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นักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอดบุหรี่” ดวยคณะ
กรรมการเครือขายพิจารณาเห็นศักยภาพของนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งเปนกําลังสําคัญของทีมสุขภาพและอยูในวัย
เรียนรู ในอนาคตตอไปจะสําเร็จการศึกษาเปนพยาบาล
วิชาชีพ และจะเปนตนแบบของผูนําทางดานสุขภาพ จึง
ไดจดั ใหนกั ศึกษาพยาบาลเปนสวนหนึง่ ในการดําเนินงาน
ใน แผนงานที่ 3.1 “โครงการขยายเครือขายแกนนํา
นักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอดบุหรี”่ กลุม เปาหมาย
คือนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศและดําเนินการตอเนื่อง
ตลอดมา ตั้งแต พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนรูป
แบบกระบวนการดําเนินงานใหเขากับบริบทของแตละ
สถาบัน เมือ่ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบ
แหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 จึงมีการปรับแผนงานโดย
คณะกรรมการเสนอใหมกี ารจัดตัง้ “ชมรมนักศึกษาพยาบาล
สรางสังคมไทยปลอดบุหรี”่ เพือ่ ใหมกี ารดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องทุกป ภายใตโครงการ “นักศึกษาพยาบาลยุคใหม
กาวไกลดวยหัวใจไรควันบุหรี่” ใน พ.ศ. 2555

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาพยาบาล ในรูปแบบ
การสรางสรรคการมีสว นรวมเพือ่ สังคมไทยปลอดควันบุหรี่
เปนพันธกิจหนึ่งของแผนงานเครือขายพยาบาลเพื่อการ
ควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนดาน
วิชาการ ทุนกิจกรรม เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาล
สรางสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผย
แพรกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาลสถาบันตางๆ ที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนโครงการ ซึง่ จะชวยสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาล
มีศกั ยภาพ ดานความรูเ กีย่ วกับพิษภัยของบุหรี่ การรณรงค
สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ และการชวยใหเลิกบุหรี่เมื่อ
สําเร็จการศึกษาตอไป
เครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหง
ประเทศไทย เปนเครือขายความรวมมือที่ใหความสําคัญ
ดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ไดเริม่ ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในการรณรงคดานการควบคุมยาสูบและสราง
สังคมไทยปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2550 การจัดโครงการที่สําคัญ
มากโครงการหนึ่ง คือ “โครงการขยายเครือขายแกนนํา
* รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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เลิกสูบบุหรี่
7. ดูแลครอบครัวใหเปนครอบครัวปลอดบุหรีอ่ ยาง
ยั่งยืน
ใน พ.ศ. 2550 แกนนํานักศึกษาพยาบาลไดจัด
โครงการรณรงคสรางสังคมไทยปลอดบุหรีร่ วม 28 โครงการ
และจัดกิจกรรมอืน่ ๆอีก รวม 155 กิจกรรม ผูเ ขารวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 21,284 คน การดําเนินการ “โครงการขยายเครือ
ขายแกนนํานักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอด
บุหรี่” ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่อง มีนักศึกษาจากสถาบันการ
ศึกษาพยาบาลตางๆใหความสนใจ จัดโครงการ/กิจกรรม
โดยมี องคกรทีเ่ ขมแข็งเขามามีสว นรวมในการวางแผนงาน
คือ ชมรมนิสติ นักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย รวมกัน
