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บทความวจิยั

บทคดัยอ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิผลการดาเนนิโครงการตามวตัถปุระสงคและเปาประสงคของโครงการ

จงัหวดัปลอดบหุรีข่องจงัหวดันครปฐมโดยประยกุตใชรปูแบบซปิป (CIPP Model) ในการประเมนิบรบิท ประเมนิ

ปจจยันำเขา ประเมนิกระบวนการดำเนนิโครงการ ประเมนิผลผลติ และวดัผลลพัธ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ

จงัหวดันครปฐมปลอดบหุรีใ่นสถานศกึษา ป พ.ศ. 2560

การดำเนนิการวจิยั กลมุตวัอยาง เปนเยาวชน เปนเยาวชนทีเ่ปนนกัเรยีนและนกัศกึษา อายรุะหวาง 15-19 ป

จำนวน 1,080 คน ในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา คดัเลอืกกลมุตวัอยางดวยการสมุแบบหลายขัน้ตอน

ระยะเวลาดำเนนิการวจิยั 12 เดอืน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัขอมลูเชงิปรมิาณเปนแบบสอบถามเยาวชนในสถานศกึษา

ของโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี ่เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัขอมลูเชงิคณุภาพ ไดแก แบบบนัทกึ  การสงัเกต แนวคำถาม

ในการสมัภาษณและการสนทนากลมุ วเิคราะหขอมลู เชงิปรมิาณโดยแจกแจงความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และ สวนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบสดัสวนของสถานะการสบูบหุรีก่อนและหลงัโครงการ โดยใชสถติ ิ chi-square และวเิคราะห

ขอมลูเชงิคณุภาพดวยการวเิคราะหเนือ้หา

การประเมนิผลโครงการวจิยัจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี:่ กรณเียาวชนในสถานศกึษา
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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 Smoke-Free 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.

ผลการวจิยั พบวา อตัราการสบูบหุรีก่อนและหลงัดำเนนิโตรงการแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติิ

(p  =  0.015) และเปรยีบเทยีบตามสถานะของการสบูบหุรีพ่บวากอนและหลงัดำเนนิโครงการแตกตางกนัอยางมี

นยัสำคญัทางสถติ ิ(p = 0.001) กจิกรรมหลกัของโครงการคอื 1S 3C (s = search, c = cessation, c = campaign, &

c = close follow up) และกจิกรรมแคมเปญในเทศกาลหรอืวนัสำคญัในการศกึษา ผลการวเิคราะหเนือ้หาพบวา

การตดิตามผสูบูบหุรีอ่ยางใกลชดิโดยใชกจิกรรมทีห่ลากหลายสรางฐานขอมลูและใชผลการวจิยัเปนแนวทางในการ

ดำเนนิกจิกรรมเปนปจจยัสนบัสนนุทีป่ระสบความสำเรจ็

ผลการวจิยัครัง้นีช้ีแ้นะวา โครงการรวม 1S 3C กจิกรรมรณรงคและการใชปจจยัสนบัสนนุทัง้หมดมคีวาม

เหมาะสมทีจ่ะใชเปนแบบจำลองการดำเนนิงานและการพฒันาระบบควบคมุยาสบู ดงับัน้นโยบายการควบคมุยาสบู

ควรเนนเปนวาระจงัหวดั ควรมกีารประเมนิระบบอยางเปนระบบ เพือ่ใหจงัหวดันครปฐมเปนจงัหวดัปลอดบหุรี่

อยางตอเนือ่งและยัง่ยนื

คำสำคญั: จงัหวดัปลอดบหุรี ่ ประเมนิผล  เยาวชน  บหุรี ่ยาสบู
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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 continu-

ing provincial non-smoking completion and sustainable.

Keywords: Provincial Non-Smoking Evaluation Youth Cigarette Tobacco

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

บุหรี่เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลก

สารในบหุรีม่ผีลเสยีตอสขุภาพและเปนปจจยัเสีย่งในการ

เกดิโรคไมตดิตอเรือ้รงั (non-communicable diseases) เชน

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/อัมพฤกษ

อมัพาต โรคหวัใจขาดเลอืด เปนตน ทัง้นีบ้หุรีเ่ปนสาเหตุ

ทำใหประชากรทัว่โลกเสยีชวีติปละ 6 ลานคน (Tobacco

Control Research and Knowledge Management

Center, 2016) ในประเทศไทย พบอัตราการเสียชีวิต

ดวยโรคทีเ่กดิจากการสบูบหุรี ่รอยละ 12 ของการเสยีชวีติ

ทั้งหมด และรอยละ 21 ของการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ

และหลอดเลือดสมองมีสาเหตุมากจากการสูบบุหรี่

(Department of  Disease Control Ministry of  Public

Health, 2016) จากการสำรวจจำนวนประชากรทีส่บูบหุรี่

ทัว่โลก จากประชากรทีส่บูบหุรีม่ากกวา 1.1 พนัลานคน

พบเพศชายมากกวาเพศหญงิ (Tobacco Control Research

and Knowledge Management Center, 2016) สำหรับ

ประเทศไทยสำนกังานสถติแิหงชาตไิดสำรวจการสบูบหุรี่

ของประชากรชาวไทยทัง้ประเทศครัง้แรกเมือ่ป พ.ศ. 2519

พบวามจีำนวนผสูบูบหุรีท่ัง้สิน้ 8.6 ลานคน (Department

of Disease Control Ministry of  Public Health, 2016)

ตอมาในป พ.ศ. 2554, 2557 และ 2558 มีจำนวน

ประชากรไทยสูบบุหรี่ทั้งหมด 11.5, 11.3, และ 10.9

ลานคน หรอืคดิเปนรอยละ 21.4, 20.7 และ 19.9 ตามลำดบั

(National Statistical Office, 2016)

ทางดานอายขุองผสูบูบหุรี ่จากการทบทวนวรรณกรรม

พบวา ถึงแมอายุของผูสูบบุหรี่ใหมมีแนวโนมที่จะลดลง

แตการสบูบหุรีใ่นหมเูยาวชนยงัคงมคีวามชกุสงูอย ูโดยใน

จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มอีตัราการสบูบหุรีใ่นบคุคล

ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เทากับรอยละ 22.16 รอยละ 17.61

รอยละ 16 รอยละ 18.47 และรอยละ 19.44 ตามลำดับ

(Benjakul & Termsirikulchai, 2007) จากขอมลูจะเหน็วา

ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2558 พบรอยละของการสูบบุหรี่ใน

