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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนิ นโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้ าประสงค์ของโครงการ
จังหวัดปลอดบุหรี่ ของจังหวัดนครปฐมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ในการประเมินบริ บท ประเมินปั จจัย
นาเข้า ประเมินกระบวนการดาเนิ นโครงการ ประเมินผลผลิต และวัดผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบของโครงการจังหวัด
นครปฐมปลอดบุหรี่ ในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560
การดาเนิ นการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเยาวชน เป็ นเยาวชนที่ เป็ นนักเรี ยนและนักศึ กษา อายุระหว่าง 15-19 ปี
จานวน 1,080 คน ในสถานศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาและอุดมศึ กษา คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนิ นการวิจยั 12 เดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ข้อมูลเชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของ
โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึก การสังเกต แนวคาถามในการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบสัดส่วนของสถานะการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังโครงการ โดยใช้สถิติ chi-square และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจยั พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังดาเนินโตรงการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.015)
และเปรี ยบเทียบตามสถานะของการสู บบุหรี่ พบว่าก่อนและหลังดาเนิ นโครงการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p =
0.001) กิ จกรรมหลักของโครงการคื อ 1S 3C (s = search, c= cessation, c=campaign, & c=close follow up) และกิ จกรรม
แคมเปญในเทศกาลหรื อวันสาคัญในการศึ กษา ผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาพบว่าการติ ดตามผูส้ ู บบุ หรี่ อย่างใกล้ชิดโดยใช้
กิจกรรมที่หลากหลายสร้างฐานข้อมูลและใช้ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่ประสบ
ความสาเร็ จ
ผลการวิจัย ครั้ งนี้ ชี้ แ นะว่า โครงการรวม 1S 3C กิ จ กรรมรณรงค์แ ละการใช้ปั จ จัย สนับ สนุ น ทั้ง หมดมี ค วาม
เหมาะสมที่จะใช้เป็ นแบบจาลองการดาเนินงานและการพัฒนาระบบควบคุมยาสูบ ดังบั้นนโยบายการควบคุมยาสูบควรเน้น
เป็ นวาระจังหวัด ควรมีการประเมินระบบอย่างเป็ นระบบเพื่อให้จงั หวัดนครปฐมเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ อย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน
คำสำคัญ: จังหวัดปลอดบุหรี่ ประเมินผล เยาวชน บุหรี่ ยาสูบ
Abstract
The objective of this research was to evaluate the Provincial Smoke-free Projects according to the goal and
objectives of the Provincial Smoke-free Projects in Nakhon Pathom Province by applying the CIPP Model to assess the
context, inputs, implementation process outputs outcomes as well as the impact of the Nakhon Pathom Province SmokeFree Project in educational institutions during the year 2017.
Research methodology The samples were 1,080 youth who the student in secondary and tertiary educational
institutions, aged between 15-19 years old. Samples were selected by multi-stage random sampling. The duration of the
study was 12 months. The tool used for the quantitative method was the questionnaire in educational institutions in the
Provincial Smoke-free Projects for youth. The tools used for qualitative data collection were the questionnaires guidelines
for interview and group discussion. The statistics used for quantitative data analysis were frequency distribution, percentage,
mean and standard deviation. Comparing the proportion of smoking status before and after the project used chi-square
statistics and content analysis methods were used for the analysis of qualitative data.
The results revealed that the smoking rates before and after the project implementation were significantly different
(p = 0.015) and the proportion of smoker or non-smoker status was statistically significantly different (p<0.001). The main
activities of the program are 1S 3C (s = search, c = cessation, c = campaign, and c = close follow up), and campaign
activities on festivals or important days in education. The results of the content analysis showed that following closely the
smokers by using a variety of activities, creating a database and using the research results as a guideline for their activities
were successful support factors.
The results indicated that the project including 1S 3C, campaign activities, and using all supporting factors were
suitable for using as a model of implementation and development of tobacco-control. The tobacco control policy should be
highlighted as a provincial agenda. Systemic evaluation should be proposed for continuing provincial non- smoking
completion and sustainable.
Keywords: Provincial Non-Smoking Evaluation Youth Cigarette Tobacco
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บุหรี่ เป็ นปั ญหาด้านสาธารณสุ ขที่สาคัญของทัว่ โลก สารในบุหรี่ มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพและเป็ นปั จจัยเสี่ ยงในการเกิ ด