จัดการรณรงคดานการควบคุมยาสูบภายใตโครงการ
“นักศึกษาพยาบาลไทย ใสใจสุขภาพ” โดยจัดเปนแผนงาน
หนึง่ ของชมรมนิสติ นักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย การ
จัดโครงการดังกลาว ไดดําเนินอยางตอเนื่อง ดังนี้
พ.ศ. 2551 มีสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยแกน
นํานักศึกษาพยาบาล จัดโครงการ/กิจกรรมในการควบคุม
ยาสูบ 64 สถาบัน มีการจัดโครงการ “นักศึกษาพยาบาล
ไทย ใสใจสุขภาพ” จํานวน 41 โครงการ รวมกิจกรรมที่จัด
จํานวน 377 กิจกรรม มีผูเขารวมจํานวน 18,142 คน
พ.ศ. 2552 มีสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยแกนนํา
นักศึกษาพยาบาล จัดโครงการ/กิจกรรมในการควบคุม
ยาสูบ 40 สถาบัน มีการจัดโครงการ “นักศึกษาพยาบาลไทย
ใสใจสุขภาพ” จํานวน 37 โครงการ รวมจํานวนกิจกรรมที่
จัดจํานวน 410 กิจกรรม มีผเู ขารวมกิจกรรมจํานวน 14,560
คน
พ.ศ. 2553-2554 มีสถาบันการศึกษาพยาบาล โดย
แกนนํานักศึกษาพยาบาล จัดโครงการ/กิจกรรมในการ
ควบคุมยาสูบ 41 สถาบัน มีการจัดโครงการ “นักศึกษา
พยาบาลไทย ใสใจสุขภาพ”จํานวน 72 โครงการ รวม
กิจกรรมทีจ่ ดั จํานวน 740 กิจกรรม มีผเู ขารวมกิจกรรมจํานวน
27,066 คน

โครงการใน แผนงานที่ 1 เริ่มตนใน พ.ศ. 2550
เปนโครงการของแกนนํานักศึกษาพยาบาลที่ไดรับความ
รวมมือจากเครือขายแกนนํานักศึกษาพยาบาลทุกภูมภิ าค
ของประเทศไทย และจากความรวมมือจากอาจารยฝาย
กิจการนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาพยาบาล มีชื่อวา
“โครงการขยายเครือขายแกนนํานักศึกษาพยาบาล
สรางสังคมไทยปลอดบุหรี”่ ซึง่ ไดเริม่ จัดใหมกี ารประชุม
เพือ่ สรางแกนนํานักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลทั่วประเทศไทย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล มีการสํารวจขอมูลเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ความรูแ ละ
เจตคติของนักศึกษาแกนนํา ไดจดั อบรมใหนกั ศึกษาตระหนัก
ถึงโทษ/พิษภัยของบุหรี่ สงเสริม/สนับสนุนใหนักศึกษา
พยาบาลจัดกิจกรรม ใหความรูส ง ตอไปยังเพือ่ นนักศึกษา
นักเรียน และประชาชนในชุมชน จากการจัดประชุมแกนนํา
นักศึกษาพยาบาล ดังกลาว มีแกนนํานักศึกษาพยาบาล
รวมกับชมรมนิสติ นักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย จาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลจํานวน 47 สถาบัน จัดใหมกี าร
ลงนาม ในปฏิญญารวมกันครัง้ แรกตามสัตยาบรรณ 7 ขอ
โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
คําปฏิญญาเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี่ ของเครือขาย
แกนนํานักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย
1. เราจะเปนเครือขายรวมกันรณรงคการไม
สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)
2. จัดกิจกรรมรณรงคการไมสบู บุหรีอ่ ยางตอเนือ่ ง
3. มีนโยบายการรณรงคไมสูบบุหรี่ ในกิจกรรม
ตางๆ ของนักศึกษาที่เหมาะสม
4. ชวยสอดสองดูแลใหสถาบันการศึกษาเปนสถาน
ที่ปลอดบุหรี่
5. สงตอขอมูลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ควันบุหรี่
มือสอง ใหกบั เพือ่ นนักศึกษา ทัง้ ในสถาบันของตนเองและ
เพื่อนตางสถาบัน
6. ติดตามชวยเหลือ ใหกําลังใจแกผูสูบบุหรี่ ให
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การดําเนินตามแผนงาน 3.1 ไดรบั การสนับสนุนจากเครือขาย
พยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการนี้ไดรับความสนใจจากนักศึกษาพยาบาล จัด
