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บทคัดย่อ 

 การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของผู้ที่เข้ารับโปรแกรมเลิกบุหรี่ 
เปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรับ กับคลินิกเชิงรุก 
และศึกษาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี 2551 (20 โรงพยาบาล)  จํานวน 350 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จํานวน 20 
คน  ในคลินิก  5  แห่ง ที่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ตํ่า  ทั้งน้ี  ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิก
เชิงรุก จะได้รับความรู้ภาคทฤษฎี และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเลิกบุหรี่ เป็นระยะเวลา 3 วัน 
ติดต่อกัน  ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรับ จะได้รับการให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิก
บุหรี่ที่โรงพยาบาล โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน  วันละ 45 นาที - 1 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบแนวทางการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม         
พ.ศ. 2553 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  t-test  และ Chi-square test  ปรากฏผล
การศึกษาดังน้ีคือ 

ในการประเมินบริบทของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก และคลินิกเชิงรับ    
ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 56.1 และ 54.1 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับปานกลาง และร้อยละ 63.0  และ  
62.3 ได้รับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระดับสูง ตามลําดับ ในเร่ืองปัจจัยนําเข้า 
พบว่า  มากกว่าร้อยละ 95.0 ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก และเชิงรับ เห็นว่าสถานที่ วิธีการให้
ความรู้ในการเลิกบุหรี่ สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ และความรู้ความ สามารถ
ของวิทยากรมีความเหมาะสม  ส่วนในเร่ืองระยะเวลา  พบว่า  ร้อยละ 88.6  และ 68.9  เห็นว่ามี
ความเหมาะสม ตามลําดับ   กระบวนการของโปรแกรม  พบว่า ในคลินิกเชิงรุก กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โปรแกรมการเลิกบุหรี่มีความเหมาะสม มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมา ร้อยละ 39.8 และ 
17.6 มีความเหมาะสมปานกลาง  และน้อยถึงน้อยที่สุด ตามลําดับ  ในคลินิกเชิงรับ    โดยรวม  
กิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่มีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 47.6 รองลงมา 
เหมาะสมมากถึงมากที่สุด  และน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 47.5 และ 4.9 ตามลําดับ  ส่วนผลการ
ดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  พบว่า ในคลินิกเชิงรุก หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน 6 เดือน  12 
เดือน  และในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) สามารถเลิกบุหรี่ได้   ร้อยละ 58.1, 58.1 60.9, 61.2  และ 55.0  
ตามลําดับ  ในคลินิกเชิงรับ เลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 70.5, 62.3, 52.5, 55.7 และ 32.8 ตามลําดับ เมื่อ



 ข

เปรียบเทียบผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิก   เชิงรับ พบว่า 
หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  และ 12 เดือน ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P-value > 0.05)  แต่ในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง หลังสิ้น   สุดการเข้า
โปรแกรมการเลิกบุหรี่)  ผลการเลิกบุหรี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ       (P-value 
= 0.003) ทั้งน้ี สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ  ที่พบมากคือ  จิตใจไม่เข้มแข็งพอ เห็นคนอ่ืน
สูบแล้วอยากสูบบ้าง  และเป็นความเคยชิน  โดยมีปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ จากการ
เห็นเพ่ือนสูบ  หรือเมื่ออยู่คนเดียวแล้วมีความรู้สึกอยากบุหรี่  และสิ่งแวดล้อมเอ้ือให้สูบบุหรี่   

ดังน้ัน จากการประเมิน จะพบว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าวน้ี มีประสิทธิผลที่ดี แต่ก็มี
บางกิจกรรมที่ควรพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้โปรแกรมการเลิกบุหรี่มีประสิทธิผลเพ่ิม      
มากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ค

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาจากนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุนทร  เจียรพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายประวิง  เอ้ือนนทัช นายแพทย์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
นายสุเมธ ฉายศิริกุล นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ นางสาวกมลรัตน์ วัชราภรณ์ นายแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายดิเรก วงศ์ทอง นายแพทย์ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลพระแสง และนายธวัตชัย วงค์คงสวัสด์ิ  นายแพทย์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการร่วมดําเนินการงานวิจัยในครั้งน้ี 

 ขอขอบคุณ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)ระดับชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้คํานะนําและตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา   
ครั้งน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี   

 ท้ายสุดน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้รับผิดชอบงานในคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาล สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และในสถานีอนามัยทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
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2.1 กรอบแนวคิดการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ 31 
 



บทท่ี 1 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของการบริโภคยาสูบได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั่วโลก ประชากร
โลก 1 ใน 3 หรือประมาณ 1,100 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี สูบบุหรี่เป็นประจํา สําหรับประเทศ
ไทย จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2547 พบคนไทยอายุ 11 ปี ขึ้นไป สูบบุหรี่
เป็นประจํา 9.6 ล้านคน โดยพบจํานวนผู้สูบบุหรี่เป็นประจําสูงสุดอยู่ในภาคอีสาน 3.5 ล้านคน และ
เป็นเยาวชนอายุตํ่ากว่า 24 ปี เกือบ 2 ล้านคน โดยเฉล่ียสูบบุหรี่วันละ 10.6 มวน ในจํานวนน้ีเริ่มสูบ
ก่อนอายุ 10 ปี จํานวนกว่า 30,000 คน การสูบบุหรี่ทําให้ผู้สูบมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคต่างๆ 
โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ ปีละ 52,000 คน เสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษามากกว่าปีละ 40,000 ล้านบาท เฉลี่ยวันละ 126 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากภาษีบุหรี่และ
กําไรของโรงงานยาสูบเก็บได้วันละ 112 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (ออนไลน์), 2548 :1) 

บุหรี่ 1 มวน ให้ควันบุหรี่ในปริมาณเกือบ 1 ลิตร และในควันบุหรี่มีสารเคมีต่างๆ ที่เป็น
สารก่อมะเร็ง ด้วยเหตุน้ี การสูบบุหรี่ก็คือ การดูดเอาควันพิษเข้าไปในร่างกายซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายอย่างมาก   เน่ืองจากบุหรี่ 1 มวนทําให้อายุสั้นลง 5 นาที 30 วินาที ดังน้ัน  ผู้สูบบุหรี่
ส่วนมากจึงตายก่อนอายุเฉลี่ย 65 ปี ประมาณ 5-8 ปี  (สุทธิพงษ์ พงษ์วร, 2551: 1) การสูบบุหรี่
นอกจากมีโทษต่อผู้สูบเองแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลข้างเคียงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก จนเป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบในวัยทารกและในกลุ่มอายุตํ่ากว่า     
2 ปี เพ่ิมขึ้น และยังมีผลเสียต่อเน่ืองในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อีกด้วย กลุ่มสตรีมีครรภ์ที่สูบบุหรี่จะ
ประสบปัญหาน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภ์เพ่ิมขึ้นน้อยกว่าปกติ และมีโอกาสแท้ง คลอดก่อนกําหนด ตก
เลือดระหว่างคลอดและหลังคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิงต้ังครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มคู่แต่งงานของผู้ที่
สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคู่แต่งงานของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคหัวใจ 3 เท่าและเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 เท่า สําหรับบุคคลทั่วไปเมื่อสัมผัสควันบุหรี่  ส่วนใหญ่
มักเกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูกโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลม
อักเสบก็จะทําให้มีอาการของโรคเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางด้านสุขภาพและการสูบบุหรี่
ประเทศอังกฤษได้ประกาศว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากห้อง
หรือสถานที่แออัดเต็มไปด้วยควันบุหรี่     มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดถึงร้อยละ 10 -30 (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2550 : 1) 
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จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีอัตราการ
สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.2 โดยเป็นชาย ร้อยละ 41.7  หญิง ร้อยละ 1.9 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรา
การสูบบุหรี่ ร้อยละ 27.9  (ศรัณญา  เบญจกุล และคณะ, 2550 : 1) ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูงกว่า
ภาพรวมของประเทศ    จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสูบบุหรี่   และ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน เห็นได้จากการเริ่มจัดให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่ขึ้นครั้งแรก
ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ในปี พ.ศ. 2536 เน่ืองจากมีผู้ป่วยที่แพทย์เห็นว่าควรเลิกสูบบุหรี่  เช่น 
ผู้ป่วยโรคหัวใจ  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หอบหืด  ไซนัส  หลอดลมอักเสบ  และมะเร็งปอด  
เป็นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546  คลินิกเลิกบุหรี่จึงได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยกําหนด
รูปแบบการบําบัดที่ชัดเจนนาน 4 เดือน ประกอบด้วยโปรแกรมกายจิต สังคมบําบัด และมีการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ เตรียมการรักษา การบําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามผล  
นอกจากน้ี ยังจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์เลิกบุหรี่ 1 เดือน  สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าโปรแกรม          
4 เดือนได้  ต่อมาในปี พ.ศ.  2548 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขยายคลินิกเลิกบุหรี่ไปยังโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง (18 แห่ง)  โดยมีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นพ่ีเลี้ยง  และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฏร์ธานีให้การสนับสนุนด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องคลินิกเลิกบุหรี่  ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน  การส่งต่อ  และโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้มาใช้บริการเลิกบุหรี่ จํานวน
รวมท้ังสิ้น 1,802 คน ประกอบด้วยผู้มาใช้บริการจากการดําเนินงานเชิงรุก (ออกไปให้บริการนอก
โรงพยาบาล)  1,435 คน และเชิงรับ (บริการที่โรงพยาบาล) 367 คน ทั้งน้ีในช่วงดําเนินโครงการได้มี
การติดตามเย่ียมผู้เข้าโครงการเป็นระยะ ๆ  แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วไม่ได้ดําเนินการติดตามใดๆ ซึ่ง
มีผู้เลิกบุหรี่ได้ในช่วงดําเนินโครงการ จํานวน 1,133 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยในฐานะผู้ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงาน
คลินิกเลิกบุหรี่ในระดับจังหวัด จึงสนใจที่จะประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิก
บุหรี่  ซึ่งโปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าว  ได้จัดให้บริการแก่ผู้อยากเลิกสูบบุหรี่นอกโรงพยาบาล  ซึ่ง
เรียกคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก  โดยการให้ความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับบุหรี่โดยวิทยากรอบรม   เข้าฐานต่าง ๆ 
ในการเล่นกิจกรรม  ผนวกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของบุหรี่  นอกจากน้ี ก็จัดให้มีกิจกรรม
สันทนาการ  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และอีกส่วนหน่ึงได้จัดโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล  
เรียกคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรับ  ซึ่งให้บริการเช่นเดียวกับคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก  แต่ให้บริการใน
โรงพยาบาล  ในการประเมินผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่น้ี  คณะผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดรูปแบบการ
ประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model ซึ่งจะพิจารณาต้ังแต่บริบทของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  และผลการดําเนินการ  เปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิก
บุหรี่  ในกลุ่มคลินิกเชิงรับกับกลุ่มคลินิกเชิงรุก  ตลอดจนศึกษาหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการ
เลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ ที่ดําเนินการ
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ในปี  พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ทั้งน้ี  เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และปรับปรุงการดําเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คําถามการวิจัย   

1. บริบท ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ใน
กลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอย่างไร 

2.  ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรับ กับกลุ่มคลินิกเชิงรุก 
มีความแตกต่างกันหรือไม่  
 3. อะไรคือ สาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่แล้วเลิก
สูบบุหรี่ไม่สําเร็จ  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิก
บุหรี่  ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ในกลุ่มคลินิกเชิงรับกับกลุ่ม
คลินิกเชิงรุก  

3. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิก
บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่ม
คลินิกเชิงรับ ไม่แตกต่างกัน 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่ม
คลินิกเชิงรับ ไม่แตกต่างกัน 

3.  การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ 
ไม่แตกต่างกัน 

4.  ผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะ (ทันที  3 เดือน  6 เดือน  1 ปี และปัจจุบัน)  จากการ
ดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ ไม่แตกต่างกัน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ทําให้ทราบประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ทั้งในคลินิกเชิงรับ และคลินิกเชิงรุก ตลอด 
จนสาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดการคลินิกการเลิกบุหรี่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการให้ผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่
สามารถเลิกบุหรี่ได้เพ่ิมมากขึ้น  

ขอบเขตในการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากมีข้อจํากัดในบางเรื่อง จึงได้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังน้ี คือ 
 1. การศึกษาครั้งน้ี เป็นการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ใน 4 ด้าน ได้แก่ บริบท  ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2551 และนอกจากน้ี  ได้เปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิก
บุหรี่ โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิก
บุหรี่ทั้งเชิงรับ (ในคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล)และเชิงรุก (คลินิกเลิกบุหรี่ในพ้ืนที่นอก
โรงพยาบาล)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  350 คน 

ส่วนการศึกษาหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิก
เลิกบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วเลิกสูบบุหรี่ ไม่สําเร็จ  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีดังน้ี 
2.1 บริบท  ได้แก่  

2.1.1 การเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่    
2.1.2 การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ 

2.2 ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ สถานที่  ระยะเวลา  วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่  สื่อ/
อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  และการจัด
กิจกรรมสันทนาการ (เฉพาะคลินิกเชิงรุก)  

2.3 กระบวนการ  เป็นการศึกษาความเหมาะสมการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่  ในคลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ  ดังน้ีคือ 

ในคลินิกเชิงรุก ได้แก่ การดําเนินการกิจกรรมการตรวจสภาพร่างกายท่ัวไปและ
ประเมินระดับนิโคติน  การหลอมใจเป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเรื่อง บุหรี่และปัญหาสุขภาพ  โทษ 
พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  แนวทางและขั้นตอน
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ในการเลิกบุหรี่  และการป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา  กิจกรรม 5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ  กิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ และการติดตามผลการผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โปรแกรมการเลิกบุหรี่  

ในคลินิกเชิงรับ ได้แก่ การดําเนินการการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับ
นิโคติน การให้คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  การ
สูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธี
จัดการกับอาการอยากบุหรี่ และในกิจกรรมการติดตามผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 

2.4 ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ได้แก่  
2.4.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ 
2.4.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
2.4.3 การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ 
 2.4.4 ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ ต้ังแต่หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุด

โครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) 

นิยามศัพท์ 

ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง  ประชาชนที่สูบบุหรี่ประเภทต่าง ๆ ประเภทเดียวหรือหลายประเภท 
ทั้งบุหรี่ซองที่มี /  ไม่มีก้นกรอง บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน บุหรี่มวนเอง ยาต้ัง ไปป์ ซิการ์ เคี้ยวยาเส้น 
อม / จุกยาเส้นในปาก  ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ 

ผู้ติดบุหรี่ หมายถึง ประชาชนที่สูบบุหรี่ประเภทต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้  ถ้า
หยุดสูบบุหรี่แล้วจะทําให้เกิดอาการขาดนิโคติน ทั้งทางร่างกาย  และหรือทางด้านจิตใจ ได้แก่ อาการ
หงุดหงิด กระวนกระวาย คิดอะไรไม่ออก ต้องหาบุหรี่มาสูบเพ่ือเติมนิโคตินให้เพียงพอดังเดิม  ทั้งน้ี 
พิจารณาเมื่อก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ 

การเลิกบุหรี่ หมายถึง  การไม่สูบบุหรี่ทุกประเภท ทั้งบุหรี่ซองทั้งที่มี /  ไม่มีก้นกรอง 
บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน บุหรี่มวนเอง ยาต้ัง ไปป์ ซิการ์ เคี้ยวยาเส้น อม / จุกยาเส้นในปาก  ซึ่งใน
งานวิจัยน้ี  ได้แบ่งระยะเวลาที่เลิกบุหรี่ได้ ออกเป็น 

- หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หมายถึง  การเลิกบุหรี่ได้ทันทีหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ได้สิ้นสุดลง  และไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก  
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- หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  หมายถึง  การเลิกบุหรี่ได้หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ได้สิ้นสุดลง เป็นเวลา 3 เดือน และไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก  

- หลังสิ้นสุดโครงการ 6 เดือน หมายถึง  การเลิกบุหรี่ได้หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เลิกบุหรี่ได้สิ้นสุดลง เป็นเวลา 6 เดือน และไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก 

- ปัจจุบัน  หมายถึง  การเลิกบุหรี่ได้หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ได้สิ้นสุด
ลง เป็นเวลา 1 ปี ครึ่ง และไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก 

ซึ่งงานวิจัยน้ีได้ทําการประเมินการเลิกบุหรี่ต้ังแต่โปรแกรมการเลิกบุหรี่ได้สิ้นสุด จนถึง     
1 ปี ครึ่ง  

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ หมายถึง การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ใน 4 ด้าน
ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ตามรูปแบบ CIPP Model ได้แก่ บริบท  ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  และ
ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย 

1. บริบท  หมายถึง สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยที่เอ้ือหรือมีผลต่อการเลิกบุหรี่  ได้แก่ 
1.1 การเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่  หมายถึง ความรู้สึกใน

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ซึ่งพิจารณาจากการรู้สึก   มีคุณค่าเท่าเทียม
ผู้อ่ืน มีคุณสมบัติดีหลายประการ  ไม่เคยทําอะไรสําเร็จ  มีความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยเหลือเกิน 
ความสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  ครอบครัวไม่เข้าใจเลย  เป็นคนสําคัญคนหน่ึงใน
ครอบครัว  เป็นความหวังของคนในครอบครัว  รู้สึกมีคุณค่าเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน  เพ่ือน ๆ ภูมิใจเมื่อ
เป็นเพ่ือนบ่อยคร้ังที่เพ่ือน ๆ ไม่ต้องการ  มีเรื่องขัดแย้งกับเพ่ือนเสมอ  และบิดามารดาภูมิในตัว 

1.2 การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ หมายถึง การได้รับสนับสนุนจาก
สมาชิกในครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ ในเรื่องการแสดงความรักและห่วงใย การขอร้องจากสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่  การให้กําลังใจให้เลิกบุหรี่ให้สําเร็จ การท่ีสมาชิกในครอบครัวทําให้รู้สึกว่า
การสูบบุหรี่จะทําให้มีสุขภาพไม่ดี  สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลให้เลิกสูบบุหรี่  สมาชิกในครอบครัว
คอยช่วยเหลือไม่ให้เกิดอาการอยากบุหรี่  และสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
เลิกสูบบุหรี่ 

2. ปัจจัยนําเข้า  หมายถึง ความเหมาะสมในการจัดโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในเรื่องสถานที่  
ระยะเวลา  วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่  สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  
ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  และการจัดกิจกรรมสันทนาการ (เฉพาะคลินิกเชิงรุก) 

3. กระบวนการ  หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเลิกสูบ
บุหรี่  ซึ่ง 

คลินิกเชิงรุก ประเมินจากกิจกรรมการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับ
นิโคติน  การหลอมใจเป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเร่ือง บุหรี่และปัญหาสุขภาพ  โทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / 
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วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  
และการป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา  กิจกรรม 5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 
และการติดตามผลการผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิก
บุหรี่   

คลินิกเชิงรับ ประเมินจากการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน การ
ให้คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  การสูบบุหรี่กับ
ปัญหาสุขภาพ  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการกับ
อาการอยากบุหรี่ และในกิจกรรมการติดตามผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 

4.  ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ ซึ่งได้แก่  

4.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  หมายถึง การที่ผู้ที่เข้าคลินิก
เลิกบุหรี่รับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  ได้แก่ การรับรู้ว่าการสูบบุหรี่มี
อันตรายต่อสุขภาพและผู้ใกล้ชิด  ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด  
ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง  ถ้าสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว  
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การสูบบุหรี่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืด  การสูบบุหรี่ทําให้
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  และถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่  แต่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจํา  ก็ทําให้เกิด
อันตรายได้ 

4.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  หมายถึง การที่ผู้ที่เข้าคลินิก
เลิกบุหรี่รับรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความพิการเสียชีวิต และใช้เวลานานในการ
รักษา ได้แก่ การรับรู้ว่าการสูบบุหรี่ทําให้ร่างกายของเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย  โรคที่มีสาเหตุมาจาก
การสูบบุหรี่  เป็นโรคที่รุนแรง  การสูบบุหรี่ทําให้อาการของโรคปอดและหัวใจมีอาการรุนแรงมากขึ้น  
การสูบบุหรี่ทําให้ท่านมีกลิ่นตัวและกลิ่นปากมากกว่าปกติ  การสูบบุหรี่ทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษา
โรคปอดและหัวใจนานกว่าปกติ การสูบบุหรี่เป็นประจําทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง  และการสูบ
บุหรี่มีผลทําให้ร่างกายอ่อนแอ 

4.3 การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  หมายถึง การที่ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่รับรู้ว่า
การไม่สูบบุหรี่น้ันมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ทําให้หายจากโรคหรือไม่เป็นโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากการ
สูบบุหรี่ หรือประโยชน์ต่าง ๆ จากการไม่สูบบุหรี่ ได้แก่ การรับรู้ว่าการไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้สูบบุหรี่  ทําให้ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่  การไม่สูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางาน
ของร่างกายดีขึ้น  การสูบบุหรี่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น  การสูบบุหรี่ในบ้านจะมีผลทําในการ
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ทําลายสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  การสูบบุหรี่มีแต่โทษไม่มีคุณประโยชน์ การเลิกสูบบุหรี่ทําให้
ปอด  หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดทํางานดีขึ้น  การเลิกสูบบุหรี่ทําให้ความมั่นใจในตัวเองเพ่ิมขึ้น 

4.3 ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ หมายถึง  การไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นผลจากโปรแกรมการ
เลิกบุหรี่  โดยวัดความสําเร็จหลังจากการให้โปรแกรมการเลิกบุหรี่  ต้ังแต่สิ้นสุดโครงการทันที  หลัง
สิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) 

 
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ หมายถึง การจัดโปรแกรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี กิจกรรมฐานความรู้ 

กิจกรรมสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ ดังน้ีคือ   
1. คลินิกเชิงรุก เป็นการจัดโปรแกรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการ

เลิกบุหรี่ โดยใช้ในสถานที่ในชุมชน / โรงเรียน / สถานที่ที่สามารถจัดประชุม  ที่ชุมชนสามารถจัดให้
ได้  เพ่ือให้ความรู้และทํากิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน  ดังน้ีคือ 

วันที่ 1 
- ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน  จํานวน 2 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมกลุ่ม  หลอมใจเป็นหน่ึง  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เก่ียวกับสารประกอบในบุหรี่ และการสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ ภาคทฤษฎี 2

ช่ัวโมง 
วันที่ 2 
- กิจกรรมกลุ่มบําบัด / สันทนาการ  1 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ความรู้  โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้ ใน 5 ฐาน คือ ฐานปอดถูก

ตัดเพราะอัดบุหรี่  ฐานสารพิษในบุหรี่/พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  ฐานทักษะการปฏิเสธ  ฐานทดสอบ
สมรรถภาพปอด  และฐานสุขภาพดีเมื่อเลิกบุหรี่ได้  3 ช่ัวโมง 

- กิจกรรมคลายเครียดและสันทนาการ 1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เก่ียวกับโทษ พิษ – ภัย  บุหรี่  วิธีจัดการ กับอาการอยากบุหรี่  1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เรื่องหลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่หลกีเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา  1 ช่ัวโมง 
วันที่ 3 
- กิจกรรมกลุ่มบําบัด / สันทนาการ  1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เรื่องแนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ และการป้องกัน/ทักษะการกลับไป

เสพซ้ํา 2 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  1 ช่ัวโมง 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในเรื่องเครือข่ายไร้ควัน  สานรัก สานศรัทธาและกิจกรรมใจประสานใจ  

3 ช่ัวโมง 
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2. คลินิกเชิงรับ เป็นการให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ ที่โรงพยาบาล โดยใช้ระยะเวลา 3 
วัน (วันที่ 1 ที่มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ และหลังจากน้ัน คือ วันที่ 3 และวันที่ 7) วันละ 45 นาที - 
1 ช่ัวโมง  โดยมีกิจกรรมและให้คําปรึกษาในเรื่อง ดังน้ีคือ 

- ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน (ในวันแรกที่มา) 
- ให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ในเรื่อง 

1. ความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่ 
2. พิษจากครัวบุหรี่มือสอง 
3. การสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ 
4. แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ 
5. วิธีจัดการ กับอาการอยากบุหรี่ 

ทั้งน้ี  ในการให้คําปรึกษาดังกล่าวจะใช้การสนทนา  ประกอบกับคู่มือความรู้/เอกสาร
ความรู้  แบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง  และสื่อวีดีทัศน์ประกอบ  อน่ึง  ในโปรแกรมน้ี  ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมจะไม่ได้รับยา  เมื่อเกิดอาการถอนบุหรี่ (Withdrawal Symptoms) แต่จะให้คําแนะนํา 
ปรึกษา  ติดตามช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนเป็นกําลังใจต่อการเลิกบุหรี่  

การติดตามผู้สูบบุหรี่หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่  ทั้งในกลุ่มคลินิกเชิงรุก  
และคลินิกเชิงรับ ได้ทําการติดตาม สอบถามการต้องการความช่วยเหลือ  และความสามารถในการ
เลิกบุหรี่  โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ซึ่งอยู่ประจําในโรงพยาบาล ใน
พ้ืนที่น้ัน ๆ ทั้งน้ี ได้ทําการติดตามเป็นระยะ ๆ โดยการโทรศัพท์สอบถาม  หรือไปเย่ียมบ้านผู้ติดบุหรี่
เหล่าน้ัน  



บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกับเรื่องบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

  4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. ความรู้เก่ียวกับเรื่องบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ 

ในบุหรี่ 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทําให้เกิดสารเคมี มากกว่า 4,000 ชนิด สารหลาย
ร้อยชนิดมีผลต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และมี 42 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง 

สารพิษที่สําคัญในควันบุหรี่ (กรมการแพทย์ทหารเรือ, 2553 : 1) 
1. นิโคติน (Nicotine) เป็นสารที่มีลักษณะคล้ายนํ้ามันไม่มีสี เป็นสารที่ทําให้เกิดการเสพ

ติด และทําให้เกิดโรคหัวใจ นิโคตินส่วนใหญ่จะไปจับอยู่ที่ปอดและบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด 
2. ทาร์ (Tar) ประกอบด้วยสารหลายชนิด เป็นละอองเหลวเหนียว สีนํ้าตาลคล้ายนํ้ามัน

ดินร้อยละ 50 ของทาร์จะจับอยู่ที่ปอด ทําให้เย้ือบุหลอดลมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 
3. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นก๊าซชนิดเดียวกับที่พ่นออกจาก

ท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าซน้ีจะขัดขวางการลําเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงทําให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับ
ออกซิเจนน้อยลงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 – 15 หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นและทํางานมากข้ึน 

4. ไฮโดรเจนไดออกไซด์ (Hydrogen dioxide) เป็นก๊าซพิษที่ใช้ในสงคราม ก่อให้เกิด
อาการไอ มีเสมหะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide) เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง 
เพราะไปทําลายเยื่อบุ หลอดลมอักส่วนปลาย และถุงลม 

6. แอมโมเนีย (Ammonia) มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเย่ือ ทําให้แสบตา แสบจมูก หลอดลม
อักเสบ 

7. ไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งปกติเป็นยาเบ่ือหนู ก็พบในบุหรี่ด้วยเช่นกัน 
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การสูบบุหรี่เป็นวิธีการที่ทําให้สมองได้รับสารเสพติด (นิโคติน) เร็วที่สุด คือภายใน 7 วินาที
เท่าน้ัน ซึ่งเร็วกว่าการฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดเสียอีก นิโคตินทําให้เกิดการเสพย์ติดเช่นเดียว กับ
เฮโรอีน ทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่จะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง คือ (กรมการแพทย์
ทหารเรือ, 2553 : 2) 

1. เมื่อมีการสูดดมควันบุหรี่เข้าไป นิโคตินจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วเข้าสู่กระแสเลือด และ
ผ่านเข้าสู่สมองภายในเวลา 10 วินาที 

