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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed
to provide Dental Public Health students’(DPH Students)
knowledge about tobacco: the dangerous situation of
tobacco affected health and how to quit smoking and
to be able to create a media campaign to educate about
the dangers of tobacco by using the “NONO” mascot, a
rabbit standing on one leg, to represent on not to
smoke. The campaign was presented to students in an
opportunity extension school in Khon Kaen Province as
a media to prevent new smokers. Research tools
consisted of a set of questionnaires, which created by
researchers. Data were collected from November to
December, 2019 and data were analyzed by descriptive
statistics comprised frequency, percentage, mean,
standard deviation and content analysis. The results
showed that most of DPH students’ knowledge about
tobacco: the dangerous situation of tobacco affected
health and how to quit smoking was at the high level.
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There were 6 types of media used in the campaign with the “NONO” mascot warning
messages. All students who participated in the campaign were more knowledgeable and
understood about the effects of smoking to health and knew how to quit smoking of new
smokers. The reflection of the students on this campaign such as they were impressed on what
they had learned and they could apply the knowledge to themselves and others. For the
recommendation, dental personnel should integrate the work of dental health promotion and
enhance non-smoking to promote smoking cessation among school-age young patients, which
could increase the operation of preventive dentistry to be more efficient.
Keywords: tobacco control; preventing new smokers, Dental Public Health students
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนาภาคตั ด ขวาง
ที ่ ใ ช้ ว ิ ธ ี ก ารเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพในการเก็ บ ข้ อ มู ล
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์
พิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ และสามารถ
สร้างสื่อรณรงค์ ให้ความรู้ โดยใช้ป้ายโนโน่กระต่ายขาเดียว
ยืนกรานปฏิเสธบุหรี่ เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เรื ่ อ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี ่ เ ป็ น การป้ อ งกั น นั ก สู บ หน้ า ใหม่ ใ ห้ แ ก่
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย ประกอบด้ ว ยแบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ้ น
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา ประกอบด้ ว ย ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องบุหรี่
: สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผลเสียต่อสุขภาพและการเลิก
บุ ห รี ่ ในระดั บ มาก และได้ จ ั ด ทำสื ่ อ รณรงค์ ส ำหรั บ เผยแพร่
ให้ ค วามรู ้ โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ “โนโน่ ก ระต่ า ยขาเดี ย ว”
พร้อมข้อความเตือนสติ ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสูบ บุห รี่ จำนวน
6 แบบ นั ก เรี ย นทุ ก คน ที ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรณรงค์ มี ค วามรู้
ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และการเลิกสูบ
บุหรี่ของนักสูบหน้าใหม่ หลัง จากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
เพิ่มขึ้น และได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนคิดการเรียนรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ความประทับใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

