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งานวิจัยระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การ

บ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ส าเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน 

ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่ให้ทุนสนับสนุน

งานวิจัยในครั้งนี ้นับเป็นอีกก้าวที่ส าคัญในการด าเนินงาน ในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งเป็น คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ หรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเลิกบุหรี่ และ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่จากโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดพะเยา จ านวนทั้งสิน้ 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลภูกาม

ยาว โรงพยาบาลเชียงค า โรงพยาบาลดอกค าใต้ โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาล

แมใ่จ และโรงพยาบาลเชียงม่วน ที่อนุเคราะหข์้อมูลในงานวิจัย 

ขอขอบคุณ นักวิจัย นักวิชาการที่เข้าร่วมในขั้นตอนการเก็บข้อมูลงานวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้บริการเลิก

บุหรี่ เพื่อหาแนวทางของระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่

เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
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ค าน า 

การวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่

การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล ภายในจังหวัดพะเยา โดย

ระบบการบริหารจัดการที่ศึกษาจะประกอบด้วย การคัดกรอง การให้ค าแนะน า การประเมิน 

การบ าบัด และการติดตาม ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative observation 

study) 

 คณะผู้วจิัยได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีที่สูบบุหรี่ในสังคม

จ านวนมาก โดยพิษภัยของบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโรคนานัปการ นอกจากการสูบบุหรี่จะก่อให้เกิด

โรคแก่ตัวผู้สูบเองแล้ว ยังสามารถก่อโรคไปยังผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งการสูบ

บุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคในผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบบริหาร

จัดการบริการเลิกบุหรี่ในการน าผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังเข้ารับการบ าบัด  

คณะผู้วจิัยต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ผู้รว่มงานวิจัย ผูใ้ห้ข้อมูล และผู้เช่ียวชาญทุกท่าน  

เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการท างาน คณะผู้วิจัยหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อ่าน หรืออาจจะน าไปประยุกต์ต่อยอดใน

การศกึษาวิจัยในอนาคตได้ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาระบบการบริหารจัดการในการน าผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่

เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง

โครงสร้าง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สถานที่ศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีบริการเลิกบุหรี่จ านวนทั้งหมด 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคลินกิเลิกบุหรี่ และผู้ป่วยที่มารับ

บริการในคลินิก ข้อมูลที่ศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดระบบการให้บริการ

เลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) มี

การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธี Data triangulation และ Methodology triangulation ร่วมกับการ

ยืนยันความถูกต้องของขอ้มูลหลังการตีความสรุปผล (Member Checking) เพื่อให้ข้อมูลมีความ

น่าเชื่อถือครบถ้วนทั้งด้านความเที่ยงตรง 

ผลการศึกษา การให้บริการเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษานี้ทั้งหมดเป็นไปอย่าง

ทั่วถึง และมีแนวทางปฏิบัติแนะน าผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ตามหลักการเวชปฏิบัติที่แนะน า ซึ่งเป็นไป

ตามบริบทของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 

อย่างไรก็ตาม ในระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่

ยังมีอุปสรรคเรื่องการตดิตามผูป้่วยเพื่อวัดผลส าเร็จของการเลิกบุหรี่ และขาดตัวชี้วัดในการวัด

ประสิทธิภาพของคลินิกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

สรุป ผลการศกึษานีช่้วยใหน้ักวิจัย และบุคลาการทางการแพทย์ในจังหวัดพะเยา มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของคลินิกเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากยิ่งขึ้น และ

น าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาให้การท างานในคลินกิเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลได้ดีมากขึ้น 
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ABSTRACT 

Objectives: To study of management system of smoking cessation service in chronic non-

communicable disease patients 

Methods: This was a qualitative observation study by 30 minutes face-to-face interview 

utilizing a semi-structured questionnaire. We studied in chronic non-communicable disease 

patients accessed and healthcare providers working in smoking cessation clinics in 8 public 

hospitals in Phayao which were registered with Ministry of Public Health in Phayao 

province. The information had been from recording during interview, taking notes and 

documents include general information, procedure of smoking cessation service. Data 

Triangulation and Methodology triangulation were used to analysis contents and Member 

checking was used to be accurate and reliable of information. 

Results: All of hospitals thoroughly had servicing for smoking cessation service. Their work 

flow followed to the smoking cessation guideline but some processes were adapted on their 

own for being suitable to socio-cultural context. Every patient satisfied in smoking cessation 

service. However, Management system of smoking cessation service in chronic non-

communicable disease patients had obstacles about patient tracking with assessment 

smoking cessation outcome and lacking of same standard key Performance Indicators. 

