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คํานํา

 แนวทางการดําเนินงาน ชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 
ชุดที่ 1 การขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะเลมนี้ พัฒนา
มาจากการวิจัยพัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนชนบท
แหงหน่ึง ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 และการถอดบทเรียนการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ คณะผูจัดทําไดทบทวนแนวคิด  หลักการ  และ วิธี
การดําเนินงานเพ่ิมเติมจากตํารา คูมือ เอกสารทางวิชาการ โดยเรียบเรียงเปน
แนวทางเพ่ือใหผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ในชุมชน 
สามารถนําไปประยุกตใชตามบริบทของพื้นที่ 
   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางย่ิง
วาแนวทางการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพท่ี 9 ชุดท่ี 1   
การขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะเลมนี้ จะเปนประโยชน
ในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ในบริบทพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
และขอมอบความดีอันเกิดจากการใชประโยชนจากแนวทางนี้ ใหแกทุกทานที่มีสวน
รวมในการพัฒนาแนวทางนี้ ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี และหากมีขอคิดเห็นหรือขอ
เสนอแนะประการใด กรุณาแจงกลุมพัฒนาวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะไดดําเนินการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป
 
 พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร และคณะ
 20 ธันวาคม 2556
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1. บทนํา
ความสําคัญและปญหา
 การสูบบุหรี่ เปนอันตรายตอผูสูบและผูใกลชิด เนื่องจากบุหร่ีมีสารเคมี
หลายชนิด ทัง้ทีเ่ปนสารเสพติดและเปนพษิตอรางกาย กอใหเกดิโรคมากมาย เชน 
โรคถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งเปนโรคเรื้อรัง
ที่ตองสูญเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเปนจํานวนมาก นําไปสูการเสียชีวิตกอนวัย
อันควร ไมเพียงแตผูสูบบุหรี่จะไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่เอง     
ควนับหุรีใ่นสิง่แวดลอม ยงักอใหเกดิปญหาตอสขุภาพของผูทีอ่ยูรอบขางเชนเดยีวกบั
ผูสบูบหุรีเ่ชนกนัโดยเฉพาะเดก็และสตรีมคีรรภ1 นอกจากน้ันการสูบบหุรีย่งันาํเยาวชน
ไปสูพฤติกรรมเส่ียง2 เชน กินเหลา เลนการพนัน ใชยาเสพติด เที่ยวกลางคืน 
และมีเพศสัมพันธทีไ่มปลอดภยั จงึนบัไดวาการแพรระบาดของการสูบบหุรีก่อใหเกดิ
ปญหาท้ังทางดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 
การสูบบุหรี่เปนปญหาสุขภาพที่ชัดเจนในมุมมองทางการแพทย แตในทางสังคม  
บุหรี่ เปนปรากฏการณที่ซับซอนท้ังแงเหตุ ปจจัย และพฤติกรรม การสูบบุหรี่
ในหลายบริบทมีความหมายทางวัฒนธรรมของความเปนชาย  มิตรภาพ  หรือ
ความเปนผูใหญ ดานเศรษฐกิจ การเมือง บริษัทผูคาบุหรี่มีความพยายามอยาง
ยิง่ยวดทีจ่ะขยายกลุมลกูคาไปยงัเด็กและสตร ี จงึทุมทนุอยางมหาศาลในการพัฒนา
กลยุทธทางการตลาด  มีการลอบบี้ผูมีอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน
ทางการคา ผลักดันบุหรี่เขาสูการเปดตลาดการคาเสรี การแกปญหาการสูบบุหรี่
จึงเปนเรื่องซับซอน การรณรงคใหเห็นพิษภัยทางสุขภาพเพ่ือหวังใหคนเกรงกลัว 
ไมกลา หรือเลิกสูบ หรือการควบคุมดวยการบังคับใชกฎหมาย มักไดผลอยางจํากัด  
จงึจําเปนตองหาแนวทางใหมใหเทาทัน ดวยการใชความรูนาํในการสรางการเรียนรู
รวมกนัแกผูคน  ในลกัษณะของสังคมฐานความรูสูการผลกัดนัเปนนโยบายสาธารณะ
 ขอมูลจากองคการอนามัยโลก3 ระบุวา ในภาพรวมทั้งจํานวนผูสูบบุหรี่
และจาํนวนบหุรีท่ีถ่กูสูบน้ันเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งทุกป โดยเฉพาะในแถบภูมภิาคเอเชีย 
ประเทศที่มีผูสูบบุหรี่มากที่สุด  คือ  จีน  รองลงมาคือ  สหรัฐ  ญี่ปุน  รัสเซีย และ
อินโดนีเซียตามลําดับอนาคตคาดการณวาจะมีผูสูบบุหรี่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 2,000 
ลานคนใน ค.ศ. 2030 สําหรับประเทศไทยเปนคร้ังแรกในรอบ 20 ป ที่อัตราการสูบ
บุหรี่ในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้น4 จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ลาสุด
ในป 2554 พบวาคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่ 11.5 ลานคน (รอยละ 21.36)   
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เพิ่มขึ้นจาก 10.9 ลานคน (รอยละ 20.70) ในป พ.ศ. 2552 ผูสูบบุหรี่สวนใหญ
อยูในกลุมผูดอยโอกาส การศึกษานอย อยูในชนบท และยากจน มีการเลิกบุหรี่นอย 
ในขณะที่ความเปนเมืองเสริมใหเยาวชนในตางจังหวัดเริ่มสูบบุหรี่ซองมากขึ้นเพราะ
ราคาถูก แผนการควบคุมการบริโภคยาสูบในระยะ 2 - 3 ปมานี้ จึงพุงเปาไปที่ 
ชุมชนชนบทโดยมีเปาหมายเพ่ือการลดจํานวนผูสูบเดิม และการเพ่ิมผูขับเคลื่อน
การควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับชุมชนเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการดังกลาว 
        สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงาน
วชิาการในพ้ืนทีเ่ครอืขายบรกิารที ่9 ซึง่เปนพืน้ทีท่ีม่อีตัราการสูบบุหร่ีสูงกวาคากลาง
ของระดับประเทศมามากกวา 5 ป จงึไดจดัทําแนวการดําเนนิงานชมุชนปลอดบุหรีข่ึน้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นท่ี โดยรวบรวมองค
ความรูจากผลการวิจยั คูมอื แนวทาง เอกสารทางวิชาการและจากการถอดบทเรียน
การดําเนินงานในพ้ืนท่ีเครือขายบริการที่ 9 จากผูที่มีประสบการณเพื่อจัดทําเปน
แนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค
        1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการขับเคล่ือน ปญหาการสูบบุหรี่
ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะแกผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพท่ี 9 
        2. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพ่ิมผูขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่
กลุมเปาหมาย
        เจาหนาที่สาธารณสุขผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพท่ี 9

ขอบเขตเนื้อหา
 เนือ้หาในแนวทางเลมน้ีประกอบดวย  มาตรการควบคุมยาสูบระดบันานาชาติ 
การควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักการขับเคล่ือนประเด็นปญหาสูสาธารณะ 
แนวทางการขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะ และกรณี
ตัวอยางการขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนชนบทแหงหนึ่งในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 9 สูประเด็นสาธารณะ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
     เจาหนาทีส่าธารณสุขผูเกีย่วของในการดําเนนิงานปองกนัควบคุมการสูบบุหรีใ่นพื้นที่
เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําแนวทางการดาํเนนิงาน
ปองกนัควบคมุการสูบบุหรีใ่นชมุชนไปประยุกตใชไดตามบรบิทของพืน้ที่

2. มาตรการควบคุมยาสูบระดับนานาชาติ5

     WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC  
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ เริ่มมีในป ค.ศ. 2003 เปนสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสุขภาพฉบับแรกขององคการอนามัยโลก มีวัตถุประสงคเพื่อ 
คุมครองประชากรโลกใหปลอดภัยจากผลรายของการบริโภคยาสูบ และการสูดดม
ควันยาสูบ กลาวไดวา กรอบอนุสัญญาฯ นี้ เปนกลไกทางกฎหมายระหวางประเทศ
ในการสกัดกั้นมิใหผลิตภัณฑยาสูบแพรกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงสูประเทศ
กาํลังพฒันาและหยุดยัง้การเสียชวีติจากการสูบบหุรี ่มปีระเทศสมาชิกกวา 150 ประเทศ 
สําหรับประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 
เปนลาํดบัที ่36 และมผีลบงัคบัใชวนัที ่8 พฤศจกิายน 2547 ซึง่กรอบขอตกลงดังกลาว
ไดเสนอมาตรการในการควบคุมยาสบู แบงเปนกลุมใหญๆ  ได 5 ประเภท คอื
   1.  มาตรการลดอุปสงคการบริโภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco)
   2.  มาตรการดานอุปทาน เพื่อการลดการบริโภคยาสูบ (Regulate the contents  
        of tobacco)
   3.  การควบคุมกํากับสารประกอบในผลิตภัณฑยาสูบ (Regulate the contents    
       of tobacco)
   4.  มาตรการคุมครองสุขภาพของผูไมสบูบหุรี ่(Protect public from smoke)
   5.  การชวยใหผูเสพติดเลิกใชยาสูบ (Promote cessation and provide     
       adequate treatment)
     นับเปนกาวแรกของโลกในการตอตานการระบาดของยาสูบ  ในการศึกษาและ
ควบคุมยาสูบสนธิสัญญานี้ไดเสนอพิมพเขียวแกประเทศตางๆ เพื่อชวยในการลด
อปุสงคและอุปทานของยาสูบ ทาํใหมกีฎหมายนานาชาติทีม่บีทบาทสําคญัในการปองกัน
โรคภัยและสงเสริมสุขภาพ เพื่อชวยใหประเทศสมาชิกดําเนินการไดบรรลุตาม
กรอบสนธิสัญญา FCTC ในการนี้ WHO ไดเสนอนโยบาย 6 ขอสําคัญ
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ที่มีประสิทธิผลในการควบคุมยาสูบ คือ MPOWER ดังนี้
 M Monitor tobacco use and prevention policy 
  กํากับนโยบายในการควบคุมและปองกันการบริโภคยาสูบ
 P Protect people from tobacco smoke
  ปกปองประชาชนจากควันพิษของบุหรี่
 O Offer help to quit tobacco use
  ใหความชวยเหลือผูที่ตองการเลิกบุหรี่
 W Warn about the dangers of tobacco
  เตือนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
 E Enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship
  บังคับใชกฎหมายหามโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย  
  และการใหทุนสนับสนุน
 R Raise taxes on tobacco
  เพิ่มภาษีบุหรี่

3. การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย
 3.1 แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 25576

