กระบวนการเรียนรูเรื่อง “หยุดนักสูบหนาใหม”

เกริ่นนํา
จากสถิติของการสูบบุหรี่ของคนไทยในป พ.ศ. 2560 พบวา คนไทยสูบบุหรี่รอยละ 19.1 หรือคิด
เปนประชากร 10.7 ลานคน และอายุเฉลี่ยของกลุมเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 16.2 ป 1 แตอยางไรก็
ตามกลุมเยาวชนยังเปนกลุมที่นาเปนหวง เนื่องจากธรรมชาติของกลุมวัยรุนหรือเยาวชนมีความอยากรู
อยากลอง ถูกชักจูงไดงาย และบางทีตองการตอตานสังคม ตลอดจนมีพฤติกรรมเลียนแบบ นอกจากนี้ยัง
ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม เชน เพื่อนที่มีอิทธิพลตอวัยรุน รวมทั้งการที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่
หรือใชใหไปซื้อบุหรี่ เปนตน สิ่งเหลานี้ยังเปนสวนกระตุนใหเยาวชนหันไปสูบบุหรี่ เพราะเห็นเปนเรื่องปกติ
ตลอดจนกลยุทธของบริษัทบุหรี่ ที่มีการสงเสริมการขาย หรือมีบุหรี่รูปแบบใหมๆออกมาใหเยาวชนเกิด
ความสนใจ 2
0
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จะเห็นไดวาเยาวชนเปนผูไดรับผลกระทบของบุหรี่ทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้งตัวเยาวชนเอง
อาจมีความรู หรือทักษะที่ไมเทาทันพอ กระบวนการเรียนรูเรื่องหยุดนักสูบหนาใหมจะเปนการสรางความ
เขาใจในมิติที่กวางขึ้นในระดับสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนกฎหมายที่ครอบคลุมการเขาถึงบุหรี่ และยังได
เรียนรูทักษะการปฏิเสธที่สามารถนําไปปรับใชในสถานการณจริงได และหวังวากลุมเยาวชนจะนําความรู
ความเขาใจไปบอกตอกับบุคคลรอบขางไดอยางเหมาะสม
กระบวนการเรียนรู

สรางความ
ตระหนัก

เกิดความรู
ความเขาใจ

ฝกทักษะหยุด
คิด ตัดสินใจ

• ชี้ใหเห็นถึงสถานการณบุหรี่กับเด็กยุคใหม และผลกระทบตอบุคคลรอบขาง

• เขาถึงขอเท็จจริงของบุหรี่ในแงมุมตางๆ
• เรียนรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ

• ทดลองทักษะหยุดคิด ตัดสินใจเพื่อลดนักสูบหนาใหม

http://www.trc.or.th/th/media/attachments/2562/01/29/2561.pdf
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กิจกรรมอุนเครื่องเรื่องบุหรี่
กิจกรรมอุนเครื่องเปนกิจกรรมที่กระตุนความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ อาทิ บุหรี่
มือ 1, 2 ,3
เหมาะสําหรับ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
สื่อ/อุปกรณ
- บอรดความรูผลกระทบของบุหรี่มือ 1,2,3
- คลิปวีดีโอ “อิ่มอุน พระคุณที่ไมทนั ไดทดแทน” 3
2

ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
- 30 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากิจกรรมสอบถามผูเขารวมเกี่ยวกับทัศนคติตอผูที่สูบบุหรี่ ทั้งบุคคลที่อยูใกลตัวและบุคคลที่
พบเห็นไดทั่วไป
2. นํ าเสนอบอร ด ความรู เกี่ ยวกับผลกระทบของบุหรี่มื อ 1,2,3 ตอมาผูนํากิจกรรมตั้ง คําถามเพื่อ
ทบทวนวา อะไรทําใหเกิดนักสูบหนาใหมไดบาง และสรุปแนวความคิดเห็น
3. เปดสื่อคลิปวีดีโอ “อิ่มอุน” และสอบถามความรูสึกหลังจากชมเสร็จ
4. นําสูเนื้อหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเรื่องของบุหรี่ในกิจกรรมถัดไป

