คํานํา
แนวทางการดําเนินงาน ชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
ชุดที่ 1 การขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะเลมนี้ พัฒนา
มาจากการวิจัยพัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนชนบท
แหงหนึ่ง ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 และการถอดบทเรียนการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่ คณะผูจัดทําไดทบทวนแนวคิด หลักการ และ วิธี
การดําเนินงานเพิ่มเติมจากตํารา คูมือ เอกสารทางวิชาการ โดยเรียบเรียงเปน
แนวทางเพื่อใหผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ในชุมชน
สามารถนําไปประยุกตใชตามบริบทของพื้นที่
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่ง
วาแนวทางการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 ชุดที่ 1
การขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะเลมนี้ จะเปนประโยชน
ในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ในบริบทพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
และขอมอบความดีอันเกิดจากการใชประโยชนจากแนวทางนี้ ใหแกทุกทานที่มีสวน
รวมในการพัฒนาแนวทางนี้ ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี และหากมีขอคิดเห็นหรือขอ
เสนอแนะประการใด กรุณาแจงกลุมพัฒนาวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะไดดําเนินการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร และคณะ
20 ธันวาคม 2556
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สวนที่ 1
บทนํา
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1. บทนํา
ความสําคัญและปญหา
การสูบบุหรี่ เปนอันตรายตอผูสูบและผูใกลชิด เนื่องจากบุหรี่มีสารเคมี
หลายชนิด ทัง้ ทีเ่ ปนสารเสพติดและเปนพิษตอรางกาย กอใหเกิดโรคมากมาย เชน
โรคถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งเปนโรคเรื้อรัง
ที่ตองสูญเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเปนจํานวนมาก นําไปสูการเสียชีวิตกอนวัย
อันควร ไมเพียงแตผูสูบบุหรี่จะไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่เอง
ควันบุหรีใ่ นสิง่ แวดลอม ยังกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพของผูท อี่ ยูร อบขางเชนเดียวกับ
ผูส บู บุหรีเ่ ชนกันโดยเฉพาะเด็กและสตรีมคี รรภ1 นอกจากนัน้ การสูบบุหรีย่ งั นําเยาวชน
ไปสูพฤติกรรมเสี่ยง2 เชน กินเหลา เลนการพนัน ใชยาเสพติด เที่ยวกลางคืน
และมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย จึงนับไดวา การแพรระบาดของการสูบบุหรีก่ อ ใหเกิด
ปญหาทั้งทางดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
การสูบบุหรี่เปนปญหาสุขภาพที่ชัดเจนในมุมมองทางการแพทย แตในทางสังคม
บุหรี่ เปนปรากฏการณที่ซับซอนทั้งแงเหตุ ปจจัย และพฤติกรรม การสูบบุหรี่
ในหลายบริบทมีความหมายทางวัฒนธรรมของความเปนชาย มิตรภาพ หรือ
ความเปนผูใหญ ดานเศรษฐกิจ การเมือง บริษัทผูคาบุหรี่มีความพยายามอยาง
ยิง่ ยวดทีจ่ ะขยายกลุม ลูกคาไปยังเด็กและสตรี จึงทุม ทุนอยางมหาศาลในการพัฒนา
กลยุทธทางการตลาด มีการลอบบี้ผูมีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อผลประโยชน
ทางการคา ผลักดันบุหรี่เขาสูการเปดตลาดการคาเสรี การแกปญหาการสูบบุหรี่
จึงเปนเรื่องซับซอน การรณรงคใหเห็นพิษภัยทางสุขภาพเพื่อหวังใหคนเกรงกลัว
ไมกลา หรือเลิกสูบ หรือการควบคุมดวยการบังคับใชกฎหมาย มักไดผลอยางจํากัด
จึงจําเปนตองหาแนวทางใหมใหเทาทัน ดวยการใชความรูน าํ ในการสรางการเรียนรู
รวมกันแกผคู น ในลักษณะของสังคมฐานความรูส กู ารผลักดันเปนนโยบายสาธารณะ
ขอมูลจากองคการอนามัยโลก3 ระบุวา ในภาพรวมทั้งจํานวนผูสูบบุหรี่
และจํานวนบุหรีท่ ถี่ กู สูบนัน้ เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งทุกป โดยเฉพาะในแถบภูมภิ าคเอเชีย
ประเทศที่มีผูสูบบุหรี่มากที่สุด คือ จีน รองลงมาคือ สหรัฐ ญี่ปุน รัสเซีย และ
อินโดนีเซียตามลําดับอนาคตคาดการณวาจะมีผูสูบบุหรี่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 2,000
ลานคนใน ค.ศ. 2030 สําหรับประเทศไทยเปนครั้งแรกในรอบ 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
อยูใ นกลุมผูดอยโอกาส การศึกษานอย อยูในชนบท และยากจน มีการเลิกบุหรี่นอย
ในขณะที่ความเปนเมืองเสริมใหเยาวชนในตางจังหวัดเริ่มสูบบุหรี่ซองมากขึ้นเพราะ
ราคาถูก แผนการควบคุมการบริโภคยาสูบในระยะ 2 - 3 ปมานี้ จึงพุงเปาไปที่
ชุมชนชนบทโดยมีเปาหมายเพื่อการลดจํานวนผูสูบเดิม และการเพิ่มผูขับเคลื่อน
การควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับชุมชนเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการดังกลาว
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงาน
วิชาการในพืน้ ทีเ่ ครือขายบริการที่ 9 ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราการสูบบุหรี่สูงกวาคากลาง
ของระดับประเทศมามากกวา 5 ป จึงไดจดั ทําแนวการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรีข่ นึ้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยรวบรวมองค
ความรูจ ากผลการวิจยั คูม อื แนวทาง เอกสารทางวิชาการและจากการถอดบทเรียน
การดําเนินงานในพื้นที่เครือขายบริการที่ 9 จากผูที่มีประสบการณเพื่อจัดทําเปน
แนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อน ปญหาการสูบบุหรี่
ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะแกผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
2. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มผูขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่
กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่สาธารณสุขผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
ขอบเขตเนื้อหา
เนือ้ หาในแนวทางเลมนีป้ ระกอบดวย มาตรการควบคุมยาสูบระดับนานาชาติ
การควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักการขับเคลื่อนประเด็นปญหาสูสาธารณะ
แนวทางการขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะ และกรณี
ตัวอยางการขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนชนบทแหงหนึ่งในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 9 สูประเด็นสาธารณะ

6

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาทีส่ าธารณสุขผูเ กีย่ วของในการดําเนินงานปองกันควบคุมการสูบบุหรีใ่ นพื้นที่
เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมการสูบบุหรีใ่ นชุมชนไปประยุกตใชไดตามบริบทของพืน้ ที่

