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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินผลการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงคและเปาประสงคของโครงการ
จังหวัดปลอดบุหรีข่ องจังหวัดนครปฐมโดยประยุกตใชรปู แบบซิปป (CIPP Model) ในการประเมินบริบท ประเมิน
ปจจัยนำเขา ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ ประเมินผลผลิต และวัดผลลัพธ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรีใ่ นสถานศึกษา ป พ.ศ. 2560
การดำเนินการวิจยั กลมุ ตัวอยาง เปนเยาวชน เปนเยาวชนทีเ่ ปนนักเรียนและนักศึกษา อายุระหวาง 15-19 ป
จำนวน 1,080 คน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา คัดเลือกกลมุ ตัวอยางดวยการสมุ แบบหลายขัน้ ตอน
ระยะเวลาดำเนินการวิจยั 12 เดือน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษา
ของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แบบบันทึก การสังเกต แนวคำถาม
ในการสัมภาษณและการสนทนากลมุ วิเคราะหขอ มูล เชิงปริมาณโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และ สวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน เปรียบเทียบสัดสวนของสถานะการสูบบุหรีก่ อ นและหลังโครงการ โดยใชสถิติ chi-square และวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนือ้ หา
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ผลการวิจยั พบวา อัตราการสูบบุหรีก่ อ นและหลังดำเนินโตรงการแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p = 0.015) และเปรียบเทียบตามสถานะของการสูบบุหรีพ่ บวากอนและหลังดำเนินโครงการแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001) กิจกรรมหลักของโครงการคือ 1S 3C (s = search, c = cessation, c = campaign, &
c = close follow up) และกิจกรรมแคมเปญในเทศกาลหรือวันสำคัญในการศึกษา ผลการวิเคราะหเนือ้ หาพบวา
การติดตามผสู บู บุหรีอ่ ยางใกลชดิ โดยใชกจิ กรรมทีห่ ลากหลายสรางฐานขอมูลและใชผลการวิจยั เปนแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมเปนปจจัยสนับสนุนทีป่ ระสบความสำเร็จ
ผลการวิจยั ครัง้ นีช้ แี้ นะวา โครงการรวม 1S 3C กิจกรรมรณรงคและการใชปจ จัยสนับสนุนทัง้ หมดมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะใชเปนแบบจำลองการดำเนินงานและการพัฒนาระบบควบคุมยาสูบ ดังบัน้ นโยบายการควบคุมยาสูบ
ควรเนนเปนวาระจังหวัด ควรมีการประเมินระบบอยางเปนระบบ เพือ่ ใหจงั หวัดนครปฐมเปนจังหวัดปลอดบุหรี่
อยางตอเนือ่ งและยัง่ 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 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.
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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 continuing provincial non-smoking completion and sustainable.
Keywords: Provincial Non-Smoking Evaluation Youth Cigarette Tobacco

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
บุหรี่เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลก
สารในบุหรีม่ ผี ลเสียตอสุขภาพและเปนปจจัยเสีย่ งในการ
เกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง (non-communicable diseases) เชน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/อัมพฤกษ
อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน ทัง้ นีบ้ หุ รีเ่ ปนสาเหตุ
ทำใหประชากรทัว่ โลกเสียชีวติ ปละ 6 ลานคน (Tobacco
Control Research and Knowledge Management
Center, 2016) ในประเทศไทย พบอัตราการเสียชีวิต
ดวยโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ รอยละ 12 ของการเสียชีวติ
ทั้งหมด และรอยละ 21 ของการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ดสมองมี ส าเหตุ ม ากจากการสู บ บุ ห รี่
(Department of Disease Control Ministry of Public
Health, 2016) จากการสำรวจจำนวนประชากรทีส่ บู บุหรี่
ทัว่ โลก จากประชากรทีส่ บู บุหรีม่ ากกวา 1.1 พันลานคน
พบเพศชายมากกวาเพศหญิง (Tobacco Control Research
and Knowledge Management Center, 2016) สำหรับ
ประเทศไทยสำนักงานสถิตแิ หงชาติไดสำรวจการสูบบุหรี่
ของประชากรชาวไทยทัง้ ประเทศครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2519
พบวามีจำนวนผสู บู บุหรีท่ งั้ สิน้ 8.6 ลานคน (Department
of Disease Control Ministry of Public Health, 2016)
ต อ มาในป พ.ศ. 2554, 2557 และ 2558 มี จำนวน
ประชากรไทยสูบบุหรี่ทั้งหมด 11.5, 11.3, และ 10.9
ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 21.4, 20.7 และ 19.9 ตามลำดับ
(National Statistical Office, 2016)
ทางดานอายุของผสู บู บุหรี่ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา ถึงแมอายุของผูสูบบุหรี่ใหมมีแนวโนมที่จะลดลง