3

https://youtu.be/ltEiFfbxo3E

ผลกระทบของบุหรี่มือ 1

ผลกระทบของบุหรี่มือ 2

ผลกระทบของบุหรี่มือ 3

ผลกระทบของบุหรีท่ ี่เริ่มตนจากครอบครัว

คลิปวีดีโอ อิ่มอุน พระคุณที่ไมเคยทดแทน
กิจกรรมที่ 1 ความคิดผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่
จากกิ จ กรรมอุ น เครื่ อ ง ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบของบุ ห รี่ มื อ 1,2,3
กิจกรรมตอไปนี้จะใหผูเขารวมกิจกรรมประเมินความรูขงอตนเองเกี่ยวกับขอเท็จจริงเรื่องบุหรี่ในแงมุม
ตางๆ
เหมาะสําหรับ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม
- 40 นาที
สื่อ/อุปกรณ
- แผนชุดคําถาม 5 ชุด
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากิจกรรมแบงกลุมผูเขารวมเปน 4-5 กลุมๆละ 4-5 คน
2. จากนั้นใหแตละกลุมเลือกชุดคําถาม และใหแตละกลุมถามคําถามเพื่อใหกลุมที่อยูถัดไปตอบ
เมื่อกลุมใดตอบถูกจะไดรับคะแนนที่ปรากฎบนชุดคําถาม

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ชุดคําถาม

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
บุหรี่ไฟฟาสูบแลว สูบบุหรี่ในที่
ผิดกฎหมาย
สาธารณะไมผิด
กฎหมาย
สูบบุหรี่แลวใหผล บุหรี่ชวยใหสมอง
รายเฉพาะผูสูบ แลน คิดงานได

ชุดที่ 3
สูบบุหรี่มากอาจ
กอใหเกิด
โรคมะเร็ง
สูบบุหรี่อาจทําให
แทงลูก

สูบบุหรี่สามารถ สูบบุหรี่ทําใหเกิด สูบบุหรี่ดีกวาดื่ม
ลดความอวนได ริ้วรอยบนใบหนา เหลา
ควันบุหรี่มือ 2 เด็กที่อายุนอย
อันตรายกวาควัน ที่สดุ เริ่มสูบบุหรี่
บุหรี่มือ 3
ครั้งแรก อายุ
เพียง 12 ป
เยาวชนสวนมาก การสูบบุหรี่ทําให
เริ่มสูบบุหรี่เพราะ รางกายหยุด
เพื่อนชวน
สรางเม็ดเลือด
มากกวาอยาก
แดง
ลอง

โรคปากแหวง
เพดานโหวในเด็ก
แรกเกิดมีสาเหตุ
มาจากบุหรี่
สูบบุหรี่ในบาน
ของตนเองไมผิด
กฎหมาย

ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
สูบบุหรี่แลวไมมี สูบบุหรี่แลวจะ
กลิ่นปาก
อายุยืน
สูบบุหรี่แลวทําให สูบบุหรี่แลวจะ
สัตวเลี้ยงอายุสั้น เขากับเพื่อนได
งาย
สูบบุหรี่ไฟฟาชวย สูบบุหรี่แลวทําให
เลิกบุหรี่ได
เกิดปญหา
เศรษฐกิจ
ผูสูบบุหรี่ใน
70% ของผูที่สูบ
ประเทศไทยเฉลี่ย บุหรี่แลวไม
ชั่วโมงละ 5 คน สามารถเลิกบุหรี่
ได
ควันบุหรี่มี 3 จะ การที่ไมมีบุคคล
จางหายไปใน
ในบานสูบบุหรี่ทํา
เวลาไมเกิน 3
ใหวัยรุน 79%จะ
ไมสูบบุหรี่ใน
เดือน
อนาคตแนนอน

