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กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) เป็น
กระบวนการแก้ปญ
ั หาทีพ่ ยาบาลใช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ กระบวนการ
พยาบาลประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมิน
(Assessment) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในวินจิ ฉัย
ปัญหา ระบุปญ
ั หา ความต้องการของผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการ
การวินจิ ฉัยปัญหา (Diagnosis) การวางแผน (Planning)
การให้การพยาบาล (Intervention) เป็นการนำแผนการ
พยาบลไปปฏิบัติ เป็นการกระทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้
บริการ และ การประเมินผล (Evaluation) เพือ่ ประเมินว่า
เมื่อให้การพยาบาลแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร (Potter &
Frisch, 2009) กระบวนการพยาบาลจึงเปรียบเสมือนเป็น
วิธกี าร หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่าง
เป็นระบบ เป็นขัน้ ตอน ซึง่ พยาบาลจะต้องมีความรูท้ เ่ี ป็น
เนือ้ หาในแต่ละเรือ่ งทีจ่ ะใช้ในกระบวนการพยาบาล คือมี
เนือ้ หาว่าจะประเมินหรือ เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นใด

นำข้อมูล หรือหลักฐานจากการเก็บรวมรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์แล้ววินจิ ฉัยปัญหา วางแผนและให้การพยาบาล
เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งประเมินผลลัพธ์การพยาบาลที่
เกิดกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ในการช่วยผู้
สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ พยาบาลจึงใช้กระบวนการพยาบาล
ที่มีเนื้อหาความรู้ ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วย
เลิกบุหรี่ คู่มือการให้คำแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่สู่งาน
ประจำ (อรสา พันธ์ภกั ดี, 2555) ซึง่ มีหลัก 5A คือ Ask
(ถามประวัติการสูบบุหรี่) Advise (การให้คำแนะนำ)
Assess (การประเมินความคิด หรือความพร้อมที่จะเลิก
บุหรี่ และความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบุหรี)่ Assist (การช่วยเหลือ
เพือ่ ให้เลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ) และ Arrange follow up (การ
ติดตามความยั่งยืนของการเลิกสูบบุหรี่) เป็นแนวทางให้
พยาบาลช่วยผูป้ ว่ ยเลิกบุหรีอ่ ย่างเป็นระบบ
พยาบาลมีบทบาททัง้ ในการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลรักษา และการฟืน้ ฟูสภาพ ในการรณรงค์
เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ หรือการป้องกันไม่ให้มผี สู้ บู บุหรีร่ ายใหม่

* รองศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
สำหรับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

จึงเป็นการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ส่วนการช่วย
ให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ เป็นการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ
ดั ง นั ้ น ในบทความนี ้ จึ งกล่าวถึงการใช้ก ระบวนการ
พยาบาลตามแนวคิด 5A สำหรับผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรีเ่ พือ่ ไม่ให้ไป
ผู้เป็นสูบบุหรี่รายใหม่ และผู้ที่สูบบุหรี่เพื่อให้เลิกบุหรี่ได้
รวมถึงการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurse's note)
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
ในการปฏิบตั แิ ละบันทึกทางการพยาบาลเพือ่ การช่วยเลิกบุหรี่