บคุคลทีอ่าย ุ15 ปขึน้ไป เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และในป พ.ศ. 2559

สถานการณการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ยังพบวา

ผูสูบบุหรี่ที่มีความชุกสูงเปนผูที่มีอายุระหวาง 19-24 ป

และอาย ุ41-59 ป (Termsirikulchai, Benjakul, Kengganpanich,

Theskayan, & Nakju, 2008)

จากแนวโนมของจำนวนผูสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และปญหาและผลกระทบทีร่ายแรงจากการสบูบหุรี ่จงึเกดิ

โครงการจงัหวดัปลอดบหุรีภ่ายใตการสนบัสนนุสงเสรมิ

ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

(สสส.) ขึ้นโดยมีเปาหมายเฉพาะในการลดอัตราการ

สบูบหุรีข่องคนไทย ซึง่ดำเนนิการใน 10 จงัหวดัทีม่อีตัรา

การสูบบุหรี่สูงตั้งแตป 2555 เปนตนมา สำหรับจังหวัด

นครปฐม ไดดำเนินงานจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่

ครัง้แรกเมือ่ป พ.ศ. 2547 จากผลการดำเนนิงานทีผ่าน ๆ

มา การประเมินผลโครงการยังไมเปนระบบที่ชัดเจน

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทำโครงการประเมินผลโครงการ

จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ขึ้น โดยประยุกตใชรูปแบบ

ซปิป (CIPP Model) (Stufflebeam, 2003) ในการประเมนิ

บรบิท ประเมนิปจจยันาเขา ประเมนิกระบวนการดำเนนิ
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โครงการ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ ตลอดจนผลกระทบ

ของโครงการ เพราะ CIPP model เปนกระบวนการตดิตาม

และประเมนิผลดวยการหาขอมลูอยางเปนระบบ ใชควบคู

กบัการบรหิารโครงการ ซึง่ทำใหไดขอมลูเกีย่วกบัผลลพัธ

การดำเนนิการโครงการ ปญหาและอปุสรรคเพือ่นำขอมลู

ที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให

เหมาะสมและสงผลใหโครงการประสบผลสำเร็จตาม

วตัถปุระสงคทีก่ำหนดไว มคีวามตอเนือ่ง และยัง่ยนืตอไป

คำถามการวิจัย

ภายใตบริบท ปจจัยนำเขาและกิจกรรมการดำเนิน

โครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี ่ป พ.ศ. 2560 กอใหเกดิ

ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบเกี่ยวกับการควบคุมการ

สบูบหุรีใ่นเยาวชน อาย ุ15-19 ป ในสถานศกึษา อยางไร?

วตัถปุระสงค

วัตถุประสงคทั่วไป

เพือ่ประเมนิผลการดำเนนิโครงการตามวตัถปุระสงค

และเปาประสงคของโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี ่จงัหวดั

นครปฐม

วัตถุประสงคเฉพาะ

1. เพือ่ประเมนิบรบิท และปจจยันำเขาของโครงการ

จงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี่

2. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการจังหวัด

นครปฐมปลอดบหุรี่

3. เพื่อประเมินผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ

โครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี่

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวจิยัประเมนิโครงการครัง้นีป้ระยกุตแนวคดิ CIPP

model (Stufflebeam, 2003) ในการประเมนิบรบิท ปจจยั

นำเขา กระบวนการดำเนนิโครงการ ผลผลติ ผลลพัธ และ

ผลกระทบของโครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี ่ป พ.ศ.

2560 ดังกรอบกรอบแนวคิดการประเมินผลจังหวัด

นครปฐม ปลอดบหุรี ่ดงันี้
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โครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี่

บรบิท (context)

- สภาพปญหาและความเหมาะสม

กบัสภาพปญหาของโครงการ

- เปาประสงคของโครงการ

ปจจยันำเขา (input)

- ความเหมาะสมของเปาหมาย

โครงการ

- ความพอเพียงของทรัพยากร

กระบวนการ (process)

- การประเมนิเพือ่หาปจจยัทีเ่อือ้ตอ

ความสำเรจ็รวมถงึขอดี

- ขอจำกดัในการดำเนนิโครงการ

ผลผลิต (product)

- เกณฑการประเมินเชิงปริมาณ

- เกณฑ 2 ระดบั เชน ม/ีไมมี

- ระบจุำนวนนบั, รอยละ

ผลลัพธ (outcomes)

การประเมินอัตรา

การบรโิภคยาสบูของ

เยาวชนในสถานศกึษา/

โรงเรียน

ผลกระทบ (impact)

การประ เมิ นผลที่

คาดหวังจากการมี

โครงการ

ผลการดำเนนิ

โครงการตาม

วตัถปุระสงคและ

เปาประสงคของ

โครงการจงัหวดั

ปลอดบหุรี่

จงัหวดันครปฐม

ขอบเขตการวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัประเมนิผลซึง่ใชรปูแบบ

CIPP Model ในประเมนิผลการดำเนนิโครงการตามวตัถุ

ประสงคและเปาประสงคของโครงการจังหวัดนครปฐม

ปลอดบหุรี ่ในป พ.ศ. 2560 ภายใตกลยทุธ 5 ดาน คอื การมี

กลไกการควบคมุยาสบูระดบัจงัหวดั /อำเภอ  การพฒันา

กำลงัคนดานตาง ๆ   การสรางความรคูวามตระหนกัและรู

เทาทนัอตุสาหกรรมยาสบู  การสรางสิง่แวดลอมปลอดบหุรี่

โดยการเฝาระวงัและบงัคบัใชกฎหมาย  และการบรกิารชวย

เลกิบหุรี ่กลมุเปาหมายเปนเยาวชนทีศ่กึษาในสถานศกึษา

ในเขตจังหวัดนครปฐม

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั

วิธีดำเนินการวิจัย

โครงการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ใชรูปแบบการ

ประเมนิผลทัง้หมด 2 แบบ ดงันี้

1. การประเมนิตามแนวคดิ CIPP Model ประกอบดวย

การประเมนิบรบิท สิง่นำเขา กระบวนการ และการประเมนิ

ผลผลติ

2. การประเมนิวตัถปุระสงคของโครงการ (Goal based)