แนวคําตอบ
ระดับ 1 คะแนน
บุหรี่ไฟฟาสูบแลวผิดกฎหมาย
- ใช
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะไมผิดกฎหมาย
- ไมใช สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ บังคับใชตามกฎหมายแลว ฝาฝนโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
สูบบุหรี่มากอาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง
- ใช
สูบบุหรี่แลวชวยลดกลิ่นปาก
- ไมใช การสะสมของสารเคมีจากควันบุหรี่และเชื้อแบคทีเรีย จะทําใหเกิดกลิ่นปากอยางรุนแรง
สูบบุหรี่แลวจะอายุยืน
- ไมใช การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทําใหอายุสั้นลง 7 นาที และชวง 2 ป สุดทายจะเปนชวงที่ทรมาน
มากที่สุด เพราะจะปวยหนักดวยโรคเกี่ยวกับบุหรี่
ระดับ 2 คะแนน
บุหรี่ชวยใหสมองแลน คิดงานได
- ไมใช เมื่อสูบบุหรี่สารนิโคตินจะซึมผานถุงลมในปอดหรือเยื่อบุชองปากเขาสูกระแสเลือด ทําให
เลือดจะถูกสูบฉีดไปยังสมองภายในเวลาเพียง 7 วินาที และไปกระตุนใหรางกายหลั่งสารที่ทํา
ใหเกิดความสุขแตเมื่อระดับนิโคติน ในร างกายลดต่ําลงก็จะเกิ ดความรูสึกหงุดหงิด กระวน
กระวาย และอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอยางมาก
ควันบุหรื่มือ 3 คือควันบุหรี่ที่คนรอบของไดรับจากผูสูบ
- ไมใช ควันบุหรี่มือสามคือสวนที่เหลือทิ้งไวหรือสิ่งที่ปนเปอนจากยาสูบและควันของยาสูบชนิด
ตางๆ ตามพื้นผิวของสิ่งของเครื่องใชตางๆซึ่งสารพิษสามารถดูดซึมเขาทางผิวหนัง และเยื่อบุ
ตางๆของรางกายได
สูบบุหรี่แลวทําใหสัตวเลี้ยงอายุสั้นลงได
- ใช
ผูชายมีแนวโนมในการสูบบุหรี่มากวาผูหญิง

- ใช
สูบบุหรี่แลวจะทําใหเขากับเพื่อนได
- ไมใช เรามีวิธีในการเขาหาเพื่อนที่สรางสรรคอื่นๆ ได เชน เลนกีฬา เลนดนตรี อานหนังสือ
ระดับ 3 คะแนน
สูบบุหรี่สามารถลดความอวนได
- ไม ใช ในความเป น จริ ง คื อยั ง ไมมีผลการศึก ษาใดมายืนยันไดวา การสูบบุหรี่เปนวิธีก ารลด
น้ําหนักที่ไดผล ที่สําคัญคือรางกายจะไดรับสารพิษจากการสูบบุหรี่ที่อาจสงผลเสียและเปน
อันตรายตอสุขภาพมากกวามากการลดน้ําหนัก
บุหรี่สงผลตอการสรางคอลลาเจน และอิลสาติน ทําใหผูสูบหนาเหี่ยวยนและไมสดใส
- ใช
สูบบุหรี่ดีกวาดื่มเหลาเพราะไมทําลายตับ
- ไมใช ไมดีทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหลา จากการสํารวจพบวาการสูบบุหรี่มีสวนกระตุนใหมีโอกาสม
ปากมากขึ้น จากการศึกษาชี้วาถาเสพรวมกันจะเพิ่มความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ชองปากและคออยางทวีคูณ (Multiplicative effect)
สูบบุหรี่ไฟฟาทําใหเลิกสูบบุหรี่ได
- ไมใช การสูบบุหรี่ไฟฟาทําใหเกิดผลเสียตอรางกายไดเทากับการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจได
- ใช คาใชจายเฉลี่ย ของบุ ห รี่ อยู ที่ 536 บาท/เดือน ซึ่งสามารถนําไปทําประโยชนอยางอื่ น ได
มากกวา
ชุดที่ 4
ควันบุหรี่มือ 2 อันตรายกวาควันบุหรี่มือ 3
- ไมใช เพราะควันบุหรี่ไมมีระดับความปลอดภัยที่ต่ําที่สุดเลย
เด็กที่อายุนอยที่สุดเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก อายุเพียง 12 ป
- ไมใช จากผลสํารวจพบวาผูที่สูบบุหรี่มีอายุนอยที่สุดเพียง 9 ป
โรคปากแหวงเพดานโหวในเด็กแรกเกิดมีสาเหตุมาจากบุหรี่

