม หลังจากทาการสนทนากลุ่มเสร็จทีมวิจัยจะมอบน้ามัน
เขียวสาหรับถอนพิษร้อนและแก้วิงเวียนแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นของที่ระลึก การสนทนากลุ่มใช้เวลา 1 เดือน
5. ทีมวิจัยนาเนื้อหาที่ได้จากการถอดเทปการสนทนากลุ่มของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 4 กลุ่มมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา และนาข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตรวจสอบ จนได้ (ร่าง) แนวทางในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ใช้เวลา 2 เดือน
6. ทีมวิจัยเผยแพร่ (ร่าง) แนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชาวโคกคราม โดยการเชิญชาวโคกครามเข้าร่วมประชุม
ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า ใช้เวลา 1 เดือน
7. สรุป (ร่าง) แนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน และเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานวิจัยที่ผ่านมา ใช้เวลา 2 เดือน
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การวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
กระบวนการวิจัยสาหรับการวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนเพื่อลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบ
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 4 โดยการสนทนากลุ่ ม จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุห รี่ , บิดาของ
เยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่, มารดาของเยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ยังไม่ติดบุหรี่, และ เพื่อนบ้านในชุมชนที่เยาวชน
อาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเพื่อ ลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนคาดว่าจะใช้
เวลากลุ่มละประมาณ 90 นาที
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ทีมวิจัยคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่แต่ไม่ติดบุหรี่ กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อนบ้านของ
เยาวชนแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่วางไว้ มา 4 กลุ่มๆละ 8-12 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางในการลดการสูบบุหรี่
ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
2. หัวหน้าโครงการวิจัยขอให้แกนนาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และให้
ผู้ช่วยวิจัยสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. หัวหน้าโครงการจะพบผู้เข้าร่วมวิจัยตามวัน เวลา สถานที่ ที่ได้นัดหมายไว้ (หอประชุมโรงพยาบาล
บางปลาม้ า และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ มชนบ้ านหงส์ หมู่ 3, หมู่ 8, หมู่ 9) พร้ อมชี้แ จงวัต ถุประสงค์ ของการวิจั ย
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะต้องปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย และ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นขณะสนทนา
กลุ่ม และขออนุญาตบันทึกเทป และบันทึกรายละเอียดต่างๆขณะดาเนินการสนทนากลุ่ม หากผู้เข้าร่วมวิจัย สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ทีมวิจัยจะให้ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอก
กล่าวและเต็มใจ หากผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิเสธไม่เข้าร่วมวิจัย ทีมวิจัยจะทาการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอยู่
โดยไม่คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยคนอื่นมาทดแทน
4. ทาการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒ นาแนวทางในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมี ส่วนร่วมของ
ครอบครั วและชุมชน จากกลุ่ มเยาวชนที่สูบบุห รี่ แต่ไม่ติดบุห รี่ กลุ่ มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อนบ้านของ
เยาวชน กลุ่มละประมาณ 90 นาที จานวนกลุ่มละ 1 ครั้ง ยกเว้นการสนทนากลุ่มของเพื่อนบ้านได้มีการสนทนา
กลุ่ม 2 ครั้งเนื่องจากได้ข้อมูลไม่ครอบคลุม โดยใช้แนวคาถามปลายเปิด 9-10 คาถามหลัก ซึ่งจะมีการบันทึกเทป
และจดบันทึกรายละเอียดต่างๆขณะดาเนินการสนทนากลุ่ม ใช้เวลา 1 เดือน
5. ทีมวิจัยนาเนื้อหาที่ได้จ ากการถอดเทปการสนทนากลุ่มของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 4 กลุ่มมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา และนาข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตรวจสอบ จนได้ (ร่าง) แนวทางการลดการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ใช้เวลา 2 เดือน
6. ทีมวิจัยเผยแพร่ (ร่าง) แนวทางในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชาวโคกคราม ใช้เวลา 1 เดือน
7. สรุป (ร่าง) แนวทางในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน และเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานวิจัยที่ผ่านมา ใช้เวลา 2 เดือน
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เครื่องมือวิจัยและวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน หน้าที่ของครอบครัวและชุมชน
ข้อคาถามพัฒนาโดยทีมวิจัย กรอบแนวคิดของคาถามมาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีร ะบบครอบครั ว (Day, et al., 1995) และ National Institutes of Health, Centers for
Disease Control and Prevention (2007) โดยผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และครอบครัวจานวน 3 คน และทดลองใช้กับเยาวชนในอาเภอสองพี่น้อง จานวน 30 คน
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนและครอบครัว จานวน 5 ข้อคาถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จานวน 14 ข้อคาถาม มีค่า Cronbrach’s Alpha =
.92
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของครอบครัวในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ จานวน 28 ข้อคาถาม แต่ละข้อ
คาถามมี 4 ตัวเลือก คือ ไม่ตรงเลย = 1 คะแนน, ตรงเล็กน้อย = 2, ตรงปานกลาง = 3, ตรงมากที่สุด = 4 โดย
คะแนนจะอยู่ระหว่าง 28-112 คะแนน ยิ่งคะแนนมาก หมายถึง ครอบครัวทาหน้าที่ได้ดีมาก มีค่า Cronbrach’s
Alpha = .89
ส่วนที่ 4 หน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ จานวน 9 ข้อคาถาม แต่ละข้อคาถามมี
4 ตัวเลือก คือ ไม่ตรงเลย = 1 คะแนน, ตรงเล็กน้อย = 2, ตรงปานกลาง = 3, ตรงมากที่สุด = 4 โดยคะแนนจะ
อยู่ระหว่าง 9-36 คะแนน ยิ่งคะแนนมาก หมายถึง ชุมชนทาหน้าที่ได้ดีมาก มีค่า Cronbrach’s Alpha = .88
2. แนวคาถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกัน และลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
แนวคาถามปลายเปิดพัฒนาโดยทีมวิจัย กรอบแนวคิดของคาถามมาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลที่ได้จากการสารวจพื้นที่ในเบื้องต้น และผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และครอบครัวจานวน 3 คน และทดลองใช้กับเยาวชน และครอบครัวใน
อาเภอสองพี่น้อง จานวน 30 ครอบครัว
3. แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของเยาวชน
ใช้สาหรับคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่จะมาสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาแนวทางและทดลองปฏิบัติตามแนวทาง
ลดการสู บ บุ ห รี่ ที่ ค รอบครั ว และชุ ม ชนพั ฒ นาขึ้ น มา ดั ด แปลงมาจาก The Fagerstrom Test for Nicotine
Dependence ของ Heatherton, Kozlowski, Frecker, & Fagerstrom (1991) เป็นแบบประเมินมาตรฐานที่มี
ข้อคาถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จ านวน 6 ข้อ แต่ละข้อคาถามใช้ตัวเลือกแบบมาตรวัดประมาณค่าแบบ Likert
scale แต่ละข้อมีตัวเลือกที่มีคะแนนแตกต่างกันตั้งแต่ 0-3 คะแนน มีค่า Cronbrach’s Alpha = .82 โดยเกณฑ์
การวัดและแปลผลคะแนนมีดังนี้คือ
คะแนน 0-2 คือ ติดนิโคตินน้อยมาก
คะแนน 3-4 คือ ติดนิโคตินน้อย
คะแนน 5-6 คือ ติดนิโคตินระดับปานกลาง
คะแนน 7 คือ ติดนิโคตินในระดับหนัก
คะแนน 8-10 คือ ติดนิโคตินในระดับหนักมาก
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บทที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจัย
จากการดาเนินงานวิจัยได้ผลการดาเนินการวิจัยสรุปได้ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1. ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และ 2. ผลอื่นๆที่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ศึกษาการทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อ
เยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ 3. พัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว และชุมชน และ 4. พัฒนาแนวทางการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทีมวิจัยได้แบ่งผลการดาเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน ระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน และ ระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการลด
การสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน ซึ่งทีมวิจัยสามารถดาเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ
ก. ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และการทาหน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน
ในการป้ องกัน และลดการสู บ บุ ห รี่ โดยให้ เยาวชนจานวน 257 คน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมู ล ส่ ว นตั ว
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน หน้าที่ของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ และทาแบบ
ประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่
ข. พัฒนาร่างแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และ
ชุมชน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากเยาวชนจานวน 12 คน บิดาจานวน 9 คน มารดาจานวน 10
คน และเพื่อนบ้านจานวน 12 คน รวม 4 กลุ่ม
ค.พัฒนาร่างแนวทางในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากเยาวชนจานวน 12 คน บิดาจานวน 8 คน มารดาจานวน 9 คน และ
เพื่อนบ้านจานวน 21 คน (มีการสนทนาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม) รวม 5 กลุ่ม
โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังนี้
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ผลการดาเนินงานวิจัย ระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทาหน้าที่ของครอบครัวและ
ชุมชน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 257)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
13-15
16-19
(Median = 15, S.D.= 1.7 )
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน
รับจ้าง
ทาไร่ ทาสวน ทานา
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว

จานวน (คน)

ร้อยละ

130

50.6

127

49.4

171
86

66.5
33.5

1
3
252
1

0.4
1.1
98.1
0.4

251
2
2
1
1

97.6
0.8
0.8
0.4
0.4

เยาวชนที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และการทาหน้าที่ของ
ครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ มีจานวน 257 คน โดยมีค่ากลางของอายุ
15 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เป็นเพศชาย (จานวน 171 คน) สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 98.1
ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 97.6 มีเพียง 1 คน ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากครอบครัว
ฐานะยากจน จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียน จึงต้องอยู่ช่วยครอบครัวทาไร่ ทานา
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามข้อมูลครอบครัวของเยาวชน (n = 257)
ข้อมูลครอบครัวของเยาวชน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว
สูบ
ไม่สูบ
ผู้สูบบุหรี่ในครอบครัว (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
บิดา
ลุง ป้า น้า อา
ปู่ ตา ย่า ยาย
พี่ชาย น้องชาย
มารดา

จานวน (คน)

ร้อยละ

24
127
59
26
21

9.3
49.4
23.0
10.1
8.2

130
127

50.6
49.4

89
30
22
11
2

68.5
23.1
16.9
8.5
1.5

ครอบครัว ของเยาวชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 49.4 มีรายได้ของครอบครัว ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,00010,000 บาท ส่วนครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีเพียง 21 ครอบครัว สาหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 5,000 บาท มี 24 ครอบครัว ซึ่งสัดส่วนของสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่กับที่ไม่สูบบุหรี่มีจานวน
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 50.6 และ 49.5 ตามลาดับ) โดยสมาชิกในครอบครัวของเยาวชนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่คือบิดา
ร้อยละ 68.5 รองลงมาได้แก่ ลุง ป้า น้า อา (ร้อยละ 23.1) และปู่ ตา ย่า ยาย (ร้อยละ 16.9) ส่วนมารดาของ
เยาวชนสูบบุหรี่จานวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.5) นอกจากนั้น เยาวชนรายงานว่าภายในครอบครัวผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่
คือพี่สาวและน้องสาวของเยาวชน
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (n = 257)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ
ประเภทบุหรี่ที่สูบ
บุหรี่มวนที่ซื้อเป็นซองสาเร็จรูป
บุหรี่มวนเองจากใบจาก
ยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจา
กรองทิพย์
LM
Marlboro
วอนเดอร์
สายฝน
ความถีข่ องการสูบ
สูบทุกวัน
สัปดาห์ละ 1-3 วัน
สัปดาห์ละ 4-6 วัน
ปริมาณการสูบต่อวัน
ไม่แน่นอน เช่น มีก็สูบ ไม่มีก็ไม่สูบ
จานวนน้อยกว่า 1 ซอง
จานวน 1-2 ซอง

จานวน (คน)
228
29

ร้อยละ
88.7
11.3

25
4

9.7 (86.2)
1.6 (13.8)

15
6
5
2
1

5.9 (51.8)
2.3 (20.7)
1.9 (17.2)
0.8 (6.9)
0.4 (3.4)

21
7
1

8.2 (72.5)
2.7 (24.1)
0.4 (3.4)

13
13
3

5.1 (44.8)
5.1 (44.8)
1.2 (10.4)

จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามให้เยาวชนตอบ มีเยาวชนตอบแบบสอบจานวน 257 คน ผลการ
สารวจพบว่ามีเยาวชนสูบบุหรี่ 29 คน ไม่สูบบุหรี่ 228 คน สาหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 สูบบุหรี่
มวนที่ซื้อเป็นซองสาเร็จรูป ยี่ห้อบุหรี่ที่เยาวชนนิยมสูบมากที่สุดคือ กรองทิพย์ (ร้อยละ 51.8) รองลงมาได้แก่ LM
(ร้อยละ 20.7) และ Marlboro (ร้อยละ 17.2) ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 สูบบุหรี่ทุกวัน สาหรับปริมาณในการสูบบุหรี่
เยาวชนบอกว่าไม่แน่นอน มีก็สูบ ไม่มีก็ไม่สูบ (ร้อยละ 44.8) หรือสูบน้อยกว่า 1 ซอง/วัน (ร้อยละ 44.8) ส่วน
เยาวชนที่สูบบุหรี่จานวน 1-2 ซอง/วัน มีเพียงแค่ 3 คน (ร้อยละ 10.4)
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
(n = 29)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
เหตุผลในการสูบบุหรี่ครั้งแรก
อยากลองด้วยตนเอง
เพือ่ นชวน
เพื่อความโก้ ทันสมัย
เลียนแบบุคลที่ชื่นชอบ
สูบตามบิดา มารดา หรือคนที่บ้าน
เครียดเรื่องเรียน
มีปัญหาครอบครัว
ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่มากที่สุด
เข้าห้องน้า/ ห้องส้วม
อยู่กับเพื่อนสนิท
หลังอาหาร
อยู่คนเดียว/ เหงา
เวลาเครียด
เมื่อมีการสังสรรค์
เหตุผลที่ไม่เลิกสูบบุหรี่
เป็นความเคยชิน
เห็นเพื่อนสูบบุหรี่แล้วอยาก
เหงา
เพื่อนชวน
กลุม้ ใจ

จานวน (คน)

ร้อยละ

10
8
4
3
2
1
1

34.6
27.6
13.8
10.3
6.9
3.4
3.4

10
6
4
3
3
3

34.6
20.7
13.8
10.3
10.3
10.3

10
10
5
3
1

34.6
34.6
17.2
10.3
3.3

จากการใช้แบบสอบถามสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ผลการสารวจ
พบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ 29 คน บอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 34.6 สูบบุหรี่ครั้งแรกเนื่องจากอยากลอง เหตุผลรองลงมา
ในการสูบบุหรี่ครั้งแรก เกิดจากเพื่อนชวน (ร้อยละ 27.6) และเพื่อความโก้ ทันสมัย (ร้อยละ 13.8) ส่วนการที่
เยาวชนสูบบุหรี่ครั้งแรกเพราะเครียดเรื่องเรียน (ร้อยละ 3.4) และการมีปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 3.4) มีเยาวชน
เลือกตอบน้อยที่สุด สาหรับช่ว งเวลาที่เยาวชนสูบบุหรี่มากที่สุด คือขณะเข้าห้องน้า/ ห้องส้ วม (ร้อยละ 34.6)
รองลงมาได้แก่ ในช่วงที่เยาวชนอยู่กับเพื่อนสนิท (ร้อยละ 20.7) และหลังรับประทานอาหาร (ร้อยละ 13.8) ซึ่ง
เหตุผลที่เยาวชนยังไม่เลิกสูบบุหรี่เนื่องจากรู้ สึกว่าการสูบบุหรี่เป็นความเคยชิน (ร้อยละ 34.6) และเห็นเพื่อนสูบ
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บุ ห รี่ แ ล้ ว อยากสู บ บุ ห รี่ บ้ าง (ร้ อ ยละ 34.6) โดยมี เยาวชนเพีย งแค่ 1 คน ที่บ อกว่ าเหตุผ ลที่ยัง ไม่เ ลิ กสู บบุห รี่
เนื่องจากมีเรื่องกลุ้มใจ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามค่าใช้จ่าย สถานทีซ่ ื้อบุหรี่และสถานที่สูบบุหรี่ของ
เยาวชน (n = 29)
ค่าใช้จ่าย สถานที่ซื้อและสูบบุหรี่ของเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ต่อวัน
น้อยกว่า 100 บาท
201-300 บาท
เงินทีไ่ ปซื้อบุหรี่ได้มาจาก
คนในครอบครัว
ตนเอง
เพื่อนสนิท
สถานที่ซื้อบุหรี่เป็นประจา
ร้านขายของชา/ ร้านค้าใกล้บ้าน
ร้าน 7-Eleven
ร้านสะดวกซื้อ
สถานที่สูบบุหรี่บ่อยที่สุด
ทุกที่ถ้ามีโอกาส
ที่พักอาศัย
ที่ทางาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

28
1

96.6
3.4

20
8
1

69.0
27.6
3.4

16
7
6

55.2
24.1
20.7

21
7
1

72.5
24.1
3.4

เยาวชนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการสูบบุหรี่น้อยกว่า 100 บาท/วัน (ร้อยละ 96.6) และมีเพียง 1 คน ที่
ใช้เงิน 201-300 บาท ซื้อบุหรี่ในแต่ละ 1 วัน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 69 นาเงินที่บิดา-มารดาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เรียนหนังสือและค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาซื้อบุหรี่ และมีเยาวชนจานวน 8 คน ที่หาเงินได้เองจากการรับจ้างทั่วไปมาซื้อ
บุหรี่สู บ โดยส่ว นใหญ่ซื้อบุ หรี่ที่ ร้ านขายของชา/ ร้านค้าใกล้บ้าน (ร้อยละ 55.2) นอกจากนั้นก็หาซื้อบุห รี่จาก
ร้าน 7-Eleven (ร้อยละ 24.1) และร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 20.7) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เลือกสถานที่สูบ โดยจะสูบบุหรี่
ทุกที่ถ้ามีโอกาส (ร้อยละ 72.5) ในขณะที่เยาวชนส่วนน้อยร้อยละ 24.1 มักชอบสูบบุหรี่ในบ้านของตนเอง และมี
เพียง 1 คน ซึ่งจบปริญญาตรีและออกไปทางานแล้วจะชอบสูบบุหรี่ในที่ทางาน
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามโอกาสในการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน
(n = 29)
โอกาสในการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน
โอกาสในการสูบบุหรี่
สูบเป็นประจาเมื่อมีเวลาว่าง
หลังรับประทานอาหาร
เมื่อต้องการผ่อนคลายความเครียด
เมื่อไปเที่ยวกลางคืน/ ดื่มสุรา
เมื่อสังสรรค์กับเพื่อน
ตื่นนอนตอนเช้า
เมื่อสังสรรค์และสูบประจาเมื่อมีเวลาว่าง
เมื่อเที่ยวกลางคืน สังสรรค์กับเพื่อน คลายเครียด
และหลังรับประทานอาหาร
อดีตเคยคิดเลิกสูบบุหรี่
เคย
ไม่เคย
การเลิกบุหรี่ในอนาคต
ได้
ไม่ได้
คิดเลิกสูบบุหรี่ภายในระยะเวลา (ปี)
1-4 ปี
30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ผู้ทจี่ ะสามารถช่วยเลิกสูบบุหรี่
ตัวเอง
แม่
คนรัก
พี่ น้อง
พ่อ