โดยทำการประเมนิทัง้ผลลพัธ และผลกระทบ

ประชากรที่ศึกษา

ประชากรจำนวน 64,490 คน (National Statistical

Office, 2016) เยาวชนทีม่อีายตุัง้แต 15-19 ป ในสถานศกึษา
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ในเขตจงัหวดันครปฐมทีเ่ขารวมโครงการจงัหวดันครปฐม

ปลอดบุหร่ี ป พ.ศ . 2560 แบงเปนโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษา 8 โรงเรยีน และมหาวทิยาลยั 3 มหาวทิยาลยั

กลุมตัวอยางที่ศึกษา

เยาวชนอาย ุ15-19 ป ในสถานศกึษาในพืน้ทีเ่ปาหมาย

คำนวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณตามวิธีการ

ของสำนกังานสถติแิหงชาต ิ(Benjakul, Termsirikulchai,

2007) ไดดงันี้

n = ขนาดตวัอยางทีต่องการสำหรบัตวัชีว้ดัการสบูบหุรี่

N = จำนวนประชากรชวงอาย ุ15-19 ป ของจงัหวดั

นครปฐมป 2557 เทากบั 64,490 คน (National Statistical

Office, 2016)

r = อตัรา (prevalence) อตัราการสบูบหุรีข่องเยาวชน

อายุ 15-24  ปของภาคกลางป 2558 เทากับรอยละ 12.6

(National Statistical Office, 2016)

RR = คาทีใ่ชปรบัขนาดตวัอยางใหเพิม่ขึน้จากอตัรา

การไมตอบ = 0.95

deff = design effectความแตกตางของคาความแปร

ปรวนระหวาง complex design กบั

simple random samplingซึง่กำหนดโดย พศย. ไวที ่2

e’ = ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธที ่75% CI

e = ขนาดคลาดเคลือ่นสมัพทัธ ที ่75% CI ; e = e’r

คำนวณไดขนาดตวัอยาง n = 891.7 หรอื ประมาณ 900 คน

การสุมตัวอยาง

สุมตัวอยางโดยการใชการสุมตัวอยางหลายขั้น

(multistage sampling) ดงันี ้1) สมุสถานศกึษาตวัอยางโดย

การสุมตัวอยางอยางงาย มา 2 แหง จาก 3 มหาวิทยาลัย

ที่เขารวมโครงการ จากนั้นสุมตัวอยางอยางงายโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา 8 แหง จาก 6 อำเภอทีเ่ขารวมโครงการ

2) สมุระดบัชัน้จากทกุโรงเรยีน โดยสมุจากระดบัมธัยมศกึษา

ที ่3 4 5 และ 6   สำหรบัมหาวทิยาลยัสมุคณะวชิามา  3 คณะ

3) สุมหองเรียนจากระดับชั้นที่ไดจากขั้นที่ 2 สำหรับ

มหาวิทยาลัยสุมสาขาวิชาจากคณะที่ไดจากขั้นที่ 2 และ

4) เลอืกตวัอยางเปนนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทกุคน ทีม่าเรยีน

ในวันที่เก็บขอมูลจากหองเรียน ทั้งนี้ เมื่อสุมตัวอยาง

ตามขั้นตอนแลว ไดตัวอยางทั้งสิ้น 1,080 คน เนื่องจาก

ปการศกึษา 2560 มจีำนวนนกัเรยีน/นกัศกึษาในหองเรยีน

ทีส่มุไดจำนวนมากกวาป พ.ศ. 2558 (เพิม่ขึน้รอยละ 20)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การเกบ็รวบรวมขอมลูเชงิปรมิาณโดยใชแบบสอบถาม

เยาวชนในสถานศึกษาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

เพื่อประเมินความสำเร็จระดับผลลัพธของการดำเนิน

โครงการ แบบสอบถามพัฒนาโดยศูนยพัฒนาศักยภาพ

กำลงัคนดานการควบคมุยาสบู (พศย.) และทมีผวูจิยัจาก

11 จงัหวดั ปลอดบหุรี ่(Benjakul, Termsirikulchai, 2007)

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาตนฉบับของแบบ

สอบถามจากหลายแหลง ไดแก 1) แบบสอบถาม

การบรโิภคยาสบูในการสำรวจการบรโิภคยาสบูในผใูหญ

ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS)

2) แบบสอบถามมาตรฐานเกี่ยวกับยาสูบ (Tobacco

Questions for surveys: TQS) และ 3) แบบสอบถาม

การบรโิภคยาสบูในการสำรวจการบรโิภคยาสบูในเยาวชน

ระดบัโลก (Global Youth Tobacco Survey: GYTS)

แบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของโครงการ

จังหวัดปลอดบุหรี่ ประกอบดวยองคประกอบ 6 สวน

ไดแก สวนนำ เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นที่จัดเก็บ

ตวัอยาง สวน A ขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคลสวน B การสบู

บุหรี่ สวน C ความตั้งใจสูบบุหรี่ สวน D ความตั้งใจ

เลกิสบูบหุรี ่และสวน E การไดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

บุหรี่ ลักษณะคำตอบเปนแบบเติมคำ และคำตอบแบบ

2-3 ตัวเลือก เชน มี ไมมี ไมแนใจ และ เคย ไมเคย

ไมแนใจ หรอื เหน็ ไมเหน็ ไมแนใจ เปนตน

สำหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชแบบบันทึกการสังเกต

แบบมีสวนรวม แนวคำถามในการสัมภาษณ และแบบ

บันทึกการสนทนากลุมพัฒนาโดย พศย. และทีมผูวิจัย

จาก 11 จงัหวดัปลอดบหุรี่



107วารสารการพยาบาลและสขุภาพ  ปที ่14  ฉบบัที ่2  พฤษภาคม-สงิหาคม  2563

คุณภาพของเครื่องมือ

กอนนำแบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของ

โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่มาใชในพื้นที่วิจัย ศพย.

ไดนำแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงจากผเูชีย่วชาญ

เพือ่หาดชันคีวามตรงตามเนือ้หา (content validity index:

CVI) จากนั้นสงตอใหผูวิจัยทุกจังหวัดทดสอบหาความ

เชือ่มัน่ (reliability) การทดสอบจากกลมุตวัอยางจำนวน

30 คน ไดคาความเชือ่มัน่ 0.74

การเตรียมความพรอมผูชวยนักวิจัย

การวจิยัครัง้นีม้ผีชูวยนกัวจิยั จำนวน 9 คน ไดรบัการ

ชี้แจงถึงแนวทางการตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการ

เกบ็รวบรวมขอมลู การแจกจายและการรบัคนืแบบสอบถาม

การตรวจสอบความสมบูรณ และการพิทักษสิทธิ์กลุม

ตวัอยาง

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง

โครงการวิจัยไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารรบัรองโครงการวจิยั COA. No. MUPH 2017-044

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ผูเขารวมวิจัยทุกคน

ไดรบัการแจงเกีย่วกบัวตัถปุระสงค ประโยชน ความเสีย่ง

ที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย การถอนตัวจากการวิจัยได

ตลอดเวลาโดยไมมผีลกระทบใดๆ การเกบ็ความลบัและ

การนำเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเทานัน้

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวจิยัครัง้นีใ้ชวธิกีารเกบ็ขอมลูทัง้เชงิปรมิาณและ

คุณภาพ การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)

โดยเกบ็จากแบบสอบถาม สวนขอมลูเชงิคณุภาพ (quali-

tative data) เก็บรวบรวมโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม

การสมัภาษณ การสนทนากลมุและศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วของ

การวิเคราะหขอมูล

1. วเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณดวยสถติบิรรยาย โดยใช

คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

2. เปรียบเทียบสัดสวนของสถานะการสูบบุหรี่

กอนและหลงัโครงการ โดยใชสถติ ิchi-square

3. วเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพทำการวเิคราะหเนือ้หา

ตามประเดน็ทีค่นพบ (thematic content analysis)

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและลักษณะทั่วไปของ

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง ในสถานศึกษา จำนวน 1,080 คน

เปนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต 15-19 ป อายุเฉลี่ย 17.14 ป

(SD = 1.63) พบวา เปนเพศหญงิรอยละ 69.1 เปนเพศชาย

รอยละ 30.9  ศกึษาอยใูนระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ (รอยละ

41.5) รองลงมา ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(รอยละ 36.5) และทีเ่หลอืกำลงัศกึษาอยใูนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน (รอยละ 22.0)

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการจำแนกออกเปนดานบริบท

ปจจยันำเขา กระบวนการดำเนนิงาน ผลผลติของโครงการ

และผลกระทบของโครงการ ดงันี้

2.1 ดานบรบิท

โครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี ่จงัหวดันครปฐม

ไดดำเนินงานจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ครั้งแรกเมื่อ

ป พ.ศ. 2547 ในระยะแรกไดรบัการสนบัสนนุจากสำนกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ และในระยะทีส่อง

ไดรบัทนุสนบัสนนุจากโครงการพฒันากำลงัคนดานการ

ควบคมุยาสบู (พศย.) ซึง่แบงเปน 2 ระยะ คอื ระยะที ่ 1

โดยมรีะยะเวลาดำเนนินาน 1 ป 6 เดอืน ระหวางป พ.ศ.

2557-2559 และระยะที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่มีเปาประสงคเพื่อลดอัตรา

การสบูบหุรีข่องเยาวชนลงเหลอืไมเกนิ 6.6 %  เมือ่สิน้ป

2562 และมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ 1) เพื่อสราง/พัฒนา

กลไกการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดและอำเภอ (จัด

ทำแผนดำเนนิการ ควบคมุกำกบั ประเมนิผล และ KM :

PDCA) 2) เพื่อพัฒนากำลังคนดานการควบคุมยาสูบ

ระดบัจงัหวดั อำเภอ และตำบล (ภาคสาธารณสขุ การบงัคบั

ใชกฎหมาย ภาคใหบรกิารเลกิบหุรี ่ภาคการศกึษา และอืน่ ๆ )
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3) เพือ่สรางความตระหนกัเรือ่งพษิภยัและรเูทาทนักลยทุธ

ของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อปองกันนักสูบหนาใหม

4) เพือ่สรางสิง่แวดลอมปลอดบหุรีแ่ละสรุาโดยการเฝาระวงั

และบงัคบัใชกฎหมาย และ 5) เพือ่ชวยใหผสูบูใหเลกิสบู

บหุรี ่(ทัง้ในสถานบรกิารสาธารณสขุ สถานประกอบการ

และชุมชน) การดำเนินงานควบคุมยาสูบที่ผานมามี

ภาคีเครือขายรวมดำเนินงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครอง

ทองถิ่น อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ นักวิจัยและ

เครอืขายภาคเอกชน โดยทีก่จิกรรมใชแนวคดิเดยีวกนัแต

มกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมตามบรบิทของแตละ

สถานศกึษา สถานะการสบูบหุรีข่องเยาวชนในจงัหวดั ดงั

รายละเอยีดตามตารางที ่1

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของตวัอยาง จำแนกตามการสบูบหุรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่านมาและขอมลูสวนบคุคล

รวม จำนวน 856 152 54 18 72

รอยละ 79.3 14.1 5 1.7 6.7

เพศ

ชาย จำนวน 220 71 32 11 43

รอยละ 65.9 21.3 9.6 3.3 12.9

หญิง จำนวน 636 81 22 7 29

รอยละ 85.3 10.9 2.9 0.9 3.9

อายุ

15-17 ป จำนวน 499 92 28 9 37

รอยละ 79.5 14.6 4.5 1.4 5.9

มากกวา 17 ป จำนวน 357 60 26 9 35

รอยละ 79.0 13.3 5.8 2.0 7.7

ชัน้ปทีก่ำลงัศกึษาอยู

ม.1-3 จำนวน 174 36 20 8 28

รอยละ 73.1 15.1 8.4 3.4 11.8

ม.4-6 จำนวน 328 57 8 1 9

รอยละ 83.2 14.5 2.0 0.3 2.3

ปริญญาตรี จำนวน 354 59 26 9 35

รอยละ 79 13.2 5.8 2 7.8

หมายเหต:ุ 1) สบูเปนครัง้คราว ไดแก ความถีข่องการสบูนอยกวา 20 วนัในรอบ 30 วนัทีผ่านมา 2) สบูเปนประจำ/ทกุวนั

ไดแก ความถี่ของการสูบบุหรี่ตั้งแต 20 วันขึ้นไป ในรอบ 30 วันที่ผานมา และ 3) บุหรี่ปจจุบันประกอบดวย

สบูเปนครัง้คราว และสบูเปนประจำ/ทกุวนั

ขอมลูสวนบคุคล

สถานะการสบูบหุรี่

สบูบหุรี่

ปจจุบัน3)

