TJN Vol. 62 No.1

January - March 2013

รายงานการวิจัย
ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาลในประเทศไทย
ดร. ผ่องศรี ศรีมรกต *
จรรยา ใจหนุน **
ปุณยนุช สนามทอง ***
ยุพนิ หงษ์ทอง ****
ประทีป แสวงดี *****
อรสา อัครวัชรางกูร ******
Srimoragot, P., Sanamthong, P., Chainun, J., Hong-thong, Y., Sawangdee, P., & Auckarawacharangkul, O.,
Effectiveness of nurse managed tobacco cessation program in Thailand.
Thai Journal of Nursing, 62 (1), 32-43, 2013
Keywords : Nurse Managed, Tobacco Cessation

บทคัดย่อ
พยาบาลเป็นกลุม่ บุคลากรทีเ่ ป็นกำลังสำคัญทีส่ ดุ
ในการช่วยผูส้ บู บุหรีใ่ ห้เลิกบุหรี่ โครงการนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการ
ทั้งการให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี ่ ส ู ่ พ ฤติ ก รรมการไม่ ส ู บ บุ ห รี ่
และการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยคัดเลือกผู้สูบบุหรี่เป็น
ประจำต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ

เลิกบุหรีใ่ นโรงพยาบาล 5 แห่ง จำนวน 300 คน เป็นกลุม่
ทดลอง 150 คน ได้รับการพยาบาลแบบบูรณาการตาม
กรอบ 5A และ กลุม่ เปรียบเทียบ 150 คน ได้รบั คำแนะนำ
และการพยาบาลตามปกติ ทัง้ สองกลุม่ ได้รบั การประเมิน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ และติดตามประเมินการเลิกบุหรี่
ต่อเนือ่ งอีก 5 ครัง้ ในสัปดาห์ท่ี 1 และเดือนที่ 1, 2, 4, 6
หลังจากวันทีก่ ำหนดว่าจะเลิกบุหรี่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย

ได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จาก เครือข่ายพยาบาลเพือ่ การเปรียบเทียบยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
*** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
**** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
***** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
****** พยาบาลวิชาชีพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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เดือน น้อยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ และมีอตั ราการเลิกบุหรี่
ได้สงู กว่ากลุม่ เปรียบเทียบ อย่างมีนยั สำคัญ ดังนัน้ จึงควร
มีการนำรูปแบบการบำบัดที่บูรณาการการให้คำปรึกษา
การทำพฤติกรรมบำบัด การผสมผสานสมุนไพรไทย
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาเสริมกำลังใจเพือ่ ช่วยผูเ้ ลิกบุหรี่
โดยจัดการฝึกอบรมให้พยาบาลทีท่ ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูเ้ ลิก
บุหรี่ โดยเฉพาะในหน่วยงานระดับปฐมภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัตแิ ละแบบแผนการสูบบุหรี่ ระดับ
การเสพติดนิโคติน แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้ ว ยสถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ไคสแควร์ และสถิ ต ิ t-test
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ นักสูบทั้งสอง
กลุ่มมีแบบแผนการสูบบุหรี่ และมีแรงจูงใจในการเลิก
บุหรี่ไม่แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมโครงการ กลุ่มทดลองมี
จำนวนมวนบุหรีท่ ส่ี บู ในระยะ 1 สัปดาห์ และ 1, 2, 4, 6

Abstract
Nurse, one important health professional, has a significant role on providing an effective tobacco
cessation service. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of an integrated nurse
managed tobacco cessation program, including individual and group counseling, behavioral modification,
and lay herbal treatment. Sample were 300 smokers who voluntary participated the program which was
conducted in 5 hospitals. The 150 experimental participants received the integrated tobacco cessation
program based on 5As strategies. The other 150 comparison participants received a conventional care from
nurses. Demographic assessment tool, motivation questionnaire, Fagerstorm nicotine addiction test, social
support assessment, and quitting outcome were used to examine both at pretest and posttest. Volunteers in
both groups had been followed up at least 5 times, after they set the quit date, by telephone call or home visit
or OPD visiting at 1 week, and 1,2,4,6 months. Data analysis was performed by using descriptive statistics,
Chi-square test, and t-test. Results revealed that smokers in the experimental group had higher quit rate and
reduced number of cigarette than those in the comparison group (p < .05). They could maintain high
commitment to quit longer than those in the comparison group. Therefore, the effective tobacco cessation
should employ integrated strategies, such as Thai herbal medicine and lay knowledge assets. Nurses,
especially, in primary care service units, should join a training course to gain their confidence on tobacco
cessation service for all Thai smokers.

