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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สกึ และประสบการณ์การอบรมการนวดกดจุดหยุดบุหรี่
ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ปกครองและครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและภาคีแนวร่วมด้าน
การควบคุมยาสูบในระดับต�ำบลของอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้การสัมภาษณ์เด็กที่ผ่านการอบรมการนวด
กดจุดหยุดบุหรี่ จ�ำนวน 8 คน ผู้ปกครองจ�ำนวน 8 คนและครูท่เี ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 10 คน รวม 26 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียน รู้สึกภูมใิ จ และเต็มใจนวดให้ผู้ปกครอง เพราะอยากสื่อให้ผู้ปกครอง รับรู้ว่า
อยากให้ผู้ปกครองลด ละ เลิกยาสูบเพื่อจะได้อยู่กับเด็กไปนานๆ อย่างคนมีสุขภาพแข็งแรง และเกิดความตระหนัก
ในพิษภัยยาสูบ และไม่คิดอยากทดลองเสพยาสูบ แม้จะมีผู้ปกครองสูบบุหรี่ให้เห็นในบ้านก็ตาม ผู้ปกครองมีความคิด
ความรูส้ กึ ว่าการนวดเป็นการสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการลด ละ เลิกบุหรีท่ มี่ พี ลังและกระตุน้ ให้ผปู้ กครองนักสูบอยาก
เริ่มต้นลด ละ เลิกยาสูบเพื่อลูกหลาน ส่วนครูกเ็ ห็นด้วยกับกิจกรรมการอบรมนวด และการเสริมภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบ
ค�ำส�ำคัญ: การนวดกดจุดหยุดบุหรี่, ความรู้สกึ , ประสบการณ์, โรงเรียนประถมศึกษา, นักเรียน, ผู้ปกครอง
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Abstract

This qualitative study aimed to explore feeling, and experience on foot reflf lexology for smoking cessation
among students, their parents and teachers in a primary school. They were participated in the capacity building
project of smoke-free district in Amphoe Phutthamonthon, Changwat Nakhon Pathom. A group of 26 informants
including 8 students, their parents and 10 teachers, were voluntarily participated in the capacity building workshop of
foot reflflexology and responded to a non-structural interviewing. The data were analyzed using content analysis.
Results showed that students felt proud to do foot massage for their parent. They were also alert in tobacco
harmfulness and did not want to try on smoking. Their parent thought that foot massage was the way to motivate
them to quit smoking. Teachers agreed with doing foot reflexology training.
Keywords: Foot Reflflexology, Feeling, Experiences, Primary School, Student, Parents.

ความส�ำคัญของปัญหา

วนไปจนทั่วบริเวณ 7-8 จุด เพื่อลดความอยากสูบบุหรี่
และท�ำให้การรับรสเปลีย่ นไป ผลการด�ำเนินงานมีเด็กและ
เยาวชนผ่านการอบรม และฝึกการนวดจ�ำนวน 30 คน เด็ก
และเยาวชนสามารถชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้เลิกบุหรี่
ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนได้จำ� นวน 3 คน (10%)
ซึ่งนับว่าได้ผลดี (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2557)
กิจกรรมการนวดกดจุด เป็นการบ�ำบัดทางเลือกที่
มีผลการศึกษาพบว่ากระตุ้นศูนย์การรับรู้เกี่ยวกับความ
อยากบุหรี่ ท�ำให้ผู้สูบมีอาการคลืน่ ไส้ และลดความอยาก
สูบบุหรี่ได้ จึงมีการน�ำไปใช้ในการช่วยเลิกบุหรี่กบั นักสูบ