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (non-communicable diseases) เช่ น โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหลอดเลื อดสมอง/อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น ทั้งนี้ บุหรี่ เป็ นสาเหตุทาให้ประชากรทัว่ โลกเสี ยชีวิตปี ละ 6 ล้านคน (Tobacco Control Research
and Knowledge Management Center, 2016) ในประเทศไทย พบอัตราการเสี ยชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ ร้อยละ 12
ของการเสี ยชีวิตทั้งหมด และ ร้อยละ 21 ของการเสี ยชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมีสาเหตุมากจากการสูบบุหรี่
(Department of Disease Control Ministry of Public Health, 2016) จากการสารวจจานวนประชากรที่สูบบุหรี่ ทวั่ โลก จาก
ประชากรที่ สูบบุ หรี่ ม ากกว่า 1.1 พัน ล้า นคน พบเพศชายมากกว่า เพศหญิ ง (Tobacco Control Research and Knowledge
Management Center, 2016) สาหรับประเทศไทยสานักงานสถิติแห่ งชาติได้สารวจการสู บบุหรี่ ของประชากรชาวไทยทั้ง
ประเทศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 พบว่ามีจานวนผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั สิ้ น 8.6 ล้านคน (Department of Disease Control Ministry of
Public Health, 2016) ต่อมาในปี พ.ศ. 2554, 2557 และ 2558 มีจานวนประชากรไทยสู บบุหรี่ ท้ งั หมด 11.5, 11.3, และ 10.9
ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.4, 20.7 และ 19.9 ตามลาดับ (National Statistical Office, 2016)
ทางด้านอายุของผูส้ ู บบุหรี่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ถึงแม้อายุของผูส้ ู บบุหรี่ ใหม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แต่
การสู บบุหรี่ ในหมู่เยาวชนยังคงมีความชุกสู งอยู่ โดยในจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2558 มีอตั ราการสูบบุหรี่ ในบุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 22.16 ร้อยละ 17.61 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18.47 และ
ร้อยละ 19.44 ตามลาดับ (Benjakul & Termsirikulchai, 2007) จากข้อมูลจะเห็นว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 พบร้อยละของ
การสูบบุหรี่ ในบุคคลที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และในปี พ.ศ. 2559 สถานการณ์การควบคุมยาสูบของประเทศไทย ยัง
พบว่า ผูส้ ูบบุหรี่ ที่มีความชุกสูงเป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 19-24 ปี และอายุ 41-59 ปี (Termsirikulchai, Benjakul, Kengganpanich,
Theskayan, & Nakju, 2008)
จากแนวโน้มของจานวนผูส้ ู บบุ หรี่ ที่เพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ และปั ญหาและผลกระทบที่ ร้ายแรงจากการสู บบุ หรี่ จึ งเกิ ด
โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริ มของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ขึ้น
โดยมีเป้ าหมายเฉพาะในการลดอัตราการสู บบุหรี่ ของคนไทย ซึ่ งดาเนิ นการใน 10 จังหวัดที่มีอตั ราการสู บบุหรี่ สูงตั้งแต่ปี
2555 เป็ นต้นมา สาหรับจังหวัดนครปฐมได้ดาเนิ นงานจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากผลการ
ดาเนิ นงานที่ ผ่าน ๆ มา การประเมิ นผลโครงการยังไม่เป็ นระบบที่ ชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งได้จดั ทาโครงการประเมินผล
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ข้ ึน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) (Stufflebeam, 2003) ในการประเมิน
บริ บท ประเมิ นปั จจัยนาเข้า ประเมิ นกระบวนการดาเนิ นโครงการ ประเมิ นผลผลิ ต ผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบของ
โครงการ เพราะ CIPP model เป็ นกระบวนการติดตามและประเมินผลด้วยการหาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ใช้ควบคู่กบั การ
บริ หารโครงการ ซึ่ งทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลลัพธ์การดาเนิ นการโครงการ ปั ญหาและอุปสรรคเพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไป
ปรับปรุ งกระบวนการทางานของโครงการให้เหมาะสมและส่งผลให้โครงการประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
มีความต่อเนื่อง และยัง่ ยืนต่อไป
คาถามการวิจยั
ภายใต้บ ริ บท ปั จจัยนาเข้าและกิ จกรรมการดาเนิ นโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ. 2560 ก่ อให้เกิ ด
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ ในเยาวชน อายุ 15-19 ปี ในสถานศึกษา อย่างไร?
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อประเมิ นผลการดาเนิ นโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้ าประสงค์ของโครงการจังหวัดปลอดบุ หรี่ จังหวัด
นครปฐม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่อประเมินบริ บท และปั จจัยนาเข้าของโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
2. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
3. เพื่อประเมินผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ประเมินโครงการครั้งนี้ ประยุกต์แนวคิด CIPP model (Stufflebeam, 2003) ในการประเมินบริ บท ปั จจัย
นาเข้า กระบวนการดาเนินโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบของโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ. 2560
ดังกรอบกรอบแนวคิดการประเมินผลจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ดังนี้
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ประเมินผล
บริบท (context)
- สภาพปั ญหาและความ
เหมาะสมกับสภาพปั ญหา
ของโครงการ
- เป้ าประสงค์ของโครงการ
ปัจจัยนาเข้ า (input)
- ความเหมาะสมของ
เป้ าหมายโครงการ
- ความพอเพียงของ
ทรัพยากร
กระบวนการ (process)
- การประเมินเพื่อหาปัจจัยที่
เอื้อต่อความสาเร็ จรวมถึง
ข้อดี
-ข้อจากัดในการดาเนิน
โครงการ
ผลผลิต (product)
- เกณฑ์การประเมินเชิง
ปริ มาณ
- เกณฑ์ 2 ระดับ เช่น มี/ไม่มี
- ระบุจานวนนับ, ร้อยละ

