
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประเภท Oral presentation 

1. [ ] เรื่องเล่า  2. [ ] CQI (Clinic)  3.[√ ] CQI (Non-Clinic) 
ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน: 

1. [√  ] รพ.สต./ ศสม.  2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.   4. [] สสอ./สสจ. 
การเสนอผลงาน: 

1. [√ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [] ชนะเลิศ  3.2 [ ] รองฯ 1  3.3 [ ] รองฯ 2  3.4 [ ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง:   

ประสิทธิผลของการลดความอยากบุหรี่ด้วยชาชงหญ้าดอกขาว 

ผู้น าเสนอ :   
น.ส.วรรณวิศา ชว่ยสถิต  แพทย์แผนไทย  
นางอุไร  คงสแง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร.0800356359 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประสิทธิผลของการลดความอยากบุหรี่ด้วยชาชงหญ้าดอกขาว 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ประสิทธิผลของการลดความอยากบุหรี่ด้วยชาชงหญ้าดอกขาว 
2. ผู้น าเสนอ :  

น.ส.วรรณวิศา ชว่ยสถิต  แพทย์แผนไทย รพ.สต.เขาปู่  สสอ.ศรีบรรพต 
นางอุไร คงแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3. บทน า :  

การบริโภคยาสูบเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ                  
1,100 ล้านคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 1,600 ล้านคนในปี พ.ศ.2568 การสูบบุหรี่ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิต
มากกว่า 6 ล้านคน หากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบที่จริงจัง ในศตวรรษที่ 21 อาจมีผู้เสียชีวิตจากการสูบ
บุหรี่มากกว่าหนึ่งพันล้านคน (World Health Organization, 2018; สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญา และคณะ, 2555) 
ในประเทศไทย จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่จ านวนทั้งสิ้น                  
10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ผลจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้ประชากรไทย
เสียชีวิตประมาณ 52,000 คน (ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, 2561) สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเท่ากับ 
74,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product: 
GDP) (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2560) แม้ว่าประเทศไทยได้ด าเนินการควบคุมการ
บริโภคยาสูบมาอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราผู้สูบบุหรี่ยังไม่ลดลงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) ก าหนดอัตราการเลิกบุหรี่ของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2557 ต้องลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 แต่จากผลการ
ด าเนินงานพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในปีพ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 19.9 ซึ่งยังลดลงไม่ถึงค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2562) ก าหนดอัตราความชุก
ของการเสพยาสูบของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกินร้อยละ 16.7                  
(ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ดังนั้นจึงนับว่าเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งในการผลักดันให้อัตราการเลิกสูบบุหรี่ลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากการส ารวจในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่ พบว่าจาการส ารวจการติดสารนิโคติน
จากผู้สูบบุหรี่เพศชาย ในช่วงอายุ 18-40 ปี จ านวน  497คน พบว่า มีจ านวนผู้ที่ไม่นับว่าติดสารนิโคตินจ านวน 
48คน ติดสารนิโคตินระดับปานกลางจ านวน 256 คน ติดสารนิโคตินระดับปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมาก
ในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคตินระดับสูง จ านวน 96 คน  ติดสารนิโคตินระดับสูง จ านวน  65 คน                       
และตดิสารนิโคตินระดับสูงมาก จ านวน 32 คน 

แนวทางในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ในปัจจุบันมีแนวทางที่ได้ประโยชน์และสามารถช่วยให้ผู้ป่วย
ประสบความส าเร็จมากขึ้นในการเลิกบุหรี่ 2 วิธีหลัก คือการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เริ่มหยุดบุหรี่



และการใช้ยาช่วยในการเลิกบุหรี่ การได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือแนะน าวิธีการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่หยุดบุหรี่ได้มากขึ้นส่วนยาที่ใช้ในการช่วยหยุดบุหรี่ในปัจจุบัน
มีหลายชนิดและได้ผลแตกต่างกันและยังมีราคาค่อนข้างสูงทางการแพทย์พ้ืนบ้านพบว่ามีการน าสมุนไพร              
หญ้าดอกขาวมารับประทานเพ่ือบ าบัดรักษาโรคต่างๆ เช่น ลดความดันโลหิต รักษาหอบหืด ตับอักเสบ ลดไข้ 
แก้ปวดข้อ ขับปัสสาวะรักษานิ่ว แก้ปวดท้องเป็นต้น รวมทั้งรักษาโรคติดบุหรี่ได้ จากการศึกษาในประเทศไทย
พบว่ามีการน าชาชงหญ้าดอกขาวมาช่วยเลิกบุหรี่ ซึ่งผู้ป่วยส่วนหนึ่งประสบความส าเร็จมากขึ้นในการหยุดบุหรี่
ซึ่งเหตุผลส าคัญในการเลิกบุหรี่คือ ชาลิ้น กินอาหารไม่อร่อย และไม่อยากสูบบุหรี่ รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ อาการ
ไอลดลง และไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงแต่อย่างใด (วันดี ไตรภพสกุล และ ฉันชาย สิทธิพันธ์,2554) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหญ้าดอกขาวเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้ 
เพราะเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านที่หาได้ง่าย  ซึ่งท าให้การรับประทานสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดท านวัตกรรมชาชง
หญ้าดอกขาว ลดอาการอยากบุหรี่ขึ้นเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแนวทางการรักษาผู้ที่สูบบุหรี่ในชุมชน
ต่อไป 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง                        
และผู้อยู่ใกล้เคียง 

