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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

“เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหร่ี บุหร่ีไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า” 
1.หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบนั สังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาต่างๆ              

ท่ีสังคมไทยยงัแกไ้ม่ไดอี้กมากมาย และปัญหาใหญ่ในขณะน้ีก็คือ การติดบุหร่ีของเยาวชนคนไทย ท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ โดยเฉพาะผูท่ี้สูบบุหร่ี ก็ยงัไม่ให้ความสนใจต่อส่ิงเหล่าน้ีว่าเป็นอนัตรายต่อตนเองมากแค่ไหน เป็นการเพิ่ม

อนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น จึงเป็นอีกปัญหาท่ีสมควรจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งยิง่ 

ในครอบครัวมีพอ่สูบบุหร่ี  เป็นบ่อเกิดแห่งการติดบุหร่ีของเยาวชนไทย  ประการท่ีหน่ึงคือเกิดการอยากรู้อยาก

เห็น อยากลองบุหร่ีซ่ึงเห็นตวัอยา่งมาจากผูป้กครองท่ีบา้น ประการท่ีสองคือการเกิดส่ิงผิดปกติของร่างกาย เพราะบุหร่ี

มีสารพิษท่ีเรียกวา่ นิโคติน ซ่ึงนิโคตินเป็นสารระเหยนครวนับุหร่ี เป็นสารท่ีรุนแรงมากอยา่งหน่ึง ละลายน ้ าไดดี้ ไม่มีสี 

ถา้สูบบุหร่ี 1 มวน ร่างกายจะไดรั้บนิโคตินในควนับุหร่ี 0.2 – 2 มิลลิกรัม หากมีอยูใ่นร่างกายถึง 70 มิลลิกรัม จะท าให้

ถึงแก่ความตายได ้มีผูท้ดลองน านิโคตินบริสุทธ์ิ เพียง 1 หยด ป้ายลงบนผิวหนงักระต่าย มีผลท าให้กระต่ายตวันั้นช็อก

อย่างรุนแรงและถึงแก่ความตาย แมจ้ะไม่ไดเ้ขา้สู่ภายในร่างกายทางปากหรือทางลมหายใจ นิโคติน จะท าให้ไขมนั    

ในเส้นเลือดเพิ่มข้ึน เส้นเลือดหวัใจตีบและเกิดโรคหวัใจขาดเลือดหล่อเล้ียง ท าให้ความดนัสูง หวัใจเตน้เร็วท าลายเน้ือ

ปอดและถุงลมปอดอีกดว้ย และประการท่ีสามซ่ึงก็คือการติดบุหร่ีจากคุณแม่ท่ีอยูใ่นระหวา่งตั้งครรภ ์หากยงัคงสูบบุหร่ี

ในระหวา่งน้ีแลว้ จะก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งต่อตวัคุณเองและเจา้ตวันอ้ยๆ ท่ีอยูใ่นทอ้งของคุณ ซ่ึงบางรายอาจไม่มี

โอกาสได้ออกมาชมโลกเหมือนเด็กคนอ่ืนๆ หรือออกมาแล้วพิการก็มีเยอะเหมือนกัน หากผูใ้หญ่ในครอบครัว

ตระหนกัถึงพิษภยัท่ีมาจากบุหร่ีเพียงสักนิด ก็จะไดเ้ยาวชนท่ีเติบโตมาเป็นเยาวชนท่ีห่างไกลจากบุหร่ีได ้

จากการวิจยัทางการแพทยพ์บว่าในบุหร่ีมีสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด บางชนิดเป็นสารพิษท่ีท าลายอวยัวะต่างๆ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม เร่ิมจากนิโคตินมีฤทธ์ิร้ายแรงเท่ากบัเฮโรอีน และยงัมีทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน 

ไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย สารพิษเหล่าน้ีก่อให้เกิดโรคภยันานาชนิดกว่า 25 โรค ท าให้ผูสู้บ

บุหร่ี ทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ซ่ึงเป็นโทษของบุหร่ีท่ีมีต่อตนเองในเบ้ืองตน้ นอกจากน้ี การสูบ

