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บทคัดย่อ
สุ ขภาพของบุคคลเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงสุ ขภาพของประเทศ โดยเฉพาะสุ ขภาพของเยาวชนสะท้อนถึง
สุ ขภาพของประเทศชาติ สุ ขภาพของเยาวชนจะสะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาประเทศในอนาคต
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ มกั เริ่ มต้นในช่วงวัยรุ่ น ดังนั้นหากสามารถเลื่อนเวลาในการเริ่ มต้นสู บบุหรี่ หรื อ
หยุดยั้งไม่ให้มีพฤติกรรมสู บบุหรี่ เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ จะส่ งเสริ มสุ ขภาพของเยาวชน ความตระหนักในพิษ
ภัยบุหรี่ น้ นั เปรี ยบเสมือนตัวบ่งชี้วา่ เยาวชนคนนั้นจะมีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ หรื อไม่ ดังนั้นรู ปแบบและ
กลยุทธ์ของการเสริ มสร้างความตระหนักในเยาวชนไทย จึงเป็ นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ที่มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนที่กาลังศึกษาใน
โรงเรี ยน โดยอาศัยประบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนารู ปแบบนี้ใน 2 โรงเรี ยน
โดยผ่านกระบวนการนาไปใช้จนตกผลึก และได้รูปแบบที่ค่อนข้างคงตัว กลวิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมกลุ่ม (Focus group) การให้ความรู ้รายบุคคล และแบบกลุ่ม
การอภิปราย และการประยุกต์กระบวนการกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั คือ นักเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผูป้ กครองที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ และผูน้ าชุมชน บุคลากรสุ ขภาพใน
หน่วยงานท้องถิ่น รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นผ่านวงรอบ 2 วงรอบของกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยแต่
ละวงรอบประกอบด้วย การร่ วมกันวางแผน ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน การสังเกตและการสะท้อน เพื่อ
ประเมินผล และนามาปรับปรุ งพัฒนาเป็ นแผนปฏิบตั ิการสาหรับวงรอบใหม่ รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
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ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ สถานที่ในการเสริ มสร้างความตระหนัก คือ โรงเรี ยน
บ้าน และสังคมแวดล้อม สอง ศักยภาพที่จาเป็ น ได้แก่ ความรู ้ ทักษะชีวติ ทักษะการสื่ อสาร สาม กลยุทธ์
ที่ใช้ในการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพประกอบด้วย การสร้างโอกาสในการมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู ้คู่ความ
บันเทิง (Edutainment) และการจัดให้มีประสบการณ์จากสถานการณ์จริ ง มีตน้ แบบ มีการแนะนา และการ
เล่าประสบการณ์เรื่ องราวในชีวติ จริ ง สี่ การอบรมตามโปรแกรมซึ่ งครอบคลุม ทักษะการสื่ อสาร และการ
เจรจาต่อรอง และความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ การฝึ กฝนการโปรแกรมสามารถดาเนินการได้ท้ งั ใน
หลักสู ตร และนอกหลักสู ตร โดยเน้นที่ความสามารถในการเผชิ ญกับสถานการณ์กดดัน การป้ องกัน
ตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สรุ ปและข้อเสนอแนะ พฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นสิ่ งซับซ้อน ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการสร้างเสริ มความตระหนักในพิษภัยบุหรี่
ว่าสามารถที่จะทาให้
ประสบความสาเร็ จได้ ด้วยการร่ วมมือกันระหว่างพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และสังคม ทั้งครู และนักเรี ยน
สามารถร่ วมมือกันในการเสริ มสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ได้

*

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2548 ผ่านทาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
***
ภาควิชาสุ ขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
**

3

Abstract

People’s health is representative of health status of the country, especially health of adolescents.
Adolescent’s health reflects an ability of the country development and growth in the future. Smoking
behavior is frequently established during adolescence. Therefore, to postpone or to inhibit smoking
behavior is a way to promote health. It is believed that awareness of tobacco harmfulness is a
forerunner of smoking behavior. As a result, model and strategies to raise awareness among Thai youth
was a purpose of this study. The objective of the study was to develop a common model for raising
awareness in relation to tobacco harmfulness targeted adolescents in school. Participation action
research (PAR) was used to develop a model for each behavior in 2 schools. Then, a common model
for raising awareness was obtained through a process of crystallization. Strategies, including focus
group, individual and group counseling, group discussion, group process were conducted to obtain
information. Participants were grade 7-12 school students, school administrator and teachers, parents,
community leaders, and health personals. The model was developed through two cycles, each of which
included planning, action, and observation, reflection, and re-planning. The model comprised of 4
elements: 1) Place of raising awareness, including a school, a home, and social; 2)
Essential
competency including knowledge, life skills, Interaction and communication skills; 3) Strategies used
on promoting health behaviors consisting of participatory alliance, edutainment, approaching real
situation, role model, consultant, and story telling; 4) Training program is another issue that consisted
of negotiation and communication skills. Training could be extra - curriculum activities or intra curriculum activities focusing on abilities to encounter with high pressure situation, self-protection,
establishing good relationship. Summary and recommendation: Healthy behaviors in adolescents are
complex. The study illustrated that the tobacco harmfulness model could be successfully implemented
through mutual assistance among parents/ family, schools, social.
Teachers and a school
administration, incorporation with students could be starting point to raise awareness in relation to
tobacco Harmfulness.

*

Granting supported by Mahidol University research funding 2005
**
Faculty Staff of Surgical Nursing Department, Faculty of Nursing, Mahidol University
***
Faculty Staff of Mental Health and Psychiatric Nursing Department, Faculty of Nursing, Mahidol
University