โครงการ/กิจกรรม ตอเนือ่ งทุกป กิจกรรมตางๆ ประกอบดวย
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการ
ดําเนินงานของชมรมนิสติ นักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย
เพือ่ พัฒนาแกนนํานักศึกษาพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบ
2. โครงการ “นักศึกษาพยาบาลไทย ใสใจสุขภาพ”
สนับสนุนแกนนํานักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษา
พยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรณรงคดานการควบคุม
ยาสูบ และสรางครอบครัวไทยปลอดบุหรี่
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
ประสบการณการรณรงคเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
4. สนับสนุนกิจกรรมในโครงการกีฬาสถาบัน
พยาบาลรวมใจ ตอตานภัยบุหรี่ พ.ศ. 2552 และ 2555
5. จัดสอดแทรกการรณรงค ดานการควบคุมยาสูบ
ในโครงการ/กิจกรรมตางๆของแตละสถาบันทีม่ อี ยูป ระจํา
6. จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม
ของทุกป
7. สรางเครือขายนักศึกษาพยาบาลในการทํา
กิจกรรมรณรงคดานการควบคุมยาสูบ

และมีองคกรที่เขมแข็ง คือ ชมรมนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย ทีม่ องเห็นบทบาทหนาทีท่ สี่ าํ คัญของการเปน
ทีมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล จึงวางแผนการดําเนิน
งานภายใต โครงการ “นักศึกษาพยาบาลไทย ใสใจสุขภาพ”
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษามีการพัฒนารูปแบบ
ใหมๆ หลายประการ เริ่มตั้งแตการวางแผนดําเนินงาน
การสํารวจขอมูลของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับบุหรี่
การประชาสัมพันธโครงการฯ จัดทําสือ่ สารคดีเกีย่ วกับพิษ
ภัยบุหรี่ กิจกรรมเดินขบวนรณรงคดานการควบคุมยาสูบ
จัดปายนิเทศ จัดนิทรรศการ การจัดประชุมใหความรู
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทบทวนวรรณกรรม จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน จัดประชุมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ การใหคําแนะนําใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ
เฝาระวังการใหคําแนะนําทางโทรศัพท จัดใหมีเสียงตาม
สาย Walk rally ประกวดคลิป VDO เกี่ยวกับพิษภัยของ
บุหรี่ จัดทํา CD จัดนิทรรศการ คําขวัญ รองเพลง วาดภาพ
เขียนปายผารณรงค จัดใหมีคลินิกแนะนําการเลิกบุหรี่
จัดแสดงดนตรี กีฬา จัดเกมสเปนสื่อ ในรูปแบบตางๆ
กิจกรรมรวมกับชมรม To be number one ผสมผสาน
กิจกรรมใหเขากับกิจกรรมทีม่ อี ยูเ ดิม การลงสัตยาบันเพือ่
การควบคุมและบริโภคยาสูบ รณรงคใหสถานที่ (สถาบัน)
ปลอดบุหรี่ วางแผนและขยายเครือขาย ถอดบทเรียน
วิเคราะหขอมูล สรุปและประเมินผลโครงการฯ ซึ่งมีการ
สรางสรรคพัฒนาขึ้นทุกป แสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่โดด
เดนของนักศึกษาพยาบาล ที่สามารถบริหารจัดการและ
วิเคราะหปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ภายใตการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันในการประชุมกลุมยอย จากการถอดบทเรียน
ประสบการณการรณรงคเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ พัฒนาเครือขายแกนนํานักศึกษาพยาบาลจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยมีกรอบแนวทางจาก
วิทยากรทีม่ าบรรยายใหความรู การรวมพลังความคิดความ

จากการจัด “โครงการขยายเครือขายแกนนํานักศึกษา
พยาบาลสรางสังคมไทยปลอดบุหรี่” ใน พ.ศ. 2550-2554
พบวา โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการดังกลาว สงผลที่ดี