บุหร่ีใน ท่ีสาธารณะ ยงัท าให้ผูท่ี้อยูใ่นบริเวณนั้นไดรั้บควนัพิษอีกดว้ย (สถาบนัควบคุมการบริโภคยาสูบ 2535 : 6-7) 
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ควนับุหร่ีประกอบดว้ยสารและละอองไอของสารเคมีหลายชนิด แต่ส่วนประกอบท่ีส าคญัและเป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ

จ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่มคือ 1.นิโคติน (Nicotine)  2.ทาร์ (Tar) 3.ก๊าซ (Gas) 4.ผลผลิตจากการเผาไหมข้องสารปรุงแต่ง 

(Additives) 5.สารกมัมนัตรังสี (Radioactive Substances) การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีผลต่อผูสู้บโดยตรงแลว้ยงัท าให้

ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นบรรยากาศของควนับุหร่ีสูดเอาพิษจาก ควนับุหร่ีเขา้ไปดว้ย ท่ีเรียกวา่การสูบบุหร่ีมือสอง (Second – Hand 

Smoke) ท าให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายได ้เน่ืองจาก ควนับุหร่ีท่ีล่องลอยอยู่นั้นประกอบดว้ยควนับุหร่ีท่ีผูสู้บบุหร่ีพ่น

ออกมา และควนัท่ีลอยจากปลายมวนบุหร่ีท่ีอยู่ระหว่าง การสูบ ผลจากการวิเคราะห์น ้ าลาย ปัสสาวะ และเลือดของ

ผูค้น สามารถพิสูจน์ไดว้า่ การหายใจเอาควนับุหร่ีในอากาศ รอบตวัโดยไม่ไดสู้บบุหร่ีท าให้ไดรั้บสารพิษจากควนับุหร่ี

เขา้สู่ร่างกายได ้(เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองการ คุม้ครองสิทธ์ิและสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 2533 : 9) 

 นอกจากบุหร่ีแลว้ ยงัมีบุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงเป็นยาสูบแบบใหม่ท่ีจะใชห้ลกัการระเหยของสารนิโคตินเหลวดว้ยความ

ร้อนจากไฟฟ้า ไม่ใช่การเผาไหมเ้หมือนกบับุหร่ีแบบทัว่ไป และเน่ืองจากไม่มีการเผาไหมใ้บยาสูบ จึงท าให้ความ

รุนแรงอยูร่ะดบัท่ีต ่ากวา่และไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้งมากนกั 

ส าหรับส่วนประกอบของบุหร่ีไฟฟ้า ก็จะมีแบตเตอร่ี สารนิโคติน และสารอ่ืนๆ เช่น แอลกอฮอล์ โพพีลีนและ

สารใหก้ล่ินรสชาติ เป็นตน้ ซ่ึงอยูใ่นสัดส่วนท่ีไม่ส่งผลต่อสุขภาพมากเหมือนบุหร่ีธรรมดานัน่เอง 

ปัจจุบนั สามารถพบเห็นบุหร่ีไฟฟ้าตามสถานท่ีต่าง ๆ กนัมากข้ึน ผูสู้บอา้งวา่ บุหร่ีไฟฟ้าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

มีส่วนผสมส าคญั คือ นิโคตินและสารให้กล่ิน ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านกล่าวอา้งวา่ บุหร่ีไฟฟ้าช่วยให้คนไขเ้ลิกบุหร่ีไดถึ้ง

ร้อยละ 81  แต่แน่นอนวา่ แพทยจ์ากหลายส านกัออกมาโตแ้ยง้กบัค ากล่าวอา้งดงักล่าว กล่าวคือ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้น

โรคปอดมองวา่ นิโคตินเหลวท่ีบรรจุอยูภ่ายในนั้นมีผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหวัใจ หลอดเลือดในร่างกายจะ

บีบตวั เลือดจึงส่งไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ อวยัวะขาดออกซิเจน รวมไปถึงมีผลเสียต่อการผ่าตดั  

เน่ืองจากแผลจะติดเช้ือง่ายข้ึน และอนัตรายอ่ืนๆ อีกมากมาย    

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือมีการสูบบุหร่ีไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นไทย เหตุเพราะรูปลกัษณ์และ

องคป์ระกอบท่ีดึงดูดใจใหว้ยัรุ่นหนัมาสูบบุหร่ีไฟฟ้า และเกิดกระแสการเลียนแบบในกลุ่มเพื่อนอยา่งรวดเร็ว  ทางกรม