 

2. นิโคตินกระตุ้นการหลั่งของสารโดปามีน ซึ่งมีผลทําให้เกิดอารมณ์แห่งความสุข 

 

3. นิโคตินยังมีผลเพ่ิมการหลั่งสารนอร์อีพิเนฟฟริน ซึ่งมีผลทําให้เกิดการต่ืนตัว และมีพลัง 

 

4. เมื่อหยุดสูบบุหรี่ ฤทธ์ิของสารโดปามีน และนอร์อีพิเนฟฟรินจะลดลง ซึ่งมีผลทําให้
อารมณ์แห่งความสุขของผู้สูบบุหรี่หายไป และเกิดอาการถอนยาขึ้นมาแทนที่ ได้แก่ อาการกระวน
กระวาย โกรธ หงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก เสียสมาธิ และเหน่ือยง่าย เป็นต้น 

5. เพ่ือที่จะบรรเทาอาการถอนยาน้ี และเพ่ือให้เกิดสภาวะอารมณ์แห่งความสุขต่อไป จึง
ต้องสูบบุหรี่มวนต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อเป็นเช่นน้ีสมองจึงเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินและเกิด
การเสพติดในที่สุด 
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พิษภัยของควันบุหรี่ต่อผู้อ่ืน (Passive Smoking) 
ควันบุหรี่มี 2 ชนิด คือ ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ (Mainstream) และควันที่เกิดจากการเผา

ไหม้ (Side-stream) ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ เป็นควันที่ผู้สูบบุหรี่สูบจากมวนบุหรี่โดยตรง ควันเหล่าน้ี
จะกรองด้วยตัวยาสูบในบุหรี่ชั้นหน่ึง ก่อนจะถูกสูดหายใจเข้าไปในปอด ขณะที่ควันจากการเผาไหม้ ที่
ปลายบุหรี่ และลอยไปในอากาศ โดยไม่ผ่านการกรอง จะมีสารเคมีที่เป็นพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้
มากกว่าควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ โดยเฉพาะสารก่อมะเร็งคือ สารไนโตรซามีน พบมากว่าถึง 50 เท่า จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้อง ซึ่งมีควันบุหรี่เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จะหายใจเอาสารไนโตรซา
มีนเข้าสู่ร่างกายด้วยปริมาณเท่ากับการสูบบุหรี่ที่ก้นกรอง ถึง 15 มวน ดังน้ัน ผู้ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับ
อันตรายมากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสควันบุหรี่ เป็นเวลานานๆ 

จะเห็นได้ว่า เด็ก คนในครอบครัว และผู้ร่วมงาน เป็นผู้ได้รับสารพิษโดยตรงอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
โดยหายใจเอาควันบุหรี่ชนิดที่เป็นควันจากการเผาไหม้ เด็กที่พ่อแม่สูบบุหรี่ พบว่า มีการอักเสบของ
หลอดลมในปอด ปอดบวม หูช้ันกลางอักเสบ และเป็นหืดมากกว่า ในสตรีมีครรภ์ที่สูบบุหรี่ อาจทําให้
ทารกมีนํ้าหนักน้อยกว่าปกติ คลอดก่อนกําหนด และแท้งได้ ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการสะสมควันบุหรี่
ทางอ้อม ส่วนผู้ที่ทํางานร่วมกับผู้สูบบุหรี่ มีการทําลายของปอด ที่ตรวจพบได้เช่นกัน  อัตราการเกิด
มะเร็งปอด พบสูงมากในผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ร่วมกับผู้สูบบุหรี่จัด ทั้งน้ี หน่ึงในสามของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็น
มะเร็งปอด พบว่า อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่แต่สามีสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเป็น
มะเร็งปอดมากกว่าผู้หญิงที่สามีและลูกไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า นอกจากน้ีผู้หญิงเหล่าน้ี ยังเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคหัวใจมากกว่าถึง 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่า (กรมอนามัย, 2553 :1) 
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ผลของบุหรี่ต่อสุขภาพร่างกาย 

 

เม่ือหยุดสูบบุหรี่ 
หลังจากที่หยุดสูบบุหรี่มวนสุดท้ายเพียง 20 นาที จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อ

สุขภาพอย่างต่อเน่ืองในร่างกายคือ (กรมการแพทย์ทหารเรือ, 2553 : 3) 
20 นาที ความดันโลหิตเร่ิมลดลง และกลับเข้าสู่ปกติ อุณหภูมิของมือและเท้าสูงขึ้น และ

กลับเข้าสู่ปกติ 
8 ชั่วโมง ระดับของคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดตํ่าลง และเข้าสู่ระดับปกติ ระดับของ

ออกซิเจนในเลือดสูงขึ้น และกลับเข้าสู่ระดับปกติ 
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24 ชั่วโมง ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันลดลง 
48 ชั่วโมง ปลายประสาทเริ่มเจริญเติบโตใหม่อีกคร้ัง 
2 สัปดาห์ - 3 เดือน การไหลเวียนของโลหิตเร่ิมดีขึ้น  การทําหน้าที่ของปอดดีขึ้นถึงร้อย

ละ 30 
1 - 9 เดือน อาการไอ อาการบวมของโรคไซนัส เมื่อยล้า และอาการหายใจขัดลดลง มีการ

เกิดขึ้นใหม่ของขน Cilia ในปอด ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพการทําความสะอาดปอดเพ่ิมขึ้น และลดสภาวะ
การติดเช้ือ 

การเลิกบุหรี่ 
ในบุหรี่น้ันมีสารเสพติดชนิดหน่ึงที่มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า  Nicotin ในบุคคลที่สูบบุหรี่จะ

มีระดับของสาร Nicotin ในเลือดที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ร่างกายมีความต้องการสาร Nicotin มากขึ้น และ
เกิด การติดบุหรี่ตามมา  เมี่อไม่ได้สูบบุหรี่ก็อาจเกิดอาการต่างๆ เช่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโหง่าย เป็น
ต้น นอกจากการติดสาร Nicotin ในบุหรี่แล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆ ก็จะมีการติด บุหรี่ทาง
จิตใจและทางปากร่วมด้วย  การติดทางจิตใจก็คือ เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความสุขและ ผ่อนคลายโดย
ไม่ได้เกิดจากสารออกฤทธ์ิใดๆ แต่เกิดจากความรู้สึกที่ว่าได้สูบเท่าน้ัน ส่วนการติดทางปาก หมายถึง 
ในผู้ที่สูบบุหรี่นานๆน้ันจะรู้สึกเคยชินกับการมีอะไรมาอยู่ที่ปาก เมื่อไม่มีอะไรอยู่ที่ปากจะรู้สึกผิดปกติ 
จึงต้องสูบบุหรี่ติดต่อกัน (อรชุมา ยังกิจจา, 2553 : 1) 

สาเหตุที่ทําให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากน้ัน มีสาเหตุที่สําคัญ 2 อย่างคือ 
- การติดเพราะร่างกายต้องการ หรือ Psysical Addiction 
- การติดเพราะสูบจนเป็นนิสัย หรือ Psychological Addiction หรือเรียกง่าย ๆ 

ว่าเป็น Habit จริง ๆ แล้วการติดบุหรี่ของคนเรา มักจะประกอบไปด้วยทั้ง 2 องค์ประกอบข้างต้น 
ดังน้ัน การเลิกบุหรี่ จึงจําเป็นต้องกําจัดสาเหตุทั้งสองอย่างออกไปให้ได้พร้อม ๆ กัน 

ข้อเท็จจริงของการติดที่เรียกว่า Psysical Addiction 
ภายในเวลาเพียงแค่ 7 ถึง 10 วินาที ที่เราสูบบุหรี่ สาร Nicotine ก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ

สมองของเราโดยทันที ทําให้เราเกิดความรู้สึกพึงพอใจ กระฉับกระเฉง ขึ้นมาทันที  แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที Nicotine ก็จะสลายออกไปจากร่างกายเราหมด และเมื่อน้ัน ความรู้สึก
เหน่ือย กระสับกระสาย และเครียดก็จะเข้ามาแทนที่ จนต้องสูบมวนใหม่ และความต้องการน้ันก็จะ
เพ่ิมปริมาณ และความถ่ีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นอาการติดไปในที่สุด 

 
ข้อเท็จจริงของการติดที่เรียกว่า Psychological Addiction หรือ Habit 
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ข้อน้ี ลองถามตัวเองดูว่า บุหรี่มีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของคุณมากแค่ไหน 
สาเหตุของการติดในลักษณะน้ี อธิบายง่าย ๆ ตามหลักการของ Ivan Pavlov ในทฤษฎีที่ 
เรียกกันตามภาษาชาวบ้าน “หมาได้ยินเสียงกระด่ิงแล้วนํ้าลายไหล เพราะคิดว่าจะได้อาหาร” 
กล่าวคือ ได้มีการทดลอง นํากระด่ิงมาสั่นทุกครั้งก่อนที่จะให้อาหารสุนัข สุนัขก็จะรับรู้ว่า เมื่อใดก็
ตามท่ีได้ยินเสียงกระด่ิง จะได้อาหารและเมื่อกระด่ิงดังขึ้น สุนัขก็จะนํ้าลายไหล แม้ว่าการสั่นกระด่ิงใน
ครั้งน้ัน จะไม่มีอาหารให้ก็ตาม เพราะสุนัขเรียนรู้ว่า “เอาหละ เมื่อเสียงกระด่ิงดังขึ้น ฉันจะได้อาหาร
แล้ว” คนติดบุหรี่น้ันมักจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มาควบคู่ไปกับการสูบบุหรี่ เช่น เมื่อขับรถจะสูบ
บุหรี่ทุกครั้ง  เมื่อต่ืนนอนข้ึนมาจะต้องหยิบบุหรี่สูบ ทีน้ีทุกครั้งที่ขึ้นน่ังบนรถ สมองก็จะสั่งว่า “เอา
หละฉันขึ้นน่ังบนรถแล้ว ไหนล่ะบุหรี่” แบบน้ี เป็นต้น (ธเนศ พัวพรพงษ์, 2553 :1) 

ดังน้ัน การเลิกบุหรี่ จึงสามารถทําได้โดยหลักการใหญ่ๆ 3 อย่าง คือ (อรชุมา ยังกิจจา, 
2553 : 1) 

1. ค่อยๆลดระดับ Nicotin ในกระแสเลือดลงช้าๆ  ในปัจจุบันมีสารที่ผลิตขึ้นเพ่ือการน้ี
หลายชนิด ได้แก่ 

- หมากฝร่ัง  Nicotin ใช้ได้โดยการเคี้ยวหมากฝร่ังดังกล่าวแทนการสูบบุหรี่ เช่นเดิม
เคยสูบบุหรี่วันละ 10 มวน ก็ให้มาเคี้ยวหมากฝร่ังวันละ 10 อันแทน และค่อยๆ ลดจํานวน หมากฝร่ัง
ที่ใช้จนสามารถเลิกได้ 

- Nicotinel   เป็นแผ่นแปะหน้าอกซึ่งจะค่อยๆปล่อยสาร Nicotin ผ่านผิวหนังเข้าสู่ 
กระแสเลือดช้าๆ จํานวนแผ่นที่แปะขึ้นกับจํานวนบุหรี่เดิมที่เคยสูบ และค่อยๆลดขนาดลงจนเลิกได้
เช่นกัน 

- Nicotinic acid หรือ Vitamin B5 ซึ่งมีโครงสร้างใกล้เคียงกับสาร Nicotin แต่ไม่ทํา
ให้เกิดการเสพติด ใช้ได้โดยกิน 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร แต่ถ้าจะให้ได้ผล ต้องการจํานวนมาก คือ 9-
12 เม็ด ต่อวัน 

2. ให้มีอะไรอยู่ในปากตลอดเวลา  เพ่ือลดความต้องการบุหรี่เมื่อรู้สึกว่าเหงาปาก สามารถ
ทําได้โดย การเคี้ยวหมากฝร่ัง คาบไปป์เปล่าๆที่ไม่มีบุหรี่  ขบเคี้ยวของกินเล่น  หาเพ่ือนคุย อมลูกอม 
ฯลฯ 

3. มีความต้ังใจแน่วแน่ว่าจะเลิกบุหรี่ วิธีน้ีอาจทําได้โดย ไม่ต้องอาศัยยา Nicotin ร่วม
ด้วย มีวิธีทําได้หลายอย่าง ได้แก่ 

-หักดิบ  คือการเลิกทันที และใช้การทําสมาธิ  ออกกําลัง  ด่ืมนํ้ามากๆ ร่วมกับการใช้
ยาคลายเครียด 

-ค่อยๆ ลดจํานวน คือ ค่อยๆลดจํานวนบุหรี่ที่สูบลงช้าๆ เท่าที่ร่างกายสามารถทนได้ 
เช่น ลดลงสัปดาห์ละ 1 มวน จนเลิกได้ และในระหว่างที่เลิกก็ใช้การเคี้ยวหมากฝร่ัง หรือลูกอมแทน  
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สําหรับผู้ทีมาเลิกบุหรี่กับแพทย์  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็จะได้รับยาเสริมต่างๆ เพ่ือให้การ เลิก
เป็นไปได้โดยง่ายย่ิงขึ้น  ยาดังกล่าวได้แก่ ยาคลายเครียด ยาลดความซึมเศร้า หรือ ยาลดความดันบาง
ประเภทที่ออกฤทธ์ิลดความอยากสารเสพติดต่างๆ เช่น Conidine 

 

วิธีการเลิกบุหรี่ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. การเลิกโดยไม่ใช้ยา เช่น การให้คําปรึกษาเป็นกลุ่ม การให้คําปรึกษาเฉพาะราย การต้ัง

ปัญหาขึ้นมาให้แก้ การฝึกทักษะ เป็นต้น 
2. การเลิกโดยใช้ยา เป็นวิธีที่ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ร่วมกับการให้

คําปรึกษา แปลว่าไม่จําเป็นที่ผู้ป่วยทกุรายจะต้องได้รับยา แต่ทุกคนควรได้รับคําปรึกษาจากแพทย์ ยา
ที่ให้ปัจจุบันก็มี Nicotine replacement therapy, bupropion เป็นต้น 

มีการศึกษาออกมาว่าการให้คําปรึกษาแก่ผู้สูบบุหรี่ 100 คน จะมี 1-3 คนที่สามารถเลิกสูบ
บุหรี่ได้ภายใน 6 เดือน น่ันก็แปลว่าการให้คําปรึกษามีประสิทธิภาพในการทําให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ได้ 

การเลิกบุหรี่ (ธเนศ พัวพรพงษ์, 2553 :1) 
การเลิกบุหรี่ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือด้วยกระบวนการทางการแพทย์ สามารถ 

ช่วยอาการติดแบบ Physical Addiction ได้ แต่สําหรับ Habit แล้ว ต้องอาศัยกําลังใจ ความเข้มแข็ง 
และความต้ังใจจริง  โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังน้ีคือ 

1. ทิ้งบุหรี่ที่คุณมีอยู่ให้หมด หาให้ทั่วว่าคุณอาจจะซุกซ่อนบุหรี่ของคุณเอาไว้ที่ไหน ใน
กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง เสื้อแจ็คเก็ต ลินชักโต๊ะทํางาน โยนท้ิงไม่ให้เหลือแม้กระทั่งมวนเดียว ไม่
ว่ามันจะมีราคาแพงแค่ไหนก็อย่าเสียดายเป็นอันขาด 

2. ที่เขี่ยบุหรี่ก็ทิ้งไปเสียด้วย กรณีที่เสียดายเพราะมันเป็นเคร่ืองตกแต่งราคาแพง อาจจะ
ยกให้คนอ่ืนไปเสีย หรือนําไปเก็บไว้ในที่ ๆ คุณแน่ใจว่า จะไม่มองเห็นหรือหยิบออกมาได้โดยง่าย 

3. เปลี่ยนทรงผม จะได้ดูว่าเรากําลังจะเป็นคนใหม่ 
4. ทําความสะอาดบ้านและเคร่ืองเรือนทั้งหมด รวมทั้งเสื้อผ้าก็นํามาซักให้สะอาด ให้กลิ่น

บุหรี่หมดไป จริงอยู่คนสูบบุหรี่จะไม่ได้กลิ่นเหล่าน้ีหรอก เพราะความเคยชิน แต่เมื่อเลิกแล้ว คุณจะได้
กลิ่นของมัน 

5. ด่ืมนํ้าสะอาดมาก ๆ เพราะมันจะช่วยชําระล้าง Nicotine ออกจากร่างกาย และยังช่วย
บรรเทาอาการอยากบุหรี่ได้ด้วย 

6. ลดปริมาณสาร Caffeine ที่รับประทานในแต่ละวัน     ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟก็ตาม 
โดยก่อนการเลิกบุหรี่ ควรจะพยายามลดปริมาณสารน้ีให้ได้ประมาณคร่ึงหน่ึงของที่เคย   รับประทาน
ในแต่ละวัน เพราะ Nicotine ทําให้ caffeine ซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ถ้าหากคุณรับประทาน 
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Caffeine ในปริมาณเท่าเดิม ขณะที่สูบบุหรี่อาจจะนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Caffeine Toxicity โดยมี
อาการกระวนกระวายและเครียดได้ และนั่นอาจจะทําให้คุณหันกลับไปสูบบุหรี่อีกคร้ัง 

7. ออกกําลังกาย เพราะนอกจากจะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เราเอาใจ
ออกห่างจากบุหรี่ได้ด้วย 

8. หาเพ่ือนที่มีความต้องการจะเลิกบุหรี่ด้วยกันสักคน แล้วเลิกพร้อมกันเพ่ือที่จะได้เป็นที่
ปรึกษา คอยเตือนและคอยให้กําลังใจกัน หรืออาจจะเป็นการหาแรงบันดาลใจอ่ืน เช่น เลิกเพ่ือลูก 
เลิกเพ่ือบิดามารดา หรือคนรักก็ได้ 

แนวทางในการเลิกบุหรี่ (A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use 
and Dependence, 2000: 150) 

ใช้แนวทาง the 5 As คือ 
1. เริ่มด้วยการระบุให้ได้ว่าผู้ป่วยติดบุหรี่จริง อาจจะโดยการให้กรอกข้อมูลประวัติที่

เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ หรือซักถามโดยตรง ซึ่งในที่น้ีทราบจากประวัติผู้ป่วยแล้วว่าสูบบุหรี่จริง และ
คํานวณค่า Fagerstrom test ได้เท่ากับ 8 ซึ่งทําให้วินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็น Nicotine dependence 
จริง 

2.  ให้คําแนะนําเพ่ือให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ โดยคําแนะนําน้ันต้องชัดเจน หนักแน่น 
3.  ประเมินว่าผู้ป่วยมีความต้องการท่ีจะเลิกบุหรี่หรือไม่ โดยอาจจะถามผู้ป่วยทุกครั้งที่มา

พบว่าอยากจะเลิกบุหรี่หรือไม่ ซึ่งในผู้ป่วยรายน้ียังไม่เคยมีความคิดว่าจะเลิกเลย ดังน้ัน จึงต้อง
ดําเนินการตามแนวทาง 5Rs ต่อ ได้แก่ 

3.1 กระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นว่าการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องของผู้ป่วยโดยตรง และให้เห็น
ผลกระทบ (ความเสี่ยงต่อเกิดโรคต่างๆ) ที่จะเกิดกับตัวผู้ป่วยโดยตรง ต่อครอบครัวและสังคม เก่ียวกับ
สุขภาพ อายุและเพศหรือลักษณะสําคัญอ่ืนๆ ของผู้ป่วย 

3.2 ให้ผู้ป่วยระบุผลเสียของการสูบบุหรี่ ซึ่งแพทย์อาจจะช้ีแนะให้เห็นว่าน่ันคือ
ปัญหาต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง และแพทย์ควรเน้นยํ้าว่าการสูบบุหรี่ลดลงก็ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยง ความ
เสี่ยงที่ควรอธิบายให้ผู้ป่วยรายน้ีรับทราบก็คือเรื่องของ CHD และเรื่องผลกระทบต่อภรรยาและลูกสาว
ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 

4. ให้ผู้ป่วยระบุประโยชน์ที่จะได้รับหากเลิกบุหรี่ได้ และช้ีแนะว่าน่ันเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้ป่วยโดยตรงอีกเช่นกัน สําหรับผู้ป่วยรายนี้อาจจะเน้นเรื่องการลดความเสี่ยงต่อ CHD ช่วยเร่ือง
สุขภาพไม่ให้อ่อนแอ สามารถออกกําลังชนิดที่ตัวเองชอบได้ 

5. ควรถามผู้ป่วยเก่ียวกับอุปสรรคที่ทําให้เลิกบุหรี่ไม่ได้ และชี้แนวทางการรักษาซึ่งจะ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว 
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6. ควรจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ทุกๆครั้งที่ผู้ป่วยมาพบ และสําหรับผู้ที่เคยเลิกแล้วแต่
เลิกไม่ได้ก็ให้บอกกับผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยมากมายที่ต้องใช้ความพยายามในการเลิกหลายคร้ัง 

7. เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจท่ีจะเลิกบุหรี่แล้ว ขั้นต่อไปก็คือช่วยวางแผนการเลิกบุหรี่ให้กับ
ผู้ป่วย เช่นกําหนดวันที่ควรจะเลิก (ควรอยู่ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์) บอกครอบครัว เพ่ือน และ
ผู้คนรอบข้างของผู้ป่วยให้เข้าใจ วางแผนป้องกันอุปสรรคที่จะมายับย้ังการเลิกบุหรี่ กําจัดบุหรี่ทิ้งให้
หมด ไม่ให้ผู้ป่วยเห็น 

8. ให้คําปรึกษาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ ให้คําแนะนําที่เหมาะแก่การนําไป
ปฏิบัติกรณีมีปัญหาระหว่างช่วงที่เลิก และให้กําลังใจกับผู้ป่วย 
 

10 เคล็ดลับการเลิกบุหรี่ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553:1) 
สําหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ อาจไม่รู้ว่าในแต่ละปี มีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้ปีละ 200,000 

คน หรือโดยเฉลี่ยมีผู้เลิกสูบบุหรี่วันละ 584 คน จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ 
สามารถเลิกได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีหยุดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด และต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ดังน้ัน 
เพ่ือให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองให้สําเร็จ 10 เคล็ดลับต่อไปน้ี คือวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆ ที่
สามารถนําไปใช้เพ่ือการเลิกสูบบุหรี่  มีดังน้ีคือ 

1. ขอคําปรึกษา เพ่ือให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่ อาจโทรศัพท์เพ่ือขอคําแนะนําในการ
เลิกสูบบุหรี่ได้ที่ ควิทไลน์ หมายเลข 1600 หรือขอคําปรึกษาจากคนที่รู้จักที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 
สําเร็จ 

2. หากําลังใจ ควรบอกให้คนใกล้ชิดได้ทราบถึงความต้ังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพราะกําลังใจ
จากคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมีความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้เพ่ือคนที่รัก 

3. เป้าหมายอยู่ข้างหน้า ควรวางแผนในการปฏิบัติตัวในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ โดย
กําหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ อาจเลือกเอาวันสําคัญต่างๆของครอบครัว เช่น วันเกิดตัวเอง วัน
ครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดลูก แต่ทั้งน้ีไม่ควรกําหนดวันที่ห่างไกลเกินไป เพราะอาจหมดไฟเสียก่อน 

4. ไม่รอช้า...ลงมือ  ซึ่งควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ ทิ้งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการสูบ
บุหรี่ให้หมด เตรียมผลไม้หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่หวานหรือไม่ทําให้อ้วนไว้ เพ่ือช่วยในการลดความอยาก
สูบบุหรี่ รวมท้ังปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มักทําร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่
ระหว่างเข้าห้องนํ้า ด่ืมนํ้า กินผลไม้ ลุกไปจากโต๊ะอาหารทันทีที่กินอาหารเสร็จ หรือแปรงฟันทุกครั้ง
หลังกินอาหารเพ่ือลดความอยากสูบบุหรี่หลังอาหาร 

5. ถือคํามั่น...ไม่หว่ันไหว เมื่อถึงวันลงมือ ขอให้ต่ืนนอนด้วยความสดช่ืน บอกกับตัวเองว่า 
กําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด เมื่ออยากสูบบุหรี่ก็ขอให้ทบทวนถึงเหตุผลที่ทําให้
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ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ปรับเปล่ียนอิริยาบถ ล้างหน้า ด่ืมนํ้า อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือเล่นกับลูก
ให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นความอยากสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น 

6. ห่างไกล สิ่งกระตุ้น ในระหว่างน้ีขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทําให้อยากสูบบุหรี่ เช่น ถ้า
เคยด่ืมกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์แล้วต้องสูบบุหรี่ด้วย ก็ควรงดด่ืมในช่วงน้ี รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การอยู่ท่ามกลางคนสูบบุหรี่ด้วย 

7. ไม่หมกมุ่นความเครียด เมื่อรู้สึกเครียด ให้หยุดพักสมองสักครู่ คลายความเครียดด้วย
การพูดคุยกับคนอ่ืนๆ หรือหาหนังสือมาไว้อ่านบ้างก็ได้ พึงระลึกไว้เสมอว่ามีคนไม่สูบบุหรี่อีกมากที่
คลายความเครียดได้โดยไม่ต้องสูบบุหรี่ 

8. เจียดเวลาออกกําลังกาย ควรจัดเวลาออกกําลังกายบ้าง อย่างน้อยวันละ 15 - 20 นาที 
เพราะนอกจากจะเป็นการควบคุมนํ้าหนักที่อาจเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังทําให้สมองปลอดโปร่ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของหัวใจและปอด ถ้าไม่มีเวลาก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆ 
เช่น กดลิฟท์ให้ตํ่ากว่าช้ันที่ต้องการ 1 ช้ัน เพ่ือที่จะได้เดินออกกําลังกายบ้าง หรือควรใช้จักรยานใน
การเดินทางใกล้ๆ 

9. ไม่ท้าทายบุหรี่ อย่าคิดว่าจะลองสูบบุหรี่บ้างเป็นครั้งคราวคงไม่เป็นไร เพราะการทดลอง
สูบเพียงมวนเดียว อาจหมายถึงการหวนคืนไปสู่ความเคยชินเก่าๆ อีก มาไกลมากแล้ว อย่าปล่อยให้
ตัวเองถอยหลังลงคลองอีกเลย 

10. หากต้องเร่ิมต้นใหม่อีกทีก็อย่าท้อ ถ้าหันกลับไปสูบอีก น่ันไม่ได้หมายถึงโลกได้ล่มสลาย
แล้ว ไม่ได้แปลว่าเป็นคนล้มเหลว อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวในคราวต่อไป ขอให้ถือว่า อาจ
พ่ายแพ้ในบางสมรภูมิ แต่จะเป็นผู้ชนะสงครามในที่สุด ขอเพียงพยายามต่อไป จนเตรียมตัวให้พร้อม 
กําหนดวันที่จะหยุดและหยุดต่อไปตลอดกาล 

11. เมื่อรู้ว่าอยากสูบ ควรที่จะอย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ ควรประวิงเวลาของการสูบบุหรี่
ออกไปเรื่อยๆ ด่ืมนํ้า หรือล้างหน้าทันที เมื่อรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 
และช้าๆ ทําเช่นน้ี 2-3 ครั้ง จะผ่อนคลายข้ึน หันไปทํากิจกรรมอ่ืน เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจไปจาก
ความอยากสูบบุหรี่ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 

ในการดําเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกําหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายไว้ เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ที่มีอํานาจก็จะทําการ
คัดเลือกโครงการและอนุมัติโครงการต่อไป ต่อจากน้ันก็จะมีองค์การนําโครงการไปปฏิบัติ หรือที่เรา
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เรียกว่า การบริหารโครงการ (Project Management) บุคคลทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับคํากล่าวที่ว่า ถ้า
การวางแผนโครงการดีก็เท่ากับงานสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วการวางแผน
โครงการท่ีดีแค่จะช่วยเพ่ิมโอกาสสําหรับความสําเร็จเท่าน้ัน แต่ก็มิใช่เป็นหลักประกันความสําเร็จของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการสาธารณะทั้งหมด ทั้งน้ี เพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบาย/แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการ
บริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการวางแผน (Planning ) 
เป็นเรื่องของการคิด การดําเนินการหรือการบริหาร (Implementation / Operation) เป็นเรื่องของ 
การทํา ส่วนการประเมินผล (Evaluation) ก็คือ การเทียบ ระหว่างการคิดกับการกระทําน่ันเอง (สม
พิศ  สุขแสน, 2553 : 1) 

การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทําให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการน้ัน
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด มีการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงที่คิดไว้หรือไม่ ถ้าเบ่ียงเบนจะได้หาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงน้ัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน 
การบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลสําเร็จของโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได้
จากการดําเนินโครงการเท่าน้ัน แต่ความสําเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ด้วย ซึ่งเราเรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Base Management) ดังน้ัน การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่าง ๆ ได้น้ัน จําเป็น
จะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ (สมพิศ  สุขแสน, 2553 : 2) 

การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคําตอบว่านโยบาย/แผนงาน/
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐานและ
เครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเช่ือถือได้ การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหน่ึงเอา
กระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่า สวยงามดีแล้วหรือยัง มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง จะได้ปรับปรุง
แก้ไขตนเอง 

แนวคิดการประเมินผลโครงการ CIPP Model 
สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam,  et al., 1971 : 81) ได้พัฒนาทฤษฎีการประเมิน  

จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน  เรียกว่า  CIPP  Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง มีจุดเน้นที่สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการ
แบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่าง    ฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด 
กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมี
หน้าที่เรียกหาข้อมูล และนําผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใด ๆ 
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ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน ซึ่งได้แบ่งประเด็นการประเมินผล
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)  เป็นการ
ประเมินให้ได้ข้อมูลสําคัญ เพ่ือช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะทําสนองปัญหาหรือความต้องการจําเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือ นโยบายหน่วย
เหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ 
หรือไม่ เป็นต้น 

การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเก่ียวกับเร่ือง โครงการควรจะทําใน
สภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น 

2.  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา  รวมท้ัง
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  เป็นต้น 

การประเมินผลแบบนี้จะทําโดยใช้ เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ทําไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยนํา
ร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เช่ียวชาญ มาทํางานให้ อย่างไรก็
ตาม การประเมินผลน้ีจะต้องสํารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด ใช้
แผนการดําเนินงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุง ให้การดําเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือ
จุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถ
ศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

การประเมินกระบวนการ  จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ 
ๆ เพ่ือการตรวจสอบการดําเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 

3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการ
ดําเนินงานตามแผนน้ัน 

3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของ
โครงการ 
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3.3  เพ่ือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินงานของโครงการ 
4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/ เป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูล
จากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบ้ืองต้นและกระบวนการร่วมด้วย  ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบ
ได้ดังน้ี 

 
 
 

จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ
ทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน กําหนด
ประเด็นของตัวแปรหรือตัวช้ีวัด กําหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
    การเห็นคุณค่าในตนเองว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง รู้สึกว่า 
ตนเองมีคุณค่า  มีความเข้มแข็ง  มีความเช่ียวชาญ และมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่าง ๆ  เป็น
ลักษณะของความเช่ือมั่นและความนับถือในตนเอง ที่เกิดจากความเช่ือมั่นในความมีคุณค่าของตนเอง  
ความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่พอใจ กล่าวโดยสรุป การเห็นคุณค่า
ในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองจากการประเมินตนเองในด้านความสามารถ 
ความสําคัญ  ความมีค่าและการประสบความสําเร็จ โดยแสดงออกมาในรูปของทัศนคติที่มีต่อตนเอง 
ยอมรับนับถือและมีความเช่ือมั่นในตนเอง (กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล, 2542 : 63) 
  แบนดูร่า  (Bandura, 1986 อ้างในกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล, 2542 : 64) ได้ให้คําจํากัด
ความของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็นการประเมินตนเองของบุคคลว่าตนเป็นอย่างไร  ถ้าบุคคลใดมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่ไร้ค่า กล่าวได้ว่าบุคคลน้ันเป็นผู้มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า  บุคคลใด
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  กล่าวได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  การเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็นพ้ืนฐานในการประเมินตนมาจากความสามารถของบุคคล หรือมีความ สามารถในการ
ตัดสินคุณค่าของตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจในตนเอง  บุคคลจะพึงพอใจกับ
มาตรฐานการกระทําของตนเองที่ได้ต้ังไว้ ในขณะที่บุคคลใดก็ตามเมื่อประเมินตนเองแล้ว  พบว่า
ตนเองล้มเหลวหรือกระทํากิจกรรมใด ๆ  ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตนต้ังไว้  บุคคลก็จะขาดความพึงพอใจ

Input 
Evaluation 

Process 
Evaluation 

Product 
Evaluation 

Context 
Evaluation 
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ต่อตนเอง การตัดสินใจจากสังคม มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลว่าจะประเมินตนเองออกมาใน
ลักษณะใด  เช่น  บุคคลจะรู้สึกไม่พึงพอใจ  และไม่ยอมรับต่อคําติเตียนของบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี การ
เห็นคุณค่าในตนเองยังเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคมน้ันๆ ว่าให้คุณค่าแก่บุคคลอย่างไร 
และบุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองต่อคุณค่าทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานของสังคมน้ันได้
ดีเพียงใด  แบนดูร่ายังกล่าวอีกว่า  การประเมินผลการกระทําของบุคคล จะส่งผลถึงการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  และการกระทําหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก็เป็นผลมาจากการเห็นคุณค่าในตนเองใน
การกระทําหรือในกิจกรรมน้ัน  ๆ  มากน้อยเพียงใดด้วย 
 ผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  จะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ชอบแสดงความคิดเห็น เป็น
ฝ่ายเปลี่ยนหรือพูดชักนําคนอ่ืนมากกว่าจะเป็นเพียงผู้ตามหรือผู้ฟังการอภิปราย โต้แย้ง มองสิ่งต่าง ๆ 
ในด้านดี  โดยประเมินความสามารถทักษะทางสังคม และคุณสมบัติของตนอย่างรอบคอบ มากกว่า
การคิดฝันเอาเอง ไม่พะวงแต่เรื่องของตนจนขาดความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ ภายนอก นอกจากน้ียังมี
ทัศนคติของความคาดหวังในสิ่งที่ดี  กว้างขวางในหมู่เพ่ือนฝูง  มั่นใจในการกระทําของตนเอง   กล้า
แสดงออกแม้รู้ว่าอาจจะโดนคัดค้าน  ไม่มีความยุ่งยากในการสร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืน มีความคิด
สร้างสรรค์ ยอมให้สังคมกําหนดพฤติกรรมของตนเองเป็นส่วนน้อย   ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่น ช่างคิด 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนเอง สามารถให้
เหตุผลในสิ่งที่ตนกระทําได้อย่างกระจ่างชัด  เช่ือมั่นต่อการตอบสนองหรือการตัดสินของตน  มั่นคง
ทางด้านจิตใจ วิตกกังวลน้อยกว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า    มีแนวโน้มที่จะประเมินผลว่าจะ
ประสบความสําเร็จได้มากกว่า  กล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นว่า  ผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  จะมี
ความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า 
 ผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา   จะยึดมั่นในความด้อยของตนเอง  ขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป พยายามทําสิ่งที่สังคมยอมรับ  ชอบเป็น
สมาชิกกลุ่มแบบไม่แสดงตัวให้เด่นมากกว่าผู้แสดงบทบาท ไม่กล้าเก่ียวข้องกับการกระทําที่อาจได้รับ
การปฏิเสธหรือได้รับคําตําหนิ   จึงไม่สามารถเป็นผู้นําที่สร้างสิ่งใหม่  หรืออยู่ในตําแหน่งที่ต้องเผชิญ
กับปฏิกิริยาหลาย ๆ รูปแบบได้ กลัวการทําให้ผู้อ่ืนโกรธ ไวต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ พะวงกับเรื่องของตน 
ปิดก้ันตนเอง พอใจที่จะอยู่อย่างเงียบ  ๆ  มักทําอะไรคล้อยตามคนอ่ืนอยู่เสมอ พร้อมจะเช่ือว่าคนอ่ืน
มองตนในแง่ไม่ดี  ยอมรับคําพูดของคนอ่ืนที่กล่าวถึงตนในแง่ลบ  ขาดความม่ันใจที่จะปฏิเสธคํา
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน ไม่สามารถปกป้องตนเอง  จึงต้องเผชิญกับความด้อย ทั้งที่เป็นจริงและที่คิด
ไปเอง  เหงา  และโดดเด่ียว  คิดว่าตนไม่มีความสามารถเพียงพอ  จึงมักมีบทบาทน้อยในสังคม ทําให้
โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จลดลงไปด้วย หว่ันไหวต่ออิทธิพลของสังคมจนกลายเป็นความ รู้สึก
กดดัน  ขาดพลังความสามารถที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ  ให้สําเร็จ เป็นเหตุให้มีความวิตกกังวลสูง 
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 บุคคลจะมีความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองมากหรือน้อย  ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะ
กระทําสิ่งต่าง ๆ  ได้บรรลุเป้าหมาย  ทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถ  มีความภาคภูมิใจ และ
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าน้ันก็ส่งผลต่อการกระทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  ด้วย โดยผู้ที่เคยประสบความ สําเร็จ
มาก่อนมักจะเสี่ยงทํางานที่ท้าทายความสามารถ โดยเป็นงานท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป และมองตนเอง
ในด้านดีมากกว่าผู้ที่เคยล้มเหลว 

จะเห็นว่าความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง พัฒนามาจากความรู้สึกว่าตนมีความสามารถในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ  ได้สําเร็จ ในขณะเดียวกันความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองก็มีผลต่อการกระทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ของบุคคลด้วย บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะมีความมั่นใจในการทําสิ่งต่างๆ กล้าคิด 
กล้าแสดงออกมากกว่าบุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า  ซึ่งมักจะไม่กล้าคิด ไม่กล้าทํา เพราะไม่
เช่ือมั่นในความสามารถของตน  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า  การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
ความสามารถในการกระทําต่าง ๆ   ซึ่งการเล่นเกมของนักเรียน  ก็เป็นสิ่งหน่ึงที่เกิดจากความรู้สึกการ
เห็นคุณค่าในตนเอง  เน่ืองจากวัยที่เป็นนักเรียน  เป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม วัยน้ีจะค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนเลือกบทบาทตนเอง ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ 
            แต่เน่ืองจากความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยภายในบุคคล  ที่เกิดขึ้นจากบุคคลน้ันๆ 
ประเมินตนเอง  หรือประเมินความรู้สึกตนเองว่ามีค่าหรือไม่มีค่าต่อสิ่งต่างๆ  ที่ตนประสบหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วย บุคคลหนึ่งอาจมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงหรือตํ่า  ในด้านต่าง ๆ  แตกต่างกัน 
เช่น  มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงทางด้านการศึกษา  แต่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่าในเรื่องที่
เก่ียวกับกีฬาได้ ดังน้ัน  ยังและคณะ (Young, et al.,1989 : 251 -254)  จึงเสนอให้มีการศึกษา
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในด้านต่าง ๆ   ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น / วัยเรียน 3  ด้าน คือ 

1. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อสังคม  หรือต่อกลุ่มเพ่ือน (Social or Per Self-Esteem) 
2. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อโรงเรียน (School Self-Esteem) 
3. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อบ้าน (Intrafamilial  or  Home Self-Esteem) 

ดังน้ัน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจึงมีความสําคัญต่อการเสพติดสิ่งต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งน้ี  จึงศึกษา
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นบริบทหน่ึงของการสูบและเลิกบุหรี่  โดยประยุกต์ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ที่ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

1. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อสังคม  (Social  Self-Esteem) 
2. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อเพ่ือน   (Peer Self-Esteem) 
3. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อบ้าน / ครอบครัว (Home Self-Esteem) 
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ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 
ผู้ค้นคิดทฤษฎี ประกอบด้วย Caplan และ Core (1972 อ้างใน สําราญ สิริภคมงคล, 

2546: 29– 30) มีแนวคิดหลัก ดังน้ีคือ 
แรงสนับสนุนทางสังคม คือ สิ่งที่ผู้ได้รับจากผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง

การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจ เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ทําให้บุคคลน้ันๆ มีพฤติกรรม ไปใน
ทิศทางที่ผู้รับต้องการ โดยมีการแบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 แบบ คือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) เช่น การให้ความพอใจ การยอมรับ
นับถือความห่วงใย การกระตุ้นเตือน 

2. การสนับสนุนในการให้การประเมินผล (Appraisal support) เช่น การให้ข้อมูลย้อน  
กลับ การเห็นพ้องในการรับรอง รวมถึงการสนับสนุนอาจเป็นการช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ 

3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) เช่น การให้คําแนะนํา
ตักเตือน ให้คําปรึกษา และการให้ข่าวสารจากการศึกษาวิจัย การได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตน ซึ่งแบ่งออกเป็นการได้รับคําแนะนําจากบุคคลใกล้ชิด 

4. การสนับสนุนด้านเครื่องมือ (Instrumental support) เช่น แรงงาน เงิน เวลา 
แรงสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 แบบ จะต้องมีลักษณะที่ทําให้ผู้รับเช่ือว่าเขาได้รับความเอาใจ

ใส่ความรักและความหวังดี ตลอดจนทําให้เขารู้สึกว่าตนเองมีค่า และเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอด  
จนเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําประโยชน์ให้แก่สังคม   จึงจะส่งผลให้ผู้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรม
หรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการ 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยเห็นว่าการสนับสนุนเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความสามารถในการเลิกบุหรี่  จึงได้นําการสนับสนุนทางสังคม มาเป็นตัวแปรหน่ึงของ
การศึกษาบริบทในการเลิกสูบบุหรี่ 

แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
           เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงความสามารถของบุคคล ต้องอาศัยตัวแปรทางจิต
สังคม  ส่งผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะที่แตกต่างกัน  เช่นเดียวกับด้านพฤติกรรมสุขภาพ  มีตัวแปร
ความเช่ือซึ่งเป็นตัวแปรทางสังคมมามีส่วนกําหนดพฤติกรรมอนามัยของบุคคล โดยความเช่ือจะเป็น
ส่วนประกอบด้านความคิดความเข้าใจในตัวบุคคล  ที่อาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ ความเช่ือ
ดังกล่าว  อาจจะเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดที่เป็นผลจากที่บุคคลได้รับประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  รวมท้ังเปล่ียนแปลงหรือเบ่ียงเบนได้  โดยเฉพาะความเช่ือด้านสุขภาพที่จะเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการป้องกันโรคต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามการรักษาของแพทย์  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพได้รับการพัฒนามาวิเคราะห์พฤติกรรม
อนามัยของบุคคล โดยพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลเมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยง โรเซนสต็อค  ได้สรุป
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องค์ประกอบพ้ืนฐานของแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพไว้ คือ การรับรู้ของบุคคลและแรงจูงใจ การที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค  จะต้องมีความเช่ือว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  
โรคน้ันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิต  และการปฏิบัติน้ันจะเกิดผลดีในการลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรค  หรือช่วยลดความรุนแรงของโรค  โดยไม่ควรมีอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาเข้ามา
เก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย ความสะดวก ความเจ็บป่วย ความอาย เป็นต้น (Rosenstock, 1974 : 330) 
ต่อมา เบคเกอร์และคณะเป็นผู้ปรับปรุงแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ เพ่ือนํามาใช้อธิบายและ
ทํานายพฤติกรรมการป้องกันโรค   โดยได้เพ่ิมปัจจัยร่วมนอกเหนือจากการรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรค ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived  susceptibility) 
            การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค  หมายถึง  ความเช่ือของบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําด้านสุขภาพ  ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย  และแต่ละบุคคลจะมีความเช่ือ
น้ีในระดับไม่เท่ากัน  ดังน้ัน บุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเลี่ยงการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน     
และรักษาสุขภาพไม่เหมือนกัน จึงเป็นความเช่ือของบุคคลต่อความถูกต้องของการวินิจฉัย โรคของ
แพทย์ การคาดคะเนถึงโอกาสการเกิดโรคซ้ํา หรือการง่ายที่จะป่วยเป็นโรคต่าง ๆ มีรายงานการวิจัย
หลายเรื่องที่ให้การสนับสนุนความเช่ือต่อโอกาสของการเป็นโรคว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่  (Becker et al, 1975 : 15) ในแบบแผนความเช่ือ
ด้านสุขภาพ  ถือว่าการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลสูงกว่า
ปัจจัยอ่ืน ๆ โดยจะส่งผลให้บุคคลเกิดการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ   ดังน้ัน การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการ
เป็นโรค จึงเป็นปัจจัยสําคัญของการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน รักษาโรคของบุคคล 
(Becker et al, 1975 : 354-355) จากการที่การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค เป็นสิ่งกระตุ้นให้
บุคคลมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรค  ผู้ที่มีระดับการรับรู้สูงต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคย่อม
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมากกว่าผู้ที่ไม่รับรู้  หรือมีการรับรู้อยู่ในระดับตํ่า สําหรับผู้ที่มีการรับรู้ใน
ระดับตํ่า  ควรได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โรเซนสต็อค (Rosenstock, 
1974 : 284) ได้แบ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงระดับการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคออกเป็น 3 
ระดับ คือระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน 

(1) ระดับบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค ด้วย
วิธีการสอนรายบุคคล เก่ียวกับโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค ความรุนแรงของโรค และผลประโยชน์ที่
บุคคลจะได้รับจากการมีพฤติกรรมอนามัยเก่ียวกับการป้องกันโรค  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมความ
ร่วมมือมากขึ้น 

(2) ระดับกลุ่ม  เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโต้แย้ง  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันภายในกลุ่ม 
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(3) ระดับชุมชน  เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเช่ือของสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน
ทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคและพฤติกรรมของบุคคล 

2. การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค (Perceived  seriousness or Severity) 
            การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อความรุนแรงของ
โรคที่มีต่อร่างกาย  ก่อให้เกิดความพิการ เสียชีวิต ความลําบาก และการใช้เวลาในการรักษาเกิดโรค
แทรกซ้อน หรือกระทบกระเทือนฐานะทางสังคม  การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่จะไม่เกิดขึ้น
ได้  แม้ว่าบุคคลจะรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค แต่ไม่รับรู้ต่อความรุนแรงของโรค  แต่ถ้ามี
ความเช่ือและความวิตกกังวลต่อความรุนแรงของโรคสูงเกินไป  ก็อาจทําให้จําข้อแนะนําได้น้อย  และ
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามคําแนะนําได้  แจนซ์และเบคเกอร์  (Janz and Becker, 1984 : 44) สรุปผล
การศึกษาแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ ระหว่างปี ค.ศ. 1974 ถึง 1984 พบว่าการรับรู้ต่อความ
รุนแรงของโรค      สามารถอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 85 และ
ทํานายพฤติกรรมการป้องกันโรคได้เพียงร้อยละ 36 

3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค  (Perceived  benefits) 
             การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค  หมายถึง  การที่บุคคลแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติให้หายจากโรค  หรือป้องกันไม่ให้เกิดโรค  โดยการปฏิบัติน้ันต้องมีความเช่ือว่าเป็นการกระทําที่
ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะทําให้หายหรือไม่เป็นโรคน้ัน ๆ ดังน้ัน  การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตาม
คําแนะนําก็จะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมน้ัน โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่
ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย  นอกจากน้ันความเข้าใจในคําแนะนํา  รวมถึงความไว้วางใจในการดูแล
รักษาของเจ้าหน้าที่  เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามคําแนะนําด้วย นอกจากน้ีแจนซ์ และเบค
เกอร์ (Janz and Becker, 1984 : 44)  ได้สรุปการศึกษาแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพว่า  การรับรู้
ถึงประโยชน์ของการรักษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาโรคของผู้ป่วยมากกว่า
พฤติกรรมการป้องกันโรค  เช่นเดียวกับการรับรู้ความรุนแรงของโรค 
             จากการศึกษาพบว่า แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพสามารถนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมซึ่ง
แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการเลิกบุหรี่ได้เป็นอย่างดี  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเช่ือด้าน
สุขภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ต่อประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ มาประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดเป็นผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ซึ่งผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่จะทําให้เกิดการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และ
การรับรู้ต่อประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  ก่อให้เกิดความสามารถในการเลิกบุหรี่ 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
            จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ พบงานวิจัยเก่ียวกับการ
ประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  เพ่ือนํามาใช้สนับสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
ดังน้ีคือ 

จุฑานันท์ หุ่นดี (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัดกรมการทหารช่าง  โดยใช้การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง 
ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของข้าราชการทหารช้ันประทวน ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการทหารช้ันประทวน ในหน่วยทหารแห่งหน่ึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 35 
นาย เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ จากแนวปฏิบัติการ
พยาบาลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กับแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การให้สุขศึกษารายกลุ่ม 2) การให้คําปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
ต้ังเป้าหมาย 3) ให้คําปรึกษารายครอบครัว และ 4) การเตือนตนเอง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ผลการวิจัย
พบว่า มีผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 10 ราย ปริมาณสูบบุหรี่และระดับการติดสารนิโคตินหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P 
< 0.01 

ธิดา จับจิตต์ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ที่มี
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้เข้ามารับ
บริการคลินิกเลิกบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูบบุหรี่ที่มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลธัญบุรี มี
อายุระหว่าง 18-60 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คืออายุระหว่าง 18-35 ปี และอายุระหว่าง 36-60 ปี สุ่ม
อย่างง่ายจากผู้ที่มาสมัครใจตามระดับอายุ เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรม แบ่งเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี 
จํานวน 9 คน และผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-60 ปี จํานวน 9 คน เข้าร่วมโปรแกรมจํานวน 8 ครั้ง การเก็บ
ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ประเภทหน่ึง
ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหน่ึงตัวแปรภายในกลุ่ม และการทดสอบความแตกต่าง ด้วยวิธีการทดสอบ
รายคู่แบบนิวแมน-คูลส์ กรณีพบว่าปฏิสัมพันธ์มีนัยสําคัญทางสถิติและทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ กรณีผลหลักมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับอายุกับ
ระยะเวลาของการทดลอง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาล
ธัญบุรีที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี กับผู้ที่มีอายุ



 29

ระหว่าง 36-60 ปี ระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มในระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะหลังการทดลองน้อยกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะติดตามผล
น้อยกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะหลังการทดลอง กับระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

รัชนีกร  เคียนทอง (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างมีจํานวน 80 คน  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 40 คน  กลุ่ม
เปรียบเทียบ 40 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง  ผลการศึกษาพบว่า 
ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่  ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง  ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลิกสูบ
บุหรี่  และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ดีกว่าก่อนการทดลอง  และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากน้ียังพบว่า  ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นความคาดหวังในความ สามารถของตนเอง 

สุขสมัย สมพงษ์ (2546 : 12) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ สําหรับผู้ใช้สาร
เสพติดที่แสดงตน จังหวัดสกลนคร (ระยะที่ 1) ในช่วงเวลาที่รัฐบาลเร่งรัดการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด จังหวัดสกลนครมีผู้ใช้ยาเสพติดออกมาแสดงตน 3,470 คน ได้คัดกรองเพ่ือจําแนกการบําบัดเป็น
จิตสังคมบําบัด 244 คน ให้คําปรึกษา 313 คน และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2,913 คน มีผู้สูบบุหรี่
เกินกว่าร้อยละ 90 จึงเพ่ิมกระบวนการเลิกบุหรี่ไว้ในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร 10 วัน 9 คืน 
ประกอบด้วย ก. โปรแกรมปกติ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ นํ้าด่ืมสมุนไพร การ
ทําความสะอาดช่องปาก การจํากัดเขตสูบบุหรี่ การขอให้เลิกบุหรี่ โดยพระภิกษุ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
ข. เป็นโปรแกรมเสริมพลังให้ผู้รับการฝึกตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ประจักษ์ต่อ
ประชาคม แสดงถึงความต้ังใจจริงในการเลิกใช้สารเสพติด สร้างความน่าเช่ือถือให้สังคมยอมรับมี 3 
ขั้นตอน คือ ปูพ้ืนฐาน ตระหนักในทุกข์ และบอกกล่าวการปฏิบัติ ทําการศึกษาลักษณะก่ึงทดลองจาก
ค่ายทั้งหมด วัดประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่รวมโดยเปรียบเทียบจํานวนผู้สูบบุหรี่ก่อน
และหลังการอบรม ส่วนประสิทธิผลของโปรแกรมพิเศษ เปรียบเทียบจํานวนผู้สูบบุหรี่ก่อนให้
โปรแกรมกับภายหลังจากให้โปรแกรมไปแล้ว 1 วัน และวันต่อๆ ไป โดยใช้สถิติ ไค-สแควร์ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  ผลการศึกษาจํานวน 36 ค่าย ผู้เข้ารับการฝึก 2,432 คน เป็นผู้ใช้ยาบ้า 
กัญชา หรือสารระเหยชนิดเดียวร้อยละ 39.4, 29.0 และ 7.3 ตามลําดับ เป็นผู้ใช้ยาบ้า กัญชา หรือ
สารระเหยร่วมกับสารเสพติดชนิดอ่ืนร้อยละ 14.3, 5.1 และ 3.6 ตามลําดับ เป็นผู้เสพร้อยละ 80.8 ผู้
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ติดร้อยละ 17.0 อ้างว่าเลิกใช้สารเสพติดเกินกว่า 1 ปี ร้อยละ 45.0 ผู้เข้ารับการฝึก 2,411 คน ก่อน
เข้ารับการฝึกสูบบุหรี่ 2,228 คน (ร้อยละ 92.4) เสร็จสิ้นการฝึกคงสูบบุหรี่ 982 คน (ร้อยละ 40.7) ผู้
สูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ จํานวน 34 ค่าย การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพิเศษ จํานวน 20 
ค่าย มีผู้สูบบุหรี่ก่อนดําเนินการ 960 คน ไม่สูบบุหรี่ 326 คน ภายหลังการใช้โปรแกรม 1 วัน มีผู้สูบ
บุหรี่ 708 คน ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ จํานวนค่ายที่มีผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเพียง 8 ค่าย
เท่าน้ัน แต่จํานวนค่ายที่มีผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเพ่ิมขึ้นในวันถัดไปเป็น 10,14,17 และ 19 
ตามลําดับ โปรแกรมพิเศษเน้นการกู้ศักด์ิศรีของผู้ใช้สารเสพติดทําให้การเลิกบุหรี่มีประสิทธิผลดีขึ้น 
ควรให้ภายหลังการเตรียมผู้เข้าร่วมการฝึก 3-5 วัน และวิทยากรค่ายต้องกระตุ้นเพ่ิมเติมหลังการให้
โปรแกรม 1-2 วัน เพ่ือให้เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 5 วันในขณะที่อยู่ในค่าย ควรเพ่ิมการปรับมาตรฐาน
ผู้ทําหน้าที่ติดตามผลการบําบัด เพ่ือให้คงสภาพการไม่สูบบุหรี่ไว้ 

ศักด์ิชัย จําพิมาย (2542 : 42-43) ศึกษาผลสําเร็จของผู้รับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่โดยใช้
โครงการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสําเร็จของโครงการจากความรู้
และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ โดยใช้การศึกษากึ่งทดลองในลักษณะ
กลุ่มเด่ียววัดผลก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ทุกคน ระหว่างกุมภาพันธ์ 
ถึงเดือนเมษายน 2540 จํานวน 54 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้ารับบริการมีความรู้เพ่ิมขึ้น และ
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีความรู้เฉลี่ย 
14.2 หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 17.4 ส่วนทัศนคติก่อนเข้ารับบริการมีทัศนคติ
เฉลี่ย 66.8 และหลังเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 84.6 

