
 รศ. ดร. มณฑา เก่งการพานิช และ คณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

ระยะที ่2 : 2558-2559

“การควบคมุสรุาและยาสบู

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน”



1. ท าไมจงึต้องให้ความส าคัญ

2. แนวคดิในการด าเนินงานควบคุมยาสูบและ
สุรา

3. แนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงาน

4. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

สาระส าคญั
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ท าไมจึงต้องให้ความส าคญั : สถานการณ์การสบู
บหุร่ี+สรุา และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการ

สบูบหุร่ี+สรุา..สงูเกินกว่าจะน่ิงเฉย



สถานการณ์การสบูบหุร่ี
และอนัตรายจากการสบูบหุร่ี
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ท่ีมา: ส านักงานสถิติแหง่ชาติ อา้งใน ศรณัญา เบญจกุล และคณะ. สถานการณแ์ละแนวโนม้การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534 – 2552. 

บริษทัไนซเ์อิรธ์ จ ากดั, นนทบุรี, 2553. และ Fact sheet ของ พศย. ปี 2559

รอ้ยละ 12.26 ลา้นคน

11.5 ลา้นคน

20.7

2557

19.9

2558

อตัราการสบูบหุรีป่จัจบุนั ปี 2534-2558 

ของประชากรอาย ุ15 ปีข ึน้ไป มแีนวโนม้ทรงตวั...
    

    

                  



อตัราการสบูบหุรีข่องประชากรไทยอาย ุ15 ปีข ึน้ไป  

จ าแนกตามภมูภิาค

กทม.

ใต้

อสีาน

เหนือ

กลาง.

 แหล่งข้อมูล  ส านักงานสถติิแห่งชาติ



2552

52.6 ล้าน

14.3 ล้าน

12.5 ล้าน
3.5 / 9.0)

2.0 ล้าน
0.2 /1.8

2554

54.2 ล้าน

14.6 ล้าน

13.0 ล้าน
3.8 / 9.2

1.7 ล้าน
0.2 /1.5

ผูใ้ชย้าสูบปัจจุบนั

(ทัง้ชนิดมีควนั และ/หรือไมมี่ควนั)

ชนิดมีควนั (เมือง/ชนบท)

ชนิดไมมี่ควนั (เมือง/ชนบท)

ประชากรไทยอายุ 15 ปี+

หมายเหตุ:  ผูใ้หข้อ้มูลบางคน ใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบมากกวา่ 1 ชนิด

จ านวนผูใ้ชผ้ลิตภณัฑย์าสบู (ลา้นคน)



อตัราการสบูบหุรีเ่ป็นประจ า ปี 2547-2556 

ของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ าแนกตามกลุม่อายุ
    

    

                  





ควนับหุรีม่อืสอง-มอืสาม



คา่ใชจ้า่ยส าหรบัซือ้บหุร ี ่(คา่ประมาณ)

ท ัง้ประเทศ ภาคอสีาน

จ านวนผูส้บูบหุร ี่
โรงงานปจัจบุนั

8.238 ลา้น 3.67 ลา้นคน

คา่ใชจ้า่ยตอ่
เดอืนตอ่คน

697.57 บาท 264 บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่
เดอืนตอ่ผูส้บู

5,746.6 ลา้น
บาท

970.88 ลา้น

คา่บหุรีร่วมตอ่ปี
ตอ่ผูส้บู

68,958.98 
ลา้นบาท

29,126.34
ลา้น

ทีม่า.. การส ารวจการบรโิภคยาสบูในผูใ้หญปี่ 2554 





การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมไทย



อตัราการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์จ าแนกตามเพศ 
ปี 2544-2557





การด่ืมตามเพศ อาย ุและอายเุร่ิมด่ืม ปี 2557









อายเุร ิม่ดืม่



เด็กและเยาวชนไทย.. เหย่ือของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



ปญัหาทีเ่กดิสบืเนือ่งจากการดืม่สรุา ปี 2554





ผลกระทบตอ่สขุภาพ

 ผูท้ีด่ ืม่สรุาเรือ้รังจะมอีายเุฉลีย่สัน้ลง 10-14 ปี

 ความดนัโลหติสงูและโรคหวัใจ

 สมองฝ่อกอ่นวยัโดยเฉพาะสมองสว่นหนา้ frontal 
lobes ซึง่ท าหนา้ทีเ่กีย่วกบัความคดิอา่น