วันที่ได้รับต้นฉบับ : 16 มิถุนายน 2020
วันที่แก้ไขบทความ : 21 พฤศจิกายน 2020
วันตอบรับบทความ : 7 ธันวาคม 2020
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การศึกษานีท้ ำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทันตบุคลากร ควรบูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพควบคู่กับ
การให้ความรู้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมความตั้งใจไม่สูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้รับบริการที่อยู่ในวัยเรียน
ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานทันตกรรมป้องกันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ : การควบคุมการบริโภคยาสูบ; การป้องกันนักสูบหน้าใหม่; นักศึกษาทันตสาธารณสุข
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บทนำ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ม ี พ ั น ธกิ จ หลั ก คื อ การเรี ย นการสอน การวิ จ ั ย การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ส ั ง คม
การทะนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ 1ของวิ ท ยาลั ย ฯประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การสร้ า ง
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน วิทยาลัยฯ ทำหน้าที่
ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพและทัน ตสุขภาพ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
สาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาสาธารณสุ ข ชุ มชน , หลั ก สู ต รสาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทันต
สาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคมใน ด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน และการรักษา ซึ่งนักศึกษา
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ได้ รับการอบรมให้ความรู้เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ
และการเลิ ก บุ ห รี่ ในการเป็ น นั ก ศึ ก ษาต้ น แบบที่ ไ ม่ ส ู บ บุ ห รี่ ท ำหน้ า ที ่ ใ ห้ ค วามรู ้ และทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เพื่อให้เห็นความสำคัญและตระหนักว่า บุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
แล้วยังมีโทษต่อสุขภาพช่องปากโดยตรงหลายประการ คือ สารนิโคตินในบุหรี่จะทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัว เลือด
ไปเลี้ยงผิวหนังและริมฝีปากน้อยลง ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีริมฝีปากที่คล้ำกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผลต่อเนื้อเยื่อ
อ่อนในช่องปาก อาการที่พบ คือ เหงือกเป็นสีแดงช้ำมีเลือดออกขณะแปรงฟัน มีกลิ่นปาก เหงือกอักเสบ และปริ
ทันต์อักเสบ เมื่อโรคมีอาการรุนแรงมากขึ้น ยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งในช่องปากด้วย 2 วิธีที่ดีที่สุดของการป้องกัน
คือ การเลิกสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปากที่เป็นผลเสีย
จากการสูบบุหรี่ เช่น ฟันมีคราบสีน้ำตาล เหงือกอักเสบ และมีกลิ่นปาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาจึงได้เห็น
ความสำคัญของการบูรณาการดูแลสุขภาพช่องปากกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ และการปฏิเสธบุหรี่โดย
การใช้สื่อการ์ตูนโนโน่กระต่ายขาเดียวเป็นสัญลักษณ์ พร้อมด้วยประโยค ข้อความ คำขวัญ คติ ข้อคิด เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ สร้างความตระหนัก สร้างภูมิต้านทาน ความรู้สึกนึกคิด ให้
ออกมาเป็นการแสดงออกในกิจกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจให้ห่างไกลจากการบริโภคบุหรี่อย่างสร้างสรรค์ จึงได้
นำทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ของ Ajzen 3 (1991) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
สามารถนำมาใช้อธิบาย ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมของบุคคลได้ โดยมีความเชื่อที่ว่า การที่บุคคลจะลงมือ
ปฏิบัติอะไรก็ตามจะต้องมีความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมนั้นก่อน โดยความตั้งใจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 3
ประการ คือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
เมื่อนักศึกษามีความรู้เรื่องบุหรี่ นำความรู้ ที่ได้ไปรณรงค์ และบอกต่อกับนักเรียนที่มารับบริการทันตกรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่
2. นักศึกษาให้ส ามารถสร้างสื่อรณรงค์ โดยใช้ป้ายโนโน่กระต่ายขาเดียวยืนกรานปฏิเสธบุห รี่เป็น
สัญญลักษณ์ในการเตือนสตินักเรียนไม่ให้เสพบุหรี่และการปฏิเสธบุหรี่
3. นักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ เตือนสติต่อความตั้งใจ
ไม่คิดเสพ บุหรี่เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
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ขอบเขตของการศึกษา
ดำเนินการศึกษาวิจัยในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม พ.ศ.
2562
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive research)
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การควบคุมการบริโภคยาสูบ หมายถึง การให้ความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุห รี่
ที่มีผลต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ ที่จะส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นความตั้งใจในการปฏิเสธบุหรี่ ไม่ทดลองสูบบุหรี่
และการเลิกสูบบุหรี่
2. การป้ อ งกั น นั ก สู บ หน้ า ใหม่ หมายถึ ง การที ่ น ั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ถ ึ ง ผลเสี ย และโทษของบุ ห รี่
ที ่ ม ี ต ่ อ สุ ขภาพ มี ภู ม ิ ค ุ ้ ม กัน และมีค วามตั้ งใจที่ จะปฏิ เสธบุ ห รี่ เมื ่อ ถู ก ชั ก ชวนให้ท ดลองสูบบุห รี่
รวมทั้งสามารถแนะนำผู้อื่นไม่ให้สูบบุหรี่และให้เลิกสูบบุหรี่
3. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั น ตสาธารณสุ ข ชั ้ น ปี ท ี ่ 1
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก
4. นักเรีย น หมายถึง นักเรีย นที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธ ยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
5. การ์ตูนโนโน่ กระต่ายขาเดียว หรือ NoNo กระต่ายขาเดียว หมายถึง กระต่ายขาเดียวที่เป็นสัญลักษณ์
ของการยืนกรานที่จะปฏิเสธบุหรี่ เพื่อให้ นักเรียนกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนและสามารถพัฒนาทักษะ
จนสามารถป้องกันตนเองได้ จากโครงการรณรงค์ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยทันตบุคลากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่ 1
รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 59 คน นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
จำนวน 185 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ผสมทั้งคำถามปลายปิดและปลายเปิด ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจ และ
แบบสะท้ อ นคิ ด โครงการรณรงค์เ พื ่ อ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ป้อ งกั น นั ก สู บ หน้ า ใหม่ โดยนั ก ศึ ก ษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
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1.แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาความรู้ในโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบป้องกันนักสูบ
หน้าใหม่โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่นจำนวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การตอบแบบสอบถามจะมีข้อ
คำถามให้ผู้ตอบเลือก 5 อันดับตัวเลือก คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
2.แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้านความรู้ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การ
ตอบแบบสอบถามจะมีข้อคำถามให้ผู้ตอบเลือก 5 อันดับตัวเลือก คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3)
น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
ตอนที่ 3 คำถามปลายเปิด ให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ครั้งนี้ ประกอบด้วย
คำถามจำนวน 4 ข้อ
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เลขที่ HE 6210044 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความรอบรู้ในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. การตรวจสอบด้านความตรงของเนื้อหา
1.1 กำหนดโครงสร้างเนื้อหาแบบสอบถาม โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการและทฤษฎีที่
นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2 นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษา แล้วพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
2. ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
2.1 ทำการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try out) โดยการนำแบบสอบถามไปทดสอบกับนักเรียนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้วนำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
2.2 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์รายข้อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเที่ยงจากการวิเคราะห์ คำถามมีจำนวน 2 ชุดมีค่าเท่ากับ 0.86
และ 0.81
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้นักเรียนและขอความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
2. ประสานงานกับคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ทำวิจัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ชุด แบบสอบถามนักศึกษาเก็บโดยทำแบบสอบถามและให้ตอบ
ส่งทาง Google Form ส่วนแบบสอบถามนักเรียนตอบลงในแบบสอบถามโดยการแบ่งกลุ่มละ 10 – 11 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2. ใช้สถิติ ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยได้นำคะแนนประเมินความพึงพอใจแล้วมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การ
วิเคราะห์ผลประเมินมีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
การแปลผล
การแปลผล จะแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามกลุ่มตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1977)4 โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่ำสุดและหารด้วยระดับที่ต้องการแบ่ง ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

