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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน                     
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เนื้อหาโดยย่อ 
การวิจัยพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน อ าเภอ               

ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน               
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – เดือนมิถุนายน 2564  
พ้ืนที่วิจัยเลือกแบบเจาะจงเป็นพ้ืนที่ที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงและสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนสมัครใจเข้าร่วมวิจัย  
ผู้ร่วมวิจัยรวม 52 คน ประกอบด้วย ผู้ที่สูบบุหรี่ บุคคลในครอบครัวผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้น าชุมชน อสม  เจ้าหน้าที่      
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และสมาชิกในชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย ขั้นตอนการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่และแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ของชุมชน 2) ด าเนินการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาและประเมินผล  3) ขยายผล                        
การด าเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการหาข้อสรุป                 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานการณ์การสูบบุหรี่ในชุมชนเป็นวิถีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน              
จากความเชื่อเรื่องความเป็นลูกผู้ชาย ช่วยคลายเครียด  และการช่วยให้สามารถท างานหนักได้  2) ชนิดของ
บุหรี่ที่สูบส่วนใหญ่สูบยาเส้นมวนเองราคาถูก และบุหรี่ที่มีขายตามท้องตลาด 3) เชื่อว่าผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการ
ป่วยและตายมากกว่า ความรุนแรงของการเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับปริมาณของบุหรี่ที่สูบ  ควันบุหรี่ท าให้ผู้ไม่สูบเหม็น 
ระคายเคืองเล็กน้อยไม่ท าให้เจ็บป่วยรุนแรงและการสูบบุหรี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากยุ่ง สมาชิกในชุมชนมี
ความรู้เรื่องพรบ.ควบคุมยาสูบน้อย การบังคับใช้กฏหมายในชุมชนไม่เข้มงวด 4) ผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีอาการ
เจ็บป่วยไม่อยากเลิก มีผู้เคยเลิกบุหรี่มากกว่าครึ่งเลิกไม่ส าเร็จ น าไปสู่การวิจัยระยะที่ 2 ได้รูปแบบการป้องกัน
แก้ไขปัญหาดังนี้ 1) หาช่องทางเข้าถึงปัญหาของชุมชน 2) เตรียมขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย            
การพัฒนาแกนน าการสื่อสารกับชุมชนและการประสานเครือข่าย 3) สร้างกระแส  4) ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างทีม ประชาสัมพันธ์ชุมชนเน้นในกลุ่มเยาวชน ก าหนดมาตรการเขตปลอด 
บุหรี่ในชุมชน กิจกรรมบ าบัดผู้ติดบุหรี่ในชุมชน งานประเพณีวัฒนธรรมปลอดบุหรี่และกิจกรรมครอบครัว 
ต้นแบบรักษ์สุขภาพ  5)ติดตามความก้าวหน้าประเมินผล ปรับแผนจากนั้นน าไปสู่การขยายผลต่อในระยะที่ 3 
โดยเปิดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างและพัฒนาแกนน าด้วย
กระบวนการจิตอาสา 
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๑. ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต 
๒. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผู้จัดท าผลงาน:  1.นายไชยวุฒิ  ชนะพล     นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ตะแพน 
       ผู้ร่วมจัดท าผลงาน :    2.นายเด่นดัง  จ าเริญ      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ศรีบรรพต 
                                    3.นางพัชรวิภา สิทธิโชคชัย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ตะแพน 
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๓. บทน า 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็งเป็นโรคที่มี
อัตราการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชนเขตประเทศและในระดับโลก บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคเรื้อรังดังกล่าว  หากมีแนวทางการป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างมีประสิทธิผล
และยั่งยืนก็จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังได้  ในปัจจุบันองค์ความรู้การป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในบริบทของชุมชนชนบทยังมีน้อย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนงาน
วิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ  จึงได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
แก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัยชุมชน               
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน เป็นชุมชนที่มีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ในระดับสูง จากการส ารวจผู้สูบบุหรี่ในชุมชน
ปี 2563 พบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่เป็นประจ าสูงถึง 12.97 % เมื่อเทียบกับอัตราการสูบบุหรี่เป็นประจ าของ
ประเทศปี 2563 มีเพียง 10.50 % ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ (35-60 ปี) รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป) ผู้หญิงในชุมชนพบมีการสูบบุหรี่น้อย  แกนน าในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้น าชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข,              
กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนที่มีความตั้งใจในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและยินดีเข้าร่วมการวิจัย 

4. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุหรี่ในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                
แบบมีส่วนร่วม  

๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory 
Action Research – PAR) 

๖. วิธีการศึกษา 

 ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)    

 1. ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา 

 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  ระยะที ่1 Situation analysis 

   ขัน้ตอนที่ 1 เตรียมข้อมูล 

   ขัน้ตอนที่ 2 ลงพืน้ทีส่ ารวจข้อมูล 

   ขั้นตอนที่ 3 เตรียมแก้ปัญหาโดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และเชิญบุคลากร                    
จากหน่วยงานในพ้ืนที่ ผู้กี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พูดคุยรับรู้เรื่องราวและ สถานการณ์



ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และฟังเสียงสะท้อนจากเวทีประชาคม หมู่บ้านซ่ึงอาจจะได้              
“โจทย์รวม” ที่แตกต่างออกไป จนกระทั่งได้ความคิดเห็นเป็นปัญหาร่วมกัน ของชุมชน และก าหนดโจทย์รวม  
และค้นหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทีม วิจัยกับชุมชน 

  ระยะที่ 2  Implementation and evaluations เป็นระยะของการด าเนินการเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรี่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2  ขั้นตอน  ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมทีมวิจัยทบทวนปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  ต้นทุน               
ในชุมชนและ วางแผนการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชนร่วมกัน 

   ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีมวิจัยให้กับทีมวิจัยชุมชน ด้วยการ                    
1) จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการวิจัยชุมชน  2) จัดอบรมเพ่ือการเรียนรู้เข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง และการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  

   ขั้นตอนที่ 3  ประชุมประชาคมผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชน  แกนน าชุมชนและ
สมาชิก ในชุมชน เพ่ือสร้างกระแสการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรี่ในชุมชน                 
เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันทบทวนแสดงความคิดเห็นและปรับแผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ 3 Expansion ขยายบทเรียนของการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรี่                      
โดย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยด าเนินการ 3  ขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่๑  จัดเวทีประชาคมเชิญผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน  
และ ประชาชน  เพ่ือน าเสนอผลส าเร็จจากการด าเนินงาน  และร่วมกันพิจารณาขยายผลการด าเนินงาน ไปสู่
เรื่องอ่ืนหรือชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ขั้นตอนที่ ๒  พัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาแกนน า สร้างแกนน ารุ่นใหม่  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอื่น  

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ผลการศึกษา 

1.  ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปและบริบทของชุมชน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา 
สภาพแห้งแล้ง อาศยัน้ าฝนในการ เพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอ าเภอ 
ประมาณ  12 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวจังหวัดพัทลุง    37  กิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน   48   
ครัวเรือน  ประชากรรวม  206 คน เป็นชาย  97  คน  เป็นหญิง  109  คน  บางส่วนไปท างาน รับจ้าง              
ต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด  ท าให้มีประชากร 15 ปีขึ้นไปอาศัยในพ้ืนที่จริง 131 คน  ร้านขายของช า  6 แห่ง         
ทุกร้านจ าหน่ายบุหรี่ทั้งแบบซอง และยาเส้นมวนเอง   

2. ข้อมูลสถานการณ์บุหรี่ในชุมชน  
2.1. ประชากรในชุมชนจ าแนกตามการสูบบุหรี่เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้สูบ (ร้อยละ 12.97) 

และผู้ไม่สูบ(ร้อยละ 87.03)  ส าหรับกลุ่มผู้สูบบุหรี่แบ่งเป็นผู้สูบที่อยากเลิกและผู้สูบที่ยังไม่อยากเลิก ผู้สูบที่
อยากเลิกแบ่งเป็นกลุ่มที่อยากเลิกเคยลองเลิกแต่เลิกไม่ส าเร็จ และกลุ่มที่อยากเลิก แต่ไม่เคยลอง  ส าหรับกลุ่ม 
ผู้ไม่สูบบุหรี่แบ่งเป็นกลุ่มผู้ไม่เคยสูบและกลุ่มผู้เคยสูบแต่เลิกได้  

2.2. การสูบบุหรี่จ าแนกตามอายุและเพศ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มค่อยๆสูงขึ้น 
ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปและสูงสุดที่อาย  ุ35 ปี (ร้อยละ 32.34) จากนั้นค่อยๆลดต่ าลง เพศชายมีอัตรา การสูบ
บุหรี่มากกว่าเพศหญิงมาก (ร้อยละ 94.12 และร้อยละ 5.88)  