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 โดยเฉพาะอยางยิ่งสูประเทศ
กําลังพัฒนาและหยุดยัง้ การเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่ มีประเทศสมาชิกกวา 150 ประเทศ
สําหรับประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546
เปนลําดับที่ 36 และมีผลบังคับใชวนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ซึง่ กรอบขอตกลงดังกลาว
ไดเสนอมาตรการในการควบคุมยาสูบ แบงเปนกลุม ใหญๆ ได 5 ประเภท คือ
1. มาตรการลดอุปสงคการบริโภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco)
2. มาตรการดานอุปทาน เพื่อการลดการบริโภคยาสูบ (Regulate the contents
of tobacco)
3. การควบคุมกํากับสารประกอบในผลิตภัณฑยาสูบ (Regulate the contents
of tobacco)
4. มาตรการคุม ครองสุขภาพของผูไ มสบู บุหรี่ (Protect public from smoke)
5. การชวยใหผูเสพติดเลิกใชยาสูบ (Promote cessation and provide
adequate treatment)
นับเปนกาวแรกของโลกในการตอตานการระบาดของยาสูบ ในการศึกษาและ
ควบคุมยาสูบสนธิสัญญานี้ไดเสนอพิมพเขียวแกประเทศตางๆ เพื่อชวยในการลด
อุปสงคและอุปทานของยาสูบ ทําใหมกี ฎหมายนานาชาติทมี่ บี ทบาทสําคัญในการปองกัน
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
สถานการณการเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2557 (แผน 3 ป)
ขึ้นจากความรวมมือของภาคีทุกภาคสวน กระบวนการจัดทําแผนเริ่มตั้งแต
พ.ศ. 2552 - 2553 ซึ่งปจจุบันผานการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสูบแหงชาติ (คบยช.) และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบอนุมตั ติ อ แผนดังกลาว
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 พรอมขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวนไดรับทราบ และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2557 มีดังนี้
วิสัยทัศน : การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ กาวทันตอการเปลีย่ นแปลง
อยางตอเนื่อง
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พันธกิจ : สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดําเนินการ
เพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย พิการ และตาย อันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ
จุดมุงหมายสูงสุด :
1. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
2. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากร
3. การทําใหสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่สําคัญในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ 8 ดาน
ไดแก
1. การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม
2. การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใชยาสูบ
3. การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ
4. การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่
5. การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ
6. การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
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 นอกจากนี้กอนหนาป พ.ศ. 2552 รัฐบาลไมเคยขึ้นภาษีบุหรี่
ซิการแรตสูงกวาคาเงินเฟอ (สูงสุด 5% ของราคาหนาโรงงาน) ดวยขอจํากัด
ของการขับเคลื่อนนโยบายภาษีในประเทศไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ
ถือวามีประสิทธิผลระดับหนึง่ แตกย็ งั มีขอ จํากัดไมสามารถใชเครือ่ งมือทางนโยบาย
ชนิดนี้ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
การใชมาตรการที่ไมใชราคา (Nonprice Intervention)
การใชมาตรการที่ไมใชราคาในประเทศไทย จําแนกเปนดานที่สําคัญได ดังนี้
1. การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ (Restrictions on Smoking)
ภายใต พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไดมีการออก
ประกาศตาม พ.ร.บ. นี้ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ เปนลําดับ แตในทางปฏิบัติยังมีการฝาฝน
กฎหมาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมาตรการการลงโทษหรือการบังคับนัน้ ยังไมไดผลกับสังคมไทย
และการดําเนินการปรับผูที่ฝาฝนกฎหมายมีความยุงยาก และไมไดรับการจัดลําดับ
ความสําคัญเปนลําดับตนๆ ของเจาหนาที่ตํารวจ
2. การใชขอมูลทางสุขภาพและการตอตานการโฆษณา (Health
Information and Counter-advertising)
ประเทศไทย เริ่มมีการใชมาตรการเตือนภัยบนซองบุหรี่ตั้งแตป พ.ศ. 2517
เพื่อเปนการเตือนใหผูสูบบุหรี่ทราบวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ และไดมี
วิวัฒนาการพัฒนาขอความคําเตือนบนซองบุหรี่เรื่อยมา โดยเพิ่มคําเตือนใหมี
ขอความที่หลากหลาย รวมถึงไดปรับตําแหนงของภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ให
เห็นไดชดั และเพิม่ ตัวอักษรใหมขี นาดใหญขนึ้ จนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2547 ไดกาํ หนด
ใหมีการพิมพขอความเตือนภัย และภาพคําเตือนผลเสียตอสุขภาพบนซองบุหรี่
มีเนื้อที่ขนาดรอยละ 50 ของพื้นที่ซองบุหรี่ พ.ศ. 2552 ขยายเปนรอยละ 55 และ
พ.ศ. 2555 ขยายเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ซองบุหรี่ ขณะนี้มีภาพคําเตือน ถึง 10
แบบ โดยประเทศไทยเปนประเทศที่ 4 ของโลกที่มีภาพคําเตือนเปนรูปภาพ รอง
จากประเทศแคนนาดา บราซิล และสิงคโปร
นอกจากนีอ้ งคกรทัง้ ภาครัฐ เอกชน รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข
ที่ทํางานดานการควบคุมยาสูบ ยังไดผลิตสื่อและเอกสารที่ใหขอมูลเตือนภัยยาสูบ
จํานวนมากเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภค
ยาสูบแกประชากรทุกลุมอายุ
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3. การหามโฆษณาและการสงเสริมการขาย (Bans on Advertising and
Promotion)
ถึงแมวามาตรการนี้ จะสงผลตอการลดอุปสงคไดไมมากในตางประเทศ
แตมีผลการศึกษาในตางประเทศที่รายงานวา การใชมาตรการนี้ในกลุมประเทศ
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 ซึ่งปจจุบันยังไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการหามการโฆษณา
ยาสูบขามพรมแดน
มาตรการการลดอุปทานสําหรับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
การประสานความรวมมือในการปราบปรามการลักลอบนําเขาบุหรี่
ยังมีนอ ย และนายกรัฐมนตรีเพิง่ มีการแตงตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจในป พ.ศ. 2553
เพือ่ เรงรัดใหมกี ารจัดทําแผนการปราบปรามการคาบุหรีผ่ ดิ กฎหมาย และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารไปแลว 1 ครั้งในเดือนมีนาคม 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
หรือ Nicotine Replacement Therapy (NRT)) รวมถึงการใชยา ในกลุม ประเทศ
ที่พัฒนาแลว มีการกระจายการใหบริการอยางทั่วถึง ทําใหอัตราการความชุกของ
ผูเ ลิกบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ รูปแบบบริการเลิกบุหรีใ่ นคลินกิ ของกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
สวนใหญนิยมใหสารนิโคตินทดแทน (NRT) และการจายยา bupropion เพื่อ
รักษาอาการติดนิโคตินแกผูมารับบริการ (สถานการณป ค.ศ. 2006) สวนใหญ
สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ ในทางตรงกันขามในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา การจาย
NRT ใหผมู ารับบริการเลิกบุหรีม่ ปี จ จัยทางดานเศรษฐกิจหรือราคาเขามาเกีย่ วของดวย
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อชวยเลิก
บุหรี่มาไดระยะหนึ่งแลว โดยปจจุบันมีโรงพยาบาลที่ใหบริการชวยเลิกบุหรี่นี้อยูถึง
555 แหงทัว่ ประเทศ และสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติกไ็ ดสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลแลวกวา 260 แหง ในปงบประมาณ 2553
และขยายจํานวนอยางตอเนื่องในป 2554 นอกจากนี้สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดวางระบบเพื่อใหบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท
(16002 สายเลิกบุหรี)่ ซึง่ ศูนยบริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพทแหงชาติไดเปดใหบริการแลว
ตั้งแตป พ.ศ. 2552
จากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญระดับโลก พ.ศ. 2552 พบวา
จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 52.62 ลานคนมีจํานวนผูเลิกบุหรี่สะสม
4.66 ลานคน และยังมีผูสบู บุหรี่ปจจุบันมีจํานวน 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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ปรึกษา แสดงใหเห็นวาผูท อี่ ยากเลิกบุหรีย่ งั เขาไมถงึ ระบบบริการใหคาํ ปรึกษาชวยเลิก
บุหรี่ ประกอบกับผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในกลุมผูดอยโอกาส มีการศึกษานอย อยูใน
ชนบท และยากจน มีโอกาสเขาถึงบริการเลิกยาสูบไดนอย เนื่องจากปจจุบัน
ระบบบริการเลิกบุหรี่ ทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสังคม และ
สวัสดิการราชการ ยังไมเปนรูปธรรม ถึงแมวา ผูร บั บริการสวนหนึง่ จะไดรบั การบําบัด
การติดยาสูบโดยมิตองใชยาชวยเลิกยาสูบ แตยังมีผูติดยาสูบอีกจํานวนไมนอย
ที่ตองรับการบําบัดโดยการใชยา
สรุปมาตรการที่ผานมา
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

การควบคุมการบริโภคยาสูบสําหรับผูสูบบุหรี่
และผูปวยดวยโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่

- ใช ม าตรการด านภาษี
และราคา โดยมีการเพิ่ม
การกําหนดภาษีตามสภาพ
เพือ่ ใหราคาบุหรีแ่ ละยาเสน
ไมตาํ่ จนเยาวชนเขาถึงงาย
เกินไป
- ใชมาตรการทีไ่ มใชราคา
เชน การจํากัดชองทาง
ใหมๆ การเขาถึงยาสูบ เชน
อินเทรเนต, หามสงเสริม
การขายทุกรูปแบบ รวมทัง้
การไมใหประชาสัมพันธการ
ใหทุนอุปถัมภของอุตสาหกรรมยาสูบ นอกจากนี้
ยังสามารถเพิม่ ขยายพืน้ ที่
ปลอดบุหรี่ และสรางคา
นิยมไมสบู บุหรีต่ อ หนาเด็ก
- การกํากับติดตามขอมูล
อัตราการสูบบุหรี่ และ
กิจกรรมของอุตสาหกรรม
ยาสูบ เพือ่ ดําเนินมาตรการ
ตอบโตอตุ สาหกรรมยาสูบ
เพื่อปกปองเยาวชน