ในชุมชน เนือ่ งจากการนวดไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ใดๆ ประชาชน
ทัว่ ไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายในชุมชน (ธนัท ดลอัมพรพิสุทธิ์,
2559) การอบรมการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ หมายถึง การให้
ความรู้และฝึกทักษะศิลปะการนวดบริเวณนิ้วหัวแม่เท้า
และโคนนิ้วหัวแม่เท้า เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและ
การท�ำงานของกระแสประสาท ซึง่ ประยุกต์จากศาสตร์การ
นวดแผนไทยทีก่ รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่สำ� หรับประชาชนทัว่ ไป
เพือ่ ลดหรือเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ อยากสูบบุหรี่ และท�ำให้

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสพติดที่เป็นปัญหาใน
สังคมไทย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 ส�ำรวจ
พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ 10.9
ล้านคน (19.9%) อัตราการบริโภคยาสูบของผู้ชาย มี
ร้อยละ 39.3 ผู้หญิงมีร้อยละ 1.8 (ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฎ์,
ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และปวีณา ปั้นกระจ่าง,
2559) ในจังหวัดนครปฐม พบอัตราการสูบบุหรี่ อยู่ใน
ล�ำดับที่ 4 จาก 76 จังหวัด มีอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 16
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 จากโครงการพัฒนาอ�ำเภอ
พุทธมณฑลปลอดบุหรี่ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557-2559
มีการท�ำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน�ำเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิใ์ ห้มที กั ษะในการนวดกดจุดหยุด
บุหรี่ และน�ำการกดจุดไปฝึกทักษะเพิ่มเติมกับพ่อแม่
ผู้ปกครองทีบ่ ้านต่อเนือ่ งจากวันแม่ สู่วนั พ่อ และให้ความ
รูพ้ ษิ ภัยยาสูบ จากนัน้ ให้เด็กและเยาวชนไปชักชวนพ่อ แม่
ผู้ปกครองที่บ้านให้ลด ละ เลิกยาสูบด้วย ในระหว่างการ
นวดกดจุดหยุดบุหรี่ ต�ำแหน่งการนวดกดจุดบริเวณนิ้ว
หัวแม่เท้า ซึ่งตามศาสตร์การนวด บริเวณดังกล่าวเป็นจุด
ของสมองทีค่ วบคุมความอยาก และหลัง่ สารแห่งความสุข
โดยใช้นวิ้ หัวแม่มอื กดลงน�ำ้ หนักนวด ต�ำแหน่งละ 20-30 ครัง้
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เกิดการผ่อนคลาย โดยการอบรมจัดที่โรงเรียนมีทั้งการ
บรรยายให้ความรู้ การสาธิต และการฝึกนวดจริงกับตนเอง
พร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ
นักสูบ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสอง ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
โดยวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญในการนวด
กดจุดหยุดบุหรี่มาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียน
บุณยศรีสวัสดิ์ พร้อมกับการเสริมประสบการณ์พิษภัย
ยาสูบจากต้นแบบตัวอย่างจริง
นักสูบในวัยท�ำงานที่ยังไม่เจ็บป่วยถึงเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โอกาสในการลด ละ เลิกบุหรี่จึงมี
น้อย และไม่ค่อยได้รับค�ำแนะน�ำชักชวนจากทีมสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม สมาชิกในครอบครัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการเลิกบุหรี่ของนักสูบในครอบครัว คือ ลูก เนื่องจาก
นักสูบส่วนใหญ่เป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัว ส่วนใหญ่ให้
