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อาเภอคอนสวรรค์ รุ กทางานกับ อสม.
ยกระดับเป็ นพืน้ ที่ต้นแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน
นายแพทย์ วชิ ระ บถพิบูล ย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิ ดเผยว่า การส ารวจของส านักงานสถิ ติ
แห่ ง ชาติ พ.ศ.2560 พบว่า คนไทยที่ สูบ บุ ห รี่ ยัง มี ถึ ง 10.7 ล้ า นคน เฉพาะจัง หวัด ชัย ภู มิ มี ผ้ ูสู บ บุ ห รี่ 153,045 คน
จากจานวนประชากรผู้ใหญ่ 774,405 คน ทังนี
้ ้ตามสถิติแล้ วครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่ แล้ วไม่เลิก จะป่ วยและเสียชีวิต
ก่อนเวลาด้ วยโรคจากการสูบบุหรี่ นัน่ หมายความว่าคนชัยภูมิประมาณ 7 หมื่นคน จะทยอยป่ วยและเสียชีวิตก่อนเวลา
จากการสูบบุหรี่ ขณะที่ ควันบุหรี่ มือสองสามารถทาอันตรายต่อสุขภาพของผู้ไม่สบู ที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองเช่นเดียวกัน
กับผู้สูบ จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 มีประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ขึน้ ไปที่ไม่สูบบุหรี่ แต่
ได้ รับควันบุหรี่ มือสองในบ้ าน 9.5 ล้ านคน เป็ นเพศหญิง 7.1 ล้ านคน และเพศชาย 2.4 ล้ านคน โดยประชากรที่อาศัย
ในเขตชนบทมีโอกาสได้ รับควันบุหรี่ มือสองในบ้ านสูงกว่าในเขตเมือง
นายแพทย์วชิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดาเนินโครงการด้ วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่ อการไม่สูบบุหรี่
ภายใต้ โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นงานสาคัญที่จะช่วยพัฒนา
และขยายเครื อข่ายในระดับชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชน จากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการ
เริ่ ม เสพยาสูบ เป็ นงานที่ ต้อ งอาศัยความร่ วมมื อของหลายฝ่ าย และต้ องมี ค วามต่อ เนื่ อง สอดแทรกในงานประจ า
ทัง้ บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล บุคลากรสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบ่ ้ าน และผู้นาในชุมชน ต่างมีบทบาทสาคัญในการร่วมมือกันทางานนี ้ ร่วมมือกันทาให้ สงั คมไทยปลอดภัยจากพิษภัย
ของบุห รี่ และยาสูบ ทุกประเภท และยัง เป็ น โครงการที่ ส นับสนุนการช่วยเลิก บุหรี่ ของโครงการ 3 ล้ าน 3 ปี เลิ กบุห รี่
ทัว่ ไทเทิดไท้ องค์ราชัน ที่ให้ ชมุ ชนโดยเฉพาะ อสม. เข้ ามามีสว่ นร่วม
ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และผู้จดั การโครงการพัฒนาและสนับสนุน
ให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้ เลิกสูบบุหรี่ กล่าวว่า ได้ ดาเนินโครงการร่วมกับ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
มี รพ.สต. เข้ าร่ วม จานวน 6 แห่ง PCU. 1 แห่ง จานวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรื อน 23,140 หลังคาเรื อน
ประชากร 8,984 คน ทัง้ นีม้ ี อสม. อยู่ในโครงการทัง้ หมด 184 คน ผลการติดตามการเลิกบุหรี่ ของอาเภอคอนสวรรค์
ประกาศทาบ้ านปลอดบุหรี่ และติดป้ายบ้ านนี ้ปลอดบุหรี่ คิดเป็ นร้ อยละ 99.94 มีคนสูบบุหรี่ ในโครงการจานวน 584 คน
เลิกได้ เกิน 6 เดือน จานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 ลดจานวนมวนลง 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 และต้ องการ
เลิกแต่ยงั เลิกไม่ได้ จานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.9 (หมายเหตุ : เสียชีวิต 2 คน) และจากดาเนินงานที่ผา่ นมา พื ้นที่
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อาเภอคอนสวรรค์ สามารถยกระดับให้ เป็ นพื ้นที่ต้นแบบในการเรี ยนรู้ศึกษาดูงานการควบคุมการบริ โภคยาสูบในชุมชน
และยังได้ ขยายเครื อข่าย อสม. ในพื ้นที่หมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ ้นอีก จานวน 6 หมูบ่ ้ าน ในจานวนพื ้นที่เข้ าร่วมโครงการที่กล่าว
ไว้ ข้างต้ น จึงได้ จดั พิธีมอบโล่และเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแก่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวน 138 คน
ผศ. กรองจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า อสม.มีบทบาทหน้ าที่สาคัญอย่างยิ่ง เป็ นผู้นาในการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบ่ ้ านหรื อชุมชน โครงการนี ้ตนเห็นว่าเป็ นโครงการที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยกัน
สนับสนุนและพัฒนาเกิดเป็ นชุมชนต้ นแบบ ที่สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เรื่ องการช่วยคนให้ เลิกสูบบุหรี่ และบ้ านปลอดบุหรี่
ได้ อย่างเข้ มแข็ง นอกจากจะเป็ นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ แล้ ว ยังป้องกันลูกหลานจากการเริ่มสูบ ทาให้ ผ้ สู บู
บุห รี่ อยากเลิ กสูบ บุหรี่ เพิ่ ม ขึน้ ช่วยให้ ผ้ ูใหญ่ เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการไม่สูบบุหรี่ และมี สุขภาพดีที่ จ ะช่วยกัน พัฒ นา
ประเทศชาติของเราต่อไป
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