ประไพจิตร ชุมแวงวาปี (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ที่ประยุกต์แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
เทคนิคการควบคุมตนเอง และกระบวนการกลุ่มมาเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชายที่สูบบุหรี่เป็นประจําและสมัคร
ใจเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาจํานวน 93 คน เป็นกลุ่มทดลอง 46 คน จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มเปรียบเทียบ 47 คน จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบ สอบถาม แบบบันทึก
จํานวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ เทปวิดีทัศน์ เอกสารความรู้เก่ียวกับบุหรี่ 
หุ่นจําลองสรีระของมนุษย์ และคู่มือการเลิกสูบบุหรี่ ทําการรวบรวมข้อมูล 3 ครั้งคือ ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือนหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
สําหรับข้อมูลทั่วไป Students t-test และ Paired Samples t-test สําหรับเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และการเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ 
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Pearsons Product Moment Correlation Coefficient วิเคราะห์ความ สัมพันธ์ของปัจจัยด้านการ
รับรู้กับการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ ใช้สถิติ Chi-Square test และ Fishers exact test 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรจํานวนปีที่สูบบุหรี่ การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ และการมี
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่กับการเลิกสูบบุหรี่ และสถิติ Z-test เปรียบเทียบค่าสัดส่วนของนักศึกษาที่เลิกสูบ
บุหรี่ ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสุขศึกษาทําให้นักศึกษาเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง 
และรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ถูกต้องมากข้ึน มีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่
ในระดับที่ถูกต้องมากขึ้น และมีนักศึกษาที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเลิกสูบบุหรี่ แต่ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่และการปฏิบัติตัวใน
การ เลิกสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ CIPP MODELของ Strufflebeam เป็นกรอบแนวคิดการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 
การประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  และผลการดําเนินการ  ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมิน  ดังแสดงในภาพ 2.1 

ภาพ 2.1  กรอบแนวคิดการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ 
 

บริบท 
(Context) 

ปัจจัยนําเขา้ 
(Input) 

ขบวนการ 
(Process) 

ผลการดําเนนิการ 
(Product) 

- การเห็นคุณคา่ของ
ตนเองของผู้ที่เข้า
โปรแกรมการเลิก
บุหรี่ 

- การสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลิก
สูบบุหรี่ 

- สถานที ่
- ระยะเวลา 
- วิธีการให้ความรู้ 
- สื่อ/อุปกรณ์ 
- ความรู้   ความ  
สามารถของ
วิทยากร 

- การจัดกิจกรรม
สันทนาการ  (เฉพาะ
คลินิกเชิงรุก) 

- ความเหมาะสมการ
ดําเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
โปรแกรมการเลิก
สูบบุหรี่ 

- การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคจาก
การสูบบุหรี่ 

- การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ 

- การรับรู้ประโยชน์
ของการไม่สูบบุหรี่ 

- ความสําเร็จในการ
เลิกบุหรี ่

 



บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) โดยการศึกษาบริบท  ปัจจัยนําเข้า  
กระบวนการ  และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของผู้ที่เข้ารับโปรแกรมเลิกบุหรี่ ในปี 
พ.ศ. 2551 ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทั้งคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก  และคลินิกเชิงรับ)  เป็น
การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่เป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุด
โครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) และนอกจากน้ีได้เปรียบเทียบผล
การดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรับ กับคลินิกเชิงรุก ซึ่งเป็นการศึกษา
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ส่วนการศึกษาหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิก
บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรค
ในการเลิกบุหรี่ในเชิงลึก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ประชาชนที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี พ.ศ. 2551  จํานวนทั้งสิ้น 1,802 คน   

ขนาดตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Taro Yamane (1967) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มที่ 0.05  

                     จากสูตร      21 Ne

N
n




                          
                    n      คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
         N    คือ  จํานวนประชาชนท่ีเข้าคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี 2551 (19 โรงพยาบาล)                           
                                e     คือ  ความคลาดเคลื่อนเท่าที่จะยอมรับได้ = 0.05 
                                    n     =          1,802                                                                
                                            1+ 1,802 (0.05)2 
                                      =           327.3 
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ในการศึกษาครั้งน้ีควรใช้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 328 คน เพ่ือเป็นตัวแทนอ้างอิงถึงผู้ที่เข้า
คลินิกเลิกบุหรี่ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2551 การประเมินครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 350 คน   

การเลือกตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้แบ่งพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ โดยแต่
ละคลินิกมีจํานวนผู้เข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 1,435 คน และ 367 คน 
ตามลําดับ จากน้ันจึงคํานวณจํานวนตัวอย่างที่จะจัดเก็บในแต่ละคลินิกตามสัดส่วนของประชากรที่
ศึกษา ซึ่งคลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ ควรสุ่มเลือกตัวอย่างเท่ากับ 289 คน และ 61 คน ตามลําดับ 
โดยมีรายละเอียดจํานวนตัวอย่างที่สุ่มเลือกจําแนกตามโรงพยาบาล ดังแสดงในตาราง 3.1 

ตาราง 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ในปี พ.ศ. 2551 จําแนกตาม
โรงพยาบาล และคลินิกเลิกบุหรี่   

 คลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ 
โรงพยาบาล ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
สุราษฎร์ธานี 182 28 108 17 
พระแสง 80 12 43 7 
เวียงสระ   75 12 42 7 
กาญจนดิษฐ์   120 19 12 2 
ไชยา      50 8 4 1 
บ้านตาขุน   160 25 7 1 
คีรีรัฐนิคม   45 7 13 2 
ท่าชนะ 160 25 14 2 
บ้านนาเดิม   40 6 18 3 
พุนพิน 45 7 12 2 
ท่าโรงช้าง 307 48 7 1 
ชัยบุรี   40 6 4 1 
พนม 40 6 5 1 
เคียนซา   120 19 14 2 
บ้านนาสาร   40 6 18 3 
เกาะพะงัน   80 12 8 1 
ตาราง 3.1 (ต่อ) 
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 คลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ 
โรงพยาบาล ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
เกาะสมุย     80 12 12 2 
ดอนสัก 80 12 13 2 
วิภาวดี 45 7 26 4 
ท่าฉาง 80 12 12 2 
รวม 1,435 289 392 61 

 จากน้ันผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) ในขั้นสุดท้าย
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างให้ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.1  
 ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีจํานวนผู้เข้าโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่  80 คน ต้องการ
ตัวอย่าง 15 คน ดังน้ัน ช่วงของการสุ่ม = 80/15 
                   = 5.3 

 5 
 หมายถึงต้องสุ่มในทุกๆ 5 ตัวอย่าง (Random Start) และถ้าสุ่มตัวอย่างแรก  คือผู้เข้า
โปรแกรมเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นรายช่ือลําดับที่ 2 ก็จะได้หน่วยตัวอย่างถัดไป 
คือ 2, 2+5 = 7, 7+5 = 12 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อตัวอย่างที่สุ่มได้ตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายช่ือฯ จะคัดเลือกตัวอย่างในลําดับถัดไปของบัญชีฯ ทดแทน 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  ซึ่งจะใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก  ตลอดจนสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เก่ียวข้อง  อาทิ  เจ้าหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่  และ
ครอบครัวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล  คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมประมาณ 20 คน  ในคลินิก  5  แห่ง (ประมาณ 4 คน/คลินิก) ที่มีอัตรา
การเลิกสูบบุหรี่ตํ่า  ทั้งในคลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ  ซึ่งจะคํานึงถึงความยินดีจะให้ความร่วมมือใน
การศึกษา   

 
 
 
 
 

การดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  



 35

เป็นการดําเนินการโปรแกรมตามแต่ละลักษณะคลินิก ดังน้ีคือ   
1. คลินิกเชิงรุก ดําเนินการโดยจัดโปรแกรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

การเลิกบุหรี่ โดยใช้ในสถานที่ในชุมชน / โรงเรียน / สถานที่ที่สามารถจัดประชุม  ที่ชุมชนสามารถจัด
ให้ได้  ทั้งน้ี ได้ให้ความรู้และทํากิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน  ดังน้ีคือ 

วันที่ 1 
- ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน  จํานวน 2 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมกลุ่ม  หลอมใจเป็นหน่ึง  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เก่ียวกับสารประกอบในบุหรี่ และการสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ ภาคทฤษฎี   

2 ช่ัวโมง 
วันที่ 2 
- กิจกรรมกลุ่มบําบัด / สันทนาการ  1 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ความรู้  โดยการจัดกิจกรรมฐานความรู้ 5 ฐาน คือ ฐานปอดถูกตัด

เพราะอัดบุหรี่  ฐานสารพิษในบุหรี่/พิษจากครัวบุหรี่มอืสอง  ฐานทักษะการปฏิเสธ  ฐานทดสอบ
สมรรถภาพปอด  และฐานสุขภาพดีเมื่อเลิกบุหรี่ได้  3 ช่ัวโมง 

- กิจกรรมคลายเครียดและสันทนาการ 1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เก่ียวกับโทษ พิษ – ภัย  บุหรี่  วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่  1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เรื่องหลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา  1 ช่ัวโมง 
วันที่ 3 
- กิจกรรมกลุ่มบําบัด / สันทนาการ  1 ช่ัวโมง 
- ให้ความรู้เรื่องแนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ และการป้องกัน/ทักษะการกลับไป

เสพซ้ํา 2 ช่ัวโมง 
- กิจกรรมวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  1 ช่ัวโมง 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในเรื่องเครือข่ายไร้ควัน  สานรัก สานศรัทธาและกิจกรรมใจประสานใจ  

3 ช่ัวโมง 
2. คลินิกเชิงรับ ดําเนินการโดยให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาล โดยใช้

ระยะเวลา 3 วัน (วันที่ 1 ที่มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ และหลังจากน้ัน คือ วันที่ 3 และวันที่ 7)   
วันละ 1 ช่ัวโมง  โดยมีกิจกรรมและให้คําปรึกษาในเรื่อง ดังน้ีคือ 

- ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน (ในวันแรกที่มา) 
- ให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ในเรื่อง 

1. ความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่ 
2. พิษจากครัวบุหรี่มือสอง 
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3. การสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ 
4. แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ 
5. วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่ 

ในการให้คําปรึกษาดังกล่าวจะใช้การสนทนา  ประกอบกับคู่มือความรู้ / เอกสารความรู้  
แบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง  และสื่อวีดีทัศน์ประกอบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ชนิดของเครื่องมือ: ใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาเชิงปริมาณ และแบบแนวทางการ
สัมภาษณ์ในการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยในการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้มีที่ปรึกษาการวิจัย  และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการดูแลเรื่องคุณภาพของเครื่องมือที่ศึกษาคือ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตรริน จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ีคือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา อาชีพ  รายได้/เดือน  

การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว  เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่  และการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ ลักษณะ
คําถามเป็นแบบคําถามปลายปิด หรือให้เติมข้อเท็จจริงในช่องว่างที่เว้นไว้  รวมจํานวน 9 ข้อ   
            ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ และการสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ แบบวัดส่วนน้ีได้สอบถามการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรม
การเลิกบุหรี่  จํานวน 13 ข้อ การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่  จํานวน 7 ข้อแบบวัดมี
ลักษณะเป็นแบบลิเคอร์ต (Likert  Scale) โดยมีข้อคําถามแบบให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง  เห็น
ด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อดังน้ีคือ  

ข้อความเชิงนิมานด้านบวก  ข้อความเชิงนิเสธด้านลบ  
เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน 5 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงให้คะแนน 1 คะแนน 
เห็นด้วย ให้คะแนน 4 คะแนน ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 คะแนน ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 คะแนน 
ข้อความเชิงนิมานด้านบวก  ข้อความเชิงนิเสธด้านลบ  

ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 คะแนน เห็นด้วย ให้คะแนน 4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน 1 คะแนน เห็นด้วย ให้คะแนน 5 คะแนน 
สาํหรับการแบ่งระดับการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ได้แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ  โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังรายละเอียดคือ  
     ระดับตํ่า  (น้อยกว่าร้อยละ 60)                   ค่าคะแนน     1 – 38  คะแนน 
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     ระดับปานกลาง   (ร้อยละ 60 – 79)            ค่าคะแนน    39 – 51 คะแนน 
    ระดับสูง   (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ค่าคะแนน    52 – 65 คะแนน 
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนคือ  ถ้าตอบเห็น

ด้วยอย่างย่ิง  ให้ 5 คะแนน เห็นด้วย ให้ 4 คะแนน  ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย ให้ 2 
คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้ 1 คะแนน  

สําหรับการแบ่งระดับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ ได้แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ  โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังรายละเอียดคือ  
     ระดับตํ่า  (น้อยกว่าร้อยละ 60)                   ค่าคะแนน     1 – 20  คะแนน 
     ระดับปานกลาง   (ร้อยละ 60 – 79)            ค่าคะแนน    21 – 27 คะแนน 

    ระดับสูง   (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ค่าคะแนน    28 – 35 คะแนน 
ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิก

บุหรี่  พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องสถานที่  ระยะเวลา  วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่  สื่อ/
อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  และการจัด
กิจกรรมสันทนาการ (เฉพาะคลินิกเชิงรุก)  ลักษณะคําถามเป็นแบบคําถามปลายปิด หรือให้เติม
ข้อเท็จจริงในช่องว่างที่เว้นไว้  รวมจํานวน 6 ข้อ   

ส่วนที่ 4  ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่  พิจารณาความ
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละคลินิก ดังน้ีคือ  

คลินิกเชิงรุก ประเมินจากกิจกรรมการตรวจสภาพร่างกายท่ัวไปและประเมินระดับนิโคติน  
การหลอมใจเป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเรื่อง บุหรี่และปัญหาสุขภาพ  โทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการ
กับอาการอยากบุหรี่หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  แนวทางและข้ันตอนในการเลิกบุหรี่  และการ
ป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา  กิจกรรม 5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  กิจกรม
เครือข่ายไร้ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และการ
ติดตามผลการผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่  รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 14 ข้อ 

คลินิกเชิงรับ ประเมินจากการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน การให้
คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  การสูบบุหรี่กับปัญหา
สุขภาพ  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการกับอาการอยาก
บุหรี่ และในกิจกรรมการติดตามผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรม
การเลิกบุหรี่  รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 ข้อ 

แบบวัดมลีักษณะเป็นแบบลิเคอร์ต (Likert  Scale)   โดยมีข้อคําถามแบบให้เลือกตอบว่ามี
ความเหมาะสม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  
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ส่วนที่ 5 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  แบบวัดส่วนน้ีได้สอบถามการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ จํานวน 7 ข้อ  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่ จํานวน 7 ข้อ  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  จํานวน 7 ข้อ  แบบวัดมี
ลักษณะเป็นแบบลิเคอร์ต (Likert  Scale)   โดยมีข้อคําถามแบบให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง  
เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ
ดังน้ีคือ  

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนคือ 

ข้อความเชิงนิมานด้านบวก  ข้อความเชิงนิเสธด้านลบ  
เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน 5 

คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน 1 

คะแนน 
เห็นด้วย ให้คะแนน 4 

คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 

คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 

คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 

คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 

คะแนน 
เห็นด้วย ให้คะแนน 4 

คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน 1 

คะแนน 
เห็นด้วย ให้คะแนน 5 

คะแนน 
สําหรับการแบ่งระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความ

รุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ได้แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ  โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังรายละเอียดคือ  
     ระดับตํ่า  (น้อยกว่าร้อยละ 60)                   ค่าคะแนน     1 – 20  คะแนน 
     ระดับปานกลาง   (ร้อยละ 60 – 79)            ค่าคะแนน    21 – 27 คะแนน 

    ระดับสูง   (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)             ค่าคะแนน    28 – 35 คะแนน 
ส่วนที่ 6  ผลการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  เป็นการสอบถามถึงความสําเร็จใน

การเลิกบุหรี่ต้ังแต่หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และใน
ปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) ว่าสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่  รวมจํานวน 5 ข้อ   

ส่วนที่ 7 เหตุผลสําคัญของการเลิกบุหรี่ ประกอบด้วยเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้สามารถเลิก
สูบบุหรี่   เหตุผลที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ลักษณะคําถามเป็นแบบคําถามปลายปิด รวมจํานวน      
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2 ข้อ และเหตุผลที่โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่สามารถช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ ลักษณะคําถามเป็นแบบ
คําถามปลายเปิด  ให้อธิบายถึงเหตุผลที่โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่สามารถช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ 

แบบแนวทางการสัมภาษณ์ในการศึกษาเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วยแนวทางในการ
สัมภาษณ์เจาะลึก  ดังน้ีคือ 

1. สัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ที่เลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ  ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหา
อุปสรรคที่ทําให้ท่านไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้หลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่  โดยสอบถาม
สาเหตุที่เกิดจากตัวผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  โปรแกรมอดบุหรี่ที่ได้รับ  ครอบครัว  สิ่งแวดล้อม  และอ่ืน 
ๆ  โปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ได้รับ มีผลต่อการเลิกบุหรี่หรือไม่  อย่างไร  และข้อเสนอแนะสําหรับ
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ 

2. สัมภาษณ์ครอบครัวผู้สูบบุหรี่ที่ เลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกับ
โปรแกรมเลิกบุหรี่ว่า ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ในครอบครัวของเลิกได้หรือไม่ อย่างไร  ผู้ให้ข้อมูล (ในฐานะ
บุคคลในครอบครัวท่าน) สนับสนุนอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ผู้สูบบุหรี่ที่เข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่สามารถเลิกได้
สําเร็จ และ (ถ้ามีการสนับสนุน) การสนับสนุนน้ีมาจากการริเริ่ม (ผู้ให้ข้อมูลในฐานะบุคคลใน
ครอบครัว) เองหรือเป็นผลจากการเข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่  และแนวทาง/ ข้อเสนอแนะเพ่ือคลินิก ให้
คลินิกสามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้อย่างย่ังยืน 
คุณภาพเครื่องมือ 
 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงทําการ
ตรวจสอบความตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ดังน้ี คือ 
 การตรวจสอบความตรง (Validity) 
 นําแบบวัดทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบความตรงในเน้ือหา (Content validity) ซึ่งจะดู
ความตรงเชิงโครงสร้าง  ความครอบคลุมของมาตรวัดในเรื่องของเน้ือหาของสิ่งที่จะวัด  ดูความ
ครบถ้วน  ความถูกต้องทางด้านภาษา โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินตามความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกัน  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  หลังจากน้ันได้นําเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับประชากรที่ศึกษา  แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ศึกษา จํานวน 30 คน แล้วนํา
แบบสัมภาษณ์ทั้งหมดไปตรวจสอบความเช่ือถือได้ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 

การตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability 
นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว  มาวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของมาตร

วัด (ความสอดคล้องกันของผลท่ีได้จากการวัดแต่ละคร้ัง) ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการวัดความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency method) แบบครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s alpha) 
ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือถือของแบบวัดต่าง ๆ ดังน้ีคือ 
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- แบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่  = 0.84    
- แบบวัดการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ = 0.70     
- แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่   = 0.78   
- แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ = 0.80     
- แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ = 0.71     

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ในแต่ละโรงพยาบาลละ 1 คน 

จํานวน 20 โรงพยาบาล ดําเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด้วยตนเอง    โดยติดต่อกับกลุ่ม
ตัวอย่างทางโทรศัพท์ พร้อมนัดหมายวันเวลา และสถานที่ เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ เก็บ
ข้อมูลในผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ เชิงรุก 289 คน เชิงรับ 61 คน  รวม 350 คน พร้อมกับทําการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมา  แล้วนําไป
วิเคราะห์ต่อไป 

ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  
ตลอดจนครอบครัวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ รวม 20 คน  ในคลินิก 5 แห่งที่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ตํ่า  
ทั้งในคลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ  ซึ่งจะคํานึงถึงความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการศึกษา   

เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  ได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและแก้ไขข้อบกพร่อง  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดระดับ
ความมีนัยสําคัญที่ 0.05 ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์และทดสอบสมมติฐานของการ
วิจัย  ดังน้ีคือ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  การเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ และ
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ ปัจจัยนําเข้า ขบวนการ  และผลการดําเนินการ  ของผู้
ที่เข้ารับโปรแกรมเลิกบุหรี่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

2.วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิง
รุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ โดยใช้ t-test 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะจากการดําเนินการโปรแกรมการเลิก
บุหรี่  ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ  โดยใช้ Chi-square test 
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4. วิเคราะห์หาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิก
บุหรี่ แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ร้อยละ  และวิเคราะห์สาเหตุ  และ
ปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ในเชิงลึกจากการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ  ดังน้ีคือ 

ส่วนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ส่วนที่ 2  บริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
ส่วนที่ 3  ปัจจัยนําเข้า   กระบวนการ   และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ใน 

กลุ่มคลินิกเชิงรุก  กลุ่มคลินิกเชิงรับ และในภาพรวม 
ส่วนที่ 4  การเปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่    ในกลุ่มคลินิกเชิงรุก   

กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ  
ส่วนที่ 5  สาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  

ส่วนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

ในการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในกลุ่มผู้รับบริการในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ และ
ในภาพรวม ซึ่งได้นําเสนอตามลําดับ ดังน้ีคือ  

คลินิกเชิงรุก 
           พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.7 เป็นเพศชาย  มีอายุน้อยกว่า 19 ปี  ร้อยละ 
52.6  รองลงมาร้อยละ  44.6 และ 2.8 มีอายุ 19 - 59 ปี และต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป  ตามลําดับ  อายุ
โดยเฉลี่ย 27.5 ปี  ส่วนใหญ่  ร้อยละ 61.9  มีสถานภาพสมรสโสด  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ 66.8  รองลงมา ร้อยละ 17.6, 9.0 และ 4.2   มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า และอนุปริญญา ตามลําดับ  ทั้งน้ี  ร้อยละ 2.4 ไม่ได้เรียน  มีอาชีพที่หลากหลาย โดย  
ร้อยละ 31.8 ยังเป็นนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 20.8, 16.2, 12.8, 11.8 และ 6.6  มีอาชีพรับจ้าง  
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  เกษตรกรรม  งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว  และค้าขาย / อาชีพ
อิสระ  มีรายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท  พบมากที่สุด  ร้อยละ 26.7  รายได้โดยเฉล่ีย 7,899.5 
บาท  ทั้งน้ีพบผู้ที่ไม่มีรายได้  ร้อยละ 27.3  มีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 55.7  ซึ่ง
พบมากท่ีสุดคือ พ่อ / แม่  มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 82.4  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ร้อยละ 
8.7  ซึ่งพบมากคือ เป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 4.6  
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คลินิกเชิงรับ 
            พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.7 มีอายุ 19 – 59 ปี อายุ
โดยเฉล่ีย 33.2 ปี  ร้อยละ 63.9  มีสถานภาพสมรสคู่  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 70.5  
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 47.5 รองลงมา ร้อยละ 23.0, 13.1, 8.2, 4.9 และ 3.3 มีอาชีพรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ  งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว  เกษตรกรรม นักเรียน และค้าขาย / อาชีพอิสระ  
มีรายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท  พบมากท่ีสุด  ร้อยละ 49.2  รายได้โดยเฉลี่ย 8,926.2 บาท  
พบผู้ที่ไม่มีรายได้  ร้อยละ 8.2  มีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 59.0  ซึ่งพบมากที่สุด
คือ พ่อ / แม่  มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 100.0  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ร้อยละ 9.8  ซึ่งพบ
มากคือ เป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 5.1  

โดยรวม 
            พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.0 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 50.6 มีอายุ 19 – 59 ปี  
และร้อยละ 47.1 มีอายุน้อยกว่า 19 ปี อายุโดยเฉล่ีย 28.5 ปี  ร้อยละ 56.9  มีสถานภาพสมรสโสด 
และร้อยละ 40.8  มีสถานภาพสมรสคู่  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.4 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ใน
เรื่องอาชีพ  พบว่า ร้อยละ 27.1 เป็นนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 25.4, 17.4, 12.0, 12.0 และ 6.0 มี
อาชีพรับจ้าง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  เกษตรกรรม งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว และ
ค้าขาย / อาชีพอิสระ  มีรายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท  พบมากที่สุด  ร้อยละ 30.6  รองลงมา
มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท  และน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 23.7 และ 21.7  รายได้โดยเฉล่ีย 
8,078.5 บาท  ทั้งน้ี พบผู้ที่ไม่มีรายได้  ร้อยละ 24.0  มีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 
66.3  ซึ่งพบมากที่สุดคือ พ่อ / แม่  มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ 85.7  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่
ร้อยละ 8.9  ซึ่งพบมากคือ เป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 5.1  
               รายละเอียดดังตาราง 4.1  
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ตาราง 4.1  ร้อยละลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ และโดยรวม 
 
ลักษณะส่วนบุคคล คลินิกเชิงรุก 

(n = 289) 
คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

เพศ 100.0  100.0  100.0  
   ชาย 92.7  100.0  94.0  
   หญิง 7.3  0.0  6.0  
       
อายุ 100.0  100.0  100.0  
   น้อยกว่า 19 ปี 52.6  21.3  47.1  
   19 – 59 ปี 44.6  78.7  50.6  
   ต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป 2.8  0.0  2.3  

 + 1 SD  27.5 + 15.1 33.2 + 11.7 28.5 + 14.8 
       
สถานภาพสมรส  100.0  100.0  100.0  
   โสด 61.9  32.8  56.9  
   คู่ 36.0  63.9  40.8  
   หม้าย / หย่า / แยก 2.1  3.3  2.3  
       
การศึกษา 100.0  100.0  100.0  

 ไม่ได้เรียน 2.4  0.0  2.0  
   ประถมศึกษา 17.6  9.8  16.3  

   มัธยมศึกษา 66.8  70.5  67.4  
   อนุปริญญา 4.2  9.8  5.1  

   ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  9.0  9.9  9.2  
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล คลินิกเชิงรุก 

(n = 289) 
คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

อาชีพ 100.0  100.0  100.0  
นักเรียน 31.8  4.9  27.1  
รับจ้าง 20.8  47.5  25.4  

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 16.2  23.0  17.4  
เกษตรกรรม 12.8  8.2  12.0  

งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว 11.8  13.1  12.0  
ค้าขาย / อาชีพอิสระ 6.6  3.3  6.0  

       
รายได้/เดือน 100.0  100.0  100.0  
ไม่มีรายได้ 27.3  8.2  24.0  

น้อยกว่า 5,000 บาท 23.9  11.5  21.7  
5,000 – 10,000 บาท 26.7  49.2  30.6  

มากกว่า 10,000 บาท 22.1  31.1  23.7  

 + 1 SD  7,899.5  
+ 10,795.2 

8,926.2  
+ 6,925.0 

8,078.5  
+ 10,225.7 

    

การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 100.0  100.0  100.0  
ไม่สูบ 44.3  41.0  43.7  

สูบ  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 55.7  59.0  66.3  
พ่อ / แม่ 28.4  34.4  29.4  
พ่ีน้อง 14.5  21.3  15.7  
ญาติ 16.6  6.6  14.9  

บุตร 7.6  8.2  7.7  

คู่สมรส 0.7  1.6  0.9  
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล คลินิกเชิงรุก 

(n = 289) 
คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 100.0  100.0  100.0  
ไม่สูบ 17.6  0.0  14.6  
สูบ   82.4  100.0  85.4  

       
การเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ 100.0  100.0  100.0  
ไม่มี 91.3  90.2  91.1  
มี   ได้แก่ 8.7  9.8  8.9  

หอบหืด 4.6  8.2  5.1  
ภูมิแพ้ 2.1  0.0  1.7  
ริดสีดวงจมูก 0.7  0.0  0.6  
เส้นเลือดในสมองตีบ 0.7  0.0  0.6  
ถุงลมโป่งพอง 0.3  0.0  0.3  
ไอบ่อย 0.3  0.0  0.3  
ความดันโลหิตสูง 0.0  1.6  0.3  

       