=

ระดับความพึงพอใจ

5-1

= 0.8

5

4.21 – 5.00

หมายถึง ระดับมากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง ระดับมาก

2.61 – 3.40

หมายถึง ระดับปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง ระดับน้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของนักศึกษา ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ความถี่ (59)
ชาย
8
เพศ
หญิง
51
อายุเฉลี่ย
18.87 ปี ( ต่ำสุด 18 สูงสุด 21 ปี)
กำลังศึกษา

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา
ทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1

ร้อยละ (100)
13.56
86.44

59

100

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบป้องกันนักสูบ หน้าใหม่ โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข สิ ร ิ น ธร จั ง หวั ด ขอนแก่ น สามารถเก็ บ แบบสอบถามได้ จำนวน 59 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 86.44 เพศชาย
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย 13.56 อายุเฉลี่ย 18.87 ปี อยู่ในช่วงอายุ 18 - 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จำนวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาความรู้ในโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ป้องกัน นั กสู บ หน้า ใหม่โ ดยนั ก ศึ ก ษาสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาทันตสาธารณสุ ข วิทยาลัย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ข้อ
1

ประเด็นการประเมิน

ระดับการประเมิน
แปลผล

4.16

S.D
0.75

3.49

0.74

มาก

4.55

0.67

มาก
ที่สุด

4.15

0.74

มาก

3.94

0.75

4.53

0.87

มาก
มาก
ที่สุด

X

ด้านเนื้อหาความรู้
1.1 มีความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผล
ต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 มีความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผล
ต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม
1.3 มีความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและการเลิก
บุหรี่
1.4 มีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้า
1.5 มีความคิดเห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ช่องปาก
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาความรู้ในโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
ระดับ
ประเด็น
ข้อ ประเด็นการประเมิน
การ ข้อ
การ
ประเมิน
ประเมิน
1.6 มีความคิดเห็นว่าทันตบุคลากรควรมีบทบาทในการ
3.94 0.83 มาก
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชน
1.7 มีความคิดเห็นว่าบุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพต่อตนเองและ
มาก
4.24 0.79
คนใกล้ชิด
ที่สุด
1.8 มีความคิดเห็นว่าถ้าเยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยจากการสูบ
4.18 0.73 มาก
บุหรี่จะทำให้ป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ได้
1.9 มีความคิดเห็นว่าโนโน่กระต่ายขาเดียวเป็นสัญญลักษณ์
4.18 0.64 มาก
ที่ดีในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินผลด้านเนื้อหา
ความรู้ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้ พิษภัยของ
บุหรี่ต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีความคิดเห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพช่องปากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่าบุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพต่อตนเองและคนใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ระดับมากที่สุด
หลังจากที่นักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจ กรรมให้ความรู้ เรื่อง บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ที่มีผ ล
ต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ เป็นการส่งผลต่อเจตคติ ต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นความตั้งใจในการปฏิเสธบุหรี่ ไม่ทดลองสูบบุหรี่เป็นการป้องกันนัก
สูบหน้าใหม่ แล้วนักศึกษาได้ออกแบบสร้างสื่อรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “บุหรี่ : สถานการณ์ พิษภัยของบุหรี่ต่อ
สุขภาพ” โดยใช้ส ัญลักษณ์ ข องการ์ต ูน “โนโน่ ก ระต่ า ยขาเดี ย ว” พร้อมด้ว ย ประโยค ข้อความ คำขวั ญ
คติ ข้อคิด เป็นสื่อเพื่อเตือนสติต่อความตั้งใจไม่คิดเสพบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหมดจำนวน 59 ผลงาน
และได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดเด่นที่จะนำมาใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ครั้งนี้ จำนวน
6 แบบ ดังนี้
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลของนักเรียน ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุเฉลี่ย

ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
12.99 ปี ( ต่ำสุด 10 สูงสุด 16 ปี)
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

ความถี่ (162)
76
84
2

ร้อยละ (100)
46.91
51.85
1.23

18
19
23
24
35
33
162

11.11
17.90
14.20
14.81
21.60
20.37
100

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไป พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ป้องกัน นักสูบหน้าใหม่โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นได้รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และการเลิกบุหรี่
ในโรงเรียนป้องกันนักสูบหน้าใหม่เก็บแบบสอบถามคืนได้จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 87.57 ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 อายุเฉลี่ย 12.99 ปี อยู่ในช่วงอายุ 10- 16 ปี กำลังศึกษาอยู่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นด้านความรู้และความพึงพอใจของนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
ระดับการประเมิน
ข้อ
ระดับ
X
S.D
คุณภาพ
1 ด้านความรู้
1.1 มีความรู้ เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพ และ
2.68 1.18
ปานกลาง
การเลิกบุหรี่ ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 มีความรู้ เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพ
3.72 0.96
มาก
และการเลิกบุหรี่ หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม
2 ด้านความพึงพอใจ
2.1 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
4.39 0.73
มากที่สุด
ครั้งนี้ในภาพรวม
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จากตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นด้านความรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ
รณรงค์นักเรียนเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ ดังนี้
ด้ า นเนื ้ อ หาความรู้ มี ร ะดั บ การประเมิ น ความรู ้ เรื ่ อ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี ่ ต ่ อ สุ ข ภาพและการเลิ ก บุ ห รี่
ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนความประทับใจในเข้าร่วมโครงการรณรงค์
รายการของความประทับใจ
ได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและ วิธีการเลิกบุหรี่
กิจกรรมให้ความรู้การแสดงละคร เล่นเกม ร้องเพลงและเต้นสนุกสนาน
ทำให้เข้าใจโทษของบุหรี่และขั้นตอนการเลิกบุหรี่
สื่อที่ให้ความรู้เรื่องประเภทของบุหรี่,บุหรี่ไฟฟ้า,บุหรี่มือสองและเตือนสติไม่ให้สูบบุหรี่
กระบวนกรสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและความอดทนของพี่ๆนักศึกษาในการควบคุม
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

