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Abstract
This survey study aimed to assess situations, possibilities, problems, obstacles and
suggestion for designing a service to assist students in Phayao Province in quitting smoking. One
hundred and eight participants, twenty-seven in each group, included school principals,
teachers, parents, and students who had smoked in the past. The questionnaire consisted of
two sessions: the school’s readiness to provide smoking cessation services and a knowledge
test about the risks of smoking used as a research instrument. Descriptive statistics and content
analysis were used to analyze data collection.
Although most of the school principals, approximately 88.90%, strongly agreed that
schools should provide smoking cessation, only 37.04% of teacher were trained to assist
students in quitting smoking in the school. The smoking cessation service showed as an
available resource to build smoking cessation clinic while some participants argued that the
clinic was limited due to available places in the school. Integrating the cooperation among
schools, parents, students, healthcare services, and communities reported as an effective way in
term of managing smoking cessation in the school. In the private area of the smoking cessation
clinic, students who volunteer to receive treatments besides needed experts and families to
help them to quit smoking. Based on knowledge-related dangers of smoking, teachers and
parents had a moderate level whereas students were at low level. Promoting both
understanding and attitude relating to danger of smoking to educational team, students, and
families should be included as a policy of smoking cessation services.
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บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น รู ป แบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
ศึกษาสถานการณ์ ความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะรูปแบบการให้การช่วยเหลือนักเรียน
ให้เลิกบุหรี่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัย
โรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่, ผู้ปกครอง และ นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตจั งหวัดพะเยาจ านวน 27 โรงเรีย น รวมจานวนผู้ ร่ว มวิจัยทั้งสิ้ น 108 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1) ปั จจัยส่วนบุคคล, 2) ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความพร้อมในการดาเนินการ
จัดบริการเลิกบุ หรี่ในโรงเรียน, 3) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ โดยเครื่องมือได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนาโดยใช้ ค่าความถี่
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.89 เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่
โรงเรียนควรให้บริการเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ทั้งนี้ ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 37.04
เคยมีป ระสบการณ์ ในการอบรมให้ ความรู้การช่ว ยให้ นักเรียนเลิ กบุห รี่ ครูมีประสบการณ์ ในการให้ การ
ช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ความพร้อมในการจัดบริการเลิกบุห รี่ในโรงเรียน อยู่ในระดับพร้อมมากในทุกด้าน ยกเว้น ครูมี
ความเห็นว่า มีความพร้อมในระดับปานกลางในด้านสถานที่จัดทาเป็นคลินิกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่เห็น ด้วยเกี่ยวกับการจัดบริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 96.29 แต่ ร้อยละ
51.85 ของนักเรียน คิดว่านักเรียนจะไม่ ไปใช้บริการถ้าโรงเรียนมีคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ผู้ปกครอง
ทั้งหมดร้อยละ 100 เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดบริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ทั้งนี้ครู และ ผู้ปกครอง มีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่นักเรียนมีความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับต่า
ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และการเลิก
บุหรี่ ในโรงเรียน ให้แก่ คือ ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่ ผู้ปกครอง และ
นั กเรี ย น รวมทั้ งการส่ งเสริ มทั ศนคติ ที่ถูกต้ องให้ กับ นักเรียนในการยอมรับ การให้ การช่ว ยเหลื อในการ
จัดบริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
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บทนา
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรสำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของประชำกรในปี พศ. 2560 จำก
จำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.90 ล้ำนคน พบว่ำ เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.70 ล้ำนคน (ร้อยละ 19.10)
แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจำ 9.40 ล้ำนคน (ร้อยละ 16.80) และเป็นผู้ที่สูบนำนๆ ครั้ง 1.30 ล้ำนคน (ร้อยละ 2.20)
กลุ่มอำยุ 25-44 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ สูงสุด (ร้อยละ 21.90) และ กลุ่มเยำวชน (อำยุ 15-19 ปี) มีอัตรำกำรสูบ
บุหรี่ร้อยละ 9.70 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำพฤติกรรมเสี่ยงของประชำกรที่มีอำยุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องกำรสูบบุหรี่
และดื่มสุรำควบคู่กันไป พบว่ำจังหวัดที่มีอัตรำผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรำสม่ำเสมอเกินกว่ำร้อยละ 10.00 มี
ด้วยกันทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สุริน ทร์ (ร้อยละ 11.70) จ.ลำพูน (ร้อยละ 11.30) จ.พะเยำ (ร้อยละ 10.50)
จ.จัน ทบุ รีและ จ.สมุทรสำครมีอัตรำเท่ำกัน (ร้อยละ 10.40) จ.นนทบุรี (ร้อยละ 10.30) ตำมลำดับ (National
Statistical Office, 2018)
สถำนกำรณ์กำรสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นในจังหวัดพะเยำ นับเป็นปัญหำสำคัญ จำกผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์
กำรสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังศึกษำในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ และสำยอำชีพระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ของจังหวัดพะเยำ จำนวน 392 คน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสูบบุหรี่ร้อยละ 31.10 อำยุที่กลุ่มตัวอย่ำงเริ่มสูบ
บุหรี่คือ 13 ปี อัตรำกำรสูบบุหรี่ของเพศชำย เท่ำกับ 45.40 เพศหญิงเท่ำกับ 13.20 เหตุผลที่ทำให้กลุ่มตัวอย่ำงสูบ
บุ ห รี่ คื อ อยำกลอง ร้ อ ยละ 43.40 รองลงมำ คื อ ลดควำมเครีย ดและตำมเพื่ อ น ร้อ ยละ 32.80 และ 22.10
ตำมลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ นักเรียนในโรงเรียนถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญที่ควรได้รับกำรดูแลช่วยเหลือในกำรเลิก
บุ ห รี่ (Chaikoolvatana, Sutti & Jaimalai, 2017) จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในต่ำงประเทศ โปรแกรมกำร
ช่วยเหลือให้ เลิกบุหรี่ในโรงเรียน (School-based interventions) จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรช่วยเหลือให้เลิก
บุหรี่ในกลุ่มเยำวชนที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำวิธีกำรช่วยเหลืออื่นๆ เช่น กำรรับกำรรักษำจำกคลินิกเลิกบุหรี่ใน
โรงพยำบำล และ กำรช่วยเหลือโดยครอบครัว (Gabble et al., 2015) และ จำกรำยงำนผลกำรศึกษำในโรงเรียน
ของสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ โปรแกรมกำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ในโรงเรียนมัธยมร่วมกับกำรให้รำงวัลและ
สร้ำงแรงจูงใจ ส่งผลสำเร็จต่อกำรเลิกบุหรี่ในนักเรียนในระยะเวลำอันสั้น (Krishnan-Sarin et al., 2013) ซึ่ง ศูนย์
ควบคุมโรคติ ดต่อ สหรัฐ อเมริ กำ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) แนะนำกำรดำเนิ น
กิจกรรมแก้ไขปัญหำบุหรี่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนร่วมกับแนวทำงอื่นๆ ในชุมชน เช่น กำรเพิ่มรำคำต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำสูบอย่ำงยั่ง ยืน และทำให้สภำพแวดล้อมปลอดบุหรี่ ให้เป็นแนวทำงในกำร
แก้ ไ ขปั ญ หำกำรสู บ บุ ห รี่ (Centers for Disease Control and Prevention, 2014) และจำกกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ ำ งเป็ น ระบบจำกบทควำมที่ ตี พิ ม พ์ ในวำรสำรในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ (พ.ศ. 2550-2562) ใน
ต่ำงประเทศ มีขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ระหว่ำง 94 ถึง 2,801 คน บทควำมทั้งหมดมีกำรศึกษำทั้งในเพศชำยและ
เพศหญิ ง อำยุ ของนั ก เรีย นอยู่ ในช่ว ง 11 ถึง 19 ปี ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้ แสดงให้ เห็ นว่ำ ควำมรู้และโปรแกรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเลิกบุหรี่และเน้นในโรงเรียนของรัฐบำล พบว่ำโปรแกรมให้สุขศึ กษำกำรเลิกบุหรี่ของ
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โรงเรียนและโปรแกรมกำรออกกำลังกำยและกำรสัมภำษณ์เพื่อสร้ำงแรงจูงใจสำมำรถ นำไปใช้ในโรงเรียนได้ดี
(Hanpatchaiyakul et al., 2021)
ในประเทศไทย มีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่ในสถำนศึกษำ โดยเครือข่ำยครูเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุ ห รี่ (Teachers Networking for Smoke-Free Schools) ได้ เริ่ม ด ำเนิ น งำนภำยใต้ กำรสนั บ สนุ น จำก
สำนักงำนกองทุน สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มำตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้
โรงเรียนที่เป็นภำคี เครือข่ำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทั้ง 31 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภำค ได้ดำเนินงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรมด้วยกำรนำ “7 มำตรกำรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” ซึ่งผลกำรวิจัยประเมินผลโครงกำรโรงเรียนปลอดบุหรี่
โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPP Model โดยเปรียบเทียบโรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียน ปลอดบุหรี่จำนวน 2 แห่ง
กับ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ ำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 2 แห่ง จำกกำรประเมิน พบว่ำกำร
ดำเนิ น งำนโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ ของโรงเรี ย นในเครือข่ ำยโรงเรีย นปลอดบุ ห รี่ ได้ผ ลดี ก ว่ำโรงเรีย นที่ ไม่ได้ เป็ น
เครือข่ำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ในทุกด้ำนอย่ำงชัดเจน โดย ด้ำนบริบท พบว่ำ โรงเรียนในเครื อข่ำยฯ มีคนสูบบุหรี่ใน
บริเวณโรงเรี ยนน้ อยกว่ำในโรงเรีย นที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยฯ ด้ำนปั จจัยนำเข้ำ พบว่ำ โรงเรียนในเครือข่ำยฯ มี
ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนบุหรี่โดยตรง มีกำรจัดสถำนที่ให้ปลอดบุหรี่ มีครูที่ดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด และส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของพิษภัยบุหรี่และมีทักษะใน
กำรปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลบุหรี่ มำกกว่ำโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยฯ ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำโรงเรียนในเครือข่ำย
ฯ มีกำรดำเนินงำนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มำกกว่ำ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยฯ ด้ำน
ผลลัพธ์พบว่ำ โรงเรียนในเครือข่ำยฯ นักเรียนมีควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติต่อกำรสูบบุหรี่ที่เหมำะสม มี
ค่ำนิยมไม่สูบบุหรี่ และมีควำมตั้งใจแน่วแน่ว่ำจะไม่สูบบุหรี่เพรำะเห็นว่ำสังคมไม่ยอมรับ (Action on Smoking
and Health Foundation, 2018) แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรทบทวนวรรณกรรม ยังขำดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน และส่วนใหญ่กิจกรรมในกำรดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษำเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่แก่นักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ในลักษณะรำยบุคคล ยังไม่มีผลรำยงำนกำรดำเนินกำร
มำกนั ก อีกทั้งเมื่อครู ส่งต่อนั กเรีย นที่สู บ บุ ห รี่เข้ำสู่ระบบบริกำรสุ ขภำพ พบว่ำนักเรียนส่ วนใหญ่ มักขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรรับกำรบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ซึ่งอำจเนื่องมำจำก ระยะทำงที่ห่ำงไกล และ ควำมไม่สะดวกในช่วงเวลำ
ในกำรไปสถำนบริ ก ำร (Smoking cessation clinic, Phayao Hospital, 2019) ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจศึ ก ษำ
ศึกษำสถำนกำรณ์ ควำมเป็นไปได้ ปัญหำ และ อุปสรรคในกำรดำเนินกำรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ
และ ข้อเสนอแนะรูปแบบกำรให้ กำรช่วยเหลื อนักเรียนให้เลิกบุห รี่ในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยำ
ทั้งหมด ( 27 โรงเรียน) ซึ่งยังไม่เคยมีกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในสถำนศึกษำมำก่อน เพื่อนำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำแนวคิดนวัตกรรมกำรจัดบริกำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ โดยครูในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยกำรพัฒ นำระบบในโรงเรียน พัฒ นำศักยภำพครูให้สำมำรถให้บริกำรเลิกบุห รี่ในโรงเรียน ให้ กำรช่วยเหลือ
นักเรียนให้เลิกบุหรี่รำยบุคคล และติดตำมประเมินจนนักเรียนเลิกบุหรี่อย่ำงถำวร ทำให้นักเรียนมีควำมต่อเนื่องใน
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กำรเลิกบุหรี่ ซึ่งกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนโดยครู จะทำให้นักเรียนที่ติดบุหรี่เข้ำถึงบริกำรเลิกบุหรี่ได้มำกขึ้น
มีควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรมำกกว่ำโรงพยำบำล ลดเวลำกำรเดินทำง และ สะดวกในช่วงเวลำกำรรับ
บริกำร ทั้งนี้กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนโดยครู สอดคล้องกับ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ควบคุมยำสูบแห่งชำติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2570) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยำสูบรำยใหม่และเฝ้ำ
ระวังธุรกิจยำสูบ โดยกำรให้ควำมรู้ โทษ พิษภัยของยำสูบ ให้แก่เด็ก เยำวชนและนักสูบหน้ำใหม่ เฝ้ำระวังและ
บังคับ ใช้กฎหมำย กำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบ กำรโฆษณำ และรู้เท่ำทันกลยุ ทธ์ของอุตสำหกรรมยำสูบ (Royal
Thai government, 2022)
วัตถุประสงค์
ศึกษำสถำนกำรณ์ ควำมเป็นไปได้ ปัญหำ และ อุปสรรคในกำรดำเนินกำรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษำ และ ข้อเสนอแนะรูปแบบกำรให้กำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ในโรงเรียนมัธยม
ขอบเขตงานวิจัย
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) เพื่อ ศึกษำสถำนกำรณ์ ควำม
เป็ น ไปได้ ปั ญหำ และ อุป สรรคในกำรดำเนินกำรเพื่อช่วยเลิกบุห รี่ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ และ ข้อเสนอแนะ
รูป แบบกำรให้กำรช่วยเหลื อนั กเรียนให้ เลิกบุห รี่ในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยำ จำนวน 27 โรงเรียน กลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 27 คน ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องบุหรี่ จำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 27 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 คน
ทำกำรศึกษำในระหว่ำงเดือน 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 ถึง 30 มกรำคม พ.ศ.2564
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ศึกษำ อยู่ในพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษำ ในเขตจังหวัดพะเยำทุกแห่ง จำนวน
27 แห่ ง โดยศึกษำ 4 กลุ่มตัวอย่ำง เลือกแบบเจำะจง (Purposive sampling ) ประกอบด้วย 1) ผู้บริห ำรทุก
โรงเรียน จำนวน 27 คน , 2) ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน เป็นจำนวน 27 คน , 3) นักเรียนที่มีประสบกำรณ์/แนวโน้มเกี่ยวข้องกับกำรสูบหรี่ โรงเรียนละ 1 คน
เป็นจำนวน 27 คน และ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีประสบกำรณ์/แนวโน้มเกี่ยวข้องกับกำรสูบหรี่ โรงเรียนละ 1
คน เป็นจำนวน 27 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน และหำ
ควำมเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมใกล้เคียงกันจำนวน 30 คน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปและควำมคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ พัฒนำโดย
ผู้วิจัย เป็นคำถำมปลำยปิด มีคำตอบแบบเลือกตอบ (Check List) จำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ : อำยุ เพศ ตำแหน่ง ระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่ง ประสบกำรณ์ใน
กำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดให้บริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน (เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง, ปำนกลำง, เล็กน้อย, ไม่เห็นด้วย) และ โครงกำรเลิกบุหรี่ที่เคยดำเนินกำรในโรงเรียน
1.2 ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ อำยุ เพศ ตำแหน่ง
ระยะเวลำในกำรทำงำน กำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญ หำบุห รี่ โครงกำรเลิ กบุห รี่ที่เคยดำเนินกำรใน
โรงเรียน ประสบกำรณ์กำรช่วยเหลือเด็กให้เลิกบุหรี่ และ เทคนิคที่เคยใช้ในกำรช่วยนักเรียนให้เลิกบุหรี่
1.3 นักเรียน : อำยุ เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับจำกผู้ปกครอง รูปแบบกำรอยู่
อำศัย พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ (เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย) และ กำรไปใช้
บริกำรคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงเรียน (ใช้, ไม่ใช้)
1.4 ผู้ปกครอง : อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ อำศัย พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ และ ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน (เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย)
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน (เฉพำะผู้บริหำรและครู)
พัฒนำโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยข้อคำถำมควำมพร้อมใน 5 ประเด็น คือ นโยบำยและสิ่งสนับสนุน บุคลำกร สถำน
บริกำรสนับสนุน และ นักเรียน ประกอบด้วยข้อคำถำม 10 ข้อ กำหนดระดับมำตรำส่วนของคำตอบ 5 ระดับ จำก
พร้อมมำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด แปลผลแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ พร้อมน้อย (ค่ำเฉลี่ย 1.002.33), พร้อมปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.34 -3.66), และ พร้อมมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.67-5.00) แบบสอบถำมมีค่ำควำมตรง
เชิงเนื้อหำ (IOC) = 0.90 และ ค่ำควำมเชื่อมั่น (Cronbach's alpha) = 0.89
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมรู้เกี่ยวกับพิ ษภัยของบุหรี่ พัฒนำโดยผู้วิจัยประกอบด้วยคำถำม 13 ข้อ
ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 คะแนน แปลผลแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ควำมรู้ระดับต่ำ (≤7คะแนน, <60% ),
ระดับปำนกลำง (8-10 คะแนน, 60-79%), ระดับสูง (11-13 คะแนน, ≥ 80%)) แบบสอบถำมมีค่ำควำมตรงเชิง
เนื้อหำ (IOC) = 0.80 และ ค่ำควำมเชื่อมั่น (KR-20) ได้ 0.74
ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถำมเกี่ยวกับแนวคิดและควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ ในโรงเรียน
เป็นข้อคำถำมปลำยเปิดสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ รูปแบบ ปัญหำอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริกำร
เลิกบุหรี่ในโรงเรียน
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างและจริยธรรมวิจัย
วิจัยนี้ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำช
ชนนี พะเยำ เลขที่ REC 010/63 ผู้วิจัยได้ทำกำรพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มประชำกรที่ศึกษำโดยชี้แจงในกำรเข้ำร่วมวิจัย
ให้ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยทรำบวัตถุประสงค์และขั้นตอนกำรวิจัย พร้อมทั้งลงนำมยินยอมและขอควำมร่วมมือในกำร
รวบรวมข้อมูล มีกำรชี้แจงสิทธิ์ที่ผู้ร่วมวิจัยสำมำรถเข้ำร่วมกำรวิจัย หรือสำมำรถปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร่วมกำรวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้ โดยไม่มีผ ลเสี ย หำย ส ำหรั บ ข้อมู ล ที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีกำรเปิ ดเผยให้ เกิดควำมเสี ยหำยแก่
ผู้เข้ำร่วมวิจัย โดยคณะผู้วิจัยเสนอกำรวิจัยในภำพรวมและนำมำใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำเท่ำนั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรดังนี้
1. ทำหนังสือติดต่อประสำนงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ เพื่อประสำนงำนใน
กำรเข้ำไปเก็บข้อมูลในโรงเรียน โดยมีครู ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ของโรงเรียน ทั้ง 27 โรงเรียนเป็นผู้
ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นักวิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจำก ทั้ง 27 โรงเรียน โดยกำรใช้แบบสอบถำม ร่วมกั บ
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ ใช้แบบสอบถำมตอบด้วยตนเอง สำหรับ 1) ครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำบุหรี่ โรงเรียนๆ ละ 1 คน, 2) นักเรียนที่มีควำมเสี่ยง/ประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ จำนวน 27 คน
และ 3) ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีควำมเสี่ยง/ประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ จำนวน 27คน
3. นำข้อมูลมำบรรณำธิกร ทำกำรบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมวิเครำะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเชิงปริมำณ วิเครำะห์ด้วยสถิติพรรณนำ (Descriptive statistic) โดยใช้
ค่ำควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย และ ข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่
ผู้ปกครอง และ นักเรียน
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (n = 27)
ข้อมูล