ความสำคัญของปัญหา
ในประเทศไทย การตายจากมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง มีผลเกีย่ วเนือ่ งมา
จากบุหรี่และมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ทุกปี มีการสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษามากมายมหาศาล

(สถิติสาธารณสุข, 2546) จากการสำรวจของสำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติปี พ.ศ. 2550 พบว่า 2 ใน 3 ของผูส้ บู บุหรี่
เป็นประจำ ทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 7 ล้านคน ต้องการเลิกบุหรี่
และเคยพยายามเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแต่ไม่สำเร็จ โดยมี
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โดยพยาบาลสามารถดูแลช่วยเหลือผูร้ บั บริการให้เลิกบุหรี่
ได้ถาวร และมีประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับในประเทศไทย
และนานาชาติต่อไป
ในประเทศไทย ได้มกี ารพัฒนาการบริการช่วยเลิก
บุหรี่โดยบุคลากรสุขภาพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์
พยาบาล มาระยะหนึง่ จนทำให้อตั ราการสูบบุหรีข่ องคนไทย
ลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำอีก
จำนวนมาก ทัง้ ผูท้ เ่ี จ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังแล้ว และผูย้ งั ไม่
เจ็บป่วยแต่มแี นวโน้มทีจ่ ะเจ็บป่วยในอนาคตอันใกล้อกี เป็น
จำนวนมาก (Garvey, Bliss, Hitchcock, Heinold, &
Rosner, 1992; Hughes, 1999; Fiore, Bailey, & Cohen,
2000) อีกทัง้ ผูส้ บู บุหรีเ่ หล่านีจ้ ะกลายเป็นแหล่งของควันบุหรี่
มือสองที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแต่ไม่
สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรี หรือญาติพน่ี อ้ ง
ในครอบครัวเดียวกัน และผูส้ บู บุหรีเ่ หล่านีย้ งั เป็นต้นแบบ
ของผูส้ บู บุหรีร่ ายใหม่ให้เลียนแบบและกลายเป็นผูส้ บู บุหรี่
ประจำในทีส่ ดุ
การบำบัดช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล มีการประยุกต์
และบูรณาการการให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุม่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสิ่งแวดล้อม และการใช้
สมุนไพร หรือภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีเ่ หมาะสมกับแต่ละท้องถิน่
มาให้การดูแลช่วยเหลือนักสูบเพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
และอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ยังไม่มกี ารรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของวิธีการบำบัดดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ ทีมผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการเลิกบุหรี่แบบ
บูรณาการโดยพยาบาล บนพืน้ ฐานแนวคิดการให้คำปรึกษา
การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนพฤติกรรม ตามแนวคิด
Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ของเบ็คและคณะ
(Beck, Wright, Newman & Liese, 1993) แนวคิดแบบ
องค์รวม และแนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนด้วยภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ โดยเน้นให้ผรู้ บั การบำบัดตระหนัก ค้นหาความคิด
หรือกระบวนการคิดทีเ่ บีย่ งเบนไปเพราะฤทธิก์ ารเสพติดบุหรี่