ไมเคย

ลองสบู

เคยลองสบู

แตไมสบู

ในรอบ 30 วนั

ทีผ่านมา

สูบเปน

ครัง้คราว1)

สบูเปนประจำ/

ทกุวนั2)
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จากตารางที ่1 ผลการวจิยัพบวา สถานะการสบูบหุรี ่พบวา

โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง รอยละ 79.3 ไมเคยลองสูบ

โดยเพศหญงิไมเคยลองสบูมากกวาเพศชาย (รอยละ 85.3

และ รอยละ 65.9 ตามลำดับ) สำหรับกลุมตัวอยางอายุ

15-17 ป และ มากกวา 17 ป มอีตัราการเคยลองสบูบหุรีแ่ต

ไมสูบในรอบ 30 วันที่ผานมาใกลเคียงกัน กลุมตัวอยาง

ทีอ่ยใูนระดบัมธัยมศกึษาตอนตอนมอีตัราการลองสบูบหุรี่

มากทีส่ดุ คอื รอยละ 15.1 รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาตรี

รอยละ 13.2 และกลมุตวัอยางมอีตัราการสบูบหุรีป่จจบุนั

รอยละ 6.7 เมือ่แยกตามเพศ พบวา สดัสวนของเพศชาย

สบูบหุรีป่จจบุนั รอยละ 12.9 และ สดัสวนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนตนมกีารสบูบหุรีป่จจบุนัมากทีส่ดุ คอื

รอยละ 11.8

อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มทดลองสูบเปนครั้งแรก

อายุเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงที่เริ่มตนลอง

สบูบหุรีเ่ปนครัง้แรกมคีาเทากนั (    = 14.35, SD = 2.62)

ขณะที่กลุมตัวอยางที่ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มอีายเุฉลีย่เมือ่ลองสบูบหุรีเ่ปนครัง้แรกสงูกวากลมุนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษา

ปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวัน

กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ปจจุบันมีปริมาณบุหรี่ที่สูบ

ตอวนัอยรูะหวาง 1-20 มวน (    = 4.9, SD = 5.22) เพศชาย

มีคาเฉลี่ยปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวันมากกวาเพศหญิง

(     = 5.22, SD = 5.87 และ     = 4.38, SD = 4.04 ตามลำดบั)

กลมุอาย ุ15-17 ป มคีาเฉลีย่ปรมิาณบหุรีท่ีส่บูตอวนัสงูกวา

กลมุมากกวา 17 ป (     = 5.08, SD = 5.54 และ     = 4.66, SD

= 4.85 ตามลำดบั) และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

มีคาเฉลี่ยปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวันมากกวานักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรแีละกลมุนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน

(    = 6.78, SD = 7.53,     = 4.66, SD = 4.85 และ   = 4.55,

SD = 4.82 ตามลำดบั)

x

x

xx

xx

x x x

2.2 ดานปจจยันำเขา

ดานปจจยันำเขาของโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี ่พบวา

มคีณะกรรมการรบัผดิชอบอยางชดัเจน มแีผนยทุธศาสตร

เปนแนวทางการควบคมุการสบูบหุรี ่มงีบประมาณทีไ่ดรบั

การสนับสนุนจาก ศพย. เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษา

ดำเนนิกจิกรรมตางๆ ทัง้นีใ้นบางสถานศกึษามงีบประมาณ

ดานกจิการนกัศกึษา หรอื งบประมาณของโครงการกฬีา

ตานยาเสพตดิซึง่ผดูำเนนิงานควบคมุบหุรีใ่นโรงเรยีนได

รับการสนับสนุนโรงเรียนหรือจากหนวยงานอื่นเขามา

เสริมใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดตอเนื่องตลอดทั้งป

และโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่มีชองการสื่อสารกับ

เครอืขายทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการ

2.3 ดานกระบวนการดำเนินงาน

จากเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา มีการ

สรางกลไกการควบคมุยาสบูในระดบัจงัหวดั และอำเภอ

โดยประชุมชี้แจงการดำเนินงานในระดับจังหวัด/ระดับ

อำเภอและแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสบูจงัหวดั สวนกระบวนการดำเนนิงาน ประกอบดวย

การพัฒนาศักยภาพครู/อาจารยและแกนนำนักเรียน/

นักศึกษา การรณรงคการงดสูบบุหรี่ การดำเนินงานของ

โครงการใชแนวคิด 1S 3C (s = search, c = cessation,

c = campaign, c = close follow up) กจิกรรมการสือ่สาร

สาธารณะ การใหคำปรกึษาผานสายดวน การใหคำปรกึษา

รายบคุคล กจิกรรมรณรงคการลด ละ เลกิสบูบหุรี ่ในวนั

สำคญั ๆ  และกจิกรรมของสถานศกึษา ซึง่กจิกรรมเหลานัน้

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณบางสวน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัย สนับสนุนบางสวน ทั้งนี้มีการนิเทศเสริม

พลังฝายปฏิบัติการจากผูรับผิดชอบโครงการจังหวัด

ปลอดบหุรี ่เครอืขายผเูชีย่วชาญดานบหุรี ่และคณะผวูจิยั

ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินดานการ

รณรงคเพือ่การไมสบูบหุรี ่ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่2
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ตารางที ่ 2  จำนวนและรอยละของตวัอยางจำแนกตามการไดรบัขอมลูขาวสารเพือ่การไมสบูบหุรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่านมา

นสพ.ทองถิน่ 33 3.1 30 3 3 4.2

เคเบลิ/ทวีทีองถิน่ 97 9.0 91 9.0 6 8.3

วทิยชุมุชน 16 1.5 13 1.3 3 4.2

กจิกรรมรณรงคในชมุชน 118 10.9 113 11.2 5 6.9

รวมทกุแหลงขอมลู 188 17.4 179 17.8 9 12.5

แหลงขอมลู                                  รวม (n = 1,080) ผสูบูบหุรีป่จจบุนั (n = 72)

ผทูีไ่มเคยลองสบูบหุรีแ่ละ

เคยลองแตไมสูบ

ใน 30 วนัทีผ่านมา

(n = 1,008)