 น ้าหนักเกนิ

 อบุัตเิหตุ

 โรคตับ/ มะเร็งตับ

 มะเร็งอวยัอืน่ๆ ไดแ้ก ่ปาก  ปอด หลอดอาหาร 
ตับออ่น และคอ







ทกุโรคเกี่ยวเน่ืองกบัการสบูบหุรีแ่ละด่ืมสรุา



    นโยบายและเป้าหมายของแผนชาตดิา้นยาสบู

 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ :  
มาตรการควบคมุปจัจยัเสีย่งตอ่สขุภาพดา้นยาสบู วนัที ่
17  เมษายน 2555

 คณะรฐัมนตรอีนมุตัแิผนยทุธศาสตรก์ารควบคมุยาสบู
แหง่ชาต ิ2555-2557   วนัที ่12 มถินุายน 2555

  -  เป้าหมายลดอตัราการสบูบหุรีล่ง 10% จากปี 2552 

                                     * ถงึปี 2557=18.6%

                                         * ถงึปี 2568 =15.0%
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ยทุธศาสตรก์ารควบคมุยาสบูแห่งชาติฉบบัท่ี 2
ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์
1) เสริมสร้างความเข้มแขง็และพฒันาขดีความสามารถในการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ
2) ป้องกนัมใิห้เกดิผู้เสพรายใหม่และเผ้าระวงัควบคุมอุตสาหกรรม
ยาสูบ
3) ช่วยผู้เสพให้เลกิใช้ยาสูบ
4) ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลติภณัฑ์ยาสูบ
5) ท าส่ิงแวดล้อมให้ปลอดควนับุหร่ี
6) ใช้มาตรการภาษแีละปราบปรามเพ่ือควบคุมยาสูบ





2
แนวคิดหลกัในการควบคมุยาสบูและสรุา.. พฒันา
สขุภาพแบบองคร์วม ครอบคลุมทุกด้าน และ

ทกุมิติ (ป้องกนัและบ าบดั)



 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
 แนวคดิแบบจ าลองเชิงนิเวศน์ (Ecological model)
 การมีส่วนร่วมและการหนุนเสริมระหว่างคนนอกและคน
ใน ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏบิตั ิผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
กระบวนการ PDCA ... ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมคดิ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏบิัตแิละประเมินผล ปรับแผนปฏบิัติ
การ

 แนวคิดเชิงพุทธ : อริยสัจส่ี และ
 แนวคดิวัฒนธรรมของชุมชนและการท างานตามบริบท

แนวคดิหลกัในการด าเนนิ



กฎบตัรออตตาวา (2529)
แนวคดิการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(Health Promotion)

 สรา้งนโยบายสาธารณะ
(Build health public policy)

 สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้/สนบัสนนุ

(Create supportive environments)

 ปฏบิตักิารเพือ่สรา้งชุมชนเขม้แข็ง
(Strengthen community action)

 พฒันาทกัษะสว่นบคุคล
(Develop personal skills)

 พฒันาบรกิารสขุภาพ
(Reorient health services)

World Health Organization



ช่วยให้เลกิสูบ

สนับสนุนให้เลกิสูบ

สวล.ไม่เอือ้ต่อการสูบ

5 กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ+ แนวคดิแบบจ าลองเชิงนิเวศน์ 
(Ecological model)



ขอ้มลูพืน้ฐาน

เห็นปญัหา (ทกุข)์  

เขา้ใจสาเหต ุ(สมทุยั)

นโิรธ

มรรค

บรรลเุป้าหมาย

- สร้างแกนน า นโยบายและมาตรการชุมชน
- ลดการสูบบุหร่ีและสุราในชุมชน และ
ป้องกนันักสูบ/นักด่ืมหน้าใหม่
- สถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา
- สร้างการรับรู้และความตระหนัก

อรยิสจัสี ่+ PDCA 

แนวคดิในการท างานกบัชุมชน



- อตัราการสูบบุหร่ี/ด่ืมสุราลดลง
- ป้องกนันักสูบ/นักด่ืมหน้าใหม่



- งบประมาณ

- บคุลากร

- อาคารสถานที่

- ครภุณัฑ์

- สาธารณูปโภค

        ฯลฯ

ถอดบทเรยีน 

(Retrospect)