โครงการ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่

ผลลัพธ์ (outcomes)
การประเมินอัตราการ
บริ โภคยาสูบของ
เยาวชนในสถานศึกษา/
โรงเรี ยน
ผลกระทบ (impact)
การประเมินผลที่
คาดหวังจากการมี
โครงการ

ผลการดาเนิน
โครงการตาม
วัตถุประสงค์
และ
เป้าประสงค์ของ
โครงการจังหวัด
ปลอดบุหรี่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย ประเมิ น ผลซึ่ งใช้รู ป แบบ CIPP Model ในประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าประสงค์ของโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ การมี
กลไกการควบคุมยาสู บระดับจังหวัด /อาเภอ การพัฒนากาลังคนด้านต่าง ๆ การสร้างความรู ้ความตระหนักและรู ้เท่ าทัน
อุตสาหกรรมยาสู บ การสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และการบริ การช่วยเลิกบุหรี่
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นเยาวชนที่ศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
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วิธีดาเนินการวิจยั
โครงการวิจยั ประเมินผลในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินผลทั้งหมด 2 แบบ ดังนี้
1. การประเมินตามแนวคิด CIPP Modelประกอบด้วยการประเมินบริ บท สิ่ งนาเข้า กระบวนการ และการประเมินผล
ผลิต
2. การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal based) โดยทาการประเมินทั้งผลลัพธ์ และผลกระทบ
ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรจานวน 64,490 คน (National Statistical Office, 2016) เยาวชนที่มีอายุต้ งั แต่ 15-19 ปี ในสถานศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐมที่เข้าร่ วมโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ. 2560 แบ่งเป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 8 โรงเรี ยน
และมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่ างทีศ่ ึกษา
เยาวชนอายุ 15-19 ปี ในสถานศึกษาในพื้นที่เป้ าหมาย คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณตามวิธีการของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ (Benjakul & Termsirikulchai, 2007) ได้ดงั นี้
n 

N 1.96 2 r (1 - r)
1
 deff 
2
2
(1.96 r (1 - r))  ( N (er) )
Response rate

n= ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสาหรับตัวชี้วดั การสูบบุหรี่
N = จ านวนประชากรช่ ว งอายุ 15-19 ปี ของจัง หวัด นครปฐมปี 2557 เท่ า กับ 64,490 คน (National
Statistical Office, 2016)
r = อัตรา (prevalence) อัตราการสู บบุหรี่ ของเยาวชนอายุ 15-24 ปี ของภาคกลางปี 2558 เท่ากับร้อยละ
12.6 (National Statistical Office, 2016)
RR = ค่าที่ใช้ปรับขนาดตัวอย่างให้เพิ่มขึ้นจากอัตราการไม่ตอบ = 0.95
deff = design effectความแตกต่างของค่าความแปรปรวนระหว่าง complex design กับ
simple random samplingซึ่งกาหนดโดย พศย. ไว้ที่ 2
e’ = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ 75% CI
e = ขนาดคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ที่ 75%CI ; e = e’r
คานวณได้ขนาดตัวอย่าง n= 891.7 หรื อ ประมาณ 900 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
สุ่ มตัวอย่างโดยการใช้การสุ่ มตัวอย่างหลายขั้น (multistage sampling) ดังนี้ 1) สุ่ มสถานศึ กษาตัวอย่างโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย มา 2 แห่ ง จาก 3 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่ วมโครงการ จากนั้นสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 8
แห่ ง จาก 6 อาเภอที่เข้าร่ วมโครงการ 2) สุ่ มระดับชั้นจากทุกโรงเรี ยน โดยสุ่ มจากระดับมัธยมศึกษาที่ 3 4 5 และ 6 สาหรับ
มหาวิทยาลัยสุ่มคณะวิชามา 3 คณะ 3) สุ่ มห้องเรี ยนจากระดับชั้นที่ได้จากขั้นที่ 2 สาหรับมหาวิทยาลัยสุ่ มสาขาวิชาจากคณะ
ที่ได้จากขั้นที่ 2 และ 4) เลือกตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาทุกคน ที่มาเรี ยนในวันที่เก็บข้อมูลจากห้องเรี ยน ทั้งนี้ เมื่อสุ่ม
ตัวอย่างตามขั้นตอนแล้ว ได้ตวั อย่างทั้งสิ้ น 1,080 คน เนื่ องจากปี การศึกษา 2560 มีจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในห้องเรี ยนที่
สุ่มได้จานวนมากกว่าปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเยาวชนในสถานศึ กษาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
เพื่อประเมินความสาเร็ จระดับผลลัพธ์ของการดาเนิ นโครงการ แบบสอบถามพัฒนาโดยศูนย์พฒั นาศักยภาพกาลังคนด้าน
การควบคุ มยาสู บ (พศย.) และที มผูว้ ิจยั จาก 11 จังหวัดปลอดบุ หรี่ (Benjakul & Termsirikulchai, 2007) จากการทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาต้นฉบับของแบบสอบถามจากหลายแหล่ง ได้แก่ 1) แบบสอบถามการบริ โภคยาสูบในการสารวจการ
บริ โ ภคยาสู บ ในผู ้ใ หญ่ ร ะดับ โลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS) 2) แบบสอบถามมาตรฐานเกี่ ย วกับ ยาสู บ
(Tobacco Questions for surveys: TQS) และ 3) แบบสอบถามการบริ โภคยาสู บในการสารวจการบริ โภคยาสู บในเยาวชน
ระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey: GYTS)
แบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่ วน ได้แก่ ส่ วน
นา เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่จดั เก็บตัวอย่าง ส่ วน A ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลส่ วน B การสู บบุหรี่ ส่ วน C ความตั้งใจ