ควบคุมโรค ขอให้ขอ้มูลว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานว่าบุหร่ีไฟฟ้าช่วยคนเลิกสูบบุหร่ีได้ ท่ีส าคญัในบุหร่ีไฟฟ้าก็มี

สารพิษต่างๆ โดยเฉพาะสารนิโคตินเทียบเท่ากบัการสูบบุหร่ีปกติทัว่ไป ซ่ึงมีอนัตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เหมือนกนั ทั้งน้ี ผูสู้บบุหร่ีไฟฟ้าเม่ือสูดเขา้สู่ปอดแล้ว ไม่ใช่มีเพียงไอน ้ ากบัสารนิโคตินเท่านั้น แต่ยงัมีสารเคมีอีก

มากมายท่ีใชใ้นขบวนการผลิตและปรุงแต่งกล่ิน รส และสารเคมีหลายชนิดเป็นอาจเป็นอนัตรายต่อร่างกาย รวมทั้งมี

สารก่อมะเร็งด้วย  นอกจากน้ี การสูบบุหร่ีไฟฟ้ายงัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเสพติดบุหร่ีหรือสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ        

ในเด็กและเยาวชนดว้ย 
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          จากผลส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี คร้ังล่าสุดในปี 2558 ส ารวจพบว่าเยาวชนชายสูบ

บุหร่ีไฟฟ้าถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีไฟฟ้าถึงร้อยละ 1.9 ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลปัจจุบนั 

จึงออกประกาศกระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 เร่ือง ก าหนดให้บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหร่ีไฟฟ้าเป็น

สินคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ.2557  ซ่ึงหากมีผูฝ่้าฝืนน าเขา้บุหร่ีไฟฟ้าเขา้มายงัประเทศไทย จะมี

โทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินคา้ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และให้ริบสินคา้เหล่านั้นรวมถึงพาหนะท่ี

ใชบ้รรทุกสินคา้นั้นดว้ย  และค าสั่งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ฉบบัท่ี 9/2558 ห้ามขาย หรือห้ามให้บริการสินคา้ 

บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า หรือตวัยาบารากู่ น ้ ายาส าหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงมีโทษส าหรับ

ผูข้าย ผูใ้ห้บริการ โดยจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน  500,000  บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และหากผูฝ่้าฝืนเป็นผูผ้ลิต ผูส้ั่ง 

ผูน้  าเขา้เพื่อขาย จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 10ปี ปรับไม่เกิน 1ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ประเทศไทย ไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมยาสูบของ

ประเทศ และเสริมพลงัความเขม้แขง็ใหก้บัมาตรการต่างๆมาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัใชแ้ผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบ

แห่งชาติ ฉบบัท่ีสอง พ.ศ.2559–2562  โดยสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยล่าสุด ปี 2559 พบวา่ประชากร

ตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไป มีจ านวน 54.8 ลา้นคน สูบบุหร่ีร้อยละ 19.9  ซ่ึงเป้าหมายในการด าเนินงานปี 2560-2564 น้ี ความ

ชุกของการสูบบุหร่ีประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปตอ้งไม่เกินร้อยละ 16 หรือไม่เกิน 8.8 ล้านคน  เพื่อให้อตัราการ

บริโภคยาสูบภาพรวมของประเทศไทยมีสถิติลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.วตัถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและค่านิยม ใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหร่ี บุหร่ีไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า 

                   2.2 เพื่อใหค้วามรู้แก่เยาวชน ถึงผลกระทบระยะสั้น และระยะยาว ของบุหร่ี  บุหร่ีไฟฟ้า  บารากู่ไฟฟ้า  ต่อ     

                         สุขภาพร่างกาย  ส่ิงแวดลอ้ม  ค่าใชจ่้าย  ค่านิยมของสังคมท่ีเปล่ียนไปคือการสูบบุหร่ีมิใช่ความโกเ้ก๋อีก 

                         ต่อไป 

  2.3 เพื่อฝึกทกัษะใหเ้ยาวชนรู้วธีิการปฎิเสธส่ิงย ัว่ยทุางสังคม 

  2.4 เพื่อสร้างกระแสและสร้างความตระหนกัใหก้บัเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี  สมคัรเขา้ร่วมโครงการ  3 ลา้น 3 ปี     