       เพื่อใหการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย มีประสิทธิภาพทันตอ
สถานการณการเปล่ียนแปลงบริบทในสังคมไทย  กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2557 (แผน 3 ป) 
ขึ้นจากความรวมมือของภาคีทุกภาคสวน กระบวนการจัดทําแผนเร่ิมตั้งแต 
พ.ศ. 2552 - 2553 ซึ่งปจจุบันผานการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสบูแหงชาต ิ (คบยช.)  และคณะรฐัมนตรีไดใหความเห็นชอบอนุมตัติอแผนดงักลาว
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 พรอมขอเสนอแนะเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวนไดรับทราบ และมีสวนรวมในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว 
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2557 มีดังนี้
วิสัยทัศน :  การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสทิธภิาพ กาวทนัตอการเปลีย่นแปลง
อยางตอเนื่อง
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พันธกิจ : สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดําเนินการ 
เพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐาน  ทันตอการเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย พิการ และตาย อันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ
จุดมุงหมายสูงสุด :
 1. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
 2. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากร
 3. การทําใหสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหร่ีที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ
  ประชาชน
ยุทธศาสตรที่สําคัญในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ 8 ดาน  
 ไดแก
 1. การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม
 2. การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใชยาสูบ
 3. การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ
 4. การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่
 5. การสรางเสรมิความเขมแขง็และพฒันาขีดความสามารถในการดําเนนิงาน
  ควบคุมยาสูบของประเทศ
 6. การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย
 7. การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี
 8. การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ

 3.2 ความกาวหนาการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย4

  ความพยายามของประเทศไทยในการใชมาตรการและกฎหมาย เพื่อ
การควบคุมยาสูบตลอด 20 ปที่ผานมา มีดังนี้
  การขึ้นภาษียาสูบ (Tobacco Taxation)
    นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ซิกาแรตรวม 9 ครั้ง  จากอัตราภาษีรอยละ 55 ของราคาหนาโรงงานมาเปนรอยละ 
85 ของราคาหนาโรงงาน (เดือนพฤษภาคม 2552) ทําใหอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง แตการลดลงตํ่ากวาความชันของรายไดสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต
ที่รัฐจัดเก็บได ทั้งนี้ เนื่องจากคาความยืดหยุนของการบริโภคบุหรี่ตอราคาอยูที่ระหวาง 
-0.0418 ถึง - 1.003 เฉลี่ยอยูที่ -0.39 และผูบริโภค
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ยาสูบประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มวนเองหรือยาเสนที่มีภาษีตํ่ามาก (0.01 %) และ
ไมไดขึ้นภาษีเลย นอกจากน้ีกอนหนาป พ.ศ. 2552 รัฐบาลไมเคยขึ้นภาษีบุหรี่
ซิการแรตสูงกวาคาเงินเฟอ  (สูงสุด  5%  ของราคาหนาโรงงาน)  ดวยขอจํากัด
ของการขับเคลื่อนนโยบายภาษีในประเทศไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนๆ 
ถอืวามปีระสิทธผิลระดับหน่ึง แตกย็งัมีขอจาํกดัไมสามารถใชเคร่ืองมือทางนโยบาย
ชนิดนี้ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 การใชมาตรการท่ีไมใชราคา (Nonprice  Intervention)
 การใชมาตรการที่ไมใชราคาในประเทศไทย จําแนกเปนดานที่สําคัญได ดังนี้
 1. การจํากัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ (Restrictions on Smoking)
       ภายใต พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไดมีการออก
ประกาศตาม พ.ร.บ. นี้ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ เปนลําดับ แตในทางปฏิบัติยังมีการฝาฝน
กฎหมาย ทัง้นีเ้น่ืองจากมาตรการการลงโทษหรือการบงัคบันัน้ยังไมไดผลกบัสงัคมไทย 
และการดําเนินการปรับผูที่ฝาฝนกฎหมายมีความยุงยาก และไมไดรับการจัดลําดับ
ความสําคัญเปนลําดับตนๆ ของเจาหนาที่ตํารวจ
 2. การใชขอมูลทางสุขภาพและการตอตานการโฆษณา (Health 
Information and Counter-advertising)
 ประเทศไทย เร่ิมมีการใชมาตรการเตือนภัยบนซองบุหรี่ตั้งแตป พ.ศ. 2517 
เพื่อเปนการเตือนใหผูสูบบุหรี่ทราบวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ และไดมี
วิวัฒนาการพัฒนาขอความคําเตือนบนซองบุหรี่เรื่อยมา โดยเพ่ิมคําเตือนใหมี
ขอความท่ีหลากหลาย รวมถึงไดปรับตําแหนงของภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีให
เหน็ไดชดั และเพิม่ตวัอักษรใหมขีนาดใหญขึน้ จนกระทัง่ในป พ.ศ. 2547 ไดกาํหนด
ใหมีการพิมพขอความเตือนภัย และภาพคําเตือนผลเสียตอสุขภาพบนซองบุหรี่
มีเนื้อที่ขนาดรอยละ 50 ของพ้ืนที่ซองบุหรี่ พ.ศ. 2552 ขยายเปนรอยละ 55 และ 
พ.ศ. 2555 ขยายเปนรอยละ 60 ของพ้ืนที่ซองบุหรี่ ขณะนี้มีภาพคําเตือน ถึง 10 
แบบ โดยประเทศไทยเปนประเทศที่ 4 ของโลกท่ีมีภาพคําเตือนเปนรูปภาพ รอง
จากประเทศแคนนาดา บราซิล และสิงคโปร
 นอกจากน้ีองคกรทัง้ภาครัฐ เอกชน รวมถงึบคุลากรทางสาธารณสุข
ที่ทํางานดานการควบคุมยาสูบ ยังไดผลิตส่ือและเอกสารที่ใหขอมูลเตือนภัยยาสูบ
จํานวนมากเพ่ือใหความรู และสรางความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภค
ยาสูบแกประชากรทุกลุมอายุ
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 3. การหามโฆษณาและการสงเสรมิการขาย (Bans on Advertising and 
Promotion)
 ถึงแมวามาตรการนี้ จะสงผลตอการลดอุปสงคไดไมมากในตางประเทศ 
แตมีผลการศึกษาในตางประเทศท่ีรายงานวา การใชมาตรการน้ีในกลุมประเทศ
ที่พัฒนาแลวสามารถลดการบริโภคยาสูบไดมากกวารอยละ 6
 ประเทศไทย มี พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ที่มีขอกําหนด 
หามโฆษณา สงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบในสื่อประเภทตางๆ แบบเบ็ดเสร็จ 
(Comprehensive ban) ซึ่งมีประสิทธิผลอยางมาก แตบริษัทยาสูบ ยังมีความ
พยายามในการใชกลยุทธทางการตลาด แสดงตราสัญลักษณหรือชื่อของบริษัท
ในการโฆษณา เชน การดําเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) อาทิ การสนับสนุนเงินใหกับหนวยงานภาค
การศึกษาและกิจกรรมดานเยาวชน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอเยาวชนชุมชนและ
สังคม รวมทั้งสรางการยอมรับตัวสินคาวาเปนสินคาปกติในชีวิตประจําวัน อันจะ
เปนผลทางออมตอการบริโภคยาสูบ รวมถึงการโฆษณาและสงเสริมการขายขาม
พรมแดน ซึ่งปจจุบันยังไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการหามการโฆษณา
ยาสูบขามพรมแดน

  มาตรการการลดอุปทานสําหรับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
  การประสานความรวมมือในการปราบปรามการลักลอบนําเขาบุหรี่
ยงัมนีอย และนายกรัฐมนตรีเพิง่มกีารแตงตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจในป พ.ศ. 2553 
เพือ่เรงรดัใหมกีารจัดทําแผนการปราบปรามการคาบหุรีผ่ดิกฎหมาย และมกีารประชุม
คณะกรรมการบริหารไปแลว 1 คร้ังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สําหรับการควบคุม
การคาบุหรี่ผิดกฎหมายระหวางตํารวจทองที่ เจาหนาที่ศุลกากร และเจาหนาที่
สรรพสามิตยังไมมีแผนการประสานงานอยางเปนรูปธรรม
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  การเพิ่มการเขาถึงบริการชวยเลิกบุหรี่ (Smoking Cessation
Treatments)
  การเลิกบุหรี่กอนวัยกลางคนหรืออายุระหวาง  45 - 54  ป  สามารถ
หลีกเลี่ยงอันตรายจากการปวยเปนโรคมะเร็งปอดไดถึงรอยละ 90 ดังนั้น ในกลุม
ประเทศที่กําลังพัฒนา ควรมีการสงเสริมใหเลิกบุหรี่ไดกอนที่จะปวยเปนโรคเรื้อรัง 
หรือใหการปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) ซึ่งจะชวยลดภาระคารักษา
พยาบาลที่รัฐตองสูญเสียในแตละปของประเทศได
  การบริการชวยใหคนสูบเลิกบุหรี่ อาทิ โปรแกรมการชวยใหเลิกบุหรี่
ในชุมชนรวมกับการใชคูมือการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง, การใหสารนิโคตินทดแทน 
หรอื Nicotine Replacement Therapy (NRT)) รวมถงึการใชยา ในกลุมประเทศ
ที่พัฒนาแลว มีการกระจายการใหบริการอยางทั่วถึง ทําใหอัตราการความชุกของ
ผูเลกิบหุรีเ่พ่ิมมากข้ึน รปูแบบบรกิารเลิกบหุร่ีในคลนิกิของกลุมประเทศท่ีพฒันาแลว
สวนใหญนิยมใหสารนิโคตินทดแทน (NRT) และการจายยา bupropion เพื่อ
รักษาอาการติดนิโคตินแกผูมารับบริการ (สถานการณป ค.ศ. 2006) สวนใหญ
สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ ในทางตรงกันขามในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา การจาย 
NRT  ใหผูมารับบรกิารเลกิบหุร่ีมปีจจยัทางดานเศรษฐกิจหรอืราคาเขามาเก่ียวของดวย
  ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อชวยเลิก
บุหรี่มาไดระยะหนึ่งแลว โดยปจจุบันมีโรงพยาบาลท่ีใหบริการชวยเลิกบุหรี่นี้อยูถึง  
555 แหงทัว่ประเทศ และสาํนกัหลกัประกนัสุขภาพแหงชาตกิไ็ดสนบัสนนุการพฒันา
คุณภาพคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลแลวกวา 260 แหง ในปงบประมาณ  2553 
และขยายจํานวนอยางตอเนื่องในป 2554 นอกจากนี้สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดวางระบบเพื่อใหบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท
(16002 สายเลกิบหุรี)่ ซึง่ศนูยบริการเลกิบหุรีท่างโทรศพัทแหงชาติไดเปดใหบรกิารแลว
ตั้งแตป พ.ศ. 2552
  จากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญระดับโลก พ.ศ. 2552 พบวา 
จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 52.62 ลานคนมีจํานวนผูเลิกบุหรี่สะสม 
4.66 ลานคน และยังมีผูสบูบุหรี่ปจจุบันมีจํานวน 12.5 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้
มีผูประสงคอยากจะเลิกบุหรี่ถึง 7.5 ลานคน ในจํานวน 12.5 ลานคนที่ยังสูบบุหรี่
มี 6.2 ลานคนที่เคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ซึ่ง 88.39 % 
ใชวิธีเลิกดวยตนเอง 10.6% ใชยาชวยเลิกบุหรี่, และ 5.8 % ไดรับบริการใหคํา
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ปรกึษา แสดงใหเหน็วาผูทีอ่ยากเลิกบุหรีย่งัเขาไมถงึระบบบรกิารใหคาํปรกึษาชวยเลกิ
บุหรี่ ประกอบกับผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในกลุมผูดอยโอกาส มีการศึกษานอย อยูใน
ชนบท และยากจน มีโอกาสเขาถึงบริการเลิกยาสูบไดนอย เนื่องจากปจจุบัน
ระบบบริการเลิกบุหรี่ ทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสังคม และ
สวสัดกิารราชการ ยงัไมเปนรปูธรรม ถงึแมวาผูรบับริการสวนหนึง่จะไดรบัการบาํบดั
การติดยาสูบโดยมิตองใชยาชวยเลิกยาสูบ แตยังมีผูติดยาสูบอีกจํานวนไมนอย
ที่ตองรับการบําบดัโดยการใชยา