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

สถานการณ์ ท ี ่ พ ยาบาลจะพบผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ใ ช้
บริการด้านสุขภาพที่ไม่สูบบุหรี่ เช่น ผู้ป่วยเด็กได้รับ
ควันบุหรีม่ อื สองจากการสูบบุหรีข่ องพ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา
คนทีอ่ ยูใ่ นบ้าน หญิงตัง้ ครรภ์ทส่ี ามีหรือญาติทอ่ี ยูใ่ นบ้าน
สูบบุหรีห่ รือผูใ้ ช้บริการทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากเพือ่ นทีท่ ำงาน
ผูไ้ ม่สบู บุหรีต่ อ้ งได้รบั การปกป้องไม่ให้ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
ดังนัน้ ในการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย ต้องถาม (A1 : Ask) ประวัติ
การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองด้วย ดังนี้ "มีคนในบ้านหรือใน
ที่ทำงานสูบบุหรี่ไหม?" ถ้าผู้ป่วยตอบว่ามีคนในบ้าน
สูบบุหรี่ การวินิจฉัยทางการพยาบาล คือ "ผู้ป่วยได้รับ
ควันบุหรีม่ อื สองจากคนในบ้านสูบบุหรีห่ รือคนในทีท่ ำงาน
สูบบุหรี"่ การพยาบาล คือ "ให้คำแนะนำ (A2 : Advise)"
ดังตัวอย่างการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ผู้ป่วยเด็ก
ทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลด้วยปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ
"ผู้ป่วยได้รับควันบุหรี่มือสองจากพ่อที่สูบบุหรี่
ในบ้าน ได้ให้คำแนะนำกับพ่อผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ เพื่อลด
อาการกำเริบของโรคทางเดินหายใจของลูก แต่พอ่ ไม่พร้อม
จะเลิกบุหรีต่ อนนี้ จึงแนะนำให้พอ่ อย่าสูบบุหรีใ่ นบ้าน หรือ
อย่าสูบบุหรีใ่ กล้ลกู ให้เอกสารเรือ่ งพิษภัยบุหรี่ และแนะนำ
ให้รู้แหล่งช่วยเหลือเพื่อเลิกบุหรี่ คือ คลินิกเลิกบุหรี่และ
สายด่วนเลิกบุหรี่ โทรศัพท์ 1600 เมื่อถามพ่อผู้ป่วยว่า
คิดอย่างไรกับคำแนะนำทีไ่ ด้รบั พ่อผูป้ ว่ ยตอบว่า เพิง่ รูว้ า่
การสูบบุหรีข่ องตนมีสว่ นทำให้ลกู ป่วย ทำให้คดิ ถึงการที่
จะต้องเลิกบุหรี่ วางแผนการพยาบาล เพือ่ ติดตามประเมิน
ระดับความตัง้ ใจเลิกบุหรี่ (stage of change) ของพ่อผูป้ ว่ ย
เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และมาตรวจที่
หน่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอก"
เมื ่ อ ประเมิ น ความตั ้ ง ใจเลิ ก บุ ห รี ่ ต ามแนวคิ ด
Stages of change (Prochaska & DiClemente, 1992).

กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
สำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่
เมื่อพยาบาลพบผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสุขภาพ ที่
หน่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอก หอผูป้ ว่ ยใน หรือในชุมชน ซึง่ จะมี
ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ดังนั้น การซักประวัติการ
สูบบุหรี่จะทำให้ทราบว่าผู้ใช้บริการสุขภาพนั้น สูบบุหรี่
หรือไม่ โดยการถาม (A1 : Ask) เพือ่ ซักประวัตกิ ารสูบบุหรี่
และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ดังนี้ "คุณสูบบุหรี่ไหม?"
ถ้าผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสุขภาพตอบว่า "ไม่สูบบุหรี่"
การวินิจฉัยทางการพยาบาล คือ "ผู้ป่วยมีพฤติกรรม
สุขภาพดี ไม่สบู บุหรี่ ให้การพยาบาล โดยการให้คำแนะนำ
(A2 : Advise) และประเมินผล" รวมทัง้ เขียนบันทึกทางการ
พยาบาล ดังตัวอย่าง
"ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ได้ให้คำ
ชืน่ ชมและแนะนำให้ผปู้ ว่ ยไม่ลองสูบบุหรี่ แม้แต่มวนเดียว