ตอการพัฒนาองคความรู เจตคติ ทักษะและศักยภาพใน
ดานตางๆ ของนักศึกษา เห็นความสําคัญและมีความ
พยายามที่จะดําเนินการเพื่อใหสังคมไทยปลอดบุหรี่ใน
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู แมจะมีภาระงานหนักในระหวาง
การเรียน ก็ยงั สามารถดําเนินกิจกรรมนีใ้ หบรรลุเปาหมาย
ได จากการมีแกนนํานักศึกษาพยาบาลในแตละสถาบัน
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ตั้งใจของนักศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว เนื้อหาแนวทางการประชุมมีการ
วิเคราะห บทบาทวิชาชีพกับการสรางสังคมไทยปลอดบุหรี่
สิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรูจากการทําโครงการ/กิจกรรม จาก
การถอดบทเรียนประสบการณการรณรงคเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ มีดังนี้
1. เรียนรูบ ทบาทของนักศึกษาพยาบาล/พยาบาล
นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของ
ตนเอง เกิดจิตสํานึกของการเปนบุคลากรทางดานสุขภาพ
ทําใหเกิดจิตสาธารณะ มีจติ อาสา มองผลทีจ่ ะเกิดตอสังคม
สวนรวม ตองการใหประชาชนมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ดังความคิด
เห็นที่วา “พวกเราเปนบุคลากรทางสุขภาพ เรามีความรู
เราควรนําความรูไ ปถายทอดบุคคลอืน่ ทําอยางไรใหสงั คม
ไทยปลอดบุหรี่ โดยเราถายทอดทางกิจกรรม” “เปนหนาที่
ของเราในอนาคต เราเปนพยาบาล ซึง่ บทบาทความรับผิดชอบ
ตองปองกัน รักษา ฟนฟู ดูแลใหประชาชน มีสุขภาพดี
ไมเจ็บปวยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่”
2. มีความรูเ กีย่ วกับพิษภัยบุหรีท่ มี่ ตี อ สุขภาพ
นักศึกษาพยาบาลไดทาํ การคนควาหาความรูเ กีย่ วกับบุหรี่
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ พิษภัยของบุหรี่ สารเสพติดในบุหรี่ ไดพบเห็น
ผูป ว ยเปนโรคทีเ่ กิดจากบุหรี่ จึงทําใหมคี วามรูเ พิม่ ขึน้ เปน
แนวทางที่จะเปนขอมูลไปแนะนําแกประชาชนหรือกลุม
เปาหมาย ดังทีน่ กั ศึกษาแสดงความคิดเห็นวา “การสูบบุหรี่
พวกเราทุกคนคงเห็นดวยวาไมดี บั่นทอนสุขภาพ ทําให
เสียเงินซือ้ มาสูบ ทีเ่ คยพบคนไขทมี่ า admitted จากประวัติ
คนไขคนนัน้ ถาจําไมผดิ สูบบุหรีม่ าตัง้ แตอายุ 15 ป สักชวง
หาหกเดือนที่ผานมา ไอ นํ้าหนักลดลงไปเกือบ 10 กิโล
แรกๆ ไมรูวาเปนมะเร็ง สุดทายปรากฏวาเปนมะเร็งปอด
ประวัตญ
ิ าติไมมใี ครเปนมะเร็ง คุยกับคนไข บอกสูบวันละ
เกือบ ๒ ซอง เสียเงินใหบุหรี่ไปเยอะ อดสูบไมได ตอนสูบ
ไมคดิ จะเลิกเพราะสูบแลวสบายและไมเห็นเปนอะไร case
นี้ตอนหลังมารักษาที่นี่ คนไขบอกหมดเงินคาใชจายจาก
การเดินทางเวลามาหาหมอไปมาก คาฟลม คาเจาะเลือด...”

“บุหรีม่ ผี ลเสียตอสุขภาพทัง้ คนสูบและคนรอบขาง เคยเจอ
คนไข ตัวคนสูบยังดี แตภรรยาเปนมะเร็งปอด”
3. วิธกี ารและรูปแบบการรณรงคดา นการควบคุม
ยาสูบ นักศึกษาพยาบาลมีกจิ กรรมการรณรงคทกุ รูปแบบ
นักศึกษามีความเห็นวา “ควรรณรงคในสถานศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย เพราะสวนใหญนกั ศึกษาอยูใ นวัยรุน นักศึกษา
บางคนอาจมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่ในทางบวก จึงคิดวา
นาจะเริม่ รณรงคในมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหนกั ศึกษาตระหนัก
ถึงพิษภัย ผลเสียการสูบบุหรี่ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่”
“คิดวารูปแบบการทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยเปนสถานที่
ปลอดบุหรี่ คิดวาวิธที ที่ าํ ไดงา ยทีส่ ดุ คือประกาศเสียงตาม
