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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุDมเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุDมตัวอยDางคือ ผูCสูบบุหรี่กลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด อยูDในระยะลังเลใจ
จํานวณ 26 ราย คัดเลือกกลุDมตัวอยDางแบบเจาะจงตามเกณฑ มีวิธีดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะหปTญหา
และทบทวนวรรณกรรม 2) พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ ประกอบดCวย โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิ กบุหรี่ ฯ แผนการสอนโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิ กบุหรี่ ฯ
สําหรับ ผูCวิจัย สื่อที่ใชC ในโปรแกรม และแบบบันทึ กในโปรแกรม 3) ทดสอบโปรแกรมกับกลุD มตัวอยD างและ
ประเมินผลโดยใชCแบบสอบถามการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ และแบบสอบถามพฤติกรรม
การเลิกบุหรี่ ซึ่งมีคDาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทDากับ 0.82 และ 0.82 ตามลําดับ วิเคราะหขCอมูลโดย
ใชCสถิติทีคูD
ภายหลังไดCรับโปรแกรม พบวDา คะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่และ
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรมอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -6.20 และ -9.06 ตามลําดับ,
p < .001). และมีผูCที่สามารถหยุดบุหรี่ไดCจํานวน 10 ราย ดังนั้นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิก
บุหรี่ฯ สามารถชDวยเหลือใหCผูCสูบบุหรี่หยุดบุหรี่ไดC
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลิกบุหรี่, โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่, กลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
Abstract
This research aimed to develop and evaluate the effect of the behavioral change
program for smoking cessation among smokers in risk group of cardiovascular disease. The
sample was 26 smokers in risk group of cardiovascular disease with contemplation stage
were selected by purposive. The studying period was divided into 3 phases: 1) problems
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analysis and literature review, 2) development of the behavioral change program for smoking
cessation, consisted of the 8 weeks of behavioral change program for smoking cessation
plan, education plan, instructional media in program, and form in program. 3) program
testing with the subjects for 8 weeks and evaluated by using a self-efficacy in smoking
questionnaire and behavior in smoking questionnaire (Cronbach's alpha coefficient was 0.82,
& 0.82). Data were analyzed using Paired t-test
The findings showed that after the subjects participated in the program, a mean
score of self-efficacy in smoking and behavior in smoking were higher than before (t = -6.20
& -9.06, p < .001) and 10 persons was able to quit smoking. These findings indicated that
behavioral change program for smoking cessation could increase smoking cessation.
Keywords: Smoking Cessation, The behavioral change Program for smoking cessation,
Smokers in risk group of cardiovascular disease
บทนํา
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปoนโรคที่กําลังเปoนปTญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก ในปp พ.ศ. 2559
องคการอนามัยโลกเปrดเผยวDา มีผูCเสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 17.9 ลCานคนตDอปp (WHO, 2017) สําหรับประเทศ
ไทย อัตราการปwวยดCวยโรคหัวใจและหลอดเลือดตDอประชากรแสนคนตั้งแตDปp พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558
เทDากับ 412.70, 427.53, 431.91, 407.70 และ 501.13 ตามลําดับ และ อัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดตDอประชากรแสนคน ในปp พ.ศ 2555 ถึง พ.ศ. 2559 เทDากับ 23.4, 26.9, 27.8, 29.9, และ 32.3
ตามลําดับ (ณัฐธิวรรณ, อลิสรา, และสราญรัตน, 2557) ซึ่งจากสถานการณการเพิ่มขึ้นของผูCปwวยและผูCเสียชีวิต
ดังกลDาว สะทCอนใหCเห็นวDาบุคคลากรและหนDวยงานสาธารณสุขควรจัดการกับปTญหานี้อยDางเรDงดDวน