เพราะจะทำให้ไปเริม่ สูบบุหรีไ่ ด้ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งอยูใ่ กล้คน
สูบบุหรีเ่ พือ่ ไม่ให้ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง หลังให้คำแนะนำ
ผูป้ ว่ ยเข้าใจและรับรูถ้ งึ การดูแลตนเองทีจ่ ะไม่ได้รบั ควันบุหรี่
มือสอง"
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พยาบาลใช้กระบวนการพยาบาล และเขียนบันทึกทาง
การพยาบาลตามระยะความพร้ อ มเพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย น
พฤติกรรม ดังนี้
ผูส้ บู บุหรีแ่ ต่ไม่สนใจเลิกบุหรี่ (Precontemplation
stage)
สถานการณ์ที่พยาบาลพบผู้ป่วยไม่ว่าจะที่หน่วย
ตรวจผูป้ ว่ ยนอก ในหอผูป้ ว่ ย หรือในชุมชน ทำให้พยาบาล
มีโอกาสได้ประเมินการสูบบุหรี่ ทุกครัง้ ทีพ่ บผูป้ ว่ ย การถาม
(A1 : Ask) เพือ่ ให้รวู้ า่ ผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรีอ่ ยูใ่ นระยะใด ให้ใช้
คำถาม ว่า "คุณสูบบุหรี่ไหม?" ถ้าผู้ป่วยตอบว่าสูบบุหรี่
ให้ถามต่อว่า "คุณสูบบุหรีม่ ากีป่ ?ี " "คุณต้องการเลิกบุหรี่
ไหม?" หรือ "คุณคิดหรือสนใจเลิกสูบบุหรี่ใน 6 เดือน
ข้างหน้านี้ไหม?" ถ้าผู้ป่วยตอบว่า ยังไม่คิดจะเลิกบุหรี่
การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล คือ "ผูป้ ว่ ยสูบบุหรีแ่ ต่ไม่สนใจ
เลิกบุหรี่ (Precontemplation stage) ให้การพยาบาล
โดยให้คำแนะนำ (A2 : Advise)" ตัวอย่างการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล เช่น
"ผู ้ ป ่ ว ยสู บ บุ ห รี ่ แ ต่ ย ั ง ไม่ ค ิ ด จะเลิ ก บุ ห รี ่
(Precontemplation stage) ได้ให้คำแนะนำกับผูป้ ว่ ยว่า
ผูป้ ว่ ยต้องเลิกบุหรีเ่ พือ่ ผลดีตอ่ สุขภาพ ร่างกายจะได้ลดการ
ถูกทำลายจากสารพิษในบุหรี่ ให้เอกสารแผ่นพับเกีย่ วกับ
โรคทีเ่ กิดจากบุหรีแ่ ละแผ่นพับการเลิกบุหรี่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
คลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลและโทรศัพท์สายด่วนเลิก
บุหรี่ 1600"
ผู้สูบบุหรี่อยู่ในระยะลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่
(Contemplation)
ผู้ป่วยสูบบุหรี่อยู่ในระยะลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่ คือ
เป็นผูส้ บู บุหรีท่ ค่ี ดิ จะเลิกสูบบุหรีแ่ ต่ยงั ไม่ตดั สินใจทีจ่ ะเลิก
บุหรี่ตอนนี้ ซึ่งมักจะผลัดหรือบอกว่าจะเลิกในอนาคตใน
เวลาทีน่ าน เช่น 6 เดือนข้างหน้า การประเมินว่าผูส้ บู บุหรี่
อยูใ่ นระยะทีค่ ดิ จะเลิกบุหรีแ่ ต่ยงั ไม่ตดั สินใจลงมือกระทำ

การเลิกบุหรี่ โดยถาม (A1: Ask) ว่า "คุณสูบบุหรี่ไหม?"
ถ้าผู้ป่วยตอบว่าสูบบุหรี่ ต้องถามต่อว่า "คุณสูบบุหรี่มา
กีป่ "ี "คุณต้องการเลิกบุหรีไ่ หม" หรือ "คุณคิดหรือสนใจเลิก
สูบบุหรีใ่ น 6 เดือนข้างหน้านีไ้ หม?" ถ้าผูป้ ว่ ยตอบว่าคิดจะ
เลิกสูบบุหรีแ่ ต่ยงั ไม่ใช่ตอนนี้ การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล
คื อ "ผู ้ ป ่ ว ยสู บ บุ ห รี ่ อ ยู ่ ใ นระยะลั ง เลใจที ่ จ ะเลิ ก บุ ห รี ่
(Contemplation stage)" ซึ่งผู้ที่อยู่ในระยะนี้อาจมี
ประสบการณ์ที่เคยเลิกบุหรี่มาก่อนแต่กลับมาสูบอีก จึง
ลังเลใจหรือไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
หรือผูป้ ว่ ยอาจจะยังไม่แน่ใจเกีย่ วกับผลดี ผลเสียของการ
เลิกบุหรี่ ให้การพยาบาล โดยการให้คำแนะนำ (A2 :
Advise) โดยใช้หลัก 5R (Reward, Relevance, Risk,
Roadblock, Repetition) แนะนำให้ผู้ป่วยเห็นประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้ (Reward) คือประโยชน์ในระยะสัน้