- ใช กรณีที่มารดาสูบบุหรี่ตอนตั้งครรภมีสวนใหเด็กแรกเกิดมีอาการปากแหวงเพดานโหว และ
อาจเกิดจากภาวะอื่นๆประกอบไดดวย เชน พันธุกรรม
ผูสูบบุหรี่ในประเทศไทยเฉลี่ยชั่วโมงละ 5 คน
- ไมใช ผูสูบบุหรี่ในประเทศไทยเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน
70% ของผูที่สูบบุหรี่แลวไมสามารถเลิกบุหรี่ได
- ใช แตการไมเริ่มตนสูบบุหรี่คือสิ่งที่ดีสุด
ชุดที่ 5
เยาวชนสวนมากเริ่มสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวนมากกวาอยากลอง
- ไมใช เยาวชนที่สูบบุหรี่รอยละ 38.4 เริ่มสูบบุหรี่เพราะความอยากลอง และเยาวชนที่สูบบุหรี่
รอยละ 35.9 เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน
การสูบบุหรี่ทําใหรางกายหยุดสรางเม็ดเลือดแดง
- ไมใช การสูบบุหรี่ทําใหรางกายหยุดสรางเม็ดเลือดขาว
สูบบุหรี่ในบานของตนเองไมผิดกฎหมาย
- ใช ปจจุบันยังไมผิดกฎหมาย แตในอนาคตผูสูบมีความผิด "พ.ร.บ.ครอบครัวใหม" เอาผิดคน
สู บบุ หรี่ ในบ านทํ าสมาชิ ก ป ว ย เขาขายกอความรุนแรงในครอบครัว ทําใหเกิด อันตรายตอ
สุขภาพ มีผลบังคับใช 20 ส.ค.62
ควันบุหรี่มี 3 จะจางหายไปในเวลาไมเกิน 3 เดือน
- ไมใช สารพิษจากควันบุหรี่จะอยางนอย 6 เดือน
การที่ไมมีบุคคลในบานสูบบุหรี่ทําใหวัยรุน 79%จะไมสูบบุหรี่ในอนาคตแนนอน
- ใช

กิจกรรมที่ 2 โทษของบุหรี่
จากกิจกรรมทดสอบความรูเกี่ยวกับความคิดผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไปแลว ผูรวมกิจกรรมจะไดทราบ
ถึงโทษของบุหรี่ที่นอกจากทําลายรางกายแลว ยังมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล และ
ระดับสังคมอีกดวย

เหมาะสําหรับ
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
ระยะเวลาที่ใช
- 40 นาที
สื่อ/อุปกรณ
- แผนปริศนาอักษรไขว (Crossword)
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากิจกรรมทบทวนกิจกรรมการเรียนรูความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ หลังจากนั้นใหสอบถามความ
คิดเห็นผูเขารวมวา โทษของบุหรี่ที่กระทบตอตัวบุคคล และสังคมมีอะไรบาง
2. แจกกระดาษปริศนาอักษรไขว ที่มีผลกระทบของบุหรี่ตอรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ และ
รวมกันคนหาคําตอบ
3. เฉลยผลกระทบตางๆ และอธิบายวาบุหรี่ไม ไดสง ผลกระทบแค ตัวผู สูบเพียงอย างเดียว แตยัง
กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในการที่ตองรักษาผูที่เจ็บปวยจากการสูบบุหรี่
เปนเวลานาน

เฉลยคําตอบ

กิจกรรมที่ 3 หยุดคิด ตัดสินใจ
จากกิจกรรมขางตน ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูในดานตางๆของบุหรี่ กิจกรรมตอไปจะเปนการ
ฝกทักษะในการปฏิเสธในสถานการณตางๆ เพื่อเปนการหยุดนักสูบหนาใหม
เหมาะสําหรับ
- ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
ระยะเวลาที่ใช
- 40 นาที
สื่อ/อุปกรณ
- บอรดความรูเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธ
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากิจกรรมสอบถามผูเขารวมวาเคยเจอสถานการณคับขันจากเพื่อนหรือคนใกลตัวในการชักชวน
ไปทําสิ่งผิดๆบางหรือไม และคิดวาจะมีวิธีในการรับมือไดอยางไร
2. ผูนํากิจกรรมนําเสนอทักษะการปฏิเสธ และชี้ใหเห็นวาสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆที่เราไม
ตองการรวมกระทําอื่นๆได
3. หลังจากนั้นใหผูเขารวมกิจกรรมสุมหยิบสถานการณ และแสดงบทบาทสมมุติพรอมเสนอคําตอบ
โดยใชทักษะปฏิเสธ

