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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาผลของการ
รณรงคของชมรมผูไ รกลองเสียงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ในการใหความรูเ รือ่ งพิษภัยบุหรีแ่ กอาสาสมัครและผูน าํ ชุมชน
ในศูนยสุขภาพชุมชน ตอความรูเรื่องโทษภัยบุหรี่และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยการประเมินความรูโ ทษพิษภัย
บุหรี่ ของกลุม ตัวอยาง จํานวน 100 คน กอนและหลังการ
ใหความรู การใหกลุมตัวอยางไดเห็นผลกระทบของบุหรี่
โดยผูปวยมะเร็งกลองเสียง ที่สามารถสื่อสารไดจริง การ
บรรยายโทษพิษภัยบุหรี่โดยแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดาน หู คอ จมูก และพยาบาลวิชาชีพจากคลินกิ อดบุหรี่
ระยะเวลาในการบรรยาย กลุม ละ 3 ชัว่ โมง ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ คือ ตุลาคม 2554-กันยายน 2555

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีความรูเรื่อง
โทษภัยบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ จากเดิมรอยละ 82 ทีส่ บู บุหรีจ่ าํ นวน
7 คน สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป จํานวน
6 คน ลดปริมาณการสูบลง 1 คน และมีความพยายามที่
จะเลิกสูบบุหรีต่ อ ไป กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบ
บุหรี่ เมือ่ ทราบถึงโทษพิษภัยของบุหรีท่ แี่ ทจริง ไดสมั ผัสกับ
ผูปวยที่เปนมะเร็งกลองเสียงจริงๆ สงผลใหเกิดความ
ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น ในผูที่ไมสูบบุหรี่
อยากใหขอ มูลโทษพิษภัยบุหรีแ่ ละการใหคาํ แนะนําในการ
เลิกสูบบุหรี่ในชุมชนของตนเองมากขึ้น สวนผูที่สูบบุหรี่มี
แรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
** นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
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Abstract
The objective of this study was to examine effects of a cigarette dangers campaign for village health
volunteers and community leaders delivered by the Laryngectomy Club. One hundred participants were
invited to join the program at the Sunpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathani province. This study was
conducted from October 2011 to September 2012. Laryngectomy patients from Sunpasithiprasong Hospital
had conducted the public campaign activities including, talking to laryngectomy patients about cigarette
smoke history, and attending a 3-hour discussion with the EENT specialist and registered nurses from
smoking cessation clinic, Sunpasithiprasong Hospital. All participants were asked to complete the pretest
and posttest questionnaires.
Results reveal that participants gained knowledge about dangers of cigarette smoke. In addition, 6
out of 7 participants, who were current smokers, quitted smoking for at least one month and the other one
could reduce numbers of cigarettes. All participants realized that the public campaign from laryngectomy
patients about the dangers of cigarette smoke could impress them. Non-smoking participants would like to
share these essential information to other people in their communities. For current smokers, they were
impressed and had high motivation to quit smoking.

ความสําคัญของปญหา
จากสถิติขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2545
พบวา มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกปละ 4 ลานคน
หรือวันละ11,000 คน และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป โดยการ
คาดคะเนทางระบาดวิทยาวาในอีก 20 ปขางหนา จํานวน
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มขึ้นเปนปละ 10 ลานคน
หรือ นาทีละ 20 คน โรคที่มีสาเหตุจากบุหรี่เปนสาเหตุ
หลักที่ทําใหผูใหญเสียชีวิต 1 ใน 10 คนทั่วโลก ภายในป
พ.ศ. 2573 ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเปน ในทุกๆ 6 คน จะมีคนที่
เสียชีวติ ดวยโรคทีม่ สี าเหตุจากบุหรี่ 1 คน ซึง่ เปนอัตราการ
สูญเสียชีวิตมากกวาสาเหตุอื่น ถาแนวโนมยังเปนเชนนี้
คนจํานวนประมาณ 650 ลานคนที่จะกลายเปนสาเหตุ
สําคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกมากกวาการเสียชีวติ จาก
โรคเอดส การเสียชีวติ ของมารดาหลังคลอด อุบตั เิ หตุทาง
รถยนต การฆาตกรรมและการฆาตัวตายรวมกัน (ประกิต