  จำนวน       รอยละ    จำนวน           รอยละ     จำนวน          รอยละ

จากตารางที ่2 ผลการวจิยัพบวา กลมุตวัอยางทีไ่มเคย

ลองสูบบุหรี่และเคยลอง แตไมสูบใน 30 วันที่ผานมา

ไดรับขอมูลขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ จากกิจกรรม

รณรงคในสถานศกึษามากทีส่ดุ รอยละ 10.9 รองลงมาคอื

เคเบลิ/ทวีทีองถิน่ รอยละ 9.0 สวนผสูบูบหุรีป่จจบุนัไดรบั

ตารางที ่3 จำนวนและรอยละของตวัอยาง จำแนกตามการเคยเหน็การโฆษณาสงเสรมิการขายบหุรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่านมา

ขอมูลขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่จากเคเบิล/ทีวีทองถิ่น

มากทีส่ดุ รอยละ 8.3 รองลงมาคอืกจิกรรมรณรงคในชมุชน

รอยละ 6.9  การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายดานการ

ควบคมุการขายบหุรี ่ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่3

การโฆษณาบหุรี่

โชวซองบหุรีณ่ จดุขาย 547 50.6 506 50.2 41 56.9

แสดงราคา/ยีห่อณ จดุขาย 323 29.9 289 28.7 34 52.8

นสพ.ทองถิน่ 113 10.5 98 9.8 14 19.4

เคเบลิ/ทวีทีองถิน่ 127 11.8 116 11.5 11 15.3

วทิยชุมุชน 77 7.1 66 6.5 11 15.3

การสงเสรมิการขายบหุรี่

ใหบหุรีฟ่รเีปนตวัอยาง 77 7.1 67 6.6 10 13.9

ลด/แลก/แถมสนิคาใด 45 4.2 38 3.8 7 9.7

เมือ่ซือ้บหุรีแ่ละในทางกลบักนั

เสือ้ผา/ของใชใดๆทีม่ยีีห่อบหุรี่ 85 7.9 73 7.2 12 16.7

                                                     รวม (n = 1,080) ผสูบูบหุรีป่จจบุนั (n = 72)

ผทูีไ่มเคยลองสบูบหุรีแ่ละ

เคยลองแตไมสูบ

ใน 30 วนัทีผ่านมา

(n = 1,008)

          จำนวน     รอยละ    จำนวน           รอยละ     จำนวน          รอยละ

การเคยเหน็การโฆษณาสงเสรมิ

การขายบหุรีใ่นชองทางตางๆ
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จากตารางที ่3 ผลการวจิยัพบวา กลมุตวัอยางทีส่บูบหุรี่

ปจจบุนั รอยละ 59.6 พบเหน็การโฆษณาสงเสรมิการขาย

บุหรี่ดวย การโชวซองบุหรี่ ณ จุดขาย และรอยละ 50.2

พบเหน็การแสดงราคาบหุรี ่ณ จดุขาย สำหรบัการสงเสรมิ

การขายบหุรี ่พบวา    รอยละ 16.7 ตอบวา พบเหน็เสือ้ผา/

ตารางที ่ 4 เปรยีบเทยีบความตัง้ใจทีจ่ะเลกิสบูบหุรีข่องตวัอยางทีเ่คยลองสบูบหุรีแ่ละสบูบหุรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่านมา

จำแนกตามชวงเวลาดำเนนิโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี ่(n = 175)

ของใชใด ๆ ทีม่ยีีห่อบหุรีแ่ละ รอยละ 7.2  ตอบวา มกีาร

ใหบหุรีฟ่รเีปนตวัอยาง

2.4 ดานผลผลิตของโครงการ ดังรายละเอียดตาม

ตารางที ่4

ตองการเลกิสบู 72 64.9 39 35.1 0.018

ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิสบูบหุรี่
เริม่ตนโครงการ สิน้สดุโครงการ

p-value
จำนวน     รอยละ             จำนวน      รอยละ

จากตารางที ่4 ผลการวจิยัพบวา กลมุตวัอยางทีเ่คยลอง

สูบบุหรี่ และสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมา มีการ

เปลี่ยนแปลงของสัดสวนความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่

เปรียบเทียบระหวางตอนเริ่มตนโครงการและสิ้นสุด

โครงการ กลาวคอื ตองการเลกิสบูลดลงอยางมนียัสำคญั

ทางสถติ ิ(p = 0.018)

2.5 ดานผลลพัธของโครงการ ดงัรายละเอยีดตามตาราง

ที ่5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามสถานะการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมาและ

ชวงเวลาดำเนนิโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี่

ไมเคยลองสูบ 892 82.6 856 79.3        25.24      < 0.001

เคยลองสบูแตไมสบูในรอบ 30 วนั 85 7.9 152 14.1

ทีผ่านมา

สบูเปนครัง้คราว 79 7.3 54 5.0

สบูเปนประจำ/ทกุวนั 24 2.2 18 1.7

สบูบหุรีป่จจบุนั 103 9.5 72 6.7         5.98 0.015

ไมสูบ 997 90.5 1,008 93.3

สถานะการสบูบหุรี่
เริม่ตนโครงการ สิน้สดุโครงการ

p-value
จำนวน     รอยละ             จำนวน      รอยละ

คาสถติิ
χ 2

จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบวา อัตราการสูบบุหรี่

ปจจบุนัของเยาวชนเปลีย่นแปลงอยางมนียัสำคญัทางสถติิ

(p = 0.015) โดยกอนเริม่โครงการ พบอตัราการสบูบหุรี่

รอยละ 9.5 หลงัสิน้สดุโครงการอตัราการสบูบหุรีป่จจบุนั

ลดลงเหลอืรอยละ 6.7 และสดัสวนของสถานะการสบูหรอื

ไมสบูบหุรีเ่ปลีย่นแปลงอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < 0.001)
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2.6 ดานผลกระทบของโครงการ