ทักษะการปฏิเสธ
เปนทักษะหนึ่งที่ชวยลดโอกาสของพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของวัยรุนได โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
1. ใหใชการปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยางชัดเจน
2. ใหใชความ รูสึกเปนขออางประกอบเหตุผลดวย เชน ไมสบาย, หมอสั่งหาม จะทําใหฝายชักชวน
โตแยงไดยากขึ้น
3. ควรบอกปฏิเสธใหชัดเจนเชนไปไมไดหรอก, ไมชอบ, ขอไมไปดวย
4. การขอความเห็นชอบและแสดงอาการขอบคุณ เมื่อผูชวนยอมรับการปฏิเสธเพื่อเปน การรักษา
น้ําใจของผูชวน เชน พูดวาคงไมวานะ, คงเขาใจนะ
5. ใหออกจากสถานการณนั้นโดยกรณีเปนสถานการณที่เกี่ยวของกับบุคคล อื่นที่ไมนาไววางใจ
หรืออาจเปนอันตราย เพียง ใชการปฏิเสธอยางสุภาพ แลวออกไปจากสถานการณโดยเร็ว
กรณีที่ยังโดนเซาซี้ ชักชวน หรือพูดสบประมาทสามารถเลือกใชเทคนิค 1 ใน 3 อยางนี้เพื่อยืนยันเจตนา
ของเรา
1. ปฏิเสธซ้ํา
2. การตอรองและเบนความสนใจ โดยชวนเพื่อนไปทํากิจกรรมอยางอื่นแทน
3. การผัดผอนยืดเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ เชน เอาไววันหลังดีกวา เปนตน

ชุดคําถาม

ถาเพื่อนสนิทชวนไปสูบบุหรี่จะทํา เพื่อนสนิทบอกวาถาไมสูบบุหรี่จะ เพื่อนเห็นวาเราเครียดเรื่องงาน
อยางไร
เลิกคบเราจะทําอยางไร
เลยยืน่ บุหรี่มาใหสูบเราจะทํา
อยางไร
รุนพี่คนหนึ่งชวนสูบบารากูจะทํา เพื่อนในกลุมชวนกันแชรเงินเพื่อ รุนพี่ชวนใหสูบบุหรี่เราจะทํา
อยางไร
ซื้อบุหรี่มาทดลองสูบเราจะทํา
อยางไร
อยางไร
เพื่อนกลุมหนึ่งสูบบุหรี่อยูหลัง รุนพี่ชวนสูบบุหรี่ไฟฟาและบอก เจอเพื่อนรักกําลังสูบบุหรี่อยูหลัง
อาคารเรียนและตะโกนชักชวนให วาบุหรี่ไฟฟาอันตรายนอยกวา
โรงเรียนเราจะทําอยางไร
เขาไปหาเราจะทําอยางไร
บุหรี่จริง
แฟนชวนสูบบุหรี่รสผลไมและ
รุนพี่ที่ทํางานบอกวาใครไมสูบ
เจอเพื่อนรักกําลังตัดสินใจสูบ
บอกวาไมอันตรายเราจะทํา
บุหรี่ไมสมกับเปนลูกผูชายเราจะ บุหรี่เราจะทําอยางไร
อยางไร
ทําอยางไร

กิจกรรมที่ 5 พลังสังคม
จากกิจกรรมการเรียนรูขางตน ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุหรี่ในแงมุมตางๆ
ในกิจกรรมนี้จะเชิญชวนใหผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักในสังคมวงกวาง ผานการทําสื่อรณรงค
เพื่อกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงตางๆ
เหมาะสําหรับ
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
สื่อ/อุปกรณที่ใช
- กระดาษสีขนาดตางๆ พรอมอุปกรณตกแตง
- หรือ ใชการออกแบบในคอมพิวเตอรไดตามอัธยาศัย
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุมตามความเหมาะสม และใหเลือกประเด็น/กลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร
2. อานเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มเติม พรอมทั้งนําไปออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และนําไปรณรงค/
สรางความตระหนักในพื้นที่ตางๆอยางเหมาะสม