แตการสูบบุหรีใ่ นหมเู ยาวชนยังคงมีความชุกสูงอยู โดยใน
จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มีอตั ราการสูบบุหรีใ่ นบุคคล
ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เทากับรอยละ 22.16 รอยละ 17.61
รอยละ 16 รอยละ 18.47 และรอยละ 19.44 ตามลำดับ
(Benjakul & Termsirikulchai, 2007) จากขอมูลจะเห็นวา
ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2558 พบรอยละของการสูบบุหรี่ใน
บุคคลทีอ่ ายุ 15 ปขนึ้ ไป เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และในป พ.ศ. 2559
สถานการณการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ยังพบวา
ผูสูบบุหรี่ที่มีความชุกสูงเปนผูที่มีอายุระหวาง 19-24 ป
และอายุ 41-59 ป (Termsirikulchai, Benjakul, Kengganpanich,
Theskayan, & Nakju, 2008)
จากแนวโนมของจำนวนผูสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และปญหาและผลกระทบทีร่ า ยแรงจากการสูบบุหรี่ จึงเกิด
โครงการจังหวัดปลอดบุหรีภ่ ายใตการสนับสนุนสงเสริม
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ขึ้นโดยมีเปาหมายเฉพาะในการลดอัตราการ
สูบบุหรีข่ องคนไทย ซึง่ ดำเนินการใน 10 จังหวัดทีม่ อี ตั รา
การสูบบุหรี่สูงตั้งแตป 2555 เปนตนมา สำหรับจังหวัด
นครปฐม ได ดำเนิ น งานจั ง หวั ด นครปฐมปลอดบุ ห รี่
ครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2547 จากผลการดำเนินงานทีผ่ า น ๆ
มา การประเมินผลโครงการยังไมเปนระบบที่ชัดเจน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทำโครงการประเมินผลโครงการ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ขึ้น โดยประยุกตใชรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 2003) ในการประเมิน
บริบท ประเมินปจจัยนาเขา ประเมินกระบวนการดำเนิน
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โครงการ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ ตลอดจนผลกระทบ
ของโครงการ เพราะ CIPP model เปนกระบวนการติดตาม
และประเมินผลดวยการหาขอมูลอยางเปนระบบ ใชควบคู
กับการบริหารโครงการ ซึง่ ทำใหไดขอ มูลเกีย่ วกับผลลัพธ
การดำเนินการโครงการ ปญหาและอุปสรรคเพือ่ นำขอมูล
ที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให
เหมาะสมและสงผลใหโครงการประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงคทกี่ ำหนดไว มีความตอเนือ่ ง และยัง่ ยืนตอไป
คำถามการวิจัย
ภายใตบริบท ปจจัยนำเขาและกิจกรรมการดำเนิน
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ป พ.ศ. 2560 กอใหเกิด
ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบเกี่ยวกับการควบคุมการ
สูบบุหรีใ่ นเยาวชน อายุ 15-19 ป ในสถานศึกษา อยางไร?
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป
เพือ่ ประเมินผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค
และเปาประสงคของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ จังหวัด
นครปฐม

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ ประเมินบริบท และปจจัยนำเขาของโครงการ
จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
2. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการจังหวัด
นครปฐมปลอดบุหรี่
3. เพื่อประเมินผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ประเมินโครงการครัง้ นีป้ ระยุกตแนวคิด CIPP
model (Stufflebeam, 2003) ในการประเมินบริบท ปจจัย
นำเขา กระบวนการดำเนินโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบของโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ป พ.ศ.
2560 ดั ง กรอบกรอบแนวคิ ด การประเมิ น ผลจั ง หวั ด
นครปฐม ปลอดบุหรี่ ดังนี้
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โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่

บริบท (context)
- สภาพปญหาและความเหมาะสม
กับสภาพปญหาของโครงการ
- เปาประสงคของโครงการ

ผลลัพธ (outcomes)
การประเมิ น อั ต รา
การบริโภคยาสูบของ
เยาวชนในสถานศึกษา/
โรงเรียน

ปจจัยนำเขา (input)
- ความเหมาะสมของเปาหมาย
โครงการ
- ความพอเพียงของทรัพยากร

ผลกระทบ (impact)
การประเมิ น ผลที่
คาดหวั ง จากการมี
โครงการ

กระบวนการ (process)
- การประเมินเพือ่ หาปจจัยทีเ่ อือ้ ตอ
ความสำเร็จรวมถึงขอดี
- ขอจำกัดในการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนิน
โครงการตาม
วัตถุประสงคและ
เปาประสงคของ
โครงการจังหวัด
ปลอดบุหรี่
จังหวัดนครปฐม

ผลผลิต (product)
- เกณฑการประเมินเชิงปริมาณ
- เกณฑ 2 ระดับ เชน มี/ไมมี
- ระบุจำนวนนับ, รอยละ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั ประเมินผลซึง่ ใชรปู แบบ
CIPP Model ในประเมินผลการดำเนินโครงการตามวัตถุ
ประสงคและเปาประสงคของโครงการจังหวัดนครปฐม
ปลอดบุหรี่ ในป พ.ศ. 2560 ภายใตกลยุทธ 5 ดาน คือ การมี
กลไกการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด /อำเภอ การพัฒนา
กำลังคนดานตาง ๆ การสรางความรคู วามตระหนักและรู
เทาทันอุตสาหกรรมยาสูบ การสรางสิง่ แวดลอมปลอดบุหรี่
โดยการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย และการบริการชวย
เลิกบุหรี่ กลมุ เปาหมายเปนเยาวชนทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครปฐม

วิธีดำเนินการวิจัย
โครงการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ใชรูปแบบการ
ประเมินผลทัง้ หมด 2 แบบ ดังนี้
1. การประเมินตามแนวคิด CIPP Model ประกอบดวย
การประเมินบริบท สิง่ นำเขา กระบวนการ และการประเมิน
ผลผลิต
2. การประเมินวัตถุประสงคของโครงการ (Goal based)
โดยทำการประเมินทัง้ ผลลัพธ และผลกระทบ
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรจำนวน 64,490 คน (National Statistical
Office, 2016) เยาวชนทีม่ อี ายุตงั้ แต 15-19 ป ในสถานศึกษา
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ในเขตจังหวัดนครปฐมทีเ่ ขารวมโครงการจังหวัดนครปฐม
ปลอดบุ ห รี่ ป พ.ศ. 2560 แบ ง เป น โรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา 8 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
เยาวชนอายุ 15-19 ป ในสถานศึกษาในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
คำนวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณตามวิธีการ
ของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ (Benjakul, Termsirikulchai,
2007) ไดดงั นี้