การสูบบุหรี่เปoนปTจจัยเสี่ยงหลักที่ทําใหCเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (WHF, 2018) ซึ่งจากสถิติการ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดดังกลDาวที่ขCางตCน พบวDา ผูCเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 3 ลCานคน มี
ประวัติการสูบบุหรี่และไดCรับควันบุหรี่มือสองรDวมดCวย (WHO, 2017) ซึ่งปTจจุบันมีผูCสูบบุหรี่ประมาณ 1,100
ลCานคนทั่วโลก (WHO, 2018) และมีผูCเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึงปpละ 5.4 ลCานคน มีการคาดการณไวCวDาในปp
พ.ศ. 2573 จะมีผูCเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปoน 8 ลCานคนตDอปp หากยังไมDมีมาตรการใดในการควบคุม
การสูบบุหรี่ สําหรับประเทศไทย ปTจจุบันมีผูCสูบบุหรี่ประมาณ 10.7 ลCานคน และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปpละ
ประมาณ 50,710 คน (ประกิต, 2560) โดยผูCอยูDอาศัยนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวDาในเขต
เทศบาลในทุกรอบการสํารวจ และภาคใตCยังคงมีอัตราการสูบบุหรี่สู งที่สุด (ศิริวรรณและปวีณา, 2561)
เนื่องมาจากวิถีชีวิตของผูCสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูDทางภาคใตCสDวนใหญDที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํา
สวนยางพารา ทําใหCมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดจากการที่ยางพารามีราคาตกต่ํา รวมถึง
มีการดํารงชีวิตในหCวงเวลาแตกตDางกับอาชีพอื่น (วิภาพร, ชลลดา, อุษณีย, ขนิษฐา, 2560) จึงทําใหCการเลิก
บุหรี่ในคนกลุDมนี้เปoนไปไดCยาก
จากปTญหาดังกลDาว ทางภาครัฐบาลจึงมีการกําหนดนโยบายในการชDวยเหลือผูCสูบบุหรี่ โดยการเปrดใหC
คํ า ปรึ ก ษาสายดD ว นเลิ ก บุ ห รี่ การจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน การใหC บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ โ ดย
อาสาสมัครสาธารณสุข แตDทั้งนี้พบวDาการใหCบริการยังมีขCอจํากัด ไดCแกD คลินิกบุหรี่อยูDรDวมกับคลินิกจิตเวช ทํา
ใหCไมDมีใครกลCาเขCารับบริการ การใหCคําไปปรึกษาทางโทรศัพทยังมีระบบสDงตDอไมDชัดเจน (โครงการประเมิน
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เทคโนโลยีและนโยบายดCานสุขภาพ, 2557) อีกทั้งผูCสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูDในชุมชนสDวนใหญDประกอบอาชีพทําสวน
ยางพาราดังที่กลDาวมาขCางตCน มีหCวงเวลาที่แตกตDางจากผูCที่ประกอบอาชีพอื่น จึงตCองมีการใหCบริการเชิงรุกใน
การชDวยเหลือผูCสูบบุหรี่กลุDมนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวDา ในปTจจุบันมีผูCสนใจศึกษาวิธีการสDงเสริมการเลิกบุหรี่โดยใชCแนวคิด
และทฤษฏีที่หลากหลาย โดยเฉพาะทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการศึกษาของเบญจมาส
วันเพ็ญ สุรินธร และนันทวัช (2555) เปoนการศึกษากึ่งทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประยุกตทฤษฏี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ของเจCาหนCาที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลศิริราช
จํานวน 60 คน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุDมทดลอง เปoนระยะเวลา 8
สัปดาห ผลการทดลองพบวDา การรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรี่ ดีขึ้นกวDากDอนการทดลองและกลุDมควบคุมอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) อยDางไรก็ตาม การศึกษาที่
ผDานมา พบวDาการชDวยเลิกบุหรี่ในกลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชนยังพบไดCนCอย ผูCวิจัยจึงเลือก
ทฤษฏีนี้มาใชCเปoนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ในผูCสูบบุหรี่กลุDม
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อใหCผูCสูบบุหรี่กลุDมนี้สามารถหยุดบุหรี่ไดC สDงผลตDอการชDวยลดอัตราการเกิด
และเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตไดC
วัตถุประสงคGของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่กDอนและหลังการไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ฯ
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูCวิจัยพัฒนาโปรแกรมการพยาบาล โดยใชCแนวคิดทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Transtheoretical Model) ของโปรชาสกาและไดคลิเมนเตC (Prochaska and Diclemente,
1982) ซึ่งประกอบโดยโครงสรCางหลัก 4 หลักการสําคัญ คือ (1) ระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage
of change) (2) ความสมดุลการตัดสินใจ (decisional balance) (3) การรับรูCความสามารถของตนเองและสิ่ง