 
ส่วนที่ 2  บริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

ในการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
ศึกษาบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในเรื่องการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิก
บุหรี่ และการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้รับบริการในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิง
รับ และในภาพรวม ซึ่งได้นําเสนอตามลําดับ ดังน้ีคือ  

1. การเห็นคุณคา่ของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
การศึกษาการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของกลุ่มตัวอย่าง โดย

สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ถึงการเห็นคุณค่าของตนเองใน 13 ประเด็น ผลการศึกษาได้
นําเสนอว่า มีการเห็นคุณค่าของตนเอง อยู่ในระดับใด  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า  (คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60)  ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79)   และระดับสูง (คะแนนต้ังแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป)    และนําเสนอรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการเห็นคุณค่าของตนเอง 
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ผลการศึกษา พบว่า ในคลินิกเชิงรุก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.1 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 42.2  และ 1.7 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูง  และตํ่า ตามลําดับ 
ส่วนในคลินิกเชิงรับ พบในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.1 เห็นคุณค่าของตนเองใน
ระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 45.9  เห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูง  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  
พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.7 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 42.9  และ 
1.4 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูง และตํ่า ตามลําดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.2 

เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการเห็นคุณค่าของตนเอง พบว่า มากกว่า ร้อยละ 65.0 
ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงในว่าตัวเองมีคุณค่า
เท่าเทียมผู้อ่ืน  มีคุณสมบัติดีหลายประการ  สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  เป็นคนสําคัญคน
หน่ึงในครอบครัว  เป็นความหวังของคนในครอบครัว  รู้สึกมีคุณค่าเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน  เพ่ือน ๆ 
ภูมิใจเมื่อเป็นเพ่ือน  และบิดามารดาภูมิในตัว  แต่มากกว่า ร้อยละ 56.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  
คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในว่าไม่เคยทําอะไรสําเร็จ  มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเองน้อยเหลือเกิน  ครอบครัวไม่เข้าใจเลย  บ่อยคร้ังที่เพ่ือน ๆ ไม่ต้องการ  และมีเรื่อง
ขัดแย้งกับเพ่ือนเสมอ  ทั้งน้ี มากกว่าร้อยละ 32.0 ไม่แน่ใจว่าบ่อยคร้ังที่เพ่ือน ๆ ไม่ต้องการ  
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.3 

2. การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ 
การศึกษาการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ โดยสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าโปรแกรมการ

เลิกบุหรี่  ถึงการสนับสนุนจากครอบครัว ใน 7 ประเด็น  ผลการศึกษาได้นําเสนอว่า มีการสนับสนุน
จากครอบครัว อยู่ในระดับใด  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า  (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)  
ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79)   และระดับมาก (คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    และ
นําเสนอรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ 

ผลการศึกษา พบว่า ในคลินิกเชิงรุก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.0 ได้รับการสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 32.2  และ 4.8 ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในระดับปานกลาง  และตํ่า ตามลําดับ ส่วนในคลินิกเชิงรับ พบเช่นกันว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
62.3 ได้รับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 32.8  และ 
4.9 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับปานกลาง  และตํ่า ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.9 ได้รับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ใน
ระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 32.2  และ 4.9 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับปานกลาง  และ
ตํ่า ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.2 

เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า 
มากกว่า ร้อยละ 65.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วย
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อย่างย่ิงในทุกประเด็นของการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่  ซึ่งได้แก่เรื่อง สมาชิกใน
ครอบครัวรักและห่วงใย ได้รับการขอร้องจากสมาชิกในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวให้
กําลังใจ ให้เลิกบุหรี่ให้สําเร็จ  สมาชิกในครอบครัวทําให้รู้สึกว่าการสูบบุหรี่จะทําให้มีสุขภาพไม่ดี  
สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลให้เลิกสูบบุหรี่  สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือไม่ให้เกิดอาการอยาก
บุหรี่  และสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เลิกสูบบุหรี่  ทั้งน้ี  ในประเด็น
ดังกล่าว  ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง น้อย
กว่าร้อยละ 15.0  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.3 

ตาราง 4.2 ร้อยละระดับการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่    และการ
สนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ 
และโดยรวม 

 

บริบท คลินิกเชิงรุก 
(n = 289) 

คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

การเห็นคุณค่าของตนเอง 100.0  100.0  100.0  
   ระดับตํ่า (1 - 38 คะแนน) 1.7  0.0  1.4  
   ระดับปานกลาง (39 - 51 คะแนน) 56.1  54.1  55.7  
   ระดับสูง (52 - 65 คะแนน) 42.2  45.9  42.9  

 + 1 SD  50.5 + 5.4 51.8 + 5.6 50.7 + 5.4 
       
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิก
สูบบุหรี่ 

100.0  100.0  100.0  

   ระดับตํ่า (1 - 20 คะแนน) 4.8  4.9  4.9  
   ระดับปานกลาง (21 - 27 คะแนน) 32.2  32.8  32.2  
   ระดับสูง (28 - 35 คะแนน) 63.0  62.3  62.9  

 + 1 SD  28.1 + 4.2 28.0 + 4.4 28.1 + 4.2 



ตาราง 4.3  ร้อยละการเห็นคุณค่าของตนเอง และการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่  ของกลุ่มตัวอย่างในคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ และโดยรวม จําแนกรายประเด็น   
 คลินิกเชิงรุก (n = 289)  คลินิกเชิงรับ (n = 61)  รวม (n = 350) 
รายการ เห็น

ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

การเห็นคุณค่าของตนเอง                  

มีคุณค่าเท่าเทียมผู้อื่น 31.4 56.1 11.8 0.7 0.0  47.5 52.5 0.0 0.0 0.0  34.3 55.4 9.7 0.6 0.0 

มีคุณสมบัติดีหลายประการ 17.3 70.2 11.8 0.7 0.0  23.0 75.4 1.6 0.0 0.0  18.3 71.1 10.0 0.6 0.0 

ไม่เคยทําอะไรสําเร็จ* 5.2 6.2 19.7 57.1 11.8  1.6 4.9 16.4 57.4 19.7  4.6 6.0 19.1 57.2 13.1 

มีความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยเหลือเกิน* 4.2 11.1 16.6 55.0 13.1  1.6 3.3 6.6 60.7 27.9  3.7 9.7 14.9 56.0 15.7 

สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 16.3 67.5 12.8 3.1 0.3  34.4 52.5 13.1 0.0 0.0  19.4 64.9 12.8 2.6 0.3 

ครอบครัวไม่เข้าใจเลย* 2.1 13.1 24.2 43.3 17.3  0.0 4.9 26.2 49.2 19.7  1.7 11.7 24.6 44.3 17.7 

เป็นคนสําคัญคนหนึ่งในครอบครัว 41.6 48.8 9.3 0.3 0.0  34.4 55.7 8.3 0.0 1.6  40.3 50.0 9.1 0.3 0.3 

เป็นความหวังของคนในครอบครัว 35.4 52.2 12.1 0.3 0.0  36.1 55.7 6.6 0.0 1.6  35.4 52.9 11.1 0.3 0.3 

รู้สึกมีคุณค่าเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน 15.6 60.2 22.8 1.4 0.0  23.0 49.2 11.5 13.1 3.3  16.9 58.2 20.9 3.4 0.6 

เพื่อน ๆ ภูมิใจเมื่อเป็นเพื่อน 13.1 63.4 22.5 0.7 0.3  18.0 52.5 24.6 3.3 1.6  14.0 61.4 22.9 1.1 0.6 

บ่อยครั้งที่เพื่อน ๆ ไม่ต้องการ* 2.4 8.7 32.4 47.8 8.7  3.3 6.6 32.7 36.1 21.3  2.6 8.3 32.6 45.6 10.9 

มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนเสมอ* 2.1 9.0 21.5 53.6 13.8  6.6 9.8 16.4 42.6 24.6  2.9 9.1 20.6 51.7 15.7 

บิดามารดาภูมิในตัว 24.6 50.8 21.1 3.5 0.0  27.8 37.7 24.6 3.3 6.6  25.1 48.7 21.7 3.4 1.1 
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ตาราง 4.3  (ต่อ)  
 คลินิกเชิงรุก (n = 289)  คลินิกเชิงรับ (n = 61)  รวม (n = 350) 
รายการ เห็น

ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

การสนับสนุนจากครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่                 

สมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใย 40.5 52.9 6.6 0.0 0.0  29.5 60.7 8.2 1.6 0.0  38.5 54.3 6.9 0.3 0.0 

ได้รับการขอร้องจากสมาชิกในครอบครัว
ไม่ให้สูบบุหรี่ 31.5 52.6 7.3 6.9 1.7  31.1 49.3 8.2 9.8 1.6  31.5 52.0 7.4 7.4 1.7 

สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจ ให้เลิกบุหรี่
ให้สําเร็จ 38.7 47.8 8.3 5.2 0.0  31.1 59.0 3.3 0.0 6.6  37.5 49.7 7.4 4.3 1.1 

สมาชิกในครอบครัวทําให้รู้สึกว่าการสูบ
บุหรี่จะทําให้มีสุขภาพไม่ดี 31.1 57.8 6.6 4.2 0.3  26.2 55.8 4.9 4.9 8.2  30.3 57.4 6.3 4.3 1.7 

สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลให้เลิกสูบ 
   บุหรี่   

26.3 55.7 9.7 8.3 0.0  29.6 63.9 4.9 0.0 1.6  26.8 57.1 8.9 6.9 0.3 

สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือไม่ให้
เกิดอาการอยากบุหรี่ 18.0 50.5 17.0 14.5 0.0  19.7 54.1 21.3 1.6 3.3  18.3 51.1 17.7 12.3 0.6 

สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทํากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ 17.0 48.1 23.2 11.8 0.0  23.0 55.7 13.1 4.9 3.3  18.0 49.4 21.4 10.6 0.6 

หมายเหตุ  * หมายถึง ข้อความเชิงลบ 
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 ส่วนที่ 3 ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ในกลุ่มคลินิก
เชิงรุก คลินิกเชิงรับ และในภาพรวม 

 ปัจจัยนําเข้า 
ในการศึกษาปัจจัยนําเข้าของโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก 

เชิงรับ และในภาพรวม ได้ศึกษาปัจจัยนําเข้าในเรื่องสถานที่  ระยะเวลา  วิธีการให้ความรู้ในการเลิก
บุหรี่  สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  และ
การจัดกิจกรรมสันทนาการ (เฉพาะคลินิกเชิงรุก) ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่   

ผลการศึกษา พบว่า  มากกว่าร้อยละ 95.0 ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก เชิงรับ และ
โดยรวม  เห็นว่าสถานที่  วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่ สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการ
เลิกบุหรี่ และความรู้ ความสามารถของวิทยากร  มีความเหมาะสม  ส่วนในเรื่องระยะเวลา  พบว่า  
ร้อยละ 88.6  และ 85.1 เห็นว่ามีความเหมาะสมในกลุ่มคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก และโดยรวม   แต่ใน
กลุ่มคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรับ พบเพียงร้อยละ 68.9 ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม  ส่วนในเรื่องการจัด
กิจกรรมสันทนาการ  (ประเมินเฉพาะในกลุ่มคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก)  พบว่า ร้อยละ 98.3 เห็นว่า
เหมาะสม  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.4 

ตาราง 4.4  ร้อยละความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ใน คลินิก
เชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม 

กิจกรรม คลินิกเชิงรุก 
(n = 289) 

คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

สถานที่ 100.0  100.0  100.0  
เหมาะสม 98.6  96.7  98.3  
ไม่เหมาะสม 1.4  3.3  1.7  

       
ระยะเวลา 100.0  100.0  100.0  
เหมาะสม 88.6  68.9  85.1  
ไม่เหมาะสม 11.4  31.1  14.9  

       
วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่ 100.0  100.0  100.0  
เหมาะสม 100.0  96.7  99.4  
ไม่เหมาะสม 0.0  3.3  0.6  
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ตาราง 4.4  (ต่อ)  

กิจกรรม คลินิกเชิงรุก 
(n = 289) 

คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ 

100.0  100.0  100.0  

เหมาะสม 96.5  95.1  96.3  
ไม่เหมาะสม 3.5  4.9  3.7  

       
ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 100.0  100.0  100.0  
เหมาะสม 99.7  100.0  99.7  
ไม่เหมาะสม 0.3  0.0  0.3  

       
การจัดกิจกรรมสันทนาการ 100.0  100.0  100.0  
เหมาะสม 98.3  -  -  
ไม่เหมาะสม 1.7  -  -  
       

กระบวนการ 
ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก ได้ศึกษาการดําเนินการของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ว่ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด) ในกิจกรรมการ
ตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน  การหลอมใจเป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเรื่อง 
บุหรี่และปัญหาสุขภาพ  โทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่หลุมพรางหรือกับดักนัก
สูบบุหรี่  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  และการป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา  กิจกรรม 
5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา 
การประสานใจ  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และการติดตามผลการเลิกบุหรี่  ตลอดจนศึกษาใน
ภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ด้วย   

ผลการศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7, 59.9, 49.8 และ 46.7 เห็นว่าการให้ความรู้
ในเรื่องบุหรี่และปัญหาสุขภาพ หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  การป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพ
ซ้ํา  และการติดตามผลการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด   ส่วนในเรื่องตรวจสภาพ
ร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน  ร้อยละ 35.3 เห็นว่ามีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด  แต่
ร้อยละ 34.6 เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากน้ี  การดําเนินกิจกรรมการหลอมใจ
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เป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเรื่องโทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่  แนวทางและ
ขั้นตอนในการเลิกบุหรี่กิจกรรม 5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  กิจกรมเครือข่ายไร้
ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ    และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ    ส่วนมากเห็น
ว่ามีความเหมาะสมปานกลาง  ร้อยละ 41.5, 41.8,  47.4,  45.7, 42.2, 44.3, 48.8 และ 52.9 
ตามลําดับ  โดยรวม  เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่มีความเหมาะสมมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาเหมาะสมปานกลางและน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 39.8 และ 17.6 
ตามลําดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.5 
ตาราง 4.5 ร้อยละความเหมาะสมกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  
กิจกรรม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน 7.3 28.0 30.1 20.1 14.5 
 35.3  34.6 
การหลอมใจเป็นหน่ึง 4.2 28.4 41.5 24.9 1.0 
 32.6  25.9 
การให้ความรู้ในเรื่อง      

 บุหรี่และปัญหาสุขภาพ 15.6 40.1 26.3 14.9 3.1 
 55.7  18.0 
 โทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่ 6.2 25.3 41.8 24.6 2.1 
 31.5  26.7 
 หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่ 11.1 48.8 26.3 10.7 3.1 
 59.9  13.8 
 แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ 2.8 28.7 47.4 20.4 0.7 
 31.5  21.1 
 การป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา 7.3 42.5 40.1 8.0 2.1 
 49.8  10.1 

กิจกรรม 5 ฐาน 7.6 30.1 45.7 14.2 2.4 
 37.7  16.6 
   การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 2.4 22.8 42.2 31.2 1.4 
 25.2  32.6 
   กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน 3.5 22.8 44.3 27.3 2.1 
 26.3  29.4 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) 

กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ 7.3 21.1 48.8 20.4 2.4 
 28.4  22.8 
  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 8.3 23.3 52.9 13.8 1.7 
 31.6  15.5 
  การติดตามผลการเลิกบุหรี่ 10.4 36.3 37.1 15.9 0.3 
 46.7  16.2 
โดยรวม กิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 9.7 32.9 39.8 15.9 1.7 
 42.6  17.6 

ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรับ ได้ศึกษาการดําเนินการของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด) ในกิจกรรมตรวจ
สภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน การให้คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบใน
บุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  การสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  
และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่   และในกิจกรรมการติดตามผลการเลิก
บุหรี่  ตลอดจนศึกษาในภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่  

ผลการศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.9, 60.5, 73.8, 59.0, 54.1 และ 57.4  เห็นว่า
การให้คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง  การสูบบุหรี่กับ
ปัญหาสุขภาพ  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิธีจัดการกับ
อาการอยากบุหรี่ ตลอดจนการติดตามผลการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด ตามลําดับ   
แต่ในเรื่องการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน  พบว่า ร้อยละ 40.8  เห็นว่ามี
ความเหมาะสมน้อยถึงน้อยที่สุด รองลงมา ร้อยละ 29.6 และ 29.6 เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง  
และมากถึงมากที่สุด ตามลําดับ  โดยรวม  เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่มีความ
เหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 47.6 รองลงมา เหมาะสมมากถึงมากที่สุด  และน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 
47.5 และ 4.9 ตามลําดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 ร้อยละความเหมาะสมกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ในคลินิกเชิงรับ  

กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน 4.9 24.7 29.6 31.1 9.7 
 29.6  40.8 
การให้คําปรึกษาในเรื่อง      

ความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่ 0.0 68.9 23.0 6.5 1.6 
 68.9  8.3 
พิษจากครัวบุหรี่มือสอง 14.8 45.7 36.2 3.3 0.0 
 60.5  3.3 
การสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ 6.6 67.2 21.3 4.9 0.0 
 73.8  4.9 
แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ 0.0 59.0 32.8 8.2 0.0 
 59.0  8.2 
วิธีจัดการ กับอาการอยากบุหรี่ 4.9 49.2 36.2 9.7 0.0 
 54.1  9.7 

การติดตามผลการเลิกบุหรี่ 4.9 52.5 31.1 11.5 0.0 
 57.4  11.5 
โดยรวม กิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 1.6 45.9 47.6 3.3 1.6 
 47.5  4.9 

ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
ในการศึกษาผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก 

เชิงรับ และในภาพรวม ได้ศึกษาผลการดําเนินการในเรื่องการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการ
สูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่   และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบ
บุหรี่  โดยสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ถึงการรับรู้ในเรื่องดังกล่าว  ใน 7 ประเด็นของการ
รับรู้แต่ละเรื่อง  ผลการศึกษาได้นําเสนอว่า มีการรับรู้ในแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด  โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับตํ่า  (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)  ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79)   และ
ระดับมาก (คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    และนําเสนอรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการ
รับรู้ดังกล่าว  นอกจากน้ีได้ศึกษาถึงความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ในแต่ละ
ระยะ จนถึงระยะเวลาที่เก็บข้อมูล  (1 ปี ครึ่ง)  ได้นําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี คือ 
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การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ 
ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  และในภาพรวม  พบในลักษณะที่คล้ายกันว่า  ส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 66.1, 73.8 และ 67.4 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา 
ร้อยละ 33.9, 26.2 และ 32.6  มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ทั้งน้ี  ไม่พบผู้ที่มีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ในระดับตํ่า ทั้งใน 3 กลุ่มดังกล่าว  รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 4.7 

เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ 
พบว่า มากกว่า ร้อยละ 83.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็น
ด้วยอย่างย่ิงว่า  การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพและผู้ใกล้ชิด  ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง  
การสูบบุหรี่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืด  การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
และถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจํา  ก็ทําให้เกิดอันตรายได้  ส่วนในเรื่องถ้าสูบบุหรี่
เป็นคร้ังคราว  จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้ัน พบว่า ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และ
โดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 39.1, 42.7  และ 39.7 ในเรื่องดังกล่าว  
ตามลําดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.8 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  
ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  และในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.1, 52.5 และ 

57.1 มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 41.9, 44.2
และ 42.3  มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ในระดับตํ่าน้ันพบว่า ในคลินิกเชิงรบั  และในภาพรวม  พบร้อยละ 3.3 และ 0.6 ตามลําดับ ทั้งน้ี  
ไม่พบผู้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับตํ่า ในกลุ่มคลินิกเชิงรุก 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.7 

เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่า 
มากกว่า ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่าง
ย่ิงว่า  การสูบบุหรี่ทําให้ร่างกายของเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย  การสูบบุหรี่ทําให้อาการของโรคปอด
และหัวใจมีอาการรุนแรงมากขึ้น การสูบบุหรี่ทําให้ท่านมีกลิ่นตัวและกลิ่นปากมากกว่าปกติ การสูบ
บุหรี่ทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษาโรคปอดและหัวใจนานกว่าปกติ และการสูบบุหรี่มีผลทําให้ร่างกาย
อ่อนแอ  นอกจากน้ี  ในเรื่องโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่เป็นโรคที่ไม่รุนแรง  พบว่า ผู้ที่เข้าคลินิก
เชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องดังกล่าว  ร้อยละ 55.0, 
55.8  และ 55.2  ตามลําดับ  ส่วนเรื่องการสูบบุหรี่เป็นประจําทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง  มีผู้ไม่



 56

แน่ใจในเรื่องดังกล่าว  ร้อยละ 29.8, 31.1  และ 35.7 ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และ
โดยรวม  ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.8 

การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  
ในคลินิกเชิงรุก  และในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.6  และ 56.9 มีการรับรู้

ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับปานกลาง ส่วนในกลุ่มคลินิกเชิงรับ  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
55.7  มีการรับรู้ในระดับสูง รองลงมา ในคลินิกเชิงรุก  และในภาพรวม  พบว่า ร้อยละ 36.6 และ 
40.0  มีการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับสูง  และร้อยละ 2.8 และ 3.1 มีการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับตํ่า  แต่ในกลุ่มคลินิกเชิงรับ  พบว่า ร้อยละ 39.3  และ 4.9 มี
การรับรู้ในระดับปานกลาง  และตํ่า ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.7 

สําหรับประเด็นต่าง ๆ ของการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ พบว่า มากกว่า ร้อยละ 
73.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า  การไม่สูบ
บุหรี่และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ทําให้ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่  การสูบบุหรี่ทําให้เสีย
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น การสูบบุหรี่ในบ้านจะมีผลทําในการทําลายสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
การสูบบุหรี่มีแต่โทษไม่มีคณุประโยชน์  และการเลิกสูบบุหรี่  ทําให้ปอด  หัวใจ  และระบบไหลเวียน
เลือดทํางานดีขึ้น  ส่วนในเรื่องการสูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางานของร่างกายดีขึ้น  และการเลิก
สูบบุหรี่ทําให้ความมั่นใจในตัวเองลดลง  พบว่า ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่าง
ย่ิงในเรื่องดังกล่าว  ร้อยละ 45.0  และ 35.6 ตามลําดับ  แต่ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรับ  ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่
เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 68.8  และ 60.6 ตามลําดับ  ทั้งน้ี  ในภาพรวม ไม่เห็นด้วย  
ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  ร้อยละ 49.1  และ 40.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.8 
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ตาราง 4.7 ร้อยละระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ และในภาพรวม 

 
รายการ คลินิกเชิงรุก 

(n = 289) 
คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจาก
การสูบบุหรี่ 

100.0  100.0  100.0  

   ระดับตํ่า (1 - 20 คะแนน) 0.0  0.0  0.0  
   ระดับปานกลาง (21 - 27 คะแนน) 33.9  26.2  32.6  
   ระดับสูง (28 - 35 คะแนน) 66.1  73.8  67.4  

 + 1 SD  28.9 + 3.1 30.1 + 3.5 29.1 + 3.2 
       
การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ 

100.0  100.0  100.0  

   ระดับตํ่า (1 - 20 คะแนน) 0.0  3.3  0.6  
   ระดับปานกลาง (21 - 27 คะแนน) 41.9  44.2  42.3  
   ระดับสูง (28 - 35 คะแนน) 58.1  52.5  57.1  

 + 1 SD  28.0 + 3.3 27.9 + 4.2 28.0 + 3.5 
       
การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ 100.0  100.0  100.0  
   ระดับตํ่า (1 - 20 คะแนน) 2.8  4.9  3.1  
   ระดับปานกลาง (21 - 27 คะแนน) 60.6  39.3  56.9  
   ระดับสูง (28 - 35 คะแนน) 36.6  55.7  40.0  

 + 1 SD  26.7 + 3.2 28.4 + 4.1 27.0 + 3.4 
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ตาราง 4.8  ร้อยละการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก  
คลินิกเชิงรับ และโดยรวม จําแนกรายประเด็น   

 คลินิกเชิงรุก (n = 289)  คลินิกเชิงรับ (n = 61)  รวม (n = 350) 

รายการ เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่               

การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพและผู้
ใกล้ชิด 51.9 46.7 1.4 0.0 0.0  65.6 34.4 0.0 0.0 0.0  54.3 44.6 1.1 0.0 0.0 

ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งปอด 50.1 47.8 2.1 0.0 0.0  62.3 32.8 4.9 0.0 0.0  52.3 45.1 2.6 0.0 0.0 

ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง 45.3 50.2 4.2 0.3 0.0  67.2 27.9 4.9 0.0 0.0  49.1 46.3 4.3 0.3 0.0 

ถ้าสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว  จะไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ* 12.1 26.0 22.8 32.5 6.6  16.4 9.8 31.1 27.9 14.8  12.9 23.1 24.3 31.7 8.0 

การสูบบุหรี่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหอบหืด 39.4 49.6 9.3 0.3 1.4  55.7 31.2 13.1 0.0 0.0  42.3 46.3 10.0 0.3 1.1 

การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 33.6 52.3 13.1 1.0 0.0  47.5 36.1 16.4 0.0 0.0  36.0 49.4 13.7 0.9 0.0 
ถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่  แต่ได้รับควันบุหรี่เป็น

ประจํา  ก็ทําให้เกิดอันตรายได้ 31.8 56.4 10.4 0.7 0.7  44.3 47.5 8.2 0.0 0.0  34.0 54.8 10.0 0.6 0.6 
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ตาราง 4.8 (ต่อ)   
 คลินิกเชิงรุก (n = 289)  คลินิกเชิงรับ (n = 61)  รวม (n = 350) 

รายการ เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง 
ยิ่ง 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่               

การสูบบุหรี่ทําให้ร่างกายของเกิดโรค
แทรกซ้อนได้ง่าย 36.7 50.5 12.1 0.7 0.0  42.6 36.1 19.7 0.0 1.6  37.7 48.0 13.4 0.6 0.3 

โรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  เป็นโรค
ที่ไม่รุนแรง*  7.6 22.5 14.9 41.5 13.5  11.5 8.2 24.6 36.1 19.7  8.2 20.0 16.6 40.6 14.6 

การสูบบุหรี่ทําให้อาการของโรคปอดและ
หัวใจมีอาการรุนแรงมากขึ้น 36.7 52.5 8.7 2.1 0.0  47.5 32.8 19.7 0.0 0.0  38.6 49.1 10.6 1.7 0.0 

การสูบบุหรี่ทําให้ท่านมีกลิ่นตัวและกลิ่น
ปากมากกว่าปกติ  37.7 51.9 9.4 1.0 0.0  52.5 36.1 6.6 4.8 0.0  40.3 49.1 8.9 1.7 0.0 

การสูบบุหรี่ทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษา
โรคปอดและหัวใจนานกว่าปกติ 30.4 54.3 13.6 1.0 0.7  49.2 32.8 14.8 1.6 1.6  33.7 50.6 13.7 1.1 0.9 

การสูบบุหรี่เป็นประจําทําให้สมรรถภาพ
ทางเพศลดลง 25.2 39.8 29.8 3.1 2.1  26.3 23.0 31.1 18.0 1.6  25.4 36.9 30.0 5.7 2.0 

การสูบบุหรี่มีผลทําให้ร่างกายอ่อนแอ 28.4 50.8 18.0 2.1 0.7  27.9 45.9 14.8 9.8 1.6  28.3 50.0 17.4 3.4 0.9 
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ตาราง 4.8 (ต่อ)   
 คลินิกเชิงรุก (n = 289)  คลินิกเชิงรับ (n = 61)  รวม (n = 350) 
รายการ เห็น

ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่                  

การไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบ
บุหรี่  ทําให้ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุ
มาจากบุหรี่ 34.9 48.8 14.6 0.0 1.7  44.3 50.8 1.6 3.3 0.0  36.6 49.1 12.3 0.6 1.4 

การสูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางาน
ของร่างกายดีขึ้น* 18.3 23.6 13.1 33.9 11.1  8.2 16.4 6.6 41.0 27.8  16.6 22.3 12.0 35.1 14.0 