                         เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั  
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 3.ขอบเขตการด าเนินงาน  

  3.1 ติดต่อประสานงานโรงเรียนต่างๆ เพื่อร่วมจดักิจกรรมภายในโรงเรียนอยา่งนอ้ย 12 โรงเรียน 

3.2 ติดต่อประสานงานคลินิกฟ้าใสใกลเ้คียงโรงเรียนท่ีจะจดักิจกรรม เพื่อร่วมคดักรองนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี และ 

      ติดตาม บ าบดัรักษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

3.3 เชิญศิลปินดาราปลอดบุหร่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

3.4 เชิญวทิยากรดา้นต่างๆ (จากภาคีเครือข่ายบุหร่ี) 

3.5 จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเสียงหรือเคร่ืองดนตรีส าหรับการแสดงมินิคอนเสิร์ต 

3.6 จดัเตรียมอุปกรณ์กีฬาส าหรับการแข่งขนั 

3.7 จดักิจกรรมภายในโรงเรียน  

 1. ครูประจ าชั้นพานกัเรียนเขา้หอ้งประชุม 

 2. วทิยากรน าเกม เพื่อละลายพฤติกรรมนกัเรียน 

 3. วทิยากรใหค้วามรู้ถึงผลกระทบระยะสั้น และระยะยาว ของบุหร่ี  บุหร่ีไฟฟ้า  บารากู่ไฟฟ้า  ต่อ     

                  สุขภาพร่างกาย  ส่ิงแวดลอ้ม  ค่าใชจ่้าย  ค่านิยมของสังคมท่ีเปล่ียนไปคือการสูบบุหร่ีมิใช่ความโก ้

                  เก๋อีกต่อไป    ฝึกทกัษะใหรู้้วธีิการปฎิเสธส่ิงย ัว่ยทุางสังคม  ประชาสัมพนัธ์โครงการ  3 ลา้น 3 ปี     

                  เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั และเชิญชวนผูป้กครองนกัเรียนท่ีมาร่วมงานซ่ึงสูบบุหร่ี เขา้ร่วม  

                 โครงการเลิกบุหร่ี และผูป้กครองสามารถขอค าปรึกษาจากคลินิกฟ้าท่ีมาร่วมกิจกรรมได ้

 4. กิจกรรมใหค้วามรู้อ่ืนๆ เช่น เร่ืองการผายปอด และการท า CPR  (Cardiopulmonary resuscitation) 

                  หรือเร่ืองเดินตามรอยพอ่ดว้ยความพอเพียง   

                   ขณะท่ีกิจกรรมในหอ้งประชุมใหญ่ด าเนินไปนั้นครูฝ่ายปกครองพานกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี และ 

                  นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงแยกตวัออกไปยงัห้องยอ่ย  

- วทิยากรย  ้าถึงผลกระทบ ของบุหร่ี  บุหร่ีไฟฟ้า  บารากู่ไฟฟ้า  และพูดชกัจูงใหเ้ลิกบุหร่ี 

และแนะน าพยาบาลจากคลินิกฟ้าใสใหรู้้จกั   

- พยาบาลพูดแนะน าถึงวธีิการเลิกบุหร่ีในเบ้ืองตน้ และรายละเอียดต่างๆท่ี ผูเ้ลิกบุหร่ีควรรู้ 

- พยาบาลใหน้กัเรียนจดัแถวเพื่อรับการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด เพื่อ

จ าแนกความหนกั เบา ของอาการติดบุหร่ี พร้อมท าทะเบียนประวติัเพื่อติดตามต่อไป 

และกรอกใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

5. ช่วงบ่ายเป็นมินิคอนเสิร์ต  โดยศิลปินดาราปลอดบุหร่ี  สร้างความบนัเทิงพร้อมย  ้าเตือนเร่ืองพิษภยั 

    บุหร่ี และตอกย  ้าไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่เก่ียว 
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3.8 คลินิกฟ้าใสติดตามผล นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั อยา่งนอ้ย  

      6 เดือน และรายงานผลต่อสมาพนัธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ีทราบเป็นระยะ 

 

4.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 

 

5.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรมดา้นการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ    

มีความเขา้ใจถึงการประเมินผลงานโครงการของ สสส.  