n = ขนาดตัวอยางทีต่ อ งการสำหรับตัวชีว้ ดั การสูบบุหรี่
N = จำนวนประชากรชวงอายุ 15-19 ป ของจังหวัด
นครปฐมป 2557 เทากับ 64,490 คน (National Statistical
Office, 2016)
r = อัตรา (prevalence) อัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
อายุ 15-24 ปของภาคกลางป 2558 เทากับรอยละ 12.6
(National Statistical Office, 2016)
RR = คาทีใ่ ชปรับขนาดตัวอยางใหเพิม่ ขึน้ จากอัตรา
การไมตอบ = 0.95
deff = design effectความแตกตางของคาความแปร
ปรวนระหวาง complex design กับ
simple random samplingซึง่ กำหนดโดย พศย. ไวที่ 2
e’ = ความคลาดเคลือ่ นสัมพัทธที่ 75% CI
e = ขนาดคลาดเคลือ่ นสัมพัทธ ที่ 75% CI ; e = e’r
คำนวณไดขนาดตัวอยาง n = 891.7 หรือ ประมาณ 900 คน
การสุมตัวอยาง
สุ ม ตั ว อย า งโดยการใช ก ารสุ ม ตั ว อย า งหลายขั้ น
(multistage sampling) ดังนี้ 1) สมุ สถานศึกษาตัวอยางโดย
การสุมตัวอยางอยางงาย มา 2 แหง จาก 3 มหาวิทยาลัย
ที่เขารวมโครงการ จากนั้นสุมตัวอยางอยางงายโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 8 แหง จาก 6 อำเภอทีเ่ ขารวมโครงการ
2) สมุ ระดับชัน้ จากทุกโรงเรียน โดยสมุ จากระดับมัธยมศึกษา
ที่ 3 4 5 และ 6 สำหรับมหาวิทยาลัยสมุ คณะวิชามา 3 คณะ
3) สุมหองเรียนจากระดับชั้นที่ไดจากขั้นที่ 2 สำหรับ

มหาวิทยาลัยสุมสาขาวิชาจากคณะที่ไดจากขั้นที่ 2 และ
4) เลือกตัวอยางเปนนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคน ทีม่ าเรียน
ในวันที่เก็บขอมูลจากหองเรียน ทั้งนี้ เมื่อสุมตัวอยาง
ตามขั้นตอนแลว ไดตัวอยางทั้งสิ้น 1,080 คน เนื่องจาก
ปการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในหองเรียน
ทีส่ มุ ไดจำนวนมากกวาป พ.ศ. 2558 (เพิม่ ขึน้ รอยละ 20)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม
เยาวชนในสถานศึกษาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
เพื่อประเมินความสำเร็จระดับผลลัพธของการดำเนิน
โครงการ แบบสอบถามพัฒนาโดยศูนยพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนดานการควบคุมยาสูบ (พศย.) และทีมผวู จิ ยั จาก
11 จังหวัด ปลอดบุหรี่ (Benjakul, Termsirikulchai, 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาตนฉบับของแบบ
สอบถามจากหลายแหล ง ได แ ก 1) แบบสอบถาม
การบริโภคยาสูบในการสำรวจการบริโภคยาสูบในผใู หญ
ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS)
2) แบบสอบถามมาตรฐานเกี่ ย วกั บ ยาสู บ (Tobacco
Questions for surveys: TQS) และ 3) แบบสอบถาม
การบริโภคยาสูบในการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน
ระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey: GYTS)
แบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของโครงการ
จังหวัดปลอดบุหรี่ ประกอบดวยองคประกอบ 6 สวน
ไดแก สวนนำ เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นที่จัดเก็บ
ตัวอยาง สวน A ขอมูลพืน้ ฐานสวนบุคคลสวน B การสูบ
บุหรี่ สวน C ความตั้งใจสูบบุหรี่ สวน D ความตั้งใจ
เลิกสูบบุหรี่ และสวน E การไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
บุหรี่ ลักษณะคำตอบเปนแบบเติมคำ และคำตอบแบบ
2-3 ตัวเลือก เชน มี ไมมี ไมแนใจ และ เคย ไมเคย
ไมแนใจ หรือ เห็น ไมเห็น ไมแนใจ เปนตน
สำหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชแบบบันทึกการสังเกต
แบบมีสวนรวม แนวคำถามในการสัมภาษณ และแบบ
บันทึกการสนทนากลุมพัฒนาโดย พศย. และทีมผูวิจัย
จาก 11 จังหวัดปลอดบุหรี่

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 107

คุณภาพของเครื่องมือ
กอนนำแบบสอบถามเยาวชนในสถานศึกษาของ
โครงการจั ง หวั ด ปลอดบุ ห รี่ ม าใช ใ นพื้ น ที่ วิ จั ย ศพย.
ไดนำแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงจากผเู ชีย่ วชาญ
เพือ่ หาดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (content validity index:
CVI) จากนั้นสงตอใหผูวิจัยทุกจังหวัดทดสอบหาความ
เชือ่ มัน่ (reliability) การทดสอบจากกลมุ ตัวอยางจำนวน
30 คน ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.74
การเตรียมความพรอมผูชวยนักวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ ผี ชู ว ยนักวิจยั จำนวน 9 คน ไดรบั การ
ชี้แจงถึงแนวทางการตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแจกจายและการรับคืนแบบสอบถาม
การตรวจสอบความสมบูรณ และการพิทักษสิทธิ์กลุม
ตัวอยาง
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
โครงการวิจัยไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เอกสารรับรองโครงการวิจยั COA. No. MUPH 2017-044
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ผูเขารวมวิจัยทุกคน
ไดรบั การแจงเกีย่ วกับวัตถุประสงค ประโยชน ความเสีย่ ง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย การถอนตั ว จากการวิ จั ย ได
ตลอดเวลาโดยไมมผี ลกระทบใดๆ การเก็บความลับและ
การนำเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเทานัน้
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชวธิ กี ารเก็บขอมูลทัง้ เชิงปริมาณและ
คุณภาพ การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
โดยเก็บจากแบบสอบถาม สวนขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เก็บรวบรวมโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม
การสัมภาษณ การสนทนากลมุ และศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณดวยสถิตบิ รรยาย โดยใช
คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

2. เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของสถานะการสู บ บุ ห รี่
กอนและหลังโครงการ โดยใชสถิติ chi-square
3. วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะหเนือ้ หา
ตามประเด็นทีค่ น พบ (thematic content analysis)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและลักษณะทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง ในสถานศึ ก ษา จำนวน 1,080 คน
เปนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต 15-19 ป อายุเฉลี่ย 17.14 ป
(SD = 1.63) พบวา เปนเพศหญิงรอยละ 69.1 เปนเพศชาย
รอยละ 30.9 ศึกษาอยใู นระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ (รอยละ
41.5) รองลงมา ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(รอยละ 36.5) และทีเ่ หลือกำลังศึกษาอยใู นระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (รอยละ 22.0)
ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการจำแนกออกเปนดานบริบท
ปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
และผลกระทบของโครงการ ดังนี้
2.1 ดานบริบท
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม
ไดดำเนินงานจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ครั้งแรกเมื่อ
ป พ.ศ. 2547 ในระยะแรกไดรบั การสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และในระยะทีส่ อง
ไดรบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนากำลังคนดานการ
ควบคุมยาสูบ (พศย.) ซึง่ แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
โดยมีระยะเวลาดำเนินนาน 1 ป 6 เดือน ระหวางป พ.ศ.
2557-2559 และระยะที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2559-2561
โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่มีเปาประสงคเพื่อลดอัตรา
การสูบบุหรีข่ องเยาวชนลงเหลือไมเกิน 6.6 % เมือ่ สิน้ ป
2562 และมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ 1) เพื่อสราง/พัฒนา
กลไกการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดและอำเภอ (จัด
ทำแผนดำเนินการ ควบคุมกำกับ ประเมินผล และ KM :
PDCA) 2) เพื่อพัฒนากำลังคนดานการควบคุมยาสูบ
ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล (ภาคสาธารณสุข การบังคับ
ใชกฎหมาย ภาคใหบริการเลิกบุหรี่ ภาคการศึกษา และอืน่ ๆ)
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3) เพือ่ สรางความตระหนักเรือ่ งพิษภัยและรเู ทาทันกลยุทธ
ของอุ ต สาหกรรมยาสู บ เพื่ อ ป อ งกั น นั ก สู บ หน า ใหม
4) เพือ่ สรางสิง่ แวดลอมปลอดบุหรีแ่ ละสุราโดยการเฝาระวัง
และบังคับใชกฎหมาย และ 5) เพือ่ ชวยใหผสู บู ใหเลิกสูบ
บุหรี่ (ทัง้ ในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ
และชุ ม ชน) การดำเนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ที่ ผ า นมามี

ภาคีเครือขายรวมดำเนินงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครอง
ทองถิ่น อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ นักวิจัยและ
เครือขายภาคเอกชน โดยทีก่ จิ กรรมใชแนวคิดเดียวกันแต
มีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมตามบริบทของแตละ
สถานศึกษา สถานะการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในจังหวัด ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการสูบบุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า นมาและขอมูลสวนบุคคล
สถานะการสูบบุหรี่
ขอมูลสวนบุคคล

รวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-17 ป
มากกวา 17 ป
ชัน้ ปทกี่ ำลังศึกษาอยู
ม.1-3
ม.4-6
ปริญญาตรี

ไมเคย
ลองสูบ

เคยลองสูบ
สูบเปน สูบเปนประจำ/
แตไมสบู
1)
ทุกวัน2)
ในรอบ 30 วัน ครัง้ คราว
ทีผ่ า นมา

สูบบุหรี่
ปจจุบัน3)