จานวน (คน)

ร้อยละ

7
6
5
4
4
1
1
1

24.1
20.7
17.2
13.9
13.9
3.4
3.4
3.4

24
5

82.8
17.2

27
2

93.1
6.9

26
1
2

89.7
3.4
6.9

11
7
7
2
2

38.0
24.1
24.1
6.9
6.9

เยาวชนจานวน 29 คนที่สูบบุหรี่ให้ข้อมูลว่า เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 24.1 สูบบุหรี่เป็นประจาเมื่อมี
เวลาว่าง รองลงมาได้แก่ เยาวชนมักสูบบุหรี่ หลังรับประทานอาหาร (ร้อยละ 20.7) และเมื่อต้องการผ่อนคลาย
ความเครียด (ร้อยละ 17.2) โดยมีเพียง 2 คนที่สูบในหลายโอกาสทั้งเมื่อมีเวลาว่าง เที่ยวกลางคืน สังสรรค์กับเพื่อน
คลายเครียด และหลังรับประทานอาหาร ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ในอดีตแต่ยังไม่
สามารถเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 89.7 คิดว่าจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1-4 ปี แต่มี 2 คนที่บอกว่าคงเลิกอยาก
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ต้องใช้เวลานานมากกว่า 30 ปี หรืออาจสูบบุหรี่ตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจากตัดสินใจเลิกบุหรี่ไม่ได้ (ร้อยละ 6.9) ทั้งนี้
เยาวชนมีความคิดว่าผู้ที่จะสามารถช่วยให้ตนเลิกบุหรี่ได้มากที่สุด คือตัวเอง (ร้อยละ 38) รองลงมาได้แก่แม่และ
คนรักในปริมาณร้อยละเท่ากันคือ 24.1 ส่วนพ่อ พี่ และน้องสามารถช่วยให้ตนเลิกบุหรี่ได้น้อย (ร้อยละ 6.9)
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามหน้าที่ของครอบครัวในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
ของเยาวชน (n = 257)
หน้าที่ของครอบครัวในการป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่

สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกันถึง
พิษภัยของบุหรี่
ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวอย่าง/
ต้นแบบในการสูบบุหรี่
ในครอบครัวมีการเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดี
และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอย่าง
เปิดเผย
สมาชิกในครอบครัวแสดงการไม่
ยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวมีการตกลงกฎ
กติกาในการใช้ชีวิตในบ้านร่วมกัน
โดยยอมรับความคิดเห็นจากทุกคน
สมาชิกในครอบครัวมีการรับฟังปัญหา
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นและ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเอื้อ
อาทร
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ไม่ขาดตกบกพร่อง
เมื่อมีความสุข สมาชิกในครอบครัว
ร่วมกันฉลองและแบ่งปันความสุข
ระหว่างกัน

ไม่ตรงเลย
จานวน ร้อยละ
(คน)
39 15.2

ตรงเล็กน้อย

ตรงปานกลาง

ตรงมากที่สุด

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(คน)
(คน)
103
40.1
93
36.2
22

ร้อยละ
8.5

77

30.0

70

27.2

44

17.1

66

25.7

32

12.5

87

33.9

95

37.0

43

16.6

43

16.7

73

28.4

65

25.3

76

29.6

19

7.3

50

19.5

122

47.5

66

25.7

9

3.5

37

14.4

90

35.0

121

47.1

6

2.3

35

13.6

94

36.6

122

47.5

4

1.6

45

17.4

131

51.0

77

30.0

3

1.2

46

17.9

122

47.5

86

33.4

44

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามหน้าที่ของครอบครัวในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
ของเยาวชน (n = 257) (ต่อ)
หน้าที่ของครอบครัวในการป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่

ไม่ตรงเลย

ตรงเล็กน้อย

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
สมาชิกในครอบครัวเข้าใจเรื่องบุหรี่
และเชื่อมั่นในตัวคุณว่าจะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับบุหรี่
ครอบครัวอนุญาตให้คุณคบเพื่อนที่สูบ
บุหรี่ได้ตามที่คุณต้องการ
สมาชิกในครอบครัวคุณคอยเฝ้าระวัง
ดูแลคุณเรื่องการสูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวคุณอธิบายให้คุณ
เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการ
โฆษณาชวนเชื่อเรื่องบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวใส่ใจคุณ แม้เรื่อง
นั้นจะไม่สาคัญต่อเขา
สมาชิกในครอบครัวหาข้อมูลที่ทันสมัย
มาเล่าสู่กันฟังเสมอเพื่อป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวให้ความสาคัญกับ
เรื่องการสูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมทา
ร่วมกันเสมอเพื่อลดและป้องกันการ
สูบบุหรี่
ครอบครัวให้อิสระคุณในการลดและ
ป้องกันการสูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวพาคุณไปดู
ตัวอย่างผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวไม่ทาร้ายร่างกาย
กัน

18

7.0

33

80

31.1

81

14

5.4

25

12.8

ตรงปานกลาง

ตรงมากที่สุด

จานวน ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

74

28.8

132

51.4

31.5

75

29.2

21

8.2

39

15.2

96

37.4

108

42.0

9.7

69

26.8

107

41.7

56

21.8

7

2.7

47

18.3

118

45.9

85

33.1

23

8.9

71

27.6

112

43.6

51

19.9

40

15.6

73

28.4

102

39.7

42

16.3

34

13.2

89

34.6

102

39.7

32

12.5

30

11.7

59

23.0

111

43.2

57

22.1

99

38.5

97

37.7

50

19.5

11

4.3

13

5.0

26

10.1

67

26.1

151

58.8
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามหน้าที่ของครอบครัวในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
ของเยาวชน (n = 257) (ต่อ)
หน้าที่ของครอบครัวในการป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่

ไม่ตรงเลย

ตรงเล็กน้อย

ตรงปานกลาง

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ครอบครัวของคุณร่วมกันเผชิญปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและลด
การสูบบุหรี่ของคุณ
คุณสามารถพูดกับคนในครอบครัวถึง
การป้องกัน หรือลดการสูบบุหรี่ได้
ทุกเวลา
สมาชิกในครอบครัวแสดงความรู้สึกทั้ง
ดีและไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ในบ้าน
เสมอ
สมาชิกในครอบครัวบอกวิธีการที่
ถูกต้องในการป้องกัน และการลด
การสูบบุหรี่แก่คุณ
สมาชิกในครอบครัวไม่ควบคุมความ
ประพฤติของคุณมากเกินไป
คุณระบายความทุกข์ใจให้สมาชิกใน
ครอบครัวฟังได้เสมอ
ครอบครัวของคุณให้ความสาคัญต่อ
ความรู้สึกของคุณ
สมาชิกในครอบครัวพาคุณไปพบ
แพทย์ หรือพยาบาลเพื่อแนะนา
วิธีการป้องกันและลดการสูบบุหรี่

ตรงมากที่สุด

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

22

8.6

69

26.8

110

42.8

56

21.8

17

6.6

50

19.5

123

47.9

67

26.0

28

10.9

68

26.5

113

44.0

48

18.6

21

8.2

62

24.1

109

42.4

65

25.3

30

11.7

74

28.8

116

45.1

37

14.4

18

7.0

71

27.6

97

37.8

71

27.6

11

4.3

59

23.0

113

44.0

74

28.7

85

33.1

89

34.6

65

25.3

18

7.0

เยาวชนจานวน 257 คนตอบแบบสอบถามถึงหน้าที่ในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดย
แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ครอบครัว ปฏิบัติมากที่สุดเพื่อช่วยป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนคือ สมาชิกใน
ครอบครัวไม่ทาร้ายร่างกายกัน (ร้อยละ 58.8) รองลงมาได้แก่การที่สมาชิกในครอบครัวเข้าใจเรื่องบุหรี่และเชื่อมั่น
ในตัวเยาวชนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ (ร้อยละ 51.4) สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นและปฏิบัติต่อกันด้วยความ
รักความเอื้ออาทร (ร้อยละ 47.5) และสมาชิกในครอบครัวมีการรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ร้อยละ
47.1)
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สาหรับสิ่งที่เยาวชนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัวกระทาบ้าง ไม่กระทาบ้างในปริมาณที่เท่ากัน
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่อง (ร้อยละ 51) รองลงมาได้แก่ เยาวชนสามารถพูดกับ
คนในครอบครัวถึงการป้องกันหรือลดการสูบบุหรี่ได้ทุกเวลา (ร้อยละ 47.9) สมาชิกในครอบครัวมีการตกลงกฎ
กติกาในการใช้ชีวิตในบ้านร่วมกันโดยยอมรับความคิดเห็นจากทุกคน (ร้อยละ 47.5) และเมื่อมีความสุข สมาชิกใน
ครอบครัวร่วมกันฉลองและแบ่งปันความสุขระหว่างกัน (ร้อยละ 47.5)
นอกจากนั้น สิ่งที่เยาวชนแสดงความคิดเห็นว่าสมาชิกในครอบครัว ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเพื่อช่ว ย
ป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนคือ การพูดคุยกันถึงพิษภัยของบุหรี่ (ร้อยละ 41.1) รองลงมาได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัวพาคุณไปดูตัวอย่างผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 37.7) สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมทาร่วมกันเสมอเพื่อลด
และป้องกันการสูบ บุหรี่ (ร้อยละ 34.6) และการพาไปพบแพทย์ หรือพยาบาลเพื่อแนะนาวิธีการป้องกันและลด
การสูบบุหรี่ (ร้อยละ 34.6)
สิ่งสาคัญที่พบคือเยาวชนจานวน 99 คน บอกว่าสิ่งที่ครอบครัวไม่เคยปฏิบัติเลยเพื่อช่วยป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนคือ การพาไปดูตัวอย่างผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 38.5) ส่วนเยาวชน 85 คน กล่าวว่า
สมาชิกในครอบครัว ไม่เคยพาไปพบแพทย์ หรือพยาบาลเพื่อแนะนาวิธีการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ (ร้อยละ
33.1) และเยาวชน 80 คนแจ้งว่าครอบครัวไม่อนุญาตให้คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ได้ตามที่ต้องการ (ร้อยละ 31.1)
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน (n = 257)
หน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่

ไม่ตรงเลย

ตรงเล็กน้อย

ตรงปานกลาง

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนของคุณร่วมกันกาหนด
ราคาบุหรี่ให้แพงกว่าที่อื่น
มีการติดป้ายห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ใน
พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่าง
ชัดเจน
มีการติดป้าย หรือภาพแสดงพิษภัย
บุหรี่เผยแพร่ทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน
มีเวทีพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ให้โอกาสเยาวชน
และนักสูบที่ได้รับผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ ได้พบปะ และมีปฏิสัมพันธ์กัน
ร้านขายของชาในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ตรวจบัตรประชาชน และไม่ขายบุหรี่
ให้กับเยาวชนต่ากว่า 18 ปี
ชาวบ้านร่วมกันจัดโครงการป้องกัน
การสูบบุหรี่
ชาวบ้าน หรือ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
ช่วยกันตักเตือนเยาวชนเมื่อเห็น
เยาวชนสูบบุหรี่
มีบริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
คุณรับทราบข้อมูลโทษ หรือพิษภัย
บุหรี่ผ่านทางเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชนคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

ตรงมากที่สุด

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

157

61.1

57

22.2

38

14.8

5

1.9

29

11.3

78

30.4

87

33.9

63

24.4

38

14.8

89

34.6

88

34.2

42

16.4

74

28.8

105

40.9

65

25.3

13

5.0

74

28.8

98

38.1

62

24.2

23

8.9

50

19.5

113

44.0

79

30.7

15

5.8

42

16.3

106

41.2

83

32.3

26

10.2

92

35.8

104

40.5

47

18.3

14

5.4

58

22.6

103

40.1

66

25.7

30

11.6

73

28.4

88

34.2

74

28.8

22

8.6
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน (n = 257) (ต่อ)
หน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและ
ลดการสูบบุหรี่

ไม่ตรงเลย

ตรงเล็กน้อย

ตรงปานกลาง

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนส่งเสริมการออก
กาลังกาย หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ป้องกัน และลดการสูบบุหรี่แก่เยาวชน
มีการเฝ้าระวังอัตราการสูบบุหรี่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยเพื่อนบ้าน
ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่สูบบุ หรี่ให้
คุณเห็น
เพื่อนบ้านหรือผู้นาชุมชนมีการแนะนา
ให้คุณทราบพิษภัยของบุหรี่

ตรงมากที่สุด

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

35

13.6

103

40.1

95

37.0

24

9.3

74

28.8

104

40.5

63

24.5

16

6.2

63

24.5

105

40.9

62

24.1

27

10.5

47

18.3

104

40.5

85

33.1

21

8.1

ผลจากการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนมีเยาวชนตอบแบบสอบถาม 257 คน ได้ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 มีความ
คิดเห็นว่าหมู่บ้าน/ชุมชนไม่เคยร่วมกันกาหนดราคาบุหรี่ให้แพงกว่าที่อื่น ส่วนร้อยละ 44 ของเยาวชนมีความเห็น
ว่าชาวบ้านร่วมกันจัดโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ นานๆครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 41.2 ของเยาวชนบอกว่า ชาวบ้าน
หรือ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ค่อยช่วยกันตักเตือนเยาวชนเมื่อเห็นเยาวชนสูบบุหรี่ ส่วนการจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับ
พิษภัยบุ ห รี่ในหมู่บ้ าน/ชุมชนที่ให้ โอกาสเยาวชนและนักสู บที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุห รี่ได้พบปะและมี
ปฏิสัมพันธ์กันก็มีนานๆครั้ง (ร้อยละ 40.9) และผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเพี ยงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่สูบบุหรี่ให้เห็น
(ร้ อยละ 40.9) นอกจากนั้น เยาวชน 104 คน (ร้อยละ 40.5) ระบุว่า สิ่งที่เยาวชนเห็นว่าชุมชนยังปฏิบัติเพียง
เล็กน้อย ได้แก่ การบริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน การเฝ้าระวังอัตรา
การสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเพื่อนบ้าน และคาแนะนาจากเพื่อนบ้านหรือผู้นาชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
สาหรับสิ่งที่เยาวชนมีความคิดเห็นว่าหน้าที่ซึ่งชุมชนได้กระทาเพื่อ ป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนมากที่สุด คือ การติดป้ายห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างชัดเจน (ร้อยละ
24.4) รองลงมาได้แก่ การติดป้าย หรือภาพแสดงพิษภัยบุหรี่เผยแพร่ทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 16.4) และ
การแจ้งข้อมูลโทษ หรือพิษภัยบุหรี่ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 11.6) ส่วนการส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกัน และลดการสูบบุหรี่แก่เยาวชน ชุมชนมีการส่งเสริมในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 37)
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของเยาวชนจาแนกตามภาวะการติดนิโคติน (n = 29)
ภาวะการติดนิโคตินของเยาวชน
ติดนิโคตินน้อย
ติดนิโคตินระดับปานกลาง
ติดนิโคตินในระดับหนัก
ติดนิโคตินในระดับหนักมาก