สรุปมาตรการท่ีผานมา
 จากการประเมินผลของมาตรการในชวงป พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ.2549 
พบวา มาตรการดานการเพิ่มภาษีบุหรี่ และการหามโฆษณาจัดวาเปนมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการลดอัตราการบริโภคยาสูบ รองลงมาคือ มาตรการ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ดวยสื่อ มาตรการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและ
มาตรการเตือนภัยจากบุหรี่ อยางไรก็ตามการประเมินผลดังกลาว ยังไมรวมผล
ของมาตรการการหามบุหรี่ไรควันและผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบอื่นๆ เขามา
ขึ้นทะเบียนจําหนายในประเทศไทย
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ชองทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมยาสูบ

การปองกันนักสูบหนาใหม

 

- ใชมาตรการดานภาษี
และราคา โดยมีการเพิ่ม
การกําหนดภาษีตามสภาพ
เพือ่ใหราคาบหุรีแ่ละยาเสน
ไมตํา่จนเยาวชนเขาถงึงาย
เกินไป
- ใชมาตรการท่ีไมใชราคา 
เชน การจํากัดชองทาง
ใหมๆ  การเขาถงึยาสบู เชน 
อินเทรเนต, หามสงเสริม
การขายทุกรปูแบบ รวมทัง้
การไมใหประชาสมัพนัธการ
ใหทุนอุปถัมภของอุตสา-
หกรรมยาสูบ นอกจากนี้ 
ยงัสามารถเพ่ิมขยายพ้ืนท่ี
ปลอดบุหรี่  และสรางคา
นยิมไมสบูบหุรีต่อหนาเดก็
- การกํากบัตดิตามขอมูล
อัตราการสูบบุหร่ี และ
กิจกรรมของอุตสาหกรรม
ยาสบู เพ่ือดาํเนนิมาตรการ
ตอบโตอตุสาหกรรมยาสูบ 
เพ่ือปกปองเยาวชน

การควบคุมการบริโภคยาสบูสําหรับผูสูบบุหรี่
และผูปวยดวยโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่

 

- ใชมาตรการเก่ียวกบัภาษกีารเพิม่ภาษทีีม่ผีลตอการ
ขึ้นราคาบุหรี่ และยาเสนมีผลตอการลดพฤติกรรม
การบริโภคยาสูบในช่ัวขณะหนึ่ง     จึงจําเปนตองเพิ่ม
ภาษีบุหรี่และยาเสนทุกป
- ใชมาตรการท่ีไมใชราคา ดวยการใหความตระหนัก
และการเตือนเรือ่งพษิจากควันบหุรี,่ การใชสือ่สาธารณะ
เพือ่กระตุนใหอยากเลิกบหุรีซ่ึง่การหักดบัเปนวธิทีีด่ทีีส่ดุ, 
และการบงัคบัใชกฎหมายตาม พรบ.คุมครองผูไมสบูบหุรี่
- ขยายบริการปองกนัโรคอนัเนือ่งมาจากการสูบบหุรี่ 
ซึง่จดัอยูในกลุมการปองกนัโรคระดับปฐมภมู ิ(primary 
prevention) ซึง่บรกิารระดับบคุคล คอื การชวยใหผูสบู
เลิกบหุรีไ่ดสาํเร็จ มกีจิกรรมทีส่ามารถทําได 3 รปูแบบ 
คอื 1) การจดัส่ิงแวดลอมและกระตุนใหบคุคลเลิกบหุร่ี 
2) การใหบรกิารชวยเลกิบหุรีท่างโทรศพัท 3) การบรกิาร
ชวยเลิกบุหรี่ที่ระดับสถานบริการอาจรวมท้ังบริการ
เชิงรุกเขาสูชุมชนโดยใชคลินิกเปนศูนยสนับสนุน
- การกํากบัตดิตามขอมลูอตัราการสูบบหุรีแ่ละคาใชจาย
อันเนื่องมาจากคารักษาพยาบาล, การสูญเสียดาน
เศรษฐศาสตรจากการสูญเสียผลิตภาพ และการตาย
กอนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ เพื่อนํามาช้ีแนะ
สาธารณะ และกระตุนใหรัฐออกมาตรการแทรกแซง
เพื่อลดการบริโภคยาสูบ
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4. หลักการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ7

 การขับเคล่ือนประเด็นสาธารณะมีหลักการเบ้ืองตนที่สําคัญ ดังนี้
 1. กลุมบุคคลหรือองคกรที่จะดําเนินการ ซึ่งจะทําหนาที่ทั้งในการสราง
องคความรูและผลักดันการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ จะตองมีความเปนกลาง 
ไมโนมเอียงที่จะสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่งในสังคมเปนพิเศษ (non-partisan) 
อันจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ซึ่งจะมีผลสําคัญอยางยิ่งตอการใชประโยชนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 2. การวางกรอบประเด็นปญหา เปนแนวทางท่ีเขาถงึความหวงใย ความ
วิตกกังวลลึกๆ ของผูคน และมองลงไปท่ีการใหคุณคาในชีวิตที่แตกตางกันของ
บุคคล มิใชเพียงการมองปญหาในมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มองปญหาในเชิงเทคนิค
หรือในทางอุดมคติเทานั้น
 3. ผูคนที่แตกตางกัน ไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณที่
แตกตางกัน ครุนคิด อภิปราย และสะทอนส่ิงที่ตนหวงใจ อันจะนําไปสูความเปน
เจาของปญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกไข
 4. กระบวนการมุงใหผูคนเรียนรูปญหา เพื่อที่จะจัดการกับปญหาภายใต
ทางเลือกการแกไขปญหาที่แตกตางกัน มิใชเพียงการแกไขปญหาดวยวิธีการ
สาํเร็จรปูวธิใีดวธิหีนึง่เทานัน้ เม่ือผูคนตองตัดสนิใจเลือกทางเลือกจะนาํไปสูการเสวนา
ทางการเมือง ที่ใหความสําคัญกับท้ังเหตุผลและคุณคา อารมณความรูสึก มากกวา
การสนทนาในเชิงตรรกะเพียงอยางเดียว
 5. กระบวนการใหความสําคัญกับการสรางทางเลือก (option) ในการ
จดัการกับปญหา ใหความสําคญักบัความกังวลหวงใจ การใหคณุคาในชวีติประจาํวนั
ของผูคน โดยไมใชการเลอืกแนวทางท่ีเปนกลาง แตเปนการตดัสนิใจภายใตการคาํนงึ
ถึงผลสืบเนื่องที่จะตามาในแตละทางเลือกที่แตละคนใหคุณคากับผลสืบเนื่องนั้น
แตกตางกัน
 6. เมือ่ผูคนเขาสูจดุท่ีตองตัดสินใจเลอืก พวกเขาจะตองเผชิญและกาวผาน
ความขัดแยงและความไมแนนอนในทุกการตัดสินใจ เพราะทุกทางเลือกจะมีทั้ง
ผลสืบเนื่องที่นาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจ แตไมใชการเลือกระหวางสิ่งที่ดี หรือ
สิ่งที่ไมดี
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5. แนวทางการขับเคลือ่นปญหาการสูบบหุรีใ่นชมุชนสูประเด็นสาธารณะ
 ปญหาบุหรี่ ในมุมมองของคนสวนใหญในชุมชน มักเห็นเปนปญหา
เพียงเล็กนอยไมรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับปญหาการดื่มสุรา ติดยาเสพติด วัยรุน
ตีกัน หรือปญหาตั้งครรภไมพรอม ทั้งนี้เนื่องจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่คอยเปน
คอยไปเห็นผลชา ไมชดัเจน จะปรากฏอาการใหเหน็เมือ่อายุมากแลว หรอืเปนปจจยั
เสี่ยงแอบแฝงที่สงผลตอโรครายแรงอื่นๆ เชน มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
นอกจากน้ัน การใหความสําคัญกับการปกปองสิทธิสวนบุคคลในสังคมไทยยังไม
แพรหลาย บุหร่ีจึงมักเปนปญหาของคนไมสูบมากกวาปญหาของคนสูบ อีกทั้ง
ประเดน็การสูบบหุรีเ่ปนประเดน็ออนไหว  ในเร่ืองของมิตรภาพความสัมพนัธระหวาง
ผูสูบและผูไมสูบ การขับเคล่ือนปญหาการสูบบุหรี่สูประเด็นสาธารณะจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองใสใจในกระบวนการขั้นตอน และรายละเอียด เพื่อนําไปสูการตื่นตัว
ตอปญหา เกดิความหวงใย ความตระหนักรบัผิดชอบตอปญหารวมกนั ลดประเดน็
ความขัดแยงระหวางผูสูบและผูไมสูบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน 
คือ 1) สรางและพัฒนาทีมแกนนํา 2) สรางเครือขาย 3) ศึกษาสถานการณ
ปญหาบุหรี่ในชุมชน 4) จัดทํากรอบประเด็นปญหา 5) นําประเด็นปญหาสูเวที
สาธารณะ ดังในภาพ 

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะ
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 1. สรางและพัฒนาทีมแกนนํา
  การสรางและพัฒนาทีมแกนนําเปนรากฐานสําคัญ ในการขับเคลื่อน
ประเด็นปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูสาธารณะ หากทีมแกนนําไมเขมแข็งและ
มีคุณภาพไมเพียงพอก็ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได
  1.1 การสรางทีมแกนนํา
   ทีมแกนนําเปนทีมที่จะรวมเปนหุนสวนในการดําเนินงานตลอด
ขบวนการนับเปนกําลังสําคัญ จึงจาํเปนตองมีการคัดสรรโดยมีแหลงเปาหมายการ
คัดสรร วิธีคัดสรร และพิจารณาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ดังแสดงในตาราง 

