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บทสรุปยอการดําเนินงาน
พยาบาลชุมชนในฐานะที่เปนบุคลากรสวนใหญในวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งมีหนาที่สราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรคและความเจ็บปวย และดูแลบุคคลทุกวัย อีกทั้งครอบครัว กลุมคน และ
ชุมชน หนาที่ของพยาบาลชุมชนครอบคลุมทั้งการปองกันคนไมใหติดบุหรี่ ดูแลคนติดบุหรี่ใหมี
สุขภาพดีและเลิกติดบุหรี่ รวมทั้งมีหนาที่ดูแลคนในครอบครัวของผูติดบุหรี่ใหมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือใหผตู ิดบุหรี่ เลิกติดบุหรี่ได รวมทั้งสรางความตระหนักในพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง
สรางคานิยมการไมสูบบุหรี่ในสังคมไทย และสนับสนุนมาตรการสถานที่ตาง ๆ ปลอดบุหรี่ โดย
ทําในบทบาทของผูนําความคิด รวมทํางานกับชุมชน ใหความรู สรางกระแสคานิยมไมสูบบุหรี่
กระตุนใหเกิดชุมชนปลอดบุหรี่ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบตั ิพยาบาลของ พยาบาลชุมชนในหนวยบริการปฐมภูมิ ดานการควบคุมยาสูบในงานประจํา
เพื่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชนปลอดภัยไรควันบุหรี่ ดําเนินกิจกรรม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
ถึง กันยายน 2552 โดยการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการชวยใหเลิกบุหรี่และการวิจัยโดยทีม
ผูวิจัย การเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ การประสานความรวมมือกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชน และผูนําองคการบริหารสวนทองถิ่น
ผลการศึกษา พบวา พยาบาลกลุมเปาหมายมีการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน
สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ และ ผสานกิจกรรมการชวยใหเลิกบุหรี่เขากับงานประจํา เพื่อพัฒนา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน ทั้งนี้ หลังดําเนินกิจกรรมโครงการ พบวา
พยาบาล รอยละ 80 ตอบวามีความมั่นใจในการดําเนินการชวยเหลือผูสูบบุหรีใ่ หเลิกสูบเพิ่มขึ้น
และมีประสบการณใหคําปรึกษาเพื่อชวยใหเลิกบุหรี่ รอยละ 100 ซึ่งตองมีการฝกอบรมเทคนิค
การใหบริการชวยใหเลิกบุหรี่ อีกทั้ง ตองชวยใหผูมารับบริการที่สบู บุหรี่ทุกรายเลิกบุหรี่ และให
ความสําคัญกับการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มขึ้น
อุปสรรคสําคัญ ไดแก ความไมมั่นใจในความรู และทักษะเกี่ยวกับการชวยใหเลิกบุหรี่
ของพยาบาล ความขัดแยงกับผูบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่นทําใหไมไดรับความรวมมือ
การพบผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในจังหวัดราชบุรี ระหวางการดําเนินกิจกรรม
โครงการ และมีกิจกรรมพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลบอยครั้ง ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ควรมีการจัดอบรมความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่ และทักษะการชวยใหเลิกบุหรี่สําหรับ
พยาบาล การสรางเครือขายในชุมชน และผูนําในทองถิ่นใหเขมแข็ง บนพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชน และ ขอมูลความรูที่ถูกตองเหมาะสมเปนปจจัยเอื้อตอความสําเร็จของการสรางเสริม
สุขภาพชุมชน และการสรางประสบการณการทําวิจัย จะชวยสงเสริมพยาบาลชุมชนใหมีทัศนคติ
ที่ดี มีความมั่นใจในการทําวิจัยมากขึ้น
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ABSTRACT
Community health nurse (CHN) , as a majority of health personnel population,
has responsibility on promoting health as well as preventing diseases and illnesses of
individual, family, aggregates, and community. For tobacco control, roles of CHN include
preventing of new tobacco user, smoking cessation, increasing awareness of exposure
to second-hand smoker, and supporting smoke-free environment through community
participation. The purpose of this study was to develop the model of integrating tobacco
control into health services provided by CHNs working at primary care units in
Ratchaburi province. The study had been conducted during February and September
2009. The activities included training CHNs on tobacco control strategies and
collaborating with community leaders, village health volunteers, and local administrative
officers to develop smoke-free community(ies).
Results reveal that CHNs could perform their roles in promoting smoke-free
environment. They also could integrate tobacco control strategies into their routine
community health services. After the project, 80% of CHNs indicated that they gain more
confident in providing cessation services. In addition, all of them (100%) experienced in
cessation counseling and would like to help smokers to quit smoking. They also
revealed that they pay more attention of tobacco control strategies in their work.
Major obstacles were lack of confidence in knowledge and skills of smoking
cessation counseling, conflicts working with local administrative officers, and being
interrupted with other activities such as the epidemic of 2009 influenza in Ratchaburi
province during the project implementation. Findings suggest that providing knowledge
on tobacco toxicity, enhancing skills for smoking cessation counseling, and developing
community network for CHNs should be promoted. Updated knowledge and research
skills also could enhance CHNs’ to perform successfully community health promotion
and increase self-confidence to conduct further community research.
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