กลวธิ ี1

เพือ่นชว่ยเพือ่น 
(Peer Assist)

ปจัจยัน าเขา้ 
(Input)

กระบวนการ 
(Process)

ผลลพัธ์
(Output)

และ
Outcome ตาม
เป้าประสงค์

กลวธิ ี3

กลวธิ ี4

ผลลพัธ์ (Output)

สะทอ้นกลบัเพือ่
ปรบัตวั 

(After Action 
Review)

กลวธิ ี2

1
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การตดิตามก ากบัและหนุนเสรมิอยา่งตอ่เนือ่ง

การตดิตามก ากบัและหนุนเสรมิอยา่งตอ่เนือ่ง



การสนบัสนนุจากภายนอก

การมสีว่นรว่มของคนในและคนนอก

ทมีรบัผดิชอบโครงการในพืน้ที่

พฒันาศกัยภาพ
ขบัเคลือ่นนโยบายสงัคม

กระบวนการชว่ยเลกิ

สรา้งสิง่แวดลอ้ม

- เขา้ใจปญัหา

- จดัท าแผนปฏบิตักิาร

ประเมนิผล-ถอดบทเรยีน

เสรมิสรา้งศกัยภาพ : 
ถอดเรยีน

จดัการความรู ้ การปรบัแนวทางด าเนนิงาน

พฒันากระบวนการพฒันา
ศกัยภาพ



การประยกุตใ์ชท้นุทางสงัคมและวฒันธรรม

ชุดทดลองอันตรายบุหรี่
กระบวนการ 1600 
เลิกบุหรี่โดยใช้มะนาว

ก าแพงความรู้ต้านภัยบุหรี่
คู่มือจิ๋วเลิกบุหรี่

หลักศาสนา (ศีล)

บุคคลต้นแบบ



3
แนวทางและข ัน้ตอนการ

ด าเนนิงาน



 สขุภาพด/ีสขุภาวะ
 ไมเ่จ็บป่วยดว้ยโรคที่
ป้องกนัได ้

จะบรรลเุป้าหมายสุขภาพดไีด้อย่างไร

• สถานการณ์
ปัญหา

• จ านวนคน
สบูบหุรี/่ดืม่
สรุา

• สถานะสขุภาพในปัจจบุัน..
โรค/การเจ็บป่วย ความ
เสีย่ง/การสบูบหุรี/่การดืม่
สรุา

• กลยทุธก์ารสง่เสรมิ
สขุภาพเพือ่
– ป้องกนันักสบู/นักดืม่
หนา้ใหม่

– ชว่ยคนสบู/คนดืม่สรุา
ใหเ้ลกิ



โปรแกรมฐานข้อมูล
o แบบฟอร์ม ก. คือ ข้อมูลการ

สูบบุหรี่-ดื่มสุราในชุมชน

o ฟอร์ม ข. คือข้อมูลสถานที่
ปลอดบุหรี่-ปลอดสุราตาม
กฏหมาย

o ฟอร์ม ค. คือ ข้อมูลร้านค้า
จ าหน่ายบุหรี่-สุรา

o ฟอร์ม ง คือ ประสบการณ์การ
ควบคุมยาสูบและสุรา

1. ส ารวจ/คน้หาผูส้บูบหุรี+่ผูด้ ืม่สรุาใน
ชุมชนและขอ้มลูส าคญั



ตวัอยา่งแบบฟอรม์ส ารวจขอ้มลู ก-ง

ก : การสบูบหุรีแ่ละ
ดืม่สรุา

ข: สถานทีป่ลอดบหุรี-่
สรุา

ค: รา้น
จ าหนา่ย
ยาสบูและ

สรุา

ง: 
ประสบ
การณ์



2. สรา้งความสนใจและจดัท าแผนของชุมชน

จัดประชมุ/เวทสีญัจร ดว้ยการคนื
ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  การวางแผน



ต าบลจัดการสขุภาพตนเองในการควบคมุยาสบูและสรุา:
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน

ประชมุต าบลสญัจร ดว้ยการคนืขอ้มลูดา้นสขุภาพ  การวางแผน



แผนควรมวีตัถปุระสงคข์องโครงการทีช่ดัเจน

1) พัฒนาศักยภาพแกนน าในการควบคมุยาสบูและสรุา
ในชมุชน 

2) สรา้งมาตรการชุมชนและนโยบายสาธารณะในการ
ด าเนนิการควบคมุการสบูบหุรีแ่ละการดืม่สรุา

3) ลดจ านวนผูสู้บบุหรีแ่ละผูด้ืม่สรุาในชมุชน และสรา้ง
บุคคลตน้แบบในการเลิกบุหรี่และเลิกสุราของแต่ละ
ต าบล

4) เพือ่ป้องกนันักสบูและนักดืม่หนา้ใหม่

5) สรา้งสิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ตอ่การสบูบหุรี-่การดืม่สรุา/
การจัดสถานทีส่าธารณะปลอดบหุรี-่สรุา

6) สรา้งการรับรูแ้ละความตระหนักในพษิภัยของบหุรีแ่ละ
สรุา



3. ปฏบิตักิารตามแผนงาน

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

• พัฒนาศักยภาพพี่ เลีย้ง เพื่อติดตามการท างานในต าบล
ด าเนินงาน
• อบรมผู้รับผิดชอบ/แกนน า เพื่อท าข้อมูล แผน และพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมาย
• ตัง้คณะกรรมการ/แกนน า มีการประชุมและอบรม



อบรมสรา้งแกนน าเชีย่วชาญควบคมุยาสบูและสรุา



กจิกรรมที่ชุมชนจัดขึน้ ได้แก่
• จัดประชุมเพื่ อชีแ้จงโครงการแก่ผู้น า
ชุมชน เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหายาสูบ
และสุรา และคืนข้อมูลสู่ชุมชน
•จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะท างาน 
เพื่ อแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ี / สุราใน
ชุมชน



 มีเวทปีระชาคมและประกาศนโยบายและมาตรการชุมชน

 ประกาศใช้นโยบายผ่านสื่อ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย

 อบรมผู้ประกอบการร้านค้า ขอความร่วมมือตดิป้ายรณรงค์
และปฏบิัตติามกฏหมาย

3.2 สร้างมาตรการชุมชนและนโยบายสาธารณะในการ
ด าเนินการควบคุมยาสูบและสุรา



3.3 ลดจ านวนผู้สูบบุหร่ีและดื่มสุรา 
และสร้างบุคคลต้นแบบ

• ใช้ข้อมูลส ารวจมาเป็นแนวทางท างาน
• ตรวจ คัดกรองสุขภาพและผู้สูบบุหร่ี/ดื่ม
สุราในรูปแบบโมบายคลินิค (งานเชิงรุก)
• จัดกิจกรรมช่วยเลิกบุห ร่ี /ดื่ ม สุราใน
หลากหลายรูปแบบ
• มีการใช้สมุนไพร การแพทย์ทางเลือก 
สมาธิบ าบัด ศาสนาและความเช่ือในการ
ช่วยเลิกบุหร่ีและสุรา
• ตดิตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง



พฒันาบรกิารสขุภาพ เชงิรบั+เชงิรกุ

 การปรับเปลีย่นบรกิาร

 เขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก

 ประหยัด/ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

 มคีวามพรอ้ม/คณุภาพ

 บรกิารไดเ้หมาะสมกบั
บรบิท/กลุม่เป้าหมาย



รปูแบบ 1 อบรม

- อบรมผูส้มคัรใจเลกิ และแกนน าปลอดบหุรี ่(พษิภยั
บหุรี-่โดย จนท./พระ, ผูน้ า,และตวัแบบเชงิบวก/คนที่
เลกิบหุรีไ่ด,้ น าผูป่้วยเป็นตวัแบบเชงิลบ)

- อบรมคนในครอบครวัเพือ่ชว่ยสนบัสนุน

- ให ้อสม./แกนน าตดิตามกระตุน้ชว่ยเลกิ หรอืแขง่ขนั
การตดิตามกระตุน้ใหเ้ลกิโดยแกนน าระหวา่งหมูบ่า้น

กจิกรรมชว่ยเลกิ



รปูแบบ 2 โมบายคลนิกิ

- จดักจิกรรมชว่ยเลกิเคลือ่นทีล่งในหมูบ่า้น จดักจิกรรม
เป็นกลุม่ยอ่ย และใหค้ าแนะน ารายบคุคล/รายกลุม่