วาทีสาธกกิจ, 2552) การสูบบุหรี่ จึงจัดเปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญในการเกิดโรค โดยพบวาปริมาณการสูบและระยะ
เวลาการสูญบุหรีแ่ ปรตามปจจัยเสีย่ ง ในการศึกษาทางการ
แพทยทสี่ าํ คัญทีแ่ สดงถึงปจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากบุหรี่ คือการ
ศึกษา case-control โดย Dr.Ernst Wynder บงถึงความ
สัมพันธของการสูบบุหรี่กับการปวยเปนมะเร็งชองปาก
มีการศึกษาวาทัง้ การสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราเปนสาเหตุหลัก
ของโรคมะเร็งของอวัยวะสวนหู คอ จมูก โดยในหลาย
การศึกษาสรุปวา การสูบบุหรีเ่ พิม่ ความเสีย่ งในการเกิดโรค
3 -12 เทาในการเกิดโรค (Boyle et al., 1990)
การชวยเหลือใหเลิกบุหรีใ่ นชุมชนโดยมีคณะกรรมการ
หมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สํารวจการ
สูบบุหรี่ วางแผนการดําเนินการ จูงใจและสงเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ คนทีเ่ ลิกสูบบุหรีส่ าํ เร็จไดเนือ่ งจากมีความ
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ตั้งใจจริงละเลิกไดดวยเอง ไดแก ความเขมแข็งของชุมชน
และความมุง มัน่ ของผูน าํ ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ทีม่ คี วามจริงใจใหความชวยเหลือและใหกาํ ลังใจแกผเู ลิก
บุหรี่สมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ไดแรงบันดาลใจจากบุคคลสําคัญใน
ครอบครัวและการติดตามใหคาํ ปรึกษาจากพยาบาลชุมชน
อยางใกลชดิ (รัชนี มิตกิตติ และ อัญชัญ เกียรติพรศักดา,
2554) ผูที่เลิกบุหรี่ไดบางรายเขามาที่คลินิกเลิกบุหรี่โดย
ไมขอรับยาใดๆ นอกจากคําแนะนําเทานั้น เขาบอกวา
“ขอเลิกดวยใจ” คิดวาตั้งใจจะเลิกก็เลิกได ถาไดวางแผน
การเลิกบุหรี่โดยการสูบลดลง เนื่องจากตัวเองสูบมานาน
และอายุมากแลว ตั้งใจวาจะไมซื้อบุหรี่อีกและไมขอ หรือ
รับบุหรี่จากใครและจะมาตามนัดทุกครั้ง ในที่สุดก็ทําให
เลิกบุหรีไ่ ดสาํ เร็จ นีค่ อื ผูท เี่ ขามาบําบัดดวยใจจริง (กรองจิต
วาทีสาธกกิจ, 2551, 2552, 2554) แนวทางการแกไขปญหา
การสูบบุหรีข่ องชุมชนโดยชุมชนทีส่ อดคลองกับวิถชี วี ติ และ
ความตองการของชุมชนเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหสามารถจัดการปญหาสูบบุหรีท่ สี่ ง ผลกระทบ
ตอสุขภาพของสมาชิกชุมชนไดดวยสมาชิกในชุมชนเอง
โดยมีคาใชจายตํ่าในการดําเนินการ จึงเปนการประหยัด
คาใชจายที่ไมจําเปนของประเทศชาติ เปนสิ่งคุมคาและ
เหมาะสมในยุคภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ควรสนับสนุนใหมี
การพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ตอไป (มลทา ทายิดา และ
สุรินธร กลัมพากร, 2554) การรณรงคพิษภัยบุหรี่ใหกับ
กลุม ประชาชนทีส่ บู บุหรี่ ตองใชเทคนิคหลายอยางไมมสี ตู ร
ตายตัวแลวแตบริบทของกลุม คนทีจ่ ะใช แตสงิ่ หนึง่ ทีผ่ วู จิ ยั
เชื่อคือ ตัวของผูที่สูบบุหรี่เอง จะมีจิตใจที่อดทน เขมแข็ง
และมีความตั้งใจที่จะเลิก ประกอบกับสิ่งแวดลอมสังคม
ครอบครัว ใหกําลังใจอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
ชมรมผูไ รกลองเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 โดยเปน
ลําดับที่ 22 ของประเทศไทย อยูในความรับผิดชอบของ
กลุมงานโสต ศอ นาสิก ไดจัดทําโครงการฝกพูดโดยใช
หลอดอาหารในผูไรกลองเสียง ฝกตอเนื่องทุก 3 เดือน