4

ความสาคัญของปัญหา
แม้วา่ มีรายงานการศึกษาวิจยั มากมายกว่า 57,000 เรื่ องพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการสู บบุหรี่
กับการเกิดโรคหรื อพยาธิ สภาพต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวทั้งของผูท้ ี่สูบบุหรี่ โดยตรงและต่อ
บุคคลที่เป็ นนักสู บมือสองได้ถูกเผยแพร่ ออกไปในวงกว้าง
รวมทั้งการนาข้อมูลทางระบาดวิทยาที่วา่
อัตราการตายของผูส้ ู บบุหรี่ หรื อโอกาสเสี่ ยงที่จะเสี ยชีวติ ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ ง และโรคถุง
ลมโป่ งพองของผูท้ ี่สูบบุหรี่ น้ นั มากกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ถึง 2-3 เท่า นอกจากนี้ยงั พบว่า ทุกๆ 1 ใน 4 ของ
ผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจาจะเสี ยชีวติ ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสู บบุหรี่ (Bellew & Wayne, 1991) ในกลุ่ม
วัยรุ่ นจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 2 ปี ก็จะกลายเป็ นผูเ้ สพติด วัยรุ่ นจะเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งประสบกับอาการถอน
ยา รวมทั้งอัตราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นหากปริ มาณการสู บมากขึ้น แต่จานวนผูส้ ู บบุหรี่
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นกลับมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งอายุเฉลี่ยของการเริ่ มสู บบุหรี่ กลับน้อยลง จากผล
การสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปี 2547 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2547) ซึ่ งระบุวา่ วัยรุ่ น
ไทยที่อายุนอ้ ยกว่า 19 ปี มีจานวนถึง 375,900 คนที่ระบุวา่ ตัวเองสู บบุหรี่ ในจานวนนี้ มีเพียง 78,000 คน
ที่ระบุวา่ สู บบุหรี่ เป็ นครั้งคราว สาหรับผูท้ ี่ถูกระบุวา่ ติดบุหรี่ มกั จะเริ่ มสู บบุหรี่ ก่อนอายุ 20 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของผ่องศรี ศรี มรกต และรุ ้งนภา ผาณิ ตรัตน์ (2548) ที่พบว่าร้อยละ 10.1 ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาจาก 16 โรงเรี ยนใน 8 จังหวัดจานวน 6,485 คน เคยมีประสบการณ์การสู บบุหรี่ และ
จากนักเรี ยนที่เคยสู บบุหรี่ เหล่านี้ร้อยละ 59.7 เคยลองเลิกสู บบุหรี่ และร้อยละ 40.3 ไม่เคยหยุดสู บ อายุที่
เริ่ มสู บบุหรี่ เฉลี่ย 13.78 ปี (SD = 2.16) โดยอายุต่าสุ ดที่เริ่ มต้นสู บบุหรี่ คือ 5 ปี
ในปั จจุบนั แม้วา่ จะมีโครงการต่างๆ ได้แก่ โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการโรงเรี ยนสี ขาว
การบังคับใช้กฎหมายไม่อนุ ญาตให้จาหน่ายแก่ผทู ้ ี่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และการไม่ให้โฆษณา ณ จุดขาย
และการรณรงค์ต่างๆ ได้ถูกนามาใช้เพื่อป้ องกันการเกิดนักสู บหน้าใหม่ แต่ผลลัพธ์ที่พบคือมีนกั สู บ
หน้าใหม่เกิดขึ้นอยูท่ ุกวัน
ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่าการดาเนิ นการเป็ นไปตามนโยบาย
หรื อจากมุมมองของผูใ้ ห้บริ การทางสุ ขภาพ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งๆ ที่ผลกระทบ
จากการสู บบุหรี่ มีมากมายมหาศาลแต่เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทาให้บุคคลขาดความตระหนักใน
พิษภัยของบุหรี่ ดังนั้นเพื่อป้ องกันการเกิดนักสู บหน้าใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามบริ บทที่แท้จริ ง
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมได้ถูกนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้าง
ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ สาหรับเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ในเยาวชนไทยโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งเยาวชน ครู และพ่อแม่ หรื อผูป้ กครองของเยาวชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ เป็ นผลลัพธ์ของการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
ในตัวนักเรี ยน ได้แก่ การรับรู ้ที่เป็ นผลลัพธ์ของการกระทาของบุคคลใกล้ชิด การยอมรับพฤติกรรมการ
สู บบุหรี่ ของบุคคลรอบข้าง ความสามารถในการจัดการปั ญหาในชีวิต ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ประโยชน์และโทษที่เกิดขึ้นจากการสู บบุหรี่ และความเชื่ อ
เรื่ องการสู บบุหรี่ ของบุคคลรอบข้าง ซึ่ งทาปฏิกิริยากับองค์ประกอบด้านครอบครัว ปั จจัยด้านครอบครัว
ได้แก่บรรยากาศเกี่ยวกับการสู บบุหรี่ ในบ้าน ทัศนคติเกี่ยวกับการสู บบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัว และ
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว ปั จจัยด้านเพื่อน ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของเพื่อน และปัจจัยด้านครู ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
การสู บบุหรี่ ของครู ปั จจัยจากโรงเรี ยน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ หรื อโรงเรี ยนสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมอิทธิ พลที่เกิดจากค่านิยมของสังคม ชุมชน
และสื่ อที่มีต่อพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของเยาวชนไทยโดยตรง ดังนั้นจึงสรุ ปกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดังแผนภูมิที่แสดงในรู ปที่ 1
ครอบครัว

ค่ านิยมของ
สั งคมต่ อการสู บ
บุหรี่

โครงสร้างครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว
บรรยากาศภายในครอบครัว
ขนาดครอบครัว
แบบแผนความผูกพันภายใน
Parents’ career
Awareness/ attitude/belief

ปัจจัยส่ วนบุคคล

เพื่อน
ความรู้
ความตระหนัก/ทัศนคติ/
ความเชื่อ

การตระหนักพิษภัย
บุหรี่

ครู

โรงเรียน
ได้ แก่
นโยบาย/
ขนาด/
ชื่อเสี ยง

ความรู้
ความตระหนัก/ทัศนคติ/
ความเชื่อ

สื่ อ

ชุ มชน
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมีเป้ าหมายในการปรับปรุ งสถานการณ์ที่กาลังมีปัญหาซึ่ ง
เกิดจากการร่ วมมือระหว่างนักวิจยั และสมาชิกผูม้ ีประสบการณ์ตรงและเป็ นผูเ้ ผชิญกับปั ญหานั้นๆ
มาร่ วมดาเนินการในการ 1) ระบุปัญหา (Identify problems) 2) วางแผน (Planning) 3) ลงมือปฏิบตั ิ (Action) และ 4)
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ประเมินผล (Evaluation) ดังปรากฏในรู ปที่ 2 กระบวนการจะหมุนกลับจนรู ปแบบเกิดขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลสาเร็ จและกาหนดเป็ นรู ปแบบได้
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ฝ่ายปกครองและอาจารย์ที่ยินดีเข้าร่ วมผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ครั้งนี้ และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือก คณะครู และ ผูป้ กครองซึ่งเป็ น
ตัวแทนระดับชั้น ในระหว่างภาคปลายปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549 กลุ่มนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 6 มีจานวนทั้งสิ้ น 106 คน ครู มีจานวนทั้งสิ้ น 80 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารระดับรองผูอ้ านวยการ อาจารย์ฝ่ายปกครอง ฝ่ ายวิชาการ และคณะครู จากหมวดวิชา
แนะแนว สุ ขศึกษาและพลานามัย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สร้างเสริ ม
ประสบการณ์ และอื่นๆ ผูป้ กครอง จานวนทั้งสิ้ น 58 คน และผูน้ าชุมชน เช่นนายอาเภอ หัวหน้า
สาธารณสุ ขอาเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหรื อนักวิชาการสาธารณสุ ข และหัวหน้าสานักงานการศึกษานอก
โรงเรี ยนจานวน 5 คน
ระบุปัญหาและวางแผน (Plan)