ความถี่ (162)
80
43
28
11

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนคิดความประทับใจในเข้าร่วมโครงการรณรงค์ พบว่ามีความ
ประทับใจ จำนวน 4 ประเด็นสูงสุด คือ ส่วนใหญ่ได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและ วิธีการ
เลิกบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้การแสดงละคร เล่นเกม ร้องเพลงและเต้นสนุกสนานทำให้เข้าใจโทษของบุห รี่
และขั้นตอนการเลิกบุหรี่ สื่อที่ให้ความรู้เรื่องประเภทของบุหรี่ ,บุหรี่ไฟฟ้า,บุหรี่มือสองและเตือนสติไม่ให้สูบบุหรี่
นอกจากนี้ยังมีนักเรีย นบางคนได้ส ะท้อนว่ามีความประทับใจกระบวนกรสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
และความอดทนของพี่ๆนักศึกษาในการควบคุมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไรในเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
รายการของการได้เรียนรู้
ความถี่ (162)
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ และผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ
185
ความรู้ เรื่อง “วิธีการเลิกสูบบุหรี่ ”
19
ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควันบุหรี่
5
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ พบว่า
คือ นักเรียนเกือบทั้งหมด มี ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ บางคนมีความรู้
เรื่อง “วิธีการเลิกสูบบุหรี่ ” ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควันบุหรี่
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์
รายการของการนำความรู้ที่ได้รับ
ความถี่ (162)
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
81
จะไม่สูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพและควรหลีกเลี่ยงบุหรี่
นำความรู้ที่ได้ไปบอกคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนที่รู้จัก
50
ให้มีความรู้ เรื่องโทษของบุหรี่และให้ลดการสูบให้น้อยลง
หรือเลิกสูบ
นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนรอบข้างให้หลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่
18
นำความรู้ที่ได้รับเพื่อเลิกสูบบุหรี่ และเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของ
3
ที่มีประโยชน์
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ พบว่า การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 3 รายการสูงสุด
คือนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพและควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ นำความรู้ที่ได้ไปบอกคนใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนที่รู้จักให้มีความรู้ เรื่องโทษของบุหรี่และให้ลดการสูบให้น้อยลง หรือเลิก สูบและนำ
ความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนรอบข้างให้หลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจำนวน 3 คนสะท้อนว่าได้
นำความรู้ที่ได้รับเพื่อเลิกสูบบุหรี่ และเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในเข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์
รายการของการนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
ความถี่ (162)
นำความรู้ที่ได้ไปบอกคนอื่นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
82
ให้ความรู้ผู้ที่สูบบุหรี่ให้รู้ถึงโทษและวิธีเลิกสูบบุหรี่
56
นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำเพื่อน หรือ ผู้อื่นที่สูบบุหรี่ให้ ลด ละและเลิกสูบบุหรี่
23
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จากการ
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ พบว่า การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น คือ ส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้ไป
บอกคนอื่นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และให้ความรู้ผู้ที่สูบบุหรี่ให้รู้ถึงโทษและวิธีเลิกสูบบุหรี่
มีนักเรียนบางคนนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำเพื่อนหรือ ผู้อื่นที่สูบบุหรี่ให้ ลด ละและเลิกสูบบุหรี่
สรุปและอภิปรายผล
การดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยนักศึ กษา
สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาทั น ตสาธารณสุ ข วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ร ิ น ธร จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามความสนใจของนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับยา
เสพติด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักต่อบทบาทของทันตบุคลากรในการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการลด ละ เลิก บุหรี่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่
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ต่อสุขภาพและการเลิกบุหรี่ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จากการศึกษาพบว่านักศึกษา
แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า ได้ ร ั บ ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี ่ ต ่ อ สุ ข ภาพและการเลิ ก บุ ห รี ่ ห ลั ง จากที ่ ไ ด้
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีความคิดเห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษา Ojima et al.5 พบว่าการใช้ยาสูบ มีผลทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากร้อยละ 54.1
โรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ 1ใน 2 ของผู้สูบบุหรี่ มีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก และ1ใน 4 มีโรคเหงือกและริมฝีปากคล้ำ
รวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ยาสูบเป็นหนึ่งในสาเหตุที่น่ากลัวที่สุดที่มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
ในชุมชนเกือบทุกแห่งและเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคในช่องปากและความเจ็บป่วยของระบบต่างๆในร่างกาย
นอกจากนี้ นักศึกษามีความคิดเห็นว่าบุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพช่อ งปาก และทันตบุคลากรควรมีบทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชรินทร์ อินกลอง
และคณะ6พบว่าความรุน แรงของการติดบุหรี่ และพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากมีผลต่อสุขภาพช่ องปาก