สู บบุหรี่ ส่ วน D ความตั้งใจเลิกสู บบุหรี่ และส่ วน E การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบเติมคา
และคาตอบแบบ 2-3 ตัวเลือก เช่น มี ไม่มี ไม่แน่ใจ และ เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ หรื อ เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เป็ นต้น
สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม แนวคาถามในการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มพัฒนาโดย พศย. และทีมผูว้ จิ ยั จาก 11 จังหวัดปลอดบุหรี่
คุณภาพของเครื่ องมือ
ก่ อ นน าแบบสอบถามเยาวชนในสถานศึ ก ษาของโครงการจัง หวัด ปลอดบุ ห รี่ ม าใช้ใ นพื้ น ที่ วิ จัย ศพย.ได้น า
แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index: CVI) จากนั้น
ส่งต่อให้ผวู ้ จิ ยั ทุกจังหวัดทดสอบหาความเชื่อมัน่ (reliability) การทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่
0.74
การเตรียมความพร้ อมผู้ช่วยนักวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีผชู ้ ่วยนักวิจยั จานวน 9 คน ได้รับการชี้แจงถึงแนวทางการตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแจกจ่ายและการรับคืนแบบสอบถาม การตรวจสอบความสมบูรณ์ และการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
โครงการวิจยั ได้รับการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เอกสารรับรองโครงการวิจยั COA. No. MUPH 2017-044 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทุกคนได้รับการแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจยั การถอน
ตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ การเก็บความลับและการนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ (quantitative data) โดยเก็บ
จากแบบสอบถาม ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เก็บรวบรวมโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่มและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติบรรยาย โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเทียบสัดส่วนของสถานะการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังโครงการ โดยใช้สถิติ chi-square
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่คน้ พบ (thematic content analysis)
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลและลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ในสถานศึ กษา จานวน 1,080 คน เป็ นเยาวชนที่ มีอายุต้ งั แต่ 15-19 ปี อายุเฉลี่ย 17.14 ปี (SD = 1.63)
พบว่า เป็ นเพศหญิงร้อยละ 69.1 เป็ นเพศชายร้อยละ 30.9 ศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด (ร้อยละ 41.5) รองลงมา
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 36.5) และที่เหลือกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 22.0)
ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการจาแนกออกเป็ นด้านบริ บท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน ผลผลิตของโครงการ และ
ผลกระทบของโครงการ ดังนี้
2.1 ด้ านบริบท
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐมได้ดาเนิ นงานจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ครั้ งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2547 ในระยะแรกได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ และในระยะที่สองได้รับ
ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนากาลังคนด้านการควบคุมยาสู บ (พศย.) ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โดยมีระยะเวลา
ดาเนินนาน 1 ปี 6 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2559 และระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ มี
เป้ าประสงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนลงเหลือไม่เกิน 6.6 % เมื่อสิ้นปี 2562 และมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อ
สร้าง/พัฒนากลไกการควบคุมยาสู บในระดับจังหวัดและอาเภอ (จัดทาแผนดาเนินการ ควบคุมกากับ ประเมินผล และ KM :
PDCA) 2) เพื่อพัฒนากาลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล (ภาคสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมาย
ภาคให้ บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ภาคการศึ ก ษา และอื่ น ๆ) 3) เพื่ อ สร้ า งความตระหนัก เรื่ อ งพิ ษ ภัย และรู ้ เ ท่ า ทัน กลยุท ธ์ ข อง
อุตสาหกรรมยาสู บ เพื่อป้ องกันนักสู บหน้าใหม่ 4) เพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และสุ ราโดยการเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย และ 5) เพื่อช่ วยให้ผูส้ ู บให้เลิ กสู บบุหรี่ (ทั้งในสถานบริ การสาธารณสุ ข สถานประกอบการและชุ มชน) การ
ดาเนินงานควบคุมยาสูบที่ผา่ นมามีภาคีเครื อข่ายร่ วมดาเนินงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น อาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ นักวิจยั และเครื อข่ายภาคเอกชน โดยที่ กิจกรรมใช้แนวคิดเดี ยวกันแต่มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตาม
บริ บทของแต่ละสถานศึกษา
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สถานะการสู บบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามการสูบบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมาและข้อมูลส่วนบุคคล
สถานะการสูบบุหรี่