แหลงเปาหมายการคัดสรร

หนวยงานสาธารณสุข
- เจาหนาที่สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ
 กับการดําเนินงานปองกันควบคุม
 การสูบบุหร่ีในชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อบต.
- เทศบาล
หนวยงานภาครัฐในชุมชน
- โรงเรียน (ครู/นักเรียน)
- ตํารวจ
- สรรพสามิต
หนวยงานภาคเอกชน
- ผูประกอบการรานคา
- องคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไร
- มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 
 ฯลฯ
สมาชิกในชุมชน 
ผูนาํชุมชน / ผูเลิกสูบบุหรี่ได 
/ ผูสูบบุหรี่ / ครอบครัวผูสูบบุหรี่  
/ ผูไดรับผลจากการสูบบุหรี่ ฯลฯ

วิธีการคัดสรรและ
เงื่อนไขการเขารวมทีม

1. ถามชื่อบุคคลในแต
ละกลุ มวาถาจะตอง
ทาํงานเก่ียวกบัการปอง
กันควบคุมการสูบบุหรี่
ในชุมชนจะเลือกใคร 
2. เมื่อไดบุคคลที่คนใน
กลุมเลือกซํ้าๆ กันแลว
ก็คัดเลือกคนตอไปโดย
ถามจากคนท่ีถูกเลือก
ซํ้าๆ เหลานั้น
3. เชิญบุคคลที่มีคุณ-
ลักษณะตามท่ีกําหนด
เขารวมทมีโดยแจงวตัถ-ุ
ประสงคและแนวทาง
การดาํเนนิงานใหทราบ
โดยสรางความเขาใจวา
ผูรวมทีมจะตองรวมคิด
รวมดาํเนนิการและรวม
รับผิดชอบตลอดการ
ดําเนินงาน 

คณุลกัษณะพเิศษเฉพาะ

- เปนบุคคลที่มีความ
เปนกลาง ไมโอนเอียง
ตอฝายหนึ่งฝายใด 
- มีจิตสาธารณะ เอา
ธุระตอสวนรวม 
- มีสํานึกรักชุมชน 
- มีประสบการณใน
การเขารวมกิจกรรม
การพัฒนารวมกบัผูอื่น
ในชุมชน
- เปนผูทีใ่จกวาง ยอม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอืน่ และความคิดใหมๆ  
- บริหารจัดการเวลา
ใหสามารถเขารวมดํา 
เนินการได
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   ขนาดของทีมแกนนําขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละชุมชน 
โดยประมาณ 15 - 30 คน
  1.2 พัฒนาทีมแกนนํา
    เมื่อคัดสรรทีมแกนนําแลว จึงดําเนินการพัฒนาศักยภาพทีม
แกนนําในดานความรูและทักษะ โดยความรูและทักษะที่จําเปนและรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู ดังแสดงในตาราง

ความรู-ทักษะที่จําเปน

1. การคิดวิเคราะหแบบองครวม

2. ผลกระทบของบุหรี่ กับสุขภาพ  
 สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม

3. สถานการณบุหรี่ในระดับโลก 
 ประเทศ เขตและชุมชน (อัตรา
 การสูบ, ปริมาณบุหรี่ที่สูบ, 
 ประเภทของบุหรี่ที่สูบ, สาเหตุ
 ที่สูบ, กลยุทธทางการตลาดของ
 ผูคาบุหรี่, มาตรการควบคุมการ
 บรโิภคยาสบู, ประสทิธภิาพและ
 ประสทิธผิลของแตละมาตรการ)  

4. พรบ.คุ มครองสุขภาพผูไมสูบ
 บหุรี ่และพรบ.ควบคมุผลติภณัฑ
 ยาสูบ

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

- จดัอบรมใหความรู ฝกทกัษะการคิดวเิคราะห
แบบองครวม
- เรยีนรูจากการทดลองฝกปฏบิตัริวมกนั โดย
รวมกันคิดวิเคราะห หาแนวทางการแกไข
ปญหาในประเด็นที่กลุมใหความสนใจ

- เชิญผูรูเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ในชุมชนมา
ใหความรู
- แบงประเด็นความรู ใหแกนนําแตละคน
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามความถนัด และนํา
มาสรุปประเด็นการเรียนรูรวมกัน 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

- จัดอบรมใหความรู ฝกทักษะการส่ือสาร
สาธารณะเบื้องตน
- ฝกการนําเสนอประเด็นความรูในกลุมแกนนํา 
หรือเวทีสาธารณะของชุมชน เชน ในการ
ประชุมประจําเดือน ทางหอกระจายขาว
- สมาชกิทมีแกนนํารวมใหขอเสนอแนะ และ 
พฒันาเทคนิควธิกีารสือ่สารสาธารณะท่ีเหมาะ 
สมในชุมชน

- ถอดบทเรียนการปองกันควบคุมการสูบบหุรี่
จากการศึกษาดูงานชุมชนอื่น หรือในเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู ในการประชุมวิชาการ  
ตลาดนัดความรู ฯลฯ เพื่อพิจารณานํามา
ประยุกตใชกับชุมชน

- รูจักตนเอง-เขาใจผูอื่น ดวยกิจกรรมผูนํา 
สี่ทิศ
- ฝกพูด-ฟงอยางมีสติ ดวยกิจกรรมสุนทรีย
สนทนา

ความรู-ทักษะที่จําเปน

5. การสื่อสารสาธารณะ

6. แนวทาง นวัตกรรม การควบคุม
 การบริโภคยาสูบ

7. กลุมสัมพันธ

 2. สรางเครือขาย 
  การสรางเครือขายการดําเนินงานตองพิจารณาใหครอบคลุมทั้งจาก
บุคคล กลุมบุคคล เครือขาย หนวยงาน องคกร สื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมี
วตัถปุระสงคสองประการ คอื 1) เพือ่ดาํเนินการเก็บขอมูล จากบคุคล กลุมบคุคล
เครือขายที่หลากหลาย ใหไดขอมูลเบื้องตนในการจัดทํากรอบแนวคิดที่เปนความ
หวงใจ ความสนใจของชุมชน โดยตองดําเนนิการอยางกวางขวาง เพือ่สะทอนมุมมอง
ตางๆ ของชุมชน 2) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันตั้งแตตนโดยเชื่อมโยงใหกลุม
บุคคลเหลานี้ เขารวมเวทีการพัฒนากรอบประเด็นปญหาของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงบุคคล หรือตัวแทนจากหนวยงานหลากหลายท่ีจะมีบทบาทสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตรตอการแกไขปญหาของชุมชน โดยจะตองสรางเครือขายใหครบทั้ง 
ภาคการเมือง/ราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน
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เครือขายการขับเคล่ือนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูสาธารณะ

 เครือขายที่เขามารวมดําเนินการอาจเปนกลางหรือไมก็ได  และไมจําเปน
ตองมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเสมอไป  อาจมีความแตกตางกันทางความคิด  
อดุมการณ แตหากมเีปาหมายเดียวกนัคือการการแกไขปญหาบหุรีใ่นชมุชนกส็ามารถ
เขามารวมเปนเครือขายกันได

 3. การศึกษาวิเคราะหสถานการณชุมชน
  เปนการศกึษาวเิคราะหวเิคราะหสถานการณบหุรี ่ และประเดน็ปญหา
ตางๆ ทีส่มาชกิในชมุชนใหความหวงใยเพ่ือใหไดขอมลู ขอเทจ็จรงิทีเ่กดิข้ึนในชุมชน 
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งจากการสํารวจ การสัมภาษณบุคคล กลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของในชุมชน และจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินการที่เปนระบบ 
เพ่ือไดขอมูลสถานการณบุหรี่ในชุมชน บริบทชุมชน ขอคิดเห็น ความหวงใย
ตอสถานการณตางๆ ของผูคนในชุมชน เพื่อนําเขาสูกระบวนการในเวทีประชาคม
ในขั้นตอไป ขอมูลสําคัญที่นํามาวิเคราะหสถานการณชุมชน มีดังนี้ 



21

ขอมูลสําคัญ

บริบทชุมชน

ปริมาณการสูบบุหรี่ของสมาชิก
ในชุมชน

สถานะของประชากรในชุมชน
จําแนกตามการสูบบุหรี่

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

การรับรูผลของการสูบบุหรี่

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

ความคิดเห็นตอระบบการปองกัน
ควบคุมยาสูบในชุมชน

วิธีการการลด ละ เลิกบุหรี่ของ
สมาชิกในชุมชน

ประเด็นความหวงใยตอปญหา
อื่นๆ ในชุมชน

ประเด็นรายละเอียด

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ โครงสราง
พื้นฐาน กลุม  องคกร  การประกอบอาชีพ  
ทรัพยากร สถานที่สาธารณะ แหลงผลิต-
คาขายบุหรี่ ประเพณี วัฒนธรรม ความ
สัมพันธของคนในชุมชน  

- จํานวนผูสูบบุหรี่ในชุมชน จําแนกตามเพศ 
อายุ การประกอบอาชีพ สถานทีต่ัง้บานเรอืน

- ไมเคยสูบบุหรี่
- เคยสูบแตเลิกแลว (มากกวา 1 ป)
- สูบบุหรี่ไมคิดอยากเลิกสูบ
- สบูบหุร่ีอยากเลิกสบูเคยลองเลิกแตเลิกไมได
- สูบบุหรี่อยากเลิกสูบแตยังไมเคยลองเลิก

- ในบาน/นอกบาน/สถานที่สาธารณะ

- ดานดี/โทษ

- ลบ/กลาง/บวก

- การปองกันนักสูบหนาใหม
- การบําบัดผูติดบุหรี่
- การบังคับใชกฎหมาย

- เนนวิธีการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในวิถีของ
คนในชุมชน