- ใชมาตรการเกีย่ วกับภาษีการเพิม่ ภาษีทมี่ ผี ลตอการ
ขึ้นราคาบุหรี่ และยาเสนมีผลตอการลดพฤติกรรม
การบริโภคยาสูบในชั่วขณะหนึ่ง จึงจําเปนตองเพิ่ม
ภาษีบุหรี่และยาเสนทุกป
- ใชมาตรการทีไ่ มใชราคา ดวยการใหความตระหนัก
และการเตือนเรือ่ งพิษจากควันบุหรี,่ การใชสอื่ สาธารณะ
เพือ่ กระตุน ใหอยากเลิกบุหรีซ่ งึ่ การหักดับเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ,
และการบังคับใชกฎหมายตาม พรบ.คุม ครองผูไ มสบู บุหรี่
- ขยายบริการปองกันโรคอันเนือ่ งมาจากการสูบบุหรี่
ซึง่ จัดอยูใ นกลุม การปองกันโรคระดับปฐมภูมิ (primary
prevention) ซึง่ บริการระดับบุคคล คือ การชวยใหผสู บู
เลิกบุหรีไ่ ดสาํ เร็จ มีกจิ กรรมทีส่ ามารถทําได 3 รูปแบบ
คือ 1) การจัดสิง่ แวดลอมและกระตุน ใหบคุ คลเลิกบุหรี่
2) การใหบริการชวยเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท 3) การบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ที่ระดับสถานบริการอาจรวมทั้งบริการ
เชิงรุกเขาสูชุมชนโดยใชคลินิกเปนศูนยสนับสนุน
- การกํากับติดตามขอมูลอัตราการสูบบุหรีแ่ ละคาใชจา ย
อันเนื่องมาจากคารักษาพยาบาล, การสูญเสียดาน
เศรษฐศาสตรจากการสูญเสียผลิตภาพ และการตาย
กอนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ เพื่อนํามาชี้แนะ
สาธารณะ และกระตุนใหรัฐออกมาตรการแทรกแซง
เพื่อลดการบริโภคยาสูบ
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4. หลักการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ7
การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะมีหลักการเบื้องตนที่สําคัญ ดังนี้
1. กลุมบุคคลหรือองคกรที่จะดําเนินการ ซึ่งจะทําหนาที่ทั้งในการสราง
องคความรูและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จะตองมีความเปนกลาง
ไมโนมเอียงที่จะสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่งในสังคมเปนพิเศษ (non-partisan)
อันจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ซึ่งจะมีผลสําคัญอยางยิ่งตอการใชประโยชนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
2. การวางกรอบประเด็นปญหา เปนแนวทางทีเ่ ขาถึงความหวงใย ความ
วิตกกังวลลึกๆ ของผูคน และมองลงไปที่การใหคุณคาในชีวิตที่แตกตางกันของ
บุคคล มิใชเพียงการมองปญหาในมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มองปญหาในเชิงเทคนิค
หรือในทางอุดมคติเทานั้น
3. ผูคนที่แตกตางกัน ไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่
แตกตางกัน ครุนคิด อภิปราย และสะทอนสิ่งที่ตนหวงใจ อันจะนําไปสูความเปน
เจาของปญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกไข
4. กระบวนการมุงใหผูคนเรียนรูปญหา เพื่อที่จะจัดการกับปญหาภายใต
ทางเลือกการแกไขปญหาที่แตกตางกัน มิใชเพียงการแกไขปญหาดวยวิธีการ
สําเร็จรูปวิธใี ดวิธหี นึง่ เทานัน้ เมือ่ ผูค นตองตัดสินใจเลือกทางเลือกจะนําไปสูก ารเสวนา
ทางการเมือง ที่ใหความสําคัญกับทั้งเหตุผลและคุณคา อารมณความรูสึก มากกวา
การสนทนาในเชิงตรรกะเพียงอยางเดียว
5. กระบวนการใหความสําคัญกับการสรางทางเลือก (option) ในการ
จัดการกับปญหา ใหความสําคัญกับความกังวลหวงใจ การใหคณ
ุ คาในชีวติ ประจําวัน
ของผูค น โดยไมใชการเลือกแนวทางทีเ่ ปนกลาง แตเปนการตัดสินใจภายใตการคํานึง
ถึงผลสืบเนื่องที่จะตามาในแตละทางเลือกที่แตละคนใหคุณคากับผลสืบเนื่องนั้น
แตกตางกัน
6. เมือ่ ผูค นเขาสูจ ดุ ทีต่ อ งตัดสินใจเลือก พวกเขาจะตองเผชิญและกาวผาน
ความขัดแยงและความไมแนนอนในทุกการตัดสินใจ เพราะทุกทางเลือกจะมีทั้ง
ผลสืบเนื่องที่นาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจ แตไมใชการเลือกระหวางสิ่งที่ดี หรือ
สิ่งที่ไมดี
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5. แนวทางการขับเคลือ่ นปญหาการสูบบุหรีใ่ นชุมชนสูป ระเด็นสาธารณะ
ปญหาบุหรี่ ในมุมมองของคนสวนใหญในชุมชน มักเห็นเปนปญหา
เพียงเล็กนอยไมรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับปญหาการดื่มสุรา ติดยาเสพติด วัยรุน
ตีกัน หรือปญหาตั้งครรภไมพรอม ทั้งนี้เนื่องจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่คอยเปน
คอยไปเห็นผลชา ไมชดั เจน จะปรากฏอาการใหเห็นเมือ่ อายุมากแลว หรือเปนปจจัย
เสี่ยงแอบแฝงที่สงผลตอโรครายแรงอื่นๆ เชน มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนั้น การใหความสําคัญกับการปกปองสิทธิสวนบุคคลในสังคมไทยยังไม
แพรหลาย บุหรี่จึงมักเปนปญหาของคนไมสูบมากกวาปญหาของคนสูบ อีกทั้ง
ประเด็นการสูบบุหรีเ่ ปนประเด็นออนไหว ในเรือ่ งของมิตรภาพความสัมพันธระหวาง
ผูสูบและผูไมสูบ การขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่สูประเด็นสาธารณะจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองใสใจในกระบวนการขั้นตอน และรายละเอียด เพื่อนําไปสูการตื่นตัว
ตอปญหา เกิดความหวงใย ความตระหนักรับผิดชอบตอปญหารวมกัน ลดประเด็น
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 จึงจําเปนตองมีการคัดสรรโดยมีแหลงเปาหมายการ
คัดสรร วิธีคัดสรร และพิจารณาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ดังแสดงในตาราง
วิธีการคัดสรรและ
เงื่อนไขการเขารวมทีม
หนวยงานสาธารณสุข
1. ถามชื่อบุคคลในแต
- เจาหนาที่สาธารณสุขที่เกี่ยวของ ละกลุ  ม ว า ถ า จะต อ ง
กับการดําเนินงานปองกันควบคุม
ทํางานเกีย่ วกับการปอง
การสูบบุหรี่ในชุมชน
กันควบคุมการสูบบุหรี่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อบต.
ในชุมชนจะเลือกใคร
- เทศบาล
2. เมื่อไดบุคคลที่คนใน
หนวยงานภาครัฐในชุมชน
กลุมเลือกซํ้าๆ กันแลว
- โรงเรียน (ครู/นักเรียน)
ก็คัดเลือกคนตอไปโดย
- ตํารวจ
ถามจากคนที่ถูก เลือก
- สรรพสามิต
หนวยงานภาคเอกชน
ซํ้าๆ เหลานั้น
- ผูประกอบการรานคา
3. เชิญบุคคลที่ มีคุ ณ- องคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไร ลักษณะตามที่กําหนด
- มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
เขารวมทีมโดยแจงวัตถุฯลฯ
ประสงคและแนวทาง
สมาชิกในชุมชน
ผูนาํ ชุมชน / ผูเลิกสูบบุหรี่ได
การดําเนินงานใหทราบ
/ ผูสูบบุหรี่ / ครอบครัวผูสูบบุหรี่
โดยสรางความเขาใจวา
/ ผูไดรับผลจากการสูบบุหรี่ ฯลฯ
ผูร ว มทีมจะตองรวมคิด
รวมดําเนินการและรวม
รั บ ผิ ด ชอบตลอดการ
ดําเนินงาน
แหลงเปาหมายการคัดสรร

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
- เปนบุคคลที่มีความ
เปนกลาง ไมโอนเอียง
ตอฝายหนึ่งฝายใด
- มีจิตสาธารณะ เอา
ธุระตอสวนรวม
- มีสํานึกรักชุมชน
- มี ป ระสบการณ ใ น
การเข า ร ว มกิ จ กรรม
การพัฒนารวมกับผูอื่น
ในชุมชน
- เปนผูท ใี่ จกวาง ยอม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ นื่ 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 สิ่งแวดลอม
3. สถานการณ บุ ห รี่ใ นระดั บ โลก
ประเทศ เขตและชุมชน (อัตรา
การสู บ , ปริ มาณบุ ห รี่ ที่สูบ,
ประเภทของบุหรี่ที่สูบ, สาเหตุ
ที่สูบ, กลยุทธทางการตลาดของ
ผูคาบุหรี่, มาตรการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ, ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแตละมาตรการ)
4. พรบ.คุ ม ครองสุ ข ภาพผู ไ ม สูบ
บุหรี่ และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
- จัดอบรมใหความรู ฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แบบองครวม
- เรียนรูจ ากการทดลองฝกปฏิบตั ริ ว มกัน โดย
รวมกันคิดวิเคราะห หาแนวทางการแกไข
ปญหาในประเด็นที่กลุมใหความสนใจ
- เชิญผูรูเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ในชุมชนมา
ใหความรู
- แบงประเด็นความรู ใหแกนนําแตละคน
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามความถนัด และนํา
มาสรุปประเด็นการเรียนรูรวมกัน

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
- จัดอบรมใหความรู ฝกทักษะการสื่อสาร
สาธารณะเบื้องตน
- ฝกการนําเสนอประเด็นความรูใ นกลุม แกนนํา
หรือเวทีสาธารณะของชุมชน เชน ในการ
ประชุมประจําเดือน ทางหอกระจายขาว
- สมาชิกทีมแกนนํารวมใหขอ เสนอแนะ และ
พัฒนาเทคนิควิธกี ารสือ่ สารสาธารณะทีเ่ หมาะ
สมในชุมชน
6. แนวทาง นวัตกรรม การควบคุม - ถอดบทเรียนการปองกันควบคุมการสูบบุหรี่
จากการศึกษาดูงานชุมชนอื่น หรือในเวที
การบริโภคยาสูบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการประชุมวิชาการ
ตลาดนัดความรู ฯลฯ เพื่อพิจารณานํามา
ประยุกตใชกับชุมชน
- รูจักตนเอง-เขาใจผูอื่น ดวยกิจกรรมผูนํา
7. กลุมสัมพันธ
สี่ทิศ
- ฝกพูด-ฟงอยางมีสติ ดวยกิจกรรมสุนทรีย
สนทนา
ความรู-ทักษะที่จําเปน
5. การสื่อสารสาธารณะ

