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เครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ (2557) ตระหนัก
ถึงความสําคัญของบทบาทพยาบาลในฐานะบุคลากรดานสุขภาพทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จากการ
เปนบุคลากรตนแบบของการไมสูบบุหรี่ มีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พยาบาลเปนบุคลากรดานสุขภาพที่มีจํานวนมากที่สุดในทีมสุขภาพที่ใหเวลา
มากทีส่ ดุ ในการบริการสุขภาพแกผรู บั บริการทัง้ ในโรงพยาบาลและในชุมชน การพัฒนาแผนงานโครงการเพือ่ สังคมไทย
ปลอดควันบุหรีโ่ ดยพยาบาล เปนพันธกิจหลักของเครือขายพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย โดยไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือขายพยาบาลฯ ดําเนินงานโดย
สนับสนุนดานวิชาการ ทุนสนับสนุน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงานโครงการสูสาธารณะ ทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ ซึง่ ไดกอ ตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2548 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ และไดดาํ เนินงานเพือ่ สงเสริมใหพยาบาลปฏิบตั ติ ามจรรยาปฏิบตั สิ าํ หรับบุคลากรดานสาธารณสุข
กับการควบคุมยาสูบมาอยางตอเนื่อง โดยดําเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบในบทบาทของพยาบาล ทั้งในดานการ
ปองกันผูสูบบุหรี่รายใหม การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ การปองกันผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ทั้งในโรงพยาบาล ในสถาน
ประกอบการ ในชุมชน และในทัณฑสถาน ตลอดจนดําเนินการสงเสริมใหบรรจุเนือ้ หาเรือ่ งการควบคุมยาสูบในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย ทีไ่ ดรบั การรับรองจากสภาการพยาบาล มีงานวิจยั
และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลที่ไดเผยแพรจํานวนมาก สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตรดานการควบคุมยาสูบอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ประสบความสําเร็จเปนอยางดีตาม
วัตถุประสงค บรรลุตัวชี้วัดในการดําเนินงาน ไดผลักดันใหงานดานการควบคุมยาสูบบูรณาการเขาสูงานประจํา รวมถึง
การขยายภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดการประสานพลังรวมแรงกันสูเปาหมายที่ไดตั้งไว
การควบคุมการบริโภคยาสูบ การปองกันนักสูบหนาใหม และการรณรงคสงิ่ แวดลอมปลอดควันบุหรีต่ ามนโยบาย
ของประเทศ จะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดความยั่งยืนไดนั้น บทบาทพยาบาลจะตองสอดคลองกับ
*รองศาสตราจารย ประธานเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
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แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ตลอดจนรวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิดในทุกภาคสวนทั้งฝายการ
จัดการศึกษาและฝายปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ บรรลุเปาหมายในการลดอัตราและปริมาณการสูบบุหรี่ ลดอัตราการสัมผัส
ควันบุหรีม่ อื สอง และเพิม่ พืน้ ทีป่ ลอดบุหรีใ่ นสังคมไทย เครือขายพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย จึงดําเนินการ
ดานการเสริมสรางศักยภาพพยาบาล ซึง่ เปนบุคลากรวิชาชีพทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ดุ ในระบบสุขภาพ ใหมคี วามรูแ ละตระหนัก
จนถึงระดับใหความสําคัญและแสดงบทบาทความรับผิดชอบตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพในดานการควบคุมยาสูบ และ
มีบทบาทรวมในการผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ดังนั้นจึงไดพัฒนาแผนงาน
เครือขายพยาบาลขับเคลือ่ นการควบคุมยาสูบ เพือ่ ใหพยาบาลดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบไดสอดคลอง เกิดความ
ตอเนื่อง และสามารถลดจํานวนผูสูบบุหรี่ได ตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ในปจจุบัน
พัฒนาการแผนงานโครงการเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึง
พ.ศ. 2556 นัน้ เริม่ จากการดําเนินโครงการชวยเลิกบุหรีใ่ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในคลินกิ บําบัดผูต ดิ ยาเสพติด และ
เริ่มขยายโครงการไปถึงระดับโรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการปฐมภูมิในชุมชน โดยดําเนินงานทั้งในกลุมผูปวยที่พัก
รักษาในโรงพยาบาล ผูปวยนอก ญาติ/ครอบครัวผูปวยและหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
ทุกระดับ ถึงป พ.ศ. 2551 เครือขายพยาบาลฯรวมกับกรมราชทัณฑไดเริ่มโครงการชวยเลิกบุหรี่และจัดสิ่งแวดลอม
ปลอดควันบุหรีใ่ หแกผตู อ งขัง ซึง่ สามารถชวยใหผตู อ งขัง ผูช ว ยเหลือผูป ว ยในโรงพยาบาลราชทัณฑ และเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
สามารถลดและเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ และดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ เครือขายพยาบาลฯยังสนับสนุน
การเขียนตํารา “บุหรี่และสุขภาพ” ซึ่งไดปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2556 เพื่อใชในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล
รวมถึงผลักดันใหมีขอสอบที่มีเนื้อหาดานการควบคุมยาสูบในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง
และชั้นสองของสภาการพยาบาล อีกดวย
สําหรับแผนงานเครือขายพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 ไดกาํ หนดกลยุทธการ
ดําเนินการไว 8 กลยุทธ ไดแก
1. พัฒนาบทบาทพยาบาลในการควบคุมยาสูบในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการควบคุม
ยาสูบแหงชาติ
2. พัฒนาระบบการใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อสงเสริมการเลิกเสพยาสูบ
3. พัฒนาสมรรถนะการชวยเลิกบุหรี่สําหรับพยาบาลผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาพยาบาล
5. ขยายแกนนํานักศึกษาพยาบาลและพัฒนาความเขมแข็งในการควบคุมยาสูบของชมรมนักศึกษาพยาบาล
สรางสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมทัง้ คนหารูปแบบการดําเนินการของชมรมทีม่ ผี ลงานดีเดนเพือ่ ใหเกิดการดําเนินการ
ควบคุมยาสูบอยางกวางขวาง ตอเนื่องและยั่งยืน
6. สนับสนุน สงเสริมและผลักดันใหเกิดพยาบาลตนแบบในการดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบ
7. พัฒนาองคความรูดานการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลสําหรับพยาบาล และเพื่อใหพยาบาลสามารถนําไป
ประยุกตใชไดเหมาะสมกับบริบทในการใหบริการ
8. พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่ที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูง อาทิ ในชุมชน และทัณฑสถาน ใหมีสภาพปลอดบุหรี่
ทั้งนี้ ไดกําหนดแผนงานเพื่อตอบสนองกลยุทธการดําเนินงาน จํานวน 4 แผนงานหลัก และโครงการภายใต
แผนงานหลัก ไดแก
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แผนงานที่ 1 การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม
โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีเปาหมายเพื่อสราง
ความเขมแข็งของ “ชมรมนักศึกษาพยาบาล สรางสังคมไทยปลอดบุหรี”่ ของแตละสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยสนับสนุน
แกนนํานักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ใหจัดกิจกรรมรณรงคดานการควบคุมยาสูบและ
สรางสังคมปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน เพื่อดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ
พ.ศ. 2553- 2557 ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม มียุทธวิธีการใหความรูแกเยาวชนและครู
และสงเสริมใหทกุ คนมีสว นรวมในกิจกรรมการรณรงคตอ ตานการบริโภคยาสูบ ไดแก ครูและนักเรียนหรือเยาวชน รณรงค
และสรางเครือขายทางสังคมเพื่อปองกันการริเริ่มสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง ดําเนินการใหโรงเรียนปลอด
บุหรี่ สนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพใหเปนผูนําในการควบคุมยาสูบ รวมทั้งคนหารูปแบบของชมรมฯที่มีผลงานดีเดน
เพื่อเปนแบบอยางการดําเนินงานของนักศึกษาพยาบาลรุนใหม ที่มุงใหเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และรวมกัน
สรางสังคมใหปลอดจากควันบุหรี่อยางยั่งยืน

แผนงานที่ 2 การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใชยาสูบ
โครงการที่ 2.1 การพัฒนาสมรรถนะการชวยเลิกบุหรีส่ าํ หรับพยาบาลผูด แู ลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง มีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลผูดูแลผูปวยเรื้อรังใหมีสมรรถนะชวยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบุหรี่เปนปจจัย
ที่สําคัญของการเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) ซึ่งกอใหเกิดโรคเรื้อรังเกือบทุกโรค เชน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดงสวนปลายตีบตันโดยเฉพาะผูปวยเบาหวานมี
โอกาสเกิดหลอดเลือดแดงตีบตันจากพยาธิสภาพของโรคเบาหวาน ถาผูป ว ยเบาหวานสูบบุหรี่ จะทําใหหลอดเลือดแดงตีบตัน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงที่ขา นําไปสูการถูกตัดขา ดังนั้นผูปวยโรคเรื้อรังดังกลาวตองไดรับการ
ชวยใหเลิกบุหรี่ทุกคน พยาบาลที่ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจึงตองมีสมรรถนะในการชวยผูปวยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ แตพบวา
พยาบาลผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังสวนใหญมีความสามารถจํากัดในการใหคําแนะนําผูปวยเพื่อใหเลิกบุหรี่ได เครือขาย
พยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการชวยเลิกบุหรี่สําหรับพยาบาลผูดูแล
ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ซึง่ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติดา นการสงเสริมใหผบู ริโภคลดและเลิกใชยาสูบ