สาเหตุแตกต่างกัน เช่น หงุดหงิด เครียด เคยชิน อยากสูบ
เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นอาการของการติดสารเสพติด และ
ไม่อาจทนต่ออาการถอนนิโคตินได้นน่ั เอง นอกจากนีจ้ าก
ผลการสำรวจตามโครงการ การสำรวจการบริโภคยาสูบใน
ผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2552 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ทั้งชนิด
มีควัน และชนิดไร้ควันมากกว่า 12 ล้านคน (สำนักควบคุม
การบริโภคยาสูบ, 2552) ซึ่งนักสูบเหล่านี้กำลังต้องการ
ความช่วยเหลือเพื่อให้เลิกบุหรี่ได้
องค์การอนามัย ได้กำหนดให้การบริโภคยาสูบเป็น
โรคที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัด แต่การบำบัดเพื่อช่วย
นักสูบให้เลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ จำเป็นต้องบูรณาการหลากหลาย
วิธรี ว่ มกันเพือ่ ประสิทธิภาพการช่วยเลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จสูงสุด
ดังนัน้ ผูใ้ ห้การบำบัดจำเป็นต้องพัฒนาวิธกี ารช่วยเลิกบุหรี่
ให้สอดคล้องกับปัญหาของนักสูบแต่ละคน พยาบาลจัด
เป็นบุคลากรสุขภาพทีส่ นใจและเอาใจใส่ในการดูแลช่วยเหลือ
นักสูบให้เลิกบุหรี่ที่สำคัญ ในการพัฒนาวิธีการบำบัดที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยนักสูบให้เลิกได้สำเร็จ โครงการ
โปรแกรมอดบุหรี่ถาวรในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาล
โรคทรวงอก และโรงพยาบาลอุทยั ธานี พ.ศ. 2548-2549
พบว่า พยาบาลสามารถช่วยผูป้ ว่ ยศัลยกรรมทีส่ บู บุหรีใ่ ห้
เลิกบุหรีไ่ ด้อย่างถาวรได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่
(ผ่องศรี ศรีมรกต, นภาพร วณิชย์กลุ และอรุณี หล่อนิล,
2549) อย่างไรก็ตาม การประชุม Society for Research
on Nicotine and Tobacco 2008 ณ โรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทารา กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2551
มีขอ้ สรุปว่าบทบาทการช่วยเหลือเพือ่ เลิกบุหรี่ จำเป็นต้อง
มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบำบัดวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการบำบัด
เพื่อเลิกบุหรี่โดยไม่ใช้ยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แนวปฏิบัติเพื่อการช่วยให้เลิกบุหรี่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ทีมผู้
วิจยั จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเลิกบุหรี่
โดยพยาบาลจากงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อค้นหาข้อมูล
เชิงประจักษ์เกีย่ วกับประสิทธิภาพการช่วยเหลือเพือ่ เลิกบุหรี่
34
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บริการ ในระยะ 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 4 เดือน และ
6 เดือน

และสามารถตรวจสอบความคิดเชิงเหตุและผลทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ความเป็นจริง การฝึกการปรับเปลีย่ นความคิดให้เป็นเหตุ
เป็นผลทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดและหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
รวมถึง การรับประทานผลไม้รสเปรีย้ ว (มะนาว มะขามป้อม
ฯลฯ) เพื่อช่วยลดอาการถอนนิโคติน โดยเป็นโปรแกรมที่
พยาบาลสามารถดำเนินการได้โดยอิสระ และไม่ตอ้ งอาศัย
ยา (สธิตา สมควรดี, 2542; สุขสมัย สมพงษ์, 2546; ผ่องศรี
ศรีมรกต, 2550)

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการ
ให้คำปรึกษาหรือกิจกรรมบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลีย่ น
ความคิดและพฤติกรรม (Beck, Wright, Newman, &
Liese, 1993) บนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าการบำบัดทางความคิด
และพฤติกรรม การเสริมกำลังใจ การพัฒนาทักษะชีวิต
เชิงบวก และการสร้างบรรยากาศทีอ่ บอุน่ พร้อมช่วยเหลือ
แบบญาติมติ รโดยพยาบาล จะช่วยให้ผทู้ ส่ี บู บุหรีส่ ามารถ
ลด ละ และเลิกการสูบบุหรี่ได้ ยาวนานและยั่งยืนกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการกลับไปสูบซ้ำของผู้ที่เสพติดบุหรี่ เป็น
การช่วยลดโรคหรืออาการทางกายและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
จากการสูบบุหรีไ่ ด้ในระยะยาวต่อไป (แผนภูมทิ ่ี 1)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมการช่ ว ย
เลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการโดยพยาบาลในประเทศไทย
2. เปรียบเทียบผลของการบำบัดตามโปรแกรม
การช่วยเลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการโดยพยาบาลกับการให้การ
ช่วยเหลือแบบปกติ ต่ออัตราการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับ

กลุม่ ทดลอง : โปรแกรมการช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาลประกอบด้วยกิจกรรมการ
อบรมเสริมความตระหนักในพิษภัยบุหรีต่ อ่ ผูส้ บู แนวทางการเลิกบุหรี่ ผลดีจาก
การเลิกบุหรี่ การเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในระยะถอนนิโคติน เพือ่ เสริมความ
เชือ่ มัน่ ในการเลิกบุหรีแ่ บบไม่ใช้ยา การแสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งประโยชน์
ในครอบครัว หรือผูร้ ว่ มงาน และการติดตามเสริมกำลังใจ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูบบุหรี่
- เพศ
- อายุ/ระดับการศึกษา
- ระดับการเสพติดนิโคติน
- แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่
- ระยะเวลาที่สูบบุหรี่

พฤติกรรมการลด/เลิกสูบบุหรี่ในระยะ
ติดตามผล 1 สัปดาห์, 1 เดือน 2 เดือน,
4 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี

กลุม่ เปรียบเทียบ : การบำบัดช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล
ตามปกติที่ปฏิบัติในงานประจำของหน่วยงาน
- การให้ความรู้เรื่องโรคทั่วไปและโรคที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
- การแจกเอกสารความรู้ทั่วไป

แผนภูมทิ ่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษาผลของโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล
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วิธีดำเนินการวิจัย

โปรแกรมทีป่ ระยุกต์กระบวนการให้คำปรึกษา พฤติกรรม
บำบั ด และการดู แ ลแบบองค์ ร วมมาใช้ ใ นการสร้ า ง
แรงจูงใจ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรี่ การฉายวิดทิ ศั น์
พิษภัยบุหรี่ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ระหว่างผูท้ เ่ี ลิก
บุหรีไ่ ด้สำเร็จ กับผูท้ ก่ี ำลังเข้าโครงการเลิกบุหรี่ การเสริม
สร้างทักษะชีวติ การสร้างความมัน่ ใจในการเลิกบุหรีด่ ว้ ย
ตนเอง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยลดอาการถอน
นิโคติน เช่น การรับประทานผลไม้รสเปรี้ยว (มะม่วง
มะนาว กานพูล ลูกจันทร์อบแห้ง ฯลฯ) การเยี่ยมเสริม
กำลังใจ การฝึกคิดเชิงบวกช่วยคลายเครียด การเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ช่วยเหลือในระยะเลิกบุหรีข่ องหน่วยงานทีท่ ำงาน เป็นต้น
โปรแกรมการบำบัดเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบบูรณาการโดย
พยาบาล ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ พยาบาลเชี่ยวชาญด้านการ
ให้คำปรึกษา พยาบาลเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมบำบัด
และนักจิตวิทยาเชีย่ วชาญในการให้คำปรึกษา เพือ่ ช่วยให้
เลิกบุหรี่หรือด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ
0.85 หลังจากนั้น นำโปรแกรมดังกล่าวไปทดลองใช้กับ
ผูส้ บู บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง 2 คน ใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพือ่ ประเมินความเข้าใจในเนือ้ หา
และนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินแบบแผนการสูบบุหรี่ตามกรอบ
5As ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และความรู้สึกของผู้
ต้องการเลิกบุหรี่ รวม 23 ข้อ
2. แบบติ ด ตามประเมิ น ผลการช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี ่
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ
การหาความเทีย่ งของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ทดสอบ
หาความเที่ยง ของแบบประเมินแบบแผนการสูบบุหรี่
และแบบติดตามประเมินผลการช่วยเลิกบุหรี่ ในผูต้ ดิ บุหรี่

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental
design) แบบสองกลุ ่ ม วั ด ก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม (Two group pretest - posttest design) โดย
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สนใจเลิกบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ อายุมากกว่า 18 ปี และสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากผูส้ นใจเลิก
บุหรีจ่ ากโรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยสุม่ โรงพยาบาล
ทั่วไปแบบ Stratified random sampling ภูมิภาคละ 1
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดตาก (ภาคเหนือ) โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี (ภาคกลาง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงพยาบาลพังงา จังหวัด
พังงา (ภาคใต้) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นตัวแทน
หน่วยบริการเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง แล้วคัดเลือกทีม
พยาบาลที่รับผิดชอบการช่วยเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลละ
3-5 คน รวมพยาบาลทีร่ ว่ มโครงการทัง้ หมด 19 คน โดย
ร่วมรับการอบรมกระบวนการบำบัดตามโครงการ และให้
พยาบาลทัง้ 19 คน ดำเนินการคัดเลือกผูส้ บู บุหรีท่ ส่ี มัครใจ
เข้าร่วมโครงการในโรงพยาบาลทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ หลังจาก
พยาบาลดำเนิ น การตามโครงการ โดยเริ ่ ม จากการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักสูบบุหรี่ที่สนใจร่วมโครงการ
และโรงพยาบาลละ 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
30 คน ได้รบั การดูแล ช่วยเหลือตามปกติ และกลุม่ ทดลอง
30 คน ได้รับการช่วยเลิกบุหรี่ตามโปรแกรมที่พยาบาล
ออกแบบให้ กลุม่ ตัวอย่าง ทั้ง 300 คน ได้รับการประเมิน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ก่อนร่วมโครงการ และ อีก 5 ครัง้ ในระยะ 1 สัปดาห์
และ 1, 2, 4, 6 เดือน ตามลำดับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โปรแกรมการช่วยเลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการ เป็น
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ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาล
จำนวน 10 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.91