Conclusion: This study will lead to a better understanding of how to Management system 

of smoking cessation service in chronic non-communicable disease patients. Further study 

using participatory method might help to improve smoking cessation performance in 

community hospitals. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสูบบุหรี่เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพคนทั่วโลก ซึ่งในแต่ละปี

มีอัตราการเสียชวีิตที่มสีาเหตุมาจากบุหรี่ประมาณ 6 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ผู้เสียชีวิต

มากกว่า 5 ล้านคนมาจากการสูบบุหรี่โดยตรง และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6 แสนคนที่

เสียชีวติจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วโลกมีมากกว่า 1 พันล้านคน โดยร้อยละ 

80 ของผู้ที่สูบบุหรี่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให้ประเทศเหล่านั้นต้อง

รับภาระหนักจากค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข จากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตที่มาจากการ

สูบบุหรี่ [1]  นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ที่สูบบุหรี่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกทั้งส่งผลต่อภาระ

ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น  และยังเพิ่มภาระแก่ระบบบริการของโรงพยาบาล

จากการใช้จ่ายเพื่อดูแลด้านบริการสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ประมาณความ

เสียหายทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกเป็นมูลค่าถึง 500 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ต่อปี ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลก [2]   

จากการรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทย โดยส ารวจพฤติกรรม

การสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทยในผู้ที่มีจากส านักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 

2554-2557 พบว่าจ านวนประชากรที่มอีายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง

จากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 20.4 แต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นหว่ง เนื่องจากมีจ านวนผู้

สูบบุหรี่ถึง 11.4 ลา้นคน เพศชายลดลงจากร้อยละ 41.7 เป็นร้อยละ 40.5 ในขณะที่เพศ

หญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 2.2 และเมื่อแบ่งตามอายุ 

พบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 25 – 40 ปี มีผู้ที่สูบบุหรี่ร้อยละ 24.3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรา

การสูบบุหรี่มากที่สุดเมื่อเทียบประชากรช่วงอายุอื่น ๆ [3]  ยิ่งไปกว่านั้นการติดบุหรี่ถือ

ว่าเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก นอกจากจะท าให้ผู้สูบบุหรี่

มีสุขภาพทรุดโทรมแล้วยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ส่วน

หนึ่งนั้นเนื่องมาจากควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด [4] ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (mutagenic) และสารก่อ

มะเร็ง (carcinogen) [5] นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง 
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โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน  เป็นต้น [6] และโรค

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส าคัญทางปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก  

นอกจากนีผ้ลกระทบของบุหรี่ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูบเท่านั้น 

แต่ยังเป็นปัญหาของสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ข้อมูลรายงานคุณภาพชีวิต

ประชาชนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 โดยการส ารวจจากประชาชนในจังหวัดพะเยา 

จ านวน 346,254 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71 ตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุดในด้านการ

ปลูกฝังค่านิยมไทย ล าดับที่หนึ่งคือ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ พบว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 21,786 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.01 จึงเห็นได้ว่าปัญหาการสูบบุหรี่ใน

จังหวัดพะเยาเป็นปัญหาส าคัญที่ตอ้งได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน [7]  ซึ่งจะต้องร่วมกัน

พิจารณาถึงมาตรการป้องกัน ควบคุม และด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดจ านวนการ

เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่ แม้ว่าทางภาครัฐจะได้มีการส่งเสริมและ

รณรงค์ให้ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโครงการโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี่เพื่อเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน และมีการน า

แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน การบ าบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 ที่ได้อ้างอิงโมเดล 5A จาก แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้สูบและผู้ที่ติด

บุหรี่ ค.ศ. 2008 (Treating Tobacco Use and Dependence 2008 Update, Public 

Health Service, U.S.) [8] เข้าสู่งานประจ าในทุกฝ่ายของสถานพยาบาลและมีส่วนใน

การรับผิดชอบหน้าที่ร่วมกัน รวมถึงมีโครงสร้างการด าเนินงานระบบบริหารจัดการ

คลินิกเลิกบุหรี่ และการพัฒนาระบบคลินิกเลิกบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งน่าจะท าให้คนสูบ

ทั้งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบช่วยให้เลิกบุหรี่ได้มากขึ้น แต่ระบบบริการเลิกบุหรี่ยังมีปัญหาและ

อุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะระบบระบบการบริหารจัดการในการน าผูป้่วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในอดีตที่ผ่านมา มีปัญหาในด้านการ

เข้าถึงบริการพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองแล้วกลับไม่ได้รับค าแนะน าให้เลิกบุหรี่

จากบุคลกรทางการแพทย์ ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและค าแนะน าให้เลิกบุหรี่แต่ผู้ป่วย

ไม่ไปท าการบ าบัดที่คลินิกเลิกบุหรี่หลังจากที่มีการส่งต่อ ท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเลิก

บุหรี่ยังคงมีปริมาณน้อยหรือหายไปจากระบบการบริหารจัดการในคลินิกเลิกบุหรี่ [9] 

นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลในแต่ละแห่งจะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่

ละสถานที่ ท าให้มีกระบวนการด าเนินภายในสถานบริการแต่ต่างกัน ในขั้นตอนการ

ปฏิบัติตาม 5A ในขั้นตอน A1:Ask คือการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ A2:Advise การให้

ค าแนะน าในการเลิกบุหรี่ A3:Assess การประเมินการติดบุหรี่และความพร้อมในการ
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เลิก A4:Assist การช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่โดยการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ 

ตลอดจนปัญหาด้าน A5:Arrange การติดตามผู้เข้ารับบริการก็เป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญ

ในการติดตามผลการรักษา [10, 11] อีกทั้งในปัจจุบันยังมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอว่าระบบ

บริการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมนั้นควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งในจังหวัดพะเยายังขาดข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิผลของในแต่ละ