ของผู้สูบบุหรี่ ภายหลังจากได้รับโปรแกรมช่วยเลิ กบุหรี่ ร้อยละ 55.4 มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี
และสามารถลดความรุนแรงของการติดบุหรี่ ทำให้มีภาวะสุขภาพช่องปากดีขึ้นได้ ซึ่งได้ส่งผลให้นักศึกษาได้
ตระหนักในบทบาทของทัน ตบุคลากรในการบูร ณาการงานร่ว มกับเครื อข่า ยต่ างๆในการส่ง เสริ ม ควบคุ ม
และป้องกันสุขภาพนักเรี ยนแบบองค์รวมเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก
ผลการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้พบว่านักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจ ได้รู้ถึงพิษภัย
ของบุหรี่ มีความตั้งใจไม่คิดสูบบุหรี่ ความตั้งใจในการปฏิเสธบุหรี่ และ รู้วิธีเลิกบุหรี่ที่ นักเรียนได้สะท้อนการ
เรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พบว่านักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีความประทับใจกับ
“โครงการรณรงค์ให้รู้จักอันตรายของบุหรี่และไม่ให้สูบบุหรี่” ได้เรียนรู้ “ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ และโทษของบุหรี่”
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัว เอง “ จะไม่สูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ ” รวมทั้ง
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยการนำความรู้ที่ได้ไปบอกคนในครอบครัว เพื่อนและผู้ ที่สูบบุหรี่
ว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี ส่งผลให้เป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมรณรงค์มี
ประโยชน์ในการชี้นำสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พิษภัยและวิธีเลิกสูบบุหรี่ ที่นอกจากมีผลเสียต่อตัวผู้สูบเอง
แล้วยังส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Khasabai, Suriya, et
al.7 พบว่ า หลั ง จากการให้ ก ิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษานั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ม ากขึ ้ น ร้ อ ยละ 50.1 มี ค วามกลั ว มากขึ้ น
ร้อยละ 65.7 และมีเจตคติเชิงลบต่อบุหรี่ ร้อยละ 65.0 และยังพบว่าเพศ ระดับการศึกษาและ พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความกลัว เจตคติและความตั้งใจไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
กิจกรรมสุขศึกษาที่เน้นความกลัวยังมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ตั้งใจไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ที่มีความสอดคล้องการศึกษา
ของ Theeralux, Phuriphat, et al.8 พบว่า หลังจากกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้ไร้กล่องเสียง นักเรียนมีความกลัว
พิษภัยบุหรี่ กลัวพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง กลัวเป็นโรคจากการสูบบุหรี่ การไม่อยากริลองสูบบุหรี่ ความตั้งใจ
ไม่สูบบุหรี่และคิดว่ากิจกรรมสุขศึกษามีผลต่อความต้องการเลิ กบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการได้รับกิจกรรมอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) การออกแบบวิธีให้สุขศึกษาอย่างเหมาะสมช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนซึ่งมีผล
ต่ อ การป้ อ งกั น นั ก สู บ หน้ า ใหม่ ไ ด้ รวมทั ้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของศรี ศ ิ ร ิ ศิ ร ิ ว นารั ง สรรค์
และพรเทพ ศิริวนารังสรรค์9พบว่าแนวทาง 7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ควรจะมีการเสริมกิจกรรมหรือ
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มาตรการในลักษณะเชื่อมโยง เช่น การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
และการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของทันตบุคลากรมีความสำคัญในการบูรณาการออกแบบกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับการดำเนิน งานควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ของนักสูบหน้าใหม่ รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ ตลอดจนหาแนวทางและการสร้างสื่อ
ที่ส ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย เช่น Social Media , Application บนสมาร์ทโฟน เช่น Line ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยการส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ต ิ ใ นปฏิ บ ั ต ิ ต นให้ ม ี ส ุ ข ภาพดี ด ้ ว ยหลั ก 3อ. 2ส. 1ฟ. ประกอบด้ ว ย อาหารดี อารมณ์ ดี
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และใส่ใจดูแลสุขภาพฟัน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. บทบาทของทันตบุคลากรในอนาคตมีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับ
การดำเนินงานควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ของนักสูบหน้าใหม่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อนามัยช่องปาก
2. ทันตบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความร่ว มมือร่วมวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและโรงเรียนแบบบูรณาการเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ให้เกิดเป็นรูปธรรม
3. ทันตบุคลากรควรให้ความสำคัญกับบทบาทในการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ และแสวงหา
ความร่วมมือโดยใช้ผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วน
ร่วมและกิจกรรมสื่อรณรงค์ในชุมชน และสังคม ในการลดปัจจัยเสี่ยงทางทันตสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้มีสุข
ภาวะที่ดี
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1.หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตนวัตกรรม โดยให้มีการถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและต่อยอดในการ
สร้างนวัตกรรมกระบวนกรของนักศึกษาในการจัดกิจกรรรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ส่งต่อไปยังรุ่นน้ อง
ให้มีความต่อเนื่องในการเป็นทันตบุคลากรต้นแบบในด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมในงานวิจัย ขอขอบคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่นที่สนับสนุนทุนในการทำวิจัย และขอขอบคุณโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ แผนงาน
ย่อยชุดที่ 5 พัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และทันตสาธารณสุขเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้
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