สถาการณ์ การดาเนินงานและความคิดเห็นต่ อพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองสุขภาพ
ของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ผู้สนับสนุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
ผู้วิจัย ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช และ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ (ศจย.) และรศ.ธราดล เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่ อ
การสารวจสถานการณ์ของการดาเนินงานและความคิดเห็นต่อการดาเนินงานให้ สถานที่ราชการ
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 ทาการศึกษาในหน่ วยงานที่เข้ า
ร่วมโครงการดาเนินการให้ สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ มีด้วยกัน 9 หน่วยงาน ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักนายกรัฐมนตรี และ
กระทรวงคมนาคม ศึกษาใน 2 กลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริ หารและหัวหน้ าหน่วยงาน เพื่อศึกษาถึงการปฏิบตั ิ
ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 10 พ.ศ.
2545) กลุม่ เป้าหมาย 233 คนได้ รับแบบสอบถามตอบกลับ 133 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.1 และบุคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่ทางาน และความคิดเห็นต่อ พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู
บุหรี่ พ.ศ. 2535 กลุม่ เป้าหมาย 13,650 คน ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับ 9,276 คนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
68.0 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2548
ผลการศึกษาการปฏิบตั ิตาม พรบ.ฯ ในทัศนะของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ าหน่วยงาน พบว่า ร้ อยละ
65.9 มีการจัดหน่วยงานให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ หากแต่ลกั ษณะการจัดยังไม่คอ่ ยถูกต้ อง โดยมีการจัดเขต
ปลอดบุหรี่ ร้อยละ 72.5 และจัดเขตสูบบุหรี่ ร้ อยละ 44.7 ความสาเร็จในระดับมากร้ อยละ 55.8 ซึง่ ปั ญหา
การดาเนินงานคือ ไม่มีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี ้ หน่วยงานร้ อยละ 39.5 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
โดยจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และมีการแจกสื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้ ปั ญหาที่สาคัญคือ ปริมาณสื่อไม่
เพียงพอและบุคลากรขาดความตระหนัก หัวหน้ าหน่วยงานร้ อยละ 47.4 เห็นด้ วยกับการจัดเขตปลอดบุหรี่
เฉพาะบางส่วนและจัดเขตสูบบุหรี่ เป็ นการเฉพาะที่ มากกว่าการจัดให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% ซึง่ มีเห็น
ด้ วยร้ อยละ 44.4 ในส่วนของความพร้ อมในการดาเนินการระดับมากมีอยูร่ ้ อยละ 49.6 ขณะเดียวกัน
หน่วยงานร้ อยละ 72.8 ยังมีความต้ องการสื่อเพื่อใช้ ในการรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และการมีนโยบายและมาตรการที่ชดั เจนของหน่วยงาน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่ทางานและความคิดเห็นต่อการดาเนินงานให้ หน่วยงาน
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ พบว่า บุคลากรที่ยงั คงสูบบุหรี่ อยู่ ณ ปั จจุบนั มีอยูร่ ้ อยละ 8.4 และมีผ้ เู คยลองและเคย
สูบและเลิกแล้ ว ร้ อยละ 16.7 อายุเริ่มสูบ ร้ อยละ 35.5 อยูร่ ะหว่าง 16-18 ปี ลักษณะการสูบร้ อยละ 80.3

เป็ นการสูบแบบติดบุหรี่ โดยมีปริมาณการสูบเฉลี่ย 10.4 มวนต่อวันและร้ อยละ 42.9 สูบที่บ้าน รองลงมา