สาย” “เดินขบวนรณรงค” “จัด concert” “ประกวดคําขวัญ”
“จัดทําหนังสั้นฉาย เชน ตามศูนยการคาตางๆ อาทิ
สยามสแคว” “รณรงคตามโรงเรียน ไปใหความรูแ กนกั เรียน”
“จัดนิทรรศการ” เปนตน
4. รูเ ทาทันเลหก ลของบริษทั ผลิตบุหรี่ นักศึกษา
พยาบาลมีความรูเทาทันเลหกลของบริษัทบุหรี่มากขึ้น
ดังที่นักศึกษาแสดงความเห็นวา“บริษัทบุหรี่มีแนวทาง
แทรกซึม มีแผนการตลาดเกงกาจ มีกลยุทธการขายทัง้ ทาง
ตรงทางออม เราเปนบุคคลที่ควรรูเทาทัน อยากใหทุกคน
ไมมกี ารซือ้ การขายบุหรีเ่ ลย เห็นดวยทีพ่ วกเราตองรวมกัน
รณรงคจริงจัง”
5. เกิดเครือขายเปนพลังของพยาบาล เมื่อมี
การประชุมรวมกัน ทํางานรวมกัน จึงเกิดเปนเครือขาย
ทีน่ กั ศึกษาแสดงความเห็นวา“เรานาจะจับมือกันสรางพลัง
พยาบาลและสรางกระแสใหเกิดการรณรงคการไมสบู บุหรี”่
“นักศึกษาพยาบาลและพยาบาลปจจุบันมีจํานวนมาก
เห็นดวยวาจะทําอยางไรที่จะ สรางเครือขายพยาบาลให
มากที่สุดเทาที่ทําไดเพื่อปลุกใหคนตื่นจากสิ่งมอมเมา”
“พวกเราควรสรางเครือขายในการรณรงคการไมสูบบุหรี่
ใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัย คาใชจายที่ตองเสียกับ
บุหรี่” “ควรมีเครือขายรวมกับโรงพยาบาลเพื่อใหคนไข
บุคลากรในโรงพยาบาล ไมสูบบุหรี่และโรงพยาบาลเปน
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ความเปนมาของการจัดตั้ง “ชมรมนักศึกษา
พยาบาล สรางสังคมไทยปลอดบุหรี่”

สถานที่ปลอดบุหรี่”
6. มีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
พยาบาลกับสถาบันสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
โรงเรียน สถานที่ราชการ ในการดําเนินงาน นักศึกษา
ไดมปี ระสบการณ ในการติดตอประสานงาน เกิดความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมรวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาล
สถาบันสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพอืน่ ๆ โรงเรียน
สถานที่ราชการตางๆประชาชน บุคลากร ขาราชการ และ
ชุมชนใกลเคียง ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ รวมกัน
7. พัฒนาการเปนผูนําดานสุขภาพ นักศึกษา
พยาบาลไดฝกการจัดทําโครงการ/กิจกรรม มีการทํางาน
รวมกับผูอ นื่ ทําใหเกิดการเรียนรู ในการทํางานเปนทีม รูจ กั
การวางแผนงาน การประชาสัมพันธ การคิดริเริม่ สรางสรรค
เกิดความรวมมือรวมใจ ความสามัคคี ซึ่งเปนผลพลอยได
ทีเ่ ปนการฝกใหนกั ศึกษามีความเปนผูน าํ ทางดานสุขภาพ
8. การมีมนุษยสัมพันธ นักศึกษาพยาบาลได
เรียนรูเ กีย่ วกับการประสานงานและการมีมนุษยสัมพันธที่
ดีกบั บุคคลตางๆ การสรางสัมพันธภาพ ความสามารถจูงใจ
บุคคลรอบขาง ใหมาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการรณรงค
และชวยเหลือผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่
9. เรียนรูวิถีชุมชน นักศึกษาพยาบาลไดเรียน
บุคคล สภาพสังคม บริบท วิถชี วี ติ ชุมชน และกระบวนการ
ทํางาน ไดทราบปญหาทีแ่ ทจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน รูจ กั ตอบ
สนองความตองการของกลุมเปาหมาย
10. เรียนรูชีวิต/พฤติกรรมมนุษย นักศึกษา
พยาบาลไดเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย เห็นภาพของ
เหตุปจจัยตางๆ ที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จหรือ
ไมสาํ เร็จอยางไร ความคาดหวังและขอเสนอแนะ การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมอุปนิสัยที่เคยชินเปนเรื่องยาก ไดเรียนรู
วา แรงจูงใจ ความรักในครอบครัว พื้นฐานทางครอบครัว
สิ่งแวดลอม เปนแรงผลักดันที่สําคัญในการเลิกสูบบุหรี่