จานวน
19
8
1
1

ร้อยละ
65.5
27.5
3.4
3.4

จากการสอบถามเยาวชน 29 คนที่สูบบุหรี่ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 ติดนิโคตินในระดับ
น้อย ส่วนที่ติดนิโคตินในระดับปานกลางมีจานวน 8 คน (ร้อยละ 27.5) และเยาวชนที่ติดนิโคตินในระดับหนักและ
ระดับหนักมากมีเพียงอย่างละ 1 คน นั้นคือ เยาวชนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 สูบบุหรี่หลังตื่นนอนเกิน 1
ชั่วโมง (จานวน 22 คน) ส่วนใหญ่สูบบุหรี่น้อยกว่า 6 มวนหลังตื่นนอน (จานวน 28 คน ร้อยละ 96.6) โดยเยาวชน
จานวน 24 คนที่สูบบุหรี่คิดว่าบุหรี่มวนแรกในตอนเช้าเป็นมวนที่เลิกยากที่สุด และไม่รู้สึกอึกอัด กระวนกระวาย
หรือลาบากใจที่ต้องอยู่ในเขตปลอดบุหรี่ เช่น โรงภาพยนตร์ หรือรถโดยสาร (ร้อยละ 82.8) เป็นต้น ซึ่งมีเยาวชน
เพียง 2 คนเท่านั้นที่บอกว่ายังต้องสูบบุหรี่แม้ป่วยและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ร้อยละ 6.9)
ผลการดาเนินงานวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
การสนทนากลุ่มครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัย รวม 43 คน ประกอบด้วย เยาวชนเพศชาย จานวน 12 คน
อายุเฉลี่ย 17 ปี ทุกคนกาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บิดาจานวน 9 คน อายุเฉลี่ย 59 ปี ส่วนใหญ่มี
อาชีพทานา ทาสวน ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนมารดาจานวน 10 คน อายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วน
ใหญ่มีอาชีพทานา สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และเพื่อนบ้านจานวน 12 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการสนทนากลุ่มได้แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่
สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดังนี้
1. ครอบครัวควรเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวควรเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ โดย
สมาชิกในครอบครัว ต้องคอยติดตามดูพฤติกรรมของเยาวชน และควรห้ามเยาวชนไม่ให้ลองสูบบุหรี่ โดยบิดา
มารดาควรบอกเยาวชนว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี มีโทษทั้งต่อร่างกายตนเอง และคนรอบข้าง เมื่อสูบบุหรี่แล้ว
ใครๆก็รังเกลียด เพราะมีกลิ่นเหม็น และหากสูบบุหรี่จนติดแล้วจะเลิกยาก ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“เราเป็นพ่อ แม่ต้องคอยดูพฤติกรรมลูก ต้องให้อยู่ในสายตา ต้องคอยห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ บอกว่าอย่า
ไปลองมัน พวกนี้อย่าไปลอง ของมันไม่ดี มีโทษทั้งตัวเองและคนอื่น ใครๆก็รังเกลียด ปากก็เหม็น ปอดก็เสีย”
“ต้องคอยติดตามลูก เริ่มแรกคือ ผมพูดตรงๆเลย เริ่มแรกคือ เรียกมาดู มาถาม ดูปาก ผมจะดูปาก
ลูก ถ้าปากดาๆนี้มีส่วนมาก ปากดา ฟันดา และแต่งตัวออกไปนี้ ต้องคอยระวังเลย”
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“พ่อ แม่ต้องคอยดูแลติตามไม่ให้ลูกสูบบุหรี่ เราก็ต้องปลูกฝังมันให้ได้ อย่าให้ดูด ถ้าคนอื่นไปสอนคน
อื่น ผมว่ามันยาก เขาไม่ฟังหรอกครับ เพราะไม่ใช่สายเลือดเรา มันลาบาก เราพ่อ แม่ต้องห้ามลูก ชี้ให้เห็นว่าการ
สูบบุหรี่มันอันตราย เป็นทีรังเกลียดของเพื่อนบ้าน”
2. ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่
จากการสนทนากลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่พบว่ามีบิดา มารดาที่ไม่สูบบุหรี่ เยาวชนบอกว่า
เขาชอบเลียนแบบพฤติกรรมของบิดา มารดา การที่บิดา มารดาไม่สูบบุหรี่ ทาให้เขาไม่คิดอยากลองสูบบุหรี่ เพราะ
คิดว่าหากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ดี บิดา มารดาคงสูบบุหรี่ แต่นี้ไม่เห็นบิดา มารดาสูบ การสูบบุหรี่จึงน่าจะมีโทษจริง
เหมือนที่เคยเรียนมา ประกอบกับบิดา มารดาไม่เคยพูดถึงข้อดีของบุหรี่ และไม่เคยนาบุหรี่เข้าบ้านทาให้โอกาสที่
จะเข้าถึงบุหรี่มีน้อยมาก ส่วนบิดา มารดาที่บุตรไม่สูบบุหรี่ก็กล่าวว่า บิดา มารดาต้องทาตัวเป็นแบบอย่างให้บุตร
โดยการไม่สูบบุหรี่ เพราะหากสูบบุหรี่แล้วจะทาให้เยาวชนไม่เชื่อถือ และอยากลอกเลียนแบบการสูบบุหรี่ ดังคา
กล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“พ่อ แม่ผมก็ไม่สูบ เลยเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างให้ไม่สูบ เห็นคนข้างบ้านสูบก็จะบอกว่ามันไม่ดี อย่า
ไปทาตามเขา ตั้งแต่ผมเกิดมา ไม่เคยเห็นพ่อ แม่สูบ หรือชมว่าบุหรี่มีประโยชน์ ทาให้เราซึมซับได้ว่ามันไม่ดีจริงๆ”
“ที่บ้านไม่มีใครสูบครับ ไม่มีใครนาบุหรี่เข้าบ้าน ถ้าเราสูบมันก็เหมือนแกะดา ดูแปลกๆจากคนใน
ครอบครัว แล้วอีกอย่างเวลาคนในครอบครัวไม่สูบ เราก็หาบุหรี่มาสูบยาก ไปซื้อเองก็ไม่ดี เดียวพ่อ แม่ว่าเอา”
“ลูกผมไม่สูบบุหรี่ พ่อ แม่ไม่สูบบุหรี่ลูกก็ทาตาม ไม่ดูดทั้งบ้านเลยบ้านผมนะ ผมก็ไม่ดูด ถ้าดูดลูกก็จะ
ไม่เชื่อถือ สอนเขาก็คงไม่ได้ เราห่วงเขา เลยทาตัวให้เป็นแบบอย่าง”
3. สร้างครอบครัวอบอุ่น
เยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีความอบอุ่นในครอบครัว เมื่อเยาวชนเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ ด้ ว ยตนเอง จะมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว คอยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทุ ก คนในครอบครั ว มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังมีเวลาทากิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างสม่าเสมอ ที่สาคัญคือเยาวชนรับรู้ได้จากการ
แสดงออกของสมาชิกในครอบครัวว่าตนเป็นที่รักของทุกคน เพราะคนในครอบครัวให้ความรัก ความใส่ใจและ
ห่วงใยเขาเสมอ การที่เยาวชนอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นจะทาให้เยาวชนมีที่พึ่งทางใจ ไม่มีค วามเครียดและต้องการ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว จึงทาให้เวลาที่จะอยู่นอกสายตาสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง โอกาสในการสูบ
บุหรี่จึงเกิดขึ้นได้ยาก ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“ครอบครัวต้องคอยให้เวลากับเรานะครับ คอยช่วยเหลือเวลาเรามีปัญหา ให้ความใส่ใจเรา พาไป
เที่ยวที่โน่นที่นี้ เราก็จะได้ไม่มีเวลาคิดเรื่องบุหรี่ ทาให้เราได้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น ก็ไม่ต้องบ่อยมากหรอก แค่
เดือนละครั้งหนึ่ง ถ้าว่างก็ไป ไปที่ไหนก็ได้ใกล้ๆ ทาให้เราแบบว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน”
“พ่อ แม่ควรเพิ่มเวลาให้กับครอบครัวครับ ทากิจกรรมร่วมกัน เหมือนเราไปเที่ยวป่าชายเลน ปลูกป่า
โกงก้าง เราไปเที่ยวทะเล เราก็ได้ทากิจกรรมร่วมกัน ที่สาคัญเขาต้องแสดงให้เรารู้ว่าเขาห่วงใยเรา เป็นที่พึ่งเราได้
แค่นี้เราก็ไม่แก้ปัญหาต่างๆด้วยการสูบบุหรี่แน่นอน”
“พ่อ แม่ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก แบบว่าปรึกษาได้ทุกเรื่อง เป็นได้ทั้ง
พ่อ เป็นทั้งเพื่อน เป็นได้ทุกอย่างครับ เวลาลูกมีปัญหาก็ปรึกษาคุณพ่อ จะได้ไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่น ถ้าพ่อ แม่ใส่ใจ
ครอบครัวจะอบอุ่น ลูกก็ไม่อยากสูบบุหรี่”