การสูบบุหรี่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่
จําเป็น 37.7 51.8 8.7 0.7 2.1  45.9 47.5 3.3 0.0 3.3  39.1 50.3 7.7 0.6 2.3 

การสูบบุหรี่ในบ้านจะมีผลทําในการ
ทําลายสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 40.1 50.2 8.7 0.3 0.7  52.5 42.6 3.3 0.0 1.6  42.3 48.8 7.7 0.3 0.9 

การสูบบุหรี่มีแต่โทษ  ไม่มีคุณประโยชน์ 46.0 42.9 8.7 1.7 0.7  47.6 42.6 4.9 3.3 1.6  46.2 42.9 8.0 2.0 0.9 
การเลิกสูบบุหรี่  ทําให้ปอด  หัวใจ  และระบบ

ไหลเวียนเลือดทํางานดีขึ้น 40.1 41.5 6.6 8.7 3.1  42.6 31.1 8.2 11.5 6.6  40.6 39.7 6.9 9.1 3.7 
การเลิกสูบบุหรี่ทําให้ความมั่นใจในตัวเองลดลง* 23.9 25.3 15.2 26.6 9.0  11.5 13.1 14.8 44.2 16.4  21.7 23.1 15.1 29.7 10.3 

หมายเหตุ  * หมายถึง ข้อความเชิงลบ 
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ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ 
การศึกษาความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ ได้ศึกษาว่ามีความสําเร็จในการเลิกบุหรี่แต่ละระยะ

เป็นอย่างไร (ต้ังแต่หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และ
ในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง)) โดยพบผลการศึกษา  ดังน้ีคือ 

ในคลินิกเชิงรุก หลังสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  
และในปัจจุบัน  ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 58.1, 58.1 60.9, 61.2  และ 55.0 
ตามลําดับ  ซึ่งผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในแต่ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกันมากนัก  ส่วน
ในคลินิกเชิงรับ หลังสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และใน
ปัจจุบัน  สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 70.5, 62.3, 52.5, 55.7 และ 32.8 ตามลําดับ  ซึ่งพบว่าเวลาที่
มากขึ้น ทาํให้เลิกบุหรี่ได้น้อยลง เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่
หลังสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน  ได้ร้อยละ 
60.3, 58.9, 59.4, 60.3  และ 51.1 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.9 

ตาราง 4.9 ร้อยละการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิง
รับ และโดยรวม 

 

 ร้อยละการเลิกสูบบุหรี่ได้ 
ระยะเวลาการเลิกสูบบุหรี่ คลินิกเชิงรุก 

(n = 289) 
คลินิกเชิงรับ 
(n = 61) 

รวม 
(n = 350) 

หลังสิ้นสุดโครงการทันที 58.1  70.5  60.3  
หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน 58.1  62.3  58.9  
หลังสิ้นสุดโครงการ 6 เดือน 60.9  52.5  59.4  
หลังสิ้นสุดโครงการ 12 เดือน 61.2  55.7  60.3  
ปัจจุบัน 55.0  32.8  51.1  
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ส่วนที่  4  การเปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับ
กลุ่มคลินิกเชิงรับ 

 การเปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ได้เปรียบเทียบการรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ  โดยใช้การวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วย t-test  นอกจากน้ีได้เปรียบเทียบผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะหลังการดําเนินการโปรแกรม
การเลิกบุหรี่  (หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และใน
ปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง))  ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย 
Chi-square test  ทั้งน้ีได้กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ P- value < 0.05 ซึ่งได้นําเสนอผลการศึกษา  
ดังน้ีคือ 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่ม
คลินิกเชิงรับ 

พบว่า ผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรับ  มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคจากการสูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 30.1 มากกว่าผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  ซึ่งพบมี
คะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 28.9 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.013)   

การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่ม
คลินิกเชิงรับ 

พบว่า ผู้ที่เขา้โปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  มีคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 28.0 มากกว่าผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรับเล็กน้อย   
ซึ่งพบมีคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 27.9 เมื่อเปรียบเทียบการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.877)   

การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบหุรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ 
พบว่า ผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรับ  มีคะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการไม่

สูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 28.4 มากกว่าผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  ซึ่งพบมีคะแนนการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่โดยเฉล่ีย 26.7 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ 
ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-
value = 0.003)  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10  ความต่างของการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ 
ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ 

 
ปัจจัย n   SD t-test P-value 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่    
คลินิกเชิงรุก 289 28.9 3.1 -2.510 0.013 
คลินิกเชิงรับ 61 30.1 3.5   
      

การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่    
คลินิกเชิงรุก 289 28.0 3.3 0.156 0.877 
คลินิกเชิงรับ 61 27.9 4.2   
      

การรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่    
คลินิกเชิงรุก 289 26.7 3.2 -3.071 0.003 
คลินิกเชิงรับ 61 28.4 4.0   

      
 

ผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะจากการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างกลุ่ม
คลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ 

พบว่า หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  และ 12 เดือน  ผล
การเลิกบุหรี่ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  (P-value > 0.05)  แต่ในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง)  ผลการเลิกบุหรี่ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่ม
คลินิกเชิงรับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P-value = 0.003)   โดยกลุ่มคลินิกเชิง
รุก สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 55.0  ส่วนกลุ่มคลินิกเชิงรับสามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 32.8 
รายละเอียดดังตาราง 4.11 
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ตาราง 4.11 ความต่างของผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะจากการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  
ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ 

 
ระยะเวลาการเลิกสูบบุหรี่ n ร้อยละการเลิกบุหรี่ 
  ได้ ไม่ได้ 
หลังสิ้นสุดโครงการทันที 350   
คลินิกเชิงรุก 289 58.1 41.9 
คลินิกเชิงรับ 61 70.5 29.5 

2 = 2.719  df = 1 P-value = 0.099 
หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน 350   
คลินิกเชิงรุก 289 58.1 41.9 
คลินิกเชิงรับ 61 62.3 37.7 

2 = 0.209  df = 1 P-value = 0.647 
หลังสิ้นสุดโครงการ 6 เดือน 350   
คลินิกเชิงรุก 289 60.9 39.1 
คลินิกเชิงรับ 61 52.5 47.5 

2 = 1.159  df = 1 P-value = 0.282 
หลังสิ้นสุดโครงการ 12 เดือน 350   
คลินิกเชิงรุก 289 61.2 38.8 
คลินิกเชิงรับ 61 55.7 44.3 

2 = 0.429  df = 1 P-value = 0.513 
ปัจจุบัน 350   
คลินิกเชิงรุก 289 55.0 45.0 
คลินิกเชิงรับ 61 32.8 67.2 

2 = 9.092  df = 1 P-value = 0.003 
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ส่วนที่ 5 สาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  

ในการศึกษาสาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ ได้
ศึกษาสาเหตุที่ทําให้เลิกบุหรี่สําเร็จ ในกลุ่มคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ และโดยรวม โดยใช้การศึกษาทั้ง
เชิงปริมาณ และศึกษาสาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ แล้วเลิก
สูบบุหรี่ไม่สําเร็จ โดยใช้การศึกษาทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  ได้นําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ  
ดังน้ีคือ 

สาเหตุที่ทําให้เลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ 
ในคลินิกเชิงรุก และคลินิกเชิงรับ  และโดยรวม  พบว่า เหตุผลสําคัญที่เลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ  

พบมากที่สุดคือ  การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่  พบร้อยละ 35.8, 50.0  และ 37.4 ตามลําดับ  
รองลงมาที่พบมากคือ ครอบครัวขอรอ้งให้เลิก พบร้อยละ 27.8, 25.0 และ 27.4 ตามลําดับ  
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  พบร้อยละ 10.1, 10.0 และ 10.1 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 4.12 

ตาราง 4.12  ร้อยละสาเหตุที่ทําให้เลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิง
รับ  และโดยรวม 

 
สาเหตุสําคัญที่เลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ คลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ รวม 
 100.0  100.0  100.0  
 (n = 159)  (n = 20)  (n = 179)  
การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่                   35.8  50.0  37.4  
ครอบครัวขอร้องให้เลิก                         27.8  25.0  27.4  
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 10.1  10.0  10.1  
รักษาสุขภาพ 7.5  0.0  6.7  
สังคมรังเกียจ 6.3  5.0  6.1  
ต้ังใจจะเลิกบุหรี่ 6.3  0.0  5.6  
หาที่สูบยาก 2.5  10.0  3.4  
มีกลิ่นตัวหรือกลิ่นปาก 2.5  0.0  2.2  

  ราคาบุหรี่สูงขึ้น 1.3  0.0  1.1  
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สาเหตุที่ทําให้เลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ 
ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม  พบว่า สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ  

พบมากใน 3 เรื่องคือ  จิตใจไม่เข้มแข็งพอ พบร้อยละ 41.5, 53.7  และ 44.4 ตามลําดับ  เห็นคนอ่ืน
สูบแล้วอยากสูบบ้าง  พบร้อยละ 46.9, 36.6  และ 44.4 ตามลําดับ  และเป็นความเคยชิน  ร้อยละ 
43.8, 41.5  และ 43.3 ตามลําดับ  ส่วนสาเหตุที่โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่สามารถทําให้เลิกสูบ
บุหรี่ได้ พบมากในคลินิกเชิงรุก  และโดยรวมคือ สูบเพ่ือเข้าสังคม พบร้อยละ 57.7 และ 52.0 
ตามลําดับ ส่วนในคลินิกเชิงรับ พบมากคือ จิตใจไม่เข้มแข็งพอ  พบร้อยละ 36.6  รายละเอียดดังตาราง 
4.13 

ตาราง 4.13  ร้อยละสาเหตุที่ทําให้เลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จของกลุ่มตัวอย่าง ในคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิง
รับ  และโดยรวม 

 

สาเหตุ คลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ รวม 
 100.0  100.0  100.0  
สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(n = 130)  (n = 41)  (n = 171)  

จิตใจไม่เข้มแข็งพอ 41.5  53.7  44.4  
เห็นคนอ่ืนสูบแล้วอยากสูบบ้าง 46.9  36.6  44.4  
เป็นความเคยชิน 43.8  41.5  43.3  
เพ่ือเข้าสังคม หรือการสังสรรค์ 26.2  34.1  28.1  
เมื่อหยุดสูบแล้วหงุดหงิด / เครียด             25.4  12.2  22.2  
ด่ืมสุราแล้วต้องสูบ 20.8  19.5  20.5  
ไม่มีความพยายามที่จะเลิกสูบ  20.0  17.1  19.3  
ติดใจรสชาติของบุหรี่                            10.8  14.6  11.7  
ไม่มีสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่ 10.0  14.6  11.1  
มีอาการหรือรู้สึกไม่สบายกาย 4.6  2.4  4.1  
เครียด 3.1  0.0  2.3  
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ตาราง 4.13  (ต่อ)  

สาเหตุ คลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ รวม 
 100.0  100.0  100.0  
สาเหตุที่โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่
สามารถทําให้เลิกสูบบุหรี่ได้  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(n = 130)  (n = 41)  (n = 171)  

สูบเพ่ือเข้าสังคม 57.7  34.1  52.0  
จิตใจไม่เข้มแข็งพอ 18.5  36.6  22.8  
เป็นความเคยชิน 6.9  4.9  6.4  
เพ่ือนสูบ 6.9  0.0  5.3  
เห็นคนอ่ืนสูบแล้วอยากสูบบ้าง 3.1  4.9  3.5  
ติดใจรสชาติ 1.5  9.8  3.5  
เครียด 3.1  0.0  2.3  
ไม่มีแรงจูงใจ 0.0  9.8  2.3  
ด่ืมสุรา 1.5  0.0  1.2  
โปรแกรมช่วยได้ไม่มาก 0.8  0.0  0.6  

ในการศึกษาสาเหตุที่ทําให้เลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ     ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดในเชิงลึก 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  และ  ครอบครัว
ของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่แล้วไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ รวม 20 คน  ในคลินิก 5 แห่งที่มีอัตราการ
เลิกสูบบุหรี่ตํ่า ทั้งในคลินิกเชิงรุกและคลินิกเชิงรับ  พบผลการศึกษาซึ่งนําเสนอตามลําดับ  ดังน้ีคือ 
 1. สาเหตุและปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ทั้งในกลุ่มคลินิกเชิงรุก  และ
คลินิกเชิงรับ  พบในลักษณะเดียวกันคือ  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก  

1.1 จิตใจไม่เข้มแข็งพอ  โดยมีปัญหาอุปสรรคจากการเห็นเพ่ือนสูบ  หรือเมื่ออยู่คน
เดียวแล้วมีความรู้สึกอยากบุหรี่  ก็จะไปหาบุหรี่มาสูบ  ไม่ได้สูบแล้วจะหงุดหงิด ไม่สบาย ไม่สามารถ
ชนะใจตนเองได้ ทั้งน้ีบางคนที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  ก็มาด้วยความไม่ต้ังใจ ไม่เห็นโทษหรือภัยที่ชัดเจน  
เพราะโทษของการสูบบุหรี่  จะเห็นผลได้ชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควร  จึงไม่กลัวต่ออันตราย
ที่จะเกิดขึ้น  ดังคํากล่าวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ที่ว่า 

 “ไม่สูบก็ได้  แต่อย่าให้เห็น  เมื่อเห็นแล้วอยากสูบ  เปรี้ยวปาก  เห็นแล้วอยากสูบ
ทันที  ถ้าไม่ได้สูบจะรู้สึกหงุดหงิด“ 
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 “เวลาได้กลิ่นบุหรี่  มันบอกไม่ถูก  รู้แต่ว่าถ้าไม่สูบตอนน้ัน  ใจมันหวิว ๆ 
เหมือนกับหายใจไม่ออกคล้าย ๆ เป็นลม จึงบังคับจิตใจให้ไม่สูบไม่ได้“ 

“มันติดไปแล้ว เลิกไม่ได้หรอก พยายามจะเลิกแต่ก็ทําไม่ได้สักคร้ัง” 
“เวลาหยุดสูบ  รู้สึกหายใจไม่ออก  แน่นหน้าอกไปหมด  บอกไม่ถูกจริงๆ” 
“หยุดสูบ  4 ชม.  มีอาการหาวบ่อยๆ  ง่วงมากเลย  ขายของก็ไม่ได้” 
“หยุดไปได้แล้ว  5  วัน ไปเจอเพ่ือนส่งให้สูบคิดว่าไม่เป็นไร ดูดนิดเดียวเด๋ียวค่อย

หยุดใหม่ก็ได้” 
“ความเคยชินนะ  ต่ืนเช้าขึ้นมา  ไม่รู้จะทําอะไร” 
“คุณหมอครับที่เคยสูบแล้ว เวลาจะหยุดมันหยุดยากจริงๆ ขนาดทําใจต้ังหลายครั้ง

แล้ว ทดลองเลิกเองแล้วยังตัดสินใจไม่ได้” 
นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลในครอบครัวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  

ได้กล่าวว่า 
“พยายามให้กําลังใจ  และช่วยแฟนนะ แต่เขาก็เลิกไม่ได้  บางครั้งลูกก็ขอร้องให้

เลิกนะ  เลิกได้สักพักก็กลับมาสูบอีก” 
1.2 สิ่งแวดล้อมเอ้ือให้สูบบุหรี่  ซึ่งพบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในเรื่อง  บุคคลในครอบครัว

สูบบุหรี่  ทําให้เห็นแล้วเกิดความอยากสูบ  สามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย  เพ่ือนสูบบุหรี่  เมื่อไปพบเพ่ือน  
เพ่ือนก็ชวนให้สูบ  ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนในที่ทํางาน  เพ่ือนที่พบตามสถานที่ต่าง ๆ  เช่น งานเลี้ยง  งาน
ศพ  งานแต่งงาน  เป็นต้น เพ่ือนที่อยู่ใกล้ชิดและต้องพบกันบ่อย  นอกจากน้ี  ยังพบว่า ความสามารถ
ในการเข้าถึงสถานที่ขายบุหรี่ก็ง่าย อาทิ มีร้านขายบุหรี่อยู่ใกล้บ้าน  ร้านอาหาร  สถานบันเทิงต่าง ๆ 
ก็มีการขายบุหรี่  ในส่วนของครอบครัวก็ได้ให้กําลังใจให้เลิกสูบ  แต่บางครอบครัว  ภรรยาก็ดุด่าเมื่อ
ไปสูบ ทําให้สูบประชด  ดังคํากล่าวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ที่ว่า 

 “เพ่ือนร่วมงานสูบให้เห็น มีร้านขายบุหรี่อยู่ใกล้บ้าน ร้านอาหารต่าง ๆ ก็ขายบุหรี่ 
เวลาเข้าสังคม  เช่น ไปงานศพ  งานแต่งงาน ไปเจอเพ่ือนสูบ  ก็ต้องสูบ“ 

 “ยังมีการโฆษณาการขายบุหรี่  เด็กก็สามารถซื้อบุหรี่ได้ พบเพ่ือสูบก็ต้องสูบ “ 
 “หยุดได้  5 – 6 วันแล้ว ลืมตัว เวลาน่ันด่ืมเหล้า คุยกับเพ่ือน ส่งให้หยิบเฉยเลย” 
 “เวลาเข้าค่ายนักเรียน  อยู่ได้นะไม่สูบ  แต่พอออกมาข้างนอก  เจอเพ่ือนเห็น 

เพ่ือนสูบ  อดใจไม่ได้” 
นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลในครอบครัวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่  

ได้กล่าวว่า 
“เวลาไปงานเลี้ยงหรือพบเพ่ือน  เขาส่งบุหรี่ให้ก็สูบ  ไม่เห็นจะอดได้เลย” 
“พ่อก็สูบ  แล้วลูกมันจะไปเลิกบุหรี่ได้อย่างไร” 
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1.3 นอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น  ก็พบว่าสาเหตุที่ทําให้เลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ  ซึ่งพบไม่มากนัก  
ได้แก่เรื่อง การดื่มเหล้า  ดื่มกาแฟทําให้อยากสูบบุหรี่  เกิดความเครียดทําให้สูบบุหรี่ ดังคํากล่าวของผู้เข้า
คลินิกเลิกบุหรี่ที่ว่า 

 “กินกาแฟ กินเหล้ากับเพื่อนก็ต้องสูบ ไปทํางานเครียด  ก็ต้องสูบ“ 
2. โปรแกรมการเลิกบุหร่ีที่ได้รับ มีผลต่อการเลกิบุหร่ีคือ ทั้งในกลุ่มคลินิกเชิงรุก  และคลินิก

เชิงรับ  พบว่า  โปรแกรมดังกล่าวจะมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน หรือลด
ปริมาณจํานวนมวนที่สูบน้อยลง หลังจากน้ันก็ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ทั้งนี้ เพราะว่าโปรแกรมดังกล่าวทําให้
เกิดความรู้ความเข้าใจต่อโทษภัยในเรื่องบุหรี่ได้ระยะหน่ึง หลัง จากน้ันหลายคนก็จะลืม  ทําให้ไม่กลัวต่อ
โทษภัยดังกล่าว บางคนก็กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสูบบุรี่  ก็ทําให้หวนกลับไปสูบบุหรี่อีก  
การให้ความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ภาพที่นําเสนอน้ันทําให้เกิดความกลัวต่อโทษภัยได้ใน
ระดับหน่ึง  ซึ่งมีผู้เสนอว่า  น่าจะพาไปดูผู้ป่วยที่ได้รับผลจากการสูบบุหรี่  จะได้ทําให้เห็นภาพของโทษภัยได้
อย่างชัดเจน  จะเกิดความรู้สึกกลัว  ไม่กล้า  ไม่อยากสูบได้ดีกว่า ดังคํากล่าวของผู้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ที่ว่า 

“โปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าวดี ทําให้เลิกบุหรี่ได้ 1 – 2 อาทิตย์ แต่จากความเคยชิน  
ทําให้ต้องกลับไปสูบอีก“ 

“หลังจากอดบุหรี่ได้ 2 เดือน  ผมก็กลับไปสูบอีกเหมือนเดิม  หมอต้องมาเสียเวลากับผม
เปล่าๆ” 
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับโปรแกรมการเลิกบุหร่ี ผู้เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  ดังนี้คือ  
 3.1 ควรจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว  ผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ด้วย  เพื่อให้
ครอบครัวได้มีส่วนช่วยเหลือ  สนับสนุนการเลิกบุหรี่  ตลอดจนเป็นกําลังใจให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ  ซึ่ง
อาจจะจัดอบรม / ให้ความรู้เฉพาะส่วนของครอบครัวผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
  3.2 ที่ตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล  ควรแยกเป็นสัดส่วน  เพื่อสะดวกต่อการดําเนิน
กิจกรรม  มีผู้รับผิดชอบประจําคลินิก อย่างน้อย 1 – 2 คน 
 3.3 โปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าว  ควรเน้นการสร้างพลังทางบวกเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ  มีความแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่  และควรมีการติดตามผลการเลิกบุหรี่เป็น
ระยะๆ  แล้วพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงเรื่องที่ยังเป็นปัญหาให้แก่ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ดังกล่าว 

3.4 ในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ควรมีคนที่ป่วยจากการสูบบุหรี่มาพูดคุย  เพื่อให้ได้เห็นโทษ  
อันตรายจริง ๆ จะได้สะท้อนความรู้สึก  หรือกระตุ้นเตือนจิตให้เลิกบุหรี่จากภาพของจริง 

3.5 ครอบครัวควรเป็นแบบอย่างของการไม่สูบบุหรี่  บุคคลในครอบครัวไม่ควรสูบบุหรี่ 
 3.7 ในผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ควรมียาช่วย
ลดความอยากในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย 



  
บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ทีเ่ข้าคลินิกเลิกบุหรี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) โดยการศึกษาบริบท  ปัจจัยนําเข้า  
กระบวนการ  และผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของผู้ที่เข้ารับโปรแกรมเลิกบุหรี่ ในปี 
พ.ศ. 2551 ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทั้งคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก  และคลนิิกเชิงรับ)  เป็น
การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่เป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสดุ
โครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน (1 ปี ครึ่ง) เปรียบเทียบผลการดําเนินการ
โปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรับ กับคลินิกเชิงรุก ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาหาสาเหตุ  และปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่
ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกเลกิบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่เข้าคลินิก
เลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2551 (20 โรงพยาบาล) จํานวน 350 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มคลินิกเชิงรุก 289 คน คลินิกเชิงรับ 61 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic random sampling)  ส่วนกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในรปูแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน ในคลินิก        
5  แห่ง (4 คน/คลินิก) ที่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ตํ่า  ทั้งน้ี  ในการประเมนิผลดังกล่าว  ได้ประเมินจาก
ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก ซึ่งจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎี และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการเลิกบุหรี่ โดยใช้ในสถานที่ในชุมชน / โรงเรียน / สถานทีท่ี่สามารถจัดประชุม  ที่ชุมชน
สามารถจัดให้ได้ เป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน  ส่วนผูท้ีเ่ข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ในคลินิกเชิง
รับ จะได้รับการให้คําปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ ที่โรงพยาบาล โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน (วันที่ 1 ที่มารับ
บริการคลินิกเลิกบุหรี่ และหลังจากน้ัน คือ วันที่ 3 และวันที่ 7) วันละ 45 นาที - 1 ช่ัวโมง ทั้งน้ีใน
การให้คําปรึกษาดังกล่าวจะใช้การสนทนา ประกอบกับคู่มือความรู้ / เอกสารความรู้  แบบประเมนิ
ความรู้ก่อนและหลัง  และสื่อวีดีทัศน์ประกอบ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบแนวทางการสัมภาษณ์ (ใน
การศึกษาเชิงคุณภาพ)  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  และ
วิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของมาตรวัด โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน แบบครอนบาค อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือถือของแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง ของผู้
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ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ = 0.84  แบบวัดการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ = 0.70 
แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ = 0.78  แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ = 0.80  และแบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ = 0.71 ทําการ
เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) t-test  และ Chi-square test 

สรุปผลการศึกษา 

              ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมิน  ในคลนิกิเชิงรุก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่ร้อย
ละ 92.7 เป็นเพศชาย  มีอายุน้อยกว่า 19 ปี  ร้อยละ 52.6  รองลงมารอ้ยละ  44.6 และ 2.8 มีอายุ 
19 - 59 ปี และต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป  ตามลําดับ  อายุโดยเฉลี่ย 27.5 ปี  ส่วนใหญ่  ร้อยละ 61.9  มี
สถานภาพสมรสโสด  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 66.8  รองลงมา ร้อยละ 17.6, 9.0 และ 
4.2   มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า และอนุปริญญา ตามลําดับ  ทั้งน้ี  ร้อย
ละ 2.4 ไม่ได้เรียน  มีอาชีพที่หลากหลาย โดย  ร้อยละ 31.8 ยังเป็นนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 20.8, 
16.2, 12.8, 11.8 และ 6.6  มีอาชีพรับจ้าง  รับราชการ / รฐัวิสาหกิจ  เกษตรกรรม  งานบ้าน / 
ช่วยเหลืองานในครอบครัว  และค้าขาย / อาชีพอิสระ  มีรายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท  พบ
มากที่สุด  ร้อยละ 26.7  รายได้โดยเฉล่ีย 7,899.5 บาท  ทั้งน้ีพบผู้ที่ไมม่ีรายได้  ร้อยละ 27.3  มีการ
สูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 55.7  ซึ่งพบมากที่สุดคือ พ่อ / แม่  มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ถงึ
ร้อยละ 82.4  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ร้อยละ 8.7  ซึง่พบมากคือ เป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 4.6 ใน
คลนิิกเชงิรับ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.7 มีอายุ 19 – 59 ปี 
อายุโดยเฉล่ีย 33.2 ปี  ร้อยละ 63.9  มีสถานภาพสมรสคู่  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 
70.5  มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 47.5 รองลงมา ร้อยละ 23.0, 13.1, 8.2, 4.9 และ 3.3 มีอาชีพรับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว  เกษตรกรรม นักเรียน และค้าขาย / 
อาชีพอิสระ  มีรายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท  พบมากท่ีสุด  รอ้ยละ 49.2  รายได้โดยเฉล่ีย 
8,926.2 บาท  พบผู้ที่ไม่มีรายได้  ร้อยละ 8.2  มีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว รอ้ยละ 59.0  ซึง่
พบมากที่สุดคอื พ่อ / แม ่ มีเพ่ือนสนิทสบูบุหรี่ถึงร้อยละ 100.0  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ร้อยละ 
9.8  ซึ่งพบมากคือ เป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 5.1  ในภาพรวม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
94.0 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 50.6 มีอายุ 19 – 59 ปี  และร้อยละ 47.1 มีอายุน้อยกว่า 19 ปี อายุโดย
เฉลี่ย 28.5 ปี  ร้อยละ 56.9  มีสถานภาพสมรสโสด และรอ้ยละ 40.8  มสีถานภาพสมรสคู่  ส่วนใหญ ่
ร้อยละ 67.4 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเรื่องอาชีพ  พบว่า ร้อยละ 27.1 เป็นนักเรียน 
รองลงมา ร้อยละ 25.4, 17.4, 12.0, 12.0 และ 6.0 มีอาชีพรับจ้าง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
เกษตรกรรม งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว และคา้ขาย / อาชีพอิสระ  มีรายได้/เดือน 5,000 
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– 10,000 บาท  พบมากที่สดุ  ร้อยละ 30.6  รองลงมามรีายได้มากกว่า 10,000 บาท  และน้อยกว่า 
5,000 บาท รอ้ยละ 23.7 และ 21.7  รายได้โดยเฉล่ีย 8,078.5 บาท  ทั้งน้ี พบผู้ที่ไมม่ีรายได้  ร้อยละ 
24.0  มีการสบูบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 66.3  ซึ่งพบมากที่สุดคือ พ่อ / แม่  มีเพ่ือนสนิท
สูบบุหรี่ ร้อยละ 85.7  มีการเจ็บป่วยจากการสูบบุรี่ร้อยละ 8.9  ซึ่งพบมากคอื เป็นโรคหอบหืด ร้อย
ละ 5.1  