กฏหมายนารูเกี่ยวกับบุหรี่ 4
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พระราชบัญญัติควบคุมการผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
บาท

• หามขายผลิตภัณฑยาสูบใหกับผูมีอายุต่ํากวา 20 ป (จําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับไมเกิน 30,000
• หามแบงขาย บุหรี่ซิกาแรตโดยจะตองขายทั้งซอง (ปรับไมเกิน 40,000 บาท)

• หามโฆษณา/สื่อสารการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบทุกรูปแบบ (จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม
เกิน 500,000 บาท)
• หามอุปถัมภ สนับสนุนกิจกรรม CSR บุคคล/องคกร เพื่อสรางภาพลักษณโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ
(ผูประกอบการ/ผูรับจางจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินกึ่งหนึ่งของคาใชจายในกิจกรรม แตไมต่ํากวา
1,500,000 บาท ผูมีสวนเกี่ยวของจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 500,000)
• ห ามผู ค าปลี ก ขายผลิ ตภั ณฑ ย าสูบ โดยวิธีก ารดัง นี้ 1) ขายโดยใชเครื่ องขาย 2) ขายผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส 3) ขายนอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาต 4) ลด/แลก/แจก/แถมให 5) เรขาย 6) ใหสิทธิ
ประโยชน ชิงโชค ชิงรางวัล 7) แสดงราคา ณ จุดขายที่จูงใจผูบริโภค
(ขอ 1,2,3 จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท ขอ 5 ปรับไมเกิน 20,000 บาท ขอ
4,6,7 ปรับไมเกิน 40,000 บาท)
• หาม ใช จาง วาน หรือยินยอม ใหผูมีอายุต่ํากวา 18 ป ขายผลิตภัณฑยาสูบ (จําคุกไมเกิน 3 เดือน
ปรับไมเกิน 30,000 บาท)
• หามตั้งโชวหรือแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานที่ขายใหผูซื้อหรือประชาชนมองเห็น (ปรับไมเกิน
40,000 บาท)
• สถานที่หามขายผลิตภัณฑยาสูบ คือ
1.

วัด/สถานปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

2.

สถานพยาบาล/รานขายยา

3.

สถานศึกษา

4.

สวนสาธารณะ/สวนสัตว/สวนสนุก

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 2560
ประกาศกระทรวงพาณิชย 2557
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฉบับที่ 9/2558
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(ปรับไมเกิน 40,000 บาท)
• หามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ (ปรับไมเกิน 5,000 บาท)
• เจาของ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีหนาที่ประชาสัมพันธ แจงเตือน
ควบคุมไมใหมีการสูบบุหรี่ (ปรับไมเกิน 3,000 บาท)
กฎหมายนารูเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา
• บุหรี่ไฟฟาเปนสินคาตองหามในการนําเขามาขายในราชอาณาจักร ผูฝาฝนจะมีโทษจําคุกไมเกิน 10
ป หรือปรับเปนเงิน 5 เทา ของราคาสินคาหรือทั้งจําทั้งปรับและริบสินคานั้น รวมถึงพาหนะที่ใชบรรทุก
สินคานั้นดวย
• หามขายและใหบริการบุหรี่ไฟฟารวมถึงน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟา ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือ
ปรับไมเกิน 5 แสนบาท หรือทั้งใจทั้งปรับ
• หากเปนผูผลิต ผูสั่ง หรือผูนําเขาเพื่อขาย มีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 1 ลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
แนวทางการเลิกบุหรี่ (หนวยงานที่ชวยเหลือผูติดบุหรี่)
Quitline 1600 เลิกบุหรี่
1600 ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ เปนศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากขอมูลหลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได โดยผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ
อยางเปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรูใหม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพ
และอาสาสมัครเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ระดับภูมิภาคซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
มูลนิธิรณรงคการไมสูบบุหรี่คือปรับเปลี่ยนจากการผลักดันนโยบายและประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูล ในการเสริมสรางคานิยมใหมใหคนทุกวัยหางไกลจากการสูบบุหรี่ และการสรางเครือขาย-ขยายแนว
รวมในการรณรงคโดยมีกลุมเปาหมายที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น เปน 6 กลุม คือ เด็ก
เยาวชน ผู ห ญิ ง พระภิ ก ษุ สํ านั ก งาน และคนที่อยากเลิก สูบบุหรี่ โดยมีเนื้อหาในการรณรงค ลัก ษณะ
กิจกรรม และสื่อที่ใชแตกตางกันออกไป
ติดตอไดที่ โทรศัพท : 0-2278-1828 โทรสาร: 0-2278-1830 Email: info@ashthailand.or.th
ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย. คือ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับยาสูบ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ และมีการปฏิบัติการเพื่อควบคุม
การบริโภคยาสูบในกลุมเปาหมายตางๆ อยางตอเนื่องชัดเจน
ติดตอไดที่ เว็บไซต http://www.trc.or.th โทรศัพท : 02-354-5346, 02-354-8543 ตอ 3704 โทรสาร
: 02-354-5347 Email : webmaster@trc.or.th