- หรอืจดักจิกรรมบรูณาการกบักจิกรรมอืน่ เชน่ การคดั
กรอง NCD ตรวจสมรรถภาพปอด และมฐีานชว่ยเลกิ
บหุรีส่ าหรบัผูส้บูโดยทมีวชิาชพี

- ผูน้ า แกนน า และ อสม. ชว่ยตดิตามกระตุน้

จดักจิกรรมชว่ยเลกิ (ตอ่)



โมบายคลนิคิเลกิบหุรี่



รปูแบบ 3 คา่ยชว่ยเลกิ

- จดักจิกรรมโดยต ารวจชุมชนสมัพนัธ ์(คา่ยยา
เสพตดิ) ต ารวจ ตชด. และ/หรอืตามโปรแกรม
ชว่ยเลกิบหุรี่

- ให ้อสม./แกนน าตดิตามกระตุน้ชว่ยเลกิ 

ก าหนดกจิกรรมชว่ยเลกิ



รปูแบบ 4 อบรมและการแพทยท์างเลอืก

- อบรมตามรปูแบบ 1

- ใชส้มนุไพร มะนาว รางจดื และการนวดกดจดุ

- ให ้อสม./แกนน าตดิตามกระตุน้ชว่ยเลกิ

- จนท. และ อสม.ตดิตามประเมนิ

ก าหนดกจิกรรมชว่ยเลกิ



แกนน าตดิตามกระตุน้

• ท าสม า่เสมอ 1,3,7,14 วนั และ 
1,3,6 เดือน

• เป็นระบบ มีฐานขอ้มูล



3.4 การป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่



จดักิจกรรมในกลุ่มเยาวชน “คนรุ่นใหม่ ห่างไกลควนับุหร่ี” และ
กิจกรรมในโรงเรียนป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่



3.5 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา

 จัดท าป้ายประกาศห้ามสูบบุหร่ี+
ดื่ ม สุ ร า ใ นที่ ส า ธ า รณะแล ะ
สถานที่ที่กฎหมายก าหนด

 มอบป้ายร้านค้าไม่จ าหน่ายบุหร่ี
และสุราให้เดก็ 

 ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าจ าหน่าย
บุหร่ี+สุรา

 จัดประกวดชุมชนปลอดบุหร่ีและ
สุรา



กจิกรรมหนนุเสรมิ : สรา้งสิง่แวดลอ้มปลอดบหุรี่



นวด 5 จุดหยุดบุหร่ี บวชบุหร่ี ผู้น าสีขาว
ฌาปนกิจบุหร่ี ร้านค้าสีขาว พลังเยาวชนฯ
อสม.เช่ียวชาญยาเสพตดิ คลิปรักโดนใจ คนดีศรีหนองควาย
จดหมายลูกรัก ศูนย์ส่ือ ฯลฯ อสม.เคาะบ้าน
คลินิกช่วยเลิกบุหร่ี De-Wals บ้านปลอดบุหร่ี
สมุนไพรหญ้าดอกขาว 1600 เลิกบุหร่ีด้วยมะนาว 
สังฆทานปลอดบุหร่ี งานบุญ-งานศพปลอดบุหร่ี คู่มือจิ๋ว ฯลฯ

คดิคน้กจิกรรมโดนๆ



นวตักรรม: จ าแนกประเภท

- นวัตกรรมกระบวนการ

- นวัตกรรมคลินิกช่วยเลิก

- การขับเคล่ือนนโยบายชุมชน

- พัฒนาศักยภาพแกนน า

- ส่ือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์

- ส่ือบุคคล 



3.6 การสรา้งการรบัรูแ้ละตระหนกั

กจิกรรมสร้างกระแสในวนัส าคญัต่างๆ
- ปฏิญาณตนเลกิบุหร่ีวนัพ่อ
- เทเหล้า เผาบุหร่ี
- รณรงค์วนัส าคญั
- งานบุญ-ศพปลอดเหล้า+บุหร่ี
- ตกับาตรบุหร่ี+สุรา ฯลฯ



กจิกรรมใหค้วามรูห้ลากหลายรปูแบบ

- ออกบธูนิทรรศการ
- จัดตัง้ศูนย์ส่ือ
- ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น นสพ.ท้องถิ่น 
- เย่ียมบ้าน และให้ความรู้โดย อสม.
- ครอบครัวสุขสันต์ไร้ควันบุหร่ีและสุรา



4. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล

No…………. 