การประเมินผล/ สะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflection)
ปฏิบตั ิและสังเกต
(Action and Observation)

ปรับปรุ งแผน

รู ปแบบและกลวิธี
การพัฒนาความ
ตระหนักในพิษภัย
บุหรี่

การประเมินผล/ สะท้อนการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิและสังเกต

ปรับปรุ งแผน

รู ปที่ 2 กรอบกระบวนในการการศึกษา

ลักษณะของแหล่งศึกษา
แหล่งศึกษาประกอบด้วย
โรงเรี ยน 2 แห่งในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยน
แห่งที่ 1 มีจานวนนักเรี ยนประมาณ 1,500 คน มีครู จานวนทั้งสิ้ น 56 คน โรงเรี ยนแห่งที่ 2 มีจานวน
นักเรี ยนจานวนประมาณ 3,000 คน มีครู จานวนทั้งสิ้ น 167 คน โรงเรี ยนทั้งสองเข้าร่ วมโครงการ
โรงเรี ยนสี ขาว ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ในจังหวัดนครปฐม

การดาเนินการ
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การดาเนิ นการได้ดาเนินการเป็ น 2 วงรอบ โดยวงรอบที่ 1 นั้นดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus
group Discussion) จานวนทั้งสิ้ น 7 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดร่ วมกันทั้ง 2 โรงเรี ยนโดยประกอบด้วยนักเรี ยน
ชั้นมัธยม 1- 6 อาจารย์ และผูเ้ ปกครอง ส่ วนที่เหลือครั้งที่ 2-7 แบ่งเป็ นการดาเนินการโรงเรี ยนละ 3 ครั้ง
การดาเนิ นการมีการแบ่งเป็ นกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มครู และกลุ่มผูป้ กครองกลุ่มละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง
ส่ วนวงรอบที่ 2 นาผลสะท้อนจากวงรอบที่ 1 เข้าสู่ วงรอบที่ 2
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ภายหลังชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการร่ วมกิจกรรม ผลประโยชน์และอันตรายต่างๆ และสิ ทธิ
ในการถอนตัวออกจากโครงการและการเข้าร่ วมโครงการให้กบั ทั้งนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองแล้ว การขอ
ความยินยอมในการเข้าร่ วมโครงการเป็ นขั้นตอนต่อมา
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเข้าร่ วมกลุ่มอภิปรายเพื่อระบุ
ปั ญหา และวางแผนแก้ปัญหา ดาเนิ นการตามแผน ประเมินผล และสะท้อนคิดในการทากิจกรรม ข้อมูล
ความคิดเห็นของนักเรี ยน คณะครู และผูป้ กครองได้รับการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง
จากนั้นทีมผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการถอดเทป และวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดด้วยการจับประเด็นสาคัญ สรุ ปสาระ
เกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ปั ญหา การปฏิบตั ิ อุปสรรค และการแก้ไขปั ญหา และ
ปั จจัยเอื้อ ในแต่ละวงรอบของการรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
และนาเสนอข้อมูลในรู ปการบรรยายและนาเสนอข้อความ คาพูดประกอบ