- ประเด็นปญหาเดนที่คนในชุมชนใหความ
สนใจและหวงใย
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      4. จัดทํากรอบประเด็นปญหา (framing issues)  
 การจัดกรอบประเด็นปญหามีองคประกอบและข้ันตอนการดําเนินการ  
ดังนี้
        4.1 องคประกอบของการจัดทํากรอบประเด็นปญหา ประกอบดวย   
            1)  ผูกระตุนนํา 2) ผูบันทึก 3) ผูสังเกตการณ 4) ทีมแกนนํา
1). ผูกระตุนนํา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจะตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจหลักการจัดทํากรอบประเด็นปญหา และ มีความรูสบประการณในการ
ปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อใหสามารถจับประเด็นและดาํเนนิ
การไดอยางราบร่ืน อกีทัง้ยงักอใหเกดิกระบวนการเรียนรูภายในกลุมอกีดวย
  กอนเริม่กระบวนการ ผูกระตุนนาํควรสรางความชัดเจนในเปาหมาย
ของเวทแีละขอตกลงรวมของท่ีประชมุ และตลอดกระบวนการ ควรใชเทคนคิใน
การกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกอยางทั่วถึง ใหเกิดการแสดงความคิดเห็น
ทีห่ลากหลาย โดยอาจใชเทคนคิการตัง้คาํถาม มกีารสรางบรรยากาศของการยอมรับ
ระหวางบคุคล ควรทาํใหการแสดงความคิดเหน็ในกลุมเปนการพูดคยุกนัโดยตรง
ระหวางสมาชิกกลุม ไมใชการแสดงความคิดเหน็ตอวทิยากร แมจะเปดโอกาสให
อภิปรายไดอยางกวางขวาง แตผูกระตุนนําจะตองมีเทคนิคในการควบคุมไมใหเกิด
การอภิปรายในเรื่องท่ีอยูนอกเหนือประเด็นดวย
  สิ่งสําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ผูกระตุนนําจะตองมคีวามเปนกลาง 
ไมเอนเอียงตอทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง อันจะทําใหสมาชิกไมกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นตอทางเลือกตางๆ ไดอยางเต็มท่ี
2). ผู บันทึก ทําหนาที่จดบันทึกส่ิงที่เกิดข้ึนในเวที โดยจะตองเปนผู มีทักษะใน
การจับประเด็น การสรุป และการจดบันทึก และอาจตองชวยวิทยากร ในการ
ทบทวนถึงสิ่งที่กลุมไดพูดคุยกันมาตามท่ีบันทึกไวดวย
3). ผูสังเกตการณ ทําหนาที่สังเกตการณพฤติกรรมของผูรวมประชุม เพื่อใหขอ
เสนอแนะแกไขสถานการณ  และสรางสรรบรรยากาศ 
4). ทีมแกนนํา รวมใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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 4.2  ขั้นตอนการจัดทํากรอบประเด็นปญหามี 8 ขั้นตอน คือ

     
              1). การคนหาความหวงใยของผูคนตอประเด็นปญหา

วิธีดําเนินการ

- ผูกระตุนนํา ใชคําถามหลายคําถาม
ในการกระตุนการแสดงออกของกลุม 
โดยใหสมาชิกทุกคนที่เขารวม ตอบ
คําถามดังกลาวโดยเขียนในบัตรคํา 1 
ความหวงใยตอ 1 บัตรคํา โดยแตละ
คนสามารถแสดงความรูสึกหวงใยได
มากกวา 1 เรื่อง

แนวคําถาม

เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในชุมชน
- เรามีความหวงใยเร่ืองใดเปนการสวนตวั
- สิ่งใดท่ีทําใหเรารูสึกรําคาญใจ

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)
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วิธีดําเนินการ

พิจารณาถึงความหวงใยของบุคคลอ่ืน
ที่ไมไดอยูในที่ประชุม

ทบทวนถึงบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีสวนได
สวนเสียกับปญหา โดยใหเขียนเรื่อง
ของบุคคลดังกลาวลงในบัตรคํา และ
ติดแยกไวจากประเด็นท่ีหวงใย 

ขอใหกลุมชวยกันพิจารณารายช่ือดัง 
กลาว จากนั้นผูกระตุนนําอาจถาม
คําถามตอเนื่อง เพื่อใหไดความหวงใย
ท่ีครอบคลุมความคิดเห็นของคนสวน
ใหญ 

แนวคําถาม

- เราไดยินเพื่อนๆ หรือเพื่อนบานใกล
เคียง พูดคุยกันถึงความหวงใยตอปญหา
บุหรี่ในชุมชนเรื่องใดบาง
- จากงานท่ีเราเกี่ยวของอยู และจาก
บุคคลตางๆ ที่เรามีโอกาสไดพูดคุยดวย 
พวกเขาหวงใยตอประเด็นปญหาบุหรี่
เรื่องใด
- ผูคนท่ัวไปในชุมชน ทีไ่มไดอยูในหองนี้ 
ที่เราไมไดพูดคุยกับพวกเขา เราคิดวา
พวกเขาหวงใยตอประเด็นปญหาบุหรี่
เรื่องอะไร

- เราคิดวาบุคคลกลุมใดบางที่จะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง และบคุคลกลุมใดบาง
ที่จะไดรับผลกระทบโดยออม จากปญหา
บุหรี่ในชุมชน
- มีใครอีกหรือไม ที่จะไดรับผลกระทบ
จากปญหานี้

- จากรายช่ือผูทีไ่ดรบัผลกระทบดงักลาว 
เราคิดวา พวกเขาจะมีความหวงใยใดๆ 
อีกหรือไม ที่พวกเรายังไมไดนึกถึง
- เราคิดถึงใครอื่นๆ อีกหรือไม ที่คิดวา
พวกเขาจะไดรับผลกระทบ และคิดวา
พวกเขาเหลานั้น จะหวงใยในเรื่องใดอีก

 จากการต้ังคําถามและการคิดหาคาํตอบตอคําถามดังกลาวขางตน จะทาํให
ประเดน็ทีส่ะทอนความหวงใยตอชุมชน จาํนวนมาก ซึง่จะตองนาํไปตคีวามเช่ือมโยง 
ในขั้นตอไป
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  2). การจดักลุมประเด็นความหวงใจและสรางทางเลือกในการแกไข
ปญหา

วิธีดําเนินการ

- ใหทุกคนพูดออกมา และบันทึกคํา
เหลานั้นไวในฟลิปชารท ใหเห็นท่ัวกัน 
ในขัน้ตอนนี ้กลุมจะพบวามีความหวงใย
จํานวนมาก ที่มีความเชื่อหรือหลักการ
เบือ้งหลงัเหมอืนกนั ในทาํนองเดียวกนั 
ความหวงใยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจ
มาจากความเช่ือ หลักการ มากกวาหนึง่
หลักการก็ไดเชนกัน ในข้ันน้ี อาจใช
ปากกาสี ชวยในการจัดกลุมความหวงใย
ที่มีหลักการ หรือความเชื่อเบื้องหลัก
เหมือนกันแยกไวเปนกลุมๆ จะทําให
ไดกลุมคําตางๆ ที่เปนความเชื่อหรือ
หลักการเบ้ืองหลังความหวงใดน้ัน  
จํานวนหลายประเด็น

- ใหกลุมชวยกันพิจารณา ความเช่ือ 
หรอืหลกัการดังกลาวอยางชดัเจนอกีครัง้ 
และ เขียนประโยคอธิบายหลักการ
เหลานั้น ในลักษณะของแกนหลักใน
การมองปญหาหรือแนวทาง ทางเลือก
ในการแกไขปญหา 

แนวคําถาม

- ความเช่ือ หรือหลักการท่ีอยูเบื้องหลัง  
ทีผ่ลกัดนัใหเราเกิดความหวงใยในเร่ืองนี้ 
คืออะไร
- เมือ่พจิารณาลกึลงไปแลว เรือ่งอะไรแน 
ที่เปนเรื่องสําคัญจริง ๆ  ตอผูคนในชุมชน
- คนท่ีหวงใยเร่ืองดังกลาวนั้น จริงๆ 
แลวเขาเชื่อ หรือใหความสําคัญกับเรื่อง
อะไร

- เราอยากเลาอะไรเก่ียวกบัปญหา และ
วธิกีารทีใ่ชในการเผชิญกบัปญหาดงักลาว

  ในขั้นนี้ จะทําใหไดแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาที่
หวงใยเบือ้งตน ตามความเช่ือหรือหลักการพื้นฐานน้ันๆ โดยหากมีหลายแนวทาง 
และในบางแนวทางมีหลักการที่ใกลเคียงกัน อาจรวมแนวทางดังกลาวเขาดวยกัน 
ในที่นี้กลุมควรจะไดจํานวนแนวทางในการแกไขปญหาใหมากกวา 2 แนวทาง
ขึน้ไป เพือ่ใหมองเห็นสภาพการณของปญหาอยางรอบดาน และปองกัน
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มิใหเกิดการตัดสินใจในลักษณะขั้วตรงขาม อันจะนําไปสูการแบงฝายกัน ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวจํานวนแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหา ควรมีประมาณ 
3 - 4 ทางเลือก
  3). การเนนปญหาใหชัดเจน หรือการตั้งชื่อปญหา (naming)
   สิ่งที่สําคัญในขั้นตอนน้ีคือการตกลงรวมในประเด็นปญหาที่กลุมตองการ
พูดคุยและจัดการ โดยใหทุกคนพิจารณาคําที่แสดงถึงความเช่ือเบื้องหลังหรือ
แกนหลกัของปญหาทีไ่ดจดัเปนกลุมไวแลว และพยายามคนหาจดุรวมที่สามารถรอย
เรียงขอความดังกลาวเขาดวยกัน และนํามาระบุหรือตั้งช่ือปญหารวมของกลุม โดย
ทกุคนอาจชวยกนัตัง้ชือ่ปญหารวมของกลุม จากนัน้ใหพจิารณาวาชือ่ใดสามารถ
อธิบายปญหาไดดีที่สุด บรรยายความหวงใยไดครอบคลุมที่สุด
 การตั้งชื่อปญหา มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนในระยะตอไป โดย
การตั้งชื่อที่กวางเกินไป อาจเปนปญหาใหญที่ประกอบดวยปญหายอยภายใน
จํานวนมาก  ในขณะเดียวกันการต้ังชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงจนเกินไป ก็อาจเปน
อุปสรรคตอการจูงใจคนสวนใหญในชุมชนใหเขารวมกระบวนการ การตั้งช่ือปญหา
จึงควรเปนชื่อที่กระชับ ไดใจความ และครอบคลุมเรื่องที่ผูคนสวนใหญหวงใย
 4). การพิจารณาถึงผลดี (benets) และผลเสีย (drawbacks) ของแต
ละทางเลือก
 เปนการพิจารณาแตละแนวทางหรือทางเลือกอยางละเอียดรอบคอบ โดย
พิจารณาถึงผลสืบเน่ืองที่ตามมาของแตละแนวทางทั้งผลดีและผลเสียของแตละ
แนวทาง โดยใหกลุมคิดและเขียนถึงผลดี หรือเหตุผลที่สนับสนุน และผลเสียหรือ
เหตุผลที่ไดแยงแนวทางดังกลาว จํานวน 5 - 6 เหตุผล ในแตละแนวทาง โดยให
แยกเขียนไวในฟลิปชารทๆ ละ 1 แนวทาง
 5). การตระหนักถึงความตึงเครียด (tension) ตอทางเลือกในการแกไข
ปญหา
 เปนการพิจารณาแนวทางหรือทางเลือก ซึ่งเปนตัวแทนของความหวงใย
ที่ไดจัดกลุมไว โดยรวมกันคิดวาแนวทางเหลานั้นกอใหเกิดความรูสึกตึงเครียด หรือ
ความรูสึกไดอยางเสียอยาง เมื่อตองตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงหรือไม เมื่อ
ทุกคนในกลุมรูสึกถึงตึงเครียด ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละทางเลือกจะเปนสิง่
สําคัญที่นําไปสูความตองการ สํานึกรวมในการแกไขปญหารวมกัน
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คําถามชวย
  ทําไมปญหานี้จึงยากตอการตัดสินใจ
  เราเห็นอะไรบางที่เปนความตึงเครียด ไดอยางเสียอยางระหวาง
  ทางเลือกตางๆ เหลานี้
  เราเห็นอะไรบางที่เปนความตึงเครียด ไดอยางเสียอยางระหวาง
  ทางเลือกตางๆ เหลานี้
  ขอขัดแยงที่จะเกิดข้ึนไดจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
  คืออะไร
  สิ่งที่ยังไมชัดเจน ยังแกไมตกสําหรับเรื่อง...คืออะไร