คือ ร้ อยละ 22.4 สูบที่ทางาน การสูบบุหรี่ ในที่ทางานร้ อยละ 34.2 สูบในที่ที่ไม่มีสญ
ั ลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ผู้สบู
บุหรี่ ร้อยละ 64.6 ที่สบู บุหรี่ และมีผลต่อสุขภาพที่สาคัญคือ มีอาการเกี่ยวกับการหายใจ ร้ อยละ 76.8 เคย
พยายามเลิกด้ วยวิธีตงใจเลิ
ั ้ กเองและหักดิบ เหตุผลของความตังใจอยากเลิ
้
กส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว
อยากให้ เลิก และผู้สบู รู้ถึงโทษของบุหรี่ มากขึ ้น เพศชายสูบบุหรี่ สงู กว่าเพศหญิงมาก กล่าวคือ เพศชายสูบ
ร้ อยละ 24.5 เพศหญิงร้ อยละ 1.0 กลุม่ ที่สบู ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ คนงาน คนสวน คนขับรถ พนักงานรักษา
ความปลอดภัย มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ากว่า บุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 79.2 รับทราบเกี่ยวกับ
พรบ.ฯ และร้ อยละ 97.2 เห็นด้ วยกับการมีพรบ.ฯ สาหรับการรับรู้การดาเนินงานให้ หน่วยงานปลอดบุหรี่ มี
การรับรู้ร้อยละ 50.3 โดยรับรู้จากป้ายและสัญลักษณ์ที่ติดไว้ ในหน่วยงาน การจัดเขตสูบบุหรี่ มีการรับรู้วา่ มี
เพียงร้ อยละ 28.7 และร้ อยละ 45.9 เห็นว่า จัดอย่างไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี บุคลากรร้ อยละ 40.8 ต้ องการให้ หน่วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% และร้ อยละ 89.6
ต้ องการการสนับสนุนสื่อในลักษณะของการจัดการ เช่น จัดเขตสูบบุหรี่ จัดนิทรรศการให้ ความรู้ หลักสูตร
บาบัด และการสนับสนุนให้ ผ้ สู บู ไปเข้ าคลินิกอดบุหรี่ เป็ นต้ น และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็น
ต่อพรบ.ฉบับนี ้ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุ ตาแหน่งงานที่ตา่ งกัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเกิดผลต่อสุขภาพ
ความต้ องการเลิกบุหรี่ การรับทราบเกี่ยวกับ พรบ. และการรับรู้ถึงการดาเนินงานหน่วยงานปลอดบุหรี่
ปั จจัยเหล่านี ้ควรได้ รับการให้ ความสาคัญนาไปใช้ ปรับความคิดเห็นหรื อทัศนคติตอ่ พรบ.
ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิตอ่ หน่วยงานคือ การวิเคราะห์และทาความเข้ าใจสถานการณ์ การ
ประกาศนโยบายที่ชดั เจน กาหนดผู้รับผิดชอบ มีการวางแผนและแนวทางการดาเนินงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุม่ ผู้สบู บุหรี่ การรณรงค์ผา่ นสื่อสารมวลชน จัดทาคูม่ ือและแนวทางการดาเนินงานเผยแพร่ และมี
ศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ สาหรับข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ หน่วยงานที่มี
หน้ าที่ออกกฎหมาย ให้ มีการติดตามและควบคุมการบังคับใช้ กฎหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความ
ชัดเจนในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
บทสรุ ปสาหรั บผู้บริหาร
การสารวจนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์การดาเนินงานของหน่วยงานราชการให้ เป็ น
สถานที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครื อข่ายหน่วยงานราชการได้ นาไปใช้ ประโยชน์
เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
ครอบคลุม
มี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป การสารวจดาเนินการในหน่วยงานราชการที่เข้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่าย 9
หน่วยงานด้ วยกัน ประกอบด้ วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สานักงาน
คณะกรรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา สานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยจาแนกกลุม่ เป้าหมายเป็ น 2
กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 ระดับหัวหน้ าหน่วยงานหรื อผู้บริหารระดับกอง จานวน 233 คน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทราบถึงสถานการณ์การดาเนินการให้ สถานที่ราชการเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ปั ญหาอุปสรรคและความต้ องการ
การสนับสนุน ซึง่ ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับ 133 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.1 และกลุม่ ที่ 2 บุคลากรของ
หน่วยงาน กลุม่ เป้าหมาย 13,650 คน ทังนี
้ ้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่ทางาน และความคิดเห็น
ต่อ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับ 9,276 คนหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 68.0 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สาหรับหัวหน้ าหน่วยงาน
และชุดที่ 2 สาหรับบุคลากรทัว่ ไป แบบสอบถามกระจายไปยังหน่วยงานราชการผ่านคณะทางานซึง่ ได้ รับ
มอบหมายจากหน่วยงานให้ เป็ นผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
การดาเนินการรวบรวมข้ อมูลอยูใ่ น
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลจากหัวหน้ าหน่วยงานเกี่ยวกับการจัด
หน่วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูล
บุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่ทางาน และความคิดเห็นต่อ พรบ.ฯ ดังนี ้
1. หัวหน้ าหน่ วยงานกับการจัดหน่ วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จัดหน่วยงานให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ การจัดเขตสูบบุหรี่ การรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ สถานที่สบู บุหรี่ ในที่
ทางาน ความคิดเห็นต่อการดาเนินนโยบายการจัดสถานที่ราชการให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ และข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า การจัดสถานที่ราชการทัง้ หน่ วยงานให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ นัน้ ร้ อย
ละ 38.8 มีการจัดเขตปลอดบุหรี่เฉพาะในตัวอาคาร แต่ไม่มีเขตสูบบุหรี่ สาหรับผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ น
ส่วนกลางในตัวอาคาร ยกเว้ นในห้ องทางานส่วนตัว ซึ่งผู้สบู บุหรี่ ต้องไปสูบนอกตัวอาคาร และที่สาคัญ
พบว่า ร้ อยละ 34.1 ไม่มีนโยบายและการดาเนินการที่ชดั เจน
สาหรับการจัดเขตปลอดบุหรี่ หัวหน้ าหน่วยงานร้ อยละ 72.5 ให้ ข้อมูลว่าได้ มีการดาเนินการ เช่น
ไม่จดั ที่เขี่ยบุหรี่ ไว้ ในอาคาร การติดสัญลักษณ์ให้ ชดั เจนในหน่วยงาน และติดป้ายประกาศ “เขตปลอดบุหรี่ ”
ด้ านหน้ าหน่วยงานอย่างชัดเจน หากแต่รับรู้ตอ่ ความสาเร็จระดับมากมีร้อยละ 50.5 ซึง่ ปั ญหาอุปสรรคที่
สาคัญในการจัดเขตปลอดบุหรี่ คือ ไม่มีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรง สาหรับการจัดเขตสูบบุหรี่ ในหน่วยงาน พบว่า
ร้ อยละ 55.3 ไม่มีการจัดเขตสูบบุหรี่ ในส่วนที่จดั ส่วนใหญ่จดั ในเขตสูบบุหรี่ ในที่โล่งนอกอาคาร ได้ แก่ ใต้
ต้ นไม้ ที่จอดรถ ซึง่ ความสาเร็จอยูใ่ นระดับมากร้ อยละ 55.8 ปั ญหาอุปสรรคของการจัดเขตสูบบุหรี่ ไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ขณะเดียวกันผู้สบู บุหรี่ ไม่สบู ในเขตสูบบุหรี่
กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ หน่วยงานมีการจัดการร้ อยละ 39.5 ลักษณะการจัดส่วน
ใหญ่เป็ นการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ร้ อยละ 67.3 และการแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของ
บุหรี่ ร้ อยละ 44.9 ปั ญหาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ พบว่า ร้ อยละ 39.5 มีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญคือ ไม่มี
สื่อเพียงพอ และบุคลากรไม่ให้ ความสาคัญและตระหนักต่อปั ญหาการสูบบุหรี่

สาหรับสถานที่สบู บุหรี่ ในที่ทางาน พบว่า ร้ อยละ 75.9 สูบในที่ทวั่ ไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็ นเขตปลอดบุหรี่
หรื อไม่ โดยส่วนใหญ่เป็ นบริ เวณระเบียงตึก ลานจอดรถ สนามหญ้ า ใต้ ต้นไม้ รอบๆ อาคาร บันไดหนีไฟ
ห้ องน ้า/ห้ องสุขา และใต้ ถนุ อาคาร และสาหรับความคิดเห็นของหัวหน้ าหน่วยงานต่อการดาเนินนโยบาย
การจัดสถานที่ราชการให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ พบว่าร้ อยละ 91.8 เห็นด้ วยกับการดาเนินนโยบายดังกล่าว
โดยร้ อยละ 47.4 เห็นว่า ควรประกาศให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ เฉพาะบางส่วน และจัดเขตสูบบุหรี่ เป็ นการ
เฉพาะที่ และร้ อยละ 44.4 ให้ ประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% หากแต่มีร้อยละ 49.6 ที่มีความพร้ อมใน
การจัดสถานที่ราชการให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่
และมีความต้ องการการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และการมีนโยบายและมาตรการที่ชดั เจน เพื่อดาเนินงานให้ หน่วยงานปลอดบุหรี่
2. บุคลากรกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่ทางานและความคิดเห็นต่ อการดาเนินงานให้
หน่ วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของบุคลากร พบว่า บุคลากรที่สบู
บุหรี่ ณ ปั จจุบนั มีร้อยละ 8.4 และร้ อยละ 16.6 เคยลองและเคยสูบแต่ปัจจุบนั เลิกสูบแล้ ว ผู้ชายมีอตั ราสูง
กว่าผู้หญิงมาก คือผู้ชายสูบร้ อยละ 24.5 ขณะที่ผ้ หู ญิงสูบร้ อยละ 1.0 กลุม่ ที่สบู สูงกว่ากลุม่ อื่นๆ คือกลุม่
คนงาน เจ้ าหน้ าที่สนับสนุน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด และพนักงานบริษัท
ซึง่ การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ากว่า อายุเริ่ มสูบบุหรี่ ของผู้ที่เคยสูบ
และผู้สบู บุหรี่ อยูใ่ นระหว่าง 16-18 ปี ร้ อยละ 35.5 ผู้ที่สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่สบู เป็ นประจาทุกวัน และ
ปริมาณมวนบุหรี่ เฉลี่ย 10.4 มวนต่อวัน โดยสถานที่สบู ร้ อยละ 42.9 สูบที่บ้าน และร้ อยละ 22.4 สูบที่
ทางานแบบสูบเป็ นประจา ส่วนสถานที่สบู ในที่ทางานคือ ห้ องหรื อเขตสูบบุหรี่ ที่หน่วยงานจัดให้ ร้ อยละ
30.8 และสูบบริเวณระเบียงนอกห้ องทางาน ร้ อยละ 24.8 โดยในพื ้นที่สบู นัน้ ร้ อยละ 34.2 เห็นว่ามี
สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และผู้สบู บุหรี่ นนร้
ั ้ อยละ 64.6 มีอาการหรื อมีผลต่อสุขภาพส่วนใหญ่ คือ มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบการหายใจ สาหรับความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ร้ อยละ 76.8 เคยพยายามเลิก
ด้ วยวิธีการเลิกเองและค่อยๆ ลดจานวนลง รองลงมาคือ การหักดิบ ซึง่ เหตุผลที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้
สาเร็จ เนื่องจาก สูบจนติด อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บุคลากรมีความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 94.7 โดยเหตุผล