ผลการศึกษา
รู ปที่ 3 แสดงถึงรู ปแบบและกลวิธีในการพัฒนาความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ซ่ ึงเป็ นผลการ
ดาเนินการ 2 วงรอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วงรอบที่ 1 การส่ งเสริมความรู้ และความเข้ าใจเกีย่ วกับพิษภัยบุหรี่ของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง
ปัญหา 1. นักเรี ยน ครู และ ผูป้ กครองที่เข้าร่ วมการวิจยั บางคนมีความรู ้และความเข้าใจในพิษภัย
ของบุหรี่ แต่ไม่ครบถ้วนซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และมีบางส่ วนที่เข้าใจไม่
ถูกต้องรวมทั้งใช้บุหรี่ เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์
2. นักเรี ยน ครู และ ผูป้ กครองที่เข้าร่ วมการวิจยั บางคนมีทศั นคติและความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ และพิษภัยบุหรี่ ไม่เหมาะสม ทั้งนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองบางส่ วนยังมีพฤติกรรม
การสู บบุหรี่ แบบไม่เหมาะสม ไม่ถูกสถานที่ตามที่กฎหมายกาหนด
3. นักเรี ยน ครู และ ผูป้ กครองที่เข้าร่ วมการวิจยั บางคนขาดความตระหนักในพิษภัยบุหรี่
การปฏิบัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพฤติกรรมสู บบุหรี่ ของ
นักเรี ยน/ปั จจัยส่ งเสริ มการสู บบุหรี่ ของนักเรี ยนจากผลการวิจยั เชิงสารวจ/พิษภัยและผลกระทบของบุหรี่
ต่อผูส้ ู บและผูเ้ กี่ยวข้อง และจัดเวทีให้เกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั นักเรี ยน ครู
และ ผูป้ กครองและหาแนวทางพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ รวมทั้งการเกิดเครื อข่ายการ
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ทางาน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการชิ้นส่ วนอวัยวะ การแสดงภาพโปสเตอร์ การฉายวิดิ
ทัศน์
การประเมินผล และการสะท้ อนกลับ ( Evaluation and Reflection) จากการประเมินด้วยการนาเสนอปาก
เปล่าประกอบ Flip chart และการแสดงบทบาทสมมุติ ทั้งครู นักเรี ยน และผูป้ กครองมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของยาสู บ และพิษภัยที่ส่งผลกระทบต่อผูส้ ู บโดยตรง และผูส้ ู บมือ
สอง เพิม่ ขึ้น เช่นเดิมคิดว่าบุหรี่ เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ งปอด เท่านั้น แต่เมื่อผ่านโปรแกรมแล้ว มี
ความรู ้ลึกซึ้ งมากขึ้นว่าบุหรี่ ก่อโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรง และเรื้ อรังเพิ่มขึ้น เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง มะเร็ งกล่อง
เสี ยง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดส่ วนปลาย เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
พบว่าพิษภัยบุหรี่ ยงั ส่ งผลร้ายแรงต่อคนใกล้ชิดที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ในฐานะผูส้ ู บมือสองอีกด้วย ซึ่ งความรู ้
ส่ วนนี้เอง ที่เสริ มความตระหนักให้สูงขึ้น จนถึงระดับที่ตอ้ งการแสดงออกในเชิงรุ กเพื่อปกป้ องตนเอง
และคนรอบข้างให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ความรู ้ในระดับนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้
ทั้งครู นักเรี ยน และผูป้ กครองพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ ได้ เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมี
นโยบายการเฝ้ าระวัง แต่ไม่ชดั เจน และไม่เป็ นระบบ ทาให้ไม่มีแรงผลักดันที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะขยาย
ผลไปสู่ นกั เรี ยน ครู หรื อผูป้ กครองคนอื่นๆ ได้ และไม่มีกระบวนการช่วยเหลือให้ผทู ้ ี่สูบบุหรี่ ให้สามารถ
เลิกบุหรี่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วงรอบที่ 2 การส่ งเสริมการดาเนินการพัฒนาความตระหนักในพิษภัยบุหรี่
ปัญหา 1. การดาเนิ นการพัฒนาความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ไม่ได้ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. นักเรี ยน ครู และ ผูป้ กครองมีความต้องการทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นในการพัฒนา ความ
ตระหนักในพิษภัยบุหรี่ เช่น การสื่ อสาร การให้การปรึ กษา บทบาทของพ่อแม่ การจัดกิจกรรมและ
การสอน เป็ นต้น
การปฏิบัติ
การส่ งเสริ มให้เกิดการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการ
โดยนักวิจยั จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการให้กบั กลุ่มนักเรี ยนแกนนา ครู ท้ งั โรงเรี ยน และผูป้ กครองเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
อย่างถูกต้องและเหมาะสม จานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน (โรงเรี ยนละ 1 ครั้ง)/ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (เล่า
เรื่ องราว) เพื่อส่ งเสริ มให้เห็นความสาคัญของการพัฒนาความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ ในกลุ่มนักเรี ยน
ครู และผูป้ กครองทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวร่ วมและการปฏิบตั ิจริ ง/ นาเสนอกลวิธีการดาเนินการพัฒนา
ความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ และประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความตระหนักใน
พิษภัยของบุหรี่ ในกลุ่มนักเรี ยน อย่างมีระบบและต่อเนื่ องในสถานการณ์จริ ง / ส่ งเสริ มให้มีการลงมือ
ปฏิบตั ิตามโครงการที่นกั เรี ยนและครู พฒั นาขึ้น อาทิเช่น การจัดทัศนศึกษาเยีย่ มชมการผ่าตัดผูป้ ่ วยด้วย
โรคที่สัมพันธ์กบั การสู บบุหรี่
การให้การปรึ กษาแก่นกั เรี ยนที่สูบบุหรี่ และพัฒนาศักยภาพทางด้าน
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ทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นให้กบั นักเรี ยน ครู และผูป้ กครองเพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาความตระหนัก
ในพิษภัยของบุหรี่ / การติดตามผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
1. เนือ้ หาของข้ อมูลทีส่ ่ งผ่ านให้ กบั แกนนา (นักเรียน/ ผู้ปกครอง/ ครู )
2.1 ส่ วนประกอบของบุหรี่ / การตอบสนองทางด้านร่ างกายและด้านจิตใจต่อ
สารประกอบในบุหรี่ ของผูส้ ู บโดยตรงและผูส้ ู บมือสอง/ ผลกระทบต่อสังคมจากการสู บบุหรี่ / ทัศนคติ
ของสังคมต่อการสู บบุหรี่
2.2 ทักษะต่างๆ ที่ใช้เพื่อการสร้างเสริ มศักยภาพเพื่อป้ องกันการใช้บุหรี่ ได้แก่ การ
จัดการปั ญหา (Problem Solving)/ การควบคุมตนเอง (Self-control)/ ความเชื่อมโยงกับความสามารถใน
การกระทาพฤติกรรมต่างๆ (Self-efficacy) การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ทักษะการสื่ อสารเพื่อการ
ช่วยเหลือ (นักเรี ยน)/ทักษะการให้การปรึ กษาและทักษะการจัดกิจกรรมและการสอน (ครู )/ ทักษะการ
สื่ อสารภายในครอบครัวและบทบาทของพ่อแม่ (ผูป้ กครอง) (การติดตามและการสอดส่ องดูแล การ
อบรมเลี้ยงดู เป็ นต้น)
2.3 การสร้างจิตสาธารณะ