51

4. ให้สุขศึกษาเรื่องบุหรี่
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแนะนาว่าควรมีการให้สุขศึกษาเรื่องบุหรี่ภายในชุมชน โดยการจัดทาคู่มือ
เปิดเสียงตามสาย จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการสูบบุหรี่ในชุมชน จัดนิทรรศการ จัดอบรมเพื่อรณรงค์การไม่
สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ ง ให้ ท างโรงเรี ย นสอนเรื่ อ งบุ ห รี่แ ก่ เ ยาวชนโดยการใช้ สื่ อ ต่ า งๆ ซึ่ ง การสอนสุ ข ศึ ก ษาควรเน้ น
รายละเอียดเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเยาวชนภายหลังสูบบุหรี่ เมื่อเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากขึ้นจะทาให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ มีความตะหนัก ต่อต้านการสูบบุหรี่ และมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองเพิ่มขึ้นในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และยิ่งมีการบังคับสอนในโรงเรียน และใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ก็ยิ่ง
ช่วยให้เยาวชนมีความรู้และไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้น ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“ผมว่าการทาคู่มือเกี่ยวกับบุหรี่แจกทุกครอบครัว แล้วเข้าไปสอนตามคู่มือคงจะช่วยให้พ่อ แม่มี
เทคนิคในการดูแล ควบคุมลูก แล้วเด็กก็ได้อ่าน ได้ฟัง ถ้าให้ดีให้เปิดเสียงตามสายเรื่องบุหรี่ด้วยทุกเช้า เย็นหลังเด็ก
กลับจากโรงเรียน ฟังบ่อยๆทัศนคติเขาก็จะเปลี่ยนไป ความเชื่อมั่นในการป้องกันบุหรี่ก็จะมีมากขึ้น เขาจะได้ไม่สูบ
บุหรี่”
“ควรมีการจัดนิทรรศการควบคุมการสูบบุหรี่ในชุมชน มีการอบรมโดยจัดวิทยากรมาให้ความรู้ มา
จัดกิจกรรม แบบให้คนในชุมชนมีความรู้ เขาจะได้สนใจ เขาจะได้กลับไปสอนลูกหลานไม่ให้สูบบุหรี่ เยาวชนก็มาดู
มาฟัง จะทาให้เขาเข้าใจ และมีความรู้เรื่องบุหรี่เพิ่มขึ้น แล้วก็ทาป้ายบอกโทษของบุหรี่ติดตามที่ต่างๆในชุมชน ให้
เขาอ่านทุกวัน ที่นี้ก็จะกลัวไม่กล้าสูบบุหรี่”
“ต้องให้ทางโรงเรียนสอนเรื่องบุหรี่ครับ สอนบ่อยๆ ให้เข้าใจว่าโทษของบุหรี่เป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่
เด็ก บรรยายไป แล้วให้เด็กเอาไปถ่ายทอดให้ผู้ใหญ่ ต้องใช้สื่อที่น่าสนใจ สอนเลยทุกเช้าสัก 30 นาที เด็กจะได้มี
ความรู้ อันนี้ผมว่าจะได้ผลดี”
5. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนได้ เพราะการออกกาลัง กายจะทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย
ชุมชนควรจัดให้มีสนามกีฬา และการแข่งกีฬาในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสะดวกในการออกกาลัง
กายมากยิ่งขึ้น เยาวชนจะได้ไม่มีเวลาไปก่อความวุ่นวาย มั่วสุ่มกันทาผิดกฎหมาย หรือทาเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน
ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“อยากให้มีการออกกาลังกายตอนเย็นสาหรับนักเรียนที่เรียนกลับมา และเด็กที่ไม่ได้เรียน เขาจะได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปสูบบุหรี่”
“หาที่ออกกาลังกายให้ทุกหมู่ เมื่อก่อนก็มี แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ บางหมู่ไม่มีลานกีฬา ถ้ามี
พร้อมเด็กจะได้ใช้เวลาว่างออกกาลังกาย จะได้ไม่ไปก่อความวุ่นวาย หรือมั่วสุมกันทาเรื่ องที่ผิดกฎหมาย ดูซิตอนนี้
ตรงสี่แยกทาเสีย งดัง รบกวนเพื่อนบ้าน จั บก็ไม่ได้ ถ้ามีสนามกีฬาจะได้บอกให้เขามาออกกาลังกายกัน จะได้
ป้องกันเด็กคนอื่นๆไม่ให้สูบบุหรี่ด้วย มันชอบช่วยกันไปมั่วสุ่ม”
“สร้างพวกสนามกีฬาครับ เช่น สนามบอล สนามแบดมินตัน จะได้ใช้เวลาว่ างให้เกิดประโยชน์ ไม่
เอาเวลาไปหมกมุ่นกับพวกบุหรี่ ยาเสพติด และอยากให้มีการแข่งกีฬา ให้จัดการแข่งขันกีฬาไปเลยครับ แล้วเล่น
บอลมันเหนื่อย ไม่มีเวลาไปสูบบุหรี่หรอก จัดกีฬาไปเลย”
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ผลการดาเนินงานวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
การสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางในการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน มีผู้เข้าร่วมการวิจัยรวม 50 คน
ประกอบด้วย เยาวชนจานวน 12 คน อายุเฉลี่ย 16 ปี ทุกคนกาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บิดา
จานวน 8 คน อายุเฉลี่ย 53 ปี ส่ว นใหญ่ประกอบอาชีพทานา สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนมารดา
จานวน 9 คน อายุเฉลี่ย 44 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนบ้านจานวน
21 คน อายุเฉลี่ย 55 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากการสนทนากลุ่มได้แนวทาง
ในการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดังนี้
1. การทาโทษ
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะว่า บิดา มารดาควรทาโทษเยาวชนที่ติดบุหรี่ เพราะการทา
โทษ เช่น การตัดค่าใช้จ่ายประจาวัน การตี การกักบริเวณ การไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน เป็นต้น จะช่วยทาให้
เยาวชนกลัว และไม่กล้าที่จะสูบบุหรี่อีกต่อไป โดยการทาโทษเยาวชนต้องค่อยเป็นค่อยไป ควรเริ่มจากการตักเตือน
เยาวชนก่อน หากเยาวชนไม่เชื่อฟัง จึงค่อยลงโทษขั้นเด็ดขาด ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“ลูกผม เมื่อก่อนสูบบุหรี่ ผมจับได้ เตือนไม่ฟัง เห็นยังสูบอยู่ ผมเห็นครั้งที่สาม ไม่เตือนแล้ว ตบเลย
แล้วเป็นไง ตอนนี้ไม่สูบบุหรี่ ต้องใช้มาตรการลงโทษ ต้องเด็ดขาด เขาจะกลัว ไม่กล้าสูบบุหรี่อีก”
“ต้องห้ามออกนอกบ้าน ถ้าออกไปเขาก็จะไปดูดกับพวก ขังไว้ในบ้านนี้แหละ ถ้ายังหนีไปดูดบุหรี่อีก
ก็ต้องตัดค่าใช้จ่าย เริ่มจากลดเงินครึ่งหนึ่งก่อน ถ้าเห็นยังสูบบุหรี่อีก บอกเลยพ่อไม่ให้เงินนะ เขาก็จะกลัว ไม่กล้า
สูบอีกเพราะกลัวไม่มีเงินกินข้าว กินขนม ชีวิตจริงก็มีแค่นี้แหละ”
“ก็มีนะคะ คือพ่อเขาจะเป็นคนแบบเผด็จการ แต่เราไม่เอยชื่อว่าเขาเป็นใคร พอเขารู้ว่าลูกเขาสูบ
บุหรี่ เขาตบลูกเขาเลย เอาบุหรี่ละลายน้าแล้วให้ลูกเขาดื่ม พอลูกกินแล้วลูกอ้วก ตั้งแต่นั้นลูกเขาก็ไม่สูบ”
“เอาครอบครัวพี่ดีกว่า พี่จะใช้วิธีบังคับ พี่ตีเลย เอาให้ถึงที่สุด ให้หยอดน้าข้าวต้มเลย ถ้าเป็นลูกพี่ๆ
เอาจริงๆ ในเมื่อไม้อ่อนก็แล้ว ห้ามไม่ฟัง ใช่ไหม มันต้องใช้ไม้แข็ง ลูกคนอื่นตีไม่ได้ ถ้าลูกเราเอาแน่ แล้วก็ช่วยได้
ตอนนี้ไม่กล้าสูบบุหรี่แล้ว”
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
เยาวชนส่วนใหญ่ที่ติดบุหรี่จะไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตนสูบบุหรี่ เพราะกลัวถูกลงโทษ การที่
ครอบครัวไม่ทราบว่าเยาวชนสูบุหรี่ทาให้เยาวชนยังคงสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมา การที่
จะให้เยาวชนที่สู บบุห รี่กล้าบอกคนในครอบครัว และยอมเลิกบุหรี่ เยาวชนจะต้องมีความไว้วางใจสมาชิกใน
ครอบครัว สิ่งที่จะช่วยได้ดีคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้เยาวชนกล้า
พูด กล้าบอกเรื่องราวต่างให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ และพร้อมที่จะช่วยกันหาวิธีการในการเลิกบุหรี่ของเยาวชน
ด้วยความเอื้ออาทร และเต็มใจ สาหรับวิธีการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพื่อช่วยลดการสูบุหรี่
ในเยาวชน อาจทาได้โดยการรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครอบครัวควรปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก
ความเอื้ออาทร และทากิจกรรมกันเพื่อลดการสูบบุหรี่ ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“เราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว ต้องมีสัมพั นธภาพที่ดีต่อกัน รับฟังทุกปัญหาของลูก จะ
ทาให้ลูกกล้าพูด กล้าเล่าให้เราฟังว่าเขาสูบบุหรี่ จะได้ช่วยกันแก้ไข เวลาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
เราก็จะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ เราจะช่วยกันหาวิธีลดบุหรี่ ทาวิธีต่างๆ ลูกผมก็ไม่สูบบุหรี่แล้ว”
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“ครอบครัวอย่าแตกแยก ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเอื้ออาทร
ให้อภัยเขา ค่อยๆให้เขาเลิก ต้องเข้าใจ ทุกอย่างก็จะง่าย นี้เขาก็ไม่สูบแล้ว”
“ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญ ทาให้สื่อสารกันเข้าใจ ให้อภัยกัน ช่วยกันหาทางออก
เราจะช่วยกันให้ลูกเลิกบุหรี่ได้ เราต้องหาเวลาทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้เกิด
ความร่วมมือ ลูกเชื่อฟัง แล้วก็เลิกบุหรี่ได้ในที่สุด”
3. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
เยาวชน ครอบครัว และเพื่อนบ้านเสนอแนะว่าการออกกาลังกายจะช่วยทาให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่
ได้ เนื่องจากการออกกาลังกายช่วยเบนเบี่ยงความสนใจของเยาวชนจากการสูบบุหรี่ไปสู่การทาให้จิตใจมีความสุข
ในการออกกาลังกาย ซึ่งจะช่วยให้ความยากสูบบุ หรี่ของเยาวชนลดลง นอกจากนั้น การออกกาลังกายยังช่วยลด
อาการที่เกิดจากการลงแดงจากการเลิกบุหรี่ได้ดีวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย โดยการ
ชักชวนเยาวชนให้มีการออกกาลังกายร่วมกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง บิดา มารดาควรสละเวลามาออกกาลังกาย
ร่วมกับเยาวชน เพราะนอกจากจะทาให้ร่างกายแข็งแรง การออกกาลังกายยังช่วยเพิ่มความผูกผันในครอบครัว
และเป็นตัวช่วยสาคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน นอกจากนั้น ชุมชนควรมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการออก
กาลังกายของเยาวชนที่สูบบุหรี่ โดยการจัด หาสถานที่ที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกายให้มีครบถ้วน
และมีการจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในการออกกาลังกายเป็นช่วงๆ เมื่อครอบครัวและชุมชนมี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนมี การ
ออกกาลังกาย และไม่ไปหมกมุ่นกับการสูบบุหรี่ ซึ่งคาดว่าการออกกาลังกายจะเป็นวิธีการสาคัญที่ช่วยให้เยาวชน
เลิกสูบบุหรี่ได้ดีวิธีการหนึ่ง ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาครับ จะได้ตัดเวลาที่ใช้ในการสูบบุหรี่ เล่นเพลินๆมันช่วยได้มากเลย ทาให้
เราไม่อยากบุหรี่ โดยเฉพาะช่วงกาลังเลิก มันทรมาน อยากดูดตลอด ไปออกกาลังกายก็ช่วยลดอาการลงแดงจาก
การเลิกบุหรี่ได้ ผมลองมาแล้ว”
“ครอบครัวต้องชวนเขาเล่นกีฬา เขาจะได้ไม่ไปสูบบุหรี่ ก็ควรให้เขาได้เล่นกีฬากับครอบครัว เลือก
กีฬาที่เขาชอบ จะช่วยให้เขาเลิกบุหรี่ได้ ร่างกายก็แข็งแรงด้วย ครอบครัวก็รักผูกผันกันมากขึ้น”
“ส่งเสริมให้เล่นกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนต้องมีสถานที่เล่นกีฬา หาอุปกรณ์ให้ครบ หากิจกรรม ให้
เด็กเล่นกีฬา มีกฎระเบียน ให้ผู้ใหญ่บ้านหาอุปกรณ์กีฬามาให้เด็กเล่น ต้องขอจากพัฒนาสังคม เด็กจะได้มีที่ระบาย
ไม่ไปหมกมุ่นกับการสูบบุหรี่”
4. การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่าการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ช่วยทั้งป้องกัน
การสูบบุหรี่ และช่วยให้เยาวชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งการสอนสุขศึกษาที่จะช่วยเลิกบุหรี่ได้ควรดาเนินการใน
หลายๆด้านพร้อมกัน โดยใช้วิธีเผยแพร่ความรู้ผ่านทางการจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้ สร้างสื่อทางสังคม
ติดป้ายในชุมชน และพาเยาวชนไปเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยทาให้เยาวชนที่สูบ
บุหรี่มีทัศนคติในการสูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงช่วยให้เยาวชนมีความตะหนักถึงพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น จึงคาด
ว่าการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ จะสามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ดีวิธีหนึ่ง ดังคากล่าวในการสนทนา
กลุ่มที่ว่า
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“ทานิทรรศการเดือนละครั้ง หรือปีละครั้งพอครับ โดยควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ โทษของ
การสูบบุหรี่ อบรมให้ความรู้เด็กๆ โดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ เขาจะได้ซึมซับ ปรับเปลี่ยนตัวใหม่ การจัดนิทรรศการ
ต้องมีอบรมให้ความรู้เยาวชนด้วย เขาจะได้รู้วิธีเลิกบุหรี่ ที่นี้จะได้ไม่สูบกัน”
“ให้ความรู้แก่เยาวชน ควรจัดอบรมในหมู่บ้านหาคนที่มีความรู้มาสอน ทาป้ายพิษภัยของบุหรี่และ
วิธีเลิกบุหรี่ติดตามที่ต่างๆในหมู่บ้าน เยาวชนจะได้มีความรู้ และหาทางเลิกบุหรี่ได้”
“ควรสร้างสื่อทางสังคม ทาป้ายทาอะไร เขียนให้เด็กดู เช่น งดเหล้า ลดบุหรี่ ทาป้าย เขียนด้วยว่า
ถ้าเธอไม่ลด เธอก็จะเป็นโรคแบบนี้นะ มะเร็งปอด ร่างกายทรุดโทรม แล้วก็พาเด็กที่สูบบุหรี่ไปเข้าค่ายเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เขาจะได้เลิกสูบได้”
5. การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน
จากผลการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่าในชุมชนของตนส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
สร้ างกฎระเบี ย บเกี่ยวกับ การสู บบุ ห รี่ แต่จากการไปดูงานในชุมชนที่ปลอดบุห รี่ทาให้ คิดว่า การมีกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน น่าจะช่วยให้เยาวชนเลิกบุหรี่ได้ ทั้งนี้ทั้งเยาวชน ครอบครัว และชุมชนควรดาเนินการ
เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยขั้นแรกควรให้ผู้ใหญ่บ้านนัดประชุม เพื่อร่วมกัน วางแผนหาข้อตกลงในการสร้างกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน โดยในแต่ละข้อตกลงขอให้ทดลองปฏิบัติแล้วติดตามผลเพื่อปรับข้อตกลงให้สอดรับ
กับเยาวชนและบริบทต่างๆในชุมชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเริ่มแรกควรสร้างกฎห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน มีกฎระเบียบของ
หมู่บ้านลงโทษผู้สู บบุหรี่ ห้ามร้านค้าขายบุหรี่ และมีเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน ทั้งนี้ทุกคนในชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือ และถือเป็นภารกิจสาคัญที่จะปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน จะทา
ให้เยาวชนรู้สึกละอายใจหากยังคงสูบบุหรี่ในขณะที่มีกฎระเบียบของชุมชนห้ามสูบบุหรี่ อีกทั้งจะทาให้เยาวชนหา
ซื้อบุหรี่ได้ยากลาบากขึ้น เพราะไม่มีร้านค้าในชุมชนขายบุหรี่ให้ เมื่อเยาวชนต้องการสูบบุหรี่ก็ต้องเดินทางไปซื้อ
นอกชุมชน ทาให้เกิดความไม่สะดวก นานๆไปจะทาให้เยาวชนเบื่อและเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด อีกทั้งเยาวชนยังกลัวถูก
ลงโทษหากมีผู้พบเห็นว่าตนสูบบุหรี่ และที่สาคัญเยาวชนจะกลัวคนในชุมชนรังเกลียด หากตนสูบบุหรี่ เพราะมีการ
ประกาศให้ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นชุมชนปลอดบุหรี่ การสูบบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนไม่ยอมรับ กฎระเบียบของ
ชุมชนเหล่านี้จะเป็นตัวบังคับให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ดังคากล่าวในการสนทนากลุ่มที่ว่า
“ให้ชุมชนตั้งกฎห้ามสูบเกินวันละ ๑ มวน/วัน ในระยะเริ่มแรกแล้วค่อยๆให้เลิก หากเลิกได้จะมี
การให้รางวัล แต่หากไม่เลิกจะถูกลงโทษ เช่น บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ทาความสะอาดลานวัด ห้องน้า ห้อง
ส้วมวัด เยาวชนที่โดนทาโทษก็จะเข็ด และอาย ทาให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด”
“สร้างกฎหมายใหม่ใครสูบ บุห รี่ให้จับ ประกาศให้เป็นชุมชนปลอดบุห รี่ โดยต้องตั้งกฎขึ้นมาใน
หมู่บ้านของเรา เริ่มจากให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุม แล้ววางแผนร่วมกัน ขอความร่วมมือลูกบ้านทุกครอบครัว ทุก
คนต้องลงมติว่าจะปฏิบัติตามกฎของชุมชนหรือไหม ลงคะแนนเสียงก่อน ถ้าใครไม่ยอมรับก็ให้เสนอวิธีการที่ดีกว่า
มา ถ้าเห็นด้วยก็ต้องปฏิบัติตาม เคร่งครัดในกฎระเบียบของหมู่บ้าน เยาวชนก็จะไม่กล้าสูบบุหรี่ในครอบครัวและ
ในชุมชน เพราะกลัวคนอื่นรังเกลียดที่ทาผิดกฎ”
“บอกร้านค้าในชุมชนว่าไม่ควรขายบุหรี่ให้วัยรุ่น เด็กที่อายุต่า ที่อายุไม่ควรดูด ยังไม่ถึงวัยอันควร ก็
ไม่ควรขายบุหรี่ให้เขา ตั้งเป็นกฎระเบียบบังคับร้านค้าขึ้นมาเลย ถ้า ร้านค้าไม่เชื่อให้ปรับเงินร้านค้าๆจะได้ไม่กล้า
ขาย เด็กก็จะได้ไม่มีที่ซื้อ เวลาอยากสูบต้องขับรถไปไกล เดียวก็เบื่อ เหมือนผม หาซื้อยาก นานๆไปก็เลิกสูบเลย”
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2. ผลอื่นๆที่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
2.1 ควรเสนอแนะกระทรวงศึกษาธิการให้ทางโรงเรียน เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบุหรี่อย่างเข้มข้น โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเนื้อหาควรเน้นการพัฒนาทักษะ
เยาวชนให้มีความสามารถในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
2.2 รัฐบาลควรมีกฎหมายห้ามผลิตบุหรี่ และสร้างมาตรการป้องกันการซื้อ ขายบุหรี่จากต่างประเทศ
อีกทั้งควรออกมาตรการควบคุมการสูบยาเส้น หรือบุหรี่มวนที่ชาวบ้านสามารถผลิตสูบเองได้ เมื่อไม่มีการผลิต การ
นาเข้าบุหรี่ และควบคุมการผลิตบุหรี่พื้นบ้าน ก็จะช่วยตัดวงจรการสูบบุหรี่ เนื่องจากหาบุหรี่มาสูบไม่ได้ ซึ่งจะช่วย
ทาให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้ดีกว่าวิธีอื่น หากรัฐบาลไม่สามารถดาเนินการได้ควรออกกาหมายห้ามร้านค้าขายบุหรี่
ให้เยาวชน
2.3 รัฐบาลควรออกกฎหมายบังคับให้ทุกหมู่บ้านมีมาตรการห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน และมี
บทลงโทษเยาวชนที่สูบบุหรี่พร้อมครอบครัวที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.4 ควรส่งเสริมให้มีสถานบาบัดการเลิกบุหรี่ในทุกอาเภอ เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง และไม่ควรตั้งข้อรังเกลียดเยาวชนที่มารับการบาบัด
2.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนควรร่วมมือกับเยาวชน ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วัยเด็ก มีการปลูกฝังค่านิยมของการไม่สูบบุหรี่ และสร้างสื่อที่ช่วยให้เยาวชนได้
รับรู้โทษของการสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง เพื่อเยาวชนจะได้ซึมซับผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีทั้งต่อร่างกาย จิตใจ
และการเข้าสังคม
2.6 ควรสร้างแกนนาเยาวชนและจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยเยาวชนแกนนาและ
เยาวชนอาสาควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการป้องกันและเลิกการสูบบุหรี่ พร้อมทั้งสามารถให้คาปรึกษาเยาวชน
และครอบครัวที่มีปัญหาการสูบบุหรี่ ได้ ซึ่งแกนนาเยาวชนและกลุ่มเยาวชนอาสาควรมีทั้ง ในโรงเรียนและชุมชน
โดยแกนนาเยาวชนและเยาวชนอาสาควรมีการทางานประสานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูล เรื่องบุหรี่แก่เยาวชน
และครอบครัว พร้อมช่วยเฝ้าระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
2.7 ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางสุขภาพสร้างทีมเยี่ยมบ้าน โดยร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านออกเยี่ยม และให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่เยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2.8 กระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดกิจกรรมค่ายรู้เท่าทันบุหรี่ให้แก่เยาวชน และครอบครัว โดย
ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและชุมชน ซึ่งควรจัดค่ายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และควรรณรงค์ให้เยาวชนและ
ครอบครัวทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม และควรมีการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
2.9 ควรส่งเสริมหน่วยงานต่างๆภายนอกชุมชนให้เข้ามาจัดกิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ การทากลุ่มสัมพันธ์ร่วมต่อต้านการสูบบุหรี่ การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดการ
สูบบุหรี่ เป็นต้น
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บทที่ 5 การอภิปรายผล
การอภิปรายผลในครั้งนี้มุ่งเน้นการอภิปรายผลการวิจัยใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก แนวทางการ
ป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และประเด็นที่สอง แนวทางการลด
การสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การอภิปรายผลแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1. ครอบครัวควรเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่
การเฝ้าระวังและการห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่เป็นสิ่งที่บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวควร
กระทาเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกั บการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก การเฝ้าระวังจากบิดา มารดาเป็น
ปัจจัยสาคัญในการช่วยป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการเฝ้าระวังจากครอบครัวจะได้ผลดีในเยาวชนที่มี
อายุต่ากว่า 16 ปี (Mahabee-Gittens, Xiao, Gordon, & Khoury, 2013) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาของ
การเฝ้าระวัง เป็นการส่งเสริมให้บิดา มารดาพูดคุยกับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
โทษของการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเข้าใจภายในครอบครัว ประกอบกับการที่เยาวชนทราบว่าบิดา มารดา
คอยติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้เยาวชนไม่กล้าทดลองสูบบุหรี่ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้
พบว่าเยาวชนจานวน 108 คน (ร้อยละ 42) ไม่สูบบุหรี่เนื่องจากมีบิดา มารดาคอยเฝ้าระวัง ดูแลเรื่องการสูบบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเฝ้าระวังจากบิดา มารดาสามารถป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้
ดีวิธีหนึ่ง (Mahabee-Gittens, Xiao, Gordon, & Khoury, 2012; Stanton, Cole, Galbraith, Li, Pendleton,
Cottrel, et al., 2004)
การที่ครอบครัวห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ โดยการห้ามสูบ
บุหรี่ภายในครอบครัวนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง ยังช่วย
ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติต่อต้านการสูบบุหรี่ ลดความคิดของเยาวชนในการอยากเริ่มสูบบุหรี่ และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมการสูบ บุหรี่ในอนาคต แม้ ว่าเยาวชนจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สั งคมยอมรับการสูบบุห รี่