ที่ต้องการเลิกคือ ครอบครัวอยากให้ เลิก
สาหรับความคิดเห็นต่ อ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 พบว่ า ร้ อยละ
79.2 รับทราบเรื่ อง พรบ.ฯ ฉบับนี ้ และเกือบทังหมดคื
้
อ ร้ อยละ 97.2 เห็นด้ วยกับการมี พรบ.นี ้ ด้ วยเหตุผล
ว่า ควันบุหรี่ ทาลายสุขภาพของคนใกล้ ชิดและคนรอบข้ าง สร้ างความราคาญ และเป็ นการคุ้มครองสุข ภาพ
ของผู้ไม่สบู บุหรี่ สาหรับการรับรู้การดาเนินงานให้ หน่วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ พบว่า ร้ อยละ 50.3 รับรู้วา่ มี
ในลักษณะมีป้าย “เขตปลอดบุหรี่ ” บริเวณด้ านหน้ าหน่วยงานอย่างชัดเจน การมีสญ
ั ลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
ในบางบริเวณ และบริเวณต่างๆ กระจายทัว่ หน่วยงาน ในเรื่ องการจัดห้ องหรื อเขตสูบบุหรี่ ในที่ทางาน
บุคลากรร้ อยละ 28.7 รับรู้วา่ มีการจัด โดยส่วนใหญ่จดั ในที่โล่งนอกอาคาร ได้ แก่ ใต้ ต้นไม้ และที่จอดรถ
รองลงมาคือ จัดในที่โล่งในตัวอาคาร ได้ แก่ โรงอาหาร ระเบียง และบันไดหนีไฟ ซึง่ ร้ อยละ 45.9 มีความเห็น

ว่าไม่มีความเหมาะสม เพราะไม่มีการกาหนดเขตสูบบุหรี่ ที่ชดั เจน และจัดไว้ ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม โดย
บุคลากรเสนอแนะให้ จดั เขตสูบบุหรี่ ไว้ นอกตัวอาคารหรื อห้ อง/สถานที่สาหรับสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ และในการ
จัดหน่วยงานให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ นนบุ
ั ้ คลากรเห็นว่า “ลักษณะที่ควรเป็ น” คือ ให้ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100%
ร้ อยละ 40.8 โดยบุคลากรร้ อยละ 89.6 ต้ องการการสนับสนุนให้ หน่วยงานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ คือ ให้ จดั เขต
สูบบุหรี่ ที่ถกู ต้ อง จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ความรู้ มีหลักสูตรบาบัดสาหรับผู้สบู บุหรี่ การสนับสนุนให้ ผ้ ู
สูบบุหรี่ ไปอดบุหรี่ ที่คลินิกอดบุหรี่ การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์และการอบรมให้ ความรู้แก่บคุ ลากร
ข้ อเสนอแนะต่อการจัดเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ พบว่า บุคลากรต้ องการให้ มีนโยบายและ
มาตรการที่ชดั เจน และสื่อสารให้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกระดับ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
จริงจัง และให้ ผ้ บู ริหารหรื อผู้นาเป็ นตัวอย่างของการไม่สบู บุหรี่ หรื อเป็ นผู้นาในการเลิกสูบบุหรี่ ต่อการ
รณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ มีการเสนอมาตรการในเชิงป้องกันไม่ให้ สบู บุหรี่ สนับสนุนการเลิกสูบ การบาบัด
และการฟื น้ ฟูผ้ สู บู บุหรี่ และรณรงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยบุคคลกับความคิดเห็นต่ อ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ปั จจัยที่ควรให้ ความสาคัญในการนาไปใช้ เพื่อการปรับทัศนคติให้ เห็นด้ วยต่อ พรบ.
ฉบับนี ้ ได้ แก่ อายุที่แตกต่างกันคือ กลุม่ ที่อายุสงู และตาแหน่งงานที่ตา่ งกัน คือ กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ พนักงานทา
ความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ปั จจัยเรื่ องพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ คือ ในกลุม่ ที่สบู อยู่ ณ ปั จจุบนั ที่ไม่คอ่ ยเห็นด้ วยต่อ พรบ. ปั จจัยเรื่ องผลต่อสุขภาพคือ คนที่ยงั ไม่ได้ รั บ