(24-72 ชัว่ โมงแรกทีร่ า่ งกายไม่มนี โิ คติน) เช่น ลมหายใจ
ที่ไม่มีกลิ่นเหม็น หายใจสะดวกขึ้น การรับรสอาหารดีขึ้น
รับประทานอาหารดีขน้ึ ประโยชน์ในระยะยาว (3-9 เดือน
หลังเลิกบุหรี)่ เช่น อาการไอลดลง การทำงานของปอดดีขน้ึ
โอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลดลงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเลิกสูบบุหรี่ได้ 5 ปี เมื่อเทียบกับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่
(Percival, Milner, & Bell, 2003) ประเมินความพร้อม
ความตัง้ ใจเลิกบุหรีแ่ ละประเมินระดับการติดนิโคติน (A3:
Assess) ตัวอย่างการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เช่น
"ผู้ป่วยสูบบุหรี่ อยู่ในระยะลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่
(Contemplation stage) ได้สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ป่วย
ตัดสินใจเลิกบุหรี่โดยใช้หลัก 5 R ให้ผู้ป่วยเขียนตาราง
เปรียบเทียบเหตุผลที่อยากเลิกบุหรี่ และเหตุผลที่ยัง
ไม่อยากเลิกบุหรี่ สนับสนุนให้กำลังใจ เชือ่ มัน่ ว่าผูป้ ว่ ยจะ
เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จถ้าผู้ป่วยต้องการเลิกบุหรี่จริง และ
แนะนำให้ผปู้ ว่ ยใช้โอกาสทีน่ อนอยูใ่ นโรงพยาบาลตอนนีซ้ ง่ึ
ไม่ได้สบู บุหรีอ่ ยูแ่ ล้วเลิกบุหรีเ่ ลย หลังการอภิปรายร่วมกับ
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ผูป้ ว่ ยแล้วผูป้ ว่ ยตัดสินใจเลิกบุหรี่ ได้ประเมินระดับการติด
นิโคติน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จึงแนะนำวิธบี รรเทาอาการ
อยากสูบบุหรี่ และวางแผนปรึกษาแพทย์ เพือ่ ให้ยา หรือ
นิโคตินทดแทน ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการถอนนิโคตินมาก"
ผูส้ บู บุหรีอ่ ยูใ่ นระยะเตรียมตัวเลิกบุหรี่ (Preparation)
เมื่อผู้สูบบุหรี่สนใจที่จะเลิกบุหรี่ พยาบาลควร
เตรียมตัวให้พร้อมโดย การประเมินว่าผูส้ บู บุหรีอ่ ยูใ่ นระยะ
เตรียมตัวเลิกบุหรี่หรือไม่ โดยถาม (A1: Ask) ว่า "คุณ
สูบบุหรี่ไหม?" ถ้าผู้ป่วยตอบว่าสูบบุหรี่ ต้องถามต่อว่า
"คุณสูบบุหรี่มากี่ปี" "คุณต้องการเลิกบุหรี่ไหม" หรือ
"คุณคิดหรือสนใจเลิกสูบบุหรีใ่ น 1 เดือนข้างหน้านีไ้ หม?"
ถ้าผู้ป่วยตอบว่าต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ การวินิจฉัยทาง
การพยาบาล คือ "ผู้ป่วยสูบบุหรี่ อยู่ในระยะเตรียมตัว
ที่จะเลิกบุหรี่ (Preparation stage)" พยาบาลสามารถ
ช่วยผูป้ ว่ ย ให้เลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ โดยการช่วยผูป้ ว่ ยวางแผน
และเขียนวิธีเอาชนะอุปสรรค หรือรู้เท่าทันสถานการณ์
ทีจ่ ะกระตุน้ ให้กลับไปสูบบุหรี่ และวางแผนเลือกวิธเี ลิกบุหรี่
เช่น ไปรับคำปรึกษาเพือ่ เลิกบุหรีโ่ ดยพยาบาล ร่วมกับการ
หยุดบุหรี่ไปเลย (หักดิบ) หรือหยุดสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้
นิโคตินทดแทน หรือปรึกษาแพทย์เพือ่ ให้ยาช่วยเลิกบุหรี่
ดังนั้น พยาบาลที่ทำงานหน่วยตรวจผู้ปวยนอกประเมิน
ได้วา่ ผูส้ บู บุหรีร่ ะยะเตรียมตัวเลิกสูบบุหรี่ แต่หากพยาบาล
ไม่มีเวลาในการวางแผนให้การช่วยเหลือ (A4 : Assist)
ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
หรือส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล พยาบาลที่พบ
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเตรียมตัวเลิกบุหรี่ ในหอผู้ป่วย หรือ
ในชุมชน สามารถให้การพยาบาล โดยประเมินระดับการ
ติดนิโคติน ระดับความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ (A3: Assess)