ในปงบประมาณ 2548 จัดโครงการฝกพูดทุก 2 เดือน และ
ในปงบประมาณ 2549 ถึงปจจุบัน จัดโครงการฝกพูดทุก
1 เดือน เนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เริ่มจากป พ.ศ. 2547
–พ.ศ. 2553 มีผตู ดั กลองเสียงเขาโครงการฟน ฟูสมรรถภาพ
การพูดของผูไรกลองเสียง โดยใชหลอดอาหาร ชมรมผูไร
กลองเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จํานวน 80 คน
โดยมีวทิ ยากรจากสมาคมผูไ รกลองเสียงแหงประเทศไทย
แพทยและบุคลากรกลุม งานโสต ศอ นาสิก ใหการชวยเหลือ
และดูแลสมาชิกชมรมเพือ่ ใหสามารถสือ่ สารไดเชนคนปกติ
และมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดํารงชีพไดอยางมีความสุข
รวมทัง้ มีการพัฒนาสมาชิกใหเปนครูฝก พูด โดยสงไปอบรม
ที่กรุงเทพและมาชวยฝกสมาชิกที่เหลือในชมรมผูไรกลอง
เสียง ไดเห็นความสําคัญในการรณรงคพษิ ภัยบุหรี่ ซึง่ เปน
สาเหตุสาํ คัญทําใหเกิดโรคเรือ้ รังตางๆ และโรครุนแรง เชน
มะเร็งกลองเสียง ทําใหเกิดการสูญเสียโอกาส เกิดผลกระทบ
ตอรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ตามมา กลุม งานโสต
ศอ นาสิก ชมรมผูไ รกลองเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จึงจัดโครงการรณรงคพษิ ภัยบุหรีข่ องผูไ รกลองเสียงขึน้ เพือ่
ใหประชาชนทัว่ ไปและประชาชนกลุม เสีย่ ง ไดตระหนักถึง
ภัยรายแรงของบุหรี่ โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาผลของ
การรณรงคเรื่องพิษภัยบุหรี่แกอาสาสมัครและผูนําชุมชน
ในศูนยสขุ ภาพชุมชน ในเขตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ตอความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนอาสาสมัครและผูน าํ ชุมชน ในศูนย
สุขภาพชุมชน ในเขตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
กลุม ตัวอยาง จํานวน 100 คน เลือกแบบอาสาสมัคร
เครือ่ งมือการวิจยั แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปความรู
เรื่องโทษของบุหรี่ ภาพพลิกโทษพิษภัยบุหรี่/วีดีทัศนปอด
ถูกตัด/แผนพับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่/แผนพับความรู
เรือ่ งมะเร็งกลองเสียง/ผูป ว ยมะเร็งกลองเสียงทีผ่ า ตัดกลอง
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เสียงแลว
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ผูว จิ ยั รักษาความลับของกลุม ตัวอยาง และบอกให
ทราบวาการเขารวมหรือไมเขารวมการวิจยั จะไมมผี ลกระทบ
ใดๆตอกลุมตัวอยางสามารถบอกยุติการใหความรวมมือ
ในขั้นตอนใดได สําหรับการนําเสนอขอมูลทําในภาพรวม
เฉพาะในการเสนอเชิงวิชาการ
พื้นที่ดําเนินการ ศูนยสุขภาพชุมชนวัดไต ศูนย
สุขภาพชุมชนปทุมมาลัย ศูนยสุขภาพชุมชนชยางกรู
ศูนยสขุ ภาพชุมชนทาวังหินศูนยสขุ ภาพชุมชนปทุมวิทยากร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาแพทย พยาบาลและบุคลากรที่
เกีย่ วของในกลุม งานโสต ศอ นาสิก เพือ่ แตงตัง้ คณะทํางาน
2. ติดตออาสาสมัครสมาชิกชมรมผูไ รกลองเสียง
ที่อาสาสมัคร เพื่อเขารวมโครงการ
3. ติดตอเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เพื่อประสานกับ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค
ขั้นดําเนินการ
1. แจงสมาชิกชมรมผูไรกลองเสียงทราบถึง
วัตถุประสงค
2. ชีแ้ จงศูนยสขุ ภาพชุมชนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ในเขตรับผิดชอบ
3. ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค แจงกลุมเปาหมาย