 คุณสมบัติของทางเลือกหรือแนวทางท่ีดี ที่จะกอใหเกิดความรูสึกตึงเครียด 
ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณาทางเลือกท่ีดี     
มีดังตอไปนี้

ทางเลือกที่ดี
 o เปนแนวทางท่ีสะทอนถึงบางสิ่งบางอยางที่มีคุณคาตอบุคคล
 o แนวทางตาง ๆ ตองมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
 o ในแตละแนวทางเปนการนําเสนอการกาวไปขางหนาอยางดีที่สุด
 o แตละแนวทางมีความนาสนใจ นาเลือก

  หากแนวทางท่ีกลุมจัดทําไว ไมมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลว ก็
ควรมีการทบทวนแนวทางใหม โดยอาจมีการตัดแนวทางบางแนวทางออกไป
และนําประเด็นของแนวทางดังกลาวไปผนวกรวมกับแนวทางอื่น ๆ
 6). การกําหนดกิจกรรม สิ่งที่ตองเสียเพื่อแลกเปลี่ยนในแตละทางเลือก 
(trade off) และการตรวจสอบทิศทางรวมของกลุม  มี 2 ขั้นตอน  ดังนี้
  ขั้นแรก เปนการกําหนดกิจกรรม โดยการใหกลุ มชวยกันคิดถึง
กจิกรรมตางๆ ทีจ่ะทาํใหแนวทางเหลานั้นเกิดขึ้นไดจริง และเขียนลงในกระดาษ
กจิกรรมตางๆ จะเปนไปไดทัง้กจิกรรมทัง้ทีป่ระชาชนทําไดเอง และกจิกรรมท่ีตอง
อาศัยภาครัฐ หรอืหนวยงานองคกรอืน่ ขัน้ตอนนี ้จดัวาเปนการตรวจสอบแนวทาง
ทีก่ลุมสรางไวดวย  โดยหากกลุมไมสามารถท่ีจะระบกุจิกรรมของแนวทางน้ันได  
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ก็อาจสะทอนวาแนวทางนั้นไมใชแนวทางที่เหมาะสมตอการจัดการกับปญหา หรือ
อาจเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวทางอื่นเทานั้น สิ่งสําคัญในการกําหนดกิจกรรม คือ 
ควรระบุใหชัดเจนเปนรูปธรรมวาจะทําอยางไร และใครควรตองเปนผูลงมือทํา
กิจกรรมนั้น
 ขั้นที่ 2 ใหกลุมคิดและเขียนถึงสิ่งที่จะตองแลกเปล่ียนหากเลือก
แนวทางดังกลาว อยางนอย 3 - 4 อยาง ในแตละแนวทาง โดยทุกคนในกลุมไม
จําเปนที่จะตองเห็นเหมือนกัน

คําถามชวย
  แนวทางใดท่ีดูเหมือนจะดีที่สุด
  หากตองการเลือกแนวทางน้ี เรายอมท่ีจะแลกเปลี่ยนอะไรบาง
  หากตองการเลือกแนวทางน้ี  เราไมเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนอะไร
  การเลือกแนวทางน้ี จะทําใหใครตองสูญเสียอะไรบางหรือไม
  หากแนวทางท่ีเราชอบ จะทําใหเกิดผลตามมาท่ีทําใหผูอื่นเปนกังวล 
  เรายังจะเลือกทางเลือกนี้หรือไม

 จากการคิดและตอบคําถามตางๆ ในข้ันตอนนี้ ทําให
ผูกระตุนนาํสามารถตรวจสอบวาไดวาเกดิเปาประสงครวม หรอืทศิทางรวมของกลุม
ในการแกไขปญหารวมกันในอนาคตหรือไม ซึง่ไมไดหมายความวาทกุคนจะตองพงึพอใจ
ในทุกแนวทางแตทุกคนควรมีความรูสึกถึงพลังรวมในการขับเคลื่อนในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง
         7). การตรวจสอบกรอบแนวคิดและต้ังชื่อ เปนการตรวจสอบความสมบูรณ
ของกรอบแนวคิดทีพ่ฒันาขึน้ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
        ขัน้แรก เปนการตรวจสอบความสมบูรณของการเขียนคาํบรรยาย
ในแตละแนวทางหรือทางเลือก โดยขอความท่ีเขียนขึน้ควรบอกถึงหลกัการความเช่ือ
เบือ้งหลงัแนวทางและการปฏิบตัขิองแนวทางน้ัน จากนัน้ใหทกุคนในกลุมชวยกนั
พจิารณา และปรบัปรงุแกไขคาํบรรยายท่ีเขียนไวใหมคีวามสมบูรณ
  ขัน้ทีส่อง เปนการตรวจสอบกรอบแนวคิดทัง้หมด ทีพ่ฒันาข้ึน โดยมี
หลักการในการพิจารณาดังตอไปนีห้ลักการตรวจสอบกรอบแนวคิด
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  ชือ่ของปญหาท่ีตัง้ขึน้สอดคลองกับแนวทางหรือทางเลอืกทีพ่ฒันาขึน้ 
  และแตละทางเลือกส่ือถึงสภาพของปญหาอยางตรงไปตรงมา
  กรอบแนวคิดท่ีสรางขึ้น สะทอนใหเห็นสิ่งที่บุคคลเห็นวามีคุณคา
  และสามารถทําใหผูคนเขาใจแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังความเห็นที่
  แตกตางกันเหลานั้น
  กรอบแนวคิดท่ีสรางขึ้น ชี้ใหเห็นทิศทางสําหรับการปฏิบัติจริงมิใช
  แคเพียงระบุทางออกของปญหา
  แนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาทุกแนวทาง เปนแนวทาง
  ที่นําไปสูการกาวไปขางหนาอยางดีที่สุด
  สะทอนถงึการใชวจิารณญาณในการไตรตรอง ถงึผลดผีลเสยีกจิกรรม
  ที่จะตองปฏิบัติ  และสิ่งที่ตองแลกเปล่ียนของแตละแนวทาง
  มีความตึงเครียด ความรูสึกรักพ่ีเสียดายนอย ที่สมดุลระหวาง
  แนวทางตางๆ
  ในภาพรวม สมาชิกพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนตาง ๆ

  
  ขั้นตอนสุดทาย คือ การต้ังชื่อเรื่องของกรอบแนวคิด การตัง้ชือ่เรือ่ง
มีความสําคัญอยางมากตอในการขับเคลื่อนระยะตอไป โดยช่ือที่ดี จะเปนการจุด
ประกายใหผูคนเกดิความสนใจและตองการท่ีจะเขารวมในเวทีสาธารณะท่ีจะจดัขึน้
ตอไป การตัง้ชือ่เร่ืองจงึมักนยิมตัง้เปนประโยคคําถามท่ีชวนใหตดิตาม 
เชน เราควรจะทําอะไรเก่ียวกับ......
 8). การสะทอนผลการเรียนรู
  เมื่อจบกระบวนการ ผูกระตุนนําควรใชเวลาสั้นๆ ในการเปดโอกาส
ใหทกุคนไดสะทอนถึงสิง่ทีเ่กดิขึน้ในเวทีตอทีป่ระชมุ ทัง้ในฐานะของปจเจก และใน
ฐานะของกลุม
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คําถาม การสะทอนระดับปจเจก
  ความคิดของเราเก่ียวกบั
  ประเด็นปญหานี้เปลี่ยน
  แปลงไปอยางไรบาง
  ความคิดของเราเก่ียวกบั
  มมุมองของคนอ่ืนเปลีย่น
  แปลงไปอยางไรบาง

คําถาม การสะทอนระดับกลุม
  อะไรที่เราไมสามารถ
  กาวผานไปได
  อะไรทีเ่รายังตองการท่ีจะ
  พูดคุยกันตอ
  เราจะสามารถนําสิง่ทีไ่ด
  เรียนรู รวมกันในเวทีนี้
  ไปใชไดอยางไรบาง

  กรอบประเด็นปญหาที่ได อาจเปนปญหาบุหรี่โดยตรง  หรอืเปน
ปญหาอื่นก็ไดไมจําเปนตองเอาปญหาบุหรี่นําเสมอไป ทายที่สุดแลวแนวทาง
การปองกนัควบคมุการบริโภคบหุร่ีสามารถดําเนินการรวมไปกับปญหาอ่ืน เพือ่หนนุ
เสริมกันได เชน ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน ปญหาเยาวชน หรือแมแตปญหา
เศรษฐกิจ จากประสบการณการทํางานในพื้นท่ีการนําประเด็นปญหาบุหรี่เปนตัวนํา
ขับเคลื่อนการดําเนินงานมักจะไมไดรับการยอมรับและใหความรวมมือเทากับการ
เดินคูไปกับปญหาเยาวชน  หรือส่ิงแวดลอมในชุมชน 

5. ขับเคลื่อนกรอบประเด็นปญหาสูสาธารณะ

 เปนการนํากรอบประเด็นปญหาเขาสูเวทีสาธารณะในรูปแบบของการ
ประชุมประชาคม เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับบุหรี่ในชุมชนมาพูดคุยปรึกษาหารือ 
และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในลักษณะของกลุม หรอืเครอืขาย โดยจะมีการดาํเนนิการ
หลายครั้งอยางตอเน่ืองในสถานที่ตางๆ กัน เพื่อใหเกิดพลังอยางกวางขวาง และ
ในแตละครั้ง ควรมีการปรับปรุงกรอบแนวคิดใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึนตอการนําไปใช
ในครั้งตอไปดวย เพื่อหาแนวทางรวมกันโดยไมจําเปนตองเห็นพองดวยกันทั้งหมด   
ระยะเวลาท่ีใชในการจัดประชุมประชาคมแตละครั้งไมแนนอน อาจอยูประมาณ 
2 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับสถานการณ สําหรับจํานวนผูรวมประชุมในแตละครั้งประมาณ 
30 - 50 คนโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. การเตรียมการ
  ประสานผูเกี่ยวของท้ังบุคคล กลุมบุคคล องคกร จากภาครัฐและ
เอกชน ผูประกอบการรานคา ผูสูบบุหรี่ และผูไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่  
เขารวมประชุม
  สื่อสารกรอบประเด็นปญหาแกสมาชิกในชุมชน ตามชองทางการ
สื่อสารตางๆ ในชุมชน เชน ทางหอกระจายขาว แจกเอกสารตามครัวเรือน 
แจงในเวทีการประชุมของชุมชน การจัดนิทรรศการ เพื่อปูพื้นความรูดวยขอมูล 
ซึ่งจะนําไปสูการจุดประเด็นความคิดและสรางความตื่นตัวในการเขารวมประชุม
 2. ดําเนินการประชุม