เพศ
ชำย
หญิง
อายุ (Mean= 53.81, S.D. =6.04, MIN = 39, MAX = 61)

จานวน(คน)

ร้อยละ

23
4

85.19
14.81
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (n = 27)(ต่อ)
ข้อมูล
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

จานวน(คน)

ร้อยละ

5
22

18.52
81.48

10
17

37.04
62.96

24
3
0
0

88.89
11.11
0
0

24
3

88.89
11.11

17
10
0
0

62.96
37.04
0
0

(Mean= 11.89, S.D = 6.123, MIN = 2, MAX = 22)

ประสบการณ์ในการอบรมให้ความรู้ในการช่วยให้
นักเรียนเลิกบุหรี่
ไม่เคย
เคย
โรงเรียนควรให้บริการเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
เห็นด้วยปำนกลำง
เห็นด้วยเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วย
โรงเรียนเคยมีโครงกำรช่วยเลิกบุหรี่หรือไม่
เคย
ไม่เคย
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยโรงเรียนปลอดบุหรี่
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
เห็นด้วยปำนกลำง
เห็นด้วยเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วย

จำกตำรำงที่ 1 พบผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชำยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.19 มี อ ำยุ
(Mean=53.81,S.D =6.04) ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ ร้อยละ 81.48 มีประสบกำรณ์
ในกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรช่วยให้นักเรียนเลิกบุหรี่ ร้อยละ 62.96 ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งกับกำรที่โรงเรียน
ควรให้บริกำรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.89 ทั้งนี้โรงเรียนเคยมีโครงกำรช่วยเลิกบุหรี่คิดเป็น
ร้อยละ 88.89 ผู้บริหำรเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เกี่ยวกับนโยบำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร้อยละ 62.96 และ เห็นด้วยปำน
กลำง ร้อยละ 37.04
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ (n = 27)
ข้อมูล

เพศ
ชำย
หญิง
อายุ (Mean= 47.48 S.D =9.21 MIN = 28, MAX = 59)
ตาแหน่ง
ครูอัตรำจ้ำง/พนักงำนรำชกำร
ครูผู้ชว่ ย
ครูระดับปฏิบัติกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประสบการณ์ในการอบรมให้ความรู้ในการช่วยให้
นักเรียนเลิกบุหรี่
ไม่เคย
เคย
ประสบการณ์ในการให้การช่วยเหลือนักเรียน
ให้เลิกบุหรี่
ไม่เคย
เคย
เทคนิคที่เคยใช้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกบุหรี่
เทคนิค 5 R เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
เทคนิค 5 A
กำรควบคุมและให้นักเรียนรำยงำนผลตัวเอง
กำรเสริมแรง
กำรลงโทษ

จานวน(คน)

ร้อยละ

13
14

48.15
51.85

3
1
2
9
12

11.11
3.70
7.41
33.33
44.44

17
10

62.96
37.04

9
18

33.33
66.67

4
3
9
10
1

14.81
11.11
33.33
37.04
3.70

จำกตำรำงที่ 2 พบครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ เกินครึ่ง เป็นเพศหญิง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.85 อำยุ (Mean=47.48 ,S.D.=9.21) ด ำรงต ำแหน่ งครูช ำนำญกำรพิ เศษ ร้ อ ยละ 44.44
รองลงมำ ครูชำนำญกำร ร้อยละ 33.33 มีประสบกำรณ์ในกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรช่วยให้นักเรียนเลิกบุหรี่เพียง
ร้อยละ 37.04 มีประสบกำรณ์ในกำรให้กำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ ร้อยละ 66.67 เทคนิคที่เคยใช้ในกำร
ช่วยนักเรียนให้เลิกบุหรี่ได้แก่ กำรเสริมแรง ร้อยละ 37.04 รองลงมำ กำรควบคุมและให้นักเรียนรำยงำนผลตัวเอง
ร้อยละ 33.33 เทคนิค 5 R เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ ร้อยละ 14.81 เทคนิค 5 A ร้อยละ 11.11 และ กำรลงโทษ ร้อยละ
3.70 ตำมลำดับ
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

77
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของนักเรียนในกำรจัดบริกำรช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกบุหรี่ (n = 27)
ข้อมูล
เพศ
ชำย
หญิง
อายุ (Mean= 15.59, S.D. =1.37 MIN = 13, MAX = 18)
เรียนระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA) (Mean= 2.72 S.D =0.56)
การสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบเลย
เคยแค่ลองสูบ แต่ปัจจุบันไม่ได้สูบ
เคยสูบแต่เลิกได้แล้ว
ปัจจุบันยังสูบอยู่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการเลิกบุหรี่
ในโรงเรียน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ถ้าโรงเรียนมีคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
นักเรียนคิดว่าจะใช้บริการหรือไม่
ใช้
ไม่ใช้

จานวน(คน)

ร้อยละ

17
10

62.96
37.04

1
3
11
3
6
3

3.70
11.11
40.74
11.11
22.22
11.11

4
9
7
7

14.82
33.33
25.93
25.93

26
1

96.29
3.71

13
14

48.15
51.85

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักเรียนสองในสำม เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 62.96 อำยุ (Mean=15.59 ,S.D. =1.37)
เกือบครึ่ งเป็ น นั กเรี ย นชั้น ม. 4 คิดเป็ น ร้ อยละ 40.74 รองลงมำ เป็ นนั กเรียนชั้น ม.5 ร้อยละ 22.22 มีเกรด
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(Mean=2.72,S.D. =0.56) นักเรียนที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่ คิดเป็นร้อยละ 25.93 และ เคยสูบแต่เลิกได้แล้ว ร้อยละ
25.93 เคยแค่ลองสูบ แต่ปั จจุบัน ไม่ได้สูบ ร้อยละ 33.33 ส่ วนใหญ่ เห็นด้วยเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรเลิกบุห รี่ใน
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.29 และเพียง ร้อยละ 48.15 ของนักเรียนคิดว่ำจะใช้บริกำรถ้ำโรงเรียนมีคลินิกช่วย
เลิกบุหรี่ในโรงเรียน และ ไม่ใช้บริกำรร้อยละ 51.85
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของผู้ปกครองในกำรจัดบริกำรช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกบุหรี่ (n = 27)
ข้อมูล
เพศ
ชำย
หญิง
อายุ (Mean= 46.59, S.D. =11.04 MIN = 28, MAX = 72)
การศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญำ
ปริญญำตรีและสูงกว่ำ
อาชีพผู้ปกครอง
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐ
พนักงำนประจำบริษัท
พนักงำนชั่วครำว
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
กรรมกร/รับจ้ำง
แม่บ้ำน

จานวน(คน)

ร้อยละ

17
10

62.96
37.04

4
1
3
11
6
2

14.81
3.70
11.11
40.74
22.22
7.41

1
8
6
1
3
4
4

3.70
29.63
22.22
3.70
11.11
14.81
14.81

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

79
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป และ ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของ
ผู้ปกครองในกำรจัดบริกำรช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกบุหรี่ (n = 27) (ต่อ)
ข้อมูล
การสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบเลย
เคยแค่ลองสูบ แต่ปัจจุบันไม่ได้สูบ
เคยสูบแต่เลิกได้แล้ว
ปัจจุบันยังสูบอยู่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการเลิกบุหรี่
ในโรงเรียน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน(คน)

ร้อยละ

11
1
5
10

40.74
3.70
18.52
37.04

27
0

100.00
0

จำกตำรำงที่ 4 พบผู้ป กครองสองในสำมเป็นเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 62.96 อำยุ (Mean=46.59,S.D.
=11.04) เกือบครึ่งจบกำรศึกษำ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 40.74 ประกอบอำชีพพนักงำนประจำบริษัทมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 29.63 รองลงมำ พนักงำนชั่วครำว ร้อยละ 22.22 ปัจจุบันผู้ปกครองยังสูบบุหรี่อยู่คิดเป็นร้อยละ
37.04 และ เคยสูบแต่เลิกได้แล้ว ร้อยละ 18.52 ไม่เคยสูบเลย ร้ อยละ 40.74 ผู้ปกครองทั้งหมดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
กำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดบริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่
ตารางที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ(n=27)
และครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ ในโรงเรียน (n=27)
ข้อ