ความส�ำคัญกับลูก และสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกันระหว่าง
พ่อ กับลูก โดยเฉพาะในเด็กเล็กระดับประถมศึกษาที่ยัง
เป็นวัยพึง่ พาพ่อ แม่ ผู้ปกครองตลอดเวลา งานวิจยั นีเ้ ป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการศึกษาติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำเด็กและเยาวชนด้านการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ให้
พ่อแม่ผู้ปกครอง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ซึ่งด�ำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ จะได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานในการก�ำหนด
รูปแบบการช่วยเลิกบุหรีใ่ นระดับชุมชนให้กบั นักสูบกลุ่มที่
ยังมีสขุ ภาพแข็งแรง และไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพว่าจะสามารถ
สร้างแรงจูงใจและช่วยนักสูบในครอบครัวให้เลิกบุหรี่ได้
มากขึ้นหรือไม่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 1-6 ในโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียน
คณะครูประจ�ำชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครองของเด็ก
นักเรียน
		 กลุ่มตัวอย่าง เลือกโดยวิธีการอาสาสมัคร
จ�ำนวน 26 คน เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูประจ�ำชั้น
จ�ำนวน 3 คน เด็กนักเรียนที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ที่บ้าน
จ�ำนวน 8 คน และผู้ปกครองจ�ำนวน 8 คน และผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่จ�ำนวน 8 คน
เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มี
โครงสร้าง ทีค่ ณะผู้วจิ ยั สร้างขึน้ ตัวอย่างค�ำถามนักเรียน
ได้แก่ ขณะฝึกนวดกับตนเองแล้วรู้สึกอย่างไร คิดว่าจะ
สามารถน�ำกลับไปนวดให้ผู้ปกครองได้หรือไม่ และจะพูด
บอกเล่ากับพ่อนักสูบว่าอย่างไรดี ตัวอย่างค�ำถามผูป้ กครอง
มีเกี่ยวกับการพูดคุยกับลูกและนวดที่ได้รับจากลูกๆ ว่า
ลูกเคยมานวดให้หรือไม่ และหากเคยนวด รู้สกึ อย่างไรกับ
การนวดของลูก ลูกพูดคุยหรือขอสิ่งใดจากพ่อบ้างใน
ระหว่างการนวด ตัวอย่างค�ำถามครูมีเกี่ยวกับความคิด
เห็นของครูต่อกิจกรรมการนวดที่จัดให้นักเรียน และการ
มอบหมายการบ้านให้เด็กกลับไปฝึกนวดต่อที่บ้านกับ
พ่อแม่
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิทักษ์สทิ ธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้
รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเลขที่รหัสการพิจารณา คือ
IRB-NS2017/19.1707
ผูว้ จิ ยั จัดการอบรมการนวดกดจุดหยุดบุหรีท่ โี่ รงเรียน
นักเรียนได้เรียนรูพ้ ษิ ภัยยาสูบจากบุคคลและวิทยากร เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติจริงในการนวดกดจุดหยุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาความรูส้ กึ ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
และผู้ปกครองทีเ่ ข้าร่วมโครงการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ และ
ประสบการณ์ที่มีต่อการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
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บุหรี่ในเวลา 3 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมของโรงเรียน หลัง
การอบรมเด็กนักเรียนนวดกดจุดหยุดบุหรีใ่ ห้พอ่ แม่ผปู้ กครอง
ที่บ้าน ในระยะเวลา 1 ภาคการเรียน โดยนักเรียนนวดให้
ผู้ปกครองที่บ้าน วันละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้งตาม