4. สรางองคความรูแกกลุมเปาหมายโดยแพทย
โสต ศอ นาสิก และทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. สมาชิกผูไ รกลองเสียงอุทศิ ตนเองเปนวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณ
6. ซักถามปญหาในชุมชนคนหาผูที่สูบบุหรี่ ใช
หลัก 5 A (ถนนปชต)และแนะนํา Quitline 1600
7. สรุปผลการออกชุมชน เพือ่ การดําเนินตอเนือ่ ง
ชนิดของงานวิจยั เปนการวิจยั กึง่ ทดลอง โดย
การประเมินความรูโ ทษพิษภัยบุหรี่ ของกลุม ตัวอยาง กอน
และหลังการใหความรู การใหกลุม ตัวอยางไดเห็นผลกระทบ
ของบุหรีโ่ ดยผูป ว ยมะเร็งกลองเสียง ทีส่ ามารถสือ่ สารไดจริง
การบรรยายโทษพิษภัยบุหรี่โดยแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดาน หู คอ จมูก และพยาบาลวิชาชีพจากคลินิกอด
บุหรี่
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชสถิติ รอยละ วิเคราะห
เนื้อหาเปนความเรียงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน
เปนชาย 15 คน และเปนหญิง 85 คน ไมสูบบุหรี่ 93 คน
และสูบบุหรี่ 7 คน
กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่ที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้นจากจํานวนรอยละ 65 เปน รอยละ 82 ผูที่สูบบุหรี่
จํานวน 7 คนสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป
จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 85.7 ลดปริมาณการสูบลง
1 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และมีความพยายามที่จะเลิก
สูบบุหรี่ตอไป (ตาราง 1)
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ตาราง 1 จํานวน และ รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรู และ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ความรูและพฤติกรรมการสูบบุหรี่

จํานวน (คน)

รอยละ

65
82

65.0
82.0

6
1

85.7
14.3

มีความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่เหมาะสม (n = 100)
- กอนกิจกรรมโครงการ
- หลังกิจกรรมโครงการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (n = 7)
- หยุดสูบได 1 เดือน
- ลดปริมาณการสูบ

การอภิปรายผลการวิจัย
บุหรีต่ น แบบ ในอําเภอทุง ฝน จังหวัดอุดรธานี (รัชนี มิตกิตติ
และ อัญชัญ เกียรติพรศักดา, 2554) ทีป่ ระชาชนในชุมชน
ที่สูบบุหรี่คิดวาหากเขาตั้งใจจะเลิกก็เลิกไดโดยไมตองใช
ยา ลดจํานวนบุหรี่ที่สูบลง จนสามารถเลิกไดในที่สุด

จากผลการศึกษา พบวา กลุม ตัวอยางทัง้ ทีส่ บู บุหรี่
และไมสบู บุหรีเ่ มือ่ ทราบถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และไดพดู
คุยกับผูป ว ยเปนมะเร็งกลองเสียง สงผลใหเกิดความตระหนัก
ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น ในผูที่ไมสูบบุหรี่มีความ
ตองการขอมูลโทษพิษและภัยบุหรี่ และตองการคําแนะนํา
ในการเลิกสูบบุหรีเ่ พือ่ เผยแพรในชุมชนของตนเองมากขึน้
สวนกลุมผูสูบบุหรี่มีแรงจูงใจที่จะเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั เรือ่ งรูปแบบการพัฒนาชุมชนปลอด

ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนการรณรงคความตระหนักถึงโทษพิษ
ภัยบุหรี่โดยผูไรกลองเสียงเพิ่มขึ้นในกลุมประชาชนทั่วไป
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