กิจกรรม

1. สรางความคุนเคย
  - แนะนาํตวัผูเขารวม
ประชุม
 - ละลายพฤติกรรม

2. แจงวัตถปุระสงคและ
ขอตกลงรวมกันในการ
ประชุม

วิธีการ/เทคนิค

- ปรับใชตามความเหมาะสม เชน
เกมท่ีเสริมสรางความคุนเคยตางๆ 
เพลงการปรบมือ การพูดคุย ฯลฯ

- พูดคุย
- เขียนใสบัตรคํา นําเสนอบัตร
คําติดแผน ฟลิปชารท
- สรุปรวมเปนขอตกลงของท่ี
ประชุม

สัดสวนของเวลา
ที่ใช

10%

5%
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กิจกรรม

3. กําหนดความคาดหวัง

4. การใหขอมูลชุมชน

5. พจิารณาแนวทางการ
แกไขปญหาตามกรอบ
ประเด็นปญหา

6. สะทอนผลการเรียนรู
ที่ ได จากการเข าร วม
ประชุม

วิธีการ/เทคนิค

- แบงกลุมยอยเพ่ือระดมสมอง 
หาความคาดหวังของกลุมโดยเขียน
ลงในบัตรคํา
- สรปุผลรวมผลความคิดของกลุม
ยอยเปนของที่ประชุมใหญ

- สะทอนภาพรวมของชุมชนใน
ดานตางๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน 
กลุม  องคกร  การประกอบอาชีพ  
ทรัพยากร  ประเพณี วัฒนธรรม 
ความผูกพนัธของคนในชุมชน สภาพ
ปญหาของชุมชนตามกรอบประเด็น
ปญหา

-  ใชระดมสมอง
- ใหมีอาสาสมัครรวบรวมความ
คดิจากการระดมสมองเพือ่สรปุตอ
ที่ประชุมใหญของเวที
- นาํเสนอโดยจัดลาํดบัความสําคญั
ของปญหา

- ใชคาํถามเชนเดยีวกบัในขัน้ตอน
การจัดทํากรอบประเด็นปญหา

สัดสวนของเวลา
ที่ใช

5%

10%

60%

10%
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 3. การติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้ ทีมแกนนํา ตองดําเนินการ
ตดิตามผล และนาํเสนอผลท่ีเกดิขึน้จากการดําเนนิการดวย โดยสิง่ทีค่วรวเิคราะหผล  
มีดังนี้
   ประชาชนคิดและพูดอยางไร  เกี่ยวกับประเด็นปญหา
   มีการดําเนินกิจกรรมสาธารณะรวมกันอยางไรบาง เมื่อผานไป
ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 1 สัปดาห และ 1 เดือน
   แตละบุคคลท่ีเขารวมกระบวนการไดทําอะไรไปบาง
  การนํากรอบแนวคิดประเด็นปญหาสูเวทสีาธารณะควรทําอยางตอเนือ่ง
ในสถานท่ีตางๆ กัน เพื่อใหเกิดพลังการขับเคล่ือนอยางกวางขวาง และตกผลึก
เปนแนวคิดรวมของชุมชนจากน้ันจึงเนินการทําแผนชุมขนตอไป ในการนํากรอบ
ประเดน็ปญหาสูเวทสีาธารณะแตละคร้ังควรมกีารปรบัปรงุกรอบแนวคิดใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 
  รายละเอียดการจัดทําแผนชุมชน ตลอดจนการติดตามความกาวหนา
และการผลกัดนัแผนการดําเนนิงานสูการปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีจ่ะกลาวถงึใน การดาํเนนิงาน
ชุมชนปลอดบุหรี่ในชุดท่ี 2 ตอไป