ความคิดเห็น

1 นโยบำยและสิ่งสนับสนุน
โรงเรียนพร้อมที่จะจัดทำ
นโยบำยในกำรสนับสนุนกำร
จัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับความพร้อม
แปลผล
(Mean ± S.D.)
4.89 ± 0.32
พร้อมมำก
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ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ
ระดับความพร้อม
แปลผล
( Mean ± S.D.)
4.56 ± 0.64
พร้อมมำก
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ตารางที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ(n=27)
และครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ ในโรงเรียน (n=27) (ต่อ)
ข้อ

2

3
4

5

6

7

ความคิดเห็น

ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับความพร้อม
แปลผล
(Mean ± S.D.)
โรงเรียนมีควำมพร้อมที่จะขอ
4.67 ± 0.48
พร้อมมำก
ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดบริกำรเลิก
บุหรี่ในโรงเรียน
โรงเรียนมีสถำนที่จัดทำเป็น
4.26 ± 0.86
พร้อมมำก
คลินิกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่
โรงเรียนสำมำรถสนับสนุน
4.37 ± 0.63
พร้อมมำก
วัสดุ / สื่อให้ควำมรู้ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดบริกำรเลิก
บุหรี่ในโรงเรียน
บุคลำกร
4.63± 0.49
พร้อมมำก
โรงเรียนมีครูอนำมัยโรงเรียน/
ครูแกนนำที่มีควำมพร้อมใน
กำรให้บริกำรเลิกบุหรี่ใน
โรงเรียน
โรงเรียนมีครูอนำมัยโรงเรียน/
4.48 ± 0.75
พร้อมมำก
ครูแกนนำที่มีควำมรู้และ
ทักษะกำรให้คำปรึกษำ เพื่อ
ช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกบุหรี่
สถำนบริกำรสนับสนุน
4.56 ± 0.51
พร้อมมำก
สถำนบริกำรสำธำรณสุขใน
พื้นที่มีควำมพร้อมในกำรรับ
กำรส่งต่อจำกโรงเรียนเพื่อ
ช่วยนักเรียนเลิกบุหรี่
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ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ
ระดับความพร้อม
แปลผล
( Mean ± S.D.)
4.56 ± 0.58
พร้อมมำก

3.26 ± 1.29

พร้อมปำนกลำง

3.70 ± 0.87

พร้อมมำก

4.41 ± 0.69

พร้อมมำก

4.26 ± 0.76

พร้อมมำก

4.22 ± 0.75

พร้อมมำก
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ตารางที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ(n=27)
และครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ ในโรงเรียน (n=27) (ต่อ)
ข้อ

ความคิดเห็น

8 สถำนบริกำรสำธำรณสุขใน
พื้นที่ มีบุคลำกรที่สำมำรถเป็น
พี่เลี้ยง ให้ครูอนำมัยโรงเรียน/
ครูแกนนำ ในกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะในกำร
ช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกบุหรี่
9 โรงเรียนสำมำรถประสำนขอ
ควำมร่วมมือ จำกสถำน
บริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่
เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
เวชภัณฑ์เบื้องต้น เช่น
สมุนไพรดอกหญ้ำขำว ใบ
โปร่งฟ้ำ ในกำรช่วยเลิกบุหรี่
10 นักเรียนจะได้รับกำรบริกำรที่
ดีและต่อเนื่อง เมื่อสมัครใจ
เข้ำรับบริกำรเลิกบุหรี่ใน
โรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับความพร้อม
แปลผล
(Mean ± S.D.)
4.48 ± 0.64
พร้อมมำก

ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ
ระดับความพร้อม
แปลผล
( Mean ± S.D.)
4.11 ± 0.80
พร้อมมำก

4.26 ± 0.81

พร้อมมำก

4.804± 0.85

พร้อมมำก

4.45 ± 0.64

พร้อมมำก

4.19 ± 0.79

พร้อมมำก

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ใน
โรงเรียน อยู่ในระดับพร้อมมำกในทุกด้ำน และ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ มี
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหำรสถำนศึกษำในระดับพร้อมมำก
ในทุกด้ำน ยกเว้น มีควำมพร้อมในระดับปำนกลำงในด้ำนโรงเรียนมีสถำนที่จัดทำเป็นคลินิกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ใน
โรงเรียน
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ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ของครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุหรี่
ในโรงเรียน นักเรียน และ ผู้ปกครอง
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน (n=27)
ผู้ปกครอง (n=27) และ นักเรียน (n=27) จำแนกตำมคะแนนควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ระดับความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ค่าเฉลี่ยความรู้ (Mean ± S.D.)
ระดับความรู้
ต่ำ (≤7คะแนน, <60% )
ปำนกลำง (8-10 คะแนน, 60-79%)
สูง (11-13 คะแนน, ≥ 80%))

ครูอนามัยโรงเรียน
จานวนคน(%)
7.19 ± 2.29

ผู้ปกครอง
จานวนคน(%)
7.14 ± 2.03

นักเรียน
จานวนคน(%)
5.33 ± 2.00

15 (55.55%)
10 (37.04%)
2 (7.41%)

14 (51.85%)
12 (44.45%)
1 (3.70%)

23(85.19%)
4 (14.81%)
0 (0%)

จำกตำรำงที่ 6 พบ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน และ ผู้ปกครอง มี
ระดับควำมรู้ภ ำพรวมเกี่ยวกับพิษภัยของบุห รี่ในระดับปำนกลำง นักเรียนมีควำมรู้ในระดับต่ำ โดยครูอนำมัย
โรงเรียนนักเรียน มีค่ำคะแนนสูงสุด (7.19 ± 2.29) รองลงมำ เป็นผู้ปกครอง (7.14 ± 2.03) และ นักเรียน (5.33
± 2.00) ตำมลำดับ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ รูปแบบ ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริการเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง
ตารางที่ 7 ควำมเป็นไปได้ รูปแบบ ปัญหำอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริกำรเลิ กบุหรี่ในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียน และ ผู้ปกครอง
ประเด็น
1.ควำม
เป็นไปได้

ผู้บริหาร
-เป็นไป
ได้มำก

ครู
-เป็นไปได้

นักเรียน
-เป็นไปได้ เห็นด้วย (ร้อย
ละ 96.29, 26 คน)
กับกำรจัดบริกำร คิดว่ำ
จะมีนักเรียนมำใช้บริกำร
เพรำะช่วยให้นักเรียนเลิก
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ผู้ปกครอง
-เป็นไปได้ เห็นด้วย (ร้อย
ละ 100, 27 คน) กับกำร
จัดบริกำร คิดว่ำ กำรเลิก
บุหรี่เป็นสิ่งที่ดี อยำกให้
ทำงโรงเรียนช่วยเหลือ
แก้ไขโดย
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ตารางที่ 7 วำมเป็นไปได้ รูปแบบ ปัญหำอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียน และ ผู้ปกครอง(ต่อ)
ประเด็น