คลีนิคฟาใส
คลินิกฟาใส เปนคลินิกใหคําปรึกษาสําหรับผูที่ติดบุหรี่ และอยากจะเลิกบุหรี่อยางเด็ดขาด ทั้งจาก
ตนเองและเลิกบุหรี่ดวยยาแผนปจจุบัน ติดตามพรอมกัน อีกทั้งตรวจรักษาและดูแลผูปวยโรคตาง ๆ ที่เกิด
จากบุ ห รี่ และยั ง ไม ส ามารถเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด และในผู ป ว ยที่ ป ว ยแล ว และต อ งการดู แ ลรั ก ษาตนเอง เช น
โรคมะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง ผูปวยหลอดลม ใหสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองไดอยางถูกตอง ซึ่ง
ช ว งเวลาที่ ผูป ว ยและผู ที่ ยั งไมป ว ยมารั บ การบําบัด รัก ษา เปนชว งที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน โดยเฉพาะพิษภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นจากบุหรี่
ติดตอไดที่ : โทรศัพท : 037-395085-6 ตอ 10169 โทรสาร: 037-395084
โครงการเภสัชอาสา...พาเลิกบุหรี่
โครงการเภสัชอาสา...พาเลิกบุหรี่ โดยเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ภายใตการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเขารวมรณรงคงดสูบบุหรี่ โดย
นําเสนอทางเลือกใหมของผูที่ตองการเลิกบุหรี่ เนนการวิเคราะหเปนรายบุคคล และใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
อยางเปนขั้นตอน ดวยแนวทางที่เรียกวา 5A’s ไดแก Ask (ถาม) Advise (แนะนํา) Assess (ประเมิน)
Assist (ชวยเหลือ) และ Arrange (ติดตาม) รวมกับการใชยาชวย โดยเนนการรักษาแบบติดตามผลอยาง
ใกลชิด ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการไดอยางสะดวก ณ เครือขายรานขายยาปลอดบุหรี่จํานวนทั้งสิ้น
2,810 ราน
ติ ด ต อ ได ที่ : เว็ บ ไซต https://quitsmokingnow.in.th โทรศั พ ท 092-3789680 Email :
smokefreepharma3@gmail.com
แอปพลิเคชั่น “ไทยไรควัน”
เปนแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง สามารถดาวนโหลดไดฟรีโดยไมเสียทั้งใน
ระบบปฏิบัติ Android และ IOS สําหรับการใชงานแอปฯ หลังจากดาวนโหลดแลวจะใหลงทะเบียน ซึ่ง
สามารถล็อกอินผานเฟซบุกได โดยชวงแรกจะใหมีการบันทึกขอมูลวามีการสูบบุหรี่มากเพียงใด สูบมาเปน
ระยะเวลาเทาไร สูบยี่หอใด เปนตน ซึ่งแอปฯ จะคํานวณใหอัตโนมัติวา ขณะนี้ผูใชแอปฯ ตองเสียเงินไปกับ
การสูบบุหรี่มากเทาไร อายุสั้นจากการสูบบุหรี่ลงไปเทาไร โดยคํานวณจากการสูบบุหรี่ 1 มวน ทําใหอายุ
สั้นลงไป 7 นาที หลังจากนั้นจะเขาสูเมนูการใชงาน หลักคือไดอารี ซึ่งสามารถทําเปนตารางไดวาจะเลิกสูบ
บุหรี่ในกี่วัน และใหมีการบันทึกวาวันนี้เราสูบบุหรี่หรือไม
ลด ละ เลิกบุหรี่ ดวยสมุนไพรไทย 5
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“ความตั้งใจ” หรือที่เรียกวา “หักดิบ” เปนปจจัยสําคัญในการลด ละ เลิกบุหรี่ใหสําเร็จ แตทั้งนี้
พบวาในชวงเลิกบุหรี่ ผูสูบบุหรี่จะมีอาการอยากบุหรี่ (เปรี้ยวปาก) ซึ่งสามารถใชสมุนไพรที่หาไดงายใน
ชุมชนเปนตัวชวยได
https://www.thaihealth.or.th/Content/48296%E0%B8%A5%E0%B8%94%20%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8
%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8
%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