2. สรางเครือขาย
การสรางเครือขายการดําเนินงานตองพิจารณาใหครอบคลุมทั้งจาก
บุคคล กลุมบุคคล เครือขาย หนวยงาน องคกร สื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมี
วัตถุประสงคสองประการ คือ 1) เพือ่ ดําเนินการเก็บขอมูล จากบุคคล กลุม บุคคล
เครือขายที่หลากหลาย ใหไดขอมูลเบื้องตนในการจัดทํากรอบแนวคิดที่เปนความ
หวงใจ ความสนใจของชุมชน โดยตองดําเนินการอยางกวางขวาง เพือ่ สะทอนมุมมอง
ตางๆ ของชุมชน 2) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันตั้งแตตนโดยเชื่อมโยงใหกลุม
บุคคลเหลานี้ เขารวมเวทีการพัฒนากรอบประเด็นปญหาของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคคล หรือตัวแทนจากหนวยงานหลากหลายที่จะมีบทบาทสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตรตอการแกไขปญหาของชุมชน โดยจะตองสรางเครือขายใหครบทั้ง
ภาคการเมือง/ราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน

19

เครือขายการขับเคลื่อนปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสูสาธารณะ

เครือขายที่เขามารวมดําเนินการอาจเปนกลางหรือไมก็ได และไมจําเปน
ตองมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเสมอไป อาจมีความแตกตางกันทางความคิด
อุดมการณ แตหากมีเปาหมายเดียวกันคือการการแกไขปญหาบุหรีใ่ นชุมชนก็สามารถ
เขามารวมเปนเครือขายกันได
3. การศึกษาวิเคราะหสถานการณชุมชน
เปนการศึกษาวิเคราะหวเิ คราะหสถานการณบหุ รี่ และประเด็นปญหา
ตางๆ ทีส่ มาชิกในชุมชนใหความหวงใยเพือ่ ใหไดขอ มูล ขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งจากการสํารวจ การสัมภาษณบุคคล กลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของในชุมชน และจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินการที่เปนระบบ
เพื่อไดขอมูลสถานการณบุหรี่ในชุมชน บริบทชุมชน ขอคิดเห็น ความหวงใย
ตอสถานการณตางๆ ของผูคนในชุมชน เพื่อนําเขาสูกระบวนการในเวทีประชาคม
ในขั้นตอไป ขอมูลสําคัญที่นํามาวิเคราะหสถานการณชุมชน มีดังนี้
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ขอมูลสําคัญ
บริบทชุมชน

ประเด็นรายละเอียด
- สภาพแวดลอมทางกายภาพ โครงสราง
พื้นฐาน กลุม องคกร การประกอบอาชีพ
ทรัพยากร สถานที่สาธารณะ แหลงผลิตคาขายบุหรี่ ประเพณี วัฒนธรรม ความ
สัมพันธของคนในชุมชน
ปริมาณการสูบบุหรี่ของสมาชิก - จํานวนผูสูบบุหรี่ในชุมชน จําแนกตามเพศ
ในชุมชน
อายุ การประกอบอาชีพ สถานทีต่ งั้ บานเรือน
สถานะของประชากรในชุมชน
- ไมเคยสูบบุหรี่
จําแนกตามการสูบบุหรี่
- เคยสูบแตเลิกแลว (มากกวา 1 ป)
- สูบบุหรี่ไมคิดอยากเลิกสูบ
- สูบบุหรีอ่ ยากเลิกสูบเคยลองเลิกแตเลิกไมได
- สูบบุหรี่อยากเลิกสูบแตยังไมเคยลองเลิก
- ในบาน/นอกบาน/สถานที่สาธารณะ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
- ดานดี/โทษ
การรับรูผลของการสูบบุหรี่
- ลบ/กลาง/บวก
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ความคิดเห็นตอระบบการปองกัน - การปองกันนักสูบหนาใหม
- การบําบัดผูติดบุหรี่
ควบคุมยาสูบในชุมชน
- การบังคับใชกฎหมาย
วิธีการการลด ละ เลิกบุหรี่ของ - เนนวิธีการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในวิถีของ
คนในชุมชน
สมาชิกในชุมชน
- ประเด็นปญหาเดนที่คนในชุมชนใหความ
ประเด็นความหวงใยตอปญหา
สนใจและหวงใย
อื่นๆ ในชุมชน
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4. จัดทํากรอบประเด็นปญหา (framing issues)
การจัดกรอบประเด็นปญหามีองคประกอบและขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
4.1 องคประกอบของการจัดทํากรอบประเด็นปญหา ประกอบดวย
1) ผูกระตุนนํา 2) ผูบันทึก 3) ผูสังเกตการณ 4) ทีมแกนนํา
1). ผูกระตุนนํา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจะตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจหลักการจัดทํากรอบประเด็นปญหา และ มีความรูสบประการณในการ
ปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อใหสามารถจับประเด็นและดําเนิน
การไดอยางราบรืน่ อีกทัง้ ยังกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูภ ายในกลุม อีกดวย
กอนเริม่ กระบวนการ ผูก ระตุน นําควรสรางความชัดเจนในเปาหมาย
ของเวทีและขอตกลงรวมของทีป่ ระชุม และตลอดกระบวนการ ควรใชเทคนิคใน
การกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกอยางทั่วถึง ใหเกิดการแสดงความคิดเห็น
ทีห่ ลากหลาย โดยอาจใชเทคนิคการตัง้ คําถาม มีการสรางบรรยากาศของการยอมรับ
ระหวางบุคคล ควรทําใหการแสดงความคิดเห็นในกลุม เปนการพูดคุยกันโดยตรง
ระหวางสมาชิกกลุม ไมใชการแสดงความคิดเห็นตอวิทยากร แมจะเปดโอกาสให
อภิปรายไดอยางกวางขวาง แตผูกระตุนนําจะตองมีเทคนิคในการควบคุมไมใหเกิด
การอภิปรายในเรื่องที่อยูนอกเหนือประเด็นดวย
สิ่งสําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ผูกระตุนนําจะตองมีความเปนกลาง
ไมเอนเอียงตอทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง อันจะทําใหสมาชิกไมกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นตอทางเลือกตางๆ ไดอยางเต็มที่
2). ผู  บั น ทึ ก ทํ า หน าที่จ ดบัน ทึก สิ่ง ที่ เกิดขึ้ น ในเวที โดยจะต อ งเป นผู มีทัก ษะใน
การจับประเด็น การสรุป และการจดบันทึก และอาจตองชวยวิทยากร ในการ
ทบทวนถึงสิ่งที่กลุมไดพูดคุยกันมาตามที่บันทึกไวดวย
3). ผูสังเกตการณ ทําหนาที่สังเกตการณพฤติกรรมของผูรวมประชุม เพื่อใหขอ
เสนอแนะแกไขสถานการณ และสรางสรรบรรยากาศ
4). ทีมแกนนํา รวมใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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4.2 ขั้นตอนการจัดทํากรอบประเด็นปญหามี 8 ขั้นตอน คือ
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

1). การคนหาความหวงใยของผูคนตอประเด็นปญหา
วิธีดําเนินการ
- ผูกระตุนนํา ใชคําถามหลายคําถาม
ในการกระตุนการแสดงออกของกลุม
โดยใหสมาชิกทุกคนที่เขารวม ตอบ
คําถามดังกลาวโดยเขียนในบัตรคํา 1
ความหวงใยตอ 1 บัตรคํา โดยแตละ
คนสามารถแสดงความรูสึกหวงใยได
มากกวา 1 เรื่อง

แนวคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในชุมชน
- เรามีความหวงใยเรือ่ งใดเปนการสวนตัว
- สิ่งใดที่ทําใหเรารูสึกรําคาญใจ
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วิธีดําเนินการ
แนวคําถาม
พิจารณาถึงความหวงใยของบุคคลอื่น - เราไดยินเพื่อนๆ หรือเพื่อนบานใกล
ที่ไมไดอยูในที่ประชุม
เคียง พูดคุยกันถึงความหวงใยตอปญหา
บุหรี่ในชุมชนเรื่องใดบาง
- จากงานที่เราเกี่ยวของอยู และจาก
บุคคลตางๆ ที่เรามีโอกาสไดพูดคุยดวย
พวกเขาห วงใยต อ ประเด็ นป ญ หาบุ หรี่
เรื่องใด
- ผูค นทัว่ ไปในชุมชน ทีไ่ มไดอยูใ นหองนี้
ที่เราไมไดพูดคุยกับพวกเขา เราคิดวา
พวกเขาหวงใยต อ ประเด็ นปญ หาบุหรี่
เรื่องอะไร
ทบทวนถึงบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีสวนได - เราคิดวาบุคคลกลุมใดบางที่จะไดรับ
สวนเสียกับปญหา โดยใหเขียนเรื่อง ผลกระทบโดยตรง และบุคคลกลุม ใดบาง
ของบุคคลดังกลาวลงในบัตรคํา และ ที่จะไดรับผลกระทบโดยออม จากปญหา
ติดแยกไวจากประเด็นที่หวงใย
บุหรี่ในชุมชน
- มีใครอีกหรือไม ที่จะไดรับผลกระทบ
จากปญหานี้
ขอใหกลุมชวยกันพิจารณารายชื่อดัง - จากรายชือ่ ผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบดังกลาว
กลาว จากนั้นผูกระตุนนําอาจถาม เราคิดวา พวกเขาจะมีความหวงใยใดๆ
คําถามตอเนื่อง เพื่อใหไดความหวงใย อีกหรือไม ที่พวกเรายังไมไดนึกถึง
ที่ครอบคลุมความคิดเห็นของคนสวน - เราคิดถึงใครอื่นๆ อีกหรือไม ที่คิดวา
ใหญ
พวกเขาจะไดรับผลกระทบ และคิดวา
พวกเขาเหลานั้น จะหวงใยในเรื่องใดอีก
จากการตัง้ คําถามและการคิดหาคําตอบตอคําถามดังกลาวขางตน จะทําให
ประเด็นทีส่ ะทอนความหวงใยตอชุมชน จํานวนมาก ซึง่ จะตองนําไปตีความเชือ่ มโยง
ในขั้นตอไป
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2). การจัดกลุม ประเด็นความหวงใจและสรางทางเลือกในการแกไข
ปญหา
วิธีดําเนินการ
- ใหทุกคนพูดออกมา และบันทึกคํา
เหลานั้นไวในฟลิปชารท ใหเห็นทั่วกัน
ในขัน้ ตอนนี้ กลุม จะพบวามีความหวงใย
จํานวนมาก ที่มีความเชื่อหรือหลักการ
เบือ้ งหลังเหมือนกัน ในทํานองเดียวกัน
ความหวงใยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจ
มาจากความเชือ่ หลักการ มากกวาหนึง่
หลักการก็ไดเชนกัน ในขั้นนี้ อาจใช
ปากกาสี ชวยในการจัดกลุม ความหวงใย
ที่มีหลักการ หรือความเชื่อเบื้องหลัก
เหมือนกันแยกไวเปนกลุมๆ จะทําให
ไดกลุมคําตางๆ ที่เปนความเชื่อหรือ
หลั ก การเบื้ อ งหลั ง ความห ว งใดนั้ น
จํานวนหลายประเด็น
- ใหกลุมชวยกันพิจารณา ความเชื่อ
หรือหลักการดังกลาวอยางชัดเจนอีกครัง้
และ เขียนประโยคอธิบายหลักการ
เหลานั้น ในลักษณะของแกนหลักใน
การมองปญหาหรือแนวทาง ทางเลือก
ในการแกไขปญหา

แนวคําถาม
- ความเชื่อ หรือหลักการที่อยูเบื้องหลัง
ทีผ่ ลักดันใหเราเกิดความหวงใยในเรือ่ งนี้
คืออะไร
- เมือ่ พิจารณาลึกลงไปแลว เรือ่ งอะไรแน
ที่เปนเรื่องสําคัญจริง ๆ ตอผูคนในชุมชน
- คนที่หวงใยเรื่องดังกลาวนั้น จริงๆ
แลวเขาเชื่อ หรือใหความสําคัญกับเรื่อง
อะไร

- เราอยากเลาอะไรเกีย่ วกับปญหา และ
วิธกี ารทีใ่ ชในการเผชิญกับปญหาดังกลาว

ในขั้นนี้ จะทําใหไดแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาที่
หวงใยเบือ้ งตน ตามความเชื่อหรือหลักการพื้นฐานนั้นๆ โดยหากมีหลายแนวทาง
และในบางแนวทางมีหลักการที่ใกลเคียงกัน อาจรวมแนวทางดังกลาวเขาดวยกัน
ในที่นี้กลุมควรจะไดจํานวนแนวทางในการแกไขปญหาใหมากกวา 2 แนวทาง
ขึน้ ไป เพือ่ ใหมองเห็นสภาพการณของปญหาอยางรอบดาน และปองกัน
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มิใหเกิดการตัดสินใจในลักษณะขั้วตรงขาม อันจะนําไปสูการแบงฝายกัน ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวจํานวนแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหา ควรมีประมาณ
3 - 4 ทางเลือก
3). การเนนปญหาใหชัดเจน หรือการตั้งชื่อปญหา (naming)
สิ่งที่สําคัญในขั้นตอนนี้คือการตกลงรวมในประเด็นปญหาที่กลุมตองการ
พูดคุยและจัดการ โดยใหทุกคนพิจารณาคําที่แสดงถึงความเชื่อเบื้องหลังหรือ
แกนหลักของปญหาทีไ่ ดจดั เปนกลุม ไวแลว และพยายามคนหาจุดรวมที่สามารถรอย
เรียงขอความดังกลาวเขาดวยกัน และนํามาระบุหรือตั้งชื่อปญหารวมของกลุม โดย
ทุกคนอาจชวยกันตัง้ ชือ่ ปญหารวมของกลุม จากนัน้ ใหพจิ ารณาวาชือ่ ใดสามารถ
อธิบายปญหาไดดีที่สุด บรรยายความหวงใยไดครอบคลุมที่สุด
การตั้งชื่อปญหา มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนในระยะตอไป โดย
การตั้งชื่อที่กวางเกินไป อาจเปนปญหาใหญที่ประกอบดวยปญหายอยภายใน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกันการตั้งชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงจนเกินไป ก็อาจเปน
อุปสรรคตอการจูงใจคนสวนใหญในชุมชนใหเขารวมกระบวนการ การตั้งชื่อปญหา
จึงควรเปนชื่อที่กระชับ ไดใจความ และครอบคลุมเรื่องที่ผูคนสวนใหญหวงใย
4). การพิจารณาถึงผลดี (benets) และผลเสีย (drawbacks) ของแต
ละทางเลือก
เปนการพิจารณาแตละแนวทางหรือทางเลือกอยางละเอียดรอบคอบ โดย
พิจารณาถึงผลสืบเนื่องที่ตามมาของแตละแนวทางทั้งผลดีและผลเสียของแตละ
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 เมื่อตองตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งหรือไม เมื่อ
ทุกคนในกลุมรูสึกถึงตึงเครียด ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละทางเลือกจะเปนสิง่
สําคัญที่นําไปสูความตองการ สํานึกรวมในการแกไขปญหารวมกัน
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คําถามชวย
ทําไมปญหานี้จึงยากตอการตัดสินใจ
เราเห็นอะไรบางที่เปนความตึงเครียด ไดอยางเสียอยางระหวาง
ทางเลือกตางๆ เหลานี้
เราเห็นอะไรบางที่เปนความตึงเครียด ไดอยางเสียอยางระหวาง
ทางเลือกตางๆ เหลานี้
ขอขัดแยงที่จะเกิดขึ้นไดจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
คืออะไร
สิ่งที่ยังไมชัดเจน ยังแกไมตกสําหรับเรื่อง...คืออะไร
คุณสมบัติของทางเลือกหรือแนวทางที่ดี ที่จะกอใหเกิดความรูสึกตึงเครียด
ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณาทางเลือกที่ดี
มีดังตอไปนี้
ทางเลือกที่ดี
o เปนแนวทางที่สะทอนถึงบางสิ่งบางอยางที่มีคุณคาตอบุคคล
o แนวทางตาง ๆ ตองมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
o ในแตละแนวทางเปนการนําเสนอการกาวไปขางหนาอยางดีที่สุด
o แตละแนวทางมีความนาสนใจ นาเลือก
หากแนวทางที่กลุมจัดทําไว ไมมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลว ก็
ควรมีการทบทวนแนวทางใหม โดยอาจมีการตัดแนวทางบางแนวทางออกไป
และนําประเด็นของแนวทางดังกลาวไปผนวกรวมกับแนวทางอื่น ๆ
6). การกําหนดกิจกรรม สิ่งที่ตองเสียเพื่อแลกเปลี่ยนในแตละทางเลือก
(trade off) และการตรวจสอบทิศทางรวมของกลุม มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น แรก เปน การกําหนดกิจ กรรม โดยการให ก ลุ  ม ช ว ยกันคิ ด ถึ ง
กิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะทําใหแนวทางเหลานั้นเกิดขึ้นไดจริง และเขียนลงในกระดาษ
กิจกรรมตางๆ จะเปนไปไดทงั้ กิจกรรมทัง้ ทีป่ ระชาชนทําไดเอง และกิจกรรมทีต่ อ ง
อาศัยภาครัฐ หรือหนวยงานองคกรอืน่ ขัน้ ตอนนี้ จัดวาเปนการตรวจสอบแนวทาง
ทีก่ ลุม สรางไวดว ย โดยหากกลุม ไมสามารถทีจ่ ะระบุกจิ กรรมของแนวทางนัน้ ได
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ก็อาจสะทอนวาแนวทางนั้นไมใชแนวทางที่เหมาะสมตอการจัดการกับปญหา หรือ
อาจเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวทางอื่นเทานั้น สิ่งสําคัญในการกําหนดกิจกรรม คือ
ควรระบุใหชัดเจนเปนรูปธรรมวาจะทําอยางไร และใครควรตองเปนผูลงมือทํา
กิจกรรมนั้น
ขั้นที่ 2 ใหกลุมคิดและเขียนถึงสิ่งที่จะตองแลกเปลี่ยนหากเลือก
แนวทางดังกลาว อยางนอย 3 - 4 อยาง ในแตละแนวทาง โดยทุกคนในกลุมไม
จําเปนที่จะตองเห็นเหมือนกัน
คําถามชวย
แนวทางใดที่ดูเหมือนจะดีที่สุด
หากตองการเลือกแนวทางนี้ เรายอมที่จะแลกเปลี่ยนอะไรบาง
หากตองการเลือกแนวทางนี้ เราไมเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนอะไร
การเลือกแนวทางนี้ จะทําใหใครตองสูญเสียอะไรบางหรือไม
หากแนวทางที่เราชอบ จะทําใหเกิดผลตามมาที่ทําใหผูอื่นเปนกังวล
เรายังจะเลือกทางเลือกนี้หรือไม
จากการคิดและตอบคําถามตางๆ ในขั้นตอนนี้ ทําให
ผูก ระตุน นําสามารถตรวจสอบวาไดวา เกิดเปาประสงครว ม หรือทิศทางรวมของกลุม
ในการแกไขปญหารวมกันในอนาคตหรือไม ซึง่ ไมไดหมายความวาทุกคนจะตองพึงพอใจ
ในทุกแนวทางแตทุกคนควรมีความรูสึกถึงพลังรวมในการขับเคลื่อนในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง
7). การตรวจสอบกรอบแนวคิดและตั้งชื่อ เปนการตรวจสอบความสมบูรณ
ของกรอบแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ แรก เปนการตรวจสอบความสมบูรณของการเขียนคําบรรยาย
ในแตละแนวทางหรือทางเลือก โดยขอความทีเ่ ขียนขึน้ ควรบอกถึงหลักการความเชือ่
เบือ้ งหลังแนวทางและการปฏิบตั ขิ องแนวทางนัน้ จากนัน้ ใหทกุ คนในกลุม ชวยกัน
พิจารณา และปรับปรุงแกไขคําบรรยายทีเ่ ขียนไวใหมคี วามสมบูรณ
ขัน้ ทีส่ อง เปนการตรวจสอบกรอบแนวคิดทัง้ หมด ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมี
หลักการในการพิจารณาดังตอไปนีห้ ลักการตรวจสอบกรอบแนวคิด
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ชือ่ ของปญหาทีต่ งั้ ขึน้ สอดคลองกับแนวทางหรือทางเลือกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
และแตละทางเลือกสื่อถึงสภาพของปญหาอยางตรงไปตรงมา
กรอบแนวคิดที่สรางขึ้น สะทอนใหเห็นสิ่งที่บุคคลเห็นวามีคุณคา
และสามารถทําใหผูคนเขาใจแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังความเห็นที่
แตกตางกันเหลานั้น
กรอบแนวคิดที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นทิศทางสําหรับการปฏิบัติจริงมิใช
แคเพียงระบุทางออกของปญหา
แนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาทุกแนวทาง เปนแนวทาง
ที่นําไปสูการกาวไปขางหนาอยางดีที่สุด
สะทอนถึงการใชวจิ ารณญาณในการไตรตรอง ถึงผลดีผลเสียกิจกรรม
ที่จะตองปฏิบัติ และสิ่งที่ตองแลกเปลี่ยนของแตละแนวทาง
มีความตึงเครียด ความรูสึกรักพี่เสียดายนอย ที่สมดุลระหวาง
แนวทางตางๆ
ในภาพรวม สมาชิกพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนตาง ๆ
ขั้นตอนสุดทาย คือ การตั้งชื่อเรื่องของกรอบแนวคิด การตัง้ ชือ่ เรือ่ ง
มีความสําคัญอยางมากตอในการขับเคลื่อนระยะตอไป โดยชื่อที่ดี จะเปนการจุด
ประกายใหผคู นเกิดความสนใจและตองการทีจ่ ะเขารวมในเวทีสาธารณะทีจ่ ะจัดขึน้
ตอไป การตัง้ ชือ่ เรือ่ งจึงมักนิยมตัง้ เปนประโยคคําถามทีช่ วนใหตดิ ตาม
เชน เราควรจะทําอะไรเกี่ยวกับ......
8). การสะทอนผลการเรียนรู
เมื่อจบกระบวนการ ผูกระตุนนําควรใชเวลาสั้นๆ ในการเปดโอกาส
ใหทกุ คนไดสะทอนถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวทีตอ ทีป่ ระชุม ทัง้ ในฐานะของปจเจก และใน
ฐานะของกลุม
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คําถาม การสะทอนระดับปจเจก
ความคิดของเราเกีย่ วกับ
ประเด็นปญหานี้เปลี่ยน
แปลงไปอยางไรบาง
ความคิดของเราเกีย่ วกับ
มุมมองของคนอืน่ เปลีย่ น
แปลงไปอยางไรบาง