( Albers, Biener, Siegel, Cheng, & Rigotti, 2008; Andersen, Leroux, Bricker, Rajan, & Peterson, 2004;
Conley, Siegel, Winickoff, Biener, & Rigotti, 2005) สิ่งสาคัญคือ การห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะการ
ห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติและค่านิยมในการ
ส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ และต้องการอยู่ในบ้านที่สะอาด ปราศจากควันบุหรี่ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ช่วยป้ องกัน
ไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ (Albers, Biener, Siegel, Cheng, & Rigotti, 2009)
อย่างไรก็ตามครอบครัวต้องระมัดระวังในการเฝ้าระวังและการห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่งครอบครัว
ควรกระทาในปริ ม าณและช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม ไม่ ค วรเข้ม งวดมากเกิ น ไป จนท าให้ ชี วิต เยาวชน ขาดอิ ส ระ
ครอบครัวจาเป็นต้องเฝ้าระวังโดยยึดหลักทางสายกลาง มีความยืดหยุ่น ไม่ตึง ไม่หย่อนเกินไป โดยครอบครัวต้องมี
สติ รอบคอบ ไม่ควรกระทาจนเยาวชนรู้สึกว่าโดนจับผิด การคอยเฝ้าระวังโดยการติดตาม ดูแลด้วยความห่วงใย
และห้ามปรามอย่างมีเหตุผล ไม่ใส่อารมณ์ จะทาให้เยาวชนรู้สึกว่าครอบครัวใส่ใจ รู้สึกปลอดภัยที่มีคนคอยดูแล จึง
ทาให้เยาวชนไม่คิดอยากลองสูบบุหรี่
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2. ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่
การที่ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่จะเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ ซึ่ง
ช่วยให้เยาวชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ ทาให้เยาวชนเกิดการซึมซับว่าไม่ควรสูบบุหรี่ตามแบบอย่างคนใน
ครอบครัว จึงช่วยให้เยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันภายในตนเองในการต่อต้าน และหนีห่างจากบุหรี่ บิดา มารดามีบทบาท
สาคัญในการแสดงออกทางพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชน โดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งบิดา มารดามี
อิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนได้หลายทาง ทางตรงเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชน และการเห็น
แบบอย่ า งการสู บ บุ ห รี่ ข องบิ ด า มารดา ส่ ว นอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ตั ว ของบิ ด า มารดา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และบิดา มารดา (Simons-Morton, Chen, Abroms, & Haynie, 2004; SimonsMorton, Haynie, Crump, Eitel, & Saylor, 2001) ส าหรั บการเป็นต้ น แบบในการสู บบุห รี่ของบิ ดา มารดาที่
ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชน พบผลงานวิจัยที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเยาวชนที่มี บิดา มารดาสูบบุหรี่มีความ
เสี่ยงที่จะสูบบุหรี่มากกว่าเยาวชนที่บิดา มารดา ไม่สูบบุหรี่ และการที่บิดา มารดาสูบบุหรี่จะกระตุ้นให้เยาวชนเริ่ม
สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยๆ (Hiemstraa, Ottena, van Schayckb, & Engels, 2012; Gilman, Rende, Boergers,
Abrams, Buka, Clark, et al., 2009) ทั้งนี้เนื่องจากการที่เยาวชนได้ยินบิดา มารดาพูดถึงรสชาติที่ดีของบุหรี่หรือ
การที่บิดา มารดามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จะส่ งผลให้เยาวชนอยากลองสูบบุหรี่ และมองว่าการสูบบุหรี่
เป็ น สิ่ ง ปกติ ที่ส ามารถกระท าได้ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ นตั ว ผลั ก ดั น ให้ เ ยาวชนต้ อ งการสู บ บุ ห รี่ (Wilson, McClish,
Heckman, Obando, & Dahman, 2007) นอกจากนั้น การที่บิดา มารดาสูบบุหรี่ทุกวัน จะทาให้เยาวชนอยาก
เลียนแบบ และการที่บิดา มารดาวางบุหรี่ไว้ตามที่ต่างๆภายในบ้าน จึงทาให้เยาวชนสามารถขโมยบุหรี่ของบิดา
มารดามาสูบได้เพราะเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เยาวชนที่มีบิดา มารดาสูบบุหรี่ เริ่มสูบบุหรี่ได้ง่าย
มากกว่าครอบครัวที่ไม่มีใครสูบบุหรี่ (Maggi, Lovato, Hill, Johnson, Ratner, & Shoveller, 2014) อีกประเด็น
หนึ่ ง คือ บิ ดา มารดาที่สู บ บุ ห รี่ มัก ไม่ใ ส่ ใ จที่ จะห้ าม หรือตั กเตือ นเยาวชนไม่ ให้ สู บบุ ห รี่ (Carvajal, Hanson,
Downing, Coyle, & Pederson, 2004) เพราะคิดว่าแม้ห้ ามไปเยาวชนก็คงไม่เชื่อในคาสั่ งสอนของตนเพราะ
ตนเองก็สูบบุหรี่ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30 คิดว่าการที่เยาวชนสูบบุหรี่เกิดจากมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นต้นแบบในการสูบบุหรี่
3. สร้างครอบครัวอบอุ่น
การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความใส่ใจ ห่วงใย เข้าใจ
ต้องมีความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว ต้องคอยช่วยเหลือ แบ่งทุกข์ ปันสุขซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดความ
อบอุ่นในครอบครัวจะทาให้เยาวชนมีเกราะป้องกันซึ่งเปรียบเสมือนเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตให้ปลอด
จากบุหรี่ ครอบครัวที่มีความขัดแย้งภายในครอบครัวในระดับสูงเสี่ยงต่อการที่จะทาให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่
อายุน้อยๆ และมีการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ครอบครัวที่มีความอบอุ่น ผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว
จะช่วยป้องกันการเริ่มสูบบุห รี่ในเยาวชน (Rajesh, Diamond, Spitz, & Wilkinson, 2015; Wilkinson, Shete,
Spitz, & Swann, 2011) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เยาวชนที่อยู่ภายในครอบครัวที่อบอุ่น มักได้รับการช่วยเหลือ การ
สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาครอบครัวก็ช่วยกันแก้ไข อีกทั้งเยาวชนยั งมีการร่วมทากิจกรรม
ต่างๆกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่าเสมอ จึงมีความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัว ใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัว
ทาให้ไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ นอกจากนั้น ครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ต่ า งคอยพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ยาวชนสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ อ ย่ า งดี วิ ธี ห นึ่ ง (Shakib, Zheng,
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Johnson, Chen, Sun, Palmer, et al., 2005) ดังนั้น หากความอบอุ่นในครอบครัวลดลงในช่วงที่เยาวชนกาลัง
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงเสี่ยงที่เยาวชนจะทดลองสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บิดา มารดาสามารถลดความเสี่ยงใน
การเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชนได้โดยการรักษาไว้ซึ่งความใกล้ชิด ความมีสัมพันธภาพที่ดีกับเยาวชน ทาครอบครัวให้
เข้มแข็ง ปฏิบัติต่อเยาวชนด้วยความรัก ความใส่ใจ และทาให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก และมีครอบครัวคอยดูแล
(Hill, Hawkins, Catalano, Abbott, & Guo, 2005)
4. ให้สุขศึกษาเรื่องบุหรี่
การสอนสุขศึกษาให้แก่เยาวชนจะทาให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่
ช่วยให้เยาวชนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล รอบคอบว่าควรจะดาเนินชีวิตโดยการไปยุ่งเกี่ยวกับการสู บบุหรี่
หรือควรหนีห่างจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น การถ่ายทอดความรู้เรื่องบุหรี่ให้เยาวชน จึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มสูบ
บุหรี่ การสอนสุขศึกษาเรื่องบุหรี่สามารถทาได้หลายทาง โดยอาจจัดทาคู่มือเรื่องบุหรี่แจกทุกครอบครัว เปิดเสียง
ตามสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุ หรี่ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการสูบบุหรี่ในชุมชน จัดนิทรรศการ จัด
อบรมเพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ และให้ทางโรงเรียนสอนเรื่องบุหรี่แก่เยาวชนโดยการใช้สื่อต่างๆ ซึ่งการสอนสุข
ศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่เหล่านี้ จะช่ว ยป้องกันการสูบบุห รี่ และลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ (Chapman, Fiscella,
Duberstein, & Kawachi, 2009; Walque, 2007; Oriol, 2005) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการสอนสุ ข ศึ ก ษาจะช่ ว ยให้
เยาวชนมีความตะหนัก ความเข้าใจ และมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลทาให้เยาวชนมี
ทัศ นคติไ ม่ ดี ต่อ การสู บ บุ ห รี่ จึ งท าให้ เ ยาวชนไม่สู บ บุ ห รี่ (Salaudeen, Musa, Akande, & Bolarinwa, 2013;
Tahlil, Woodman, Coveney, & Ward, 2013) นอกจากนั้น เยาวชนที่ได้รับการสอนจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง
เพิ่มขึ้น ทาให้เยาวชนเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้แม้จะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มีผู้สูบ
บุหรี่จานวนมาก ซึ่งความเชื่อมั่นของเยาวชนจะเป็นแรงผลักดันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ (Stathopoulos, & Sourtzi,
2013) โดยเฉพาะการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน จะช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ดีวิธีหนึ่ง
เพราะโรงเรียนมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตของเยาวชน โดยบริบทต่างๆภายในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน การบรรจุการสอนสุขศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับบุหรี่โดยการใช้สื่อต่างๆในหลักสูตรการเรียนการ
โดยกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อการสอนอิเล็คโทนิคต่างๆ จะช่วย
ป้ อ งกัน อุ บั ติ ก ารณ์ ของการสู บ บุ ห รี่ ใ นเยาวชนได้ ม ากกว่า การสอนสุ ข ศึก ษาในโรงเรี ย นโดยทั่ ว ไป ( Primack,
Douglas, Land, Miller, & Fine, 2014; Stathopoulos, & Sourtzi, 2013)
5. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
การส่งเสริมให้เยาวชนออกกาลังกายเป็นทางเลือกที่เสริมสร้างความสุขในชีวิตของเยาวชน ทาให้
เยาวชนมีเพื่อน ร่างกายแข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง การส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายที่เหมาะสม จะช่วยให้
เยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย ทาให้มีสติ เสริมสร้างปัญญา และช่วยตัดทอนเวลาในการทากิจกรรมที่เป็น
ปัญหาสังคม
ชุมชนควรส่งเสริมให้เยาวชนออกกาลังกาย โดยการจัดให้ มีสนามกีฬา และการแข่งกีฬาในชุมชน
ทั้งนี้เนื่องจาก การออกกาลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ดีวิธีหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ที่ออกกาลังกายส่วนใหญ่มักไม่สูบบุหรี่ (Theodorakis, & Hassandra, 2005) จึงมักพบว่าเยาวชนที่ออกกาลัง
กายอย่างสม่าเสมอ ไม่มีความอยากทดลองสูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การที่เยาวชนใช้เวลาในการ
ออกกาลังกายจะทาให้เยาวชนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะหันมาสนใจการสูบบุหรี่ นอกจากนั้น การออกกาลังกายอาจ
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ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆที่คอยควบคุมการสูบบุหรี่ให้มีเพิ่มขึ้น จึงทาให้ปัจจัยเหล่านั้นสามารถควบคุม
เยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ (Aveyard, & Ussher, 2007)
อภิปรายผลแนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1.การทาโทษ
เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการความเป็นอิสระ ไม่ค่อยเชื่อฟังบิดา มารดา มักตามเพื่อน การที่บิดาและ
มารดาปล่อยปละละเลย ไม่ลงโทษเมื่อเยาวชนกระทาผิด จะทาให้เยาวชนเกิดความเคยชิน จนเสียนิสัย และยากที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาประพฤติตัวดี ครอบครัวที่รู้จักอบรมสั่งสอนบุตร หลาน จึงไม่เพื่อแค่ว่ากล่าว
ตักเตือนเท่านั้น แต่จะใช้วิธีการลงโทษเมื่อเยาวชนไม่ ยอมเชื่อฟัง และหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลเสียต่อตัวเยาวชน
เอง ครอบครัวจึงควรทาโทษเยาวชนเมื่อรู้ว่าเยาวชนสูบบุหรี่อย่างสมเหตุสมผล โดยต้องยึดหลักความเข้าใจ มี
เหตุผล ซึ่งจะทาให้เยาวชนไม่รู้สึกอึดอัด หรือขาดอิสระ ซึ่งการลงโทษที่เหมาะสมจะช่วยให้เยาวชนรับรู้ว่าการสู บ
บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี หากยังดื้อที่จะสูบบุหรี่อีกก็จะถูกครอบครัวลงโทษ เยาวชนจึงพยายามลดการสูบบุหรี่ลงเพื่อจะได้
ไม่เจ็บตัว หรือขาดสิทธิบางอย่างในครอบครัว ผลงานวิจัยที่ผ่านมาค้นพบว่าการทาโทษจากบิดา มารดาช่วยลดการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนได้ดีวิธีหนึ่ง เพราะเยาวชนจะเกิดความกลัวถูกลงโทษ และกลัวคนในครอบครัวไม่รัก จึงไม่กล้า
สูบบุหรี่อีกต่อไป (Baheiraei, Hamzehgardeshi, Mohammadi, Nedjat, & Mohammadi, 2013; MahabeeGittens, Xiao, Gordon, & Khoury, 2012) นอกจากนั้นเยาวชนยังเกิดความรู้สึกว่าการสูบบุหรี่ทาให้ชีวิตของตน
ขาดอิสรภาพ เพราะเมื่อครอบครัวรู้ว่าตนสูบบุหรี่มักถูกลงโทษ เช่น การกักบริเวณ การทาให้สูญเสียความเป็น
ส่วนตัว ดังนั้น การลงโทษจึงช่วยทาให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้ (Chassin, Presson, Todd, Rose, & Sherman,
1998)
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว จะช่วยให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต เพราะเยาวชน
จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกมีที่พึ่ง มีคนรับฟังเมื่อเกิดปัญหา ทุกปัญหาจะมีคนในครอบครัวคอยช่วยแก้ ไข ให้อภัย ทา
ให้เยาวชนกล้าเปิดเผยความผิดต่างๆกับครอบครัว และครอบครัวพร้อมที่จะร่วมกันหาวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้
เยาวชนสามารถเลิกบุหรี่ได้ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวยังช่วยให้ระบบครอบครัวมีความสมดุล
มีพลังและทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไข้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในขณะที่ผลการวิจัยครั้งนี้เยาวชน
จานวน 121 คน (ร้อยละ 47.1) กล่าวว่า สมาชิกในครอบครัวมีการรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสมอ
และเยาวชนร้อยละ 47.5 แจ้งว่าครอบครัว ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเอื้ออาทร แต่เยาวชนจานวน 102 คน
(ร้อยละ 39.7) บอกว่าสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมทาร่วมกันเพื่อลดการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง ส่วนเยาวชน
จานวน 123 คน (ร้อยละ 47.8) กล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมทาร่วมกันเพื่อลดการสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อย
ถึงไม่มีการทากิจกรรมร่วมกันเลย ดังนั้น ครอบครัวควรมุ่งเน้นการสร้า งสัมพันธ์ภาพในครอบครัวให้ดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อจะได้ช่วยตัดวงจรของการสูบบุหรี่ในเยาวชนเมื่อก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเป็น
ประเด็นสาคัญที่ช่วยลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ เห็นได้จากจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา มีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เยาวชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ (Shakib, Zheng,
Johnson, Chen, Sun, Palmer, et al., 2005) ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโดยการให้ความสนใจ
เยาวชน ให้การสนับสนุน และมีการสื่อสารที่ดีระหว่างเยาวชนและสมาชิก ในครอบครัว จะทาให้เยาวชนสามารถ
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เลิ ก บุ ห รี่ ไ ด้ อ ย่ า งเด็ ด ขาด ( Shakib, Mouttapa, Johnson, Trinidad, Gallaher, Ritt-Olson, et al., 2003)
ในขณะที่ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่ดี จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เยาวชนหันไปสูบบุหรี่ และมีการสูบบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่อง (Chassin, Presson, Rose, Sherman, Davis, & Gonzalez, 2005)
3. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายเป็นแนวทางในการเลิกบุหรี่ที่เยาวชนสามารถปฏิบัติได้จริง และไม่รบกวนความ
เป็นอิสระในการดาเนินชีวิตของเยาวชน แต่ยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และช่วยให้เยาวชนเรียนรู้วิธี
เข้าสังคมเมื่อต้องออกกาลังกายกับบุคคลอื่น โดยหากครอบครัวและชุมชนให้การสนับสนุนการออกกาลังกายโดย
การชวนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จัดสถานที่ ออกกาลังกายให้ปลอดภัย มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามความต้องการ
ของเยาวชน จะทาให้เยาวชนที่สูบบุหรี่หันมาออกกาลังกายกันมากขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ เยาวชนจานวน
138 คน (ร้อยละ 53.7) บอกว่า ชุมชนมีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายเพื่อ ลดการสูบบุหรี่แก่เยาวชนเพียง
เล็กน้อย หรือบางชุมชนไม่มีการส่งเสริมเลย ในขณะที่การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอช่วยให้เยาวชนสามารถเลิก
บุ ห รี่ ไ ด้ ( Williams, Ussher, Dunsiger, Miranda, Gwaltney, Monti, et al., 2014; Ussher, Taylor, &
Faulkner, 2012) ดังนั้น ครอบครัวและชุมชนควรส่งเสริมให้เยาวชนที่ติดบุหรี่มีการออกกาลังกาย ทั้งนี้เนื่องจากมี
การวิ จั ย ระบุ ว่ า เยาวชนที่ อ อกก าลั ง กายอย่ า งน้ อ ย 20 นาที / วั น จะสามารถลดการสู บ บุ ห รี่ ล งได้ (Horn,
Branstetter, Zhang, Jarrett, Tompkins, Anesetti-Rothermel, et al, 2013) การออกกาลังกายสามารถช่วย
ทาให้ เยาวชนเลิ กบุ ห รี่ ได้เนื่ องจาก การออกกาลั งกายจะทาให้ ความยากสู บบุห รี่ล ดลง และยังช่ว ยให้ อาการ
ข้างเคียงที่เกิดจากการเลิกบุหรี่ลดลง (Roberts, Gant, Sollers, Bullen, Jiang, & Maddison, 2015; Haasova,
Warren, Ussher, Janse Van Rensburg, Faulkner, Cropley, et al., 2012; Roberts, Maddison, Simpson,
Bullen, & Prapavessis, 2012)
4. การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่
การสอนสุ ข ศึก ษาเกี่ย วกั บ บุห รี่จ ะช่ว ยท าให้ เยาวชนมี ความรู้ เพิ่ มขึ้น ดั งนั้ นการสอนสุ ขศึ กษา
เกี่ยวกับบุหรี่แก่เยาวชน นอกจากจะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ ยังช่วยให้เยาวชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ดีวิธี
หนึ่ง เพราะการให้ความรู้จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ทาให้เยาวชนรู้วิธีในการเลิกบุหรี่ได้อย่าง
รอบคอบ ช่วยให้เยาวชนมีเหตุผลในการตัดสินใจ และสามารถมองหาวิธีการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ใน
ที่สุด ซึ่งการสอนสุขศึกษาที่ช่วยทาให้เยาวชนสามารถเลิกสูบุหรี่ได้อาจกระทาได้โดยใช้วิธีเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ทางการจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้โดยสร้างสื่อทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ติดป้ายในชุมชน และพาเยาวชน
ไปเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งจากการสอบถามเยาวชนจานวน 257 คน พบว่าการจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง และเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการติด
ป้ายห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างชัดเจนมีน้อยมาก โดยมีเยาวชนเพียงแค่ 63 คน
ที่พบป้าย ซึ่งป้ายส่วนใหญ่มีเฉพาะการห้าม แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่เยาวชน และมีเยาวชนเพียง 42 คน
(ร้อยละ 16.4) ที่เห็นชุมชนติดป้าย หรือภาพแสดงพิษภัยบุหรี่เผยแพร่ทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนั้น เยาวชน
เพียงแค่ 13 คน (ร้อยละ 5) ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีเยาวชน
เพียง 14 คน (ร้อยละ 5.4 ) ที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้ทาให้เยาวชนที่สูบบุหรี่ขาด
ความรู้เกี่ยวกับพิษ ภัยของบุหรี่ ไม่ทราบวิธีเลิกบุหรี่ที่ได้ผลดี ทาให้เยาวชนยังคงสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพกาย ใจ และสังคมตามมาในที่สุด ดังนั้น เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ควรร่วมมือ
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กันเพื่อส่งเสริมให้มีการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่แก่เยาวชนที่สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก การสอนสุขศึกษาแก่เยาวชน
สามารถช่วยให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้ (Mishra, Kulkarni, Majmudar, Gupta, & Shastri, 2014) มีหลายงานวิจัย
ค้นพบว่า การสอนสุขศึกษาจะทาให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความตะหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่ ทาให้มองเห็นว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ทัศนคติในการสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ช่ ว ยให้ เ ยาวชนสามารถเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ ใ นที่ สุ ด (Salaudeen, Musa, Akande, & Bolarinwa, 2013; Konin,
Webbink, Nicholas, 2010; Chapman, Fiscella, Duberstein, & Kawachi, 2009)
5. การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน
การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชนจาเป็นต่อการช่วยลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนอย่าง
มาก ทั้งนี้กฎระเบียนที่สร้างขึ้นควรเป็นกฎที่เยาวชนและคนในชุมชนสามารถปฏิบัติ ได้ ไม่รบกวนการดาเนินชีวิต
ของเยาวชน หรือไม่ทาให้เยาวชนขาดอิสระ ครอบครัวและชุมชนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม โดยคนในชุมชนต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามได้จะเป็นเหมือนภูมมิคุ้มกันที่
ช่วยทาให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มคิดว่าสิ่งที่ชุมชนสามารถกระทาได้คือการ