จานวน
ร้อยละ

856
79.3

เคยลองสูบ
แต่ไม่สูบใน
รอบ 30
วันที่ผา่ นมา
152
14.1

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

220
65.9
636
85.3

71
21.3
81
10.9

32
9.6
22
2.9

11
3.3
7
0.9

43
12.9
29
3.9

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

499
79.5
357
79.0

92
14.6
60
13.3

28
4.5
26
5.8

9
1.4
9
2.0

37
5.9
35
7.7

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

174
73.1
328
83.2
354
79

36
15.1
57
14.5
59
13.2

20
8.4
8
2.0
26
5.8

8
3.4
1
0.3
9
2

28
11.8
9
2.3
35
7.8

ข้อมูลส่วนบุคคล

รวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 - 17 ปี
มากกว่ า 17 ปี
ชั้นปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ม.1-3
ม.4-6
ปริ ญญาตรี

ไม่เคยลอง
สูบ

สูบเป็ น
ครั้งคราว1)

สูบเป็ น
ประจา/ทุก
วัน2)

สูบบุหรี่
ปั จจุบนั 3)

54
5

18
1.7

72
6.7

หมายเหตุ: 1) สูบเป็ นครั้งคราว ได้แก่ ความถี่ของการสูบน้อยกว่า 20 วันในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา 2) สูบเป็ นประจา/ทุกวัน
ได้แก่ ความถี่ของการสูบบุหรี่ ต้ งั แต่ 20 วันขึ้นไป ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา และ 3) บุหรี่ ปัจจุบนั ประกอบด้วยสูบเป็ น ครั้ง
คราว และสูบเป็ นประจา/ทุกวัน
จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า สถานะการสูบบุหรี่ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79.3 ไม่เคยลองสูบโดย
เพศหญิงไม่เคยลองสู บมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 85.3 และ ร้อยละ 65.9 ตามลาดับ) สาหรับกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-17 ปี และ
มากกว่า 17 ปี มีอตั ราการเคยลองสูบบุหรี่ แต่ไม่สูบในรอบ 30 วันที่ผา่ นมาใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้อนมีอตั ราการลองสู บบุหรี่ มากที่สุด คือ ร้อยละ 15.1 รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 13.2 และกลุ่มตัวอย่างมี
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อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั ร้อยละ 6.7 เมื่อแยกตามเพศ พบว่า สัดส่วนของเพศชายสูบบุหรี่ ปัจจุบนั ร้อยละ 12.9 และ สัดส่วน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั มากที่สุด คือ ร้อยละ 11.8
อายุเฉลีย่ เมื่อเริ่มทดลองสู บเป็ นครั้งแรก
อายุเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงที่เริ่ มต้นลองสู บบุหรี่ เป็ นครั้งแรกมีค่าเท่ากัน (x̄ = 14.35, SD =2.62) ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุเฉลี่ยเมื่อลองสูบบุหรี่ เป็ นครั้งแรกสูงกว่ากลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปริมาณบุหรี่ทสี่ ู บต่ อวัน
กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ ปัจจุบนั มีปริ มาณบุหรี่ ที่สูบต่อวันอยูร่ ะหว่าง 1-20 มวน (x̄ = 4.9, SD = 5.22) เพศชายมีค่าเฉลี่ย
ปริ มาณบุหรี่ ที่สูบต่อวันมากกว่าเพศหญิง (x̄ = 5.22, SD = 5.87 และ x̄ = 4.38, SD= 4.04 ตามลาดับ) กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี มี
ค่าเฉลี่ยปริ มาณบุหรี่ ที่สูบต่อวันสู งกว่ากลุ่มมากกว่า 17 ปี (x̄ = 5.08, SD= 5.54 และ x̄ = 4.66, SD = 4.85 ตามลาดับ) และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยปริ มาณบุหรี่ ที่สูบต่อวันมากกว่านักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกลุ่มนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (x̄ = 6.78, SD = 7.53, x̄ = 4.66, SD= 4.85 และ x̄ = 4.55, SD= 4.82 ตามลาดับ)
2.2 ด้ านปัจจัยนาเข้ า
ด้านปั จจัยนาเข้าของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า มีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์
เป็ นแนวทางการควบคุมการสู บบุหรี่ มีงบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุ นจาก ศพย. เพื่อสนับสนุ นให้สถานศึกษาดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ในบางสถานศึกษามีงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา หรื อ งบประมาณของโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ซึ่ งผูด้ าเนิ นงานควบคุมบุหรี่ ในโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนโรงเรี ยนหรื อจากหน่ วยงานอื่นเข้ามาเสริ มให้สามารถดาเนิ น
กิจกรรมได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ มีช่องการสื่ อสารกับเครื อข่ายทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ
2.3 ด้ านกระบวนการดาเนินงาน
จากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า มีการสร้างกลไกการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด และอาเภอ โดยประชุม
ชี้แจงการดาเนินงานในระดับจังหวัด/ระดับอาเภอและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บจังหวัด ส่ วนกระบวนการ
ดาเนิ นงาน ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพครู /อาจารย์และแกนนานักเรี ยน/นักศึ กษา การรณรงค์การงดสู บบุหรี่ การ
ดาเนิ นงานของโครงการใช้แนวคิ ด 1S 3C (s=search, c=cessation, c=campaign, c=close follow up) กิ จกรรมการสื่ อ สาร
สาธารณะ การให้คาปรึ กษาผ่านสายด่วน การให้คาปรึ กษารายบุคคล กิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ในวันสาคัญ ๆ
และกิ จกรรมของสถานศึ กษา ซึ่ งกิ จกรรมเหล่านั้นได้รับการสนับสนุ นงบประมาณและอุปกรณ์บางส่ วนจากสานักงาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด และโรงเรี ย นหรื อ มหาวิท ยาลัย สนับสนุ นบางส่ ว น ทั้ง นี้ มี ก ารนิ เ ทศเสริ มพลัง ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารจาก
ผูร้ ับผิดชอบโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ เครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบุหรี่ และคณะผูว้ จิ ยั
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11

ผลการวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการดาเนินด้ านการรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของตัวอย่างจาแนกตามการได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา
แหล่ งข้ อมูล

นสพ.ท้องถิ่น
เคเบิล/ทีวที อ้ งถิ่น
วิทยุชุมชน
กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน
รวมทุกแหล่งข้อมูล

รวม(n = 1,080)

ผู้ทไี่ ม่ เคยลองสู บบุหรี่และ ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน(n = 72)
เคยลองแต่ ไม่ สูบใน 30 วันที่
ผ่านมา (n = 1,008)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

33
97
16
118
188

3.1
9.0
1.5
10.9
17.4

30
91
13
113
179

3
9.0
1.3
11.2
17.8

3
6
3
5
9

4.2
8.3
4.2
6.9
12.5

จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยลองสูบบุหรี่ และเคยลอง แต่ไม่สูบใน 30 วันที่ผา่ นมาได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากกิ จกรรมรณรงค์ในสถานศึกษามากที่สุด ร้อยละ 10.9 รองลงมาคือ เคเบิ ล/ที วีทอ้ งถิ่น ร้อยละ 9.0
ส่ วนผูส้ ู บบุหรี่ ปัจจุบนั ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากเคเบิ ล/ที วีทอ้ งถิ่ น มากที่ สุด ร้ อยละ 8.3 รองลงมาคือ
กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน ร้อยละ 6.9
การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฎหมายด้ านการควบคุมการขายบุหรี่ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามการเคยเห็นการโฆษณาส่งเสริ มการขายบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา
การเคยเห็นการโฆษณาส่ งเสริม
การขายบุหรี่ในช่ องทางต่ างๆ