ใช้สถิตคิ า่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และไคว์สแควร์ (Chi-square) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ และข้อมูลการสูบบุหรี)่ ส่วนการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของอัตราการเลิกบุหรี่ ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ
และกลุม่ ทดลอง ใช้สถิติ independent t-test

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั ทุกโครงการ ได้รบั ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ จากคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย
พยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิจยั หรือได้รบั การรับรอง
จากคณะกรรมการกลั่นกรองจริยธรรมการวิจัยในคนของ
โรงพยาบาลที่ศึกษาก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย

ผลการศึกษา
ผู้สูบบุหรี่ที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ทั้งในกลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 88.7) และกลุ่มทดลอง
(ร้อยละ 93.3) อาชีพรับจ้าง (กลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ
54.7, กลุ่มทดลอง ร้อยละ 62.5) สถานภาพสมรสคู่
(กลุม่ เปรียบเทียบ ร้อยละ 57.3, กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 65.5)
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (กลุ่ม
เปรี ย บเที ย บมี อ ายุ เ ฉลี ่ ย 35.8 ปี และกลุ ่ ม ทดลองมี
อายุเฉลี่ย 30.3 ปี) โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า
กลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำคัญ (p < .05) ทัง้ สองกลุม่
มีโอกาสในการศึกษาในโรงเรียนเฉลี่ย 8 ปี หรือระดับ
มัธยมต้น มีค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลี่ย 50-53 บาท
ต่อวัน และสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 10-11 มวนต่อวัน เมือ่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ระหว่างกลุม่ เปรียบเทียบและกลุม่ ทดลอง
ด้วยสถิติ Chi-square พบว่ากลุ่มที่ไม่เคยเลิกมาก่อนมี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบำบัดแบบ
บูรณาการ และกลุ่มที่ได้รับการบำบัดแบบปกติอย่างมี
นัยสำคัญ (p < .05) แต่กลุ่มที่สูบทุกวัน สูบนานๆครั้ง
หรือไม่สามารถระบุพฤติกรรมการสูบได้ และกลุ่มที่ใช้
วิธีการเลิกบุหรี่แตกต่างกัน กลับไม่แตกต่างกัน ดังแสดง
ในตาราง 1

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ มีระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึง ธันวาคม 2552 โดยทีมวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้แก่
1. ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น ข้อมูล
สถิตขิ องโรงพยาบาล เป็นต้น
2. สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์
แบบลึก (Informal and in-depth interview) กับกลุม่ ผูส้ บู
บุหรี่ที่ร่วมโครงการ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพการ
ช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล
3. การสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participative
observation) ในการทำกิจกรรมของกลุ่มทดลองตาม
โปรแกรมการช่วยให้เลิกบุหรี่
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จำนวน ร้อยละ ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประวัตกิ ารเลิกบุหรี่ วิธกี ารเลิกบุหรีใ่ นอดีต และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ

ข้อมูลเกีย่ วกับบุหรี่
พฤติกรรมการสูบ (n=297)
สูบทุกวัน
สูบนานๆ ครัง้
อืน่ ๆ ระบุไม่แน่นอน
ประวัตกิ ารเลิกบุหรี่ (ก่อนร่วมโครงการ) (n=297)
ไม่เคยเลิก
เคยเลิกมาก่อน
วิธกี ารเลิกบุหรีใ่ นอดีต (n=265)
หักดิบ
ค่อยๆ ลดจำนวนบุหรีท่ ส่ี บู ลง
ใช้ยาช่วย
ไม่ระบุ

กลุม่

จำนวน ร้อยละ

χ2

df p-value

ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ

127
130
21
17
0
2

42.7
43.8
7.1
5.7
0.0
0.7

3.5

3

.30

ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ

36
52
112
97

12.1
17.5
37.7
32.7

3.9

1

.04

ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ
ทดลอง
เปรียบเทียบ

57
59
66
54
5
7
0
17

21.5
22.3
24.9
20.4
1.9
2.6
0.0
6.4

1.3

2

.50

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ โดยเลิกบุหรีไ่ ด้ ร้อยละ
4.67-26.7 ลดจำนวนมวนบุหรี่ ร้อยละ 16.7-60.0 และ
ยังคงสูบบุหรีอ่ ยู่ ร้อยละ 13.3-23.3 ซึง่ ทีมผูว้ จิ ยั ไม่สามารถ
ติดตามผลได้ครบทัง้ หมด และพบว่า ทัง้ กลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ มีอัตราการกลับไปสูบบุหรี่ใหม่เพิ่มขึ้น
ชัดเจนในเดือนที่ 4 ของการติดตามผล ดังแสดงในตาราง 2