สร้างกฎห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน มีกฎระเบียบของหมู่บ้านลงโทษผู้สู บบุหรี่ ห้ามร้านค้าขายบุหรี่ มีเขตปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหมู่บ้านใดมี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ในชุมชน ไม่มกี ฎห้ามสูบบุหรี่ในชุมชน หรือกฎระเบียบลงโทษผู้สูบบุหรี่ และจากการสอบถามเยาวชนจานวน 257
คน เยาวชนส่วนใหญ่ 157 คน (ร้อยละ 61.1) ไม่เคยเห็นหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันกาหนดราคาบุหรี่ให้แพงกว่าที่อื่น
และมีเยาวชนเพียง 23 คน (ร้อยละ 8.9) ที่เห็นร้านค้าตรวจบัตรประชาชน และไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนต่ากว่า
18 ปี นอกจากนั้น มีเยาวชนเพียงแค่ 22 คน (ร้อยละ 8.6) ที่บอกว่าหมู่บ้าน/ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ปลอด
บุหรี่ สิ่งเหล่านี้ทาให้มองเห็นว่ายังขาดการสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อ
ให้เยาวชนที่สูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงควรมีการสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการที่ไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน จะทาให้เยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย
ซึ่งช่วยเสริมให้เยาวชนอยากสูบบุหรี่ตามกระแสสังคม และเมื่อเยาวชนติดบุหรี่แล้วก็เลิกบุหรี่ได้ยากเพราะไม่มี
กฎเกณฑ์บังคับ แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้แก่เยาวชนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี แต่หากชุมชนยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ อีกทั้งร้านค้ายังขายบุหรี่ จะทาให้เยาวชนคิดว่าการสูบบุหรี่เป็นที่ยอมรับของสังคม จึงทาให้เยาวชนสูบ
บุ ห รี่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Baheiraei, Hamzehgardeshi, Mohammadi, Nedjat, & Mohammadi, 2013) การที่
เยาวชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต่อต้านการสูบบุหรี่ จะทาให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยๆ และเมื่อติดบุหรี่แล้ว
จะเลิกบุหรี่ได้ยากมากยิ่งขึ้น (Park, Lee, Yun, & Cui, 2014) ดังนั้น การจะลดปริมาณการสูบบุหรี่ในเยาวชน หรือ
ช่วยให้เยาวชนเลิกบุหรี่ ชุมชนควรให้ความร่วมมือ และสร้างสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ โดย
การสร้างกฎห้ามสูบบุหรี่ และสร้างบรรยากาศให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ การมีกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ภายในชุมชน
จะสามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนได้ ทั้งนี้เนื่ องจาก การมีกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ภายในชุมชนจะทาให้
เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ยากขึ้น อีกทั้งเยาวชนจะไม่กล้าสูบบุหรี่เพราะทราบว่าการสูบบุหรี่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เมื่อเยาวชนสูบบุหรี่ในชุมชนที่มีกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ จะรู้สึกว่าสังคมรังเกลียดทาให้
เยาวชนมีความมั่นใจในการสูบบุหรี่ลดลง ส่งผลให้ความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องลดลงตามมา (Park, et al.,
2014)
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บทที่ 6 สรุป ข้อจากัดของการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว และชุมชน โดยได้ประยุ กต์ใช้ ทฤษฎีระบบครอบครัว (Day, et al., 1995) และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลเดชมีพระราชดารัสแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งประกอบด้วย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของเยาวชน ครอบครัว และชุมชนมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ภายใต้วงรอบ 4 ขั้นตอนของ Waterman
และคณะ (2001) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติ และ 4) การ
ประเมินผล แต่ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการเพียงแค่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทา
หน้าที่ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน และวางแผนดาเนินการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดย
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงบรรยาย (Descriptive study) สาหรับการสารวจข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของ
ครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชน และใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยมีการทา Focus group กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มบิดา กลุ่มมารดา และกลุ่มเพื่อน
บ้าน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การทาหน้าที่ของครอบครัว
และชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ และพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยได้แบ่งการดาเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่ 1 ช่วงสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การทา
หน้าที่ของครอบครัวและชุมชน มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 257 คน การวิจัยระยะที่ 2 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อ
หาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากเยาวชน 12 คน
บิดา 9 คน มารดา10 คน และเพื่อนบ้าน 12 คน รวม 43 คน และการวิจัยระยะที่ 3 ช่วงการสนทนากลุ่มเพื่อหา
แนวทางการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากเยาวชน 12 คน บิดา 8
คน มารดา 9 คน และเพื่อนบ้าน 21 คน รวม 50 คน โดยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน หน้าที่ของครอบครัวและชุมชน
2. แนวคาถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกัน และลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
3. แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของเยาวชน
จากการดาเนินงานวิจัยได้ผลการดาเนินการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
เยาวชนที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และการทาหน้าที่
ของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อเยาวชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ มีจานวน 257 คน โดยมีค่ากลางของอายุ
15 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา มีรายได้ของครอบครั วต่อเดือนอยู่ระหว่าง
5,000-10,000 บาท ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่มีถึงร้อยละ 50.6 ผลการสารวจพบว่ามีเยาวชนสูบ
บุหรี่ 29 คน ไม่สูบบุหรี่ 228 คน สาหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ สูบบุหรี่มวนที่ซื้อเป็นซองสาเร็จรูป ยี่ห้อบุหรี่ที่
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เยาวชนนิยมสูบมากที่สุดคือ กรอง ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ทุกวัน ปริมาณในการสูบบุหรี่ไม่แน่นอน มีก็สูบ ไม่มีก็ไม่สูบ
ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเนื่องจากอยากลอง สาหรับช่วงเวลาที่เยาวชนสูบบุหรี่มากที่สุด คือขณะเข้าห้องน้า/ ห้อง
ส้วม ซึ่งเหตุผลที่เยาวชนยังไม่เลิกสูบบุหรี่เนื่องจากรู้สึกว่าการสูบบุหรี่เป็นความเคยชิน เยาวชนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงิน
ในการสูบบุหรี่น้อยกว่า 100 บาท/วัน โดยนาเงินที่บิดา-มารดาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวมาซื้อบุหรี่ มักซื้อบุหรี่ที่ร้านขายของชา/ ร้านค้าใกล้บ้าน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่เป็นประจาเมื่อมีเวลาว่าง โดย
เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ในอดีตแต่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้
ผลจากแบบสอบถามพบว่า สิ่ งที่ครอบครัวปฏิบัติมากที่สุดเพื่อช่วยป้องกันและลดการสู บบุห รี่ใน
เยาวชนคือ สมาชิกในครอบครัวไม่ทาร้ายร่างกายกัน รองลงมาได้แก่การที่สมาชิกในครอบครัวเข้าใจเรื่องบุหรี่และ
เชื่อมั่นในตัวเยาวชนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ การมีความคิดเห็นและปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเอื้ออาทร และ
การรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนสิ่งที่ครอบครัวไม่เคยปฏิบัติเลยเพื่อช่วยป้องกันและลดการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนคือ การพาไปดูตัวอย่างผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวไม่เคยพาไปพบแพทย์ หรือพยาบาล
เพื่อแนะนาวิธีการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ และการไม่อนุญาตให้คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ได้ตามที่ต้องการ สาหรับการ
ทาหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ เยาวชนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าหมู่บ้าน/ชุมชนไม่เคยร่วมกันกาหนดราคาบุหรี่ให้แพงกว่าที่อื่น ชาวบ้านร่วมกันจัดโครงการป้องกัน
การสูบบุหรี่นานๆครั้ง ชาวบ้านหรือ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ค่อยช่วยกันตักเตือนเยาวชนเมื่อเห็นเยาวชนสูบ
บุหรี่ ส่วนการจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ให้โอกาสเยาวชนและนักสูบที่ได้รับผลกระทบ
จากการสูบบุหรี่ได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กันก็มีนานๆครั้ง และผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเพียงเล็ กน้อยเท่านั้นที่ไม่
สูบบุหรี่ให้เห็น นอกจากนั้น เยาวชน 104 คน ระบุว่าสิ่งที่เยาวชนเห็นว่าชุมชนยังปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การ
บริ การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้ องกันการสู บบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน การเฝ้าระวังอัตราการสู บบุหรี่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยเพื่อนบ้าน และคาแนะนาจากเพื่อนบ้านหรือผู้นาชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ส่วนสิ่งที่ชุมชน
ได้ก ระท าเพื่ อ ป้ อ งกัน และลดการสู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชนมากที่สุ ด คื อ การติ ดป้า ยห้ า มเยาวชนสู บบุห รี่ในพื้น ที่
สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ การติดป้าย หรือภาพแสดงพิษภัยบุห รี่เผยแพร่ทั่วไปใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และการแจ้งข้อมูลโทษ หรือพิษภัยบุหรี่ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนการส่งเสริม
การออกกาลังกาย หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกัน และลดการสูบบุหรี่แก่เยาวชน ชุมชนมีการส่งเสริมในระดับปาน
กลาง โดยเยาวชน 29 คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ติดนิโคตินในระดับน้อย นั้นคือ เยาวชนมักสูบบุหรี่หลังตื่นนอนเกิน 1
ชั่วโมง สูบุหรี่น้อยกว่า 6 มวนหลังตื่นนอน และไม่รู้สึกอึกอัด กระวนกระวายหรือลาบากใจที่ต้องอยู่ในเขตปลอด
บุหรี่ เช่น โรงภาพยนตร์ หรือรถโดยสาร และมีเยาวชนเพียง 2 คนเท่านั้นที่บอกว่ายังต้องสูบบุหรี่แม้ป่วยและต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากการสนทนากลุ่ ม ได้ แนวทางในการป้องกันการสู บบุห รี่ส าหรับเยาวชนโดยการมีส่ ว นร่ว มของ
ครอบครัวและชุมชน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ครอบครัวควรเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่
2. ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่
3. สร้างครอบครัวอบอุ่น
4. ให้สุขศึกษาเรื่องบุหรี่
5. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
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ส่วนแนวทางในการลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดังนี้
1. การทาโทษ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
3. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
4. การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่
5. การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน
ข้อจากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัด ดังนี้
1. เยาวชนที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่กาลังศึกษาเล่าเรียน ทาให้ขาดความคิดเห็นในส่วน
ของเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ผลการวิจัยที่ได้จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นตัวแทนของเยาวชนทั้งหมด และ
เยาวชนที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งหมดเป็นเพศชาย ทาให้ขาดความคิดเห็นของเยวชนหญิงซึ่งอาจมีมุ่งมองใน
การป้องกันและลดการสูบบุหรี่ที่แตกต่างออกไป ดังนั้นควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม โดยแบ่งเยาวชน
เป็น 2 กลุ่ม ที่เรียนหนังสือ และไม่เรียนหนังสือแล้วค่อยสุ่มเลือกเยาวชนให้ได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และทาการ
สนทนากลุ่มทัง้ เยาวชนชายและเยาวชนหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน
2. เยาวชนที่ตอบแบบสอบถามยังไม่กล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่แท้จริง บางคนสูบ
บุหรี่แต่ให้ข้อมูลว่าไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลัวผู้ปกครองทราบว่าตนสูบบุหรี่ และจะถูกลงโทษ ดังนั้น ทีม
วิจัยควรมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
3. ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนโดยการใช้แบบสอบถาม ทีมวิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรภายนอก
อื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านของเยาวชน เป็นต้น ดังนั้น ผลการวิจัยอาจมีผลมาจากตัวแปรภายนอก
เหล่านั้นด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการดาเนินการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บทเรียนที่ได้จากการพูดคุยกับเยาวชน ครอบครัวและเพื่อนบ้านของเยาวชน พบว่า ชาวโคกคราม
วัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มองว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ ไม่ผิดกฎหมาย ทาให้ขาดแรงดึงดูดในการแก้ไข เพราะชาวโคก
ครามมองว่าการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยาก แต่ชาวโคกครามส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันและลด
การสูบบุหรี่ของเยาวชน ดังนั้นทีมวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสาหรับชาวโคกคราม ดังนี้
1.1 ชาวโคกครามควรพูดคุยอภิปรายถึงวิธีการป้องกัน และเลิกการสูบบุหรี่ของเยาวชนให้มากขึ้น
โดยอาจรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน แล้วช่วยกันคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของประชาชนภายในหมู่ของตน หากพบผู้สูบบุหรี่ควรให้การสนับสนุนครอบครัวของสูบบุหรี่เพื่อช่วยให้ผู้ติด
บุหรี่มีการสูบบุหรี่ลดลง
1.2 ทุกครอบครัวในตาบลโคกครามควรเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยบิดา-มารดาต้องให้
เวลากับเยาวชนมากขึ้น อาจชักชวนเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลังเยาวชนเลิกเรียนหรื อในช่วงปิด
เทอม เพราะสมาชิกในครอบครัวจะได้อยู่ใกล้ชิดเยาวชน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะช่วยป้องกันเยาวชนจากพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ หากเยาวชนไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว อาจมอบหมายให้เยาวชนช่ว ยเหลือทางานบ้านทุก
วันก่อนอนุญาตให้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน
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1.3 แกนนาชุมชนของทุกหมู่บ้านควรให้ความร่วมมือ และพยายามผลักดันให้มีการควบคุม การสูบ
บุหรี่ของเยาวชน โดยอาจรณรงค์ให้ มีการงดสูบบุหรี่ในโอกาสต่างๆ หรืออาจขอความร่วมมือจากร้านค้าในงดขาย
บุหรี่ให้เยาวชน และควรนาเรื่องการสูบบุหรี่ของเยาวชนเข้าในวาระของการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านทุกครั้ง
พร้อมกับกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ทีมวิจัยมีข้อเสนอสาหรับนักวิชาการที่ต้องการทาวิจัยเพื่อลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ดังนี้
2.1 ควรประสานความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ น าชุ ม ชน แกนน าหมู่ บ้ า น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และ
เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสุ ข ภาพในพื้ น ที่ เพราะจะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การวิ จั ย สะดวกและมี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมที่จาเป็นต้องใช้ชาวบ้านจานวนมาก หากมีทีมงานในพื้นที่ที่เข้มแข็ง คอยติดต่อ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ จะช่วยให้มีผู้มาเข้าร่วมได้ตามจานวนที่ต้องการ
2.2 การทาวิจัยเพื่อป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากตัว
เยาวชนเอง เพื่อนของเยาวชน ผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน และอาจารย์ในโรงเรียน เพราะจะทาให้ข้อมูลที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลควรทาในช่วงเยาวชนปิดเทอม หรือช่วงวันหยุด เพราะจะทาให้มีโอกาส
ได้พบกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุต่างๆที่เท่าเทียมกัน ทั้งที่เรียนหนังสือ และไม่เรียนหนังสือ แต่หากนักวิจัยมีข้อจากัด
ทาให้ไม่สามรถเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันหยุดได้ ควรทาการสุ่มเลือกเยาวชนทั้งจากโรงเรียน และในหมู่บ้าน
หรื อ อาจต้ อ งมาเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเย็ น หลั ง เยาวชนเลิ ก เรี ย น หรื อ เก็ บ ข้ อ มู ล วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ หรื อ อาจฝาก
แบบสอบถามไว้ให้เยาวชน แล้วมาติดตามในภายหลัง
2.3 การนากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และลดการสูบบุหรี่
ของเยาวชน ควรเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ชอบเสนอแนะ และ
ต้องการช่วยป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในชุมชน
2.4 ควรมีการดาเนินงานอย่างจริงจังเพื่อ ป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยควรจัดทา
โครงการที่เสริมสร้างทักษะการเฝ้าระวังแก่บิดา-มารดา เนื่องจากการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาสามารถป้องกัน
เยาวชนไม่ให้เริ่มต้นสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพราะ
ความอบอุ่นในครอบครัว จะช่วยเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากการสูบบุหรี่ ตลอดจนควรแนะนาเทคนิค
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สอนเทคนิคการเป็นบิดา-มารดาที่มีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างทักษะการให้คาปรึกษาแก่บิดา-มารดา เพื่อเตรียมความพร้อมให้บิดา-มารดาเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่เยาวชน
3. เจ้ าหน้าที่สาธารณสุ ขควรมีการให้ ความรู้ถึงโทษของการสู บบุหรี่ แก่ส มาชิกในครอบครัวที่ตน
รับผิดชอบดูแลเป็นระยะๆ และควรให้ความร่วมมือกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการค้นหาแนวทางใหม่ๆเพื่อ
ควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน เพราะจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการดูแลครอบครัว และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน
4. เทศบาลต าบลต้ น คราม ควรเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางในการป้ อ งกั น และลด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยกาหนดประเด็นการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นวาระของการประชุมทุกครั้ง
นอกจากนั้นควรจัดสรรกาลังคนและงบประมาณเพื่อ ป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และมี
การดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดร่วมกันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และคอยติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ ป้องกัน
และลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอย่างสม่าเสมอ
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ภาคผนวก ก: ชื่อ และรายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะนักวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวยุพา จิ๋วพัฒนกุล
(ภาษาอังกฤษ) Miss Yupa Jewpattanakul
เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี
สถานภาพสมรส: โสด
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทางาน: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร
มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 02-441-5333 ต่อ 2662 มือถือ: 080-590-9007 โทรสาร: 02-4128415
E-mail: yupa.jew@mahidol.ac.th
3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): 136/50 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์: 02-9028415 มือถือ: 080-590-9007 โทรสาร: 4. ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรีสาขา: พยาบาลศาสตร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ: 2538 ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโทสาขา: พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ: 2543 ประเทศไทย
4.3 ปริญญาเอกสาขา: การพยาบาล สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล และ The School of Nursing,
Michigan University ปีที่จบ: 2553 ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
4.4 อื่นๆ
-ประกาศนีย บัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
การพยาบาลอนามัยครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพและการพยาบาลวัยรุ่น
6. ผลงานวิจัย
6.1 Jewpattanakul, Y., Phuphaibul, R., Loveland-Cherry, C.J., Nityasuddhi, D.,&
Suwonnaroop, N. Factors Influencing Well-Being among Families with Adolescents living in and
around Bangkok, Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. 2010; 14(3):
235-248.
6.2 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายโดย
การแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุ. วารสารพยาบาลศาสตร์. 2555; 30(2): 46-57.
6.3 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดา
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.วารสารพยาบาลศาสตร์. 2556; 31(2): 1-13.