จากเกบ็รวบรวมขอมลูเชงิคณุภาพพบวา ผลกระทบ

เกดิขึน้ในทศิทางบวก ไดแก จงัหวดัมตีนแบบสถานศกึษา

ปลอดบหุรีร่ะดบัโรงเรยีน 7 แหง และมหาวทิยาลยั 2 แหง

มอีาจารยจำนวน 40 คน พรอมนกัเรยีน/นกัศกึษา จำนวน

500 คน ผานการอบรม แนวปฏบิตัทิีด่ทีีพ่บจากการรายงาน

เอกสารและขณะรวมสังเกตการณนิเทศเสริมพลัง คือ

การพฒันาฐานขอมลูทีส่ะดวกและทนัสมยั ความตอเนือ่ง

ของกจิกรรมตาง ๆ  ในสถานศกึษา และการนำผลการศกึษา

วจิยัมาเปนแนวทางในการดำเนนิกจิกรรม

ปจจยัแหงความสำเรจ็ และปญหาอปุสรรคของการบรหิาร

โครงการ

ปจจยัแหงความสำเรจ็ของโครงการจงัหวดัปลอดบหุรี่

มีดังนี้

1. มีผู รับผิดชอบโครงการที่มีความเชี่ ยวชาญ

ผรูบัผดิชอบโครงการจงัหวดัปลอดบหุรีด่ำเนนิงานโครงการ

มาตลอดตัง้แต ป พ.ศ. 2547 จนกระทัง่ปจจบุนั การดำเนนิ

งานที่ตอเนื่องทำใหเกิดการสั่งสมประสบการณ และ

เครือขายที่ดีทั้งดานปฏิบัติการและดานวิชาการ ทั้งมี

ประสบการณการไปแลกเปลีย่นเรยีนรเูรือ่งบหุรีท่ัง้ภายใน

ประเทศและตางประเทศ จงึนบัไดวาผรูบัผดิชอบโครงการ

มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัเรือ่งบหุรีอ่ยางแทจรงิ

2. คณะกรรมการดำเนนิงาน และมกีารกำหนดโครงสราง

หนาทีค่วามรบัผดิชอบของแตละฝายอยางชดัเจน โครงการ

จังหวัดปลอดบุหรี่มีผูวาราชการเปนที่ปรึกษานายแพทย

สาธรณสุขจังหวัดเปนประธาน และกรรมการดำเนนิงาน

ในสถานศกึษาเปนกลมุทำงานทีม่ปีระสบการณ  ดานการควบคมุ

การสบูบหุรี ่มกีารพฒันาศกัยภาพมาอยางตอเนือ่ง

3. กระบวนการดำเนนิงานในแตละสถานศกึษา ใชวธิกีาร

แบบมสีวนรวม นกัเรยีน นกัศกึษา คร/ูอาจารยมสีวนรวม

ในการออกแบบและดำเนนิกจิกรรมตางๆตามบรบิทของ

แตละสถานที่

4. มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ทัง้ภายในจงัหวดัและจากภายนองจงัหวดั ใหการสนบัสนนุ

ทั้งเรื่องวิชาการและวิธีการที่เคยดำเนินการแลวประสบ

ความสำเรจ็ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่นำมาประยกุตใชในจงัหวดั

5. การมีระบบและกลไกการสนับสนุนและติดตาม

จากผรูบัผดิชอบโครงการและนกัวจิยัในพืน้ที่

6. การมีฐานขอมูลที่ทันสมัย และสามารถนำขอมูล

การวจิยัมาสนบัการดำเนนิงานได

สำหรับปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการ

โครงการจงัหวดัปลอดบหุรีใ่นสวนเยาวชนในสถานศกึษา

พบดังนี้

1. การจัดการเวลาและการจัดประชุมคณะกรรมการ

ควบคมุผลติภณัฑยาสบูจงัหวดัและผดูำเนนิงานไมสามารถ

จัดได เนื่องจากแตละภาคสวนมีภารกิจหลักจำนวนมาก

ตลอดป 2560 ไมสามารถกำหนดการประชมุได

2. งบประมาณทีไ่ดรบัการจดัสรร ไมเพยีงพอสำหรบั

การดำเนนิกจิกรรมใหตอเนือ่งตลอดทัง้ป ซึง่สถานศกึษา

ไดใชงบประมาณดานการปองกันยาเสพติด และ/หรือ

งบประมาณดานกีฬามาชวยเสริมในกิจกรรมที่ขาด

งบประมาณสนบัสนนุ

อภิปรายผล

จากการประเมนิโครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรี่

พบวา เกดิผลลพัธตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว โดยทีบ่รบิท

ของโครงการมคีวามสอดคลองกบัสภาพปญหาหรอืสภาวะ

แวดลอมภายในจงัหวดั จะเหน็วาอตัราการสบูบหุรีข่องเยาวชน

ตอนกอนเริม่โครงการ พบอตัราการสบูบหุรี ่รอยละ 9.5

ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการควบคุม

ยาสบูแหงชาต ิฉบบัที ่2 ทีก่ำหนดเปาหมายไววาความชกุ

ของการสูบบุหรี่ในเยาวชน (15-18 ป) ไมเกินรอยละ 9

(Department of  Disease Control Ministry of Public

Health, 2016) จากผลการวจิยั พบวา กอนเริม่โครงการอตัรา

การสูบบุหรี่ของเยาวชนสูงกวาเปาหมายเล็กนอยเมื่อ

ดำเนนิโครงการจงัหวดัปลอดบหุรีค่รบรอบ 1 ป พบอตัรา

การสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางลดลงเหลือรอยละ 6.7

ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ผลของ

ความสำเรจ็นีเ้กดิจากจงัหวดัไดดำเนนิโครงการควบคมุบหุรี่

มาเปนระยะเวลาสิบสามป อยางไรก็ตามจังหวัดขาดการ

ประเมินผลและสำรวจอยางเปนระบบ (Benjakul &

Termsirikulchai, 2007) จงึไมสามารถหาอตัราความชกุใน
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รอบสิบสามปที่ผานมา มาเปรียบเทียบกับการสำรวจใน

ครัง้นีไ้ด

ดานบรบิทหรอืสภาวะแวดลอมของโครงการในภาพรวม

มีความเหมาะสมกลาวคือโครงการมีความสอดคลองกับ

สภาพปญหาดานการสูบบุหรี่ในพื้นที่ วัตถุประสงคของ

โครงการสอดคลองกบันโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ

ปจจยัเบือ้งตนของโครงการในภาพรวมมคีวามเหมาะสม

โครงการไดรบัการสนบัสนนุจากผบูรหิาร ทัง้ผวูาราชการ

จงัหวดั นานแพทยสาธารณสขุจงัหวดั ผบูรหิารสถานศกึษา

มคีวามรคูวามเขาใจกระบวนการควบคมุยาสบูในจงัหวดั

มาตลอด โครงการจงัหวดันครปฐมปลอดบหุรีม่วีตัถปุระสงค

ขั้นตอนกระบวนการและแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน

โครงการ ความเหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของประเทศ สอดคลองกับแนวคิดของ Stufflebeam