คําถาม การสะทอนระดับกลุม
อะไรที่ เ ราไม ส ามารถ
กาวผานไปได
อะไรทีเ่ รายังตองการทีจ่ ะ
พูดคุยกันตอ
เราจะสามารถนําสิง่ ทีไ่ ด
เรี ย นรู  ร ว มกั นในเวทีนี้
ไปใชไดอยางไรบาง

กรอบประเด็นปญหาที่ได อาจเปนปญหาบุหรี่โดยตรง หรือเปน
ปญหาอื่นก็ไดไมจําเปนตองเอาปญหาบุหรี่นําเสมอไป ทายที่สุดแลวแนวทาง
การปองกันควบคุมการบริโภคบุหรีส่ ามารถดําเนินการรวมไปกับปญหาอืน่ เพือ่ หนุน
เสริมกันได เชน ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน ปญหาเยาวชน หรือแมแตปญหา
เศรษฐกิจ จากประสบการณการทํางานในพื้นที่การนําประเด็นปญหาบุหรี่เปนตัวนํา
ขับเคลื่อนการดําเนินงานมักจะไมไดรับการยอมรับและใหความรวมมือเทากับการ
เดินคูไปกับปญหาเยาวชน หรือสิ่งแวดลอมในชุมชน

5. ขับเคลื่อนกรอบประเด็นปญหาสูสาธารณะ
เปนการนํากรอบประเด็นปญหาเขาสูเวทีสาธารณะในรูปแบบของการ
ประชุมประชาคม เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับบุหรี่ในชุมชนมาพูดคุยปรึกษาหารือ
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในลักษณะของกลุม หรือเครือขาย โดยจะมีการดําเนินการ
หลายครั้งอยางตอเนื่องในสถานที่ตางๆ กัน เพื่อใหเกิดพลังอยางกวางขวาง และ
ในแตละครั้ง ควรมีการปรับปรุงกรอบแนวคิดใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอการนําไปใช
ในครั้งตอไปดวย เพื่อหาแนวทางรวมกันโดยไมจําเปนตองเห็นพองดวยกันทั้งหมด
ระยะเวลาที่ใชในการจัดประชุมประชาคมแตละครั้งไมแนนอน อาจอยูประมาณ
2 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับสถานการณ สําหรับจํานวนผูรวมประชุมในแตละครั้งประมาณ
30 - 50 คนโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การเตรียมการ
ประสานผูเกี่ยวของทั้งบุคคล กลุมบุคคล องคกร จากภาครัฐและ
เอกชน ผูประกอบการรานคา ผูสูบบุหรี่ และผูไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
เขารวมประชุม
สื่อสารกรอบประเด็นปญหาแกสมาชิกในชุมชน ตามชองทางการ
สื่อสารตางๆ ในชุมชน เชน ทางหอกระจายขาว แจกเอกสารตามครัวเรือน
แจงในเวทีการประชุมของชุมชน การจัดนิทรรศการ เพื่อปูพื้นความรูดวยขอมูล
ซึ่งจะนําไปสูการจุดประเด็นความคิดและสรางความตื่นตัวในการเขารวมประชุม
2. ดําเนินการประชุม
สัดสวนของเวลา
ที่ใช
1. สรางความคุนเคย
- ปรับใชตามความเหมาะสม เชน 10%
- แนะนําตัวผูเ ขารวม เกมที่เสริมสรางความคุนเคยตางๆ
ประชุม
เพลงการปรบมือ การพูดคุย ฯลฯ
- ละลายพฤติกรรม
5%
2. แจงวัตถุประสงคและ - พูดคุย
ขอตกลงรวมกันในการ - เขียนใสบัตรคํา นําเสนอบัตร
คําติดแผน ฟลิปชารท
ประชุม
- สรุ ป รวมเป น ข อ ตกลงของที่
ประชุม
กิจกรรม

วิธีการ/เทคนิค
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กิจกรรม
3. กําหนดความคาดหวัง

4. การใหขอมูลชุมชน

5. พิจารณาแนวทางการ
แกไ ขป ญ หาตามกรอบ
ประเด็นปญหา

6. สะทอนผลการเรียนรู
ที่ ไ ด จ ากการเข า ร ว ม
ประชุม
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สัดสวนของเวลา
ที่ใช
- แบ ง กลุ มย อ ยเพื่ อ ระดมสมอง 5%
หาความคาดหวังของกลุม โดยเขียน
ลงในบัตรคํา
- สรุปผลรวมผลความคิดของกลุม
ยอยเปนของที่ประชุมใหญ
- สะทอนภาพรวมของชุมชนใน 10%
ดานตางๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน
กลุม องคกร การประกอบอาชีพ
ทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม
ความผูกพันธของคนในชุมชน สภาพ
ปญหาของชุมชนตามกรอบประเด็น
ปญหา
60%
- ใชระดมสมอง
- ใหมีอาสาสมัครรวบรวมความ
คิดจากการระดมสมองเพือ่ สรุปตอ
ที่ประชุมใหญของเวที
- นําเสนอโดยจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา
- ใชคาํ ถามเชนเดียวกับในขัน้ ตอน 10%
การจัดทํากรอบประเด็นปญหา
วิธีการ/เทคนิค

3. การติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้ ทีมแกนนํา ตองดําเนินการ
ติดตามผล และนําเสนอผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการดวย โดยสิง่ ทีค่ วรวิเคราะหผล
มีดังนี้
ประชาชนคิดและพูดอยางไร เกี่ยวกับประเด็นปญหา
มีการดําเนินกิจกรรมสาธารณะรวมกันอยางไรบาง เมื่อผานไป
ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 1 สัปดาห และ 1 เดือน
แตละบุคคลที่เขารวมกระบวนการไดทําอะไรไปบาง
การนํากรอบแนวคิดประเด็นปญหาสูเ วทีสาธารณะควรทําอยางตอเนือ่ ง
ในสถานที่ตางๆ กัน เพื่อใหเกิดพลังการขับเคลื่อนอยางกวางขวาง และตกผลึก
เปนแนวคิดรวมของชุมชนจากนั้นจึงเนินการทําแผนชุมขนตอไป ในการนํากรอบ
ประเด็นปญหาสูเ วทีสาธารณะแตละครัง้ ควรมีการปรับปรุงกรอบแนวคิดใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
รายละเอียดการจัดทําแผนชุมชน ตลอดจนการติดตามความกาวหนา
และการผลักดันแผนการดําเนินงานสูก ารปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ทีจ่ ะกลาวถึงใน การดําเนินงาน
ชุมชนปลอดบุหรี่ในชุดที่ 2 ตอไป
กรณีตัวอยางการขับเคลื่อนการสูบบุหรี่ในชุมชนสูประเด็นสาธารณะ
การสูบบุหรี่ในชุมชนชนบทแหงหนึ่งในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 เปน
วิถีปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานจนกลายเปนความคุนชิน พอเฒาวัย 77 ป สูบบุหรี่
มาตัง้ แตเริม่ หนุม แตปจ จุบนั เลิกแลวเพราะเปนโรคหัวใจ หมอบอกใหเลิก จึงพยายาม
เลิกจนสําเร็จ เลาวา เมือ่ กอนขึน้ บานไหนก็จะมีนาํ้ ทาหมาก พลู และบุหรีม่ าตอนรับ
ถาไมสูบก็จะหาวาหมิ่นนํ้าใจกัน
สวนหนุม วัยกลางคนเริม่ มีอาการเหนือ่ ยงาย ไอ หายใจลําบาก หมอแนะนํา
ใหเลิกสูบบุหรี่แตยังเลิกไมได เลาวา เริ่มสูบตอนไปทํางานรับจางที่ประเทศไตหวัน
เพราะเหงาอยูไกลบานและอากาศก็หนาวเย็นเห็นเพื่อนสูบ เพื่อนบอกวาจะชวยได
ก็เลยสูบตาม จากนั้นมาก็ติด แตพยายามจะสูบใหนอยลง
สําหรับหนุม วัยรุน สูบมาได 2 - 3 ป บอกวาติดบุหรีเ่ พราะอยูใ นกลุม เพือ่ น
ที่สูบก็เลยตองสูบดวย แตยังไมอยากเลิกสูบเพราะกลัวจะแปลกแยกแตกตางจาก
กลุมเพื่อน และคิดวาหากคิดอยากเลิกสูบก็คงจะเลิกไดไมยาก