จำนวน
รอยละ

856
79.3

152
14.1

54
5

18
1.7

72
6.7

จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ

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

จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ

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

จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ

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

หมายเหตุ: 1) สูบเปนครัง้ คราว ไดแก ความถีข่ องการสูบนอยกวา 20 วันในรอบ 30 วันทีผ่ า นมา 2) สูบเปนประจำ/ทุกวัน
ไดแก ความถี่ของการสูบบุหรี่ตั้งแต 20 วันขึ้นไป ในรอบ 30 วันที่ผานมา และ 3) บุหรี่ปจจุบันประกอบดวย
สูบเปนครัง้ คราว และสูบเปนประจำ/ทุกวัน
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบวา สถานะการสูบบุหรี่ พบวา
โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง รอยละ 79.3 ไมเคยลองสูบ
โดยเพศหญิงไมเคยลองสูบมากกวาเพศชาย (รอยละ 85.3
และ รอยละ 65.9 ตามลำดับ) สำหรับกลุมตัวอยางอายุ
15-17 ป และ มากกวา 17 ป มีอตั ราการเคยลองสูบบุหรีแ่ ต
ไมสูบในรอบ 30 วันที่ผานมาใกลเคียงกัน กลุมตัวอยาง
ทีอ่ ยใู นระดับมัธยมศึกษาตอนตอนมีอตั ราการลองสูบบุหรี่
มากทีส่ ดุ คือ รอยละ 15.1 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี
รอยละ 13.2 และกลมุ ตัวอยางมีอตั ราการสูบบุหรีป่ จ จุบนั
รอยละ 6.7 เมือ่ แยกตามเพศ พบวา สัดสวนของเพศชาย
สูบบุหรีป่ จ จุบนั รอยละ 12.9 และ สัดสวนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนมีการสูบบุหรีป่ จ จุบนั มากทีส่ ดุ คือ
รอยละ 11.8
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มทดลองสูบเปนครั้งแรก
อายุ เ ฉลี่ ย ของเพศชายและเพศหญิ ง ที่ เ ริ่ ม ต น ลอง
สูบบุหรีเ่ ปนครัง้ แรกมีคา เทากัน ( x = 14.35, SD = 2.62)
ขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีอายุเฉลีย่ เมือ่ ลองสูบบุหรีเ่ ปนครัง้ แรกสูงกวากลมุ นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษา
ปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวัน
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ปจจุบันมีปริมาณบุหรี่ที่สูบ
ตอวันอยรู ะหวาง 1-20 มวน (x = 4.9, SD = 5.22) เพศชาย
มี ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณบุ ห รี่ ที่ สู บ ต อ วั น มากกว า เพศหญิ ง
( x = 5.22, SD = 5.87 และ x = 4.38, SD = 4.04 ตามลำดับ)
กลมุ อายุ 15-17 ป มีคา เฉลีย่ ปริมาณบุหรีท่ สี่ บู ตอวันสูงกวา
กลมุ มากกวา 17 ป ( x = 5.08, SD = 5.54 และ x = 4.66, SD
= 4.85 ตามลำดับ) และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มี ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณบุ ห รี่ ที่ สู บ ต อ วั น มากกว า นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีและกลมุ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
( x = 6.78, SD = 7.53, x = 4.66, SD = 4.85 และ x= 4.55,
SD = 4.82 ตามลำดับ)

2.2 ดานปจจัยนำเขา
ดานปจจัยนำเขาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ พบวา
มีคณะกรรมการรับผิดชอบอยางชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร
เปนแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ มีงบประมาณทีไ่ ดรบั
การสนับสนุนจาก ศพย. เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษา
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ทัง้ นีใ้ นบางสถานศึกษามีงบประมาณ
ดานกิจการนักศึกษา หรือ งบประมาณของโครงการกีฬา
ตานยาเสพติดซึง่ ผดู ำเนินงานควบคุมบุหรีใ่ นโรงเรียนได
รับการสนับสนุนโรงเรียนหรือจากหนวยงานอื่นเขามา
เสริมใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดตอเนื่องตลอดทั้งป
และโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่มีชองการสื่อสารกับ
เครือขายทัง้ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ
2.3 ดานกระบวนการดำเนินงาน
จากเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว า มี ก าร
สรางกลไกการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด และอำเภอ
โดยประชุมชี้แจงการดำเนินงานในระดับจังหวัด/ระดับ
อำเภอและแต ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ
ยาสูบจังหวัด สวนกระบวนการดำเนินงาน ประกอบดวย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู / อาจารย แ ละแกนนำนั ก เรี ย น/
นักศึกษา การรณรงคการงดสูบบุหรี่ การดำเนินงานของ
โครงการใชแนวคิด 1S 3C (s = search, c = cessation,
c = campaign, c = close follow up) กิจกรรมการสือ่ สาร
สาธารณะ การใหคำปรึกษาผานสายดวน การใหคำปรึกษา
รายบุคคล กิจกรรมรณรงคการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ในวัน
สำคัญ ๆ และกิจกรรมของสถานศึกษา ซึง่ กิจกรรมเหลานัน้
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณบางสวน
จากสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และโรงเรี ย นหรื อ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนบางสวน ทั้งนี้มีการนิเทศเสริม
พลั ง ฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารจากผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการจั ง หวั ด
ปลอดบุหรี่ เครือขายผเู ชีย่ วชาญดานบุหรี่ และคณะผวู จิ ยั
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กระบวนการดำเนิ น ด า นการ
รณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี่ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของตัวอยางจำแนกตามการไดรบั ขอมูลขาวสารเพือ่ การไมสบู บุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า นมา
แหลงขอมูล

รวม (n = 1,080)

ผทู ไี่ มเคยลองสูบบุหรีแ่ ละ
เคยลองแตไมสูบ
ใน 30 วันทีผ่ า นมา
(n = 1,008)

ผสู บู บุหรีป่ จ จุบนั (n = 72)

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

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

นสพ.ทองถิน่
เคเบิล/ทีวที อ งถิน่
วิทยุชมุ ชน
กิจกรรมรณรงคในชุมชน
รวมทุกแหลงขอมูล

จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบวา กลมุ ตัวอยางทีไ่ มเคย
ลองสูบบุหรี่และเคยลอง แตไมสูบใน 30 วันที่ผานมา
ไดรับขอมูลขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ จากกิจกรรม
รณรงคในสถานศึกษามากทีส่ ดุ รอยละ 10.9 รองลงมาคือ
เคเบิล/ทีวที อ งถิน่ รอยละ 9.0 สวนผสู บู บุหรีป่ จ จุบนั ไดรบั

ขอมูลขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่จากเคเบิล/ทีวีทองถิ่น
มากทีส่ ดุ รอยละ 8.3 รองลงมาคือกิจกรรมรณรงคในชุมชน
รอยละ 6.9 การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายดานการ
ควบคุมการขายบุหรี่ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า นมา
การเคยเห็นการโฆษณาสงเสริม
การขายบุหรีใ่ นชองทางตางๆ

รวม (n = 1,080)

จำนวน รอยละ
การโฆษณาบุหรี่
โชวซองบุหรีณ
่ จุดขาย
แสดงราคา/ยีห่ อ ณ จุดขาย
นสพ.ทองถิน่
เคเบิล/ทีวที อ งถิน่
วิทยุชมุ ชน
การสงเสริมการขายบุหรี่
ใหบหุ รีฟ่ รีเปนตัวอยาง
ลด/แลก/แถมสินคาใด
เมือ่ ซือ้ บุหรีแ่ ละในทางกลับกัน
เสือ้ ผา/ของใชใดๆทีม่ ยี หี่ อ บุหรี่

ผทู ไี่ มเคยลองสูบบุหรีแ่ ละ
เคยลองแตไมสูบ
ใน 30 วันทีผ่ า นมา
(n = 1,008)

ผสู บู บุหรีป่ จ จุบนั (n = 72)

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

547
323
113
127
77

50.6
29.9
10.5
11.8
7.1

506
289
98
116
66

50.2
28.7
9.8
11.5
6.5

41
34
14
11
11

56.9
52.8
19.4
15.3
15.3

77
45

7.1
4.2

67
38

6.6
3.8

10
7

13.9
9.7

85

7.9

73

7.2

12

16.7
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จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั พบวา กลมุ ตัวอยางทีส่ บู บุหรี่
ปจจุบนั รอยละ 59.6 พบเห็นการโฆษณาสงเสริมการขาย
บุหรี่ดวย การโชวซองบุหรี่ ณ จุดขาย และรอยละ 50.2
พบเห็นการแสดงราคาบุหรี่ ณ จุดขาย สำหรับการสงเสริม
การขายบุหรี่ พบวา รอยละ 16.7 ตอบวา พบเห็นเสือ้ ผา/

ของใชใด ๆ ทีม่ ยี หี่ อ บุหรีแ่ ละ รอยละ 7.2 ตอบวา มีการ
ใหบหุ รีฟ่ รีเปนตัวอยาง
2.4 ดานผลผลิตของโครงการ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรีข่ องตัวอยางทีเ่ คยลองสูบบุหรีแ่ ละสูบบุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า นมา
จำแนกตามชวงเวลาดำเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ (n = 175)
สิน้ สุดโครงการ
เริม่ ตนโครงการ
p-value
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่
จำนวน รอยละ
จำนวน รอยละ
ตองการเลิกสูบ
72
64.9
39
35.1
0.018
จากตารางที่ 4 ผลการวิจยั พบวา กลมุ ตัวอยางทีเ่ คยลอง
สู บ บุ ห รี่ และสู บ บุ ห รี่ ใ นรอบ 30 วั น ที่ ผ า นมา มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของสัดสวนความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
เปรียบเทียบระหวางตอนเริ่มตนโครงการและสิ้นสุด

โครงการ กลาวคือ ตองการเลิกสูบลดลงอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p = 0.018)
2.5 ดานผลลัพธของโครงการ ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามสถานะการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมาและ
ชวงเวลาดำเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
สถานะการสูบบุหรี่
ไมเคยลองสูบ
เคยลองสูบแตไมสบู ในรอบ 30 วัน
ทีผ่ า นมา
สูบเปนครัง้ คราว
สูบเปนประจำ/ทุกวัน
สูบบุหรีป่ จ จุบนั
ไมสูบ

เริม่ ตนโครงการ
จำนวน รอยละ
892
82.6
85
7.9
79
24
103
997

7.3
2.2
9.5
90.5

จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบวา อัตราการสูบบุหรี่
ปจจุบนั ของเยาวชนเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p = 0.015) โดยกอนเริม่ โครงการ พบอัตราการสูบบุหรี่