2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการดาเนินการ ได้แก่ โปสเตอร์ รูปคนและเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ / แผ่นพับและสติกเกอร์ ต่างๆ/ วีดิทศั น์เกี่ยวกับเรื่ องราวของบุคคลตัวอย่างจริ งๆ และ
การผ่าตัดหัวใจ รวมทั้งตัวอย่างชิ้นเนื้ออวัยวะที่มีความผิดปกติเกี่ยวเนื่ องจากการสู บบุหรี่
3. กลวิธีการพัฒนาแกนนาเพือ่ พัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่
3.1 การสร้างความคุน้ เคยเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั กับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
3.2 การให้ขอ้ มูลเพื่อให้มีความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นควรดาเนินการโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องพิษภัยบุหรี่
3.3 กลยุทธ์ของการให้ขอ้ มูลหรื อการส่ งผ่านข้อมูลตามเนื้อหาที่พฒั นาควรใช้
การผสานกิจกรรมแบบ Edutainment และการใช้กระบวนการกลุ่ม (Group process) ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มรู ้สึกเป็ นพวกเดียวกันและสร้างพลังในการผลักดันซึ่ งกันและกัน รวมทั้งการอภิปรายกลุ่ม (Group
Discussion) และการแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
3.4 การนาความรู ้สึก เช่น ความรัก ความเสี ยใจ เป็ นต้น ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อผูท้ ี่มีความสาคัญกับเด็กมาเป็ นจุดสร้างความตระหนักถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
3.5 การเอื้ออานวยให้เห็นภาพของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
เช่น จานวนเงินที่ตอ้ งใช้เพื่อบุหรี่ เพื่อการรักษา สุ ขภาพที่สูญเสี ย เป็ นต้น
3.6 การสร้างความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการพัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่
รวมทั้งการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจในการดาเนินการพัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่
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ข้ อเสนอแนะจากนักเรียน
1. การให้ความรู ้และส่ งเสริ มความเข้าใจเกี่ยวข้องกับพิษภัยของบุหรี่ ควรจะ
เริ่ มต้นสอนในห้องเรี ยนตั้งแต่ประถมศึกษา ป.3 - 4 รวมทั้งการสร้างสานึกและความตระหนักร่ วมด้วย
2. ควรมีการให้ความรู ้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญร่ วมด้วย
3. ควรแสดงตัวอย่างปอดที่เป็ นมะเร็ ง ปอดดา ถุงลมโป่ งพองและอวัยวะต่างๆ
เพื่อช่วยให้เห็นภาพพจน์
4. การคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงมีความสาคัญเพื่อป้ องกันการเริ่ มสู บบุหรี่ ได้
5. การสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
ข้ อเสนอแนะจากครู และผู้ปกครอง
1. การป้ องกันต้องร่ วมมือกันหลายๆ ฝ่ าย ต้องร่ วมมืออย่างจริ งจัง
2. ครู และผูป้ กครองควรได้รับความรู ้เหมือนกัน ความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยได้มาก
3. บทเรี ยนเกี่ยวกับพิษอาจเป็ นส่ วนหนึ่ง สิ่ งที่ตอ้ งมีคือ การฝึ กทักษะ เช่นการ
จัดการกับปั ญหา การควบคุมตัวเอง เป็ นต้น
4. การเข้าใจเด็ก ครอบครัวและสิ่ งแวดล้อมจะทาให้เข้าใจปั ญหาที่แท้จริ ง
5. การจัดเสี ยงตามสายย้าเตือนความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ต่อสุ ขภาพผูส้ ู บ และผูส้ ู บมือสอง
ควรจัดให้สม่าเสมอ จัดอยูเ่ รื่ อยๆ จัดตอนเช้า ตอนเที่ยง ตอนเย็น จัดกิจกรรมชุมนุม ชุ มนุมในโรงเรี ยนที่มี
กิจกรรมต่างๆ ก็ควรมีกิจกรรมการต้านบุหรี่ เข้าสักหนึ่งกิจกรรมชุมนุม
6. ครู ผสู ้ อนควรจะสอดแทรกเข้าไปในบทเรี ยนสักเล็กน้อย ส่ วนมากวิชาที่สอดแทรกได้ง่ายคือ
จะเป็ นวิชาพลานามัย แต่อาจสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ ได้ทุกกลุ่มสาระ ทั้งสาระวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยครู ผสู้ อนปรับสาระที่สื่อพิษภัย
บุหรี่ ให้สอดคล้องกับสาระหลักได้
ปัจจัยเอือ้
1. ทัศนคติส่วนตัวของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด คณะครู ท้ งั หมดของโรงเรี ยนและผูป้ กครอง
เกี่ยวกับการสู บบุหรี่ และต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการสู บบุหรี่
2. นโยบายของโรงเรี ยนเกี่ยวกับการให้น้ าหนักความสาคัญของการเรี ยนการสอนมากกว่าการดูแล
นักเรี ยนอย่างเป็ นองค์รวม
3. ความเข้มแข็งของผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของนักเรี ยน (ฝ่ ายปกครอง)
4. ทัศนคติในการทางานเป็ นทีม/ ขนาดโรงเรี ยน (ซึ่ งส่ งผลต่อจานวนนักเรี ยนและจานวนครู )
5. ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของโรงเรี ยน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน (ครู ) นักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
สัมพันธ์ภาพระหว่างครู ฝ่ายปกครองและนักเรี ยน
ปัจจัยอุปสรรค
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1. กิจกรรมที่นกั เรี ยนและครู มีจานวนมาก การเข้าถึงทั้งครู และนักเรี ยนและการผสาน
การดาเนิ นการต่างๆของโครงการเข้ากับกิจกรรมของโรงเรี ยนจึงดาเนินการได้ค่อนข้างยาก
2. ผูป้ กครองไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องทางาน (ในกรณี ที่มีอาชีพรับจ้าง) ไม่
สามารถหยุดค้าขายเพราะจะทาให้ขาดรายได้ (ในกรณี ที่มีอาชีพค้าขาย) และต้องการพักผ่อนเนื่ องจาก
ทางานหนักมาทั้งสัปดาห์ ต้องการทางานบ้านและต้องการมีเวลาทากิจกรรมอื่นๆ
3. ภารกิจของครู มีจานวนมาก
4. การเรี ยนการสอนเป็ นแบบแยกส่ วนแบ่งเป็ นกลุ่มสาระวิชาขาดการเชื่อมโยง โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริ ง การเรี ยนเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการมีมากและไม่ได้นามาประสาน
รวมกับวิชาทางชีวติ
5. กิจกรรมบางอย่าง เช่นการทัศนศึกษานั้นต้องใช้เวลามากและค่าใช้จ่ายที่สูงและเด็กนักเรี ยน
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้จานวนมาก อีกทั้งยังเสี่ ยงต่อปั ญหาการรบกวนสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูป้ ่ วย และ
จริ ยธรรมการประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพอีกด้วย
6. ทักษะในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน เช่น ทักษะการจัดการปั ญหา ทักษะการคาดหวัง
ผลลัพธ์ในอนาคต (Outcome expectancy) ทักษะในการปฎิเสธ การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ น
ทักษะที่การฝึ กฝนต้องใช้เวลาในการฝึ กและติดตามผลไม่สามารถวัดได้ทนั ที
7. ผูป้ กครองไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้เนื่ องจากต้องทางาน (ในกรณี ที่มีอาชีพรับจ้าง) ไม่
สามารถหยุดค้าขายเพราะจะทาให้ขาดรายได้ (ในกรณี ที่มีอาชีพค้าขาย) และต้องการพักผ่อนเนื่ องจาก
ทางานหนักมาทั้งสัปดาห์ ต้องการทางานบ้านและต้องการมีเวลาทากิจกรรมอื่น
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* ทักษะต่างๆที่ใช้เพื่อการสร้างเสริ มศักยภาพเพื่อ