2.ผู้ใช้ชาชงดอกขาวสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ 
   

5. วิธีการด าเนินงานกิจกรรม 
1.ขั้นตอนการท าชาชงหญ้าดอกขาว 

ส่วนประกอบ 
หญ้าดอกขาว จ านวน 1,000 กรัม 
วิธีการท า 

1. น าหญ้าดอกขาวที่เก็บได้จากชุมชนมาท าความสะอาดก าจัดสิ่งแปลกปลอมออก 
2. น าหญ้าดอกขาวที่แห้งแล้วมาหั่นให้ละเอียด 
4. น าหญ้าดอกขาวมาอบ เสร็จแล้วน าไปบดให้ละเอียด 
5.น าหญ้าดอกขาวทีบ่ดละเอียดแล้ว มาใส่ซองชาบรรจุภัณฑ์ 

สรรพคุณ 
  มีฤทธิ์ท าให้ลิ้นฝาดหรือชา ลดความอยากสูบบุหรี่ และเม่ือสูบบุหรี่หลังจากดื่มชาชงหญ้าดอก
ขาวจะรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน 

วิธีการใช้ 
    แช่ในน้ าเดือด 10-20 นาที ครั้งละ 1 ซอง (10 กรัม) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร  

ข้อควรระวัง 
- ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจ เพราะหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง 



- หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ 
- อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ คือ ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ชาลิ้น 

2.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา คือเป้าหมาย 
ผู้สูบบุหรี่ที่ติดสารนิโคตินอยู่ในระดับสูง จ านวน 30 คน 

1.อายุมากกว่า 18 ปี และน้อยกว่า40 ปี 
2.ผู้ที่สูบบุหรี่ ติดสารนิโคตินระดับสูง 
3.มีความต้องการเลิกบุหรี่ 
4.ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา 
1.มีโรคประจ าตัวอ่ืนๆที่อาจเป็นอันตราย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง มีการท างานของตับ

และไตผิดปกติ มีความผิดปกติระบบประสาทหรือมีภาวะซึมเศร้า 
2.ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นๆร่วมด้วย เช่น ซิการ์ไปป์ หรือติดสารเสพติดชนิดอ่ืน เช่น 

ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน เป็นต้น 
3.ตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
4.ปัจจุบันได้รับการรักษาเพ่ือเลิกบุหรี่โดยใช้ยาชนิดอื่นอยู่ ได้แก่ นิโคตินทดแทน หรือใช้

ยาสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ 
5.ผู้ที่ไม่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หรือไม่ยินยอมให้สัมภาษณ์ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจระดับการติดสารนิโคตินของผู้สูบบุหรี่ในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่  

ในช่วงอายุ 18-40 ปี จ านวน 497 คน 
2.คัดเลือกประชาชนกลุ่มที่มีอาการติดบุหรี่ที่ติดสารนิโคตินในระดับสูงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่  ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง จ านวน 30  คน 
3.ประชุมชี้แจงกระบวนการท าโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลติด

ตามหลังการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวสัปดาห์ละ1 ครั้ง  จ านวน  3สัปดาห์ 
4.ศึกษาจ านวนร้อยละการลดการอยากบุหรี่ ด้วยแบบทดสอบการติดบุหรี่(แบบทดสอบ              

ฟาเกอร์สตรอมเพ่ือวัดระดับการติดสารนิโคติน) ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30คน ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ.2563 
 
 
 
 



 
 

6. ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละการลดของระดับการติดสารนิโคตินของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน                        

ในระยะเวลา 3 เดือน 
ระยะเวลา จ านวนคนที่มีค่าสารนิโคตินลดลงมาเป็นติ

สารนิโคตินระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ(จากกลุ่มเป้าหมาย 

30 คน ) 
เดือนที่ 1 3 10.00 
เดือนที่ 2 7 23.33 
เดือนที่ 3 11 36.66 

 
7.สรุปผล  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การท างานเป็นทีมความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. 
2. การได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากรับผู้บริการ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ในการผลิตจ าเป็นต้องเตรียมสถานที่เพ่ือความปลอดภัยของตัวยา ซึ่งสถานที่ผลิตยาในพื้นที่ให้บริการยังไม่มี 
จึงจ าเป็นต้องไปผลิตนอกสถานที่ 

ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
1. ควรมีการท าผลิตภัณฑ์ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดท า จึงควรหาผู้สนับสนุน
หรือท าการจัดท าเพ่ือจ าหน่ายให้หน่วยงานอื่นๆเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ผู้ผลิตได้ 
2. ควรพัฒนายาที่ช่วยในการรักษาที่สามารถทาให้หายได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือการใช้องค์
ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ามาประยุกต์เพ่ิมเติมต่อไป 
8.กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปู่ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น

ตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้มีความชัดเจน และขอขอบคุณ

กลุ่มเป้าหมายที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและใช้ชาชงหญ้าดอกขาวตลอดระยะเวลา               

ที่ท าการศึกษา 
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ภาพการท าชาชงหญ้าดอกขาว 
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หญ้าดอกขาวบด 



หญ้าดอกขาวบรรจุใส่ถุงชา 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชาชงหญ้าดอกขาวในบรรจุภัณฑ์ 