จากข้อมูลการติดตามผลการบำบัด หลังจำหน่าย
จากคลินิค ของ 5 โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ คือ ระยะ
1 สัปดาห์ และระยะ 1, 2, 4, 6 เดือน พบว่า กลุม่ ทดลอง
พบว่า สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้รอ้ ยละ 6.0-26.0 ลดจำนวน
มวนบุหรี่ ร้อยละ 12.7-28.7 และยังคงสูบบุหรี่ ร้อยละ
4.00-10.0 ตามระยะทีต่ ดิ ตามผล สำหรับกลุม่ เปรียบเทียบ
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จำนวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการบำบัด ในระยะติดตามผล
1 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือน

ระยะของการติดตามและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
1 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

กลุ่มทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
86
57.3
90
60.0
41
27.3
7
4.7
37
24.7
48
32.0
8
5.3
35
23.3
60
40.0
61
40.7
35
23.3
8
26.7
19
12.7
34
56.6
6
4.0
19
16.7
80
53.33
60
40.00
39
26.00
8
26.7
26
17.33
34
86.7
15
10.00
18
13.3
59
39.33
56
37.33
9
6.00
15
10.00
38
25.33
38
25.33
12
8.00
3
2.00
91
60.67
64
42.67
37
24.67
14
23.3
43
28.67
38
60.0
11
7.33
12
16.7

ติดตามได้
เลิกบุหรีไ่ ด้
ลดจำนวนบุหรี่
ยังคงสูบบุหรี่
ติดตามได้
เลิกบุหรีไ่ ด้
ลดจำนวนบุหรี่
ยังคงสูบบุหรี่
ติดตามได้
เลิกบุหรีไ่ ด้
ลดจำนวนบุหรี่
ยังคงสูบบุหรี่
ติดตามได้
เลิกบุหรีไ่ ด้
ลดจำนวนบุหรี่
ยังคงสูบบุหรี่
ติดตามได้
เลิกบุหรีไ่ ด้
ลดจำนวนบุหรี่
ยังคงสูบบุหรี่

จากตาราง 2 พบว่า ทุกระยะของการติดตาม
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีผู้สูบบุหรี่ที่ร่วม
โครงการ สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้ ลดจำนวนบุหรีท่ ส่ี บู ลง ยังเลิก
ไม่ได้ และมีจำนวนหนึง่ ทีท่ มี ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถติดตามผลได้
ซึง่ กลุม่ ทดลองมีแนวโน้มทีจ่ ะเลิกบุหรีแ่ ละลดจำนวนบุหรี่
ทีส่ บู ดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ แต่การติดตามผลในเดือนที่ 4
มีผู้สูบบุหรี่ที่ร่วมโครงการ ทั้งในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

เปรียบเทียบกลับไปสูบบุหรี่ใหม่ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จำนวน
เฉลี่ยของบุหรี่ที่สูบในระยะติดตามผล 6 เดือน และใช้
จำนวนบุหรีท่ ส่ี บู ในระยะ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน และ
4 เดือน เป็นตัวแปรปรวนร่วม พบว่า จำนวนมวนบุหรีเ่ ฉลีย่
ในระยะติดตามผลทัง้ 5 ครัง้ ของกลุม่ ทดลอง น้อยกว่ากลุม่
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) ดังแสดงใน
ตาราง 3
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จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 95% confidence interval for mean ของจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบ
ในแต่ละระยะของการติดตามผล และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ Independent t - test
(n=300)

จำนวนมวน
ส่วน std.
บุหรี่ที่สูบ กลุ่ม
จำนวน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน Error
ในระยะ
มาตรฐาน
ติดตามผล
1 สัปดาห์ ทดลอง
150
9.2 4.1 .8
เปรียบเทียบ 150 10.3 5.1 .9

95% confidence
Interval for Mean ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด t
Lower Upper
Bound Bound
.7 3.8
0
30 1.8
2.4 6.2
0
25