Edutainment

Appreciation Influence Control

ครอบครัว

ป้ องกันการใช้บุหรี่ ได้แก่
ทักษะการจักการปัญหา
ทักษะการควบคุมตนเอง
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง

ให้ความรู ้ เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
ให้ความรู ้และฝึ กทักษะการสื่ อสารและบทบาทของพ่อแม่**
การปรับทัศนคติ/ การพัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่
การสร้างจิตสาธารณะ**
*ทักษะต่างๆที่ใช้เพื่อการสร้างเสริ มศักยภาพเพื่อป้ องกันการใช้บุหรี่
ให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ /ฝึ กทักษะการสื่ อสาร**
การปรับทัศนคติ/ การพัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่
การสร้างจิตสาธารณะ** /การทัศนศึกษา***

องค์ กรอิสระ

ง
การสื่ อสารที่สร้างสรรค์

การตระหนักพิษภัยบุหรี่

เพือ่ น
โดยเฉพาะกับคนที่มี
ประสบการณ์***

Group Discussion

นโยบายรั ฐ/ โรงเรียน

นักเรียน

Group process

Story telling

สื่ อ

ให้ความรู ้ เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
ทักษะการสื่ อสารเพื่อการช่วยเหลือ **
การสร้างจิตสาธารณะ** / การทัศน
ศึกษา***

ครู

ให้ความรู ้ เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
ให้ความรู ้และฝึ กทักษะการทักษะการให้การปรึ กษาและ
ทักษะการจัดกิจกรรมและการสอน (ครู ) **
การปรับทัศนคติ/ การพัฒนาความตระหนักพิษภัยบุหรี่ **
การสร้างจิตสาธารณะ**/การทัศนศึกษา***

หน่ วยงานทางสุขภาพ***

Climate
/environment
al Setting

การจัดนิทรรศการ
การติดโปสเตอร์/
สติกเกอร์
การเฝ้ าระวัง
การจัดชมรม
การเล่นดนตรี / การ
แข่งกีฬา ฯลฯ

Role play

รู ปที่ 3 รู ปแบบการพัฒนาความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ในเยาวชนไทย

อภิปรายผล สรุปและการนาไปใช้
รู ปแบบการสร้างความตระหนักในนักเรี ยนมีเป้ าหมายทั้งในนักเรี ยนที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การสู บบุหรี่ และนักเรี ยนที่เคยมีประสบการณ์การสู บบุหรี่ มาก่อน ผลการศึกษาที่พบ
สามารถอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ และพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ซ่ ึงเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพได้มากมายนานัปการ ทั้งกับผูส้ ู บ
บุหรี่ โดยตรงและกับผูท้ ี่ได้รับควันบุหรี่ มือสอง ดังที่องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ ไว้ (องค์การอนามัย
โลก, http://www.who.int; http://www.tobaccopedia.org; http://www.bbc.co.uk, 10 สิ งหาคม 49; WHO,
2008) การพัฒนาหรื อเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั เยาวชน หรื อนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะริ ลองสู บบุหรี่
กลายเป็ นผูเ้ สพติด หรื อสู บบุหรี่ รายใหม่น้ นั ไม่เพียงแต่การให้ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ ให้กบั เยาวชน
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เท่านั้น ยังจาเป็ นต้องให้ความรู ้และฝึ กทักษะเกี่ยวกับการสื่ อสาร การปรับทัศนคติหรื อการพัฒนาความ
ตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ในระดับลึก(WHO Framework convention on Tobacco Control, 2004; Jacobson
P, Lantz P, Warner K, et al, 2001) ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายรู ปแบบ ทั้งจากพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ซึ่ งนับว่าเป็ นคุณครู คนแรกในชีวติ ของเยาวชน และบ้านถือเป็ นโรงเรี ยนแห่งแรกในชี วติ ของเยาวชน อีก
ทั้งเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมีบทบาทสาคัญที่สุดสาหรับเยาวชนไทย เป็ นต้นแบบความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมทั้งปวงให้กบั เยาวชน ด้วยเหตุน้ ี หากเยาวชนอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมในครอบครัวที่มีพ่อ แม่
ผูป้ กครองคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนสู บบุหรี่ เยาวชนจะซึ มซับรับรู ้วา่ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ เป็ นเรื่ อง
ปกติที่กระทาได้ เมื่อเยาวชนเติบโตเข้าสู่ วยั รุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่รักความท้าทาย ชอบริ ลองสิ่ งใหม่ๆ จึงง่ายต่อ
การริ ลองสู บบุหรี่ (Conrad KM., Flay BR. & Hill D., 1992) โดยไม่ได้ตระหนักในฤทธิ์ การเสพติดของ
นิโคตินในยาสู บ ซึ่ งมีฤทธิ์ รุนแรงเทียบเท่ากับการเสพติดเฮโรอิน หรื อโคเคน ขณะเดียวกันการที่พอ่ แม่
ผูป้ กครองสู บบุหรี่ จะทาให้มีแหล่งของบุหรี่ หรื อยาสู บที่เยาวชนจะหยิบฉวยมาริ ลองได้จากการที่ผใู ้ หญ่
วางสิ่ งเหล่านี้ไว้ในบริ เวณบ้าน โดยไม่คาดคิดว่าเยาวชนที่เป็ นบุตรหลานจะริ ลองนามาสู บ อีกประการการ
ที่พอ่ แม่ ผูป้ กครองสู บบุหรี่ ทาให้แนวทางการห้ามปราบเยาวชนไม่ให้ริลองสู บบุหรี่ ดว้ ยเหตุผลว่าไม่ดีกบั
เด็ก กระทาได้ไม่หนักแน่น เพราะเยาวชนจะโต้เถียงได้วา่ ก็ผใู ้ หญ่ทาไมยังสู บบุหรี่ ได้ไม่เห็นจะรู ้สึกไม่ดี
ตรงไหน ครอบครัวจึงเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญยิง่ และทรงอิทธิ พลอย่างสู งต่อการเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการ ตลอดจนหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ให้กบั เยาวชน ดังนั้นหากมีการสร้างความผูกพันระหว่าง
กันในครอบครัว ผ่านการอบรมเลี้ยงดูดว้ ยความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อกัน และ การ
ตระหนักถึงการเป็ นต้นแบบที่ดีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการไม่สูบบุหรี่ ดว้ ย จึงเป็ นเสมือนภูมิคุม้ กันหรื อ
ปัจจัยที่ปกป้ องเยาวชนจากการสู บบุหรี่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ เมื่อเยาวชนเติบโตขึ้น ช่วงเวลานี้ โรงเรี ยนเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และ
หล่อหลอมทัศนคติ และพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เยาวชนในยุคปั จจุบนั เยาวชนส่ วนใหญ่ใช้เวลาอย่างน้อย
1 ใน 3 ของแต่ละวันอยูท่ ี่โรงเรี ยนกับเพื่อนวัยเดียวกัน และมีคุณครู เป็ นผูร้ ับหน้าที่อบรม ปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม และการแสดงพฤติกรรมทุกด้านทั้งส่ วนตัว การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนวันเดียวกัน เพศ
เดียวกัน หรื อต่างวัย ต่างเพศกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการสู บบุหรี่ เยาวชนจะได้รับอิทธิ พลจากเพื่อนเป็ น
อย่างมาก เพราะธรรมชาติของวัย ทาให้เยาวชนใส่ ใจกับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนวันเดียวกันมาก
ต้องการเป็ นที่ยอมรับ และเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม ในทานองเดียวกันครู นอกจากทาหน้าที่อบรมสัง่ สอน
ให้ความรู ้ในวิชาการต่างๆ แล้ว พฤติกรรมการแสดงออก หรื อทัศนคติของคุณครู ที่แสดงออกมาทั้งใน
เวลาสอน หรื อทากิจกรรมร่ วมกับเยาวชน มีบทบาท และถ่ายทอดสู่ การรับรู ้ และเป็ นแบบอย่างให้เยาวชน
เลียนแบบโดยตั้งใจ และโดยไม่ต้ งั ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยนจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาไปสู่ การมี
พฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อไม่สูบบุหรี่ ในเยาวชน ด้วยเหตุน้ ี หากเยาวชนพบเห็นภาพการสู บบุหรี่ จากคุณครู
ในโรงเรี ยน
เยาวชนก็พร้อมซึ มซับรับรู ้พฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็ นวัฒนธรรมหรื อพฤติกรรมปกติ
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(Normalization) ที่กระทาได้ และน่าเอาอย่าง ดังนั้นหากคุณครู ตอ้ งการหรื อปรารถนาไม่ให้เยาวชนริ ลอง
สู บบุหรี่ คุณครู จาเป็ นต้องทาตัวเป็ นแบบอย่างผูไ้ ม่สูบบุหรี่ เสี ยก่อน และคอยอบรมปลูกฝังให้เยาวชนรับรู ้
รับทราบพิษภัยบุหรี่ ต่อสุ ขภาพ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หรื อการสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ หรื อได้ไม่
คุม้ เสี ยให้เยาวชน ทั้งผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชาปกติ หรื อผ่านการทากิจกรรมนอก
หลักสู ตร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาทักษะชีวติ แบบบูรณาการให้เยาวชนเติบโตในทุกมิติ อย่าง
สมบูรณ์
และเกิดการเรี ยนรู ้วา่ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ไม่ใช่พฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมปกติอีกต่อไป
(Glantz S., 1996; Geckova A, van DiJk JP, van Ittersum-Gritter T, et al., 2002)