ความสะดวกของนักเรียน และผูป้ กครอง และมีการบันทึก
การนวดโดยผูป้ กครองเซ็นต์ชอื่ รับรอง ต่อจากนี้ ผูว้ จิ ยั และ
ผู้ช่วยสัมภาษณ์นกั เรียน ผู้ปกครอง และครูจ�ำนวน 28 คน
เป็นรายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้เวลาคนละ 30 นาที
มีการบันทึกเทปและจดบันทึกไว้เป็นข้อความค�ำตอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดย
การถอดเทป และจับประเด็นเนื้อหา

ห้ามใจตัวเองในการไม่เข้าไปลองสูบบุหรีไ่ ม่วา่ ใครจะชักชวน
ก็ตาม ตัวอย่างค�ำพูด ได้แก่ “น่าจะไปลองเรียนนวดเลิก
บุหรี่ดูครับ ถ้านวดได้จะท�ำให้ลุง ผมอยากให้ลุงเลิกได้
เหมือนพ่อ แต่ลงุ ไม่ว่าง พ่อไม่ว่าง ไปท�ำงาน ผมเลยมาดู
ครับ ถ้ากลับไปท�ำอะไรได้ผมก็จะท�ำครับ” เด็กนักเรียน
คนที่ 1 แสดงความคิด ความรู้สึกว่า ตนเองอยากช่วย
นักสูบในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อ ได้คดิ เลิกบุหรีอ่ ย่าง
จริงจัง โดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนหรือรางวัลใดๆ เด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เล่าว่า เธอไม่เคยอยาก
ได้เงิน หรือ ขนม หรือของขวัญใดๆ จากพ่อเป็นค่านวด
เลย เธอแค่อยากช่วยให้พ่อเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง และมี
สุขภาพแข็งแรง (เด็กนักเรียนคนที่ 8)
2. ความรู้สึกเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ / การเลิก
ของคุณครู / ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และการสนับสนุน
กิจกรรมการนวด ครู และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมีความคิด
ความรูส้ กึ สอดคล้องกันในทางทีด่ ตี อ่ กิจกรรมการนวด และ
หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยนักสูบที่เป็นผู้ปกครองของเด็กให้
เลิกบุหรี่ได้ และไม่ต้องเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรีเ่ หมือนทีต่ นเองเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้วในอดีต
ดังค�ำบอกเล่าทีว่ า่ “โชคดีทบี่ คุ ลากรในโรงเรียนไม่มคี รูทา่ น
ใดสูบบุหรี่เลย จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ ในความ
รับผิดชอบ โดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเคยติดบุหรีอ่ ย่าง
มาก แต่เลิกได้แล้วประมาณ 20 ปี เนือ่ งจากป่วยเป็นปอด
รั่ว และพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน วันนี้จงึ
ยอมเดินออกมาจากพฤติกรรมเดิมๆ และอยากเป็นต้น
แบบให้เด็กๆ ซึง่ นอกจากสุขภาพแข็งแรงขึน้ แล้ว เงินเดือน
เหลือให้ช่วยเหลือครอบครัวมากขึ้น จึงอยากให้ก�ำลังใจ
ผู้ปกครองทุกท่านให้เลิกบุหรี่เพื่อลูกหลาน” (ครูคนที่ 1)
นอกจากนี้ยังบอกในนามตัวแทนคณะครูว่า เต็มใจบอก
เล่าประสบการณ์ตรงของตนเองโดยไม่รู้สึกอาย เพราะ
อยากให้เป็นบทเรียนกับผูป้ กครอง และไม่อยากให้ผปู้ กครอง
ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเหมือนตนเอง
3. ผู้ปกครองรู้สึกดีกับการที่เด็กนักเรียนเรียน

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาความรูส้ กึ ของเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษา และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการนวดกดจุดหยุด
บุหรี่ และประสบการณ์ที่มีต่อการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ใน
โรงเรียนประถมศึกษา มีดังนี้
1. การนวดช่วยส่งแรงใจให้นกั อมควัน ห่างไกล