สิน้ สุดโครงการ
จำนวน รอยละ
856
79.3
152
14.1
54
18
72
1,008

5.0
1.7
6.7
93.3

คาสถิติ
χ2

p-value

25.24 < 0.001

5.98

0.015

รอยละ 9.5 หลังสิน้ สุดโครงการอัตราการสูบบุหรีป่ จ จุบนั
ลดลงเหลือรอยละ 6.7 และสัดสวนของสถานะการสูบหรือ
ไมสบู บุหรีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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2.6 ดานผลกระทบของโครงการ
จากเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ผลกระทบ
เกิดขึน้ ในทิศทางบวก ไดแก จังหวัดมีตน แบบสถานศึกษา
ปลอดบุหรีร่ ะดับโรงเรียน 7 แหง และมหาวิทยาลัย 2 แหง
มีอาจารยจำนวน 40 คน พรอมนักเรียน/นักศึกษา จำนวน
500 คน ผานการอบรม แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที พี่ บจากการรายงาน
เอกสารและขณะรวมสังเกตการณนิเทศเสริมพลัง คือ
การพัฒนาฐานขอมูลทีส่ ะดวกและทันสมัย ความตอเนือ่ ง
ของกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา และการนำผลการศึกษา
วิจยั มาเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ปจจัยแหงความสำเร็จ และปญหาอุปสรรคของการบริหาร
โครงการ
ปจจัยแหงความสำเร็จของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
มีดังนี้
1. มี ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ผรู บั ผิดชอบโครงการจังหวัดปลอดบุหรีด่ ำเนินงานโครงการ
มาตลอดตัง้ แต ป พ.ศ. 2547 จนกระทัง่ ปจจุบนั การดำเนิน
งานที่ตอเนื่องทำใหเกิดการสั่งสมประสบการณ และ
เครือขายที่ดีทั้งดานปฏิบัติการและดานวิชาการ ทั้งมี
ประสบการณการไปแลกเปลีย่ นเรียนรเู รือ่ งบุหรีท่ งั้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ จึงนับไดวา ผรู บั ผิดชอบโครงการ
มีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับเรือ่ งบุหรีอ่ ยางแทจริง
2. คณะกรรมการดำเนินงาน และมีการกำหนดโครงสราง
หนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน โครงการ
จังหวัดปลอดบุหรี่มีผูวาราชการเปนที่ปรึกษานายแพทย
สาธรณสุขจังหวัดเปนประธาน และกรรมการดำเนินงาน
ในสถานศึกษาเปนกลมุ ทำงานทีม่ ปี ระสบการณ ดานการควบคุม
การสูบบุหรี่ มีการพัฒนาศักยภาพมาอยางตอเนือ่ ง
3. กระบวนการดำเนินงานในแตละสถานศึกษา ใชวธิ กี าร
แบบมีสว นรวม นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารยมสี ว นรวม
ในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมตางๆตามบริบทของ
แตละสถานที่
4. มี ภ าคี เ ครื อ ข า ยสนั บ สนุ น การดำเนิ น กิ จ กรรม
ทัง้ ภายในจังหวัดและจากภายนองจังหวัด ใหการสนับสนุน
ทั้งเรื่องวิชาการและวิธีการที่เคยดำเนินการแลวประสบ
ความสำเร็จในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ นำมาประยุกตใชในจังหวัด

5. การมีระบบและกลไกการสนับสนุนและติดตาม
จากผรู บั ผิดชอบโครงการและนักวิจยั ในพืน้ ที่
6. การมีฐานขอมูลที่ทันสมัย และสามารถนำขอมูล
การวิจยั มาสนับการดำเนินงานได
สำหรับปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการ
โครงการจังหวัดปลอดบุหรีใ่ นสวนเยาวชนในสถานศึกษา
พบดังนี้
1. การจัดการเวลาและการจัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัดและผดู ำเนินงานไมสามารถ
จัดได เนื่องจากแตละภาคสวนมีภารกิจหลักจำนวนมาก
ตลอดป 2560 ไมสามารถกำหนดการประชุมได
2. งบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร ไมเพียงพอสำหรับ
การดำเนินกิจกรรมใหตอ เนือ่ งตลอดทัง้ ป ซึง่ สถานศึกษา
ไดใชงบประมาณดานการปองกันยาเสพติด และ/หรือ
งบประมาณด า นกี ฬ ามาช ว ยเสริ ม ในกิ จ กรรมที่ ข าด
งบประมาณสนับสนุน
อภิปรายผล
จากการประเมินโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่
พบวา เกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว โดยทีบ่ ริบท
ของโครงการมีความสอดคลองกับสภาพปญหาหรือสภาวะ
แวดลอมภายในจังหวัด จะเห็นวาอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
ตอนกอนเริม่ โครงการ พบอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 9.5
ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการควบคุม
ยาสูบแหงชาติ ฉบับที่ 2 ทีก่ ำหนดเปาหมายไววา ความชุก
ของการสูบบุหรี่ในเยาวชน (15-18 ป) ไมเกินรอยละ 9
(Department of Disease Control Ministry of Public
Health, 2016) จากผลการวิจยั พบวา กอนเริม่ โครงการอัตรา
การสูบบุหรี่ของเยาวชนสูงกวาเปาหมายเล็กนอยเมื่อ
ดำเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรีค่ รบรอบ 1 ป พบอัตรา
การสู บ บุ ห รี่ ข องกลุ ม ตั ว อย า งลดลงเหลื อ ร อ ยละ 6.7
ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ผลของ
ความสำเร็จนีเ้ กิดจากจังหวัดไดดำเนินโครงการควบคุมบุหรี่
มาเปนระยะเวลาสิบสามป อยางไรก็ตามจังหวัดขาดการ
ประเมิ น ผลและสำรวจอย า งเป น ระบบ (Benjakul &
Termsirikulchai, 2007) จึงไมสามารถหาอัตราความชุกใน
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รอบสิบสามปที่ผานมา มาเปรียบเทียบกับการสำรวจใน
ครัง้ นีไ้ ด
ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการในภาพรวม
มีความเหมาะสมกลาวคือโครงการมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหาดานการสูบบุหรี่ในพื้นที่ วัตถุประสงคของ
โครงการสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ปจจัยเบือ้ งตนของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม
โครงการไดรบั การสนับสนุนจากผบู ริหาร ทัง้ ผวู า ราชการ
จังหวัด นานแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผบู ริหารสถานศึกษา
มีความรคู วามเขาใจกระบวนการควบคุมยาสูบในจังหวัด
มาตลอด โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรีม่ วี ตั ถุประสงค
ขั้นตอนกระบวนการและแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
โครงการ ความเหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของประเทศ สอดคลองกับแนวคิดของ Stufflebeam
(Stufflebeam, 2003) ทีเ่ สนอแนวคิดวาหากโครงการใดก็ตาม
มีบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค
สอดคลองกับสิง่ ทีอ่ ยากใหเกิดการเปลีย่ นแปลง โครงการนัน้
จะมีประสิทธิผลทีด่ ี
ดานกระบวนการดำเนินงานจากการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพและการมีสวนรวมในการนิเทศเสริมพลัง พบวา
กระบวนการดำเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมกลาว
คือ คณะผรู บั ผิดชอบโครงการมีการเตรียมการนิเทศติดตาม
การประสานงานการติดตามงานเอกสารประกอบการ
ประชุมการนำเสนอผลการสำรวจกอนเริ่มตนโครงการ
เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมแตละครั้งและเวลาที่ใชในการ
ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เมือ่ สอบถามจากกลมุ
ตัวอยางที่เปนเยาวชนพบวา กลุมตัวอยางเขาถึงกิจกรรม
ตางๆที่ผูดำเนินโครงการจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นวา กิจกรรม
รณรงคในเทศกาลหรือวันสำคัญตางๆ ในสถานศึกษา เปน
กิจกรรมที่เขาถึงกลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมผูสูบบุหรี่
มากทีส่ ดุ การดำเนินงานภายใตแนวคิด 1S 3C (s = search,
c = cessation, c = campaign, และ c = close follow up)
ซึง่ เปนการบริการบำบัดรักษาผเู สพยาสูบอยางเปนระบบ
มีความรวมมือกับระหวางทุกองคกรภาครัฐ องคกรอิสระ
และองคกรวิชาชีพดำเนินกิจกรรมแบบการแบบบูรณาการ