บริบทของกลุม่ตัวอย่าง  ได้ศึกษาบริบทในเรื่องการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้ที่เข้า
โปรแกรมการเลิกบุหรี่  และการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่  พบว่า 

1. การเหน็คณุค่าของตนเองของผู้ทีเ่ขา้โปรแกรมการเลิกบุหรี ่ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.1 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 42.2  และ 1.7 
เห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูง  และตํ่า ตามลําดับ ส่วนในคลนิิกเชงิรับ พบในลักษณะที่ใกล้เคียง
กันว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.1 เห็นคุณค่าของตนเองในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 45.9  เหน็
คุณค่าของตนเองในระดับสูง  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบว่า ส่วนใหญ ่ร้อยละ 55.7 เห็นคุณค่าของ
ตนเองในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 42.9  และ 1.4 เห็นคุณคา่ของตนเองในระดับสูง และตํ่า 
ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการเห็นคุณค่าของตนเอง พบว่า  มากกว่า ร้อยละ 
65.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถงึเห็นด้วยอย่างย่ิงในว่าตัวเองมี
คุณค่าเท่าเทียมผู้อ่ืน  มีคณุสมบัติดีหลายประการ  สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  เป็นคน
สําคัญคนหน่ึงในครอบครัว  เป็นความหวังของคนในครอบครัว  รูส้ึกมีคุณค่าเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน  
เพ่ือน ๆ ภูมิใจเมื่อเป็นเพ่ือน  และบิดามารดาภูมิในตัว  แต่มากกว่า ร้อยละ 56.0 ของผู้ที่เข้าคลนิิก
เชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในว่าไม่เคยทําอะไรสําเร็จ  มี
ความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยเหลือเกิน  ครอบครัวไม่เข้าใจเลย  บ่อยคร้ังที่เพ่ือน ๆ ไม่ต้องการ  และมี
เรื่องขัดแย้งกับเพ่ือนเสมอ  ทัง้น้ี มากกว่าร้อยละ 32.0 ไม่แน่ใจว่าบ่อยคร้ังที่เพ่ือน ๆ ไมต้่องการ 

2. การสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ในคลนิิกเชิงรุก        ส่วนใหญ ่
ร้อยละ 63.0 ได้รับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 32.2  
และ 4.8 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับปานกลาง  และตํ่า ตามลําดับ ส่วนในคลินิกเชิง
รับ พบเช่นกันว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.3 ได้รับการสนับสนุนของครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ใน
ระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 32.8  และ 4.9 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับปานกลาง  และ
ตํ่า ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบว่า มากกว่า ร้อยละ 65.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  
คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงในทุกประเด็นของการสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี ่  ซึ่งได้แก่เรื่อง สมาชิกในครอบครัวรกัและห่วงใย ได้รับการขอร้องจาก
สมาชิกในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจ ใหเ้ลิกบุหรี่ใหส้ําเร็จ  สมาชิกใน
ครอบครัวทําให้รู้สึกว่าการสบูบุหรี่จะทําใหม้ีสุขภาพไม่ดี  สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลให้เลิกสูบบุหรี่  
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สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือไม่ให้เกิดอาการอยากบุหรี่  และสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทํา
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เลิกสูบบุหรี่  ทั้งน้ี  ในประเด็นดังกล่าว  ผูท้ี่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และ
โดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง น้อยกว่าร้อยละ 15.0 

 ปัจจัยนําเขา้ 
พบว่า  มากกว่าร้อยละ 95.0 ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลกิบุหรีเ่ชิงรุก เชิงรับ และโดยรวม  เห็น

ว่าสถานที่  วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี ่ สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ และ
ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  มีความเหมาะสม  ส่วนในเรื่องระยะเวลา  พบว่า  ร้อยละ 88.6  
และ 85.1 เหน็ว่ามีความเหมาะสมในกลุ่มคลินิกเลิกบุหรีเ่ชิงรุก และโดยรวม   แต่ในกลุ่มคลินิกเลกิ
บุหรี่เชิงรับ พบเพียงร้อยละ 68.9 ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม  ส่วนในเรื่องการจัดกิจกรรมสันทนาการ  
(ประเมินเฉพาะในกลุ่มคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก)  พบว่า ร้อยละ 98.3 เห็นว่าเหมาะสม 

กระบวนการ 
ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรุก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7, 59.9, 49.8 และ 46.7 

เห็นว่าการให้ความรู้ในเรื่องบุหรี่และปัญหาสุขภาพ หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  การป้องกัน / 
ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา  และการติดตามผลการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด   ส่วนใน
เรื่องตรวจสภาพร่างกายทั่วไปและประเมินระดับนิโคติน  ร้อยละ 35.3 เห็นว่ามีความเหมาะสมมากถึง
มากท่ีสุด  แต่ร้อยละ 34.6 เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากน้ี  การดําเนินกิจกรรม
การหลอมใจเป็นหน่ึง  การให้ความรู้ในเรื่องโทษ พิษ-ภัย บุหรี่ / วิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่  
แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี่กิจกรรม 5 ฐาน  การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  กิจกรม
เครือข่ายไร้ควัน  กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ   และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ    
ส่วนมากเห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง  ร้อยละ 41.5, 41.8,  47.4,  45.7, 42.2, 44.3, 48.8 
และ 52.9 ตามลําดับ  โดยรวม  เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่มีความเหมาะสม
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาเหมาะสมปานกลางและน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 39.8 และ 
17.6 ตามลําดับ 

ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เชิงรับ  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.9, 60.5, 73.8, 59.0, 
54.1 และ 57.4  เห็นว่าการให้คําปรึกษาในเรื่องความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี่  พิษจากครัวบุหรี่
มือสอง  การสูบบุหรี่กับปัญหาสุขภาพ  แนวทางและข้ันตอนในการเลิกบุหรี่  และการให้คําปรึกษา
เก่ียวกับวิธีจัดการกับอาการอยากบุหรี่ ตลอดจนการติดตามผลการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสมมากถึง
มากที่สุด ตามลําดับ   แต่ในเรื่องการตรวจสภาพร่างกายท่ัวไปและประเมินระดับนิโคติน  พบว่า ร้อย
ละ 40.8  เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยถึงน้อยที่สุด รองลงมา ร้อยละ 29.6 และ 29.6 เห็นว่ามีความ
เหมาะสมปานกลาง  และมากถึงมากที่สุด ตามลําดับ  โดยรวม  เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรม
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การเลิกบุหรี่มีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 47.6 รองลงมา เหมาะสมมากถึงมากที่สุด  และน้อย
ถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 47.5 และ 4.9 ตามลําดับ 

ผลการดําเนนิการโปรแกรมการเลิกบุหรี ่
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสบูบุหรี่ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  

และในภาพรวม  พบในลักษณะที่คล้ายกันว่า  ส่วนใหญ ่ ร้อยละ 66.1, 73.8 และ 67.4 มีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 33.9, 26.2 และ 32.6  มี
การรับรู้ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ทั้งน้ี  ไม่พบผู้ทีม่กีารรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการ
สูบบุหรี่ในระดับตํ่า ทั้งใน 3 กลุ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ พบว่า มากกว่า ร้อยละ 83.0 ของผู้ที่เข้าคลนิิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และ
โดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า  การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพและผู้ใกล้ชิด  ถ้าสูบบุหรี่
เป็นประจําจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ถ้าสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคถุงลมโป่งพอง  การสูบบุหรี่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืด  การสูบบุหรี่ทําให้
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  และถึงแมว่้าไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจํา  ก็ทําให้เกิด
อันตรายได้  ส่วนในเรื่องถ้าสูบบุหรี่เป็นครัง้คราว  จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้ัน พบว่า ผู้ที่เข้า
คลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 39.1, 42.7  และ 
39.7 ในเรื่องดังกล่าว  ตามลาํดับ 

การรับรูค้วามรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  
และในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ ่ร้อยละ 58.1, 52.5 และ 57.1 มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 41.9, 44.2และ 42.3  มีการรับรูใ้นระดับปานกลาง 
ตามลําดับ สว่นการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับตํ่าน้ันพบว่า ในคลินิกเชิง
รับ  และในภาพรวม  พบร้อยละ 3.3 และ 0.6 ตามลําดับ ทั้งน้ี  ไม่พบผู้ที่มีการรับรูค้วามรุนแรงของ
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับตํ่า ในกลุ่มคลินิกเชิงรุก เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของการรับรู้
ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า มากกว่า ร้อยละ 80.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  
คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า  การสูบบุหรี่ทําให้ร่างกายของเกิดโรค
แทรกซ้อนได้ง่าย  การสูบบุหรี่ทําให้อาการของโรคปอดและหัวใจมีอาการรุนแรงมากขึ้น การสูบบุหรี่
ทําให้ท่านมกีลิน่ตัวและกลิ่นปากมากกว่าปกติ การสูบบุหรี่ทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษาโรคปอดและ
หัวใจนานกว่าปกติ และการสูบบุหรี่มีผลทาํให้ร่างกายอ่อนแอ  นอกจากน้ี  ในเรื่องโรคท่ีมีสาเหตุมา
จากการสูบบุหรี่เป็นโรคที่ไม่รนุแรง  พบว่า ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม ไม่เห็น
ด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องดังกล่าว  ร้อยละ 55.0, 55.8  และ 55.2  ตามลาํดับ  ส่วนเร่ือง
การสบูบุหรี่เป็นประจําทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง  มีผู้ไม่แน่ใจในเรื่องดังกล่าว  ร้อยละ 29.8, 
31.1  และ 35.7 ในกลุ่มผูท้ี่เข้าคลินิกเชิงรุก  คลนิิกเชิงรับ  และโดยรวม  ตามลําดับ 
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การรับรูป้ระโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก  และในภาพรวม  พบว่า  
ส่วนใหญ ่ร้อยละ 60.6  และ 56.9 มีการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับปานกลาง ส่วนใน
กลุ่มคลินิกเชิงรับ  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.7  มีการรับรู้ในระดับสูง รองลงมา ในคลินิกเชิงรุก  
และในภาพรวม  พบว่า ร้อยละ 36.6 และ 40.0  มีการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับสูง  
และร้อยละ 2.8 และ 3.1 มกีารรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ในระดับตํ่า  แต่ในกลุ่มคลินิกเชิงรบั  
พบว่า ร้อยละ 39.3  และ 4.9 มีการรับรูใ้นระดับปานกลาง  และตํ่า ตามลําดับ สําหรบัประเด็นต่าง ๆ 
ของการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี ่ พบว่า มากกว่า ร้อยละ 73.0 ของผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรุก  
คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม เห็นด้วย  ถึงเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า  การไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบ
บุหรี่ทําให้ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่ การสูบบุหรี่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น การสูบ
บุหรี่ในบ้านจะมีผลทําในการทําลายสุขภาพของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่มีแต่โทษไม่มี
คุณประโยชน์  และการเลิกสบูบุหรี่ทําให้ปอด  หัวใจ  และระบบไหลเวียนเลือดทํางานดีขึ้น  ส่วนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางานของร่างกายดีขึ้น  และการเลิกสูบบุหรีท่ําให้ความมั่นใจ
ในตัวเองลดลง  พบว่า ผูท้ี่เขา้คลินิกเชิงรุก  ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่องดังกล่าว  ร้อย
ละ 45.0  และ 35.6 ตามลาํดับ  แต่ผู้ที่เข้าคลินิกเชิงรับ  ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในเรื่อง
ดังกล่าว  ร้อยละ 68.8  และ 60.6 ตามลําดับ   ทั้งน้ี  ในภาพรวม ไม่เห็นด้วย  ถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  
ร้อยละ 49.1  และ 40.0 ตามลําดับ 

ความสาํเร็จในการเลิกบุหรี ่  พบว่า  ในคลินิกเชิงรุก หลังสิ้นสุดโครงการทันที หลงัสิ้นสุด
โครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน  ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ รอ้ย
ละ 58.1, 58.1 60.9, 61.2  และ 55.0 ตามลําดับ  ซึ่งผูท้ี่เข้าคลินิกเลกิบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในแต่
ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนในคลินิกเชิงรับ หลังสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 
เดือน  6 เดือน  12 เดือน  และในปัจจุบัน  สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 70.5, 62.3, 52.5, 55.7 และ 
32.8 ตามลําดับ  ซึ่งพบว่าเวลาที่มากขึ้น ทาํให้เลิกบุหรี่ได้น้อยลง เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบผู้ที่เขา้
คลินิกเลิกบุหรีส่ามารถเลิกบุหรี่หลงัสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  12 
เดือน  และในปัจจุบัน  ได้ร้อยละ 60.3, 58.9, 59.4, 60.3  และ 51.1 ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรกุ กับ
กลุ่มคลนิิกเชงิรับ   

พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการ
ไม่สูบบุหรี ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ส่วนการรับรู้ความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value =  
0.877)   
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ส่วนการเปรียบเทียบผลการเลิกบุหรี่ในแต่ละระยะ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิก
เชิงรับ พบว่า หลังสิ้นสุดโครงการทันที  หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน  6 เดือน  และ 12 เดือน ผลการ
เลิกบุหรี่ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P-value > 0.05)  แต่ในปัจจุบัน (1 ปี คร่ึง หลังสิ้นสดุการเข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่)  ผลการเลิก
บุหรี่ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรกุ กับกลุ่มคลนิิกเชิงรับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P-
value = 0.003)   โดยกลุ่มคลินิกเชิงรุก สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 55.0  ส่วนกลุ่มคลินิกเชิงรับ
สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 32.8 

สาเหตุ และปญัหาอุปสรรคในการเลิกบหุรี่ของผูสู้บบุหรี่ที่เขา้คลินิกเลิกบุหรี ่ 

สาเหตุที่ทาํใหเ้ลิกสบูบุหรี่ได้สําเร็จ ในคลินิกเชิงรุก และคลินิกเชิงรับ  และโดยรวม  พบว่า 
เหตุผลสําคญัทีเ่ลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ  พบมากท่ีสุดคือ  การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่  พบร้อยละ 35.8, 
50.0  และ 37.4 ตามลําดับ  รองลงมาที่พบมากคือ ครอบครัวขอร้องให้เลิก พบร้อยละ 27.8, 25.0 
และ 27.4 ตามลําดับ  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พบร้อยละ 10.1, 10.0 และ 10.1 ตามลําดับ 

สาเหตุที่ทาํใหเ้ลิกสบูบุหรี่ไม่สําเร็จ พบว่า ในคลินิกเชิงรุก คลินิกเชิงรับ  และโดยรวม 
เหตุผลที่ไมส่ามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จ  พบมากใน 3 เรื่องคือ  จิตใจไม่เข้มแข็งพอ พบร้อยละ 41.5, 
53.7  และ 44.4 ตามลําดับ  เห็นคนอ่ืนสบูแล้วอยากสูบบ้าง  พบร้อยละ 46.9, 36.6  และ 44.4 
ตามลําดับ  และเป็นความเคยชิน  ร้อยละ 43.8, 41.5  และ 43.3 ตามลาํดับ   

ทั้งน้ี พบปัญหาอุปสรรคที่ทาํให้เลิกสูบบุหรี่ไม่สําเร็จ คอื ผู้ที่เข้าคลนิิกเลิกบุหรี่ที่จติใจไม่
เข้มแข็งพอ  เมื่อเห็นเพ่ือนสูบ  หรือเมื่ออยู่คนเดียวก็จะมีความรู้สึกอยากบุหรี่  จะไปหาบุหรี่มาสูบ  
ไม่ได้สูบแล้วจะหงุดหงิด ไม่สามารถชนะใจตนเองได้  ผู้ที่เข้าคลินิกเลกิบุหรี่ บางคนก็มาด้วยความไม่
ต้ังใจ ตามเพ่ือนมาหรือถูกบังคับให้มา จะไม่เห็นโทษหรือภัยที่ชัดเจน เพราะโทษของการสูบบุหรี่ จะ
เห็นผลได้ชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควร  จึงไม่กลวัต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น  นอกจากน้ี ยัง
พบว่า สิ่งแวดล้อมเอ้ือให้สบูบุหรี่ เช่น บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่สบูให้เห็นแล้วเกดิความอยากสูบ   
เพ่ือนสูบบุหรี่  เมื่อไปพบเพ่ือน  เพ่ือนก็ชวนให้สูบ  ไมว่่าจะเป็นเพ่ือนในที่ทํางาน  เพ่ือนที่พบตาม
สถานที่ต่าง ๆ  เช่น งานเลี้ยง  งานศพ  งานแต่งงาน  เป็นต้น  ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ขาย
บุหรี่ก็ง่าย  อาทิ มีร้านขายบุหรี่อยู่ใกล้บ้าน  ร้านอาหาร  สถานบันเทิงต่าง ๆ ก็มีการขายบุหรี่  ใน
ส่วนของครอบครัวก็ได้ให้กําลงัใจให้เลิกสูบ  แต่บางครอบครัว  ภรรยาก็ดุด่าเมื่อไปสูบ ทําใหส้บู
ประชด 

ส่วนสาเหตุที่โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่สามารถทาํใหเ้ลิกสบูบุหรี่ได้ พบมากในคลินิก
เชิงรุก  และโดยรวมคือ สูบเพ่ือเข้าสังคม พบร้อยละ 57.7 และ 52.0 ตามลําดับ ส่วนในคลินิกเชิงรับ 
พบมากคือ จิตใจไม่เข้มแข็งพอ  พบร้อยละ 36.6  โดยโปรแกรมดังกล่าวจะมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้
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ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน หรือลดปรมิาณจํานวนมวนที่สูบน้อยลง หลังจากน้ันก็ไม่
สามารถเลิกบุหรี่ได้ ทั้งน้ี เพราะว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อโทษภัยใน
เรื่องบุหรี่ได้ระยะหน่ึง  หลังจากน้ันหลายคนก็จะลืม  ทําให้ไม่กลัวต่อโทษภัยดังกล่าว บางคนก็กลับไป
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสูบบุรี่  ก็ทําใหห้วนกลับไปสูบบุหรี่อีก  การให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ภาพที่นําเสนอนั้นทําใหเ้กิดความกลัวต่อโทษภัยได้ในระดับหน่ึง ยัง
ไม่ทําให้เกิดความกลัวโทษภัยจากการสูบบุหรี่ได้มาก น่าจะให้ผู้เข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่ไปดูผู้ป่วยที่ได้รับ
ผลจากการสูบบุหรี่  จะได้ทําให้เห็นภาพของโทษภัยได้อย่างชัดเจน  จะเกิดความรู้สึกกลัว  ไม่กล้า  ไม่
อยากสูบได้ดีกว่า  

ข้อเสนอแนะสาํหรับโปรแกรมการเลิกบหุรี ่   
 1. ควรอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ด้วย  เพ่ือให้ครอบครัวได้มี
ส่วนช่วยเหลือ  สนับสนุนการเลิกบุหรี่  ตลอดจนเป็นกําลังใจใหส้ามารถเลิกบุหรี่ได้สาํเร็จ  ซึ่งอาจจะ
จัดอบรม / ใหค้วามรู้เฉพาะส่วนของครอบครัวผู้ที่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 

2. โปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าว  ควรเน้นการสร้างพลังทางบวกเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ  มีความแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่  และควรมกีารติดตามผลการเลิกบุหรี่เป็น
ระยะๆ  แล้วพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงเรื่องที่ยังเป็นปัญหาให้แก่ผูท้ี่เข้าคลินิกเลิกบุหรีดั่งกล่าว 

3. กิจกรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ควรมีคนที่ป่วยจากการสูบบุหรี่มาพูดคุย  เพ่ือให้ได้
เห็นโทษ  อันตรายจริง ๆ จะได้สะท้อนความรู้สึก  หรือกระตุ้นเตือนจิตให้เลิกบุหรี่จากภาพของจริง 

4. ครอบครัวควรเป็นแบบอย่างของการไม่สูบบุหรี่  บุคคลในครอบครัวไม่ควรสูบบุหรี ่
5. ในผู้ที่ไมส่ามารถเลิกบุหรี่ได้  หรือผู้ที่มแีนวโน้มว่าจะไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ควรมียาช่วย

ลดความอยากในการสูบบุหรีร่่วมด้วย 
 6. ที่ต้ังคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล  ควรแยกเป็นสัดส่วน  เพ่ือสะดวกต่อการดําเนิน
กิจกรรม  มีผูร้บัผิดชอบประจําคลินิก อย่างน้อย 1 – 2 คน 

อภิปรายผล 

จากผลการประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผูท้ี่เข้าคลินิกเลิกบุหรี ่  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  พบว่า โปรแกรมการเลิกบุหรี่มผีลทาํให้เลิกบุหรี่ได้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี ครึ่ง หลังจากการได้รับ
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในกลุม่คลินิกเชิงรุกเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 55.0  คลนิิกเชิงรับเลิกได้ร้อยละ 32.8 
ทั้งน้ี โปรแกรมการเลิกบุหรี่ได้จัดให้มีการให้ความรู้ หรอืให้การปรึกษาเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัย
ของบุหรี่  เน้นให้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่  และประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ โดยได้นําภาพต่าง ๆ ที่สื่อให้เห็นถึงเรื่องดังกล่าวมาให้ผู้เข้า



 78

โปรแกรมได้รบัรู้ เห็นโทษภัยที่ชัดเจน ทําให้เกิดความกลัวต่ออันตรายท่ีจะเกิดขึ้น  นอกจากน้ี  ใน
โปรแกรมก็จะให้ความรู้เก่ียวกับแนวทาง  ขั้นตอนในการเลิกบุหรี่  การป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา  
และวิธีการจัดการกับอาการอยากบุหรี่ โดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ เช่น เอกสารเก่ียวกับเรื่องบุหรี่  สื่อ
วิดิทัศน์ ฯ อีกทั้งโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องการผอ่น
คลายและสันทนาการ  กิจกรรมที่จะสื่อในเรื่องความรู้เรื่องบุหรี่  และการมุ่งมั่นต้ังใจที่จะเลิกบุหรี่  
ส่วนในคลินิกเชิงรับ  จะใช้รูปแบบการสนทนาเพ่ือให้ความรู้  แนวทางและขั้นตอนการเลิกบุหรี่  และ
การจัดการกับอาการอยากบุหรี่ โดยการให้คําปรึกษาดังกล่าว  เป็นการดําเนินการแบบตัวต่อตัว  
เรียนรู้ที่จะหาปัญหาและให้แนวทางการเลิกบุหรี่เป็นรายบุคคล  ทั้งน้ี  เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการเลิก
บุหรี่ไปแล้ว  ก็ได้มีการติดตามและช่วยเหลอืให้สามารถเลกิบุหรี่ได้สําเร็จเป็นระยะ ๆ โดยผู้ดําเนินการ
ในคลินิกเลกิบุหรี่ที่ต้ังอยู่ในแต่ละโรงพยาบาลของแต่ละอําเภอ จึงทําให้ผู้เข้าร่วม  โปรแกรมเลกิบุหรี่
ดังกล่าวสามารถเลิกบุหรี่ได้  ซึ่งโดยหลักการของการเลิกบุหรี่น้ัน  ต้องทําให้ผู้เลิกมคีวามต้ังใจแน่วแน่
ว่าจะเลิกบุหรี่ (อรชุมา ยังกิจจา, 2553 : 1)  

ทั้งน้ี โปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกล่าว  เป็นไปตามแนวทางในการเลิกบุหรี่ the 5As คือ ระบุ
ให้ได้ว่าติดบุหรี่จริง ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีได้มาขอสมัครเข้าคลินิกเลิกบุหรี่เอง เป็นการยอมรับในเบ้ืองต้นว่า
ติดบุหรี่แล้วให้คําแนะนําเพ่ือให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ ประเมินว่ามีความต้องการท่ีจะเลิกบุหรี่หรือไม่ ระบุ
ประโยชน์ที่จะได้รับหากเลิกบุหรี่ได้ ค้นหาอุปสรรคที่ทําให้เลิกบุหรี่ไม่ได้ และช้ีแนวทาง  กระตุ้นให้
ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ทุก ๆ ครั้งที่ผู้ป่วยมาพบ วางแผนการเลิกบุหรี่ให้กับผู้ป่วย ตลอดจนให้คําปรึกษาตลอด
ช่วงระยะเวลาที่เลิกบุหรี่ และให้กําลังใจ (A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco 
Use and Dependence, 2000: 150) ผลการศึกษานี้  สอดคล้องกับการวิจัยของ รัชนีกร  เคียนทอง 
(2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้มารับ
บริการท่ีคลินิกเลิกบุหรี่  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลอง 
มีการรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และพฤติกรรมการเลิก
บุหรี่ดีกว่าก่อนการทดลอง  และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประ
ไพจิตร ชุมแวงวาปี (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น พบว่า โปรแกรมสุขศึกษา
ทําให้นักศึกษาเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง และรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเลิก
สูบบุหรี่ถูกต้องมากข้ึน มีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ในระดับที่ถูกต้องมากข้ึน และมีนักศึกษาที่
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
 แต่อย่างไรก็ตาม  ผลการประเมินพบว่า  ผู้ที่เข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่ดังกล่าว    ยังมีผู้ที่เลิกบุ
หรีไม่สําเร็จอีกในส่วนหน่ึง  ทั้งน้ี  ในการเลิกบุหรี่ให้สําเร็จน้ัน  นอกจากโปรแกรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
เลิกบุหรี่ได้สําเร็จแล้ว ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องเอ้ือ  หรือสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จดังกล่าว  
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ได้แก่  ตัวผู้เลิกบุหรี่ต้องมีความแน่วแน่  ต้ังใจ  ซึ่งจากการประเมินดังกล่าว  พบว่า  ยังมีผู้ที่จิตใจไม่
เข้มแข็งในการจะเลิกบุหรี่ให้สําเร็จอีกจํานวนมาก  สิ่งแวดล้อมต้องเอ้ือต่อการเลิกบุหรี่  ในการ
ประเมินพบว่า  ในครอบครัวผู้ที่เข้าคลินิกจํานวนมาก  มีการสูบบุหรี่  ซึ่งเมื่อผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ไป
พบเห็น  ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากบุหรี่  บางครอบครัวก็ไม่ให้กําลังใจกัน พูดประชด
ประชัน ทําให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ดังกล่าว ประชดประชันกลับโดยการไม่เลิกบุหรี่  นอกจากน้ี  การ
เข้าถึงบุหรี่ก็ง่าย  เช่น มีร้านขายบุหรี่ต้ังอยู่ข้างบ้าน  พบเพ่ือนสูบบุหรี่  เพ่ือนก็ส่งให้สูบ  เป็นต้น บาง
คนก็ต้องร่วมงานสังสรรค์  หรืองานต่าง ๆ ทางสังคม  เวลาไปร่วมงานดังกล่าวก็ด่ืมเหล้า  แล้วก็ตาม
ด้วยการสูบบุหรี่  สิ่งเหล่าน้ี  เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลให้เลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ  ดังน้ัน  ตราบใดที่ไม่
สามารถคุมตัวแปรเหล่าน้ีได้  โปรแกรมการเลิกบุหรี่ก็ไม่สามารถทําให้เลิกบุหรี่ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการประเมิน  พบว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก  ทําให้เลิกบุหรี่ได้
มากกว่าในคลินิกเชิงรับ (ซึ่งเน้นการให้ความรู้  และให้คําปรึกษาในการเลิกบุหรี่) ดังน้ัน  ควรที่จะใช้
วิธีการเชิงรุกตามโปรแกรมที่กําหนด  เข้าสู่พ้ืนที่ ๆ มีประชาชนสูบบุหรี่ให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  ก็
อาจใช้วิธีการในคลินิกเชิงรับสําหรับผู้ที่สมัครใจจะเข้าคลินิกที่โรงพยาบาล เพราะถือได้ว่าก็มี
ประสิทธิผลที่ดีระดับหน่ึง  

2. ในการที่จะทําให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้สําเร็จเพ่ิมมากขึ้น  ควรพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรม  ดังน้ีคือ 