ผลต่อสุขภาพ และกลุม่ ที่ไม่ต้องการเลิกบุหรี่ ซงึ่ ยังคงไม่คอ่ ยเห็นด้ วยกับ พรบ. เช่นเดียวกับปั จจัยการ
รับทราบเกี่ยวกับ พรบ. ในกลุม่ ที่ไม่ทราบ พรบ. และกลุ่มที่ไม่รับรู้วา่ มีการดาเนินงานหน่วยงานปลอดบุหรี่
กลุม่ เหล่านี ้เป็ นกลุม่ ที่ต้องให้ ความสาคัญในการปรับทัศนคติหรื อความคิดเห็น
ผลการสารวจเผยให้ เห็นว่า เกือบร้ อยละ 100 ของหัวหน้ าหน่วยงานและบุคลากร เห็นถึงความ
ต้ องการและการเห็นด้ วยสูงมากต่อ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และการดาเนินงานให้ หน่วยงาน
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ หากแต่ละหน่วยงานมีการปฏิบตั ิและมีความพร้ อมที่ไม่เท่ากัน ซึง่ ปั ญหาอุปสรรคที่
สาคัญในการดาเนินงานคือ การไม่มีนโยบายละมาตรการที่ชดั เจนและการไม่กาหนดผู้รับผิดชอบ อีกทัง้
บุคลากรส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นความสาคัญหรื อยังไม่ตระหนักต่อปั ญหาการสูบบุหรี่ และการดาเนินการให้
หน่วยงานปลอดบุหรี่ ดังนัน้ เพื่อให้ กฎหมายและนโยบายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานต่างๆ
ควรดาเนินการดังแนวทางต่อไปนี ้คือ
 การวิเคราะห์และเข้ าใจสถานการณ์เพื่อจาแนกกลุม่ เป้าหมาย
สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างเป็ นระบบ

และวางแผนการดาเนินงานให้

 หน่วยงานประกาศนโยบายและมาตรการที่ชดั เจนต่อการดาเนินการให้ หน่วยงานเป็ นเขตปลอด
บุหรี่ ผู้บริหารหรื อหัวหน้ าหน่วยงานยอมรับนโยบาย เป็ นหัวหอกของการเปลี่ยนแปลงหรื อเป็ นตัว
แบบที่ดีในการไม่สบู บุหรี่

 มีการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานให้ ทราบถึง พรบ.ฯ และแนวทางการดาเนินงานให้ หน่วยงาน
ปลอดบุหรี่
 การใช้ กลวิธีเชิงบวก เช่น การให้ ข้อมูลเชิงบวก และประโยชน์ที่ได้ จากการดาเนินงาน
 มีแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนผู้สบู บุหรี่ ให้ เลิกสูบบุหรี่ และสร้ างบรรยากาศของการให้ กาลังใจแก่ผ้ ู
ที่ต้องการเลิกบุหรี่
 รณรงค์ผา่ นสื่อมวลชนเพื่อสร้ างกระแสและการรับรู้อย่างกว้ างขวาง
 หน่วยงานรับผิดชอบ จัดทาคูม่ ือหรื อแนวทางการดาเนินงานให้ หน่วยงานปลอดบุหรี่
หน่วยงานต่างๆ นาไปศึกษาและปฏิบตั ไิ ด้

เพื่อให้

 จัดให้ มีศนู ย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
ในส่วนของผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ควรเร่งดาเนินการดังนี ้
- ควบคุมให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พรบ.ฯ รวมถึงนโยบายและมาตรการการดาเนินงาน
- แต่ละหน่วยงานมีนโยบายที่ชดั เจนและประกาศนโยบายให้ ทราบโดยทัว่ กันในทุกระดับ
- การประชาสัมพันธ์สิทธิอานาจของพนักงานผู้มีหน้ าที่ตาม พรบ. และการร่วมมือของทุกฝ่ ายในการ
ดาเนินการในการป้องปราม
เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ควรสนับสนุนให้ มีการ
ศึกษาวิจยั เพื่อเป็ นฐานความรู้ในการดาเนินงานให้ หน่วยงานปลอดบุหรี่ ได้ แก่ สนับสนุนการวิจยั ประเมินผล
ประสิทธิผลของโครงการหน่วยงานปลอดบุหรี่ ที่มีการดาเนินการแล้ ว ให้ มีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานสถานที่ปลอดบุหรี่ สนับสนุนการวิจยั เชิงคุณภาพในลักษณะของการสรุปหรื อการ
ถอดบทเรี ยนของหน่วยงานที่มีประสบการณ์การดาเนินงาน การสงเคราะห์และจัดการองค์ความรู้เรื่ องการ
ดาเนินงานสถานที่ปลอดบุหรี่ และการวิจยั เชิงสารวจอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบเพื่อมีฐานข้ อมูลในการ
ผลักดันเชิงนโยบายและการดาเนินงานให้ ประสบความสาเร็จในที่สดุ