บุหรี่ เด็กนักเรียนบอกเล่าความคิด ความรูส้ กึ เกีย่ วกับการ
สูบบุหรี่ และการนวดไว้ว่า “ผมกินข้าวไม่อร่อยครับ พอ
เห็นใครสูบบุหรี่ บางทีก็ยกจานหนี แม่บอกว่าพ่อผมเลิก
บุหรี่ได้นานแล้ว แต่ลุงยังไม่เลิก” (เด็กนักเรียนคนที่ 2)
จึงเชื่อว่าการนวดน่าจะสร้างแรงจูงใจให้ลุงเลิกสูบบุหรี่ได้
เหมือนทีพ่ อ่ เลิกได้ ในวันทีเ่ ข้าร่วม “โครงการพลังเด็กไทย
สร้างชาติไทยไร้ควัน” สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบุญ
ศรีสวัสดิ์ ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เด็กชายวัย 11 ปี(เด็กนักเรียนคนที่ 5) เล่าความคิด
และความรู้สึกว่าเชื่อว่าการนวดจะท�ำให้เลิกบุหรี่ได้และ
ป้องกันการหวนกลับมาสูบซ�้ำ เด็กนักเรียนคนที่ 6 ให้ 3
เหตุผลหลักที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1) ต้องการหา
แรงบันดาลใจในการช่วยลุงให้เลิกบุหรี่ 2) หาวิธกี ารป้องกัน
การกลับมาสูบบุหรี่ของพ่อ และ 3) หาทางป้องกันตัวเอง
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การนวด และอยากมีส่วนช่วยผู้ปกครองให้เลิกบุหรี่ได้
ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการนวดและน�ำกลับไปนวดช่วย
พ่อให้เลิกบุหรี่ทุกคนเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีโดยเฉพาะ
ผูป้ กครองทีไ่ ม่สบู บุหรีแ่ ต่มญ
ี าติสบู บุหรีใ่ นบ้านต่างรูส้ กึ ว่า
กิจกรรมนี้ดี
ผู้ปกครองคนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า พ่อของน้อง
นักเรียนมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และต้องเดินทางไปท�ำงาน
ต่างจังหวัดบ่อย บางครั้งกลับมาก็จะสูบบุหรี่ให้ลูกเห็น
และสูบจนเป็นนิสยั แต่ไม่สบู ภายในบ้าน เนือ่ งจากเกรงใจ
ลูกๆ พฤติกรรมการสูบบุหรีน่ นั้ มีตดิ ตัวตัง้ แต่ก่อนแต่งงาน
ที่ผ่านมาครอบครัวขอให้เลิกสูบบุหรี่ แต่ยังเลิกเด็ดขาด
ไม่ได้ ยังอยู่ในระหว่างการลดปริมาณการสูบอยู่ โดยมี
ลูกสาว คอยให้ก�ำลังใจและหลายครั้งที่ลูกสาวเข้าไปหา
พ่อเพื่อขอลองนวดเท้า นวดแขนให้ “เขานวดให้แม่ ให้
คลายเมื่อย แต่นวดให้พ่อ ให้เลิกบุหรี่ เขาก็พูดไปด้วย
นวดไปด้วย เราเห็นว่าลูกตัง้ ใจและร้องขอ เราอยากให้พ่อ
เขาเลิกได้ ถ้าเลิกได้เด็ดขาดก็จะเป็นของขวัญให้เราได้นะ”
คุณแม่เล่าถึงความหวังทีม่ ตี ่อสามี (ผู้ปกครองคนที่ 1 และ
3 เช่นเดียว กับความคิด ความรู้สกึ ของนักสูบ แม้ว่าก�ำลัง
สูบ และยังเลิกไม่ได้ แต่ก็คิดว่า การนวดและการพูดคุย
กับลูก หลานในระหว่างการนวดเป็นแรงกระตุน้ ให้พยายาม
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ผูป้ กครองวัย 45 ปี ของเด็กนักเรียน
คนที่ 3 เล่าว่า เขาอุปการะหลานสาวตั้งแต่ยังเล็กๆ โดย
ท�ำงานรับจัดกิจกรรมในโรงงานแถวคลองโยง หาเงินส่ง
เสียหลานสาว และให้หลานเรียกตัวเองว่าพ่อ เนื่องจาก
พ่อแม่ของหลานแยกทางกัน ปัจจุบนั ยังสูบบุหรีเ่ ป็นประจ�ำ
และเคยเลิกแล้วได้ 2 เดือน แต่กลับมาสูบอีกครัง้ เนือ่ งจาก
งานเครียด
“หลานขอให้ผมเลิกสูบบุหรี่ ผมก็เลิกได้สกั พัก แต่
ตอนนีผ้ มยอมรับว่าผมท�ำไม่ได้ เลยค่อยๆ ลดปริมาณการ
สูบจากวันละ 1 ซอง เหลือวันละครึ่งซอง และหลานสาว
เองก็กลับบ้านไปก็ไปนวดให้ นวดทีก็นานเหมือนกันนะ

เขาท�ำได้ดี ผมก็ประทับใจในความพยายามของเขาเอง
ถามว่าช่วยได้ไหม ผมว่าช่วยได้เยอะ เพราะเวลาเขาอยู่
ใกล้เรา ผมไม่อยากท�ำอะไรก็อยากดูแลเขาดีๆ ผมจะ
พยายามท�ำเพื่อหลาน และเชื่อว่า วันหนึ่งจะเลิกบุหรี่ได้”
ผู้ปกครองกล่าวทิ้งท้าย (ผู้ปกครองคนที่ 3 และ 5)