กรณีตัวอยางการขับเคล่ือนการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะ
 การสูบบุหรี่ในชุมชนชนบทแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพที่ 9 เปน
วิถีปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานจนกลายเปนความคุนชิน พอเฒาวัย 77 ป สูบบุหรี่
มาตัง้แตเร่ิมหนุม แตปจจบุนัเลกิแลวเพราะเปนโรคหวัใจ หมอบอกใหเลกิ จงึพยายาม
เลกิจนสาํเร็จ เลาวา เมือ่กอนขึน้บานไหนก็จะมนีํา้ทาหมาก พล ูและบหุรีม่าตอนรับ 
ถาไมสูบก็จะหาวาหมิ่นน้ําใจกัน  
 สวนหนุมวยักลางคนเร่ิมมีอาการเหน่ือยงาย ไอ หายใจลาํบาก หมอแนะนํา
ใหเลิกสูบบุหรี่แตยังเลิกไมได เลาวา เริ่มสูบตอนไปทํางานรับจางที่ประเทศไตหวัน 
เพราะเหงาอยูไกลบานและอากาศก็หนาวเย็นเห็นเพื่อนสูบ เพื่อนบอกวาจะชวยได
ก็เลยสูบตาม จากนั้นมาก็ติด แตพยายามจะสูบใหนอยลง  
 สาํหรบัหนุมวยัรุน สบูมาได 2 - 3 ป บอกวาตดิบหุรีเ่พราะอยูในกลุมเพือ่น
ที่สูบก็เลยตองสูบดวย แตยังไมอยากเลิกสูบเพราะกลัวจะแปลกแยกแตกตางจาก
กลุมเพื่อน และคิดวาหากคิดอยากเลิกสูบก็คงจะเลิกไดไมยาก
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 การสูบบุหรี่ยังคงอยูคูกับชุมชนมาตลอดแมยุคสมัย จะเปลี่ยนไป แตเหตุ
ปจจัยที่ทําใหยังคงสูบบุหรี่มีความหลากหลาย ซับซอน 
 การสูบบุหรี่เปนปญหาของคนไมสูบมากกวาคนสูบ  
 แมบานท่ีมีพอบานและลูกชายสูบบุหรี่เลาวา เชาขึ้นมาทั้งสามีและลูก
กส็บูบหุรีก่นัควนัโขมงฟุงไปทัว่บาน กล่ินควนับุหรีต่ดิผม เสือ้ผา และมุง ซกัไมออก
กลายเปนกลิน่ประจาํบาน บางครัง้รูสกึมอีาการวิงเวยีนศรีษะ แสบตา กห็นอีอกไป
อยูหางๆ พูดไปก็จะไมดี ทําใหอารมณเสียกัน อยูดวยกันก็แบบนี้ทนไดก็ทนกันไป 
 การสูบบหุรีแ่ละผูทีป่วยดวยโรคจากการสูบบุหรีใ่นชมุชน จงึยงัคงมอีตัราสงู
อยางตอเนื่อง สถานบริการสาธารณะสุขในชุมชนจึงพยายามหาแนวทางแกปญหา
ดวยการจัดคาย ลด ละ เลิกบุหรี่วิถีแนวพุทธ ในครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมลดได
จํานวนหนึ่งแตยังมีบางรายกลับเขาสูเสนทางของคนสูบบุหรี่อีก สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5  (สคร. 5)  ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการในพ้ืนที่จึงไดคิดหา
แนวทางแกไขปญหาดงักลาวดวยการทําวจิยั พฒันารปูแบบการปองกนัแกไขปญหา
การสูบบุหรี่ในชุมชนขึ้น และไดจับมือกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขาไป
พูดคุยกับแกนนําชุมชน  เพื่อส่ือสารกับชุมชนในการคนหาชองทางการแกไขปญหา
สุขภาพจากพิษ ภัยของบุหรี่โดยหวังใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภยัจากโรค
อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 
 การพูดคุยกันในคร้ังนั้นผูนําชุมชน ไดใหขอคิดเห็นวา การจะทําอะไร
ในชุมชนตองประชาคมกอน ถาชาวบานเอาดวยก็งาย  
 ภายหลังประชาคม ไดมีการคัดเลือกสมาชิกในชุมชนเขารวมเปนทีมวิจัย 
จากนั้นทีมวิจัยภายนอกและทีมวิจัยในชุมชนก็รวมกันเปนหนึ่ง เร่ิมคนหาโจทย 
ดวยการต้ังวงพูดคุยถึงสถานการณปญหา และผลกระทบจากบุหรี่ตอชุมชน ทําให
เร่ิมรูวา หลายๆ คนไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการสูบบุหรี่อยูไมนอย จึงเกิด
คําถามตามมาวา  
 แลวคนทั้งชุมชนคิดอยางไร จริงๆ แลว มีคนในชุมชนสูบบุหรี่มาก
ตามขอมูลที่มีอยูหรือไม คนท่ีไดรับผลกระทบจากบุหรี่มีมากนอยแคไหน คนท่ีเลิก
สูบบุหรี่ไดมีมากแคไหนทําอยางไรจึงเลิกได คนท่ีสูบคิดอยากเลิกสูบไหม... ฯลฯ
 ทีมวิจัยภายนอกและทีมวิจัยชุมชนจึงรวมกันออกแบบสอบถาม คนหา
ขอมูล สรุปและคัดเลือกประเด็นสําคัญมานําเสนอตอชุมชน ทําใหคนในชุมชน
รวมคิด รวมวิเคราะหและมองเห็นปญหาจากการสูบบุหรี่รวมกัน บทเรียนสําคญั
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เมื่อไดลงมือทําจริงครั้งนี้ ทําใหทีมวิจัยชุมชนมองเห็นลูทางในการขับเคลื่อนสู
การสรางชุมชนไรควันโดยพลังชุมชน จึงคิดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนโจทย 
โดยตั้งเปาหมายเพ่ือมุงสูการเปน “ชุมชนเขมแข็ง อบอุน ไรควัน (บุหรี่)” 
โดยทีมวิจัยตองมีความเขมแข็งทางปญญา สามารถคิดวิเคราะห วางแผนเพื่อแก
ปญหาบุหรี่ในชุมชนได
 ทีมวิจัยจึงเริ่มตนสรางแรงบันดาลใจใหทีมวิจัยชุมชน โดย สคร. 5 
ทําหนาที่หนุนเสริมการไปศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ ในเขตพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 และนอกเขตพ้ืนท่ี การศึกษาดูงานในคร้ังนั้น นักวิจัยชุมชนไดเรียนรู
ความเขมแข็งจากชุมชนอ่ืน เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน การสรางความอบอุน
เขมแข็งในครอบครัว และการสรางกลุมแกนนําเยาวชน ซึ่งเปนการเรียนรูที่สราง
แรงบันดาลใจใหทีมวิจัยไดคิดหาทางออกในการแกปญหาในเวลาตอมา
 หลังจากน้ันทีมวิจัยชุมชนยังไดรับการเสริมศักยภาพ โดยทีมที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดวยการเรียนรูเรื่องการวิจัยที่ยึดหลัก “การวิจัยตองมีโจทย 
การตอบโจทยตองใชขอมูล” เพื่อใหเห็นความสําคัญของการใชขอมูล สติ และ 
ปญญา ในการแกปญหาและนําพาสูสังคมแหงความสุข ในครั้งนี้ทีมวิจัยไดฝกฝน
ทักษะในการวิจัย เชน ฝกคิดอยางรอบครอบ ฝกสังเกต ฝกคิดวิเคราะหโดยใช
เหตผุล และฝกจดจาํ การตัง้โจทย เหลาโจทยใหคมชดั ภายหลงัการเรียนรูหลกัการ
วิจัยชาวบาน ทีมวิจัยยังไดทดลองทําวิจัยรวมกันในประเด็น “ขยะสาธารณะ” 
ในบานเรา ทําใหทีมวิจัยชุมชนเห็นวาปญหาขยะในชุมชนเปนปญหาเรงดวนและ
เห็นความเปนไปไดในการรวมมือเพื่อแกไขปญหา
 นอกจากความรู ทกัษะ ในการทํางานแลว ทีมวิจัยชุมชนยังไดรับการ
ฝกทักษะ การเรียนรูตนเอง-เขาใจผูอื่น การฝกทักษะการฟง การทํางานรวมกัน
เปนทมี ดวยกระบวนการจิตตปญญาทีช่วยหนนุเสริมใหทมีแกนนาํเกดิการปรบัเปลีย่น
ความคิดและพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกันในทีมแกนนํา
และเผ่ือแผถึงผูดอยโอกาสในชุมชน 
 เมื่อทีมวิจัยชุมชนมีมีศกัยภาพและความม่ันใจแลว จึงดําเนินการนํากรอบ
ประเด็นปญหาสูเวทีสาธารณะตางๆ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ
ผลการสํารวจและประเด็นปญหาใหสมาชิกในชมุชนรวมกนัรบัรูผานทางหอกระจายขาว 
การจัดบอรดใหความรู การเสวนาอยางไมเปนทางการ การประชุมประชาคมชุมชน  
และในงานประเพณี
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 ในวันสงกรานตนอกจากจะมีกิจกรรมตามประเพณี เชน การสรงน้ําพระ 
การแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธแลว ทีมวิจัยยังนําประเด็นปญหาบุหรี่ลงสูเวที
สาธารณะดวยการจัดประกวดคําขวัญใหแตละคุมสงเขาประกวด และจัดใหมี
ขบวนการรณรงคลด ละ เลิกบุหรี่โดยสมาชิกชุมชนจากทุกคุมทุกครัวเรือน ทั้ง
เด็กเล็ก ผูใหญ ผูสูงอายุมารวมเดินรณรงค มีการตอบปญหาเก่ียวกับกฎควบคุม
ผลติภณัฑยาสบูและคุมครองสุขภาพผูไมสบูบหุร่ี ชวนคดิชวนคยุเกีย่วกบัปญหาบหุรี่
ในชุมชน การแสดงละครสะทอนปญหาชีวิตครอบครัวจากการสูบบุหรี่ของทีมวิจัย
ชุมชน และมอบรางวัลครอบครัวตนแบบท่ีเลิกบุหรี่ได สรางความประทับใจใหกับ
สมาชิกในชุมชน และมีการพูดคุยกันถึงประเด็นปญหาบุหรี่กันอยางกวางขวาง
ในเวลาตอมา กิจกรรมในคร้ังนี้แสดงใหเห็นศักยภาพของทีมวิจัยชุมชนที่ทําใหเกิด
การยอมรับจากทกุครัวเรอืน และเกดิกระแสการเขามามสีวนรวมในการแกไขปญหา
ของชุมชน
 ตลอดระยะเวลาท่ีทีมวิจัยจากภายนอกรวมกันผลักดันกิจกรรมตางๆ  เชน 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมเยียนพื้นที่วิจัย กิจกรรม
เหลานีเ้ปนการบมเพาะใหนกัวจิยัชมุชนเกดิการเรียนรู สรางความสามัคค ี เขมแขง็
ใหทีมวิจัยชุมชน จนทําใหความลังเลสงสัยวา คนนอกจะเขามาทําอะไรกับชุมชน  
กลายเปนความมั่นใจ สุขใจ เห็นคุณคาของตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ของจิตใจ หลายคนมีจิตอาสา เสียสละ เกิดพลังในการทํากิจกรรมภายในหมูบาน 
หลายคนใชปญหาแกปญหาและทําส่ิงดีๆ เพือ่ชมุชนดวยกลุมของตน เชน การรวมกลุม
กันเยี่ยมใหกําลังใจแกผูดอยโอกาสและผูสูงอายุในชุมชน 
 “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีจิตอาสามากข้ึน อยากทําใหชุมชนเราเหมือน
หมูบานทีไ่ปดงูานมา กลุม อสม. เขมแข็งมากข้ึน รูจกัคดิรูจกัทาํมากข้ึน ในอนาคต
อยากใหบานเราเขมแข็งเปนตวัอยางดานขยะ บหุรี ่ อสม. เขมแขง็จดัการกันเองได”
 พลังของคนในชุมชน ไมเพียงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเทานั้น 
พลังเหลานี้ ยังเปลงประกายออกมาภายนอกเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดย
เฉพาะในเร่ืองบุหรี่ จากท่ีเคยปฏิบัติอยางเปดเผยเปนการหลบซอน ทั้งเด็กเล็ก  
ผูใหญ ผูสูงอายุ ลวนมีจิตสํานึกท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  
คนในครอบครัวและคนในชุมชน เชน พอเฒาวัยเจ็ดสิบกวาปคนหนึ่งสามารถ
เลกิบหุรีไ่ดเมือ่มกีารนําประเดน็ปญหาการสูบบหุร่ีสูสาธารณะ พอบอกวา ลกูหลาน
อยากใหเลิกนานแลวพอก็เพลาๆ ลงยังไมเลิกเด็ดขาด พอมีการนําเรื่องบุหรี่
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มาพูดกันบอยๆ เขา พอก็อยากทําเปนตัวอยางใหลูกหลานเห็น หรือแมแตเด็กเล็ก
ที่เห็นพอสูบบุหรี่ทุกคร้ังก็จะบอกพอใหเลิกสูบ ทําใหพอลดจํานวนการสูบบุหรี่ลง 
การปฏิบัติของคนในชุมชนเหลานี้ทําใหคนสูบบุหรี่ในชุมชนไมกลาสูบ เกิดความ
ละอายจนหลายคนตองเลิกสูบไปโดยปริยาย ทั้งที่ยังไมไดนําแผนงานโครงการ
ลงสูการปฏิบัติในพื้นที่ 
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ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน

   หนวยงาน           ที่ตั้ง             เบอรโทร           Email/web
ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สํานักงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

สํานักโรคไมติดตอ

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

เครือขายวิชาชีพ
สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
ปลอดบุหรี่

สารสนเทศสขุภาพไทย
Healthinfo

มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่

วิทยาเขตราชวิถี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1 อาคาร
อเนกประสงค ชั้น 5 
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

อาคารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
บําราศนราดูร 
อาคาร 10 ชั้น6 
126/146 หมู 4 
ซ.บําราศนราดูร ถนน
ติวานนท ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

88/22 ม.4 ต.ตลาด
ขวัญ ถ.ติวานนท อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000

88/20 หมู 4 ถนน
ติวานนท 4 อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 
เลขที่ 2 ซอยเพชรบุรี 47 
(ศูนยวิจัย) ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
10310

36/2 ซ.ประดิพัทธ 10 
ถ.ประดิพัทธ สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-354-5346 
แฟกซ. 02-354-5347 

โทร. 0-2580-9237 
โทรสาร 0-2580-9307

โทร. 02-590-3967,
 02-510-402  
โทรสาร 02-590-3968  

โทร. 0-2590-4000

โทร. 0-2149-5555-60

โทร. 0227166961
โทรสาร027166556

โทร. 02-278-1828
โทรสาร 02-278-1830

www.trc.or.th

www.thaiantito-
bacco.com

http://thaincd.com

www.anamai. 
moph.go.th

www.dmh.go.th

www.thpaat.org/

www.hiso.or.th/

www.ashthailand.
or.th
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สํานักการแพทยทาง
เลือก กรมพัฒนาการ
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

หองสมุดงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

สํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ (สวสส.) 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา

อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 
7 กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 1100

ชั้น 3 อาคาร 88/37 
(คลังพัสดุ) สาธารณสุข
ซอย 6 กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000

กม.7 ถนนราชสีมา-
โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 02-149-5636
โทรสาร 02-149-5637

โทร. 0-2590-1352,
 0-2590-1498
โทรสาร 0-2590-1498

โทร. 044-212-900,
    044-212-903
โทรสาร 044-218-018

www.thaicam.go.th/

http://elibrary.trf.
or.th

www.shi.or.th

www.dpck5@ddc.
moph.go.th

ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน (ตอ)

   หนวยงาน           ที่ตั้ง             เบอรโทร           Email/web
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โรคเบาหวาน

ที่ปรึกษา
 1. นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร  
  นายแพทยเชี่ยวชาญผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
  จังหวัดนครราชสีมา
 2. นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล  
  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษหัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ
  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา

ผูเชี่ยวชาญ
 1. นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน   
  รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 2. ผศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  
  อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุขศาสตร  
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช  
  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ดร.ศรัณญา เบญจกุล
  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทํางาน
 1. พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร ประธาน
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5  
  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. นางสาวนาริสา ศรีพรหม กรรมการ
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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 3. นายชัยภัทร  ธีระชาญไชย กรรมการ
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
 4. นายเรืองยศ ดียิ่ง กรรมการ
  เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สนม จังหวัดสุรินทร    
 5. นางจิราธิวัฒน เทพมณี กรรมการ
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการชํานาญการ 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชอง  
 6. นางจารุณี ทรงประโคน กรรมการ
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กระสัง จังหวัดบุรีรมัย 
 7. นางศิวพร จําลองนาค กรรมการ
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย 
 8. นายสาคิด ปญญายิ่ง กรรมการ
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  รพ.สต.บานเพชรจังหวัดชัยภูมิ  
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