โรงพยาบาล 

 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความสนใจใน

การศึกษาระบบการระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบ

บุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่อย่างลึกซึ้งและเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการที่เอื้อ

ให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในแตล่ะบริบทของโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาจะเป็น

พื้นฐานน าไปสู่การพัฒนาระบบระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ และน าไปประยุ กต์ใช้ปฏิบัติจริงให้

สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยจังหวัดพะเยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศกึษาระบบการบริหารจัดการในการน าผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่

การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 

2 เพื่อศกึษาการเข้าถึงบริการของผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อ

เลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 

ขอบเขตของการวิจัย 

การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 

บุคลากรทางการแพทย์ และผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่ได้รับบริการเลิกบุหรี่ โดยเนื้อหา

ในการสังเกตและการสัมภาษณ์จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบการบริหารจัดการใน

การน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่ในการเข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ใน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดพะเยาในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2559 ถึงเดือนมิถุยายน พ.ศ. 2560 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (Non-communicable disease:NCD) คือ โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหดื [12]   
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ยาสูบ หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มี

ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่า

จะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคีย้ว กิน เป่าหรอืพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธี

อื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน (พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ) [13] แยกได้เป็นผลิตภัณฑ์

ยาสูบชนิดมีควัน  (Smoked tobacco) ได้แก่  

1 บุหรี่โรงงาน อาทิ บุหรี่ซอง, บุหรี่ซิกาแรต เป็นต้น โดยบุหรี่โรงงานครอบคลุม

ทั้งบุหรี่ที่มแีละไม่มกี้นกรอง และทั้งจากแหล่งผลติที่เป็นโรงงานภายในประเทศ  

2 บุหรี่มวนเอง  

การบ าบัด [10] คือ การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติตามหลัก 5A 

โดยในขั้นตอน A1:Ask คือการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ A2:Advise การให้ค าแนะน าในการเลิก

บุหรี่ A3:Assess การประเมินการติดบุหรี่และความพร้อมในการเลิก A4:Assist การ

ช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่โดยการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ซึ่งอาจได้รับทั้งการ

ให้ค าปรึกษา ยา สมุนไพร หรือการรักษาทางเลือกอื่นๆ ในการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ 

A5:Arrange การตดิตามผูเ้ข้ารับการบ าบัด 

การบริหารจัดการ [14, 15] คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์กร 

(Organizing) การสั่งการหรือการอ านวยงาน (Leading/Directing) และการควบคุม 

(Controlling) ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร คือ บุคลากรทาง

การแพทย์และผู้เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ (Man) งบประมาณในการให้บริการคลินิกเลิก

บุหรี่ ( Money ) วัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงยาที่ใช้ในคลินิกเลิกบุหรี่ ( Material ) และวิธีการ

หรอืการจัดการในคลินกิเลิกบุหรี่ ( Method / Management ) 

การเข้าถึงบริการ [15]  คือ วิธีการ หรือกระบวนการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่

โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่สูบบุหรี่สิน้สุดการสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  

กรอบแนวคิด 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดพะเยาในการระบบการบริหาร

จัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ใน

โรงพยาบาล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ประเด็นเอื้อให้เกิดความส าเร็จในการ

บริหารจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสม เพื่อน าข้อมูลและปัญหาที่

เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่สะท้อน

กลับไปยังโรงพยาบาลนั้น ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมี

การวางแผนร่วมกันอย่างเหมาะสมในแต่ละบริบท เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มี

ปัญหาในการสูบบุหรี่เข้าร่วมบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลจาก

การวิจัย จะได้น าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงในบริบทของผู้ป่วยจังหวัดพะเยาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ควบคุมยาสูบในพืน้ที่ต่อไป 
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บทที่ 2 

 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ประเภทของบุหร่ี 

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2535 หมายถึง ยาสูบ และ

ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืช Nicotianatabacum ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธี

สูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็น

เชน่เดียวกัน [16]  โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1. ผลติภัณฑ์ยาสูบชนิดมคีวัน (smoked tobacco) 

1.1 บุหรี่โรงงาน (manufactured cigarettes) อาจรู้จักในชื่อเรียกอื่นที่มีความหมาย

เดียวกัน อาทิ บุหรี่ซอง บุหรี่ซิกาแรต เป็นต้น โดยบุหรี่โรงงานครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่มี

และไม่มกี้นกรอง ทั้งจากแหล่งผลติที่เป็นโรงงานภายในประเทศ 

1.2 บุหรี่มวนเอง (hand-rolled cigarettes หรือ roll your own: RYO) เป็นบุหรี่ที่ผู้สูบ

สามารถมวนได้ด้วยตนเองหรือมวนโดยเครื่องมวนบุหรี่ โดยมียาเส้นหรือยาเส้นปรุง

เป็นส่วนประกอบภายในและหอ่หุม้ หรอืม้วนดว้ยวัสดุที่หางา่ย อาทิ กระดาษ ใบตอง 

ใบจาก ใบมะกา ใบบัว  เป็นต้น 

1.3 ผลติภัณฑ์ยาสูบชนิดมคีวันอื่น ๆ (other smoked tobacco) 