รวม (n = 1,080)

ผู้ทไี่ ม่ เคยลองสู บบุหรี่
และเคยลองแต่ ไม่ สูบ
ใน 30 วันทีผ่ ่านมา
(n = 1,008)

ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน (n = 72)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

โชว์ซองบุหรี่ ณ จุดขาย

547

50.6

506

50.2

41

56.9

แสดงราคา/ยีห่ อ้ ณ จุดขาย

323

29.9

289

28.7

34

52.8

นสพ.ท้องถิ่น

113

10.5

98

9.8

14

19.4

เคเบิล/ทีวที อ้ งถิ่น

127

11.8

116

11.5

11

15.3

การโฆษณาบุหรี่
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วิทยุชุมชน

77

7.1

66

6.5

11

15.3

ให้บุหรี่ ฟรี เป็ นตัวอย่าง

77

7.1

67

6.6

10

13.9

ลด/แลก/แถมสิ นค้าใดเมื่อซื้ อบุหรี่ และ
ในทางกลับกัน

45

4.2

38

3.8

7

9.7

เสื้ อผ้า/ของใช้ใดๆที่มียหี่ อ้ บุหรี่

85

7.9

73

7.2

12

16.7

12

การส่ งเสริมการขายบุหรี่

จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ ปัจจุบนั ร้อยละ 59.6 พบเห็นการโฆษณาส่ งเสริ มการขายบุหรี่ ด้วย
การโชว์ซองบุหรี่ ณ จุดขาย และร้อยละ 50.2 พบเห็นการแสดงราคาบุหรี่ ณ จุดขาย สาหรับการส่ งเสริ มการขายบุหรี่ พบว่า
ร้อยละ 16.7 ตอบว่า พบเห็นเสื้ อผ้า/ของใช้ใด ๆ ที่มียหี่ อ้ บุหรี่ และ ร้อยละ 7.2 ตอบว่า มีการให้บุหรี่ ฟรี เป็ นตัวอย่าง
2.4 ด้ านผลผลิตของโครงการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ ของตัวอย่างที่เคยลองสูบบุหรี่ และสูบบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา จาแนก
ตามช่วงเวลาดาเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ (n=175)
ความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่

เริ่ มต้นโครงการ

ต้องการเลิกสูบ

สิ้นสุดโครงการ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

72

64.9

39

35.1

p-value
0.018

จากตารางที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยลองสู บบุหรี่ และสู บบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่ วนความตั้งใจที่จะเลิกสู บบุหรี่ เปรี ยบเทียบระหว่างตอนเริ่ มต้นโครงการและสิ้ นสุ ดโครงการ กล่าวคือ ต้องการเลิกสูบ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.018)
2.5 ด้ านผลลัพธ์ ของโครงการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบจานวนและร้อยละของตัวอย่าง จาแนกตามสถานะการสูบบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมาและช่วงเวลา
ดาเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
สถานะการสู บบุหรี่
ไม่เคยลองสูบ
เคยลองสูบแต่ไม่สูบในรอบ 30 วัน
ที่ผา่ นมา
สูบเป็ นครั้งคราว
สูบเป็ นประจา/ทุกวัน

เริ่มต้ นโครงการ
จานวน ร้ อยละ
892
82.6

สิ้นสุ ดโครงการ
จานวน ร้ อยละ
856
79.3

85
79
24

152
54
18

7.9
7.3
2.2

14.1
5.0
1.7

Journal of Nursing and Health Sciences Vol.14 No.2 May-August 2020

ค่ าสถิติ
χ²
25.24

p-value
<0.001
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สูบบุหรี่ ปัจจุบนั
ไม่สูบ

