ความกาวหนา

โครงการว�ชาช�พทันตแพทยตานภัยยาสูบ
พ.ศ. 2561 - 2563
(1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2563)

ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ตระหนักถึงความสำคัญของทันตบุคลากรที่จะเปนผูมีบทบาท
สำคัญตอการควบคุมการบร�โภคยาสูบในประเทศไทย
จ�งไดรวมมือกับเคร�อขายว�ชาช�พสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร�่
จัดทำ “โครงการควบคุมการบร�โภคยาสูบของ
ว�ชาช�พทันตแพทย” โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ซ�่งที่ผานมาไดประสานความรวมมือกับ
คณะทันตแพทยศาสตรทุกสถาบัน, ว�ทยาลัยการสาธารณสุขทุกแหง,
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหนวยงาน องคกรตางๆ
ในเคร�อขายว�ชาช�พทันตแพทย แบงการดำเนินการ
ภายใตแผนงานยอย 6 แผนงาน โดยมีความกาวหนา
ของโครงการฯ ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้

แผน 1
1

คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร�่ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหคลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ สามารถลดผูสูบบุหร�่หนาเกา และปองกันผูสูบบุหร�่หนาใหม

คลินิกทันตกรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร 79 แหง มีผูที่มารับบร�การทางทันตกรรม 109,043 คน
สามารถคัดกรองผูสูบบุหร�่ได 4,697 คน โดยทุกคนไดรับคำแนะนำใหเลิกบุหร�่ 100%

ตองการเลิกบุหร�่

1,350 คน

สามารถกำหนดวันเลิกบุหร�่ไดสำเร็จ จำนวน 390 คน
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 1 เดือน จำนวน 116 คน
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 3 เดือน จำนวน 91 คน
• ติดตามและเลิกบุหร�่ ในระยะ 6 เดือน จำนวน 63 คน

สงตอไปรับบร�การ
Quit line 1600
และ รพ. อื่นๆ
จำนวน

224 คน
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สามารถตรวจคัดกรอง
รอยโรคในชองปากได 4,141 คน

พบรอยโรคสงตอ
ผูเช�่ยวชาญเพื่อว�นิจฉัย
จำนวน 41 คน
2 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเร�ยนรูแ ละถอดบทเร�ยนทันตบุคลากรในการชวย
ผูปวยเลิกบุหร�่ จำนวน 110 คน
3 โครงการปองกันนักสูบบุหร�ห่ นาใหมในกลุม เยาวชน โดยจัดรณรงค
รูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) “NoNo กระตายขาเดียว ยืนยัน
มั่นใจ ไมสูบบุหร�่” มีนักเร�ยนระดับประถมศึกษาเขารวมกิจกรรม
จำนวน 5,377 คน จากสถานศึกษาสังกัด กทม. 80 โรงเร�ยน
4 ผลิตสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเปนสัญลักษณในการปฏิเสธบุหร�่

แผน 2

การพัฒนางานเฝาระวังและสงเสร�ม ปองกันผลกระทบ
จากการสูบบุหร�่ในเคร�อขายกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อปองกันและเฝาระวังปจจัยเสี่ยงของมะเร็งชองปากในประชาชน โดยใชบุหร�่เปนตัวนำรอง

1 พัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมเสีย่ งตอมะเร็งชองปากของประชาชน โดยใชบหุ ร�เ่ ปนตัวนำรอง
และพัฒนาชุดความรูเร�่องปจจัยเสี่ยงของมะเร็งชองปาก 1 ชุด
2 โครงการปองกันนักสูบบุหร�่หนาใหมในกลุมเยาวชน ในโรงเร�ยนประถมศึกษา 508 โรงเร�ยน
ใน 19 จังหวัด ไดแก สุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� สระแกว สมุทรปราการ
อุบลราชธานี สุร�นทร กาฬสินธุ มุกดาหาร บุร�รัมย รอยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก
กำแพงเพชร และสุราษฎรธานี
3 ประชุมแลกเปลีย่ นเร�ยนรูโครงการปองกันนักสูบหนาใหม และขยายการดำเนินงานในโรงเร�ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 21 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสุพรรณบุร� นนทบุร� ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สระบุร� ตราด สระแกว สมุทรปราการ อุบลราชธานี สุรน� ทร กาฬสินธุ อุดรธานี
มุกดาหาร บุร�รัมย รอยเอ็ด เลย เช�ยงราย พะเยา ตาก กำแพงเพชร และจังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 42 คน
4 ผลิตสื่อรณรงคเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตสื่อชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำเร็จรูปในโรงเร�ยน