2.รูปแบบ

ผู้บริหาร

-ควรมีรูปแบบ
ที่หลำกหลำย
โดยจัดใน
รูปแบบกำรบูร
ณำกำร
ระหว่ำง
โรงเรียน
ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น
สำธำรณสุข
ร่วมกันดูแล

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง
เร่งด่วน เพรำะบุหรี่
เป็นสิ่งเสพติดอันดับ
ต้นๆที่เด็กๆเข้ำถึงง่ำย
และนำไปสู่กำรลองสิ่ง
เสพติดอื่นๆที่ร้ำยแรง
ขึ้น

-ควรจัดในรูปแบบกึ่ง
ทำงกำรให้ผู้สูบสมัครใจ
ในกำรบำบัดรักษำ ให้
คำปรึกษำกับนักเรียนที่
ติดบุหรี่ มีกำร
บำบัดรักษำนักเรียนที่
สูบบุหรี่อย่ำงถูกต้อง
โดยกำรประสำนกับ
แพทย์เพื่อให้คำปรึกษำ
ในกำรเลิกสูบบุหรี่ และ
ควรมีกำรดูแลจำก
ครอบครัวต่อเนื่อง

บุหรี่ได้ ไม่ต้องเสียเดิน
ทำงไกลไปเลิกบุหรี่ที่
โรงพยำบำล
-ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ
3.71, 1 คน) คิดว่ำ
นักเรียนจะไม่มำใช้บริกำร
เพรำะไม่กล้ำที่จะแสดง
ตัวออกมำยอมรับว่ำตน
สูบบุหรี่ อำจอำยที่สูบ
กลัวครูลงโทษ หักคะแนน
และ กลัวผู้ปกครองคิดว่ำ
จะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ไม่
กล้ำเปิดเผย
-มีกำรสอนเรื่องโรคภัย
บุหรี่ ควรจะเป็น
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
แพทย์ พยำบำล ตำรวจ
หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนบุหรี่
-มีกำรจัดให้คำปรึกษำ
บริเวณห้องพยำบำลของ
โรงเรียน เพื่อที่เด็กจะได้
เข้ำมำหำและปรึกษำได้
ตลอดเวลำ
-ผู้บริหำร หรือฝ่ำย
ปกครอง และครู ควร
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-ควรมีกำรบริกำรเพื่อช่วย
ให้นักเรียนเลิกบุหรี่
ส่งเสริมให้นักเรียนหันมำ
สนใจเล่นกีฬำมำกขึ้น
-ผู้ปกครองส่งเสริม โดย
กำร ที่คนในครอบครัวไม่
ควรสูบบุหรี่เพรำะเมื่อสูบ
แล้ว จะทำให้ผู้ปกครอง
ไม่สำมำรถตักเตือนเด็กได้
จะเป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดี
สำหรับเด็กๆ
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ตารางที่ 7 ควำมเป็นไปได้ รูปแบบ ปัญหำอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียน และ ผู้ปกครอง(ต่อ)
ประเด็น

ผู้บริหาร
ต้องทำงำนเป็น
ทีมร่วมกัน
อย่ำงเป็น
รูปธรรม
โรงเรียน อยำก
ให้สำธำรณสุข
ช่วยพัฒนำให้
ควำมรู้เพื่อให้
นักเรียนเกิด
ควำมตระหนัก
และส่งผลให้
นักเรียนเลิก
บุหรี่โดยถำวร
3 .ปั ญ ห ำ -อำจขำดควำม
อุปสรรค ต่ อ เนื่ อ งข อ ง
โค ร งก ำ ร
เพ ร ำ ะ ก ำ ร
ท ำ ง ำ น ต้ อ ง
บู รณำกำรและ
กำรขั บ เคลื่ อ น
ร่วมกันของฝ่ำย
ต่ำงๆ

ครู
-ครูคอยให้กำลังใจแนะ
แนวทำงในกำรเลิกบุหรี่
-กำรบริกำรให้คำปรึกษำควร
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้พร้อมให้
คำปรึกษำ สถำนที่บริกำรควร
เป็นห้องส่วนตัวอย่ำงชัดเจน
มีกำรเสริมแรงให้นักเรียน
-ควรมีกำรร่วมมือจำก
อำจำรย์ในโรงเรียนทุกฝ่ำย
และ ผู้ปกครอง นอกจำกนั้น
ควรขอควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนสำธำรณสุข มำให้
คำปรึกษำเพิ่มเติมเรื่องบุหรี่
-อำจขำดงบประมำณในกำร
จั ด กิ จ กรรม ขำดแคลนสื่ อ
อุปกรณ์ สื่อวิดิทัศน์
-ขำดควำมเป็ น สั ด ส่ ว นของ
ห้องที่ให้บริกำรให้คำปรึกษำ
-ขำดวิ ทยำกรที่มีควำมรู้ด้ำน
บุหรี่มำให้ควำมรู้กับนักเรียน
-ครูอำจมีควำมรู้ไม่เพียงพอ ที่
จะชี้ แนะแนวทำงในกำรเลิ ก
บุ ห รี่ ใ ห้ กั บ นั กเรี ย น อ ย่ ำ ง
เข้ ำ ใจด้ ว ยวิ ธี ก ำรหลั ก กำรที่
ถูกต้อง

นักเรียน
จัดกำรตรวจคัดกรอง
แบบเข้มข้นกับนักเรียน
ไม่ให้เอำบุหรี่เข้ำมำสูบ
ในโรงเรียน
-ควรมีครูที่ปรึกษำที่มี
ควำมเข้ำใจนักเรียน

-นั ก เ รี ย น ไ ม่ ก ล้ ำ
ยอมรั บ ว่ ำ ตนเองสู บ
บุ ห รี่ อำจอำยที่ สู บ
และกลั วถู ก ครู แ ล ะ
ผู้ปกครองลงโทษ
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ผู้ปกครอง