เยCายวนใจ (self-efficacy and temptation) และ (4) กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (process of
change) (อุมาพร, 2555) เพื่อสนับสนุนใหCผูCสูบบุหรี่กลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดมีการปฏิบัติตัวในการ
เลิกบุหรี่ที่สอดคลCองกับบริบทและวิถีชีวิตของตนเองจนสามารถเลิกบุหรี่ไดCอยDางยั่งยืน โดยเริ่มจากการประเมิน
ระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุDมตัวอยDาง หลังจากนั้นจึงจัดกิจกรรมเพิ่มความสมดุลของการตัดสินใจ
ในการเลิกบุหรี่ เพื่อใหCกลุDมตัวอยDางเห็นขCอดีของการเลิกบุหรี่มากกวDาขCอเสียของการเลิกบุหรี่ แตDทั้งนี้กลุDม
ตัวอยDางที่อยูDในระยะนี้ยังคงมีการรับรูCความสามารถของตนเองในระดับต่ํา จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการ
รับรูCสามารถของตนเอง เพื่อใหCกลุDมตัวอยDางสามารถเผชิญกับสิ่งเยCายวนใจไดC โดยทั้งขั้นตอนของการสรCาง
ความสมดุลของการตัดสินใจในการเลิกบุหรี่และการสรCางการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ จะ
ใชCกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (process of change) เปoนกลไกในขับเคลื่อนเพื่อใหCกลุDมตัวอยDางมีการ
รับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ดีขึ้นภายหลังการทดลอง และสามารถ
สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยไดCดังภาพ 1
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ภาพ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพั
การพัฒนาโปรแกรมปรั
นาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ตDอการเลิกบุหรี่ของ
กลุDมเสี
มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด และศึ
และ กษาผลของโปรแกรมจากคะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของ
ตนเองในการเลิกบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ กลุDมตัวอยDางเปoนผูCสูบบุหรี่ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ที่มีความเสี
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปานกลางถึงสูงอันตราย ระหวDางเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
สิงหาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ปo น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development)
Development
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โครงรDางวิจัยผDานการ
พิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รหัส PSU IRB 2019 – Nst 006
ประชากรและ มตัวอยาง
ประชากรและกลุ
ประชากร คื อ ผูC สู บ บุ ห รี่ ทั้ ง เพศชายเเละหญิ ง ที่ อ าศั ย อยูD ใ นอํ า เภอบC า นนาเดิ ม
จังหวัดสุราษฏรธานี
กลุDมตัวอยDาง คือ ผูCสูบบุหรี่ทั้งเพศชายเเละหญิง ที่อาศัยอยูDในตําบลนาใตC อําเภอ
บCานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ตามเกณฑคุณสมบัติที่เจาะจง โดยมีเกณฑในการคัดเขCา (inclusion criteria)
ไดCแกD (1) มีความเสี่ยงโรคหัวใจเเละหลอดเลื
วใจเเละหลอดเลือดในระดับปานกลางถึงสูงอันตราย (2) อยูDในระยะลังเลใจ (3) ใน
รายที่อายุมากกวDา 60 ปp ขึ้นไปผDผDานการทดสอบสภาพสมองเสื
นการทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องตCน ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002)
(4) สามารถติดตDอสื่อสารทางโทรศั
อสารทางโทรศัพทและติดตDอเขCาเยี่ยมบCานไดC และเกณฑในการคัดออก (exclusion
criteria) ไดCแกD กลุDมตัวอยDางที่ไมD
ไมDอยูDตลอดระยะเวลาการศึกษา
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดCวย 3 สDวน ดังนี้
1. เครื่องมือการคัดกรองกลุDมตัวอยDาง ไดCแกD ตารางประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือด (color chart) เครื่องมือประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อม
เบื้องตCน ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ในรายที่มีอายุมากกวDา 60 ปpขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใชCในการเก็บรวบรวมขCอมูล ไดCแกD เเบบสอบถามขCอมูลสDวนบุคคลและขCอมูล
พื้นฐานการเสพติดบุหรี่ เเบบประเมินระดับการเสพติดนิโคติน เเบบสอบถามการรับรูCความสามารถของตนเอง
ในการเลิกบุหรี่ ซึ่งเปoนมาตราวัดเเบบประเมินคDา (rating scale) 4 ระดับ และแบบสอบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่