      2.1 บริบท 
     2.1.1 จากการประเมินพบว่า ในครอบครัวผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ มีบุคคลใน

ครอบครัวสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 55.2 – 59.2 ดังน้ัน ควรเน้นให้บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี  ไม่
สูบบุหรี่  ซึ่งเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเลิกบุหรี่ ดังน้ัน ควรให้บุคคลในครอบครัวที่สูบ
บุหรี่เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ด้วย   

2.1.2 บุคลในครอบครัวควรช่วยเหลือ  สนับสนุนการเลิกบุหรี่  เป็นกําลังใจให้
สามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ  

2.1.3 หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพ่ือนที่สูบบุหรี่ หรือการเข้าสังคมท่ีต้องทําให้สูบบุหรี่ 
โดยเฉพาะในระยะแรก ๆ ของการเลิกบุหรี่ 

      2.2 ปัจจัยนําเข้า 
2.2.1 ในส่วนน้ี  ทั้งในคลินิกเชิงรุก  และคลินิกเชิงรับ  ถือว่าส่วนใหญ่มีความ

เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ดี  ยกเว้นในเร่ือง  ระยะเวลาในกลุ่มคลินิกเชิงรับ  มีความเหมาะสมเพียง
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ร้อยละ 69.0 เท่าน้ัน  ดังน้ัน  ในส่วนน้ี  ควรต้องพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองเวลาในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ และการให้คําปรึกษาในการเลิกบุหรี่ให้มากขึ้น / การมาคลินิกเลิกบุหรี่ในแต่ละคร้ัง 

2.2.2 คลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล  ควรแยกเป็นสัดส่วน  เพ่ือสะดวกต่อการ
ดําเนินกิจกรรม  มีผู้รับผิดชอบประจําคลินิก อย่างน้อย 1 – 2 คน 

      2.3 กระบวนการ 
   2.3.1 ในการดําเนินกิจกรรมในคลินิกเชิงรุก  พบว่า  มีการดําเนินการที่ต้อง

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้นคือ 
                  - การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน 
  - การหลอมใจเป็นหน่ึง 
  - การให้ความรู้เรื่องหลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่  และการป้องกัน / 

ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา 
 
  -  กิจกรรม 5 ฐาน   
  - การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่   
  - กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน   
  - กิจกรรมสานรัก สานศรัทธา การประสานใจ   
  - กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 
   2.3.2 ในการดําเนินกิจกรรมในคลินิกเชิงรับ  พบว่า  มีการดําเนินการที่ต้อง

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้นคือ 
                  - การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน 

2.3.2 ควรเน้นการสร้างพลังทางบวกเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจ  มีความแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่  และควรมีการติดตามผลการเลิกบุหรี่เป็นระยะๆ  แล้วพิจารณา
แก้ไข ปรับปรุงเรื่องที่ยังเป็นปัญหาให้แก่ผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ดังกล่าว 

2.3.4 ควรมีคนที่ป่วยจากการสูบบุหรี่มาพูดคุย เพ่ือให้ได้เห็นโทษ อันตรายจริง ๆ 
จะได้สะท้อนความรู้สึก  หรือกระตุ้นเตือนจิตให้เลิกบุหรี่จากภาพของจริง 

2.3.5 ในผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้  
ควรมียาช่วยลดความอยากในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย 

      2.4 ผลการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
2.4.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรง

ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่   และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  พบว่า  การเข้าโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ดังกล่าว  ยังไม่สามารถทําให้เกิดการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงมากนัก  ควรที่จะ
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พิจารณา  ปรับปรุงในส่วนน้ี  โดยอาจต้องเน้นในข้ันตอนการดําเนินการ  โดยอาจจะต้องพิจารณา
ปรับปรุงเรื่องวิธีการที่จะทําให้เกิดการรับรู้ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น และนอกจากน้ีจากการประเมิน  พบว่า  
มีประเด็นที่ต้องนํามาพิจารณา  ทําความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นในเรื่อง  

- ถ้าสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว  จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- โรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  เป็นโรคที่ไม่รุนแรง 
- การสูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางานของร่างกายดีขึ้น 
- การเลิกสูบบุหรี่ทําให้ความมั่นใจในตัวเองลดลง 

2.4.2 จากการเปรียบเทียบความต่างของการรับรู้โอกาสเสี่ยง  ของการเกิดโรคจาก
การสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มคลินิกเชิงรุก กับกลุ่มคลินิกเชิงรับ  
พบว่า  การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  และการรับรู้ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่  
ในกลุ่มคลินิกเชิงรับ  ดีกว่าในกลุ่มคลินิกเชิงรุก  ดังน้ัน ควรนําแนวทางในการสร้างการรับรู้ในคลินิก
เชิงรับมาใช้ในคลินิกเชิงรุก  เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวดีขึ้น 

 
3. นําผลการศึกษาเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อํานวยการ 

โรงพยาบาลที่มีการดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ให้ทราบถึงผลความสําเร็จของโปรแกรมการ อด
บุหรี่  เพ่ือการสนับสนุนในเชิงนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งดําเนินการโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ต่อไป  
อย่างต่อเน่ือง 

4. ควรสนับสนุนควรสนับสนุนในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้มีความเหมาะสม  ช่วยให้
เอื้อหรือส่งเสริมต่อการเลิกบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่เกิดอาการ
ถอนบุหรี่ (Withdrawal Symptoms) การให้คําปรึกษา  ติดตามช่วยแก้ปัญหา  ก็อาจได้ผลระดับ
หน่ึง  การใช้ยาช่วยลดการอยากบุหรี่  ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่จะช่วยให้สามารถทําให้เลิกบุหรี่ได้มากขึ้น  
ดังน้ัน  ในส่วนน้ี  ควรพิจารณาให้แพทย์ในแต่ละโรงพยาบาลให้การดูแลและพิจารณาสั่งยาลดอาการ
อยากบุหรี่ช่วย จะทําให้เกิดการเลิกบุหรี่เพ่ิมมากขึ้นได้  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ควรติดตามผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จไปอีกระยะหน่ึง  เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถเลิก
บุหรี่ได้อย่างแท้จริง  และถ้าพบว่ากลับมาสูบบุหรี่อีก  ควรนํากลุ่มน้ีเข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่อีกครั้ง  
และอาจต้องพิจารณาปรับโปรแกรม และทําการประเมินอีกคร้ัง 
 2. ควรศึกษาถึงความต้องการ  บริบท  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกบุหรี่  ในกลุ่มที่ยังไม่
สามารถลดบุหรี่ได้สําเร็จ  เพ่ือนํามาปรับปรุง  จัดโปรแกรมการเลิกบุหรี่ให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  ซึ่ง
อาจใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อเท็จจริงดังกล่าว 



 82

3. ควรนําบริบทของผู้เข้าโปรแกรมเชิงรุกและเชิงรับ     มาเปรียบเทียบกันว่ามีผลต่อ
ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่มากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องระดับการติดนิโคติน 
ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลไว้   

4. ควรศึกษาปัจจัยที่ทําให้เลิกบุหร่ีได้สําเร็จในกลุ่มคลินิกเชิงรุกและเชิงรับ  ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลมากพอที่ทําให้ผู้เลิกบุหรี่ดํารงสภาพการเลิกบุหรี่ได้ยาวนานจนเลิกได้อย่างถาวร  ทั้ง
ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยทางด้านครอบครัว  และปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียน / สถานศึกษาต่าง ๆ  
และสังคมทั่วไป  ซึ่งจะได้นํามาเสริมให้กับบุคคลอ่ืนที่ยังเลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จในการเลิกบุหรี่  ระหว่างกลุ่มที่สูบบุหรี่  กับกลุ่มผู้ติด
บุหรี่ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  นอกจากน้ี ควรเปรียบเทียบความสําเร็จในการเลิกบุหรี่  ระหว่าง
ครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่  กับครอบครัวที่ไม่มีบุคคลสูบบุหรี่  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 



แบบแนวทางการสัมภาษณเ์จาะลึกผู้ทีเ่ลกิสูบบุหรี่ไม่สาํเร็จและครอบครัว 
(สัมภาษณผ์ู้สบูบุหรี่ทีเ่ลิกบหุรี่ไม่สําเร็จ) 

 
คลินิกอดบุหรี่ที่ท่านเข้าร่วมอยู่ที่ไหน 

(   )  1.  ที่โรงพยาบาล                           (   ) 2. นอกสถานที่โรงพยาบาล 
 

1.  อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโปรแกรมอดบุหรี่แล้ว 
1.1  ตัวท่าน…………………………………………………………………………………………………………………… 

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………....……………………………………………………………………………………….. 

1.2  โปรแกรมอดบุหรี่ที่ได้รับ...................... ……………………………………………………………………... 
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………… 
…………………………………….....………………………………………………………………………………………………….…..…… 

1.3  ครอบครัว.............................................................................................................................. 
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

1.4  สิ่งแวดล้อม คือ……………………………………………………………………………………………………….. 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

1.5  อ่ืนๆ คือ................................................................................................................................ 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

2. โปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ได้รับ มีผลต่อการเลิกบุหรี่หรอืไม่  อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

3. ข้อเสนอแนะสําหรับโปรแกรมการเลิกบุหรี่    
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 



แบบสัมภาษณ์ 
การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรีข่องผูท้ี่เข้าคลินิกอดบุหรี่  

คําชี้แจง 
จากการที่ท่านได้เข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่  ซึ่งทางโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ของท่านได้

ดําเนินการอบรมให้ความรู้  และจัดโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ท่านเลิกสูบบุหรี่  บัดน้ี  เวลาได้
ล่วงเลยมาระยะหน่ึง  ทางโครงการโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับโรงพยาบาล
ในเขตพ้ืนที่ของท่าน  จึงสนใจที่จะติดตามประเมินผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ตลอดจนผลความสําเร็จ
ของการดําเนินการคลินิกอดบุหรี่ดังกล่าว  เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม และปรับปรุงการดําเนินงานคลินิก
อดบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ทั้งนี้คําว่า “การเลิกสูบบุหรี่” ในที่นี้ หมายถึง การไม่สูบบุหรี่ทุกประเภท เช่น บุหรี่ซอง
ทั้งที่มี/ ไม่มีก้นกรองท่ีผลิตจากโรงงาน บุหรี่มวนเอง ยาต้ัง ไปป์ ซิการ์ เคี้ยวยาเส้น อม/ จุกยาเส้น
ในปาก เป็นต้น     

ผลการศึกษาจะนําเสนอโดยภาพรวม การตอบการสัมภาษณ์ครั้งน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อตัวท่าน และข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับสูงสุด  จึงขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาให้
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการสูบบุหรี่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใน
ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสน้ี  

                                                                            คณะผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูท้ี่เข้าโปรแกรมการอดบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่อง (   ) หน้าข้อความท่ีเลือกเพียงข้อเดียวหรือเติม 
               ขอ้ความในช่องว่างให้สมบูรณ ์
1. เพศ 

(   )  1. ชาย                                            (   ) 2. หญิง 
2. ปัจจุบันท่านอายุ.................ปี (อายุปีเต็ม) 
3. สถานภาพสมรส 

(   ) 1. โสด                                             (   ) 2. คู ่
(   )  3. หม้าย/หย่า/แยก                              

4. ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับ 
(   ) 1. ไม่ได้เรยีน                                      (   ) 2. ประถมศึกษา 
(   )  3. มัธยมศึกษาตอนต้น                          (   ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(   )  5. อนุปรญิญา/ปวส.                            (   ) 6. ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
(   )  7. สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) 8. อ่ืนๆ ระบุ................................. 

5. อาชีพหลัก 
(   )  1.  เกษตรกรรม                                 (   ) 2. ค้าขาย 
(   )  3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                     (   ) 4. ธุรกิจสว่นตัว 
(   )  5. งานบ้าน / ช่วยเหลืองานในครอบครัว  (   )  6. รับจ้าง                                  
(   )  7.อ่ืน ๆ (ระบุ) .........................  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน......................บาท 
7. บุคคลในครอบครัวของท่านสูบบุหรี่หรือไม่  

(   )  0. ไม่สูบ 
(   )  1. สูบ  จาํนวน....................คน 
บุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรีน้ี่ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           (   ) 1. คู่สมรส                                            (   ) 2. พ่อ / แม ่
           (   ) 3. บุตร                                                 (   ) 4. พ่ีน้อง 
           (   ) 5. ญาติ 

8. ท่านมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่หรือไม่ 
(   )  0. ไม่ม ี (   )  1. ม ี จํานวน.........................คน 

9. ปัจจุบัน ท่านมีการเจ็บป่วยจากการสบูบหุรี่หรือไม ่
(   )  0. ไม่ม ี (   )  1. ม ี คือโรค ........................... 
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ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเอง  และการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ 
รายการ เห็น

ด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
การเหน็คณุคา่ในตนเอง      
1. ท่านมีคณุคา่เท่าเทียมผู้อ่ืน      
2. ท่านมีคณุสมบัติดีหลายประการ      
3. ท่านไม่เคยทําอะไรสําเร็จ      
4. ท่านมีความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยเหลือเกิน      
5. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง      
6. ครอบครัวไม่เข้าใจตัวท่านเลย      
7. ท่านเป็นคนสําคัญคนหน่ึงในครอบครัว      
8. ท่านเป็นความหวังของคนในครอบครัว      
9. ท่านรู้สึกมีคณุค่าเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน      
10. เพ่ือน ๆ ภูมิใจเมื่อมที่านเป็นเพ่ือน      
11. บ่อยคร้ังทีเ่พ่ือน ๆ ไม่ต้องการท่าน      
12. ท่านมีเรื่องขัดแย้งกับเพ่ือนเสมอ      
13. บิดามารดาภูมิในตัวท่าน      
การสนับสนนุจากครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี ่      
14. สมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใยท่าน      
15. ท่านได้รับการขอร้องจากสมาชิกในครอบครัว    
      ไม่ใหสู้บบุหรี่ 

     

16. สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจท่าน ใหท้่าน   
      เลิกบุหรี่ให้สําเร็จ 

     

17. สมาชิกในครอบครัวทําให้ท่านรู้สึกว่าการสูบ  
      บุหรี่จะทาํให้ท่านมีสุขภาพไม่ดี 

     

18. สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลให้ท่านเลิกสูบบุหรี่        
19. สมาชิกในครอบครัวคอยช่วยเหลือไม่ให้ท่าน   
      เกิดอาการอยากบุหรี่ 

     

20. สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ  
      เพ่ือให้ท่านเลิกสูบบุหรี ่
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ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่  
1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ท่านรับน้ัน มีความเหมาะสมหรือไม ่
    1.1 สถานที่ 
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
    1.2 ระยะเวลา (3 วัน) 
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
    1.3 วิธีการให้ความรู้ในการเลิกบุหรี ่
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
    1.4 สื่อ/อุปกรณ์การจัดอบรมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ 
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
    1.5 ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
    1.6 การจัดกิจกรรมสันทนาการ  
 (   ) 1. เหมาะสม                                  (   ) 2. ไม่เหมาะสม คือ................................. 
 
ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ (ส่วนนีใ้ช้กับผู้เข้าคลนิิกอด

บุหรี่เชิงรุก) 
 
1. กิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสม.. 
 

รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน      
2. การหลอมใจเป็นหน่ึง      
3. ความรู้เก่ียวกับบุหรี่และปญัหาสุขภาพ      
4. กิจกรรม 5 ฐาน      
5. โทษ พิษ-ภัย บุหรี ่/ วิธีจดัการกับอาการอยากบุหรี ่      
6. หลุมพรางหรือกับดักนักสูบบุหรี่      
7. แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี ่      
8. การป้องกัน / ทักษะการกลับไปเสพซ้ํา      
9. การวาดภาพรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี ่      
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รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

10. กิจกรมเครือข่ายไร้ควัน      
11. กิจกรรมสานรัก สานศรทัธา การประสานใจ      
12. กิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ      
13. การติดตามผลการเลิกบุหรี ่      
14. โดยรวมแล้วโปรแกรมการเลิกบุหรี่ทําให้ท่านเลิก

บุหรี่ได้ 
     

 
ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ (ส่วนนีใ้ช้กับผู้เข้าคลนิิกอด

บุหรี่เชิงรบั) 
 
1. กิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ มีความเหมาะสม.. 
 

รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป และประเมินระดับนิโคติน      
2. การให้คําปรึกษาในเรื่อง      

2.1  ความรู้เก่ียวกันสารประกอบในบุหรี ่      
2.2  พิษจากครัวบุหรี่มือสอง      
2.3  การสูบบุหรี่กับปัญหาสขุภาพ      
2.4  แนวทางและขั้นตอนในการเลิกบุหรี ่      
2.5  วิธีจัดการ กับอาการอยากบุหรี่      

3. การติดตามผลการเลิกบุหรี่      
4. โดยรวมแล้วโปรแกรมการเลิกบุหรี่ทําใหท้่านเลิกบุหรี่

ได้ 
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ส่วนที่ 5 การรับรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่  ความรุนแรงของโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ และประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี ่

คําชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อ 
 

รายการ เห็น 
ด้วย

อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสบู
บุหรี ่

     

1. การสูบบุหรีม่ีอันตรายต่อสุขภาพของท่านและ  
    ผู้ใกล้ชิด 

     

2. ถ้าท่านสูบบุหรี่เป็นประจําจะมีโอกาสเสี่ยงต่อ   
    การเป็นโรคมะเร็งปอด 

     

3. ถ้าท่านสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้ท่านม ี  
    โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง 

     

4. ถ้าท่านสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว  จะไม่เป็น  
    อันตรายต่อสุขภาพ 

     

5. การสูบบุหรี่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  
    หอบหืด 

     

6. การสูบบุหรีท่ําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด      
7.  ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สูบบุหรี่  แต่ได้รับควันบุหรี ่ 
    เป็นประจํา  ก็ทําให้เกิดอันตรายได้ 

     

การรับรูค้วามรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบ
บุหรี ่

     

8. การสูบบุหรีท่ําให้ร่างกายของท่านเกิดโรค
แทรกซ้อนได้ง่าย 

     

9. โรคทีม่ีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  เป็นโรคที่ไม่
รุนแรง   

     

10. การสูบบุหรี่ทําให้อาการของโรคปอดและ
หัวใจมีอาการรุนแรงมากขึ้น 
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รายการ เห็น 
ด้วย

อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
11. การสูบบุหรี่ทําให้ท่านมีกลิ่นตัวและกลิ่นปาก 

มากกว่าปกติ  
     

12. การสูบบุหรี่ทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษาโรค
ปอดและหัวใจนานกว่าปกติ 

     

13. การสูบบุหรี่เป็นประจําทําให้สมรรถภาพทาง
เพศลดลง 

     

14. การสูบบุหรี่มีผลทําให้ร่างกายอ่อนแอ      
การรับรูป้ระโยชน์ของการไม่สูบบุหรี ่      
15. การไมสู่บบุหรี่และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่  

ทําให้ท่านปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุมาจาก
บุหรี่ 

     

16. การสูบบุหรี่ทําให้สมรรถภาพการทํางานของ
ร่างกายของท่านดีขึ้น 

     

17. การสูบบุหรี่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น      
18. การสูบบุหรี่ในบ้านจะมีผลทําในการทําลาย

สุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
     

19. การสูบบุหรี่มีแต่โทษ  ไมม่ีคุณประโยชน์      
20. การเลิกสบูบุหรี่  ทําใหป้อด  หัวใจ  และ

ระบบไหลเวียนเลือดทํางานดีขึ้น 
     

21. การเลิกสบูบุหรี่ทําให้ความมั่นใจในตัวเอง
ลดลง 
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ส่วนที่ 6 ผลการเลิกบุหรี่ของผู้ที่เข้าคลินิกอดบุหรี่ 

1. การสูบบุหรีห่ลังสิ้นสุดการเข้าคลินิกอดบุหรี ่

 
ส่วนที่ 7 เหตุผลสําคญัของการเลิกบุหรี่ 

1. เหตุผลสาํคญัที่สุดที่ทําให้ท่านสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในปัจจุบันน้ี  (ตอบ 1 ข้อ เทา่นั้น) 

(   )  1.  การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่              (   ) 2. สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่าย 
(   )  3.ครอบครัวขอร้องให้เลิก                      (   ) 4. สังคมรังเกียจ 
(   )  5. มีกลิ่นตัวหรือกลิ่นปาก (   )  6. หาที่สบูยาก                            
(   )  7.อ่ืน ๆ คือ....................................  

ข้อ 2 และ 3 น้ี สัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้    

2. เพราะเหตุใด  ปัจจุบันท่านจึงไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(   )  1.  ติดใจรสชาติของบุหรี่                       (   ) 2. เป็นความเคยชิน 
(   )  3. เมื่อหยุดสูบแล้วหงุดหงิด / เครียด         (   ) 4. ไมม่ีสิ่งทดแทนการสบูบุหรี ่
(   )  5. ไม่มีความพยายามที่จะเลิกสูบ  (   )  6. เห็นคนอ่ืนสูบแล้วอยากสูบบ้าง      
(   )  7.จิตใจไม่เข้มแข็งพอ (   )  8. ด่ืมสุราแล้วต้องสูบ 
(   )  9. มีอาการหรือรู้สึกไมส่บายกาย (   )  10. เพ่ือเข้าสังคม หรือการสังสรรค์  
(   )  11.อ่ืน ๆ คือ....................................  

3. โปรแกรมการเลิกสูบบุหรีท่ี่ท่านได้รับในครั้งน้ี  ทําไมจึงไม่สามารถช่วยให้ท่านเลิกสบูบุหรี่ได้  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ระยะเวลา การสูบบุหรี่ 

1.1 หลังสิ้นสดุโครงการทนัท ี 
1.2 หลังสิ้นสดุโครงการ 3 เดือน          
1.3 หลังสิ้นสดุโครงการ 6 เดือน  
1.4 หลังสิ้นสดุโครงการ 12 เดือน  
1.5 ปัจจุบนั   
        (ณ.วันที่ให้การสัมภาษณ์) 

(   ) 1. เลิกสูบได้ 
(   ) 1. เลิกสูบได้  
(   ) 1. เลิกสูบได้ 
(   ) 1. เลิกสูบได้   
(   ) 1. เลิกสูบได้    

(   ) 0. เลิกสูบไม่ได้     
(   ) 0. เลิกสูบไม่ได้     
(   ) 0. เลิกสูบไม่ได้     
(   ) 0. เลิกสูบไม่ได้     
(   ) 0. เลิกสูบไม่ได้     
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สัมภาษณค์รอบครัวผู้สบูบุหรี่ที่เลิกบุหรี่ไม่สําเร็จ 
 

1. โปรแกรมอดบุหรี่ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ในครอบครัวของท่านเลิกได้หรือไม่ อย่างไร............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

2. ผู้ให้ข้อมูล (ในฐานะบุคคลในครอบครัวท่าน) สนับสนุนอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ผู้สูบบุหรี่ที่เข้าโปรแกรม
อดบุหรี่สามารถเลิกได้สําเร็จ................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

3. แนวทาง/ ข้อเสนอแนะเพ่ือคลินิก ให้คลินิกสามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้อย่างย่ังยืน....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 



  
 

รายชื่อ คณะทํางานวิจัย 
 

  ช่ือ- นามสกุล     นางรัตติยา  เพชรน้อย  
เลขที่ประจําตวัประชาชน  13 หลัก   3 8401 00159 33 5   
ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
คุณวุฒิ     ประกาศนียบัตรและการผดุงครรภ์ชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสขุศึกษา)         

                  ศึกษาศาสตรม์หาบัณฑิต (สาขาพัฒนาชุมชน)         
หน่วยงานท่ีสังกัด   งานควบคุมการบริโภคบุหรี-่สุรา   
                        ศูนย์ ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ตดิตอ่ได้สะดวก  08 9474 2236 
ท่ีทํางาน   0 7760 0907    โทรสาร 0 7760 0907         
E-mail  address   :     RattiyaPhetnoi@yahoo.com 
 

ช่ือ- นามสกุล     นางสุภาภรณ์  ผิรังคะเปาระ 
เลขที่ประจําตวัประชาชน 13 หลัก   4 8401 0000 792 4    
ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
คุณวุฒิ       พยาบาลศาสตร์บัณฑิต            

                   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสขุศึกษา)  
ศึกษาศาสตรม์หาบัณฑิต (สาขาพัฒนาชุมชน)             

หน่วยงานท่ีสังกัด   กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่      โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ตดิตอ่ได้สะดวก  08 9735 1604 
ท่ีทํางาน   0 772 72231  ต่อ 2035   โทรสาร 0 772 72231   

 
 
 

 



  

ช่ือ- นามสกุล     อธิษฐ์ทิตา ทิพาพงศ์นาคิน 
ตําแหน่ง    นักจิตวิทยาชํานาญการ 
คุณวุฒิ     วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)      
หน่วยงานท่ีสังกัด   กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมอืงฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่     ช่วยราชการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า จังหวัดนนทบุร ี
โทรศัพท์ตดิตอ่ได้สะดวก  08 6946 4655 
ท่ีทํางาน    0 2528 4567, 0 2526 5629 
 
ช่ือ- นามสกุล     นางสุพัศจี  เดชทิพย์พรพงศ์  
ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
คุณวุฒิ     พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเวชปฎิบัติชมุชน)             
หน่วยงานท่ีสังกัด   งานบุหรี่-สุรา- ยาเสพตดิ  โรงพยาบาลพระแสง  
     อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่     โรงพยาบาลพระแสง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  84210 
โทรศัพท์ตดิตอ่ได้สะดวก  08 4307 8309 
ท่ีทํางาน   0 772 2784  ตอ่ 106, 160   โทรสาร 0 7736 9052  
E-mail  address   :      Ganhealth @yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ท่ีปรกึษา งานวิจัย 
ช่ือ- นามสกุล     นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศิริพงศ์  
ตําแหน่ง    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คุณวุฒิ     แพทย์ศาสตร์บัณฑิต   

               รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต        
หน่วยงานท่ีสังกัด   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 772 2784  ตอ่ 106 160   โทรสาร 077281263  

 
ช่ือ- นามสกุล     นายสุนทร  เจียรพันธ์  
ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
คุณวุฒิ     สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต         
หน่วยงานท่ีสังกัด   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 772 2784  ตอ่ 102    โทรสาร 077281263  

 
ช่ือ- นามสกุล     นายสุเมธ  ฉายศิริกุล  
ตําแหน่ง   นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
คุณวุฒิ     แพทย์ศาสตร์บัณฑิต   
หน่วยงานท่ีสังกัด   กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมอืงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 772 72231  ต่อ 2035   โทรสาร 0 772 72231   

 
ช่ือ- นามสกุล     แพทย์หญิงกมลรัตน์  วัชราภรณ์  
ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ   
คุณวุฒิ     แพทย์ศาสตร์บัณฑิต    
หน่วยงานท่ีสังกัด   กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 772 72231  ต่อ 2035   โทรสาร 0 772 72231   

 
 
 



  

ช่ือ- นามสกุล     นายดิเรก  วงศ์ทอง  
คุณวุฒิ     แพทย์ศาสตร์บัณฑิต      
ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการ   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระแสง 
หน่วยงานท่ีสังกัด   โรงพยาบาลพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู ่    โรงพยาบาลพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84210 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 772 2784  ตอ่ 106 160   โทรสาร 0 7736 9052  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ช่ือ- นามสกุล     ดร.อตญิาณ์  ศรเกษตริน  
ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชํานาญการพิเศษ 
คุณวุฒิ     ปรญิญาตรี   ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลยัพยาบาลกรุงเทพ 2530 

                                 สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาสาธาธารณสขุศาสตร์ ม.สโุชขทัยธรรมาธิราช 2533 
                 ปรญิญาโท     ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน  

ม. สงขลานครนิทร์ 2536 
ปริญญาเอก    การศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา  ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

หน่วยงานท่ีสังกัด    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ตดิตอ่ได้สะดวก  08 1569  9268 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 7728 7813  0 7728 7816   โทรสาร 0 7727 2571      