-ผู้ ป กค รอ งอำจไม่
ส ำ ม ำ ร ถ เ ป็ น
แบบอย่ ำ งในกำรไม่
สู บ บุ ห รี่ และ ไม่ มี
เว ล ำ ส น ใจ ก ำ กั บ
ติ ด ตำมกำรเลิ ก บุ ห รี่
ของนักเรียน
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จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนเกือบทั้งหมด เห็นว่ำ กำรจัดบริกำรเลิก บุหรี่
ในโรงเรียนมีควำมเป็ นไปได้ มีเพีย งนักเรียน 1 คน ร้อยละ 3.71 ไม่เห็ นด้วย คิดว่ำนัก เรียนจะไม่มำใช้บริกำร
เพรำะไม่กล้ำที่จะยอมรับว่ำตนสูบบุหรี่ อำจอำย กลัวครูลงโทษ และ กลัวผู้ปกครองคิดว่ำจะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ไม่
กล้ำเปิดเผย สำหรับรูปแบบในกำรจัดบริกำร ควรมีรูปแบบที่หลำกหลำย โดยจัดในรูปแบบกำรบูรณำกำรระหว่ำง
โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น สำธำรณสุข และ ควรจัดในรูปแบบกึ่งทำงกำรให้ผู้สูบสมัครใจใน
กำรบำบัดรักษำ โดยได้รับกำรสนับสนุน ดูแลจำกครอบครัว ควรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้พร้อมให้คำปรึกษำ สถำนที่
บริกำรควรเป็นห้องส่วนตัวอย่ำงชัดเจน มีกำรเสริมแรงให้นักเรียน ร่วมกับกำรส่งเสริมให้นักเรียนหันมำสนใจเล่น
กีฬำมำกขึ้น สำหรับ ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดบริกำร อำจขำดควำมต่อเนื่องของโครงกำร เพรำะกำรทำงำนต้อง
บูรณำกำรและกำรขับเคลื่อนร่วมกันของฝ่ำยต่ำงๆ อำจขำดงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม ขำดสิ่งสนับสนุน ขำด
ควำมเป็นสัดส่วนของห้องที่ให้บริกำรให้คำปรึกษำ ขำดวิ ทยำกรที่มีควำมรู้ด้ำนบุหรี่มำให้ควำมรู้กับนักเรียน และ
ครูอำจมีควำมรู้ไม่เพียงพอ ที่จะชี้แนะแนวทำงในกำรเลิกบุห รี่ให้กับนักเรียน นอกจำกนั้น นักเรียนอำจไม่กล้ำ
ยอมรับ ว่ำตนเองสู บ บุ ห รี่ อำจอำยที่สู บ และกลั ว ถูกครูและผู้ ปกครองลงโทษ นอกจำกนั้น ผู้ ปกครองอำจไม่
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำรไม่สูบบุหรี่ และ ไม่มีเวลำสนใจกำกับติดตำมกำรเลิกบุหรี่ของนักเรียน
อภิปรายผล
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำในระดับพร้อมมำกในทุกด้ำน เช่นเดียวกับ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
บุหรี่ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน อยู่ในระดับพร้อมมำกในทุกด้ำน
ยกเว้น มีควำมพร้อมในระดับ ปำนกลำงในเรื่องโรงเรียนมีสถำนที่จัดทำเป็นคลินิกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน
แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของโรงเรียน ในประเทศไทยที่ได้ มีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่ในสถำนศึกษำ
โดยเครื อ ข่ ำ ยครู เ พื่ อ โรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ (Teachers Networking for Smoke-Free Schools) ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม
ดำเนินงำนภำยใต้กำรสนับสนุนจำก สำนักงำนกองทุน สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มำตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2548 จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้โรงเรียนที่เป็นภำคี เครือข่ำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทั้ง 31 จังหวัดครอบคลุมทุก
ภูมิภำค ได้ดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรนำ “7 มำตรกำรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ” อีกทั้งในโรงเรียนใน
เครือข่ำย มีกำรดำเนินงำนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มำกกว่ำ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยฯ
ด้ำนผลลั พ ธ์พ บว่ำ โรงเรีย นในเครื อข่ำยฯ นักเรียนมี ควำมรู้ ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ บุ ห รี่ ทั ศนคติต่อกำรสู บ บุห รี่ที่
เหมำะสม มีค่ำนิยมไม่สูบบุหรี่ และมีควำมตั้งใจแน่วแน่ว่ำจะไม่ สูบบุหรี่เพรำะเห็นว่ำสังคมไม่ยอมรับ (Action on
Smoking and Health Foundation, 2018)
จำกผลกำรศึกษำ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียน และ ผู้ปกครอง มี
ระดับ ควำมรู้ภ ำพรวมเกี่ยวกับ พิษภัยของบุ หรี่ในระดับปำนกลำง นักเรียนมีควำมรู้ในระดับต่ำ โดยครูอนำมัย
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โรงเรียนนักเรียน มีค่ำคะแนนสูงสุด (7.19 ± 2.29) รองลงมำ เป็นผู้ปกครอง (7.14 ± 2.03) และ นักเรียน (5.33
± 2.00) ตำมลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรที่ครูมีระดับควำมรู้อยู่ในระดับปำนกลำง อำจเนื่องมำจำกกำรที่ไม่ได้มีกำร
จัดอบรมมำกนักในเรื่องนี้ สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ที่เห็นว่ำ ควรมีกำรพัฒนำ
รูปแบบและวิธีกำรกำรให้คำปรึกษำนักเรียน อยำกให้มีกำรพัฒนำสำหรับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อที่จะสำมำรถ
ชี้แนะแนวทำงในกำรเลิกบุหรี่ให้กับนักเรียนอย่ำงเข้ำใจด้วยวิธีกำรหลักกำรที่ถูกต้อง เพรำะวิธีกำรเข้ำถึงเด็กวัยรุ่น
ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเด็กมักจะมีควำมเป็นตัวตนสูง มีอิสระทำงควำมคิดอำจจะเป็นเหตุให้นักเรียนไม่
ยอมรับในกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ในโรงเรียนได้ ในทำนองเดียวกัน นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในระดับ
ต่ำ เป็นผลให้นักเรียนได้เสนอรูปแบบกิจกรรมในกำรสอนเรื่องโรคภัยบุหรี่ ควรจะเป็นเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข แพทย์
พยำบำล ตำรวจ หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนบุหรี่ มำบริกำรให้ควำมรู้ มีหน่วยงำนของรัฐเข้ำมำบริกำรในโรงเรียนโดยจะ
มีโต๊ะให้คำปรึกษำบริเวณห้องพยำบำลของโรงเรียน เพื่อที่เด็กจะได้เข้ำมำหำและปรึกษำได้ตลอดเวลำ
สำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ รูปแบบ บทบำท ปัญหำอุปสรรค เกี่ยวกับจัดบริกำรเลิก
บุ ห รี่ ในโรงเรี ย นของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ครูอ นำมั ย โรงเรีย น/ครูผู้ รับ ผิ ด ชอบในกำรแก้ ไขปั ญ หำเรื่ องบุ ห รี่
ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น คิ ด ว่ำ กำรช่ ว ยเลิ กบุ ห รี่ ในโรงเรียนเป็ น ไปได้ม ำก โดยมี รูป แบบที่ ห ลำกหลำย และ