เพือ่ ใหการควบคุมยาสูบ เปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ของการควบคุมยาสูบแหง ชาติ พ.ศ. 2553-2557 คณะ
กรรมการเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหง
ประเทศไทย จึงไดพจิ ารณาการดําเนินงานในสวนของแผน
งานของนักศึกษา คือ “โครงการขยายเครือขายแกนนํา
นักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอดบุหรี่” ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของการควบคุมยาสูบแหงชาติ
พ.ศ. 2553-2557 แผนที่ 1 คือ การปองกันมิใหเกิดผูบ ริโภค
ยาสูบรายใหม โดยการปรับแผนใหมเปนโครงการที่ 1.1
ชื่อวา “นักศึกษาพยาบาลยุคใหม กาวไกลดวยหัวใจ
ไรควันบุหรี”่ มีวตั ถุประสงคตรงตามแผนยุทธศาสตร ที่ 1
ในขอ 1 และ 2 ของการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 25532557 ดังนี้ (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 2553)
ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันมิใหเกิดผูบริโภครายใหม ซึ่ง
ประกอบดวย ยุทธวิธีที่สําคัญ 3 ยุทธวิธี ดังนี้
1. การใหความรูแกเยาวชนและครู และสงเสริม
ใหทกุ คนมีสว นรวมในกิจกรรมการรณรงคตอ ตานการบริโภค
ยาสูบ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ไดแก
1.1 การใหความรู เกี่ยวกับผลของยาสูบตอ
สุขภาพ และกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ
1.2 การฝกอบรมและสรางการมีสว นรวมของครู
1.3 การดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่
1.4 การสรางเครือขายทางสังคม เพือ่ รณรงค
ปองกันการริเริ่มการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน
1.5 การสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนําในการ
ควบคุมยาสูบ (Youth advocacy group)
2. การปกปองเด็กและเยาวชนจากการเยายวน
(Appeal) เด็กและเยาวชนมักออนไหว และชักจูงใหเอา
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แบบอยาง ไดงา ย โดยสือ่ ตางๆ และผูท อี่ ยูร อบขาง ยุทธวิธี
นี้ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ไดแก
2.1 การควบคุมการโฆษณา และการตลาด
ของธุรกิจยาสูบ
2.2 การขจัดการแสดงผลิตภัณฑในสือ่ สิง่ พิมพ
และสื่ออิเล็คทรอนิกส (วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต)
2.3 การขจัดการอุปถัมภตางๆ และการ
ทํากิจกรรม เพื่อรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจยาสูบ
(Corporative social responsibility: CSR)
2.4 การจํากัดการเยายวน โดยบุคคลตนแบบ
ซึ่งรวมถึงบิดามารดา เพื่อน หรือรุนพี่ และดารา
2.5 การขจัดความเยายวนจาก ผลิตภัณฑ
รูปแบบและรสชาดใหม ซึ่งบริษัทบุหรี่นําออกสูตลาด
3. ปองกันและขจัดการเขาถึง (Access) ยาสูบ
ของเด็กและเยาวชน เพื่อปองกันการเขาถึงยาสูบของ
เยาวชนเทากับเปนการตัดโอกาสการบริโภคโดยตรง ยุทธวิธี
นี้รวมถึงการดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังใน
6 กิจกรรมหลัก ไดแก
3.1 การหามการจําหนายแกบุคคลอายุตํ่า
กวา 18 ป
3.2 การหามจําหนายโดยเครื่องอัตโนมัติ
3.3 การหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย
3.4 การหามจําหนายปลีกเปนมวน หรือเปน
ซองซึ่งมีบุหรี่นอยกวา 20 มวน
3.5 การหามจําหนายทางไปรษณีย และทาง
อินเตอรเน็ต
3.6 การเพิ่มภาษีและราคา

ในสวนของการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล มีชื่อ
วา “ชมรมนักศึกษาพยาบาล สรางสังคมไทยปลอด
บุหรี่” ในป พ.ศ. 2555 เปนตนไป โดยชมรมมีหนาที่และ
ภารกิจตอเนื่องทุกป ดังนี้