1.3.1 บุหรี่ซิการ์ ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ใบยาแห้งหรือ

อัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้ง หรือยาอัดบุหรี่ซิการ์ที่มีจ าหน่ายในประเทศส่วนใหญ่

ผลิตจากประเทศอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก 

เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ 

1.3.2 ไปป์ เป็นกล้องสูบบุหรี่ที่มีเบ้าส าหรับใส่ยาเส้นไปป์ ส่วนมากท ามาจาก

ของต้นไม้ที่แข็งแรงและทนความร้อนได้ อาจท าจากซังข้าวโพดหรือพลาสติกที่

ทนความร้อนได้ดี 

1.3.3 ยาสูบที่สูบผ่านน้ า ได้แก่ บารากู่ ฮุกก้า ชิชา การสูบควันยาสูบผ่านน้ า

จะต้องมีอุปกรณ์การสูบควันฯ หรือที่เรียกว่า เตาบารากู่ และตัวยา ซึ่งมี

ส่วนผสมของใบยาสูบกับสารที่มคีวามหวานเชน่ กากน้ าตาล หรือน้ าผึ้ง และมัก

มีการเติมแต่งกลิ่นหอมของผลไม้ เช่น สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้น และสมุนไพรบาง

ชนิด เป็นต้น 
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1.3.4 อื่น ๆ เช่น บุหรี่ขี้โย ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่นิยมมากในภาคเหนือของ

ประเทศไทย เป็นต้น 

2. ผลติภัณฑ์ยาสูบชนิดไม่มีควัน (smokeless tobacco) 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นการน ายาเส้นหรือยาเส้นปรุงมาใช้ใน

รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอมหรอืจุกยาฉุนทางปากใช้เคี้ยวหรือใช้เป็นส่วนผสมของหมาก

พลู การสูดยานัตถุ์ที่มีส่วนผสมของยาสูบใช้สูดทางจมูก และการเคี้ยวยาเส้น เป็นต้น 

อีกทั้งรวมถึงบุหรี่อเิล็กทรอนิกส์และบุหรี่ไฟฟ้า [17] 

โดยควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้บุหรี่นั้น แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ควันที่สูบ 

(mainstream smoke) และควันที่เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่ได้สูบ (sidestream smoke) 

ควันบุหรี่ทั้งสองส่วนนี้จะประกอบด้วยสารเคมีที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีปริมาณที่แตกต่าง

กัน โดยทั่วไปแล้วพบว่าสารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่ที่ไม่ได้สูบโดยตรงจะมีมากกว่าส่วน

ควันบุหรี่ที่ผ่านเข้าสู่ปาก เนื่องจากมีการกรองด้วยเส้นยาสูบและก้นกรองในบุหรี่ก่อน

เข้าสู่ปากของผู้สูบบุหรี่ ดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่มีโอกาสได้รับสารพิษจากควันบุหรี่

มากกว่าผูสู้บ 2-5 เท่า [18] 

การได้รับสารพิษจากควันบุหรี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

บุหรี่มือหนึ่ง Firsthand smoke (FHS) คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งจะได้รับควันบุหรี่

โดยตรง ควันบุหรี่ที่ได้รับมี 2 ทางคือ 1. ควันที่สูบ 2. ควันที่เกิดจากการเผาไหม้โดย

ไม่ได้สูบ ซึ่งจะได้รับสารพษิจากควันบุหรี่ 

บุหรี่มอืสอง Secondhand smoke (SHS) คือผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่

มีคนสูบบุหรี่จงึได้รับควันบุหรี่และมีสทิธิ์เป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้เช่นเดียวกับผู้ที่

สูบบุหรี่ โดยที่มาของการรับควันบุหรี่มาได้ 2 ทางคือ 1. ควันที่เกิดจากการเผาไหม้โดย

ไม่ได้สูบ (sidestream Smoke) 2. ควันซึ่งเกิดจากหายใจออกของผู้ที่สูบบุหรี่ (exhaled 

mainstream smoke) 

บุหรี่มือสาม Thirdhand smoke (THS) คือสารพิษจากควันบุหรี่ยังคงตกค้างอยู่

ตามก าแพง เพดาน พื้นผิวของสิ่งของภายในบ้าน พรม โซฟา ผ้าม่านภายในที่พักอาศัย

ของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงติดตามบริเวณ ซอกเล็บ เส้นผม ร่องฟัน ผิวหนัง ของตัวผู้สูบบุหรี่

เอง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทารกและเด็ก [19]   

2. โทษของบุหรี ่

โดยในบุหรี่ 1 มวน ประกอบด้วย ใบยาสูบ กระดาษที่ใช้มวน และสารเคมีหลายร้อย

ชนิดที่ใช้ในการปรุง แต่งกลิ่น และรส เพื่อลดการระคายเคืองและท าให้บุหรี่น่าสูบ  [20]  
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โดยสารส าคัญที่อยู่ในใบยาสูบและบุหรี่ทุกประเภทได้แก่ นิโคติน (nicotine) ในบุหรี่หนึ่งมวนจะ

ประกอบด้วยนิโคตินประมาณ 0.1- 2.8 มิลลิกรัม นิโคตินสามารถแพร่เข้าสู่กระแสเลือดได้

อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที หลังสูบในการเข้าสู่สมอง และยังสามารถแพร่