จัดบริกำรแบบกึ่งทำงกำร โดยกำรจัดในรูปแบบกำรบูรณำกำรระหว่ำง โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น ทำข้อตกลงร่วมกัน มีกำรกำกับดูแลตำมข้อตกลงและร่วมกันค้นหำปัญหำ หำวิธีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
โดยในส่วนของสำธำรณสุขได้เข้ำมำพัฒนำให้ควำมรู้กับนักเรียนโดยวิทยำกรที่สำมำรถต่อยอดเพื่อให้นักเรียนเกิด
ควำมตระหนักที่ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้นักเรียนเลิกบุหรี่โดยถำวร ในบทบำทกำรมีส่วนร่วม ต้องทำงำนเป็นทีมร่วมกัน
อย่ำงเป็นรูปธรรมโรงเรียนกับสำธำรณสุข ปัญหำและอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้น ควำมต่อเนื่องของโครงกำรและกำร
ขับเคลื่อนร่วมกันควรมีกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้/กำรอบรม/ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่สำหรับ
เยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือสนับสนุนในกำรเลิกสูบบุหรี่ โดยให้คำปรึกษำ
แนะนำ ซึ่งปั จจุบันครูอนำมัย โรงเรียนมีควำมพร้อมที่จะให้ ควำมช่วยเหลือในกำรเลิกบุห รี่ สอดคล้องกับกำร
ศึกษำวิจัยเรื่องสถำนกำรณ์กำรสูบบุหรี่ของบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี : ภำยใต้โครงกำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปลอดบุ หรี่ พบว่ำบุคลำกรและนักศึกษำ ร้อยละ 92.50 เห็ นด้วยกับกำรดำเนินงำน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีปลอดบุหรี่ โดยร้อยละ 85.80 ต้องกำรให้จัดเขตพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพำะ ร้อยละ 84.50
ต้องกำรให้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่อย่ำงต่อเนื่องในทุกช่องทำง และร้อยละ 81.30 ต้องกำรให้จัด
กิจกรรมช่วยเลิกสูบบุหรี่ (Nualjun & Suepsamran, 2016) นอกจำกนั้น จำกผลกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู ยังเสนอแนะให้มีกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรกำรให้คำปรึกษำนักเรียน อยำกให้มีกำรพัฒนำสำหรับครู
ในโรงเรียนเพื่อที่จะสำมำรถชี้แนะแนวทำงในกำรเลิกบุหรี่ให้กับนักเรียนอย่ำงเข้ำใจด้วยวิธีกำรหลักกำรที่ ถูกต้อง
เพรำะวิธีกำรเข้ำถึงเด็กวัยรุ่นยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเด็กมักจะมีควำมเป็นตัวตนสูง มีอิสระทำงควำมคิด
อำจจะเป็นสำเหตุให้นักเรียนไม่ยอมรับในกำรแก้ไขปัญหำบุหรี่ ในโรงเรียน ซึ่ง โปรแกรมกำรช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่
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ในโรงเรียน (School-based interventions) จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ในกลุ่มเยำวชนที่มี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำวิธีกำรช่วยเหลืออื่นๆ เช่น กำรรับกำรรักษำจำกคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยำบำล และ กำร
ช่ ว ยเหลื อ โดยครอบครั ว (Gabble et al., 2015) อี ก ทั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ สหรั ฐ อเมริ ก ำ (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) แนะนำกำรดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหำบุหรี่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
ร่วมกับแนวทำงอื่นๆ ในชุมชน เช่น กำรเพิ่มรำคำต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ยำสูบ กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำสูบอย่ำง
ยั่งยืน และทำให้สภำพแวดล้อมปลอดบุหรี่ ให้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่ (Centers for Disease
Control and Prevention, 2014) และจำกกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็ น ระบบจำกบทควำมที่ ตีพิ มพ์ ใน
วำรสำรในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2550-2562) พบว่ำควำมรู้และโปรแกรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเลิกบุหรี่
ในโรงเรียนของรัฐบำล ใช้ได้ผลดีในกำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่ (Hanpatchaiyakul et al., 2021) ซึ่งจำก
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง เห็นด้วยกับบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียนเห็นว่ำ
กำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียน สำมำรถช่วยลดจำนวนนักเรียนที่ติดบุ หรี่ได้มำก จะทำให้ทุกคนที่ติดบุหรี่
เลิกสูบและจะทำให้ไม่มีใครอยำกลองบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่ ดีสำมำรถทำให้นักเรียนเลิกบุหรี่ นักเรียนส่วนหนึ่งให้
ควำมเห็นว่ำถ้ำโรงเรียนมีคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ในโรงเรียนคิดว่ำจะมีนักเรียนมำใช้บริกำรเพรำะช่วยให้นักเรียนหันมำ
ทำอย่ำงอื่นที่ไม่ใช่กำรสูบบุหรี่ จะได้เลิกบุหรี่ได้ ไม่ต้องเสียเดินทำงไกล แต่มีส่วนหนึ่ง คิดว่ำนักเรียนจะไม่มำใช้
บริกำร เพรำะ ไม่กล้ำที่จะแสดงตัวออกมำยอมรับว่ำตนสูบบุหรี่ อำจอำยที่สูบบุหรี่ ไม่ค่อยจะยอมรับ รู้สึกกลัว
ไม่กล้ำ ไม่อยำกไป กลัวครู กลัวผู้ปกครองและยังคิดว่ำเลิกไม่ได้ กลัวโดนหักคะแนน มีส่วนน้อยมำกที่จะยอมรับว่ำ
ตนเองนั้นสูบบุหรี่ในโรงเรียน และ ไม่กล้ำเปิดเผย ซึ่งควรเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนำทัศนคติของนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
ควรมีกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับพิษภั ยของบุหรี่ และกำรเลิกบุหรี่ ในโรงเรียน
ให้แก่ คือ ครูอนำมัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องบุหรี่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน มีกำรส่งเสริม
ทัศนคติที่ถูกต้องให้กับนักเรียนในกำรยอมรับกำรให้กำรช่วยเหลือในกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน รวมทั้ง
ค้นหำสำเหตุของปัญหำกำรสูบบุหรี่เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษำวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเลิกบุหรี่ในโรงเรียน โดยดำเนินกำรศึกษำนำร่องในโรงเรียน
มัธยมศึกษำที่มีควำมพร้อม