แบบคัดกรองสุขภาพผู้สูบบุหร่ี /และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากบุหร่ี 
วนั ่ีเ า้รับบริการ…………………………………..…..……................. 
ช่ือ-สกลุ………………………………….……อาย…ุ….....…ปี  เพ    ชาย   ห ิง   HN………….…….……  

เล  ่ีบ ัรประชาชน    ่ีอยู…่.……ม……… .………………..… 
วนัเดือนปีเกิด……………..………………………   จงัหวดั ่ีเกิด………………..……………………….……... 
ส าน าพการสมรส      โสด      สมรส      หมา้ย      หยา่ร้าง    จ านวนบุ ร………………….คน     
การ ึก า……………………………………………  อาชีพ…………………………………………………………… 
บุคคล ่ีสามาร  ิด ่อได…้………………………………โ ร พั  …………………………………เก่ียว อ้งเป น........………… 

 ่านมีโรคประจ า วัหรือไม่    ไม่มี      มี ระบุ.......................................................   เคยเป นว ัโรค 
ไม่เคยสูบบุหร่ี  ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองจาก.......................................   
 เคยสูบแ ่เลิกแลว้  มานาน.................ปี    (เดิมสูบมานาน.........ปี  จ านวนบุหร่ี ่ีสูบ................./วนั) 
ข้อมูลพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
ชนิดบุหร่ี ่ีสูบ /เคี ยว /อม  
 บุหร่ีกน้กรอง/โรงงาน   บุหร่ีมวนเอง / ยาเสน้ / ใบจาก   ยาน ั  หรือยาเคี ยว  อ่ืน  ระบุ.....................................................  
ระยะเวลา ่ีสูบ ั งสิ น................................ปี          (เร่ิมสูบมวนแรกอาย.ุ..............................ปี) 

ค า ามวดัระดบัการ ิดนิโค ิน ( Fagerstrom test for level of nicotine dependence ) 
ค า าม 0 คะแนน 1 คะแนน คะแนน 2 3 คะแนน 

1. โดยปก ิคุ สูบบุหร่ีก่ีมวน ่อวนั 
(ช่วง 3 เดือน ่ีผา่นมาคุ สูบบุหร่ี...........มวน/ วนั) 

10 มวนหรือ     
นอ้ยกวา่ 

11-20 มวน 21-30 มวน 31มวน ึ นไป 

2. หลงั ่ืนนอน อนเชา้คุ สูบบุหร่ีมวนแรกเม่ือไหร่ มากกวา่ 60 
นา ีหลงั ่ืน 

31-60 นา ี 
หลงั ่ืน 

6-30 นา ี 
หลงั ่ืน 

 ายใน 5 นา ี
หลงั ่ืน 

3. คุ สูบบุหร่ีจดัในชัว่โมงแรกหลงั ่ืนนอน               
โดยสูบมากกวา่ในช่วงอ่ืน องวนั 

ไม่ใช่ ใช่   

4. การสูบบุหร่ีมวนไหน ่ีคุ                                        
ไม่อยากเลิกมาก ่ีสุด 

มวนอ่ืน  มวนแรกใน 
 อนเชา้ 

  

5. คุ รู้สึกล าบากหรือยุง่ยากไหม ่ี อ้งอยูใ่นเ  "
ปลอดบุหร่ี" เช่น  ่ีประชุม ร เมล   ร้านอาหาร 

ไม่รู้สึกล าบาก รู้สึกล าบาก   

6. คุ ยงั อ้งสูบบุหร่ี แมจ้ะเจ บป่วยนอนพกั ลอดใน
โรงพยาบาล 

ไม่ใช่ ใช่   

คะแนนรวม องระดบัการ ิดนิโค ิน __________ คะแนน  
 ประเมินไดค้ะแนนไม่เกิน      4   คะแนน  แสดงวา่ผูสู้บบุหร่ีมีระดบัการเสพ ิดนิโค ินค่อน า้ง  ่า 
 ประเมินไดค้ะแนนมากกวา่    6   คะแนน  แสดงวา่ผูสู้บบุหร่ีมีระดบัการเสพ ิดนิโค ินค่อน า้งสูง 