ผา่นโครงสรา้งกั้นระหว่างเลือดและสมอง     (blood brain barrier) ได้อีกด้วย [5]  นิโคตินที่เข้าสู่

ร่างกายส่วนใหญ่จะไปจับที่ปอดและบางส่วนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด นิโคตินส่วนใหญ่ถูกเม

ทาบอไลท์ (metabolite) ที่ตับ และประมาณร้อยละ 70 ของนิโคตินในกระแสโลหิตจะถูกเมทา

บอไลท์เปลี่ยนเป็นโคตินิน (cotinine) โดย cytochrome P450 และ aldehyde oxidase นิโคติน

ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพในขนาดที่ต่ านิโคตินออกฤทธิ์โดยการกระตุ้น nicotinic 

subtype ของ acetylcholine receptors กลไกที่ท าให้เกิดการเสพติดเชื่อว่าเกิดจากการกระตุ้น

ระบบโดพามนี (dopamine) ท าให้เกิดอารมณแ์หง่ความสุข นอกจากนี้นิโคตินยังมีผลกระตุ้นให้มี

การหลั่งนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) และเอพิเนฟริน (epinephrine) ซึ่งท าให้ตื่นตัว 

กระปรี้กระเปร่า   มีสมาธิมากขึ้น ลดความรู้สึกซึมเศร้า ผู้เสพยังอาจรู้สึกว่า อารมณ์ดีขึ้น และ

ท าให้ความตึงเครียดลดลง เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการหายใจ 

รวมทั้งเพิ่มปริมาณของน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดท าให้รู้สึกมีความสุข แต่หลังจากนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเป็น สารนิโคตินินซึ่งยังคงอยู่ในกระแสเลือดนานถึง 48 ช่ัวโมง และเมื่อระดับ

นิโคตินในเลือดลดลงจะกระตุน้ให้เกิดการอยากสูบบุหรี่มวนต่อ ๆ ไป จนมีผลท าให้เกิดการเสพ

ติดบุหรี่ตามมา เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยหยุดสูบบุหรี่ปริมาณสารสื่อประสาทเหล่านี้จะลดลง ท าให้

อารมณแ์หง่ความสุขของผู้สูบหายไปและเกิดอาการถอนนิโคติน ได้แก่ กระวนกระวาย หงุดหงิด

งา่ย ไม่มสีมาธิ หวิบ่อย เป็นต้น [16]  ดังนั้นผู้สูบบุหรี่จึงยังคงต้องการสูบบุหรี่ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อ

บรรเทาอาการถอนนิโคติน 

เมื่อมีการจุดบุหรี่สูบ การเผาไหม้จะท าให้เกิดควันบุหรี่ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 

7,000 ชนิด [4] ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย เช่น นิโคติน เป็นสารที่มีลักษณะ

คล้ายน้ ามัน ไม่มีสี ร้อยละ 95 ของนิโคติน ที่เข้าสู่ร่างกายจะไปจับอยู่ที่ปอด บางส่วนจับอยู่ที่

เยื่อหุ้มริมฝีปาก และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด  [22]  มีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไต ท า

ให้มกีารหลั่งสารเอพิเนฟริน ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดแดงหด

ตัว และอาจหัวใจวายได้ มีการเพิ่มของไขมันในเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ และอาจท าให้เกิด

แผลในกระเพาะอาหารได้ 

ทาร์ (น้ ามันดิน) มลีักษณะเป็นละอองของเหลวเป็นยางสีน้ าตาลเข้มคล้ายน้ ามันดิบร้อยละ 

50 ของทาร์จะจับอยู่ที่ปอด ท าให้เซลล์ของปอดไม่ท าสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ เมื่อ
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รวมตัวกับฝุน่ที่สูดเข้าไปจะยังอยู่ในถุงลมปอด ท าให้เกิดการระคายเคือง เป็นสาเหตุของการไอ

เรือ้รัง ก่อใหเ้กิดมะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง 

สารจ าพวกกรดและฟีนอล ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิว และรบกวนการท างาน

ของขนเล็ก ๆ ในจมูก สารจ าพวกอัลดีไฮด์และคีโตน สารเหล่านี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ

เยื่อบุผิวของระบบทางเดินหายใจ สารจ าพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตัวที่พบ

มากที่สุดในควันบุหรี่คอื เบนโซ-(เอ)-พัยรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอย่างรา้ยแรง  

สารจ าพวกก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่มีความเข้มมากในควัน

บุหรี่เกิดจาการเผาไหม้ของใบยาสูบ จะขัดขวางการล าเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ท าให้ผู้

สูบบุหรี่ได้รับออกซิเจนน้อยลงกว่าปกติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10-15 ท าให้หัวใจต้องเต้นเร็วกว่า

ปกติ เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ มีการปวดหัว คลื่นไส้ กล้ามเนื้อแขนและขาไม่

มีแรง ไนโตรเจนไดออกไซด์  เป็นสาเหตุส าคัญของโรคถุงลมโป่งพอง เพราะท าลายเยื่อบุ

หลอดลมส่วนปลายและถุงลม แอมโมเนีย      มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ท าให้แสบตา แสบ

จมูก หลอดลมอักเสบ เกิดอาการไอ และมีเสมหะมาก ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิด

อาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อีกทั้งสารพิษชนิดอื่น ๆ ได้แก่ สารเคมีก าจัด

แมลง เช่น พาราไธออน ซึ่งตกค้างมาจากใบยาสูบ และโลหะหนักบางชนิด เช่น สารหนู 

นอกจากนี้อาจพบสารกัมมันตภาพรังสี เช่น เรเดียม โปโลเนียม  [18] ซึ่งสารพิษที่ได้กล่าวไป

ข้างต้นก็ได้ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนี้ โรคมะเร็ง โดยที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคมะเร็งปอด  เกิด

จากสารมีพิษในบุหรี่ คือ ทาร์หรือน้ ามันดิน ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็น

สารก่อมะเร็งจับตัวสะสมอยู่ในถุงลมปอด ท าให้เกิดการระคายเคือง เป็นสาเหตุของการไอและ

มีเสมหะ และก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปอดในผู้สูบบุหรี่เมื่อ

เปรียบเทียบกับผูไ้ม่สูบบุหรี่ มอีัตราส่วนสูงกว่าถึง 10:1  

โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ที่เป็นสารพิษและมีฤทธิ์เสพติด 

ท าให้ไขมันชนิดไม่ดีในเลือดสูงขึ้น ความดันเลือดเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น เกิดการระคายเคือง

ต่อกล้ามเนือ้หัวใจ และเกิดภาวะหลอดเลือดทั่วไปหดตัว ท าใหเ้กิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

และความดันโลหิตสูง พบว่าอัตราการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดในชายที่สูบบุหรี่จะมีมากกว่าใน

ชายที่ไม่สูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 60-70 นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังท าให้เกิดหลอดเลือดใน

สมองอุดตันเป็นอัมพาต หลอดเลือดตามแขนขาอุดตันเป็นแผลตามผิวหนังจากการขาดเลือด 

และมีการสะสมของไขมันตามผนังของหลอดเลือดขนาดกลางและใหญ่ ความร้ายแรงของพิษนี้

เทียบได้กับการได้รับสารไซยาไนด์ แต่เหตุที่ผู้สูบบุหรี่ไม่เสียชีวิตทันที เพราะสูบเข้าไปทีละเล็กที

ละนอ้ย แตร่่างกายเผาผลาญนิโคตินที่รับเข้าไปค่อนขา้งเร็ว และขับออกจากร่างกายตลอดเวลา 
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ท าให้ระดับนิโคตินในร่างกายไม่สูงพอที่จะท าให้ผู้สูบบุหรี่เสียชีวิตได้ทันที แต่อาจเสียชีวิตหากมี

การสะสมเป็นระยะเวลานาน 

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพองเป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้ชายมากว่า

ผู้หญิงและสาเหตุส าคัญที่สุดของการเกิดโรคนี้ก็คือ การสูบบุหรี่ ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรัง มี

เสมหะ เหนื่อยง่าย ซึ่งโรคถุงลมโป่งพองนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจะมีอาการ

เหนื่อยจนรบกวนการด าเนินชีวิต ไม่สามารถท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันบางอย่างได้ โดย

สาเหตุหลักเกิดจาก ทาร์หรอืน้ ามันดินที่อยู่ในบุหรี่ ร่วมกับสารเคมีอีกมากมาย 

และหากมารดาสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์จะมีผลต่อเด็กทารก โดยท าให้ทารกมีขนาด

เล็กกว่าปกติ น้ าหนักตัวเด็กเมื่อแรกเกิดต่ ากว่าเด็กที่มารดาไม่สูบบุหรี่ ระยะเวลาการตั้งครรภ์

สั้นลง มีผลท าให้เด็กคลอดก่อนก าหนด และมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก อัตราการแท้งสูงขึ้น และ

เรียนรู้ช้ากว่าปกติ โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรเพิ่มขึ้น หรือมี

ความพิการแต่ก าเนิด อีกทั้งการหลั่งน้ านมจะลดคุณภาพของน้ านม โดยอาจมีสารเคมีซึ่งไม่

จ าเป็นที่ต้องการไปสู่เด็กได้ [22] 

  นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังท าให้สมองเสื่อมสมรรถภาพ หน้าเหี่ยวย่น แก่เร็ว เป็นโรค

เหงือก   ฟันด า มีกลิ่นปาก เล็บเหลือง นิ้วเหลือง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ อีกทั้งบุหรี่เป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีความรุนแรงของโรคยิ่งขึ้น ซึ่งจาก

การส ารวจกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 

บุหรี่จึงเป็นปัญหาส าคัญในสังคม ท าให้มีบัญญัติกฎหมายที่ว่าด้วยการควบคุม

ผลติภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทยเพี่อใชค้วบคุมการเข้าถึงบุหรี่  โดยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึง

พ.ศ. 2559 ได้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เพื่อจ ากัดการกระท า

เกี่ยวกับบุหรี่ต่าง ๆ ไม่ให้มีช่องทางในการยั่วยุเยาวชนหน้าใหม่ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมี

สาระส าคัญ เช่น ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่เด็กอายุไม่ครบ 18 ปี เด็ดขาด ห้ามขาย

สินค้า หรือให้บริการโดย แจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โดยแจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น หรือให้บริการอย่างอื่น ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในโทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพมิพ์ นิตยสาร รวมทั้งสื่ออื่น ๆที่ใชเ้ป็นการโฆษณาได้  เป็นต้น [16] 

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ของประเทศไทย 

โดย พ.ร.บ. ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มีประเด็นที่ส าคัญ เช่น ห้ามมิให้จ าหน่าย ขาย 
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แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะ

ขายได้จะต้องมีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ห้ามมิให้ขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่ก าหนดในมาตรา 12 บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [16] และ พ.ร.บ. 

คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่   พ.ศ.  2535 มีประเด็นที่ส าคัญ เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขต

ปลอดบุหรี่ ซึ่งหากผู้ใดที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่จะมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  [22]  

ถึงแม้วา่จะมีการประกาศกฎหมายออกมานานแล้วนั้น  แต่ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยก็ยังคงมี

ผูท้ี่สูบบุหรี่เป็นจ านวนมากถึง 11.4 ล้านคน [3] 

ใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ขึ้นมา

เพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 

2535 ฉบับเก่าที่ใช้มานานกว่า 23 ปี ซึ่งข้อกฎหมายนั้นล้าสมัย ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รูปแบบใหม่ และไม่ทันต่อกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ อกีทั้งไทยยังมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับที่

อนุสัญญาก าหนด โดยร่าง พ.ร.บ.  ฉบับใหม่นี้ ไม่มีประเด็นใดที่ เป็นการกีดกันทางการค้า หรือ

ขัดต่อกฎกติกาการค้าโลก แต่หากมีผลบังคับใช้จะช่วยลดจ านวนเยาวชนไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ปี

ละ 1 แสนคน ให้มีจ านวนลดลงได้ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า หากป้องกันเด็กไทยไม่ให้ติดบุหรี่ได้ 1 

คน จะประหยัดค่ารักษาโรคและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้คนละราว 156,000 บาท 

ดังนัน้ หากปล่อยใหเ้ด็กสูบบุหรี่เพิ่มปีละ 1 แสนคน จะเกิดการสูญเสียมากถึง 15,600 ล้านบาท 

[13] 

ส าหรับสาระส าคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ได้ปรับปรุง

นิยามค าวา่ "ผลติภัณฑ์ยาสูบ" ให้ครอบคลุมไปถึง บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

มีการก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแบ่งขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของ พริตตี้ รวมถึงห้ามขายในสถานที่

ต่างๆ เชน่ วัด สถานบริการ สาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีมาตรการ

ห้ามโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวด การแข่งขันรวมทั้งห้ามโฆษณาผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังก าหนดห้ามไม่ให้ด าเนินกิจกรรมใน

ลักษณะให้การอุปถัมภ์หรือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมอีกด้วย ขณะเดียวกัน

ยังเพิ่มเตมิอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการยึดหรอือายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ถ่ายภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และออกใบสั่ง รวมไปถึงเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้นเช่น การสูบบุหรี่ ใน

เขตปลอดบุหรี่ จากเดิมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เปลี่ยนเป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

เป็นต้น [12] 



21 
 

  

4. แนวทางการรักษา 

จากปัญหาการสูบบุหรี่และผลเสียต่อสุขภาพ ท าให้ทั่วโลกได้เล็งเห็นความส าคัญของ

ปัญหาดังกล่าว และได้จัดท าแนวทางการรักษาและการป้องกันเพื่อให้ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 

โดยจากแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้สูบและผู้ที่ติดบุหรี่ ค.ศ. 2008 (Treating Tobacco Use 

and Dependence 2008 Update) [8]  ซึ่งเป็นแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายทั้งใน ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ 

ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการแนะน าแนวทางการรักษาและให้ค าปรึกษาผู้ติดบุหรี่อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่าการเสพติดบุหรี่ถือเป็นโรคเรื้อรัง เนื่องจากมีโอกาสกลับมาสูบซ้ า

และต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเลิก ซึ่งการที่จะท าการรักษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการการบังคับจิตใจของผู้สูบเองด้วย อีกทั้งในสถานพยาบาลต้องให้

ความส าคัญและมีระบบดูแลคัดกรองผู้สูบบุหรี่ เพื่อบริหารจัดการเข้าสู่การรักษาอย่าง

เหมาะสม ในการรักษาแพทย์ควรให้ก าลังใจและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยในการเลิกบุหรี่ โดยให้

ค าปรึกษาที่มปีระสิทธิภาพควรให้ค าปรึกษาแนะน าแบบย่อโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที และ

วางแผนการรักษาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที การให้ค าปรึกษามีทั้งการให้ค าปรึกษา

เป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่ม และให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้ให้ค าปรึกษาอาจเป็นแพทย์ 

พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งควรมีทักษะในการให้ค าปรึกษาที่ดี  

หากผู้ป่วยไม่เต็มใจและไม่มีความพยายามที่จะเลิก ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องให้แรงกระตุ้นเพื่อจูง

ใจใหผู้สู้บบุหรี่สนใจที่จะเข้ารับบริการเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วย

เลิกสูบบุหรี่ได้ใช ้หลักการ 5A คือ 

Ask สอบถามประวัตกิารเสพผลิตภัณฑย์าสูบทุกชนิด 

Advise แนะน าให้ผู้เสพเลิกเสพยาสูบทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

