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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของ
การชวยเลิกบุหรี่แบบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
คลินิกโรค เบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิก
วัณโรค และคลินกิ อายุรกรรม โดยมีรปู แบบการใหคาํ ปรึกษา
รายบุคคล รายกลุม เหมือนกับที่ดําเนินงานในคลินิกอด
บุหรี่ ยกเวนการติดตามหลังบําบัดจะใหบริการ เมือ่ ผูป ว ย
มาพบแพทยทุกครั้ง และสรางแนวรวมการชวยเลิกบุหรี่
โดยใหผูปวยโรคเรื้อรังเปนผูชักชวนบุคคลในครอบครัวให
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางคือผูปวยโรคเรื้อรังที่
สูบบุหรีท่ กุ คนทีม่ ารับบริการในคลินกิ โรคเบาหวาน คลินกิ
โรคความดันโลหิตสูง คลินกิ วัณโรค และคลินกิ อายุรกรรม
ในปงบประมาณ 2555 และ2556 รวบรวมขอมูลโดยแบบ
บันทึกการบําบัดชวยเลิกบุหรี่ วิเคราะหขอ มูลโดยหาคา รอยละ

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-square test
ผลการศึกษาพบวา อัตราการเลิกบุหรี่สําเร็จของ
การชวยเลิกบุหรี่แบบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
คลินกิ โรคเรือ้ รัง ในปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ
2556 เทากับรอยละ 44.8 และรอยละ 63.8 ตามลําดับ ซึง่
เมื่อเปรียบเทียบกับการเลิกบุหรี่สําเร็จของคลินิกอดบุหรี่
ในเวลาเดียวกัน คือ รอยละ 33.3 และรอยละ 32 ตามลําดับ
พบวาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.05) และ
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ คี นในครอบครัวสูบบุหรีส่ ามารถชักชวน
ใหคนในครอบครัวลดปริมาณการสูบบุหรี่ ทําบานปลอด
บุหรีไ่ ด คิดเปนรอยละ 43.7 และรอยละ 47.3 ในปงบประมาณ
2555 และปงบประมาณ 2556 ตามลําดับ

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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Abstract
The objective of this research was to examine the effectiveness of a one stop service for smoking
cessation in a chronic disease clinic. It included individual and group counseling sessions as it was at the
tobacco cessation clinic. The additional strategies were the cessation follow-up every visit at the clinic and
cessation network among patients with chronic disease and their families. Sample was patients with chronic
disease, currently smoking, received health care services for diabetes, hypertension, tuberculosis, and
other medical diseases who came to the clinic during the fiscal year of 2012 to 2013. Data collection was
performed by using the smoking cessation record form. Percentage, mean, standard deviation, and Chi-square
test were employed for data analysis.
Results reveal that successful percentage of quit smoking in patients with chronic diseases were 44.5
and 63.8, respectively. These percentages were significant greater than those at the smoking cessation
clinic in the same fiscal year (p < .05). Those patients could also influence their family members to reduce
smoking or created their smoke-free houses which were 43.7% and 47.3% respectively.

ความสําคัญของปญหา

ควบคุมยาสูบ ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ครั้งแรก ออกกฎหมายควบคุมยาสูบ มีการใหการศึกษา
รวมทัง้ การใหบริการเลิกบุหรี่ จากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2550 พบวา 2 ใน 3 ของผูสูบบุหรี่
เปนประจํา ที่มีอยูประมาณ 7 ลานคน ตองการเลิกบุหรี่
และเคยพยายามเลิกบุหรี่ดวยตนเองแตไมสําเร็จโดยมี
สาเหตุแตกตางกัน เชน หงุดหงิด เครียด อยากสูบ ซึ่งเปน
อาการของการถอนนิโคตินนั้นเอง ประเทศไทยไดมีการ
พัฒนาการบริการชวยเลิกบุหรี่โดยบุคลากรสุขภาพ ทั้ง
พยาบาล แพทย เภสัชกร ทันตแพทย มาระยะหนึ่ง และ
จากสถิตขิ องประเทศไทย พบวาอัตราการเลิกสูบบุหรีใ่ นป
พ.ศ. 2544, 2547 และ 2549 ของคนไทยคิดเปนรอยละ
18.29 17.94 และ 24.83 ตามลําดับ (ลักขณา เติมศิรกิ ลุ ชัย,
ศรัณญา เบญจกุล และมณฑา เกงการพานิช, 2552;
สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552)
ถึงแมจะมีนโยบายสนับสนุนการเลิกบุหรี่ โดยเปด
บริการคลินกิ อดบุหรีใ่ นโรงพยาบาลแตจากการดําเนินงาน

องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการติดบุหรีเ่ ปน
โรคเรือ้ รังอยางหนึง่ และการสูบบุหรีเ่ ปนปจจัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ทีก่ อ ใหเกิดโรคเรือ้ รังทีท่ กุ ขทรมานและนําไปสูค วามพิการ
เสื่อมสรรถภาพไดหลายประการ เชน โรคมะเร็งปอด
โรคถุงลมโปงพอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และกลามเนือ้
หัวใจขาดเลือด เปนตน พิษภัยของบุหรีน่ อกจากจะเกิดกับ
ผูส บู เอง ยังมีผลกระทบตอสุขภาพของผูไ ดรบั ควันบุหรีม่ อื สอง
โดยเฉพาะกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะของโรคอยูแลว
และการไดรับควันบุหรี่มือสองในปริมาณมากและนาน
มีโอกาสเปนมะเร็งสวนตางๆ เชนเดียวกับผูส บู (ประกิต
วาทีสาธกกิจ, 2550) องคการอนามัยโลกจึงไดรวมมือกับ
นานาประเทศคิดคนมาตรการและกลยุทธตา งๆ เพือ่ ควบคุม
การบริโภคยาสูบ ทั้งมาตรการทางสุขภาพ มาตรการทาง
สังคม มาตรการทางดานกฎหมาย และมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทยไดมกี ารควบคุมการบริโภค
ยาสูบอยางจริงจังมาตัง้ แต พ.ศ. 2534 มีการจัดตัง้ สํานักงาน
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วิธีดําเนินการวิจัย

ทีผ่ า นมา ก็พบปญหาในเรือ่ งการมีผสู บู บุหรีเ่ ขามารับบริการ
ทีค่ ลินกิ อดบุหรีจ่ าํ นวนนอยและการติดตามผูป ว ยหลังการ
บําบัดทําไดคอนขางนอย ทําใหอัตราการเลิกบุหรี่สําเร็จมี
จํานวนไมมาก และยังมีผสู บู บุหรีท่ ไี่ มสามารถเขาถึงบริการ
อีกเปนจํานวนมาก จากการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอด
บุหรีข่ องโรงพยาบาลอินทรบรุ ี จังหวัดสิงหบรุ ี ไดมนี โยบาย
ในการสงเสริมการเลิกบุหรี่ เปดบริการคลินิกอดบุหรี่ โดย
มีรูปแบบบริการคือ การใหคําปรึกษารายบุคคล รายกลุม
และประกาศนโยบายโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%
ประชาสัมพันธโทษพิษภัยของบุหรี่และการเลิกบุหรี่ให
ประชาชน หนวยราชการตาง ๆ ทราบ จากการดําเนินงาน
ดังกลาวพบวา มีผูเขารับการบําบัดในคลินิกอดบุหรี่และ
สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดสาํ เร็จในปงบประมาณ 2552, 2553
และ 2554 คิดเปนรอยละ 24.24, 31.41 และ 25.76 ตาม
ลําดับ (คลินกิ อดบุหรีโ่ รงพยาบาลอินทรบรุ ,ี 2554) ซึง่ การ
ดําเนินงานเนนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการชวยเลิกแบบ การ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ในคลินิก
โรคเรือ้ รัง ซึง่ มีผปู ว ยทีย่ งั สูบบุหรีอ่ ยูแ มจะเกิดพยาธิสภาพ
ของโรคแลวก็ตาม และการบําบัดแบบการใหบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จในคลินิกโรคเรื้อรังจะเพิ่มโอกาสการเขาถึง
การบําบัด รวมทั้งเชื่อมโยงสาเหตุของอาการตางๆ ที่พบ
ในโรคเรือ้ รัง และสามารถแกไขปญหาเรือ่ งการติดตามผล
หลังบําบัดทีพ่ บในคลินกิ อดบุหรีไ่ ด เพราะผูป ว ยตองมาพบ
แพทยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การชวยเลิกบุหรี่ไดสําเร็จสูงขึ้น

ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
สองกลุมวัดหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรังติดบุหรี่ ที่มา
รับการรักษาทีค่ ลินกิ โรคเบาหวาน คลินกิ โรคความดันโลหิตสูง
คลินิกโรควัณโรค คลินิกอายุรกรรม และคลินิกอดบุหรี่ใน
ปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556
เครื่องมือวิจัย ไดแก
1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
อาชีพ รายไดครอบครัว สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่สูบ
อายุในการสูบครั้งแรก ปริมาณการสูบในแตละวัน เหตุ
จูงใจที่ทําใหเลิก กําลังใจในการเลิก ประวัติการเคยเลิก
และอาการขาดนิโคติน
2. แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบ
บุหรี่ใช Fagerstrom Test for Nicotine Dependence
ของ Heatherton, Kozlowski, Freclcer, & Fagerstron,
(1991) เปนแบบประเมินมาตรฐานและนิยมใชในการ
ประเมินระดับการติดนิโคติน มีขอ คําถามจํานวน 6 ขอ โดย
คําตอบของแตละขอมีคะแนนตํ่าสุด คือ 0 และสูงสุดคือ 3
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดอางอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติ
สําหรับการบําบัดรักษาโรคติดบุหรีใ่ นประเทศไทยสําหรับ
แพทยและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (2552) โดยนํามาใช
คัดกรองระดับการติดนิโคตินของผูปวย เพื่อชวยในการ
วางแผนการบําบัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
โปรแกรมที่ใชในกระบวนการบําบัดเพื่อเลิกบุหรี่
เปน บริการชวยเลิกบุหรีแ่ บบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในคลินกิ โรคเรือ้ รัง ไดแก คลินกิ เบาหวาน คลินกิ ความดัน
โลหิตสูง คลินิกวัณโรค และคลินิกอายุรกรรม โดยใช
กระบวนการกลุม ใหการปรึกษาและการใหการปรึกษาราย
บุคคล เนนการสรางความตระหนักถึงผลกระทบของการ
สูบบุหรีก่ บั โรคเรือ้ รังทีเ่ ปนอยู เสริมแรงจูงใจดวยขอดีของ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาประสิทธิผลของการชวยเลิกบุหรี่แบบ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในคลินิกโรคเรื้อรัง
2. ศึกษาแนวทางการชวยเลิกบุหรี่ของญาติ
ผูปวย และการดําเนินงานบานปลอดบุหรี่ ในครอบครัว
ผูปวยโรคเรื้อรัง
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การเลิกบุหรี่กับสุขภาพ การควบคุมโรค กลวิธีการเผชิญ
ปญหา การแกไขอาการอยากสูบบุหรี่ซึ่งเปนรูปแบบการ
บําบัด เชนเดียวกับคลินิกอดบุหรี่ที่ดําเนินงานอยู แตจะ
แตกตางกันในสวนของการติดตามหลังการบําบัด ในคลินกิ
อดบุหรี่ จะกําหนดเวลาและการติดตามไว คือ 7 วัน 1 เดือน
3 เดือน 6 เดือนและ 1 ป แตในคลินกิ โรคเรือ้ รัง การติดตาม
หลังการบําบัดไมไดกําหนดเวลาแนนอน แตจะติดตามให
กําลังใจทุกครั้งที่ผูปวยมาพบแพทยตามนัด อาจจะเปน
1 เดือนหรือ 2 เดือนตอครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการใหความรู
เรื่องอันตรายของบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่มือสาม
ที่มีผลตอสุขภาพของผูปวยโรคเรื้อรังและคนในครอบครัว
รวมทั้งแนวทางการสรางแรงจูงใจ การพูดใหกําลังใจให
คนในครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่ และการทําบานใหปลอด
บุหรี่ โดยใหคําแนะนํารายบุคคล หรือเปนกลุม เพิ่มเติม
อีกดวย
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิตคิ า รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และ Chi – square test

จากขอมูลการติดตามผลการใหคําแนะนําผูปวย
โรคเรื้อรังที่มีสมาชิกครอบครัวสูบบุหรี่ เพื่อใหมีแนวทาง
การพูดคุยชักชวน สรางแรงจูงใจใหสมาชิกครอบครัวทีส่ บู
บุหรี่ ละ ลด เลิกบุหรี่ หรือทําบานปลอดบุหรี่พบวาใน
ปงบประมาณ 2555 สมาชิกครอบครัวผูปวยสามารถเลิก
บุหรี่ไดเกิน 1 ป รอยละ 3 สูบบุหรี่ลดลงรอยละ 29.3 ทํา
บานปลอดควันบุหรี่ (สูบบุหรีน่ อกบาน) รอยละ 43.7 และ
ในปงบประมาณ 2556 สมาชิกครอบครัวผูปวยสามารถ
เลิกบุหรีไ่ ดเกิน 1 ป รอยละ 3.8 สูบบุหรีล่ ดลงรอยละ 33.3
และทําบานปลอดควันบุหรีร่ อ ยละ 47.3