โครงการที่ 2.2 การพัฒนาระบบการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ สงเสริมการเลิกเสพยาสูบ เปาหมาย
เพือ่ ใหพยาบาลใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ สงเสริมการเลิกเสพยาสูบในงานประจําอยางเปนระบบ เพือ่ ชวยใหพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลในการชวยผูปวยใหเลิกเสพยาสูบไดงาย สะดวก และเปนมาตรฐานเดียวกัน
โครงการที่ 2.3 การเสริมสรางความเขมแข็งการจัดการเรียนการสอนการควบคุมการบริโภคยาสูบเขา
สูหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ทีค่ รอบคลุมประเด็นสําคัญใหเขาสูห ลักสูตรการศึกษาพยาบาลอยางเปนระบบโดยไมจาํ เปนตองเพิม่ หนวยกิตในหลักสูตร
และจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบสําหรับอาจารยพยาบาล

แผนงานที่ 3 การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่
โครงการที่ 3.1 การคนหาและสรางพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานการสรางชุมชน/องคกรปลอดบุหรี่
มีเปาหมาย เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาล และบุคคลตนแบบที่มีบทบาทสําคัญดานการสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ และ
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มีบทเรียนการดําเนินงานในการปรับเปลีย่ นคานิยมทางสังคมของชุมชนและองคกรเพือ่ การไมสบู บุหรีใ่ นบาน/ทีส่ าธารณะ
เพื่อการขยายผลดานการควบคุมยาสูบตอไป
โครงการที่ 3.2 การสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ในสถานพินิจและทัณฑสถาน มีเปาหมายเพื่อสนับสนุน
ใหมกี ารควบคุมยาสูบและระบบบริการเลิกบุหรีใ่ นสถานพินจิ และทัณฑสถานซึง่ เปนบุคคลชายขอบทีไ่ มคอ ยมีผคู าํ นึงถึง
ภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการกับงานประจําเพือ่ สงเสริมการเขาถึงบริการเลิกยาสูบทัง้ สรางระบบการพัฒนาใหสถานพินจิ
และทัณฑสถานเปนเขตปลอดบุหรี่

แผนงานที่ 4 การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลในการดําเนิน
งานเพื่อควบคุมยาสูบ
โครงการที่ 4.1 การจัดการและเผยแพรความรูดานการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลสูสังคม มีเปาหมาย
เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรความรู และกิจกรรมการดําเนินโครงการ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการชวยให
เลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล ผานสือ่ เครือขายสังคมออนไลน อินเตอรเน็ต และสือ่ อืน่ ๆ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการรวบรวมสมาชิกเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย
โครงการที่ 4.2 การขยายเครือขายการสรางเสริมสมรรถนะของพยาบาลในแหลงปฏิบัติใหมีความรู
ดานการควบคุมยาสูบ โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหพยาบาลในแหลงฝกปฏิบตั ิ มีความรูด า นการควบคุมยาสูบ และสามารถ
บูรณาการความรู การควบคุมยาสูบเขากับงานประจํา สามารถพัฒนาบริการสุขภาพดานควบคุมยาสูบใหแกผรู บั บริการ
อยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 4.3 การขยายภาคีแนวรวม สรางการมีสวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายแกน
นําสหสาขาวิชาชีพปลอดบุหรีใ่ นระดับตําบลและหมูบ า นดานการควบคุมยาสูบ มีเปาหมายเพือ่ พัฒนากําลังคนใน
ระดับตําบลในทุกสาขาวิชาชีพ ใหมีความรู และสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานตามแผนงานควบคุมยาสูบ
ระดับตําบลและหมูบานในจังหวัดที่เขารวมโครงการ
แผนงานและโครงการภายใตแผนงานเหลานี้ จะสามารถดําเนินการไดอยางลุลว ง โดยการสนับสนุนดานวิชาการ
และทักษะ ทั้งจากเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย และ เครือขายอื่นๆ ในการรณรงคเพื่อสังคม
ไทยปลอดควันบุหรี่ อยางไรก็ดี พยาบาลเปนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่ปฏิบัติงานใกลชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งแตแรก
เกิด จนถึงวัยทายของชีวติ การพัฒนาศักยภาพพยาบาล และการพัฒนากิจกรรมการพยาบาลเพือ่ ชวยใหเลิกบุหรีใ่ หเปน
สวนหนึ่งของงานประจําในทุกๆกิจกรรมการพยาบาล จะสามารถชวยใหสังคมไทย เปนสังคมไรควันบุหรี่ไดในอนาคต
สําหรับผูสนใจสมัครสมาชิกเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทยสามารถสงใบสมัคร เพื่อรับทราบ
ขอมูล ขาวสารของเครือขายพยาบาลฯ ไดที่สํานักงานเครือขายพยาบาลฯ ณ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

เอกสารอางอิง
เครือขายพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ. (2557). แผนงานเครือขาย
พยาบาลขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2557-2559. กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. (เอกสาร).
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