แผน 3

การสื่อสารสาธารณะและสรางเคร�อขายทันตบุคลากร
ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสรางเคร�อขายทันตแพทยในการควบคุมยาสูบ และสื่อสารสูทันตบุคลากรและผูปวยที่สูบบุหร�่

1 สรางเคร�อขาย Dentist Hero ทันตแพทยชวยเลิกบุหร�่ รวมกับสายดวนเลิกบุหร�่ Quit Line 1600
จัดนิทรรศการ Dentist Hero ในงานประชุมว�ชาการทันตแพทย
2 สมาคมฯ ตอเนื่องทุกป และงานประชุมอื่นๆ รวมกับเคร�อขาย มีทันตแพทยลงทะเบียนเขารวม
จำนวน 831 คน
3 สนับสนุนว�ชาช�พทันตแพทยรวมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเร�ยนรู ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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ผลิตสื่อสารสาธารณะ
• สื่อสำหรับทันตบุคลากร
เพื่อใหทันตแพทยตระหนักถึงบทบาทและหนาที่
ในการชวยเลิกบุหร�่ ผานโครงการ Dentist Hero

• สื่อสำหรับประชาชน

เพื่อใหทราบชองทางเขาถึงบร�การชวยเลิกบุหร�่
ในคลินิกทันตกรรม

• สื่อสนับสนุนการชวยเลิกบุหร�่
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทันตบุคลากร
ในโครงการ Dentist Hero

• สื่อรณรงคผานเว็บไซต

dentist-hero.com
thaidentistagainsttobacco.org
Facebook.com/dentisthero

แผน 4

สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรสถาบันการศึกษา
ปลอดบุหร�่ 100%
เพื่อสรางนโยบายและยุทธศาสตรใหสถาบันการศึกษาปลอดบุหร�่ 100 % และมีบุคลากร
ทำงานควบคุมการบร�โภคยาสูบ

1 จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice สำหรับ
นักศึกษาทันตแพทย ปการศึกษา 2561 - 2563 ใน 8
สถาบันมีผูเขารวมเปนนักศึกษาปร�ญญาตร� 704 คน
และสูงกวาปร�ญญาตร� 220 คน
2 ใหทุนสนับสนุนกิจกรรม “คณะทันตแพทยศาสตร
ม.มหิดล สูบบุหร�่เปนศูนย เพื่อปอดที่ไมสูญ” เพื่อ
เผยแพรและสงเสร�มสิ่งแวดลอมเพื่อการเปนสถาบัน
ปลอดบุหร�่ 100%
3 ผลั ก ดั น กิ จ กรรม Smoking Cessation Practice
ใหเปนสมรรถนะ (Competency) ในเกณฑมาตรฐาน
ผูป ระกอบว�ชาช�พทันตกรรมของทันตแพทยสภา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อใหคณะทันตแพทยศาสตร
ต อ งมี ก ารเร� ย นการสอนเร� ่ อ งบุ ห ร� ่ แ ละซั ก ถามให
ความรู ในคลินิกทันตกรรมเมื่อพบวาผูปวยสูบบุหร�่
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แผน 5

โครงการว�ชาช�พทันตแพทยตานภัยยาสูบ
พ.ศ. 2561 - 2563

พัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทยและ
นักเร�ยนทันตาภิบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคควบคุม
การบร�โภคยาสูบ โดยมุง เนนการปองกันผูส บู บุหร�ห่ นาใหม