df

p-value

298

.05

1 เดือน

ทดลอง
150
เปรียบเทียบ 150

7.3
9.4

4.3
2.9

.8
.5

.7
1.4

3.9
3.5

0
0

25
20

2.2

298

.02

2 เดือน

ทดลอง
150
เปรียบเทียบ 150

7.3
8.8

4.5
2.5

.8
.5

.6
.9

3.9
2.8

0
0

20
15

3.5

58

.01

4 เดือน

ทดลอง
150
เปรียบเทียบ 150

7.1
11.6

4.7
2.1

.9
.4

.3
.8

3.9
2.3

0
0

20
16

4.5

58

.02

6 เดือน

ทดลอง
150
เปรียบเทียบ 150

6.5
7.6

3.3
2.1

.6
.4

.3
.9

2.8
2.4

0
0

15
10

2.2

58

.02

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ทำให้ผสู้ บู บุหรีเ่ หล่านีเ้ ป็นแหล่งของควันบุหรีม่ อื สองให้สมาชิก
ในครอบครัว และสาธารณชน ซึ่งต้องการการกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ต่อตนเอง และผู้อื่นที่
กลายเป็นผูส้ บู บุหรีม่ อื สอง เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้อยากเลิก
บุหรี่ อันจะเป็นการลดโอกาสในการทำร้ายคนที่รัก หรือ
สมาชิกในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน (สำนักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ, 2552)

ในการช่วยเลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาลในทุกโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพรับจ้าง
และมีสถานภาพสมรสคู่ สอดคล้องกับผลการสำรวจครั้ง
ล่าสุดตามโครงการ การสำรวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่
ระดับโลก ปี 2552 ทีพ่ บว่าผูส้ บู บุหรีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศไทย
เป็นเพศชาย มีอาชีพรับจ้าง และการมีสถานภาพสมรสคู่
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จึงจำเป็นต้องค้นหาปัญหาและส่งเสริมให้ผทู้ ก่ี ำลังเลิกบุหรี่
ได้ เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รงของตนเอง หรื อ จาก
ประสบการณ์ใกล้ตวั หรือจากตัวแทนบุคคลต้นแบบ หรือ
ตัวแทนสัญลักษณ์ เพือ่ เสริมความเข้มแข็งในการเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ทา้ ทายการหวนกลับไปสูบบุหรี่ และสร้าง
กำแพงปกป้องตนเอง เพื่อลดการกลับไปสูบบุหรี่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึง่ ต้องการการศึกษาติดตามในระยะยาว
อย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับความแตกต่างในกลุม่ ทีส่ ามารถงดเว้น
หรือหลีกเลีย่ งการดืม่ สุราได้ กับกลุม่ ทีย่ งั ไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ได้ ว่าอัตราความสำเร็จและความล้มเหลวในการเลิกบุหรี่
แตกต่างกันอย่างไร
การเลิกบุหรีไ่ ด้ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
ในช่วงการติดตามผลตัง้ แต่ 1 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน เกิดจาก
การความมัน่ ใจในตนเองว่าจะเลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ ซึง่ เป็นแรง
จูงใจสำคัญ ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่กลุ่มทดลองได้รับการ
สนับสนุนด้านจิตใจหลายด้าน ในทุกระยะการติดตาม
ประเมินมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่มีเพียงความคิดของ
ตนเองเท่านัน้ ว่าจะสามารถเลิกได้สำเร็จ ดังนัน้ จึงมีโอกาส
กลับไปสูบบุหรี่ได้สูงหากไม่มีการช่วยเหลือสนับสนุนที่
เพียงพอ ซึง่ กลุม่ เปรียบเทียบมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่
คล้ายคลึงกัน แต่การสร้างเสริมกำลังใจเพือ่ ช่วยให้เลิกบุหรี่
ได้สำเร็จไม่ชัดเจน ทั้งจากตนเองและจากภายนอก โดย
แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญที่ผู้เลิกบุหรี่รับรู้ได้มาก
ทีส่ ดุ คือ เป็นคนทีผ่ เู้ ลิกบุหรีร่ กั และห่วงใยมาก ได้แก่ ลูก
รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว (ภรรยา และลูกหรือหลาน
โดยเฉพาะลูกสาว) ส่วนแหล่งสนับสนุนจากพยาบาลเกิด
ขึน้ จากโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการโดยพยาบาล
นั้น พยาบาลแสดงบทบาทเสมือนพี่เลี้ยง หรือโค้ชที่ช่วย
เติมพลังใจ พลังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและ
กระบวนการดำเนินชีวติ อย่างเป็นระบบ คอยเสริมกำลังใจ
ให้กบั ผูเ้ ลิกบุหรี่ และเป็นผูเ้ ตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว
ของผูเ้ ลิกบุหรีเ่ ข้าใจในบทบาทการสนับสนุน และมีสว่ นร่วม
ให้กำลังใจ ช่วยเหลือผูเ้ ลิกบุหรี่ ให้สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ระดับการศึกษาชัน้ มัธยมตอนต้น และมีรายได้เฉลีย่ 6,797
ถึง 7,439 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เฉลี่ย
50 ถึง 53 บาท และมีจำนวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ย 10 ถึง 11
มวนต่อวัน สะท้อนว่าผู้ที่สูบบุหรี่ประจำมักไม่รู้ถึงพิษภัย
ยาสูบที่ชัดเจน เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ
ไม่เพียงพอ ยังต้องการการชีน้ ำ และการให้คำแนะนำจาก
พยาบาล หรือบุคลากรสุขภาพอย่างเข้มข้น และจริงจัง
อย่างเป็นระบบในการเลิกบุหรี่ หรือลดจำนวนการสูบบุหรี่
(Russell et al, 1987) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวัน มีประวัติการเลิก
บุหรีไ่ ม่แตกต่างกัน คือ การหักดิบ หรือค่อยๆ ลดจำนวน
การสูบบุหรี่ลง และมีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้แก่ พี่น้อง
สูบบุหรี่ เหมือนกัน ซึง่ เป็นปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้กลับไปสูบ
บุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่ร่วมโครงการ สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
ความจำเป็นต้องจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ และต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้การเลิกบุหรี่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการ เพราะพยาบาลปฏิบตั งิ านกระจาย
อยูท่ ว่ั ทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย เป็นผูร้ บั ผิดชอบด่านแรกของ
บริการสุขภาพ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยสร้าง
แรงจูงใจ ให้สขุ ศึกษา สนับสนุนวิธกี ารบำบัดเพือ่ เลิกบุหรี่
แบบบูรณาการ และติดตามผลต่อเนือ่ ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุม้ ค่า สมเหตุสมผล
การศึกษาครัง้ นี้ แม้วา่ กลุม่ ผูส้ บู บุหรีท่ ร่ี ว่ มโครงการ
ทัง้ สองกลุม่ เคยมีความคิดเลิกบุหรีม่ าก่อน แต่เลิกไม่สำเร็จ
และกลับไปสูบบุหรีอ่ กี ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ดังนัน้ พยาบาล
จำเป็นต้องสำรวจ ตรวจสอบและค้นหาปัจจัยเหล่านี้ เพือ่
เป็นแนวทางการให้คำปรึกษา ปรับเปลี่ยนความคิด และ
ช่วยให้เลิกบุหรีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผ่องศรี ศรีมรกต,
2551) โดยเฉพาะการดื่มสุรา เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้โอกาสในการกลับไปสูบบุหรีใ่ หม่สงู ขึน้ ในการพัฒนา
โปรแกรมการบำบัดช่วยเลิกบุหรีแ่ บบบูรณาการโดยพยาบาล
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อย่างไรก็ตาม การติดตามผลในเดือนที่ 4 พบ
ผูส้ บู บุหรีท่ ร่ี ว่ มโครงการทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
กลับไปสูบบุหรี่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระยะนี้เป็นระยะที่
ผูเ้ ลิกบุหรี่ ชะล่าใจว่าเลิกบุหรีไ่ ด้แล้ว จึงละเลยการทบทวน
ความตัง้ ใจในการเลิกบุหรี่ อีกทัง้ ทีมพยาบาลไม่ได้ตดิ ตาม
เสริมกำลังใจอย่างเต็มทีเ่ ช่นครัง้ แรกๆ ซึง่ ควรมีการศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมในครัง้ ต่อไป เพือ่ ปรับปรุงกิจกรรมการ
บำบัดให้ผู้เลิกบุหรี่มีความเข้มแข็งต่อเนือ่ งยาวนานยิ่งขึ้น
และลดโอกาสในการกลับไปสูบบุหรีอ่ กี (Raw & McNeill,
1998; Raw, McNeill, & West, 1998)

การบำบัดผู้ที่สูบบุหรี่ตามโปรแกรมการช่วยเลิก
บุหรีแ่ บบบูรณาการโดยพยาบาลนี้ มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยเลิกบุหรี่ การนำรูปแบบการบำบัดแบบบูรณาการโดย
พยาบาลเพื่อช่วยให้บุคคลเลิกบุหรี่ได้นั้น พยาบาลต้องมี
ความรู้ และทักษะในการชีแ้ นะ ให้ผรู้ บั บริการมีความมัน่ ใจ
ในตนเอง สามารถพัฒนาและคงไว้ซง่ึ แรงจูงใจต่อการเลิก
บุหรี่ ดังนัน้ ควรสนับสนุนให้มกี ารจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
พยาบาล ให้สามารถนำรูปแบบการบำบัดแบบบูรณาการ
ไปใช้ในงานประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้
สูบบุหรีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ด้
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