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ เด็กนักเรียน รูส้ กึ ภูมใิ จ และ
เต็มใจนวดให้ผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความคิด ความรู้สกึ
ว่าการนวดเป็นการสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการลด ละ
เลิกบุหรี่ที่มีพลังและกระตุ้นให้ผู้ปกครองนักสูบอยากเริ่ม
ต้นลด ละ เลิกยาสูบเพื่อลูกหลาน และครูก็เห็นด้วยกับ
กิจกรรมการอบรมนวดนี้

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยนี้สนับสนุนว่าการนวดกดจุดหยุดบุหรี่
ซึง่ ใช้ความรู้จากศาสตร์การนวดสามารถสร้างแรงจูงใจใน
การลด ละ เลิกบุหรี่ของผู้ปกครองได้ซ่งึ ผ่องศรี ศรีมรกต
(2559) ระบุได้ไว้ว่า การนวดกดจุดหยุดบุหรี่เป็นสื่อเสริม
ก�ำลังใจอย่างหนึ่งที่ทกุ คน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเอาไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ เสริมสัมพันธภาพอันดี แสดงออกถึงความ
เอื้ออาทรและห่วงใยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ
ยังอาจจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักสูบเริ่มต้นลด ละ เลิก
ยาสูบได้บหุ รี่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนักสูบกลุ่มวัยท�ำงาน
ทีต่ ้องเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมให้กบั ลูกหลานสมาชิก
ในครอบครัว หากสูบบุหรี่ เด็กซึง่ เป็นลูกหลานจะเห็น และ
ซึมซับเรียนรู้พฤติกรรมการสูบบุหรี่เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น
ได้ง่าย (ผ่องศรี ศรีมรกต, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ และศิรดา
เกษรศรี, 2556) การให้เด็กนักเรียนเป็นผู้นวดกดจุดหยุด
บุหรีใ่ ห้ผปู้ กครองเป็นวิถที างทีน่ �ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้อง
กับเดือนทิพย์ เขษมโอภาส และพิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
(2558) สรุปไว้ว่า กลไกที่ลูกใช้ในการชักชวนพ่อแม่ให้ลด
ละ เลิกยาสูบ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่อาศัยการ
ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างพ่อแม่ และลูก คล้าย
การท�ำสัญญาประชาคมว่าจะร่วมมือกันไปให้ถงึ เป้าหมาย
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ระยะยาวด้วยกัน ที่ต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งฝ่าย
พ่อ แม่ และฝ่ายลูก ตามบทบาทของตนที่สังคมยอมรับ
ฝ่ายลูกมีบทบาทความรับผิดชอบในการตั้งใจศึกษาเล่า
เรียนให้สำ� เร็จ ฝ่ายพ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทความรับผิด
ชอบในการท�ำตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง จะได้สามารถ
ท�ำงานหาเลีย้ งครอบครัว ให้มคี วามสุข มีเงินทองเพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวติ และส่งเสียลูกจนส�ำเร็จการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสนับสนุนให้มีการน�ำการนวดกดจุดหยุด
บุหรี่ ไปปฏิบตั จิ ริงในระดับครัวเรือน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
สร้างแรงจูงใจให้นกั สูบกลุ่มผู้ปกครองลด ละ เลิกยาสูบ
2. ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณถึงผลการนวด
ต่อการท�ำงานของสมองส่วนควบคุมความอยาก และการ
หลัง่ สารสือ่ ประสาทประเภทสารแห่งความสุข หรือเป็นผล
เชิงจิตวิทยาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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