การช่วยเหลือ (A4 : Assist) เพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ยให้ปรับเปลีย่ น
แบบแผนชีวิตประจำวันที่ไม่มีบุหรี่ เพราะการติดบุหรี่

จะเป็นทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ กล่าวคือ ร่างกายติด
นิโคติน เมือ่ หยุดสูบบุหรีใ่ น 2-3 วันแรก จะมีอาการถอน
นิโคติน ผูป้ ว่ ยจะอยากบุหรี่ มีอาการหงุดหงิด และความ
เคยชินทีเ่ คยสูบบุหรีเ่ ป็นประจำ การช่วยเหลือ คือ การช่วย
ผูป้ ว่ ยวางแผนเลิกบุหรีโ่ ดยใช้หลัก STAR คือ S : Set quit
date (กำหนดวันเลิกบุหรี่) T : Tell family (บอกคนใน
ครอบครัวและคนใกล้ชิดว่าจะเลิกบุหรี่) A : Anticipate
potential problems (คาดการว่าเมือ่ เลิกบุหรีจ่ ะมีปญ
ั หา
อะไรเกิดขึน้ กับตนเองบ้างจะแก้ไขอย่างไร) และ R : remove
equipment (ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์การสูบบุหรี่ทุกชนิด)
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลในรายละเอียดเหล่านี้
จะทำให้พยาบาลและทีมสุขภาพทราบว่าได้มกี ารช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยในเรือ่ งใดไปแล้ว เพือ่ ติดตามและสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ย
เข้าสูร่ ะยะลงมือทำการเลิกบุหรีไ่ ด้ตามแผนทีผ่ ปู้ ว่ ยตัดสินใจ
เลือก เพราะรู้แบบแผนการสูบบุหรี่ของตนเองและเลือก
สิง่ ทีเ่ หมาะสมกับตนเองในการเลิกบุหรี่ ตัวอย่างการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล เช่น
"ผู้ป่วยสูบบุหรี่ อยู่ในระยะเตรียมตัวที่จะเลิกบุหรี่
(Preparation stage) พยาบาลบอกผูป้ ว่ ยว่าพยาบาลยินดี
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเลิกบุหรีแ่ ละได้ชว่ ยให้ผปู้ ว่ ยวางแผนเลิกบุหรีโ่ ดย
ใช้หลัก STAR ผูป้ ว่ ยตัดสินใจเลิกบุหรีใ่ นวันที่ ... ผูป้ ว่ ย
เขียนวิธีที่ควบคุมตนเองและหาสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่ที่
เคยทำคูก่ บั การสูบบุหรีแ่ ละได้บอกให้ภรรยาทราบว่าตนเอง
ตัง้ ใจจะเลิกบุหรีใ่ ห้ได้เพือ่ สุขภาพของตนเองและเพือ่ ครอบครัว
พยาบาลให้คำแนะนำภรรยาผูป้ ว่ ยสนับสนุนการเลิกบุหรีข่ อง
ผูป้ ว่ ยโดยเข้าใจอาการหงุดหงิดของผูป้ ว่ ยจากการขาดนิโคติน
ขอให้ภรรยาอดทนและให้กำลังใจผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยและภรรยา
พึงพอใจทีพ่ ยาบาลสนใจเอาใจใส่เรือ่ งการเลิกสูบบุหรีข่ อง
ผูป้ ว่ ย วางแผนติดตามการลงมือทำการเลิกบุหรี่ และส่งต่อ
ให้พยาบาลคลินกิ เลิกบุหรีต่ ดิ ตามผูป้ ว่ ยหลังจำหน่ายออก
จากโรงพยาบาล"
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ให้ตระหนักถึงความสำคัญทีต่ อ้ งเลิกบุหรี่ และผลลัพธ์ทม่ี ี
คุณค่ามากทีส่ ดุ คือผูป้ ว่ ยสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ถาวร แต่
อย่างไรก็ตาม ถ้าพบว่าผูป้ ว่ ยไม่สามารถเลิกได้ กลับมาสูบ
ใหม่ พยาบาลควรเข้าใจว่าผูส้ บู บุหรีต่ อ้ งใช้ความพยายาม
หลายครัง้ กว่าจะเลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ การกลับมาสูบใหม่จงึ
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการการเลิกบุหรี่ ซึง่ พยาบาลจะ
ต้องช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยน
วิธใี หม่ การบันทึกทางการพยาบาลจึงมีประโยชน์ทจ่ี ะเอือ้
ให้พยาบาล และทีมสุขภาพรู้จักผู้ป่วยและปัญหาของ
ผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรี่ การใช้กระบวนการพยาบาลทีเ่ ป็นขัน้ ตอน
ตามลำดับดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์