2.3. จ านวนครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่ พบว่า มีครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่จ านวน 13 ครัวเรือน            
จาก การส ารวจจ านวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.42 และในครัวเรือนส่วนใหญมี่ผู้สูบบุหรี่ 1 คน             

2.4. ประเภทของบุหรี่ที่ใช้ปริมาณการสูบ สถานที่สูบและค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่  พบว่า 
ใช้ยาเส้นอย่างเดียวหรือใช้ยาเส้นเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.15  สูบวันละ 5-10 มวนต่อวัน  เป็นส่วนใหญ่ 



ร้อยละ 61.54 รองลงมาร้อยละ 14.62 สูบมากกว่า 15 มวนต่อวัน สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่สูบ นอกบ้าน
ร้อยละ 58.46  ค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่ทั้งหมดในชุมชนประมาณ ต่อเดือน  25,000 บาท  

3. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  
พบว่า โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คือเยื่อบุจมูกและล าคออักเสบ โดย พบเป็นโรคในล าดับที่ 3 

จากจ านวนโรคทีพ่บมากในชุมชน 5 อันดับแรก  
4. การรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของสมาชิกในชุมชน    
ประเด็นความเป็นมาของการใช้ยาสูบในชุมชน  
จากวิถีชีวิต การท างานและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากการท างานร่วมกัน ในไร่ในสวน             

มีการท างานและกิจกรรมร่วมกัน เช่น การกินข้าวร่วมกัน การพูดคุยปรึกษาหารือกันในครอบครัว มาเป็นวิถี
ชีวิตการออกไปหางานท าต่างถิ่น รับจ้าง ค้าขายเพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายในการ ซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ยิ่งท า ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีน้อยลง มกีารกินข้าวร่วมกัน พูดคุยกันน้อยลง ต่างคน
ต่างเร่งรีบออกไปท างาน เด็กวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                
ของโทรศัพท์และสื่ออินเตอร์เน็ตท าให้ วัยรุ่นแยกตัวออกจากครอบครัวมากยิ่งขึ้น มีการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นเฟสบุ๊ค คุยโทรศัพท์ กับเพ่ือนโดยให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวน้อยลง             
การเข้าถึงสื่อโฆษณาเชิญชวนให้สูบุหรี่และอบายมุขต่างๆได้ง่ายทางสื่ออินเตอร์เนต     
     จะเห็นว่าการใช้ยาสูบในชุมชนมีมาช้านาน  ในอดีตวิธีการเข้าสู่การเป็นนักสูบเกิดจากวิถีชีวิต                  
การท างาน ประเพณี แต่ในปัจจุบันวิถีการเป็นนักสูบของวัยรุ่นเปลี่ยนไปจากค่านิยมความเชื่อเรื่องความเท่ห์ 
ความเก่ง ความตอ้งการการยอมรับในกลุ่มเพ่ือนและความต้องการดึงดูดความสนใจ จากผู้อ่ืนจากการเข้าถึงสื่อ
ได้งา่ยโดยขาดความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเท่าทัน     

ประเดน็การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องหญิง-ชายกบัการสูบบุหรี่  
ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะถูกสมาชิกในชุมชนมองภาพลักษณ์ในทางลบ เป็นผู้หญิงไม่ดี   มั่วผู้ชาย                        

ไม่เรียบร้อย  ไม่อยากเกี่ยวดองด้วย ในขณะที่ผู้ชายสูบบุหรี่สมาชิกในชุมชนมองว่าเป็นเรื่องปกติและให้การ
ยอมรับได ้ 
     ประเด็นการรับรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่   

สมาชิกในชุมชนรับรู้ว่าบุหรี่มีผลท า ให้เกิดโรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ไม่ได้
เกิดกับทุกคนที่สูบ ขึ้นอยู่กับโชคชะตา ส่วนใหญ่จะเกิดในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ อาการของโรคจะรุนแรงในผู้สูบ
บุหรี่มากกว่าคนที่ได้รับควันบุหรี่   
      ประเด็นการรับรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมาย ผู้ที่รู้กฎหมาย ได้แก่ผู้น า 
ชุมชน แกนน าชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าแต่ไม่รู้ในรายละเอียดมากนัก   แต่ถึงแม้จะรู้กฎหมาย               
แต่บางครั้งก็ไมป่ฏิบัติตามเนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง  และมีบางรายรู้สึกผิดและหาวิธีการปฏิบัติ             
เพ่ือลบล้างความผิดในใจ การรับรู้ต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รับรู้บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังควบคุมการบังคับใช้กฏหมายด้วยการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่การ
ออกตรวจเตือนและชี้เป้าผู้กระท าผิดแก่ผู้มีอ านาจในการจับกุมและลงโทษซ่ึงการชี้เป้าผู้กระท าผิดสร้างความ
ล าบากใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพราะเกรงว่าจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และเป็นอุปสรรคในการ
ท างาน   