1 สรางเคร�อขาย “NoNo Gang” สำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย
ทำงานดานการควบคุมการบร�โภคยาสูบและปองกันผูสูบบุหร�่หนาใหม
2 อบรมแกนนำนิสิตนักศึกษาตอตานยาสูบ ใหมีทักษะในการจัดกิจกรรม
ควบคุมการบร�โภคยาสูบ จำนวน 40 คน จาก 10 สถาบัน ไดแก
ม.มหิดล ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร ม.ศร�นคร�นทรว�โรฒ ม.เวสเทิรน
ม.เช�ยงใหม ม.นเรศวร ม.สงขลานคร�นทร ม.พะเยา และ ม.เทคโนโลยีสุรนาร�
3 กิจกรรมรณรงค “NoNo กระตายขาเดียว” ในวันงดสูบบุหร�่โลก 31 พ.ค. ของทุกป โดยจัดกิจกรรม “เดินว�่ง NoNo Fun
Run 2019 : Young Lung Running” เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อใหสังคมตระหนักถึงอันตราย
และผลกระทบของยาสูบ สรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเยาวชน Generation Z มีนักว�่งจากภาคีเคร�อขาย และประชาชนทั่วไป
เขารวม จำนวน 400 คน
4 สนับสนุนกิจกรรมนักเร�ยน นิสิตนักศึกษา ในสวนภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมควบคุมการบร�โภคยาสูบในสถาบัน และเปนตนแบบ
ของผูไมสูบบุหร�่ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาทตอป โดยไดอนุมัติไปแลว 4 แหง
5 ผลิตสื่อรณรงคเพื่อปองกันผูสูบบุหร�่หนาใหม และประชาสัมพันธ “NoNo กระตายขาเดียว” สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร
www.nonogang.com
Facebook.com/nonogang
13 แหง ว�ทยาลัยการสาธารณสุข 7 แหง ทาง Online

แผน 6

พัฒนานวัตกรรมและจัดการความรูที่เกี่ยวของ
กับว�ชาช�พทันตแพทย ในการควบคุมยาสูบ
เพื่อสนับสนุนทันตบุคลากรใหพัฒนานวัตกรรม ศึกษาว�จัย
และพัฒนารูปแบบการทำงานที่ชวยสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

1 สนับสนุนงานนวัตกรรม จำนวน 5 พื้นที่

• โครงการคลินิกทันตกรรมปลอดบุหร�่ จ.อุบลราชธานี
• โครงการคลินิกทันตกรรมเฝาระวังผูสูบบุหร�่และรอยโรคในชองปาก จ.อุดรธานี
• โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุม เสีย่ งผูส บู บุหร�แ่ ละผูส บู
บุหร�่ในคลินิกทันตกรรมชวยเลิกบุหร�่ โดยใชเม็ดอมสมุนไพรชวยเลิกบุหร�่ จ.สุร�นทร
• โครงการเดิน ว�่ง ตานบุหร�่ สูว�ถีคนดี สุขภาพแข็งแรง เปงแยงนักเร�ยนบานโนนคอ
จ.กาฬสินธุ
• โครงการคลินิกอดบุหร�่ของโรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพฯ

2 สนับสนุนงานว�จัยลุลวง จำนวน 2 โครงการ

• โครงการประสิทธ�ผลของกระบวนการเลิกบุหร�่ดวยว�ธ�การ การสนทนา
สรางแรงจ�งใจในกลุมนักกีฬา ม.ธรรมศาสตร
• โครงการประสิทธ�ผลของโปรแกรมการประยุกตใชแบบจำลองขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรม
การเลิกบุหร�่ของวัยรุน

3 จัดเวทีว�ชาการ

และสนับสนุนทันตบุคลากร
นำเสนอผลงานว�ชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