นอกจากนี้หากโรงเรี ยนมีการกาหนดหรื อประกาศเป็ นนโยบายที่ชดั เจน และเป็ นที่รับทราบโดย
ทัว่ กันในการจัดให้โรงเรี ยนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ และมีการกวดขันให้ทุกภาคส่ วนให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอย่างจริ งจัง จะช่วยปกป้ องนักเรี ยนในกลุ่มริ ลองสู บบุหรี่ ไม่ให้มีโอกาสริ ลองหรื อสู บบุหรี่
ในพื้นที่ หรื ออาณาบริ เวณของโรงเรี ยนมากนัก เช่นเดียวกันกับพื้นที่ในบริ เวณบ้าน หากพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ไม่มีการสู บบุหรี่ ในบ้าน โอกาสที่เยาวชน หรื อนักเรี ยนจะริ ลองสู บบุหรี่ จะลดน้อยลงไป การเข้าถึงบุหรี่
หรื อยาสู บจะลดลง และการเลียบแบบพฤติกรรมการสู บบุหรี่ จะน้อยลงเช่นเดียวกัน ซึ่ งนับเป็ นเกราะคุม้
กันเยาวชนไม่ให้กลายเป็ นผูส้ ู บบุหรี่ รายใหม่ได้ (LH Poulsen, M Osler, C Roberts, P Due, M T Damsgaard
and B E Holstein, 2002)