น้อยในการช่วยเลิกบุหรี่ ได้แนวคิดในการช่วยผูป้ ว่ ยแต่ละ
บุคคลเลิกบุหรี่ แต่สำหรับพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ อาจ
จะใช้กระบวนการพยาบาลและเนื้อหา อย่างผสมผสาน
ซึ่งเรียกว่า Circular nursing process ซึ่งพยาบาลผู้มี
ประสบการณ์มกั จะใช้กระบวนการพยาบาลแบบนี้ (Potter
& Frisch, 2009) เช่นการใช้กระบวนการพยาบาลและ
เนือ้ หา 5A อย่างผสมผสาน ขณะทีซ่ กั ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
(A1) ก็ประเมินผลความสำเร็จหรือความตั้งใจเลิกบุหรี่ที่
ผ่านมาของผูส้ บู บุหรีด่ ว้ ย (A3) หรือให้คำแนะเพือ่ เลิกบุหรี่
เมือ่ ซักประวัตคิ วามเจ็บป่วย โดยเชือ่ มโยงปัญหาสุขภาพ
กับการสูบบบุหรี่ของผู้ป่วย (Relevance) เป็นต้น ดังนั้น
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในทุกจุดทีม่ ผี มู้ าใช้บริการการพยาบาล
พยาบาลสามารถให้การช่วยเหลือ กระตุ้น และส่งเสริม
เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเลิกบุหรี่
และทำการเลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการ
ด้านสุขภาพรู้จักปกป้องตนเองเพื่อไม่ให้ได้รับควันบุหรี่
มือสอง เพือ่ ลดการเกิดโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีต่ อ่ ไป

ผูส้ บู บุหรีอ่ ยูใ่ นระยะกำลังเลิกบุหรี่ (Action)
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบัน
เลิกสูบบุหรีแ่ ล้ว อาจจะอยูใ่ นระยะกำลังเลิกบุหรี่ (Action)
คือ เลิกสูบบุหรี่ไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น การถามประวัติการ
สูบบุหรี่ (A1 : Ask) ว่า "คุณสูบบุหรีไ่ หม?" ถ้าได้คำตอบว่า
เคยสู บ แต่ ต อนนี ้ เ ลิ ก สู บ แล้ ว ต้ อ งถามต่ อ ว่ า "เลิ ก ได้
นานเท่าไรแล้ว?" ถ้าตอบว่าเลิกได้นาน เช่น 5 เดือนแล้ว
การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล คือ "ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระยะกำลัง
เลิกบุหรี่ เลิกบุหรีไ่ ด้นาน 5 เดือน พยาบาลให้การพยาบาล
โดยการให้คำแนะนำเพือ่ ช่วยเหลือ (A4 : Assist) และ A5
(Arrange follow up) เพื่อป้องกันการกลับมาสูบใหม่
(Relapse)" ตัวอย่างการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เช่น
"ผู้ป่วยอยู่ในระยะกำลังเลิกบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้นาน
5 เดือน ได้ให้คำชืน่ ชมทีผ่ ปู้ ว่ ยทำสิง่ ทีด่ ๆี ให้กบั ตนเอง โดย
ลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ได้ให้
คำแนะนำเพือ่ ช่วยเหลือป้องกันการกลับมาสูบใหม่โดยใช้
หลัก 5D เมือ่ อยากสูบบุหรี่ และเมือ่ ถามผูป้ ว่ ยว่าคิดอย่างไร
ต่อวิธีการป้องกันการกลับมาสูบบุหรี่อีก ผู้ป่วยบอกว่า
ตนเองใช้วธิ คี ดิ ถึงเป้าหมายและเป็นห่วงสุขภาพตนเองทำให้
ตนเองยังไม่สบู บุหรีอ่ ยูไ่ ด้ พยาบาลวางแผนติดตามผูป้ ว่ ย
ทางโทรศัพท์"
จะเห็นว่า การช่วยผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการด้านสุขภาพ
ให้เลิกบุหรี่ พยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินระยะของการเลิกบุหรี่ เพื่อให้การพยาบาลที่
เหมาะสมกับระยะนัน้ ๆ การบันทึกทางการพยาบาลจะเป็น
ข้อมูลว่าพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่องอะไรและ
อย่างไร รวมทัง้ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยซึง่ เป็นผลลัพธ์ท่ี
แสดงถึงการเปลี่ยนความคิดทัศนคติของผู้สูบบุหรี่ หรือ
เปลี่ยนระยะของการเลิกสูบบุหรี่จากไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่
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