1. ใหความรูเกี่ยวกับผลของยาสูบกับสุขภาพแก
เยาวชน และประชาชนในชุมชน
2. ฝกอบรมและสรางการมีสวนรวมของครูและ
นักเรียนหรือเยาวชน
3. สนับสนุนและจูงใจใหโรงเรียน/ชุมชนเปน
โรงเรียน/ชุมชนปลอดบุหรี่
4. รณรงคและสรางเครือขายทางสังคมเพือ่ ปองกัน
การริเริ่มสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียนและเยาวชน
5. สนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพใหเปนผูนําใน
การควบคุมยาสูบ
6 “ชมรม” ของสถาบันจะมีกจิ กรรมตอเนือ่ งทุกป
และคงอยูตลอดไป
จากการปรับเปลี่ยน โครงการ“นักศึกษาพยาบาล
ยุคใหม กาวไกลดวยหัวใจไรควันบุหรี่” เปนการจัดโดยรูป
แบบของ “ชมรมนักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอด
บุหรี่” จะทําใหการจัดโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง โดย
การสงตอใหนกั ศึกษารุน ตอรุน เพือ่ ใหเปนกิจกรรมทีย่ งั่ ยืน
ในทุกสถาบันการศึกษาพยาบาลตางๆทุกภูมิภาค
จุดมุง หมายของชมรมจะขับเคลือ่ น ทําใหนกั ศึกษา
พยาบาลรวมใจกันสรางสังคมไทยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง ชวยใหสังคมตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
สรางเครือขายของชมรมจากทุกสถาบัน จากโครงการที่
ดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2550 ทําใหนักศึกษาพยาบาล
ไดเรียนรูเ ทาทันพิษภัยของบุหรีแ่ ละสิง่ ตางๆ เปนจํานวนมาก
สงผลที่ดีตอการพัฒนา องคความรู เจตคติ ทักษะและ
ศักยภาพในดานตางๆ การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากการถอด
บทเรียนจากประสบการณการทํากิจกรรมที่ผานมา ทําให
นักศึกษานําไปปรับโครงการ/กิจกรรมใหพัฒนายิ่งขึ้น

เพื่อใหโครงการ “นักศึกษาพยาบาลยุคใหม
กาวไกลดวยหัวใจไรควันบุหรี”่ มีวตั ถุประสงคตรงตาม แผน
ยุทธศาสตรที่ 1 ในขอ 1 และ 2 ของการควบคุมยาสูบ
แหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 ใหดาํ รงอยูอ ยางยัง่ ยืน จึงกําหนด
กลยุทธใหสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดการดําเนินงาน
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ไดเรียนรูในการบริหารจัดการโครงการ การเปนผูนํา การ
ทํางานรวมกับผูอื่น การมีมนุษยสัมพันธ เรียนรูชีวิต/
พฤติกรรมมนุษย วิถชี มุ ชน และบทบาทตนเอง รวมทัง้ รูถ งึ
เหตุปจจัยตางๆที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จหรือ
ไมสําเร็จ ตลอดจนความคาดหวังและขอเสนอแนะตางๆ
เปนที่นาภาคภูมิใจที่นักศึกษาพยาบาล มีความ
พยายามทีจ่ ะดําเนินการใหโครงการ “นักศึกษาพยาบาล
ยุคใหม กาวไกลดวยหัวใจไรควันบุหรี่” บรรลุผลตาม
เปาหมายแมจะมีภาระงานหนักในระหวางการเรียนก็ตาม
โดยดําเนินการควบคูร ว มไปกับองคกรของนักศึกษาพยาบาล

ที่มีเครือขายทั่วประเทศ คือชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาล
แหงประเทศไทย ทัง้ นี้ นักศึกษาพยาบาล จะยังคงเปนแบบ
อยางทีด่ ขี องนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอืน่ ๆ การสรางเครือ
ขายทางสังคมเพื่อรณรงคปองกันการริเริ่มสูบบุหรี่ในเด็ก
และเยาวชน ทําใหเยาวชนคนรุนใหมตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่ สนับสนุนใหเยาวชนเปนผูน าํ ในการควบคุมยาสูบ
(Youth advocacy group) และอื่นๆ ตามยุทธศาสตรที่ 1
ของการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 และ
รวมกันสรางสังคมไทย ใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง ปลอดจากควันบุหรี่อยางยั่งยืนตอไป
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