ซึ่งเปoนมาตราวัดเเบบประเมินคDา (rating scale) 3 ระดับ โดยนําเเบบสอบถามการรับรูCความสามารถของ
ตนเองในการเลิกบุหรี่และแบบสอบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ไปวิเคราะหหาคDาความสอดคลCองภายใน โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งสองแบบสอบถามไดCคDาความเชื่อมั่น
เทDากับ .82
2. ขั้นตอนการวิจัย แบDงเปoน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหปTญหาและทบทวนวรรณกรรม โดยใชCกรอบ PICO (P = population
คือ ผูCสูบบุหรี่โรคเรื้อรัง และ ผูCสูบบุหรี่ทั่วไป, I = intervention คือ โปรแกรมเลิกบุหรี่ และ smoking
cessation program, C = comparison คือ เปรียบเทียบกับการพยาบาลแบบปกติ, O = Outcome คือการ
เลิกบุหรี่, smoking cessation) เพื่อคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการพัฒนาโปรแกรม สืบคCนจาก
ฐานขCอมูล ThaiLIS และ Google scholar ระหวDางปp พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560 ประเมินคุณภาพและระดับ
ความนDาเชื่อถือโดยใชCเกณฑสถาบันโจเเอนนาบริกส (JBI, 2014) เปoนงานวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุDมวัดผล
กDอนและหลังการทดลอง จํานวน 7 เรื่อง และงานวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุDมเดียววัดผลกDอนและหลังการทดลอง
จํานวน 2 เรื่อง
ระยะที่ 2 พั ฒนาโปรแกรมการพยาบาลตามหลั กฐานเชิ งประจั กษ ซึ่งประยุ กตใชCทฤษฏี
ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Transtheoretical Model) ของโปรชาสกา และไดคลิ เ มนเตC
(Prochaska and Diclemente, 1982) สรCางเปoนโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ
โปรแกรม ประกอบดCวย โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ แผนการสอนโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สําหรับผูCวิจัย สื่อที่ใชCในโปรแกรม และแบบบันทึกในโปรแกรม พรCอมทั้งนําไป
ศึกษานํารDองกับผูCสูบบุหรี่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุDมตัวอยDาง จํานวน 3 คน ซึ่งพบวDาเนื้อหาที่ใหCความรูC เปoน
ภาษาทางวิชาการเกินไป ผูCวิจัยจึงไดCปรับภาษาใหCเขCาใจงDาย แตDยังคงเนื้อความเดิมไวC
ระยะที่ 3 ทดสอบและประเมินผลโปรแกรม โดยนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบกับกลุDม
ตัวอยDางจํานวน 26 คน ใชCเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 8 สัปดาห และประเมินผลโปรแกรมโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกบุหรี่กDอน
และหลังไดCรับโปรแกรม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ ประกอบดCวยขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage of change) ซึ่งเปoนเกณฑที่ใชCใน
การคัดกลุDมตัวอยDางเขCาการศึกษา โดยกลุDมตัวอยDางอยูDในระยะลังเลใจ
2. การดําเนินกิจกรรม (สัปดาหที่ 1) เปoนการเก็บรวบรวมขCอมูลทั่วไปและขCอมูลพื้นฐานการ
เสพติดบุหรี่ หลังจากนั้นจัดกิจกรรมโดยใชCกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบดCวยกิจกรรม “รูCทัน
บุหรี่” (Consciousness raising) กิจกรรม “คุณรูCสึกอยDางไร” (Dramatic relief) กิจกรรม “บุหรี่ดีหรือรCาย”
(Environmental re-evaluation) และกิจกรรม “นี่แหละฉันคนใหมD” (Self re-evaluation)
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3. การติดตาม (ติดตามทางโทรศัพทหลังเสร็จกิจกรรมในสัปดาหที่ 1 ไปแลCว 3 วัน, สัปดาหที่
3, 5, และ 6 และติดตามเยี่ยมบCานในสัปดาหที่ 7) เปoนการใหCคําปรึกษาตามระยะของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยประยุกตใชCกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Process of change) รDวมกับชุดขCอมูลแนว
ทางการใหCคําปรึกษา
4. การประเมิน (สัปดาหที่ 8) โดยประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเก็บรวบรวม
ขCอมูล ระดับการเสพติดนิโคติน การรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ พฤติกรรมการเลิกบุหรี่และ
การหยุดบุหรี่
3. การเก็บรวบรวมขOอมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขCอมูลโดยใชCแบบสอบถาม ไดCแกD แบบสอบถามขCอมูลสDวนบุคคล
ประกอบดC ว ย ขC อมู ล ทั่ ว ไปและขC อมู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การติ ด บุ ห รี่ แบบประเมิ น ระดั บ การเสพติ ด นิ โ คติ น
แบบสอบถามการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ แบบสอบถามพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ และ