5. ภาวะที่ท าให้สูบมากขึ้นกว่าปกติท้ังกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ไม่แตกต่างกันคือ เมื่อมี ความเครียดจะ
สูบมวนต่อมวนซึ่งจะท าให้คลายความเครียดได้ หรือเมื่อมีความเหงาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรท าก็จะสูบบ่อยขึ้น 
และเม่ือกินเหล้าแล้วไม่สูบบุรี่จะไม่สนุกเต็มที่เหมือนขาดอะไรไปเพราะเหล้ากับบุหรี่เป็นของคู่กัน    

6. เหตุผลที่อยากหรือไม่อยากเลิกสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มที่อยากเลิกบุหรี่ ให้เหตุผลว่ากลัวโรคจากบุหรี่ 
และเพ่ือให้คนที่รักสบายใจ  ส่วนในกลุ่มที่ไม่อยากเลิกให้เหตุผลว่า  กลัวอาการถอนยา และยังไม่มีอาการ
เจ็บป่วยจึงยังไม่อยากเลิก  



7. แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรี่ในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความเห็น 
ร่วมกันว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชนหลายฝ่ายโดยชุมชนเป็น ศูนย์กลาง
สามารถบริหารจัดการเองได้  

จากการประชุมประชาคมได้แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง ที่มีจุดเน้นร่วม คือเยาวชน
และครอบครัวดังนี้   

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ได้แก่สิ่งแวดล้อมในครอบครัว การพูดจา 
สื่อสารให้ก าลังใจกัน  ท าความเข้าใจกัน  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษ ภัยของ บุหรี่ กฎหมาย
เกี่ยวกับบุหรี่ การสนับสนุนให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะ สามารถป้องกันเด็กเข้าสู่การเป็น            
นักสูบหน้าใหม่ได้ ส าหรับผู้ติดบุหรี่หากรวมกลุ่มกันเลิก หลายๆคน มีคนในครอบครัว ชุมชนคอยให้ก าลังใจ 
ช่วยเหลือให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาถึงวิธีการ ลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยงจากท่ี ที่มผีู้สูบบุหรี่  ก็จะมีโอกาสเลิกบุหรี่
ไดส้ าเร็จมากขึ้น   

2. หารูปแบบแนวทางวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  ข้อมูลข่าวสาร                   
การเฝ้าระวัง  การบ าบัดผู้ติด ความต้องการบริการเลิกบุหรี่ คือ แหล่งบริการอยู่ไม่ไกล เดินทางสะดวก                 
ไมส่ิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก มีเพื่อนเลิกด้วยกัน มีที่ปรึกษาท่ีไว้ใจไม่มีอาการเสี้ยนยามาก  

3. พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน              
แกนน าชุมชนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ     
สรุป การน ากระบวนการ PAR แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในหมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกุญแจส าคัญที่จะน าทีมวิจัยเข้าสู่ชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม. และกลุ่ม
แกนน าส าคัญในชุมชน เนื่องจากเป็นผู้ที่คนใน ชุมชนให้ความเชื่อถือไว้วางใจ  โดยเชิญมาประชุมที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน เพ่ือแนะน า ทีมวิจัย เริ่มต้นจากส านักงานสาธาณรสุขอ าเภอศรีบรรพต                 
เล่าถึงข้อมูลที่มาของการวิจัย แนวทางการด าเนินงาน โดยจุดประเด็นชวนคิดใน เรื่องอัตราการสูบบุหรี่ของคน
ในชุมชนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเขตและประเทศ เพ่ือให้แกนน าชุมชนเกิดความตระหนัก                
ต่อความส าคัญของปัญหาบุหรี่ของชุมชน  โดยเปิดโอกาส ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและปรับแนวทางการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  แต่แกนน าให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการท าประชาคมเพ่ือให้คน
ในชุมชนได้ร่วมรับรู้ และพิจารณา ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและออกแบบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน                   
จงึไดน้ัดประชุมประชาคม 

 

รูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 

การเตรียมการ 

การด าเนินงาน 
-ประชาสัมพันธ ์
-ส ารวจขอ้มูลชุมชน 
-มาตรการชุมชน    
ปลอดบุหรี ่
-งานประเพณ/ี
วัฒนธรรมปลอดบุหรี ่
-ครังเรือนต้นแบบ
ปลอดบุหรี ่
-บ าบัด 
 

ชุมชนปลอดควันบุหรี่ 
-มาตรการชุมชน 
-สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการ
ลดละเลิก 
-ลดนักสูบหน้าใหม ่
-ลดผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง 
 

ติดตาม/ประเมินผล/ปรับเปลี่ยน
ประบวนการ 

จนท./
ผู้น า/อสม. 