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

88
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สถำบั น พระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ ทุ น สนั บ สนุ น ในกำรศึก ษำวิจั ย
ขอบพระคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ และ ฝ่ำยวิจัย ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำร
วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
Action on Smoking and Health Foundation. (2018). The results of the evaluation of smokefree schools can actually prevent new smokers. Retrieved 1 November 2020. from
http://www.smokefreeschool.net/content_attachment/ attach/
805b8b0b1ce9c32e5fb36f77ec2b48c.pdf. (in Thai)
Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Best Practices for Comprehensive
Tobacco Control Programs 2014. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health
Chaikoolvatana, C., Sutti, P. & Jaimalai, W. (2017). Smoking behavior and risk factors
associated with smoking of early adolescents in Phayao Province, Thailand. Nursing
Journal of the Ministry of Public Health. 27(3), 57-67. (in Thai)
Gabble, R., Babyan, A., DiSante, E. & Schwartc, R. (2015).Smoking cessation intervention for
youth: a review of the literature. Toronto: Ontario Tobacco Unit.
Hanpatchaiyakul, K., et al. (2021). Journal of Research and Curriculum Development, 11(2), 109-121.
Krishnan-Sarin, S., et al. (2013). An exploratory randomized controlled trial of a novel
highschool-based smokingcessation intervention for adolescent smokers using
abstinence-contingent incentives and cognitive behavioral therapy. Drug Alcohol
Depend. 132(0),346–351.
National Statistical Office of Thailand. (2018). The smoking and drinking behaviour survey 2017.
Bangkok: Pimdeekarnpim Co., Ltd. (in Thai)
Nualjun, N. & Suepsamran, P. (2016). The situation of smoking behavior among staff and
students at Ubon Ratchathani University: Smoke Free Ubon Ratchathani University
Project. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 18(2),1-10. (in Thai).

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

89
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)

Royal Thai government. (2022). (Draft)Third National Strategic Plan for Tobacco Control
2022 – 2027. Retrieved 1 November 2020from:
https://www.thaigov.go.th/news/contents/ details/51642. (in Thai).
Smoking cessation clinic, Phayao Hospital. (2019). Summary of the annual report on the
operation of the smoking cessation clinic. (in Thai)

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