แบบสอบถามการหยุดบุหรี่ โดยเก็บรวบรวมขCอมูลกDอนและหลังการทดลอง
4. การวิเคราะหGขOอมูล
4.1 วิเคราะหขCอมูลสDวนบุคคล โดยใชCสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ รCอยละ
คDาเฉลี่ยและสDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ทดสอบการแจกแจงปกติ (normality) โดยใชCสถิติ Fisher Skewness coefficient และ
kurtosis coefficient ขCอมูลมีการกระจายแบบโคCงปกติ (p > .05) จึงวิเคราะหขCอมูลดCวยสถิติแบบพารา
เมตริก คือ สถิติทีคูD (paired t-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปTญหาและทบทวนวรรณกรรม
จากการวิเคราะหปTญหาและทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําไปใชC
พัฒนาโปรแกรมมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม พบวDามีตั้งแตD สัปดาห 8 ถึง 10 สัปดาห มีการศึกษา
จํานวน 5 เรื่อง ที่ใชCระยะเวลา 8 สัปดาห ซึ่งพบวDาสามารถทําใหCผูCสูบบุหรี่มี การรับรูCความสามารถของตนเอง
ในการเลิกบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ดีขึ้นกวDาการทดลองอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้จึงใชC
ระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห
1.2 กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใชCในการสรCางโปรแกรมเลิกบุหรี่ จํานวน 5 เรื่อง ใชCทฤษฏี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเหมาะสมในการนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบดCวยการประเมิน
ระยะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม สมดุลการตัดสินใจ การรับรูCความสามารถของตนเองและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดCตรงจุด และสอดคลCองกับปTญหาของผูCสูบบุหรี่โดย
สามารถคาดการณพฤติกรรมเปŒาหมายที่ตCองการใหCเกิดขึ้นไดC
1.3 ตั ว แปรที่ ใ ชC ใ นการศึ กษา พบวD า การศึ ก ษาตั ว แปรในงานวิ จั ย ที่ ป ระยุ ก ตใชC ท ฤษฎี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีงานวิจัยจํานวน 3 เรื่อง ศึกษาการรับรูCความสามารถของตนเองในการ
เลิกบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ซึ่งจากการศึกษาดังกลDาว พบวDาทั้ง 2 ตัวแปร สามารถนําไปสูDการหยุด
บุหรี่ไดCภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษา
1.4 กิจกรรมที่ใชCในโปรแกรม พบวDา มีการจัดกิจกรรมรายกลุDม และกิจกรรมรายบุคคล มี
รายละเอียด ดังนี้
914

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

1.4.1 กิจกรรมรายกลุDม ประกอบดCวย การใหCความรูCเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ดCวยการ
บรรยาย และการชมวิดีทัศนพิษภัยบุหรี่ การนําเสนอตัวแบบที่ไดCรับความทุกขทรมานจากการสูบบุหรี่และตัว
แบบที่ ส ามารถเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ดC แ ลC ว ใหC อ ภิ ป รายกลุD ม แลกเปลี่ ย นความรูC สึ ก หลั ง จากไดC รั บ ชมหรื อ รั บ ฟT ง
ประสบการณจากตัวแบบ การทําพันธะสัญญาและการทิ้งอุปกรณที่ใชCในการสูบบุหรี่ การใชCตัวแบบผูCสูบบุหรี่ที่
เขCารDวมกิจกรรมทีและสามารถหยุดสูบบุหรี่ไดCหรือสามารถลดจํานวนมวนบุหรี่ไดCมาเลDาประสบการณและจูงใจ
ใหCสมาชิกคนอื่นเลิกบุหรี่ การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูCเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวในการเลิกบุหรี่และวิธีการ
จัดการกับอาการที่เกิดขึ้นหลังจากเลิกสูบบุหรี่ การใชCการบําบัดแบบผสมผสานดCวยการนวดกดจุดสะทCอนฝwา
มือ แตDทั้งนี้การบําบัดดCวยการนวดกดจุดสะทCอนฝwามือตCองไดCรับคําแนะนําจากผูCเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถ
ปฏิบัติไดC
1.4.2 กิจกรรมรายบุคคล ประกอบดCวย การติดตามทางโทรศัพท และการติดตาม
เยี่ยมบCาน เปoนการใหCคําปรึกษาสอดคลCองกับระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปoนเวลาประมาณ 10-15 นาที
โดยใหCคําปรึกษาตามระยะของพฤติกรรม
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุDมเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ประกอบดC ว ย โปรแกรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ การเลิ ก บุ ห รี่ ฯ แผนการสอนโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สําหรับผูCวิจัย สื่อที่ใชCในโปรแกรม และแบบบันทึกในโปรแกรม มี
รายละเอียด ดังนี้
2. 1 โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ โดยประยุกตใชCทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโปรชาสกCา และไดคลิเมนเตC (Prochaska and Diclemente, 1982)