33

การสูบบุหรี่ยังคงอยูคูกับชุมชนมาตลอดแมยุคสมัย จะเปลี่ยนไป แตเหตุ
ปจจัยที่ทําใหยังคงสูบบุหรี่มีความหลากหลาย ซับซอน
การสูบบุหรี่เปนปญหาของคนไมสูบมากกวาคนสูบ
แมบานที่มีพอบานและลูกชายสูบบุหรี่เลาวา เชาขึ้นมาทั้งสามีและลูก
ก็สบู บุหรีก่ นั ควันโขมงฟุง ไปทัว่ บาน กลิน่ ควันบุหรีต่ ดิ ผม เสือ้ ผา และมุง ซักไมออก
กลายเปนกลิน่ ประจําบาน บางครัง้ รูส กึ มีอาการวิงเวียนศีรษะ แสบตา ก็หนีออกไป
อยูหางๆ พูดไปก็จะไมดี ทําใหอารมณเสียกัน อยูดวยกันก็แบบนี้ทนไดก็ทนกันไป
การสูบบุหรีแ่ ละผูท ปี่ ว ยดวยโรคจากการสูบบุหรีใ่ นชุมชน จึงยังคงมีอตั ราสูง
อยางตอเนื่อง สถานบริการสาธารณะสุขในชุมชนจึงพยายามหาแนวทางแกปญหา
ดวยการจัดคาย ลด ละ เลิกบุหรี่วิถีแนวพุทธ ในครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมลดได
จํานวนหนึ่งแตยังมีบางรายกลับเขาสูเสนทางของคนสูบบุหรี่อีก สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 (สคร. 5) ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการในพื้นที่จึงไดคิดหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาวดวยการทําวิจยั พัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหา
การสูบบุหรี่ในชุมชนขึ้น และไดจับมือกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขาไป
พูดคุยกับแกนนําชุมชน เพื่อสื่อสารกับชุมชนในการคนหาชองทางการแกไขปญหา
สุขภาพจากพิษ ภัยของบุหรี่โดยหวังใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค
อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่
การพูดคุยกันในครั้งนั้นผูนําชุมชน ไดใหขอคิดเห็นวา การจะทําอะไร
ในชุมชนตองประชาคมกอน ถาชาวบานเอาดวยก็งาย
ภายหลังประชาคม ไดมีการคัดเลือกสมาชิกในชุมชนเขารวมเปนทีมวิจัย
จากนั้นทีมวิจัยภายนอกและทีมวิจัยในชุมชนก็รวมกันเปนหนึ่ง เริ่มคนหาโจทย
ดวยการตั้งวงพูดคุยถึงสถานการณปญหา และผลกระทบจากบุหรี่ตอชุมชน ทําให
เริ่มรูวา หลายๆ คนไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการสูบบุหรี่อยูไมนอย จึงเกิด
คําถามตามมาวา
แลวคนทั้งชุมชนคิดอยางไร จริงๆ แลว มีคนในชุมชนสูบบุหรี่มาก
ตามขอมูลที่มีอยูหรือไม คนที่ไดรับผลกระทบจากบุหรี่มีมากนอยแคไหน คนที่เลิก
สูบบุหรี่ไดมีมากแคไหนทําอยางไรจึงเลิกได คนที่สูบคิดอยากเลิกสูบไหม... ฯลฯ
ทีมวิจัยภายนอกและทีมวิจัยชุมชนจึงรวมกันออกแบบสอบถาม คนหา
ขอมูล สรุปและคัดเลือกประเด็นสําคัญมานําเสนอตอชุมชน ทําใหคนในชุมชน
รวมคิด รวมวิเคราะหและมองเห็นปญหาจากการสูบบุหรี่รวมกัน บทเรียนสําคัญ
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เมื่อไดลงมือทําจริงครั้งนี้ ทําใหทีมวิจัยชุมชนมองเห็นลูทางในการขับเคลื่อนสู
การสรางชุมชนไรควันโดยพลังชุมชน จึงคิดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนโจทย
โดยตั้งเปาหมายเพื่อมุงสูการเปน “ชุมชนเขมแข็ง อบอุน ไรควัน (บุหรี่)”
โดยทีมวิจัยตองมีความเขมแข็งทางปญญา สามารถคิดวิเคราะห วางแผนเพื่อแก
ปญหาบุหรี่ในชุมชนได
ทีมวิจัยจึงเริ่มตนสรางแรงบันดาลใจใหทีมวิจัยชุมชน โดย สคร. 5
ทําหนาที่หนุนเสริมการไปศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ ในเขตพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 และนอกเขตพื้นที่ การศึกษาดูงานในครั้งนั้น นักวิจัยชุมชนไดเรียนรู
ความเขมแข็งจากชุมชนอื่น เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน การสรางความอบอุน
เขมแข็งในครอบครัว และการสรางกลุมแกนนําเยาวชน ซึ่งเปนการเรียนรูที่สราง
แรงบันดาลใจใหทีมวิจัยไดคิดหาทางออกในการแกปญหาในเวลาตอมา
หลังจากนั้นทีมวิจัยชุมชนยังไดรับการเสริมศักยภาพ โดยทีมที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดวยการเรียนรูเรื่องการวิจัยที่ยึดหลัก “การวิจัยตองมีโจทย
การตอบโจทยตองใชขอมูล” เพื่อใหเห็นความสําคัญของการใชขอมูล สติ และ
ปญญา ในการแกปญหาและนําพาสูสังคมแหงความสุข ในครั้งนี้ทีมวิจัยไดฝกฝน
ทักษะในการวิจัย เชน ฝกคิดอยางรอบครอบ ฝกสังเกต ฝกคิดวิเคราะหโดยใช
เหตุผล และฝกจดจํา การตัง้ โจทย เหลาโจทยใหคมชัด ภายหลังการเรียนรูห ลักการ
วิจัยชาวบาน ทีมวิจัยยังไดทดลองทําวิจัยรวมกันในประเด็น “ขยะสาธารณะ”
ในบานเรา ทําใหทีมวิจัยชุมชนเห็นวาปญหาขยะในชุมชนเปนปญหาเรงดวนและ
เห็นความเปนไปไดในการรวมมือเพื่อแกไขปญหา
นอกจากความรู ทักษะ ในการทํางานแลว ทีมวิจัยชุมชนยังไดรับการ
ฝกทักษะ การเรียนรูตนเอง-เขาใจผูอื่น การฝกทักษะการฟง การทํางานรวมกัน
เปนทีม ดวยกระบวนการจิตตปญญาทีช่ ว ยหนุนเสริมใหทมี แกนนําเกิดการปรับเปลีย่ น
ความคิดและพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกันในทีมแกนนํา
และเผื่อแผถึงผูดอยโอกาสในชุมชน
เมื่อทีมวิจัยชุมชนมีมีศกั ยภาพและความมั่นใจแลว จึงดําเนินการนํากรอบ
ประเด็นปญหาสูเวทีสาธารณะตางๆ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ
ผลการสํารวจและประเด็นปญหาใหสมาชิกในชุมชนรวมกันรับรูผ า นทางหอกระจายขาว
การจัดบอรดใหความรู การเสวนาอยางไมเปนทางการ การประชุมประชาคมชุมชน
และในงานประเพณี
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ในวันสงกรานตนอกจากจะมีกิจกรรมตามประเพณี เชน การสรงนํ้าพระ
การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธแลว ทีมวิจัยยังนําประเด็นปญหาบุหรี่ลงสูเวที
สาธารณะดวยการจัดประกวดคําขวัญใหแตละคุมสงเขาประกวด และจัดใหมี
ขบวนการรณรงคลด ละ เลิกบุหรี่โดยสมาชิกชุมชนจากทุกคุมทุกครัวเรือน ทั้ง
เด็กเล็ก ผูใหญ ผูสูงอายุมารวมเดินรณรงค มีการตอบปญหาเกี่ยวกับกฎควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบและคุม ครองสุขภาพผูไ มสบู บุหรี่ ชวนคิดชวนคุยเกีย่ วกับปญหาบุหรี่
ในชุมชน การแสดงละครสะทอนปญหาชีวิตครอบครัวจากการสูบบุหรี่ของทีมวิจัย
ชุมชน และมอบรางวัลครอบครัวตนแบบที่เลิกบุหรี่ได สรางความประทับใจใหกับ
สมาชิกในชุมชน และมีการพูดคุยกันถึงประเด็นปญหาบุหรี่กันอยางกวางขวาง
ในเวลาตอมา กิจกรรมในครั้งนี้แสดงใหเห็นศักยภาพของทีมวิจัยชุมชนที่ทําใหเกิด
การยอมรับจากทุกครัวเรือน และเกิดกระแสการเขามามีสว นรวมในการแกไขปญหา
ของชุมชน
ตลอดระยะเวลาที่ทีมวิจัยจากภายนอกรวมกันผลักดันกิจกรรมตางๆ เชน
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมเยียนพื้นที่วิจัย กิจกรรม
เหลานีเ้ ปนการบมเพาะใหนกั วิจยั ชุมชนเกิดการเรียนรู สรางความสามัคคี เขมแข็ง
ใหทีมวิจัยชุมชน จนทําใหความลังเลสงสัยวา คนนอกจะเขามาทําอะไรกับชุมชน
กลายเปนความมั่นใจ สุขใจ เห็นคุณคาของตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ของจิตใจ หลายคนมีจิตอาสา เสียสละ เกิดพลังในการทํากิจกรรมภายในหมูบาน
 หาและทําสิง่ ดีๆ เพือ่ ชุมชนดวยกลุม ของตน เชน การรวมกลุม
หลายคนใชปญ
 หาแกปญ
กันเยี่ยมใหกําลังใจแกผูดอยโอกาสและผูสูงอายุในชุมชน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีจิตอาสามากขึ้น อยากทําใหชุมชนเราเหมือน
หมูบ า นทีไ่ ปดูงานมา กลุม อสม. เขมแข็งมากขึน้ รูจ กั คิดรูจ กั ทํามากขึน้ ในอนาคต
อยากใหบา นเราเขมแข็งเปนตัวอยางดานขยะ บุหรี่ อสม. เขมแข็งจัดการกันเองได”
พลังของคนในชุมชน ไมเพียงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเทานั้น
พลังเหลานี้ ยังเปลงประกายออกมาภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดย
เฉพาะในเรื่องบุหรี่ จากที่เคยปฏิบัติอยางเปดเผยเปนการหลบซอน ทั้งเด็กเล็ก
ผูใหญ ผูสูงอายุ ลวนมีจิตสํานึกที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
คนในครอบครัวและคนในชุมชน เชน พอเฒาวัยเจ็ดสิบกวาปคนหนึ่งสามารถ
เลิกบุหรีไ่ ดเมือ่ มีการนําประเด็นปญหาการสูบบุหรีส่ สู าธารณะ พอบอกวา ลูกหลาน
อยากใหเลิกนานแลวพอก็เพลาๆ ลงยังไมเลิกเด็ดขาด พอมีการนําเรื่องบุหรี่
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มาพูดกันบอยๆ เขา พอก็อยากทําเปนตัวอยางใหลูกหลานเห็น หรือแมแตเด็กเล็ก
ที่เห็นพอสูบบุหรี่ทุกครั้งก็จะบอกพอใหเลิกสูบ ทําใหพอลดจํานวนการสูบบุหรี่ลง
การปฏิบัติของคนในชุมชนเหลานี้ทําใหคนสูบบุหรี่ในชุมชนไมกลาสูบ เกิดความ
ละอายจนหลายคนตองเลิกสูบไปโดยปริยาย ทั้งที่ยังไมไดนําแผนงานโครงการ
ลงสูการปฏิบัติในพื้นที่
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ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
หนวยงาน

ที่ตั้ง

ศูนยวิจัยและจัดการ วิทยาเขตราชวิถี
ความรูเพื่อการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 420/1 อาคาร
อเนกประสงค ชั้น 5
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
สํานักงานควบคุมการ อาคารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
บริโภคยาสูบ
บําราศนราดูร
อาคาร 10 ชั้น6
126/146 หมู 4
ซ.บําราศนราดูร ถนน
ติวานนท ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สํานักโรคไมติดตอ
สาธารณสุข ถนนติวานนท
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
88/22 ม.4 ต.ตลาด
กรมอนามัย
ขวัญ ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
88/20 หมู 4 ถนน
กรมสุขภาพจิต
ติวานนท 4 อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป
เครือขายวิชาชีพ
สุขภาพเพื่อสังคมไทย เลขที่ 2 ซอยเพชรบุรี 47
(ศูนยวิจัย) ถนนเพชรบุรี
ปลอดบุหรี่
ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
10310
สารสนเทศสุขภาพไทย
Healthinfo
มูลนิธิรณรงคเพื่อการ 36/2 ซ.ประดิพัทธ 10
ถ.ประดิพัทธ สามเสนใน
ไมสูบบุหรี่
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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เบอรโทร

Email/web

โทร. 02-354-5346
แฟกซ. 02-354-5347

www.trc.or.th

โทร. 0-2580-9237
โทรสาร 0-2580-9307

www.thaiantitobacco.com

โทร. 02-590-3967,
02-510-402
โทรสาร 02-590-3968
โทร. 0-2590-4000

http://thaincd.com

โทร. 0-2149-5555-60

www.dmh.go.th

โทร. 0227166961
โทรสาร027166556

www.thpaat.org/

www.anamai.
moph.go.th

www.hiso.or.th/
โทร. 02-278-1828
โทรสาร 02-278-1830

www.ashthailand.
or.th

ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน (ตอ)
หนวยงาน
ที่ตั้ง
เบอรโทร
Email/web
สํานักการแพทยทาง
เลือก กรมพัฒนาการ
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

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

หองสมุดงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
สํานักวิจัยสังคมและ ชั้น 3 อาคาร 88/37
(คลังพัสดุ) สาธารณสุข
สุขภาพ (สวสส.)
ซอย 6 กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
กม.7 ถนนราชสีมาสํานักงานปองกัน
โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
ควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 02-149-5636
โทรสาร 02-149-5637

www.thaicam.go.th/

http://elibrary.trf.
or.th

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

www.shi.or.th

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

www.dpck5@ddc.
moph.go.th

39

ภาคผนวก ข.
รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โรคเบาหวาน
ที่ปรึกษา
1. นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร
นายแพทยเชี่ยวชาญผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
2. นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษหัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 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
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 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 จังหวัดบุรีรมั ย
7. นางศิวพร จําลองนาค
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย
8. นายสาคิด ปญญายิ่ง
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.สต.บานเพชรจังหวัดชัยภูมิ
9. นางสาวิตรี ดกทอง
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สนม จังหวัดสุรินทร
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