บุคคลในครอบครัว /  คนใกลชิ้ด ่ีสูบบุหร่ี     มี  ระบุ.............................................      ไม่มี 
 ่านเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่     ไม่เคย       เคย  จ านวน……..…….ครั ง    ครั งล่าสุดเม่ือ……..………ปี ่ีผา่นมา 
โดยเคยเลิกบุหร่ีไดน้าน ่ีสุดเป นระยะเวลา...................... (วนั/สปัดาห /เดือน/ปี)           
 ดว้ยว ีิการ    เลิกดว้ย นเองแบบหกัดิบ     อค าแนะน าจากเพื่อน  ปรึก าแพ ย หรือบุคลากรสุ  าพ  ใชย้าช่วยเลิกบุหร่ี          

BW Height BMI BP(mmHg) PR(ครั ง/min) RR(ครั ง/min) O2SAT 
       

ข้อคดิเห็นของผู้บ าบัดช่วยเลกิบุหร่ี......................................... ..............................................................................................................  
............................................................................... ...............................................................................................................................  
นัดตดิตามที.่...................................... .............................. ......................วนัที.่...................................................................................... 
การตรวจร่างกาย 
A ...สูบบุหร่ี / สมัผสับุหร่ี /   างานสมัผสัฝุ่ นควนัเป นประจ า 
 ...ไอหรือแน่นอกหรือหายใจเหน่ือยฉบัพลนัเม่ืออากา เปล่ียนแปลง 
 ...มีเสมหะมากกวา่ 2 ชอ้นโ ะ๊ ่อวนั 
 ...ไอเรื อรังเป น หาย  รวมกนันานมากกวา่ 3 เดือนใน 1 ปี 
B ...ไอเป นเลือด 
 ...ประว ิัสมัผสัว ัโรค 

...ไอเรื อรังเป น หาย รวมกนันานมากกวา่ 3 เดือนใน 1 ปี 
...เบ่ืออาหาร น  าหนกัลด  ( >5% BW within 1 month or > 10% within 3 months )  
...ไ  ้  ่า  เป น หาย เรื อรัง ิด ่อกนัเป นเวลานาน 

 ...เหง่ือออกกลางคือ ิด ่อกนัเป นเวลานาน 
...อ่ืน ......................................................................................  

Physical examination 

 General appearance : obese   well built  cachexia  
 Cervical lymph node :………………………………………… 
 Lung :   barrel shaped chest  
 อ่ืน ..................................................................................... .............. 
Investigation 

แบบบันทกึ peak flow meter (โดยนักกายภาพบ าบัด) 

การรักษาของแพทย์ /ผู้ตรวจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Plan           …CXR                …CXR with spirometry             …CXR with sputum AFB           …ใหเ้ลิกบุหร่ี 
การตดิตาม 
 นดัไปโรงพยาบาลแม่สรวยวนั ่ี................................................................................  
 นดัไปรพ.ส .วนั ่ี............................................. ........................................................  
การบริการทางการพยาบาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม์เกบ็รวบรวมข้อมลู ก่อน-หลงัท ำโครงกำร



4
ปจัจยัสูค่วามส าเร็จ



1. ความสนใจและความพรอ้มของเจา้หนา้ที่
และแกนน า (รวมศกัยภาพ)
2. การมฐีานขอ้มลูและระบบขอ้มลู
3. การวางแผนงานโครงการแบบมสีว่นรว่ม
4. การน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ
5. การตดิตามก ากบั เสรมิพลงั
6. ใหม้กีารปรบัแผน (จากการถอดบทเรยีน)
7. มรีปูแบบการด าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นระบบ
และเนน้เป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม
8. มผีูช้ว่ย/ผูส้นบัสนนุท ัง้ทางวชิาการและสิง่
สนบัสนุน



รว่มสรา้งสงัคมไทย
ปลอดบหุรีแ่ละสรุา



สวสัดีคะ่/ขอบคุณคะ่

Thank you

ถาม-ตอบและแลกเปลีย่นเรียนรู้

หว้ยโป่ง 
https://www.youtube.com/watch?v=EV0FXjVEU8o

แม่ปาง  
https://www.youtube.com/watch?v=HpQ8wzqAfmg
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