ประกอบดCวย 4 ขั้นตอน ไดCแกD (1) การประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (2) การดําเนินกิจกรรม เปoน
การเก็บรวบรวมขCอมูลการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ หลังจากนั้น
จึงดําเนินกิจกรรม ประกอบดCวย 4 กิจกรรมยD อย ไดCแกD กิจ กรรมบุหรี่คืออะไร กิจกรรมคุณรูCสึกอยDางไร
กิจกรรมบุหรี่ดีหรือรCาย และกิจกรรมนี่แหละฉันคนใหมD (3) การติดตาม เปoนการติดตามทางโทรศัพทหลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมไปแลCว 3 วัน สัปดาหที่ 3, 5, และ 6 การติดตามเยี่ยมบCานในสัปดาหที่ 7 (4) การประเมิน
เปoนการประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเก็บรวบรวมขCอมูลระดับการเสพติดนิโคติน การรับรูC
ความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่และการหยุดบุหรี่
2.2 แผนการสอนโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สําหรับผูCวิจัย เปoน
แนวทางสําหรับผูCวิจัยในการดําเนินกิจกรรม ประกอบดCวย เนื้อหาที่ใชCในการดําเนินกิจกรรมแตDละกิจกรรม
กิจกรรมสําหรับผูCวิจัย กิจกรรมสําหรับผูCเขCารDวม และเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชCในแตDละกิจกรรม
2.3 สื่อที่ใชCในโปรแกรม ประกอบดCวย สื่อนําเสนอภาพนิ่ง วิดีทัศนตัวแบบที่ไดCรับความ
ทุกขทรมานจากการสูบบุหรี่ วิดีทัศนตัวแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ไดC คูDมือเลิกบุหรี่ และใบกิจกรรม
2.4 แบบบันทึกในโปรแกรม ไดCแกD แบบบันทึกปริมาณการสูบบุหรี่ในแตDละวัน แบบ
บันทึกการติดตามทางโทรศัพท แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมบCาน และชุดขCอมูลแนวทางการใหCคําปรึกษาตาม
ระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. ผลการทดสอบและประเมินผลโปรแกรม
สDวนที่ 1 ขCอมูลทั่วไปและขCอมูลพื้นฐานการเสพติดบุหรี่
1.1 ขCอมูลทั่วไปของกลุDมอยDาง ไดCแกD ดCานเพศ สDวนใหญDเปoนเพศชาย รCอยละ
96.20 กลุDมตัวอยDางมีอายุเฉลี่ย 66.27 ปp (SD = 10.90) กลุDมตัวอยDางทั้งหมดมีสถานภาพสมรสคูD จบชั้น
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ประถมศึกษา รCอยละ 53.8 ประกอบอาชีพกรีดยาง รCอยละ 61.5 ดCานรายไดCเฉลี่ยตDอเดือน มีรายไดCเฉลี่ย
11653.85 บาท (SD = 19813.19)
1.2 ขCอมูลพื้นฐานการเสพติดบุหรี่ของกลุDมตัวอยDาง กลุDมตัวอยDางมีอายุเฉลี่ยที่
เริ่มสูบบุหรี่ 20.77 ปp (SD = 7.97) ดCานจํานวนปpที่สูบบุหรี่ กลุDมตัวอยDางมีจํานวนปpที่สูบบุหรี่ 45.50 ปp (SD =
12.20) ดCานประเภทของบุหรี่สูบ สDวนใหญDกลุDมตัวอยDางสูบบุหรี่ประเภทบุหรี่มวนเอง รCอยละ 88.5 ดCาน
จํานวนบุหรี่ที่สูบตDอวัน กลุDมตัวอยDางสูบบุหรี่เฉลี่ย 11.35 มวน (SD = 6.93) และดCานระดับการเสพติดนิโคติน
พบวDา กลุDมตัวอยDางมีระดับการเสพติดนิโคตินอยูDในระดับต่ํา (3-4 คะแนน) รCอยละ 61.5
สDวนที่ 2 สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่หลังไดCรับ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ
เลิกบุหรี่ฯ อยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตาราง 1
2. คะแนนเฉลี่ ย พฤติ กรรมการเลิ กบุ ห รี่ ห ลั งไดC รั บโปรแกรมปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ อยDางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตาราง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิก
บุหรี่ กDอนและหลังไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ (n = 26)
M
SD
t
P
การรับรูOความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่
กDอนไดCรับโปรแกรม
22.77
11.50
-6.20
0.000***
หลังไดCรับโปรแกรม
36.08
10.14
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่
กDอนไดCรับโปรแกรม
8.26
3.14
-9.06
0.000***
หลังไดCรับโปรแกรม
19.58
6.69
*** ระดับนัยสําคัญที่ .001
การหยุดบุหรี่
ภายหลังไดCรับโปรแกรมพบวDา กลุDมตัวอยDางสามารถหยุดบุหรี่ไดCทั้งหมด 10 ราย (รCอยละ 61.5) โดย
เหตุผลในการเลิกบุหรี่ของกลุDมตัวอยDางสDวนใหญDคือ เปoนอันตรายตDอสุขภาพ (รCอยละ 90) ซึ่งวิธีการที่ใชCในการ
หยุดบุหรี่คือการหักดิบ (รCอยละ 90) แมCวDาจะยังมีผูCสูบบุหรี่ที่ไมDสามารถหยุดบุหรี่ไดCอีก 16 ราย แตDจาก
การศึกษาพบวDา ผูCสูบบุหรี่สDวนใหญD 14 ราย มีการเปลี่ยนแปลงระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูDระยะ
เตรียมตัว (ปTจจุบันทDานยังสูบบุหรี่อยูD แตDลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงหรือจะเลิกบุหรี่ภายใน 1 เดือนขCางหนCานี่:
ระยะที่ 3) รCอยละ 53.8 ดCานระดับการเสพติดนิโคติน ภายหลังไดCรับโปรแกรมพบวDา กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDมี
ระดับการเสพติดนิโคตินอยูDในระดับต่ํามาก รCอยละ 73.1
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อภิปรายผลการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่หลังไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ ซึ่งเปoนไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจากผูCวิจัยจัดกิจกรรมที่สรCางความมั่นใจใหCกับผูCสูบบุหรี่ ใหCสามารถรับมือกับสถานการณความ
เสี่ยงจากการเลิกบุหรี่ โดยไมDหันกลับไปทําพฤติกรรมเดิมอีก ไดCแกD การใหCผูCสูบบุหรี่จินตนาการภาพลักษณของ
ผูCที่ไมDสูบบุหรี่และใหCผูCสูบบุหรี่จินตนาการภาพลักษณของตนเองเมื่อเลิกบุหรี่ไดC การใหCผูCสูบบุหรี่ชมวิดีทัศนตัว
แบบที่สามารถเลิกบุหรี่ไดC กระตุCนใหCผูCสูบบุหรี่เชื่อวDา บุหรี่เปoนสิ่งที่สามารถเลิกไดC และไมDมีใครเสียชีวิตจากการ
เลิกบุหรี่ แนะนําการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ มีการแจกคูDมือการเลิกบุหรี่
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการกับอาการถอนนิโคติน การปฏิบัติตัวในการเลิกบุหรี่และการปฏิบัติตัวเมื่ออยาก
สูบบุหรี่ เพื่อใหCผูCสูบบุหรี่มีความมั่นใจวDา หากเกิดปTญหาขึ้นสามารถศึกษาไดCจากคูDมือที่ไดCรับ นอกจากนี้ยังมี
การติดตามทางโทรศัพท ซึ่งเปoนการใหCคําปรึกษาอยDางใกลCชิด เปrดโอกาสใหCผูCสูบบุหรี่ไดCซักถามขCอสงสัยและ
ปTญหาที่เกิดขึ้นภายหลังหยุดบุหรี่ ทําใหCผูCสูบบุหรี่รูCสึกถึงความเอาใจใสDของผูCวิจัย และเพิ่มความเชื่อมั่นใหCกับผูC
สูบบุหรี่วDาไมDไดCตDอสูCกับบุหรี่เพียงลําพัง และการติดตามเยี่ยมบCาน ซึ่งทําใหCผูCสูบบุหรี่มีศักยภาพและความมั่นใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น สอดคลCองกับการศึกษาของคอลิด, จารุวรรณ, และเพลินพิศ (2561) โดยการ
สนับสนุนใหCผูCปwวยปฏิบัติสําเร็จไดCดCวยตนเอง การใหCดูวิดีทัศนเสนอตัวเเบบที่ประสบความสําเร็จในการเลิกบุหรี่
ซึ่งผลการศึกษาพบวDาสมรรถนะเเหDงตนในการเลิกบุหรี่ของกลุDมที่ไดCรับโปรเเกรมสูงกวDากDอนการทดลองเเละสูง
กวDากลุDมที่ไดCรับการเลิกบุหรี่แบบปกติอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกบุหรี่หลังไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ
สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ ซึ่งเปoนไปตามสมติฐาน เนื่องจากโปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ การเลิ ก บุ ห รี่ ฯ ไดC ป ระยุ ก ตใชC ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
(Transtheoretical Model) ซึ่งจําแนกบุคคลตามระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และจัดกิจกรรมใหC
เหมาะสมกับระยะการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเริ่มตั้งแตDการสรCางสมดุลของการตัดสินใจทางบวกใหCแกDผูCสูบบุหรี่
ไดCแกD การใหCความรูCเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การชมวิดีทัศนตัวแบบที่ไดCรับความทุกขทรมานจากการสูบบุหรี่
จากนั้นจึงสรCางความมั่นใจในการรับมือกับปTญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแกDผูCสูบบุหรี่โดยการใหCผูCสูบบุหรี่ชมวิดีทัศน
ประสบการณของตัวแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ไดC พรCอมทั้งมอบคูDมือการเลิกบุหรี่ เพื่อใหCผูCสูบบุหรี่ใชCเปoนแนว
ทางแกCไขปTญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใหCคําปรึกษาเกี่ยวกับปTญหาสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับการสูบ
บุหรี่ การใหCคําปรึกษารายบุคคลทางโทรศัพทและเยี่ยมบCาน ตอบคําถามขCอสงสัยของผูCสูบบุหรี่และใหCกําลังใจ
เมื่ อผูC สู บ บุ ห รี่ ส ามารถหยุ ด บุ ห รี่ ไดC ทํ าใหC คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการเลิ กบุ ห รี่ สู ง กวD า กD อนไดC รั บ โปรแกรม
สอดคลCองกับการศึกษาของภานิสา, ศรัณญา, มณฑา, ธราดล, เเละกรกนก (2558) พบวDา หลังการทดลองใน
สัปดาหที่ 4 เเละ 8 กลุDมตัวอยDางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ดีขึ้นกวDากDอนการทดลองอยDางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และการศึกษาของปrยมาศ, นิรัตน, มณีรัตน, เเละขวัญใจ (2552) ผลการทดลอง
พบวDาภายหลังการทดลอง กลุDมตัวอยDางมีคะเเนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระยะติดตามผล 4