103
997

9.5
90.5

72
1,008

6.7
93.3

5.98

0.015

จากตารางที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า อัตราการสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ของเยาวชนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.015) โดย
ก่อนเริ่ มโครงการ พบอัตราการสู บบุหรี่ ร้อยละ 9.5 หลังสิ้ นสุ ดโครงการอัตราการสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ลดลงเหลือร้อยละ 6.7
และสัดส่วนของสถานะการสูบหรื อไม่สูบบุหรี่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
2.6 ด้ านผลกระทบของโครงการ
จากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ผลกระทบเกิดขึ้นในทิศทางบวก ได้แก่ จังหวัดมีตน้ แบบสถานศึกษาปลอด
บุหรี่ ระดับโรงเรี ยน 7 แห่ ง และมหาวิทยาลัย 2 แห่ ง มีอาจารย์จานวน 40 คน พร้อมนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 500 คน ผ่าน
การอบรม แนวปฏิบตั ิที่ดีที่พบจากการรายงานเอกสารและขณะร่ วมสังเกตการณ์นิเทศเสริ มพลัง คือ การพัฒนาฐานข้อมูลที่
สะดวกและทันสมัย ความต่อเนื่ องของกิ จกรรมต่าง ๆ ในสถานศึ กษา และการนาผลการศึ กษาวิจยั มาเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรม
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการบริหารโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ มีดงั นี้
1. มีผรู ้ ับผิดชอบโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ ผูร้ ับผิดชอบโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ดาเนิ นงานโครงการมาตลอด
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปั จจุ บนั การดาเนิ นงานที่ ต่อเนื่ องทาให้เกิ ดการสั่งสมประสบการณ์ และเครื อข่ายที่ ดีท้ ังด้าน
ปฏิบตั ิการและด้านวิชาการ ทั้งมีประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องบุหรี่ ท้ งั ภายในประเทศและต่างประเทศ จึงนับ
ได้วา่ ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่ องบุหรี่ อย่างแท้จริ ง
2. คณะกรรมการดาเนินงาน และมีการกาหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน โครงการ
จังหวัดปลอดบุ หรี่ มีผูว้ ่าราชการเป็ นที่ ปรึ กษา นายแพทย์สาธรณสุ ขจังหวัดเป็ นประธาน และกรรมการดาเนิ นงานใน
สถานศึกษาเป็ นกลุ่มทางานที่มีประสบการณ์ดา้ นการควบคุมการสูบบุหรี่ มีการพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง
3.กระบวนการดาเนินงานในแต่ละสถานศึกษา ใช้วธิ ีการแบบมีส่วนร่ วม นักเรี ยน นักศึกษา ครู /อาจารย์มีส่วนร่ วมใน
การออกแบบและดาเนินกิจกรรมต่างๆตามบริ บทของแต่ละสถานที่
4. มีภาคีเครื อข่ายสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมทั้งภายในจังหวัดและจากภายนองจังหวัด ให้การสนับสนุนทั้งเรื่ อง
วิชาการและวิธีการที่เคยดาเนินการแล้วประสบความสาเร็ จในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในจังหวัด
5. การมีระบบและกลไกการสนับสนุนและติดตามจากผูร้ ับผิดชอบโครงการและนักวิจยั ในพื้นที่
6. การมีฐานข้อมูลที่ทนั สมัย และสามารถนาข้อมูลการวิจยั มาสนับการดาเนินงานได้
สาหรับปั ญหาและอุปสรรคของการบริ หารจัดการโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ในส่วนเยาวชนในสถานศึกษา พบดังนี้
1. การจัดการเวลาและการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดและผูด้ าเนินงานไม่สามารถจัดได้
เนื่องจากแต่ละภาคส่วนมีภารกิจหลักจานวนมากตลอดปี 2560 ไม่สามารถกาหนดการประชุมได้
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอสาหรับการดาเนิ นกิจกรรมให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ งสถานศึกษาได้ใช้
งบประมาณด้านการป้ องกันยาเสพติด และ/หรื องบประมาณด้านกีฬามาช่วยเสริ มในกิจกรรมที่ขาดงบประมาณสนับสนุน
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อภิปรายผล
จากการประเมินโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ พบว่า เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยที่บริ บทของ
โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปั ญหาหรื อสภาวะแวดล้อมภายในจังหวัด จะเห็นว่า อัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชนตอน
ก่อนเริ่ มโครงการ พบอัตราการสู บบุหรี่ ร้อยละ 9.5 ซึ่ งสู งกว่าค่าเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ
ฉบับที่ 2 ที่กาหนดเป้ าหมายไว้วา่ ความชุกของการสู บบุหรี่ ในเยาวชน (15 – 18 ปี ) ไม่เกินร้อยละ 9 (Department of Disease
Control Ministry of Public Health, 2016) จากผลการวิจัย พบว่า ก่ อนเริ่ มโครงการอัตราการสู บบุ หรี่ ของเยาวชนสู งกว่า
เป้ าหมายเล็กน้อย เมื่อดาเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ครบรอบ 1 ปี พบอัตราการสูบบุหรี่ ของกลุ่มตัวอย่างลดลงเหลือร้อย
ละ 6.7 ซึ่ งบรรลุเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ผลของความสาเร็ จนี้เกิดจากจังหวัดได้ดาเนินโครงการควบคุมบุหรี่
มาเป็ นระยะเวลาสิ บสามปี อย่างไรก็ตามจังหวัดขาดการประเมินผลและสารวจอย่างเป็ นระบบ (Benjakul & Termsirikulchai,
2007) จึงไม่สามารถหาอัตราความชุกในรอบสิ บสามปี ที่ผา่ นมา มาเปรี ยบเทียบกับการสารวจในครั้งนี้ได้
ด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมกล่าวคือโครงการมีความสอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาด้านการสู บบุหรี่ ใ นพื้นที่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ปั จจัย
เบื้ องต้นของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมโครงการได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารทั้งผูว้ ่าราชการจังหวัด นาน
แพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการควบคุมยาสู บในจังหวัดมาตลอด โครงการ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ มีวตั ถุประสงค์ข้ นั ตอนกระบวนการและแนวปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานโครงการความเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ Stufflebeam (Stufflebeam, 2003) ที่ เสนอแนวคิดว่า
หากโครงการใดก็ ต ามมี บ ริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้อ มที่ เ หมาะสม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ส อดคล้อ งกับ สิ่ ง ที่ อ ยากให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง โครงการนั้นจะมีประสิ ทธิผลที่ดี
ด้า นกระบวนการด าเนิ น งานจากการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและการมี ส่ ว นร่ ว มในการนิ เ ทศเสริ ม พลัง พบว่า
กระบวนการดาเนิ นงานในภาพรวมมีความเหมาะสมกล่าวคือ คณะผูร้ ับผิดชอบโครงการมีการเตรี ยมการนิ เทศติดตามการ
ประสานงานการติดตามงานเอกสารประกอบการประชุมการนาเสนอผลการสารวจก่อนเริ่ มต้นโครงการ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแต่ละครั้งและเวลาที่ใช้ในการดาเนิ นโครงการมีความเหมาะสม
เมื่อสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเยาวชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงกิจกรรมต่างๆที่ผดู ้ าเนิ นโครงการจัดขึ้น ซึ่ งจะเห็นว่า
กิจกรรมรณรงค์ในเทศกาลหรื อวันสาคัญต่างๆ ในสถานศึกษา เป็ นกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทัว่ ไปและกลุ่มผูส้ ูบบุหรี่
มากที่ สุด การดาเนิ นงานภายใต้แนวคิ ด 1S 3C (s=search, c=cessation, c=campaign, และ c=close follow up) ซึ่ งเป็ นการ
บริ การบาบัดรักษาผูเ้ สพยาสู บอย่างเป็ นระบบ มีความร่ วมมือกับระหว่างทุกองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรวิชาชีพ
ดาเนิ นกิจกรรมแบบการแบบบูรณาการ ครอบคลุม กระบวนการค้นหาและคัดกรอง (Search & Screening) การบาบัดรักษา
(Cessation) การติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Closed follow up) และการจัดกิจกรรมเชิงรุ ก (Campaign) กระบวนการ 1S 3C มี
ความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูส้ ู บบุหรี่ ปัจจุบนั และสามารถป้ องกันนักสู บหน้าใหม่ได้ ทั้งนี้เป็ น
เพราะการค้นหา (search) โดยกลุ่มเพื่อนที่ รักเพื่อน (เพื่อนช่ วยเพื่อน) ความปรารถนาให้เพื่อนไม่ยุ่งเกี่ ยวกับบุหรี่ ทาให้
สามารถเข้าถึงเยาวชนในโรงเรี ยนได้อย่างดี ทั้งนี้ แนวคิด 1S 3C เป็ นอีกหนึ่ งแนวคิดที่ ทาให้การช่วยเลิกบุหรี่ ในเยาวชน
ประสบผลสาเร็ จ อย่างไรก็ตามกระบวนการติดตามผูส้ ู บบุหรี่ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การใช้กิจกรรมที่หลากหลาย การใช้
ฐานข้อมูลที่ทนั สมัย และการนาผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินกิจกรรม ทุกอย่างรวมกันทาให้โครงการจังหวัด
นครปฐมปลอดบุหรี่ ประสบผลสาเร็ จได้ และเกิดผลกระทบในด้านที่ดี โครงการนี้ หากดาเนิ นการต่อเนื่ องไปอีกระยะสอง
หรื อสามปี และมีระบบการประเมินผลและนาผลการประเมินมาเป็ นแนวทางการดาเนิ นงานต่อไปจังหวัดนครปฐมน่าจะ
ปลอดบุหรี่ อย่างแท้จริ ง
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ด้านผลกระทบผลกระทบที่ พบว่ากระบวนการดาเนิ นโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ เกิ ดผลกระทบในทิ ศ
ทางบวกนั้น เป็ นสัญญาณที่ดีวา่ จังหวัดนครปฐมจะก้าวไปสู่การเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ ที่แท้จริ งและน่าจะมีความยัง่ ยืน การมี
ต้นแบบสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มีอาจารย์นกั เรี ยน/นักศึ กษาที่ มีความรู ้ สามารถเป็ นแกนนาในการดาเนิ นกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง การมีแนวปฏิบตั ิที่ดี มีฐานข้อมูลที่สะดวกและทันสมัย ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา
และจะเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่า โครงการนี้ ด าเนิ น การได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละบรรลุ เ ป้ า หมายของโครงการอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลกระทบในทางบวก จึ งสมควรใช้เป็ นต้นแบบในการดาเนิ นการและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิ ดจังหวัด
ปลอดบุหรี่ อย่างสมบูรณ์และยัง่ ยืน ควรผลักดันนโยบายการควบคุมยาสู บเป็ นวาระของจังหวัดและให้มีการประเมิ นผล
โครงการอย่างเป็ นระบบต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดงั นี้
1. การควบคุมยาสู บต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องดังนั้นการสร้างกลไกการควบคุมยาสู บควรมีความชัดเจนมี การ
ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. การจัดทายุทธศาสตร์ การดาเนินงานควบคุมยาสู บควรจัดให้ครอบคลุมทุกมิติท้ งั การป้ องกันนักสู บหน้าใหม่และ
มาตรการเพื่อการลดละเลิกการสูบบุหรี่ ของผูส้ ูบปั จจุบนั และผูท้ ี่ จะกลับมาสูบซ้ า
3. ควรส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายวิชาการในพื้นที่ให้เข้มข้น เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่ องในการ
นาผลการค้นพบทางวิชาการมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการ ซึ่งมีผลทาให้ปัญหาหลักในการควบคุมบุหรี่ ได้รับการแก้ไข
4. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทีมการดาเนิ นงานทุกระดับโดยเฉพาะระดับอาเภอเพื่อให้อาเภอปลอดบุหรี่ จะช่วยลด
อัตราการสู บบุหรี่ ได้ซ่ ึ งรวมถึงการจัดทาทีมในการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายระดับอาเภอรวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมในการ
เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับชุมชนอาเภอและจังหวัด
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