77

6.4 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี. การพัฒนาแนวทางลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนที่ครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การสนทนากลุ่มโดยบิดา-มารดา. วารสารพยาบาลทหารบก.
2556; 14(2): 35-40.
6.5 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อ
ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย.วารสารบูรพา. 2557; 22 (2): 15-27.
6.6 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, ขนิษฐา สมัย. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย. วารสาร
พยาบาลทหารบก. 2557; 15(2): 305-319.
6.7 ชื่นชม เจริญยุทธ, อาภา ยังประดิษฐ์, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, ปรางทิพย์ อุจะรัตน, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล.
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของประเทศไทย. วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2551; 14(1): 48-53.
6.8 นงนุช เพ็ชรร่วง, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2557; 37(4): 37-54.
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ
บทความ
1. Jewpattanakul, Y. Empowerment social network. Publish in research report of integrative
research networking for the improvement of health and quality of life in Thachin- Maeklong river
basin. Integrative research networking Thachin- Maeklong river report. 2005.
2. ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการออกกาลังกายของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง: บทบาทสมาชิกในครอบครัว. วารสารพยาบาลศาสตร์. 2555; 30(1): 81-90.
3. ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. การสนับสนุนของครอบครัวในการออกกาลังกายโดยการแกว่งแขนสาหรับผู้สูงอายุ.
วารสารพยาบาลทหารบก. 2555; 13(2): 1-7.
4. ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. งานวิจัยกับพยาบาลโภชนบาบัด. หนังสือประกอบการอบรมพยาบาลโภชนบาบัด
(Nutrition Support Nurse). กรุงเทพฯ: สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทย; 2557; 55-69.
เอกสารประกอบการสอน
1. เรื่องการเยี่ยมบ้าน รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน รหัสวิชา พยคร 216 สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (ปี 2003)
2. การสร้างเสริมสุขภาพ รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน รหัสวิชา พยคร 216 สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (ปี 2004)
3. เรื่ อ งบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบั ติใ นการรั กษาโรคเบื้ องต้ นและการจาแนกผู้ ป่ว ยรายวิ ช า การ
รักษาพยาบาลขั้นต้น รหัสวิชา พยคร 425 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 (ปี 2011-2012)
4. เรื่องการทาแผนที่และแผนที่เดินดิน รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชน รหัส
วิชา พยคร 384 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ปี 2011-2014)
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5. เรื่ อง Care of Families in Community Setting: Family Health. รายวิช า Community Health
Nursing รหัสวิชา NSNS 404 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 (ปี 2010).
6. เรื่องการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยในครอบครัวและการดูแลสุขภาพครอบครัว: การเตรียมผู้รับบริการและ
ครอบครั ว , การพยาบาลบุ ค คลที่ เ จ็ บ ป่ ว ยที่ บ้ า น รายวิ ช าการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน พยคร 216 หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (ปี 2012-2014)
7. เรื่ องการดูแลบุ คคลที่เจ็บ ป่ ว ยในครอบครัว และการดูแลสุ ขภาพครอบครัว : หลั กการดูแลบุคคลที่
เจ็บป่วยและครอบครัว รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน พยคร 216 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (ปี 2013-2014)
8. เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ พยคร 212 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (ปี 2013-2014)
9. เรื่อง Home health care. Program of Student Exchange for Nursing Students from
Malardalen University. (2014).
8. รางวัลที่เคยได้รับ
นักวิจัยดีเด่นปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยร่วม
ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1
1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นายแพทย์อนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์
(ภาษาอังกฤษ): Dr. Anawat Rugwanawong
เพศ ชาย อายุ 52 ปี สถานภาพสมรส คู่
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า
สถานที่ทางาน: โรงพยาบาลบางปลาม้า ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 035-400578 ต่อ 123, มือถือ: 081-9192555 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
E-mail: 3.ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): โรงพยาบาลบางปลาม้า ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 081-9192555 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
4. ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2530 ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2543 ประเทศ
ไทย
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านการฝังเข็ม
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6. ผลงานวิจัย
-อนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์. (2555). การสารวจปัจจัยที่ผลต่อการเกิดโรคปวดหลังส่วนล่างของผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ 8. รางวัลที่เคยได้รับ
-ข้าราชการดีเด่นระดับเขต ปี 2535
-รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต
ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2
1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นางสาวอุบลวรรณา เรือนทองดี
(ภาษาอังกฤษ): Miss Ubolwanna Reunthongdee
เพศหญิง อายุ 54 ปี สถานภาพสมรส โสด
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า
สถานที่ทางาน: ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางปลาม้า ตาบลโคกคราม อาเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 035-400578 ต่อ 123, มือถือ: 081-684-3267 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
E-mail: ubwna@hotmail.com
3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): 191/1 หมู่ 5 ตาบลบางเลน อาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110
โทรศัพท์: 081-684-3267 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
4. ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโทสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ 2545 ประเทศไทย
4.3 ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
4.4 ประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. ผลงานวิจัย
6.1 นงนุ ช เพ็ ช รร่ ว ง, ธิติ ม าส หอมเทศ, อุ บ ลวรรณา เรื อ นทองดี . ปัจ จั ย ที่มี ความสั มพั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร
พยาบาลทหารบก 2553; 11(ฉบับพิเศษ): 52– 58.
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6.2 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. ผลของโปรแกรมการออกกาลัง
กายโดยการแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิด
ไม่ทราบสาเหตุ. วารสารพยาบาลศาสตร์. 2555; 30(2): 46-57.
6.3 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. แนวทางการเฝ้าระวังจากบิ ดามารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.วารสารพยาบาลศาสตร์. 2556; 31(2): 1-13.
6.4 ยุ พ า จิ๋ ว พั ฒ นกุ ล , อุ บ ลวรรณา เรื อ นทองดี . การพั ฒ นาแนวทางลดการบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนที่ครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การสนทนากลุ่มโดยบิดา-มารดา. วารสาร
พยาบาลทหารบก. 2556; 14(2): 35-40.
รายงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์
1. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีดี, วาสนา ดอกกะเบา. ระบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานตาบลโคกคราม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
2. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกแบบมีส่วนร่วม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
3. อุบลวรรณา เรือนทองดี , จุลจราพร สินศิริ, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีดี, วาสนา ดอกกะ
เบา. นวัต กรรมเครื่ อ งมือพิทักษ์สิ ทธิ์ ส ตรี ในการตรวจคั ดกรองมะเร็งปากมดลู ก (กางเกงวิเศษ). สุ พรรณบุรี :
โรงพยาบาลบางปลาม้า.
4. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีดี, วาสนา ดอกกะเบา. ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับความต้องการของครูในการจัดบริการสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบาง
ปลาม้า.
5. อุ บ ลวรรณา เรื อ นทองดี , ฐิ ติ รั ต น์ ทั บ แก้ ว , นพวรรณ ศรี ดี , วาสนา ดอกกะเบา, และ
สมเกียรติ ปานอุทัย. การมีส่วนร่มของชุมชนต่อผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ: กรณีศึกษา
บ้านหงษ์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
นวัตกรรม: นวัตกรรมเครื่องมือพิทักษ์สิทธิ์สตรีในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (กางเกงวิเศษ)
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ -
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8. รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. 2555
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง การตรวจคัดกกรองมะเร็งปากมดลูก
(pap smear ) แบบมีส่วนร่วม ในการประชุมวิชาการการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 2
-รางวัลพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาล สาขาบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการ
การพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน ปี 2554
พ.ศ. 2554
-รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จ.สุพรรณบุรี โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี 2554 โดย บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ปจากัด (มหาชน)
-รางวัลที่ 3 ผลงานวิชาการด้านแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนดีเด่น (การนาเสนอทางวาจา) เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม รั้วไม้ไผ่กั้นผักตบชวา จากงานมหกรรมสร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมใจแก้ ปัญหาสุภาพ
ชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
-รางวัลที่ 2 ผลงานการพัฒ นาคุณภาพบริการดีเด่น (CQI) เรื่อง “การพัฒ นาระบบการดูแลผู้ พิการใน
ชุมชน” จากงานมหกรรมสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2554
-ส่งเสริมและพัฒนางานของชมรมผู้สูงอายุอาเภอบางปลาม้าอย่างสม่าเสมอ ทาให้ชมรมผู้สูงอายุอาเภอบาง
ปลาม้า รับการคัดเลือกเป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่น (ชนะเลิศ) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2554
พ.ศ. 2553
-รางวัลพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข “เพชรกาสะลอง” ประเภทพยาบาลที่ปฏิบัติงานการ
พยาบาลในชุมชน
-รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ของเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 4
-อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “กางเกงใส่ตรวจภายในสาหรับสตรี” เลขที่อนุสิทธิบัตร 5404
-รางวัล Popular Vote ผลงานเครื่องมือพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลในการตรวจ Pap smear (กางเกงวิเศษ)
จากการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการดีเด่น (CQI) เรื่อง การพัฒนางานการ
ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (pap smear) จากงานมหกรรมสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2553
พ.ศ. 2552
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปีพุทธศักราช 2551
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6-8 ประจาปี 2551 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2551
-รางวัลที่ 1 ผลงาน Pap Smear สูงสุดไตรมาส 3 โครงการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2551
พ.ศ. 2550
-รางวัล R2R ดีเด่น การบริ ห ารทุติยภูมิ “การพัฒ นาเครื่องมือพิทักษ์สิ ทธิส่ ว นบุคคลในการตรวจ Pap
Smear (กางเกงวิเศษ)” ของสถาบันวิจัยระบบสารณสุข
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ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย): นางสาว นงนุช เพ็ชรร่วง
(ภาษาอังกฤษ): Mrs. Nongnuch Petchroung
เพศ หญิง อายุ 48 ปี สถานภาพสมรส โสด
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน: สถานที่ทางาน: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 02-441-5333 ต่อ 2662, มือถือ: 0818170657 โทรสาร: 02-411-3258
E-mail: nongnuch.pet@mahidol.ac.th
3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 02-441-5333 ต่อ 2662, มือถือ: 0818170657 โทรสาร: 02-411-3258
4. ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ 2532 ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน) สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ 2543 ประเทศไทย
4.3 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2549 ประเทศไทย
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ
6. ผลงานวิจัย
6.1. นงนุช เพ็ชรร่วง, ปนัดดา ปริยทฤฆ, วิโรจน์ ทองเกลี้ยง. การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองอย่างต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก 2556; 14(1): 25 – 31.
6.2 นงนุช เพ็ชรร่วง, ธิติมาส หอมเทศ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกาลังกายแบบมีส่วนร่วมต่อ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุในชนบท. วารสารพยาบาลทหารบก 2554; 12(2): 7–13.
6.3 นงนุช เพ็ชรร่วง, อุบลวรรณา เรือนทองดี. ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารพยาบาล 2553; 59(2): 36 – 43.
6.4 นงนุ ช เพ็ช รร่ ว ง, ธิ ติม าส หอมเทศ, อุบ ลวรรณา เรื อนทอง ดี . ปัจ จัย ที่มี ความสั ม พัน ธ์กั บ
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ ในต าบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวั ดสุ พรรณบุ รี. วารสาร
พยาบาลทหารบก 2553; 11(ฉบับพิเศษ): 52 – 58.
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6.5 นงนุช เพ็ชรร่วง, ธิติมาส หอมเทศ. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในตาบลบ้านแหลม
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2550; 8(4): 13 – 24.
6.6 ธิติมาส หอมเทศ, นงนุช เพ็ชรร่วง. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน
โรงพยาบาลศิริราช. วารสารวิจัยทางการพยาบาล 2544; 5(3): 269-280.
6.7 นงนุช เพ็ชรร่วง, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2557; 37(4): 37-54.
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ 8. รางวัลที่เคยได้รับ ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 4
1.ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย): นางสาว สุรัสวดี ไวว่อง
(ภาษาอังกฤษ): Mrs. Surussavadee Waiwong
เพศ หญิง อายุ 34 ปี สถานภาพสมรส โสด
2.การท างานต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น (ทางวิ ช าการ/ราชการ) : อาจารย์ ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 024197466-80 ต่อ 1909, มือถือ: 0813485933 โทรสาร: 02-411-3258
E-mail: surussavadee.wai@mahidol.ac.th
3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0813485933 โทรสาร: 02-411-3258
4.ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ 2547 ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบ 2554 ประเทศไทย
4.3ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2555 ประเทศไทย
5.สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลชุมชน
6.ผลงานวิจัย 7. ผลงานวิชาการอื่นๆ 8. รางวัลที่เคยได้รับ -
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ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 5
1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นางสาวฐิติรัตน์ ทับแก้ว
(ภาษาอังกฤษ): Mrs. Titirut Tubkeaw
เพศ หญิง อายุ 46 ปี
สถานภาพสมรส โสด
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): พยาบาลชานาญการฝ่ายเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
สถานที่ทางาน: ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า
ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 035-400578 ต่อ 123, มือถือ: 08-9027-3072 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
E-mail: tonaor713@yahoo.co.th
3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): โรงพยาบาลบางปลาม้า ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 08-9027-3072
โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
4. ประวัติการศึกษา
4.1 ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่จบ 2543 ประเทศไทย
4.2 ปริญญาโทสาขาคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา) สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่จบ 2550 ประเทศไทย
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวและชุมชน
6. ผลงานวิจัย
6.1 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. ผลของโปรแกรมการออกกาลัง
กายโดยการแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุ. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล. 2555; วารสารพยาบาลศาสตร์, 30(2): 46-57.
6.2 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว. แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดามารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.วารสารพยาบาลศาสตร์. 2556; 31(2): 1-13.
รายงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์
1. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. ระบบการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานตาบลโคกคราม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
2. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. การตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแบบมีส่วนร่วม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
3. อุบลวรรณา เรือนทองดี, จุลจราพร สินศิริ, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีดี, วาสนา ดอกกะ
เบา. นวัตกรรมเครื่องมือพิทักษ์สิทธิ์สตรีในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (กางเกงวิเศษ). สุพรรณบุรี:
โรงพยาบาลบางปลาม้า.
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4. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความต้องการของครูในการจัดบริการสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา. สุพรรณบุรี:
โรงพยาบาลบางปลาม้า.
5. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา, และ
สมเกียรติ ปานอุทัย. การมีส่วนร่มของชุมชนต่อผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ: กรณีศึกษา
บ้านหงษ์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ ไม่มี
8. รางวัลที่เคยได้รับ ไม่มี
ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 6
1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นางวาสนา ดอกกระเบา
(ภาษาอังกฤษ): Mrs. Wadsana Dokkabor
เพศ หญิง อายุ 49 ปี
สถานภาพสมรส คู่
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนฝ่ายเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ทางาน: ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 035-400578 มือถือ: 081-193-2677 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
E-mail: 3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): 43/5 หมู่ 1 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 081-193-2677 โทรสาร: 035-400578-81 ต่อ 191
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่จบ 2554 ประเทศไทย
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การสร้างเสริมสุขภาพ
6. ผลงานวิจัย
รายงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์
1. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. ระบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานตาบลโคกคราม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
2. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. การตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแบบมีส่วนร่วม. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
3. อุบลวรรณา เรือนทองดี, จุลจราพร สินศิริ, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีดี, วาสนา ดอกกะ
เบา. นวัตกรรมเครื่องมือพิทักษ์สิทธิ์สตรีในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (กางเกงวิเศษ). สุพรรณบุรี:
โรงพยาบาลบางปลาม้า.
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4. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา. ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับความต้องการของครูในการจัดบริการสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบาง
ปลาม้า.
5. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา, สมเกียรติ ปาน
อุทัย. การมีส่วนร่มของชุมชนต่อผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ: กรณีศึกษาบ้านหงษ์ ต.โคก
คราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ ไม่มี
8. รางวัลที่เคยได้รับ ไม่มี
ประวัติผู้ร่วมวิจัยคนที่ 7
1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นายสมเกียรติ ปานอุทัย
(ภาษาอังกฤษ): Mr. Somkiat Panuthai
เพศ ชาย อายุ ปี สถานภาพสมรส คู่
2. การทางานตาแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหงษ์
สถานที่ทางาน: 30 หมู่ 8 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์
72150
โทรศัพท์: - มือถือ: 086-1630-423 โทรสาร: E-mail: 3. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก): 30 หมู่ 8 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72150
โทรศัพท์: 086-1630-423 โทรสาร: 4. ประวัติการศึกษา จบประถมศึกษาปีที่ 6
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
6. ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยไม่ได้ตีพิมพ์
1. อุบลวรรณา เรือนทองดี, ฐิติรัตน์ ทับแก้ว, นพวรรณ ศรีด,ี วาสนา ดอกกะเบา, และ
สมเกียรติ ปานอุทัย. การมีส่วนร่มของชุมชนต่อผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ: กรณีศึกษา
บ้านหงษ์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลบางปลาม้า.
2. สมเกียรติ ปานอุทัย อุบลวรรณา เรือนทองดี และ จุลจราพร สินสิริ. การสร้างเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมรั้วไม้ไผ่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (รอตีพิมพ์).
7. ผลงานวิชาการอื่นๆ ไม่มี
8. รางวัลที่เคยได้รับ
รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคา)
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ภาคผนวก ข: โครงสร้างการบริหารจัดการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

คณะนักวิจัยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์

คณะนักวิจัยจาก
โรงพยาบาลบางปลาม้า

ผู้ช่วยวิจัย

คณะนักวิจัยจากพื้นที่

88

ภาคผนวก ค: การกากับติดตาม และประเมินผลภายใน
หัวหน้าโครงการได้ชี้แจงแผนการดาเนินงานให้แก่คณะนักวิจัย และแจกเอกสารแผนการดาเนินงาน
วิจัยแก่คณะนักวิจัย พร้อมแบ่งความรับผิดชอบ หลังจากนั้นได้คอยประสานงานและคอยติดตามผลการดาเนินงาน
เป็นระยะๆ ดังนี้
กิจกรรมที่กากับติดตามและประเมิน
1.ประชุมวางแผนเขียนโครงการวิจัย และเขียนโครงการวิจัย
2.สร้างเครื่องมือ การตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถาม
3.การเขียนโครงการให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา
4.การประชุมทีมวิจัย และการประชุมร่วมกับผู้ช่วยวิจัย แกนนาชุมชน และแกนนา
ครอบครัว
5.การทดลองใช้แบบสอบถาม
6.การเข้าหมู่บ้านทุกหมู่ในตาบลโคกคราม เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การทาวิจัย
7. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
8. การสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดทารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยครั้งที่ 1
9. การลงรหัสข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
10. การสุ่มเลือกเยาวชน ผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน พร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่มา จุดมุ่งหมายการทาวิจัย
11. การสนทนากลุ่ม

เดือน ปีที่ติดตาม ประเมิน
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม
2557, มีนาคม 2558
มิถุนายน 2557
มิถุนายน-พฤศจิกายน 2557
มิถุนายน,พฤศจิกายน, ธันวาคม
2557, มกราคม 2558
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม,พฤศจิกายน 2557
กุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์, มีนาคม,
พฤษภาคม 2558
มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2558

12. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2
13. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
14. เผยแพร่แนวทางการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนและรับฟังข้อเสนอแนะ
พฤษภาคม 2558
เพิ่มเติมจากชาวโคกคราม
15. การเขียนรายงานผลการวิจัย พร้อมจัดทารูปเล่ม
พฤษภาคม 2558
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ภาคผนวก ง: แบบสอบถาม
แบบสอบถามการพัฒนาแนวทางในการป้องกัน และลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนและครอบครัว
คาชี้แจง: โปรดเติมคาในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย x ในช่อง ( ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. คุณอายุ ................................................ ปี
2. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
3. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดของคุณ
(
) 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
(
) 2. ประถมศึกษา
(
) 3. มัธยมศึกษา
(
) 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(
) 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
อนุปริญญา
(
) 6. ปริญญาตรี
(
) 7. สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพของคุณ
(
) 1. นักเรียน
(
) 2. รับจ้าง
(
) 3. ค้าขาย
(
) 4. ทาไร่/ทาสวน/ทานา (
) 5. ธุรกิจส่วนตัว ระบุ......................................................
(
) 6. อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
( ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท ( ) 2. 5,000-10,000 บาท
( ) 3. 10,001-15,000 บาท ( ) 4. 15,001-20,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 20,000 บาท
6. คนในครอบครัวคุณสูบบุหรี่หรือไม่
( ) 1. สูบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา
( ) 3. พี่ชาย/น้องชาย
( ) 4. พี่สาว/น้องสาว
( ) 5.ลุง/น้า/อา
( ) 6. ป้า
( ) 7. ปู่/ตา
( ) 8. ย่า/ยาย
( ) 9. อื่นๆ ระบุ.................
( ) 2. ไม่สูบ
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
คาชี้แจง: โปรดเติมคาในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย x ในช่อง ( ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. คุณสูบบุหรี่หรือไม่
( ) 1. สูบ
( ) 2. ไม่สูบ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
2. คุณสูบบุหรี่ประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. บุหรี่มวนที่ซื้อเป็นซองสาเร็จรูป
( ) 2. บุหรี่มวนเองจากใบจาก
( ) 3. บุหรี่มวนเองจากกระดาษ
( ) 4. บุหรี่มวนเองจากใบตองแห้ง
( ) 5. บุหรี่ไฟฟ้า
( ) 6. บารากู่
( ) 7. อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................
3. ยี่ห้อบุหรี่ซองที่ท่านสูบเป็นประจา (เลือกเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. กรองทิพย์
( ) 2. สายฝน
( ) 3.สามิต
( ) 4. กรุงทอง
( ) 5. วอนเดอร์
( ) 6. Marlboro
( ) 7. LM
( ) 8. Mind Seven
( ) 9. Dunhill
( ) 10. อื่นๆ ระบุ …………………………………………….
4. เหตุผลที่สูบบุหรี่ครั้งแรกเพราะอะไร (เลือกข้อที่ตรงที่สุดเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. เพื่อนชวน
( ) 2. มีปัญหาครอบครัว
( ) 3. สูบตามบิดา-มารดา/ตามคนที่บ้าน
( ) 4. สูบให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่
( ) 5. เครียดเรื่องเรียน
( ) 6. เลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ
( ) 7. เพื่อความโก้ ทันสมัย
( ) 8. อยากลองด้วยตนเอง
( ) 9. เพื่อให้เพื่อนยอมรับ
5. ความถี่ของการสูบบุหรี่
( ) 1. สูบทุกวัน
( ) 2. สัปดาห์ละ 1-3 วัน
( ) 3. สัปดาห์ละ 4-6 วัน
6. ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวัน
( ) 1. ไม่แน่นอน เช่น มีก็สูบ ไม่มีก็ไม่สูบ
( ) 2. จานวนน้อยกว่า 1 ซอง
( ) 3. จานวน 1-2 ซอง
( ) 4. จานวน3-4 ซอง
( ) 5. จานวน5-6 ซอง
( ) 6. จานวนมากกว่า 6 ซอง
7. คุณสูบบุหรี่มากสุดช่วงเวลาใด (เลือกมากที่สุดเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. หลังอาหาร
( ) 2. เข้าห้องน้า/ห้องส้วม
( ) 3. อยู่คนเดียว/เหงา
( ) 4. อยู่กับเพื่อนสนิท
( ) 5. เวลาเครียด
( ) 6. เมื่อมีการสังสรรค์
( ) 7. ขณะดื่มเหล้า
( ) 8. อื่นๆ ระบุ....................................................................
8. คุณเคยคิดเลิกบุหรี่หรือไม่
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
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9. เหตุผลที่คุณเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ หรือไม่เลิกสูบบุหรี่มากที่สุดเพราะ (เลือกข้อที่ตรงที่สุดเพียง 1 ข้อ)
( ) 1. เหงา
( ) 2. เพื่อนชวน
( ) 3. เป็นความเคยชิน
( ) 4. เห็นเพื่อนสูบบุหรี่แล้วอยาก ( ) 5. กลุ้มใจ
( ) 6. ไม่ได้สูบแล้วรู้สึกหงุดหงิด
( ) 7. อื่นๆ ระบุ....................................................................
10. ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวันของคุณ
( ) 1. น้อยกว่า 100 บาท
( ) 2. 101 – 200 บาท
( ) 3. 201 – 300 บาท
( ) 4. 301 – 400 บาท
( ) 5. 401 – 500 บาท
( ) 6. 501 – 600 บาท
( ) 7. 601 – 700 บาท
( ) 8. 701 – 800 บาท
( ) 9. 801 – 900 บาท
( ) 10. 901 – 1,000 บาท
( ) 11. มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป
11. คุณซื้อบุหรี่ที่ใดเป็นประจา
( ) 1. ร้านขายของชา/ร้านค้าใกล้บ้าน
( ) 2. ร้านสะดวกซื้อ
( ) 3. ร้าน 7-Eleven
( ) 4. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
12.คุณเอาเงินจากที่ไหนมาซื้อบุหรี่
( ) 1. คนในครอบครัว
( ) 2. ญาติ
( ) 3. เพื่อนสนิท
( ) 4. คนในชุมชน
( ) 5. ตนเอง
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................
13. โอกาสในการสูบบุหรี่ของคุณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เมื่อไปเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา
( ) 2. เมื่อสังสรรค์กับเพื่อน
( ) 3. เมื่อต้องการผ่อนคลายความเครียด
( ) 4. สูบเป็นประจาเมื่อมีเวลาว่าง
( ) 5. ตื่นนอนตอนเช้า
( ) 6. หลังรับประทานอาหาร
( ) 7. ก่อนนอน
( ) 8. อื่น ๆ ระบุ……………………………………
14. สถานที่ทคี่ ุณใช้สูบบุหรี่บ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เธค/ผับ
( ) 2. ร้านอาหาร
( ) 3. ที่พักอาศัย
( ) 4. ทุกที่ถ้ามีโอกาส
( ) 5. ที่ทางาน
( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................
15. คุณคิดว่าในอนาคตจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่
( ) 1. ได้ ภายในระยะเวลา ……… ปี
( ) 2. ไม่ได้ เพราะอะไร ( ) 2.1 ติดบุหรี่แล้ว
(
) 2.2 ตัดใจเลิกไม่ได้
( ) 2.3 เพื่อนชวน/ต้องสงสรรกับเพื่อน
( ) 2.4 อื่นๆ ระบุ..........................................................................
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16. บุคคล หรือสิ่งใด ที่คุณคิดว่าจะสามารถช่วยทาให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้มากที่สุด
( ) 1.ตัวเอง
( ) 2. พ่อ
( ) 4.พี่/น้อง
( ) 5. ญาติ ระบุ.........................
( ) 7. เห็นป้ายตักเตือน
( ) 8. คนขายไม่ยอมขายบุหรี่ให้

(
(

) 3. แม่
) 6. คนรัก

ส่วนที่ 3 หน้าที่ของครอบครัวในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
โปรดอ่านข้อคาถามและคิดถึงพฤติกรรมโดยรวมของสมาชิกในครอบครัว แล้วเลือกตาตอบโดย
“วงกลมรอบตัวเลข” ที่คุณคิดว่าตรงกับครอบครัวของคุณมากที่สุด
ข้อคาถาม
ไม่ตรงเลย ตรงเล็กน้อย
1. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกันถึงพิษภัยของบุหรี่
1
2
2. ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็น ตัวอย่าง/ต้นแบบในการ
1
2
สูบบุหรี่
3. ในครอบครัวมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
1
2
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอย่าง
เปิดเผย
4. สมาชิกในครอบครัวแสดงการไม่ยอมรับพฤติกรรม
1
2
การสูบบุหรี่
5.สมาชิกในครอบครัวมีการตกลงกฎกติกาในการใช้ชีวิต
1
2
ในบ้านร่วมกันโดยยอมรับความคิดเห็นจากทุกคน
6. สมาชิกในครอบครัวมีการรับฟังปัญหาและช่วยเหลือ
1
2
ซึ่งกันและกัน
7. สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นและปฏิบัติต่อกัน
1
2
ด้วยความรักความเอื้ออาทร
8. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตก
1
2
บกพร่อง
9. เมื่อมีความสุข สมาชิกในครอบครัวร่วมกันฉลองและ
1
2
แบ่งปันความสุขระหว่างกัน
10. สมาชิกในครอบครัวเข้าใจเรื่องบุหรี่ และเชื่อมั่นใน
1
2
ตัวคุณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
11. ครอบครัวอนุญาตให้คุณคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ได้ตามที่
1
2
คุณต้องการ
12. สมาชิกในครอบครัวคุณคอยเฝ้าระวัง ดูแลคุณเรื่อง
1
2
การสูบบุหรี่

ตรงปานกลาง ตรงมากที่สุด
3
4
3
4
3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4
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หน้าที่ของครอบครัว (ต่อ)
ข้อคาถาม
ไม่ตรงเลย ตรงเล็กน้อย
13. สมาชิกในครอบครัวคุณอธิบายให้คุณเข้าใจ
1
2
รายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบุหรี่
14. สมาชิกในครอบครัวใส่ใจคุณ แม้เรื่องนั้นจะไม่
1
2
สาคัญต่อเขา
15. สมาชิกในครอบครัวหาข้อมูลที่ทันสมัยมาเล่าสู่กัน
1
2
ฟังเสมอเพื่อป้องกันและลดการสูบบุหรี่
16. สมาชิกในครอบครัวให้ความสาคัญกับเรื่องการสูบ
1
2
บุหรี่
17. สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมทาร่วมกันเสมอเพื่อ
1
2
ลดและป้องกันการสูบบุหรี่
18. ครอบครัวให้อิสระคุณในการลดและป้องกันการสูบ
1
2
บุหรี่
19. สมาชิกในครอบครัวพาคุณไปดูตัวอย่างผู้ป่วยที่สูบ
1
2
บุหรี่
20. สมาชิกในครอบครัวไม่ทาร้ายร่างกายกัน
1
2
21. ครอบครัวของคุณร่วมกันเผชิญปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
1
2
เพื่อป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของคุณ
22. คุณสามารถพูดกับคนในครอบครัวถึงการป้องกัน
1
2
หรือลดการสูบบุหรี่ได้ทุกเวลา
23. สมาชิกในครอบครัวแสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีต่อ
1
2
การสูบบุหรี่ในบ้านเสมอ
24. สมาชิกในครอบครัวบอกวิธีการที่ถูกต้องในการ
1
2
ป้องกัน และการลดการสูบบุหรี่แก่คุณ
25. สมาชิกในครอบครัว ไม่ควบคุมความประพฤติของ
1
2
คุณมากเกินไป
26. คุณระบายความทุกข์ใจให้สมาชิกในครอบครัวฟังได้
1
2
เสมอ
27. ครอบครัวของคุณให้ความสาคัญต่อความรู้สึกของ
1
2
คุณ
28. สมาชิกในครอบครัวพาคุณไปพบแพทย์ หรือ
1
2
พยาบาลเพื่อแนะนาวิธีการป้องกันและลดการสูบบุหรี่

ตรงปานกลาง ตรงมากที่สุด
3
4
3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4
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ส่วนที่ 4 หน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
โปรดอ่านข้อคาถามและคิดถึงพฤติกรรมโดยรวมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนคุณ แล้วเลือกคาตอบ
โดย “วงกลมรอบตัวเลข” ที่คุณคิดว่าตรงกับหมู่บ้าน/ชุมชนของคุณมากที่สุด
ข้อคาถาม
ไม่ตรงเลย ตรงเล็กน้อย
1. หมู่บ้าน/ชุมชนของคุณร่วมกันกาหนดราคาบุหรี่ให้
1
2
แพงกว่าที่อื่น
2. มีการติดป้ายห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ
1
2
ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างชัดเจน
3.มีการติดป้าย หรือภาพแสดงพิษภัยบุหรี่เผยแพร่ทั่วไป
1
2
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. มีเวทีพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่
1
2
ให้โอกาสเยาวชน และนักสูบที่ได้รับผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ ได้พบปะ และมีปฏิสัมพันธ์กัน
5. ร้านขายของชาในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการตรวจบัตร
1
2
ประชาชน และไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนต่ากว่า 18 ปี
6. ชาวบ้านร่วมกันจัดโครงการป้องกันการสูบบุหรี่
1
2
7. ชาวบ้าน หรือ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนช่วยกัน
1
2
ตักเตือนเยาวชนเมื่อเห็นเยาวชนสูบบุหรี่
8. มีบริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการสูบ
1
2
บุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
9. คุณรับทราบข้อมูลโทษ หรือพิษภัยบุหรี่ผ่านทางเสียง
1
2
ตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
10. หมู่บ้าน/ชุมชนคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่
1
2
11. ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนส่งเสริมการออกกาลังกาย หรือ
1
2
กิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกัน และลดการสูบบุหรี่แก่
เยาวชน
12. มีการเฝ้าระวังอัตราการสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
1
2
โดยเพื่อนบ้าน
13. ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่สูบบุหรี่ให้คุณเห็น
1
2
14. เพื่อนบ้าน หรือผู้นาชุมชนมีการแนะนาให้คุณทราบ
1
2
พิษภัยของบุหรี่

ตรงปานกลาง ตรงมากที่สุด
3
4
3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3
3

4
4
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แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่
(Fagerstrom Test for Nicotine dependence)
ให้เยาวชนที่สูบบุหรี่ตอบคาถามต่อไปนี้
1. คุณสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าเมื่อใด
1. สูบทันที่หลังตื่นนอนหรือภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที (3 คะแนน)
2. สูบหลังตื่นนอนเกิน 5 นาที แต่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง (2 คะแนน)
3. สูบบุหรี่ตื่นนอนเกินครึ่งชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (1 คะแนน)
4. สูบหลังตื่นนอนเกิน 1 ชั่วโมง (0 คะแนน)
2. หลังตื่นนอนตอนเช้า ท่านสูบบุหรี่จานวนกี่มวน
1. น้อยกว่า 6 มวน หลังตื่นนอน (3 คะแนน)
2. 6-30 มวน หลังตื่นนอน (2 คะแนน)
3. 31-60 มวน หลังตื่นนอน (1 คะแนน)
4. มากกว่า 60 มวน หลังตื่นนอน (0 คะแนน)
3. ท่านสูบบุหรี่ในชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน
1. ใช่ (1 คะแนน)
2. ไม่ใช่ (0 คะแนน)
4. บุหรี่มวนไหนที่ท่านคิดว่าเลิกยากที่สุด
1. มวนแรกในตอนเช้า (1 คะแนน)
2. มวนอื่นๆ ระหว่างวัน (0 คะแนน)
5. ท่านรู้สึกอึดอัด กระวนกระวายหรือลาบากใจไหมที่ต้องอยู่ในเขตปลอดบุหรี่ เช่น โรงภาพยนตร์หรือ รถโดยสาร
เป็นต้น
1. รู้สึก (1 คะแนน)
2. ไม่รู้สึก (0 คะแนน)
6. ท่านคิดว่าท่านยังต้องสูบบุหรี่ แม้จะป่วยนอนพักตลอดในโรงพยาบาล
1. ใช่ (1 คะแนน)
2. ไม่ใช่ (0 คะแนน)
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แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางป้องกันและลดการการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ (สาหรับถามเยาวชน)
1. อดีตที่ผ่านมาครอบครัวท่านมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่ให้ท่านอย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาชุมชนท่านมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับท่านอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่าวิธีการที่ครอบครัวท่านควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของท่านมีอะไรบ้าง
4. ท่านคิดว่าวิธีการที่ชุมชนควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของท่านมีอะไรบ้าง
5. วิธีการที่ครอบครัวแนะนาท่านเพือ่ ป้องกันไม่ให้ท่านสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
6. วิธีการทีเ่ พื่อนบ้านในชุมชนแนะนาท่านเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของท่านมีอะไรบ้าง
7. ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ ใครมีบทบาทที่สุดในการป้องกันการสูบบุหรี่ของท่าน เขาทาอย่างไร
8. ท่านคิดว่าแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่ของท่านควร
เป็นอย่างไร
9. ท่านคิดว่าแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการสูบบุหรี่ของท่านควรเป็น
อย่างไร
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ (สาหรับถามบิดา มารดา)
1. อดีตที่ผ่านมาครอบครัวท่านมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาชุมชนท่านมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่าวิธีการที่ครอบครัวควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน(บุตรของท่าน)มี
อะไรบ้าง
4. ท่านคิดว่าวิธีการที่เพื่อนบ้านในชุมชนควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
5. วิธีการที่ครอบครัวท่านแนะนาเยาวชน(บุตรของท่าน)เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
6. วิธีการทีเ่ พื่อนบ้านในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ให้คาแนะนาแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
7. ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ ใครมีบทบาทที่สุดในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน เขาทาอย่างไร
8. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
9. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ (สาหรับถามเพื่อนบ้าน)
1. อดีตที่ผ่านมาท่านเห็นครอบครัวของเยาวชนมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาท่านมีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่า วิธีการที่ครอบครัวควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
4. วิธีการทีท่ ่านควรกระทาเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
5. วิธีการที่ครอบครัวในชุมชนของท่านแนะนาเยาวชนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ที่ท่านเคยเห็นมีอะไรบ้าง
6. วิธีการทีท่ ่านแนะนาเยาวชนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
7. ในชุมชนของท่านใครมีบทบาทมากที่สุดในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน เขาทาอย่างไร
8. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
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9. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนควร
เป็นอย่างไร
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางลดการสูบบุหรี่ (สาหรับถามเยาวชน)
1. อดีตที่ผ่านมาครอบครัวของท่านมีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับท่านอย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาชุมชนท่านมีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับท่านอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่าวิธีการที่ครอบครัวท่านควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่ของท่านมีอะไรบ้าง
4. วิธีการที่ชุมชนควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
5. วิธีการที่ครอบครัวท่านแนะนาท่านเพื่อลดการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
6. วิธีการที่เพื่อนบ้านในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่แนะนาท่านเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่ของท่านมีอะไรบ้าง
7. ในบ้านของท่าน ใครมีบทบาทที่สุดในการอบรมสั่งสอนท่านในเรื่องการลดการสูบบุหรี่ของท่าน
8. ครอบครัวท่านมีเวลาในการพูดคุยอบรมสั่งสอนลูกหลานในบ้านเรื่องพิษภัยบุหรี่เวลาใดบ้าง
9. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการลดการสูบบุหรี่ของท่านเป็นอย่างไร
10. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการสูบบุหรี่ของท่านเป็นอย่างไร
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางลดการสูบบุหรี่ (สาหรับถามบิดา มารดา)
1. อดีตที่ผ่านมาครอบครัวท่านมีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน (บุตรของท่าน) อย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาชุมชนท่านมีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
3. วิธีการทีท่ ่านควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชน (บุตรของท่าน) มีอะไรบ้าง
4. ท่านคิดว่าวิธีการที่ชุมชนควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
5. วิธีการทีท่ ่านแนะนาเยาวชนเพื่อลดการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
6. วิธีการทีเ่ พื่อนบ้านในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่แนะนาเยาวชนเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง
7. ในบ้านของท่าน ใครมีบทบาทมากที่สุดในการอบรมสั่งสอนเยาวชนเรื่องบุหรี่
8. ครอบครัวท่านมีเวลาในการพูดคุยอบรมสั่งสอนลูกหลานในบ้านเรื่องพิษภัยบุหรี่เวลาใดบ้าง
9. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
10. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
แนวคาถามปลายเปิดสาหรับพัฒนาแนวทางลดการสูบบุหรี่ (สาหรับถามเพื่อนบ้าน)
1. อดีตที่ผ่านมาท่านเห็นครอบครัวของเยาวชนมีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีวิธีลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่า วิธีการที่ครอบครัวควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
4. วิธีการทีท่ ่านควรกระทาเพื่อลดการสูบบุหรี่สาหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง
5. วิธีการที่ครอบครัวแนะนาเยาวชนเพื่อลดการสูบบุหรี่ที่ท่านเคยเห็นมีอะไรบ้าง
6. วิธีการที่ชุมชนแนะนาเยาวชนเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่ที่ท่านเคยเห็นมีอะไรบ้าง
7. ครอบครัวที่มีเยาวชนสูบบุหรี่ที่ท่านเคยเห็น ใครในครอบครัวที่มีบทบาทมากที่สุดในการอบรมสั่งสอน
เยาวชนเรื่องบุหรี่
8. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
9. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนควรเป็นอย่างไร
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ภาคผนวก จ: ภาพถ่ายกิจกรรม