สัปดาห มากกวDาภายหลังการทดลองอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .010)
การหยุดบุหรี่
ในการศึกษาครั้งนี้มีผูCที่สามารถหยุดบุหรี่ไดCทั้งหมด 10 ราย (รCอยละ 38.5) เนื่องจากโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ฯ ทําใหCกลุDมตัวอยDางเห็นขCอดีของการเลิกบุหรี่มากกวDาขCอเสียของการ
เลิกบุหรี่ ตDอดCวยการจัดกิจกรรมที่เพิ่มการรับรูCความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ ทําใหCผูCสูบบุหรี่มั่นใจที่
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จะเผชิญกับปTญหาที่เกิดขึ้น สามารถกCาวขCามไปสูDระยะถัดไปไดC ทําใหCคะแนนเฉลี่ยการรับรูCความสามารถของ
ตนเองในการเลิกบุหรี่สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรม เมื่อกลุDมตัวอยDางมีการรับรูCความสามารถเพิ่มขึ้น กลุDมตัวอยDาง
ไมDย อมแพCอะไรงD ายๆ แตDพยายามปฏิ บัติใหCบ รรลุถึงเปŒ าหมาย สD งผลไปสูDพฤติกรรมการเลิกบุห รี่ ซึ่ งพบวD า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกบุหรี่สูงกวDากDอนไดCรับโปรแกรม (ปรัชพร, ศรัญญา, มณฑา และธราดล, 2559;
ภานิสา, ศรัณญา, มณฑา, ธราดล, เเละกรกนก, 2558) และสามารถหยุดบุหรี่ไดC นอกจากนี้ยังพบวDา ผูCที่
สามารถหยุดบุหรี่ไดCทั้ง 8 ราย มีการรับรูCปTญหาสุขภาพของตนเองที่เกี่ยวขCองกับการสูบบุหรี่ จึงเปoนปTจจัยหนึ่ง
ที่กระตุCนใหCผูCสูบบุหรี่หยุดบุหรี่ไดC สอดคลCองกับการศึกษาที่พบวDา เมื่อผูCสูบบุหรี่ไดCรับคําอธิบายหรือรับทราบ
ภาวะโรคที่เกี่ยวขCองกับการสูบบุหรี่ จะมีแรงจูงใจในการหยุดบุหรี่ (Honjo, Iso, Inoue, & Tsugane, 2010)
เมื่ อพิ จารณาในดC านสถานภาพ พบวD า รCอยละ 100 ของผูC ที่ส ามารถหยุ ดบุ หรี่ ไดC มี สถานภาพสมรส ซึ่ ง
สอดคลCองกับการศึกษาของศรัณญา, มณฑา, ธราดล, และดุสิต (2557) พบวDา ผูCที่มีสถานภาพสมรสมีโอกาส
หยุ ดบุ หรี่ ไดC มากกวD าผูC ที่มีส ถานภาพโสด เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว เปoน ตั วกระตุCน และแรงผลักดัน ใหC
สามารถหยุดบุหรี่ไดC เมื่อพิจารณาระดับการเสพติดนิโคตินของผูCที่สามารถหยุดบุหรี่ไดCพบวDา สDวนใหญDระดับ
การเสพติดนิโคตินกDอนไดCรับโปรแกรมอยูDในระดับต่ํามากและระดับต่ํา (รCอยละ 40 และรCอยละ 40 ตามลําดับ)
สอดคลCองกับการศึกษาที่ผDานมาวDา ผูCที่มีระดับการเสพติดนิโคตินต่ํามีโอกาสหยุดบุหรี่ไดCสูงกวDาผูCที่มีระดับการ
เสพติดนิโคตินในระดับสูง (ชนิดดา, กุสุมา, และอรสา, 2559; ณันฑิยา และสุนิดา, 2558) อยDางไรก็ตาม แมCวDา
ยังมีผูCสูบบุหรี่ 16 ราย ที่ไมDสามารถเลิกบุหรี่ไดC แตDพบวDามีผูCสูบบุหรี่ 14 ราย มีระยะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวDากDอนการทดลอง (ระยะเตรียมตัว) อันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ไดCกลDาว
มาแลCวขCางตCน แตDทั้งนี้ที่กลุDมตัวอยDางทั้ง 14 ราย ยังไมDสามารหยุดบุหรี่ไดC อาจเปoนเพราะยังไมDพบปTญหา
สุขภาพที่เกี่ยวขCองกับการเลิกบุหรี่ จึงไมDมีตัวกระตุCนที่ทําใหCหยุดบุหรี่ไดCในทันที แตDเปoนการคDอยๆ ลดจํานวน
บุหรี่ที่สูบตDอวันลงแทน
ขOอเสนอแนะ
1. ขCอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชCงาน
สามารถนําไปใชCเปoนแนวทางใหCบุคคลากรทางสุขภาพ โดยเฉพาะบุคคลกรทางสุขภาพที่ปฏิบัติ
หนCาที่ในโรงพยาบาลสDงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อชDวยเหลือผูCสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูDในชุมชน เนื่องจากรูปแบบของ
กิจกรรมสามารถจัดไดCทั้งรายกลุDม และรายบุคคล หากผูCสูบบุหรี่ไมDสามารถมารDวมกิจกรรมที่โรงพยาบาลไดC
บุคคลากรทางสุขภาพสามารถไปใหCบริการเชิงรุกที่บCานไดC
2. ขCอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตDอไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ในรูปแบบ
ของวิจัยแบบสองกลุDม แบDงเปoนกลุDมทดลองและกลุDมควบคุม เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของโปรแกรม
2.2 ควรเพิ่มระบบการสDงตDอเพื่อติดตามและดูแลกลุDมตัวอยDางอยDางตDอเนื่อง เพื่อใหCกลุDมตัวอยDาง
สามารถหยุดบุหรี่ไดCอยDางตDอเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ไดCรับทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูCเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรCางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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