5

มะนาว มะนาวเปนผลไมเปรี้ยวจัด มีวิตามินซีสูง เปลือกมีรสเผื่อน ขม ซึ่งวิตามินซีในมะนาวจะชวย
เปลี่ยนรสชาติ ของบุหรี่ใหเฝอน ทําใหไมอยากสูบบุหรี่และลดอาการอยากนิโคตินได อีกทั้งยังชวยขจัด
คราบบุหรี่ไดอีกดวย
หญาดอกขาว หญาดอกขาวถูกบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ ป 2555 โดยมีฤทธิ์ทําใหลิ้นฝาดจน
ไมนึกอยากสูบบุหรี่
กานพลู กานพลู มี ฤ ทธิ์ เ ป น ยาชาเฉพาะที่ ดั ง นั้ น การอมดอกกานพลู จ ะทํ า ให รู สึ ก ชาปากบ า ง
เล็กนอย และน้ํามันหอมระเหยของกานพลูยังชวยทําใหประสาทสลบ นอนหลับสบาย ชวยระงับและดับ
กลิ่นปากอีกดวย
มะขามป อม มี วิ ตามิ น ซี และแทนนินสูง ซึ่ง วิตามินซีจากมะขามปอมมีประสิท ธิภาพเหนือกวา
วิ ต ามิ น ซี สั ง เคราะห ถึ ง 10 เท า (น้ํ า คั้ น จากผลมะขามป อ ม 100 กรั ม จะมี วิ ต ามิ น อยู 600-1,000
มิลลิกรัม) เนื่องจากมะขามปอมมีรสเปรี้ยวและฝาด ดังนั้นจึงมี ฤทธิ์ทําใหรสของบุหรี่เปลี่ยนไปและรูสึกไม
อยากบุหรี่ อีกทั้งผูสูบบุหรี่จะสูญเสียวิตามินในรางกาย ดังนั้นการเลิกบุหรี่โดยกินสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูง
จะชวยทําใหรางกายสดชื่น และควรดื่มน้ํามาก ๆ ควบคูกัน
ใบโปร ง ฟ า (ส อ งฟ า หวกหม อ นต น หั ส คุ ณ ดง ลอดฟ า ) มี ส ารคาร บ าโซลที่ มี ฤ ทธิ์ ต า นมะเร็ ง
สามารถ ลดน้ําตาลในกระแสเลือดได และชวยในการอดบุหรี่ เพราะใบมีรสชาติหวานปะแลม ๆ เมื่อสูบบุหรี่
จะทําใหรสชาติบุหรี่เปลี่ยนไป ทําใหรูสึกพะอืดพะอม อยากจะอาเจียน และไมอยากสูบบุหรี่อีก
รางจืด ใชสําหรับลางพิษในรางกายจากการไดรับสารเคมี ซึ่งสารสกัดน้ําจากใบรางจืดจะชวยลาง
สารพิษ นิโคตินในตับ โดยสามารถใชไดทั้งสวนที่เปนใบ ราก หรือเถา (สรรพคุณที่ดีที่สุดของรางจืดจะอยูที่
ราก) ข อควรระวั ง การกิ น รางจื ด ไม ค วรกินติด ตอกันนานเกิน 7 วัน เพราะมีผลตอตับ และควรดื่ม น้ํา
มะพราว เพื่อชวยรักษาวิตามินในรางกาย