-เวที
ประชาคม 
-จัดอบรม 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

สื่อสาร
กับ

ชุมชน 

ประสานงาน
ภาคี

เครือข่าย 

สื่อสาร /สร้างกระแส/ 
ประชาสัมพันธ ์



8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  

     สรุปอภิปรายผล  
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เยาวชนชายในชุมชนมีโอกาสเข้าสู่การเป็นนักสูบสูง จากการอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่มีอัตราการสูบบุหรี่ในครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 49.98 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ                    
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ และคณะ พบว่า บทบาทของครอบครัวด้านการเป็นแบบอย่างมีความสัมพันธ์ต่อการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน การยอมรับการสูบบุหรี่ในเพศชายว่าเป็นเรื่องปกติ การสามารถ เข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายจากร้าน
ขายของช า และการบังคับใช้กฎหมาย ในชุมชนยังไม่มี ประสิทธิผล มาตรการทางภาษีก็ไม่สามารถควบคุมการ
บริโภคยาสูบในชุมชนชนบทที่ นิยมสูบยาเส้นซึ่งมีราคาถูกได้ นอกจากนั้นวิถีการด าเนินชีวิตในครอบครัว                
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เยาวชนและคนในครอบครัวมีท ากิจกรรมร่วมกัน มาเป็นการอยู่กับกลุ่ม
เพ่ือนและใช้เวลาไปกับการพูดคุยโทรศัพท์ ติดเกมส์ จากการศึกษาของเดือนทิพย์ เขษมโอภาสและพิไลลักษณ์ 
โรจนประเสริฐ พบว่าสาเหตุที่ท าให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่คือ มีการสูบตามผู้ใหญ่  ชุมชนขาดการสนับสนุน             
ให้กับเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ขาดการสร้างกระแสการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในชุมชน  

สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่เอ้ือต่อการลด ละ เลิก บุหรี่ มีผู้ ติดบุหรี่อยากเลิกแต่ยังไม่มีข้อมูลแนวทางการ
เลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน มีผู้เคยลองเลิกแต่ไม่ส าเร็จจากการทนต่อการยั่วยุจากผู้สูบรอบข้างไม่ได้ 
และผู้ที่ไม่อยากเลิกบุหรี่ที่ยังชะล่าใจว่าตนไม่น่าจะเกิดโรคภัยเพราะร่างกายแข็งแรงจึงท า ให้การลด ละเลิก
บุหรี่ในชุมชนยังไม่สัมฤทธิ์ผลมากนัก สอดคล้องกับการศึกษาของชฎาภรณ์ วัฒนวิไลและวันเพ็ญ รักษ์ปวงชน 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกบุหรี่ คือ อายุ สาเหตุที่อยากเลิกบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้อยากสูบอีก                
และการไม่สูบของคนในครอบครัว แนวทางการแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับ ซ้อนมีสาเหตุจากหลายปัจจัยมี
ความเปราะบางในเรื่องผลประโยชน์หรือความขัดแย้งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหลายฝ่าย และ
หลากหลายแนวทางในการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน และการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้นั้น จ าเป็น             
ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา  การวางแผนแก้ไขปัญหา ติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

ข้อเสนอแนะ  
1. การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรี่ในชุมชนจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ สถานการณ์

ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
วางแผนแก้ไข ร่วมด าเนินการตามแผน ติดตามประเมินผล เรียนรู้ และพัฒนาไปร่วมกัน เพ่ือจะได้หาแนวทาง
ในการด าเนินงานที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละชุมชน ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและน าไป
ขยายผลแก้ปัญหาในเรื่องอ่ืนได้   

2. การใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งเป็นนโยบายหลักในการป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับ นโยบายไม่
สามารถน า มาใช้ได้อ้ย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนชนบทห่างไกลซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ  การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนจึงควรมี มาตรการอ่ืนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนร่วมด าเนินการ 

3.ควรศึกษาในระยะยาวเพ่ือติดตามความยั่งยืนในการลดการสูบบุหรี่ 
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