ครอบคลุม กระบวนการคนหาและคัดกรอง (Search &
Screening) การบำบัดรักษา (Cessation) การติดตามผล
อยางใกลชิด (Closed follow up) และการจัดกิจกรรม
เชิงรุก (Campaign) กระบวนการ 1S 3C มีความเหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงกั บ กลุ ม เป า หมายที่ เ ป น ผู สู บ บุ ห รี่
ปจจุบนั และสามารถปองกันนักสูบหนาใหมได ทัง้ นีเ้ ปน
เพราะการคนหา (search) โดยกลมุ เพือ่ นทีร่ กั เพือ่ น (เพือ่ น
ชวยเพื่อน) ความปรารถนาใหเพื่อนไมยุงเกี่ยวกับบุหรี่
ทำใหสามารถเขาถึงเยาวชนในโรงเรียนไดอยางดี ทั้งนี้
แนวคิด 1S 3C เปนอีกหนึง่ แนวคิดทีท่ ำใหการชวยเลิกบุหรี่
ในเยาวชนประสบผลสำเร็จ อยางไรก็ตามกระบวนการ
ติดตามผสู บู บุหรีอ่ ยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง การใชกจิ กรรม
ทีห่ ลากหลาย การใชฐานขอมูลทีท่ นั สมัย และการนำผลการ
วิจยั มาใชเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ทุกอยางรวม
กันทำใหโครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ประสบ
ผลสำเร็จได และเกิดผลกระทบในดานทีด่ ี โครงการนีห้ าก
ดำเนินการตอเนือ่ งไปอีกระยะสองหรือสามป และมีระบบ
การประเมินผลและนำผลการประเมินมาเปนแนวทางการ
ดำเนินงานตอไปจังหวัดนครปฐมนาจะปลอดบุหรี่อยาง
แทจริง
ดานผลกระทบผลกระทบทีพ่ บวากระบวนการดำเนิน
โครงการจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ เกิดผลกระทบใน
ทิศทางบวกนั้น เปนสัญญาณที่ดีวาจังหวัดนครปฐมจะ
กาวไปสูการเปนจังหวัดปลอดบุหรี่ที่แทจริงและนาจะมี
ความยัง่ ยืน การมีตน แบบสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มีอาจารย
นักเรียน/นักศึกษาที่มีความรู สามารถเปนแกนนำในการ
ดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง การมีแนวปฏิบัติที่ดี
มีฐานขอมูลที่สะดวกและทันสมัย สงผลใหเกิดความ
ตอเนื่องของกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา และจะเปน
แหลงศึกษาดูงานของจังหวัดอืน่ ๆ ตอไป
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา โครงการนีด้ ำเนินการไดตาม
วัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายของโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบในทางบวก จึงสมควรใชเปน
ตนแบบในการดำเนินการและพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิด
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จังหวัดปลอดบุหรี่อยางสมบูรณและยั่งยืน ควรผลักดัน
นโยบายการควบคุมยาสูบเปนวาระของจังหวัดและใหมี
การประเมินผลโครงการอยางเปนระบบตอไป
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้
1. การควบคุมยาสูบตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
ดังนัน้ การสรางกลไกการควบคุมยาสูบควรมีความชัดเจน
มีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม
2. การจัดทำยุทธศาสตรการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
ควรจัดใหครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ การปองกันนักสูบหนาใหม
และมาตรการเพื่อการลดละเลิกการสูบบุหรี่ของผูสูบ
ปจจุบนั และผทู จี่ ะกลับมาสูบซ้ำ
3. ควรสงเสริมความรวมมือระหวางฝายปฏิบัติการ
และฝายวิชาการในพืน้ ทีใ่ หเขมขน เขมแข็ง อยางตอเนือ่ ง
ในการนำผลการคนพบทางวิชาการมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลทำใหปญหาหลักในการควบคุมบุหรี่
ไดรบั การแกไข
4. ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม การดำเนิ น งาน
ทุกระดับโดยเฉพาะระดับอำเภอเพือ่ ใหอำเภอปลอดบุหรี่
จะชวยลดอัตราการสูบบุหรี่ไดซึ่งรวมถึงการจัดทำทีมใน
การเฝาระวังบังคับใชกฎหมายระดับอำเภอรวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพทีมในการเฝาระวังบังคับใชกฎหมายทัง้ ในระดับ
ชุมชนอำเภอและจังหวัด
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