(Stufflebeam, 2003) ทีเ่สนอแนวคดิวาหากโครงการใดกต็าม

มีบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค

สอดคลองกบัสิง่ทีอ่ยากใหเกดิการเปลีย่นแปลง โครงการนัน้

จะมปีระสทิธผิลทีด่ี

ดานกระบวนการดำเนินงานจากการเก็บขอมูลเชิง

คุณภาพและการมีสวนรวมในการนิเทศเสริมพลัง พบวา

กระบวนการดำเนนิงานในภาพรวมมคีวามเหมาะสมกลาว

คอื คณะผรูบัผดิชอบโครงการมกีารเตรยีมการนเิทศตดิตาม

การประสานงานการติดตามงานเอกสารประกอบการ

ประชุมการนำเสนอผลการสำรวจกอนเริ่มตนโครงการ

เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้การแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมแตละครั้งและเวลาที่ใชในการ

ดำเนนิโครงการมคีวามเหมาะสม  เมือ่สอบถามจากกลมุ

ตัวอยางที่เปนเยาวชนพบวา กลุมตัวอยางเขาถึงกิจกรรม

ตางๆที่ผูดำเนินโครงการจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นวา กิจกรรม

รณรงคในเทศกาลหรอืวนัสำคญัตางๆ ในสถานศกึษา เปน

กิจกรรมที่เขาถึงกลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมผูสูบบุหรี่

มากทีส่ดุ การดำเนนิงานภายใตแนวคดิ 1S 3C (s = search,

c = cessation, c = campaign, และ c = close follow up)

ซึง่เปนการบรกิารบำบดัรกัษาผเูสพยาสบูอยางเปนระบบ

มคีวามรวมมอืกบัระหวางทกุองคกรภาครฐั องคกรอสิระ

และองคกรวชิาชพีดำเนนิกจิกรรมแบบการแบบบรูณาการ

ครอบคลุม กระบวนการคนหาและคัดกรอง (Search &

Screening) การบำบัดรักษา (Cessation) การติดตามผล

อยางใกลชิด (Closed follow up) และการจัดกิจกรรม

เชงิรกุ (Campaign) กระบวนการ 1S 3C  มคีวามเหมาะสม

และเฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมายที่ เปนผูสูบบุหรี่

ปจจบุนัและสามารถปองกนันกัสบูหนาใหมได ทัง้นีเ้ปน

เพราะการคนหา (search) โดยกลมุเพือ่นทีร่กัเพือ่น (เพือ่น

ชวยเพื่อน) ความปรารถนาใหเพื่อนไมยุงเกี่ยวกับบุหรี่

ทำใหสามารถเขาถึงเยาวชนในโรงเรียนไดอยางดี ทั้งนี้

แนวคดิ 1S 3C เปนอกีหนึง่แนวคดิทีท่ำใหการชวยเลกิบหุรี่

ในเยาวชนประสบผลสำเร็จ อยางไรก็ตามกระบวนการ

ตดิตามผสูบูบหุรีอ่ยางใกลชดิและตอเนือ่ง การใชกจิกรรม

ทีห่ลากหลาย การใชฐานขอมลูทีท่นัสมยั และการนำผลการ

วจิยัมาใชเปนแนวทางในการดำเนนิกจิกรรม ทกุอยางรวม

กันทำใหโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ประสบ

ผลสำเรจ็ได และเกดิผลกระทบในดานทีด่ ีโครงการนีห้าก

ดำเนนิการตอเนือ่งไปอกีระยะสองหรอืสามป และมรีะบบ

การประเมนิผลและนำผลการประเมนิมาเปนแนวทางการ

ดำเนินงานตอไปจังหวัดนครปฐมนาจะปลอดบุหรี่อยาง

แทจรงิ

ดานผลกระทบผลกระทบทีพ่บวากระบวนการดำเนนิ

โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ เกิดผลกระทบใน

ทิศทางบวกนั้น เปนสัญญาณที่ดีวาจังหวัดนครปฐมจะ

กาวไปสูการเปนจังหวัดปลอดบุหรี่ที่แทจริงและนาจะมี

ความยัง่ยนื การมตีนแบบสถานศกึษาปลอดบหุรี ่มอีาจารย

นักเรียน/นักศึกษาที่มีความรู สามารถเปนแกนนำในการ

ดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง การมีแนวปฏิบัติที่ดี

มีฐานขอมูลที่สะดวกและทันสมัย สงผลใหเกิดความ

ตอเนื่องของกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา และจะเปน

แหลงศกึษาดงูานของจงัหวดัอืน่ๆ ตอไป

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

ผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา โครงการนีด้ำเนนิการไดตาม

วัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายของโครงการอยางมี

ประสทิธภิาพ เกดิผลกระทบในทางบวก จงึสมควรใชเปน

ตนแบบในการดำเนินการและพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิด
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จังหวัดปลอดบุหรี่อยางสมบูรณและยั่งยืน ควรผลักดัน

นโยบายการควบคุมยาสูบเปนวาระของจังหวัดและใหมี

การประเมนิผลโครงการอยางเปนระบบตอไป

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้

1. การควบคุมยาสูบตองดำเนินการอยางตอเนื่อง

ดงันัน้การสรางกลไกการควบคมุยาสบูควรมคีวามชดัเจน

มกีารดำเนนิการอยางเปนรปูธรรม

2. การจดัทำยทุธศาสตรการดำเนนิงานควบคมุยาสบู

ควรจดัใหครอบคลมุทกุมติทิัง้การปองกนันกัสบูหนาใหม

และมาตรการเพื่อการลดละเลิกการสูบบุหรี่ของผูสูบ

ปจจบุนัและผทูีจ่ะกลบัมาสบูซ้ำ

3. ควรสงเสริมความรวมมือระหวางฝายปฏิบัติการ

และฝายวชิาการในพืน้ทีใ่หเขมขน เขมแขง็ อยางตอเนือ่ง

ในการนำผลการคนพบทางวชิาการมาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลทำใหปญหาหลักในการควบคุมบุหรี่

ไดรบัการแกไข

4. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทีมการดำเนินงาน

ทกุระดบัโดยเฉพาะระดบัอำเภอเพือ่ใหอำเภอปลอดบหุรี่

จะชวยลดอัตราการสูบบุหรี่ไดซึ่งรวมถึงการจัดทำทีมใน

การเฝาระวงับงัคบัใชกฎหมายระดบัอำเภอรวมทัง้พฒันา

ศกัยภาพทมีในการเฝาระวงับงัคบัใชกฎหมายทัง้ในระดบั

ชมุชนอำเภอและจงัหวดั
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