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานการชวยเลิกบุหรี่แบบการให
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในคลินกิ โรคเรือ้ รัง พบวาผูส บู บุหรี่
สวนใหญมขี อ มูลสวนบุคคลเหมือนกับผูส บู บุหรีท่ เี่ ขาบําบัด
ในคลินิกอดบุหรี่ กระบวนการชวยเลิกบุหรี่ในคลินิกโรค
เรือ้ รังเปนรูปแบบเดียวกับคลินกิ อดบุหรี่ ยกเวนการติดตาม
หลังการบําบัดทีจ่ ะไมกาํ หนดเวลาทีแ่ นนอนขึน้ อยูก บั การ
นัดมาพบแพทยครัง้ ตอ ๆ ไปของผูป ว ย ซึง่ จะทําใหมโี อกาส
ในการติดตามใหกําลังใจผูปวยอยางนอย 5 ครั้ง/ป และ
สามารถติดตามผูปวยไดทุกราย ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพ
และอัตราการเลิกบุหรีไ่ ดสาํ เร็จมากกวา การชวยเลิกบุหรี่
ในคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งจะพบปญหาในการติดตามหลังการ
บําบัดจึงทําใหอตั ราการเลิกบุหรีไ่ ดสาํ เร็จคอนขางตํา่ และ
การชวยเลิกบุหรี่แบบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
คลินิกโรคเรื้อรังทําใหผูปวยที่สูบบุหรี่ทุกรายสามารถเขา
ถึงบริการได และกระบวนการบําบัดสามารถสรางความ
ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่เชื่อมโยงกับพยาธิของโรคที่
ผูปวยเปนอยูใหเห็นไดอยางชัดเจน จึงเปนการสรางแรง
จูงใจใหผูปวยพยายามเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้นอกจากชวยเลิกบุหรี่ใหกับผูปวย
โรคเรื้อรังแลว การใหคําแนะนําผูปวยที่มีคนในครอบครัว
สูบบุหรี่ ใหรบั รูอ นั ตรายของควันบุหรีม่ อื สองและควันบุหรี่

ผลการวิจัย
ผูส บู บุหรีใ่ นคลินกิ โรคเรือ้ รังสวนใหญเปนเพศชาย
(รอยละ 88.5) เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ที่บําบัดในคลินิก
อดบุหรี่ (รอยละ 90.2 ) อายุเฉลีย่ และระยะเวลาทีส่ บู บุหรี่
ของผูสูบบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง 53 - 57 ป นานกวาของ
ผูปวยที่มารับบริการในคลินิกอดบุหรี่ คือ 30 - 45 ป
เปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ หลังการ
ติดตามผลการบําบัดครบ 1 ป ระหวางผูต ดิ บุหรีท่ ไี่ ดรบั การ
บําบัดแบบการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในคลินิกโรค
เรือ้ รังคิดเปนรอยละ 44.8 และ รอยละ 63.8 และผูต ดิ บุหรี่
ทีไ่ ดรบั การบําบัดในคลินกิ อดบุหรีต่ ามปกติ คิดเปนรอยละ
33.3 และ รอยละ 32 ในปงบประมาณ 2555 และ 2556
ตามลําดับ โดยการวิเคราะห ไคสแควร พบวามีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .001)
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มือสามที่มีผลตอสุขภาพของผูปวยและคนในครอบครัว
พรอมทั้งแนะนําแนวทางการพูดคุยเพื่อสรางแรงจูงใจให
คนในครอบครัว ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ซึง่ พบวา สามารถ
ทําใหผสู บู บุหรีใ่ นครอบครัวผูป ว ยเลิกสูบบุหรีไ่ ดจาํ นวนหนึง่
สวนที่เหลือแมยังไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดแตลดปริมาณ
การสูบลง และไมสบู บุหรีใ่ นบานทําใหเกิดบานปลอดบุหรี่
เปนจํานวนมากเกือบครึง่ หนึง่ ของจํานวนครอบครัวผูป ว ย
ทีม่ คี นในบานสูบบุหรีท่ งั้ หมด ซึง่ จะสงผลดีตอ สุขภาพของ
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังเองและคนในครอบครัว การจัดกิจกรรมใน
กลุมผูปวยที่มีญาติสูบบุหรี่ ดังกลาวนี้ทําใหเปนการเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงขอมูลเกีย่ วกับอันตรายของบุหรี่ แนวทาง
การเลิกบุหรี่ของผูสูบบุหรี่บางกลุมที่อยูในชุมชน ยังไม
เจ็บปวยจึงไมไดมาโรงพยาบาลหรือไมคิดอยากเลิกบุหรี่

จึงไมไดรบั บริการชวยเลิกบุหรี่ โดยใหผปู ว ยโรคเรือ้ รังทีต่ อ ง
มาโรงพยาบาลเปนประจําเปนผูเ ผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับบุหรี่
ใหผูสูบบุหรี่ในครอบครัวโดยตรง

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการชวยเลิกบุหรี่ แบบ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในทุกๆ คลินิกที่ใหบริการ
ผูปวย เพื่อใหผูสูบบุหรี่เขาถึงบริการชวยเลิกบุหรี่ไดมาก
ที่สุด และเพิ่มประสิทธิผลของการชวยเลิกบุหรี่
2. ควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางการชวยเลิก
บุหรีใ่ หกบั กลุม ผูส บู บุหรีท่ ไี่ มเจ็บปวยและอยูใ นชุมชนใหมี
โอกาสเขาถึงบริการเลิกบุหรี่ไดมากขึ้น
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