เพื่อนมีบทบาทในการเป็ นตัวแบบที่สาคัญสาหรับเยาวชนอีกหนึ่งปัจจัย(Institute of Medicine,
1994) เพราะเพื่อนเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ใกล้ชิด และเข้าใจธรรมชาติของเยาวชนมากที่สุด ดังนั้นเพื่อจึงปั จจัย
ทางสิ่ งแวดล้อมทั้งที่ดี คือการไม่สูบบุหรี่ และเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดี คือชักชวนเยาวชนให้ไปริ ลองสู บ
บุหรี่ ดังนั้นหากมีการดูแลให้เยาวชนคนหากับเพื่อนที่ไม่สูบบุหรี่ และมีกิจกรรมที่เสริ มสร้างทักษะ และ
สติปัญญาในทางสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรื อท่องเที่ยวผ่อนคลายความเครี ยดจากการ
เรี ยน และจากปั ญหาพัฒนาการทางสังคมตามวัยอย่างพอเหมาะพอควร เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ดี และไม่สูบบุหรี่ แต่หากเยาวชนคบหากับเพื่อนที่สูบบุหรี่ ยอมมีโอกาสที่จะถูกชักชวนให้ริลอง
สู บบุหรี่ (C P Wen, SP Tsai, TY Cheng, CC Hsu, T Chen and HS Lin, 2005) หรื อเยาวชนที่ขาดการดูแลใส่
ใจ ช่วยเหลือในการไขความเครี ยด หรื อไม่ได้รับความเข้าใจจากผูใ้ หญ่ท้ งั พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อคุณครู
เยาวชนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ ยงที่จะสู บบุหรี่ และกลายเป็ นผูส้ ู บบุหรี่ รายใหม่ต่อไปในอนาคต ด้วยฤทธิ์ ของ
การเสพติดที่รุนแรงของนิโคตินนัน่ เอง ดังนั้นการให้ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ จึงจาเป็ นต้องเข้มข้น และ
สม่าเสมอเพียงพอ และบูรณาการการพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ รู้จกั การปฏิเสธคาชักชวน
จากเพื่อนให้สูบบุหรี่ และสามารถสื่ อสารชักชวนเพื่อนที่สูบบุหรี่ ให้เห็นภัยอันตรายที่จะได้รับจากควัน
บุหรี่ ท้ งั จากการสู บโดยตรง หรื อการได้รับควันบุหรี่ มือสอง จากกลุ่มเพื่อน สภาพสังคมรอบข้าง ทั้งที่
บ้าน ที่โรงเรี ยนหรื อในสังคมทัว่ ไป
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เยาวชนจนกลายเป็ นความ
ตระหนักอย่างชัดแจ้งถึงบรรยากาศทางสังคมต่อการสู บบุหรี่ เห็นคุณค่าในตนเอง และเชื่อมัน่ ในตนเอง
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สามารถควบคุมตนเอง และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ประสบได้อย่างสร้างสรรค์ จนสามารถเป็ นเยาวชนคนรุ่ น
ใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ ได้ในที่สุด
การพัฒนาความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ให้กบั เยาวชน จึงจาเป็ นต้องประสานงานกันอย่างบูรณา
การทั้งจากกลุ่มเยาวชน พ่อแม่ ผูป้ กครอง ตลอดจนคุณครู และโรงเรี ยน โดยให้เยาวชน และทุกภาคส่ วน
เข้ามามีส่วนร่ วม ตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการเหมาะสมกับวัย การดาเนินการตามแผนงานที่สร้างสรรค์พฒั นาขึ้น ซึ่ งทีมผูว้ จิ ยั พบว่ากิจรรมที่
เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพควรต้องบูรณาการระหว่างการสั่งสมความรู ้ และการสร้าง
ความสนุกสนาน ความบันเทิง และความตื่นเต้น ท้าทาย การเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เรี ย นรู ้สิ่งใหม่อย่างรู ้
แจ้งเห็นจริ ง
จึงจะได้รับการยอมรับจากเยาวชนและกระตุน้ ให้เยาวชนเกิดการเรี ยนรู ้ในระดับลึกได้มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การพาไปทัศนศึกษาให้เยาวชนได้พบเห็นของจริ ง ยิง่ ได้
พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย ได้มองเห็น ได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยจัดกิจกรรมเป็ นกลุ่ม หรื อ
หรื อการสื่ อผ่านการบอกเล่าจากตัวแทนผูท้ ี่มีประสบการณ์ได้รับพิษภัยบุหรี่ รูปแบบต่างๆ เช่น จากผูป้ ่ วย
โรคหัวใจ ผูป้ ่ วยโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งกล่องเสี ยงจากชมรมผูไ้ ร้กล่อง
เสี ยงแห่งประเทศไทย เป็ นต้น กิจกรรมในลักษณะนี้จะยิง่ เสริ มทาให้เยาวชนเกิดการเรี ยนรู ้ระดับลึกจน
กลายเป็ นทัศนคติ และค่านิยมหรื อวัฒนาธรรมใหม่ ที่มีความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ที่ยงั่ ยืน
อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เยาวชนได้มีบทบาทมีการดาเนิ นการ หรื อกระทาด้วย
ตนเอง อาจไม่ยงั่ ยืน คงตัวตลอดไปที่สุดจาเป็ นต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุ งให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับบริ บท และปั จจัยในสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกระบวนการนี้ยงั จาเป็ นต้องกระตุน้ ให้เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการติดตามประเมินผลด้วยตนเองเพื่อที่เยาวชนจะมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึนด้วย จนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ฝังแน่น และยัง่ ยืนในเยาวชนไปตราบนานเท่านาน
สรุ ป และเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการปกป้ องเยาวชนไทยจากพิษ
ภัยบุหรี่ จาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการในการสร้างความตระหนักในพิษภัยบุ หรี่ ระดับเข้มข้นจากทุกภาค
ส่ วนอย่างจริ งจัง ซึ่ งต้องเกิดจากความร่ วมมือกันของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องมีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่ อง กลวิธีที่ใช้มีความหลากหลายและใช้อุปกรณ์ที่สามารถสื่ อได้ท้ งั ข้อความและกระทบต่อ
ความรู ้สึกและสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ ความรู ้ ทักษะต่างๆ อาทิเช่น
ทักษะการแก้ปัญหา การควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
เป็ นต้น ควรได้รับการพัฒนา และเพื่อให้เกิดการนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งควรมีการนาความรู ้และการ
พัฒนาทักษะต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้าการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ตลอดจนนโยบายต่างๆ ควรมีการ
ดาเนินการประกาศอย่างชัดเจนและมีผลบังคับใช้อย่างจริ งจัง

16

เอกสารอ้างอิง
Bellow, B. & Wayne, D. (1991).

Prevention of smoking among school children: a

review of research and recommendations. Health Education Journal. 50 (1). pp 3-8.
WHO (2000) World no tobacco day: tobacco kills. Don’t be duped (31 May 2000)
Geneva, Switzerland.http://www.who.int/toh.
WHO (2008) World no tobacco day: Smoke free environment (31 May 2007).
Geneva, Switzerland. http://www.who.int/toh.

ผ่องศรี ศรี มรกต และรุ ้งนภา ผาณิ ตรัตน์ (2548) รายงานการสารวจความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์
พฤติกรรมการบริโภคยาสู บ และปัจจัยที่เกีย่ วข้ อง เพือ่ พัฒนารู ปแบบและกลวิธีการสร้ างเสริม
ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย (เอกสารอัดสาเนาต้นฉบับ) ศูนย์วิจยั ทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สานักงานสถิติแห่งชาติ (2547). สถานการณ์ การสู บบุหรี่ .
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q2/article2004june01p2.htm.
Tyas SL, Pederson LL (1998) Psychosocial factors related to adolescent smoking : a critical reviews of
the literature. Tobacco Control. 7: 409-20.
Kobus K,.(2003) Peers and adolescent smoking. Addiction. 98 (s1) May; s37-55.
Geckova A, van DiJk JP, van Ittersum-Gritter T, et al.(2002) Determinants of adolescents smoking
behavior : a literature review. Cent Eur J Public Health. Sep 10(3); 79-87.
Glantz S. (1996) Preventing tobacco use – the youth access trap. Am J. Public Health.86; 156 -8.
Hill D.(1999) Why we should tackle adult smoking first. Tobacco Control. 8: 333-5.
Conrad, KM., Flay BR. & Hill D. (1992) Why children start smoking cigarettes: predictors of
onset. Addiction. 87(12); 1711-1724.
Reid DJ, McNeill AD, Glynn TJ.(1995) Reducing the prevalence of smoking in youth in Western
countries; an international review. Tobacco Control. 4: 266-77.
LH Poulsen, M Osler, C Roberts, P Due, M T Damsgaard and B E Holstein (2002) Exposure to teachers
smoking and adolescent smoking behaviour : analysis of cross sectional data from Denmark.
Tobacco Control 11: 246-251.
C P Wen, SP Tsai, TY Cheng, CC Hsu, T Chen and HS Lin (2005) Role of parents and peers in
influencing the smoking status of high school students in Taiwan. Tobacco Control.14(Suppl 1) i10i15.