Assess ประเมินความรุนแรงในการเสพติดและความตั้งใจในการเลิกเสพ 

Assist บ าบัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เลิกเสพได้ส าเร็จช่วยให้เลิกบุหรี่โดยใช้ 5R 

(Relevance Risks Rewards Roadblocks Repetition) เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่ง

ต่อไปยังคลินิกเลิกบุหรี่หรอืหนว่ยใหค้ าปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ 

Arrange follow up การติดตามผลการเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ให้ก าลังใจและ

ประคับประคองให้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร  

โดยในประเทศไทยได้น าแนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้สูบและผู้ที่ติดบุหรี่ ค.ศ. 2008    

(Treating Tobacco Use and Dependence 2008 Update) มาปรับใช้เช่นเดียวกัน โดยได้ออกเป็น

แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน การบ าบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 
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2555) [10]  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพของบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับ

ทรัพยากรและเงื่อนไขของสังคมไทย และได้น าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ น าไปใช้และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเทศ

ของตน  

ส าหรับแนวทางนี้เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทาง

มาตรฐานให้บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพน าไปใช้ในการบ าบัดผู้ป่วยที่เสพยาสูบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดยในแนวทางได้น าหลักการ 5A มาใช้เป็นมาตรการในการค้นหาผู้

เสพยาสูบและด าเนินการบ าบัดให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเลิกเสพได้ส าเร็จ ได้มีการแบ่ง

แนวทางเวชปฏิบัติออกเป็นส าหรับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ 

และนักกายภาพบ าบัด เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานของแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการบ าบัดผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ โดยได้มีการน าแนวทางไปประยุกต์ใช้และจัดตั้งขึ้น

เป็นหน่วยงานหรือคลินิกอดบุหรี่ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ [10] ในส่วนของเครือข่าย

วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบได้จัดตั้งโครงการ “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” ขึ้นเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งในระบบบริการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาและ

บริการตัง้แต่ในระดับชุมชน ตามเจตนารมณ์ขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้การรักษาเพื่อ

เลิกบุหรี่นั้นเกิดขึ้นที่บริการสาธารณสุขแบบปฐมภูมิ ในโครงการนี้จะพัฒนาให้เกิดความ

เชื่อมโยงของบริการสาธารณสุขตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาคและ

ระดับประเทศ เป็นล าดับช้ัน ทั้งนี้โครงการจะได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี

ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการรักษา นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบการให้บริการให้กระชับ 

รัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่ผู้ติดบุหรี่และ

ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งจะได้สามารถเก็บข้อมูลในระบบบริการเลิกบุหรี่

ทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมด้วยมาตรฐานเดียวกันระดับชาติ ทั้งนี้เครือข่ายคลินิกฟ้าใสยังมี

เป้าหมายที่จะลดจ านวนประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันและสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ที่มีอากาศหรือ

สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่อง

จากการสูบบุหรี่ อันจะส่งผลดตี่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวอกีด้วย [24] 

ในแนวทางปฏิบัติของประเทศออสเตรเลีย [25] พบว่ามีระบบดูผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ เริ่มจาก

การสอบถามผู้ป่วยทุกคนเกี่ยวกับประวัติการสูบบุหรี่ว่าสูบหรอืไม่ หากผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่เคยสูบ

เลยจะได้รับการตรวจสอบสถานะการสูบบุหรี่ทุก 5 ปี และได้รับการจดบันทึกว่าเป็นผู้ไม่สูบ

บุหรี่ ในผูป้่วยกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่แตเ่ลิกได้จะได้รับการยืนยันสถานะการสูบว่าเป็นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่

ได้แล้ว โดยมีการให้ค าแนะน าไม่ให้กลับไปสูบและการสนับสนุนใหเ้ลิกสูบบุหรี่ต่อไป  ส่วนผู้ป่วย
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ในกลุ่มที่ยังสูบบุหรี่อยู่    จะได้รับการประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

คือ กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่ไม่พรอ้มเลิกบุหรี่ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับข้อมูลประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ 

และค าแนะน าการช่วยเหลือบุหรี่เมื่อผู้ป่วยพร้อม ส่วนกลุ่มที่สองเป็นผู้ป่วยลังเลที่ จะเลิกสูบ

บุหรี่ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ การค้นหาอุปสรรคของการเลิก

สูบบุหรี่ และกลุ่มที่สามเป็นผู้ป่วยที่พร้อมจะเลิกสูบบุหรี่ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการยืนยันความ

พร้อม การวางแผนในการเลิกสูบบุหรี่ การรักษาด้วยยา   และทางวาจาคุยเกี่ยวกับการกลับมา

สูบบุหรี่ซ้ า ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มที่สองและกลุ่มสามเมื่อผ่านกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่เสร็จแล้วจะ

ได้รับการส่งต่อไปยังระบบ Quitline เพื่อท าการติดตามผลการรักษาต่อไปและป้องกันการ

กลับมาสูบอีก โดยมีกลยุทธ์ทั้งเชงิรับและเชงิรุก เช่น การให้ผู้ป่วยโทรเข้ามาปรึกษาและการโทร

ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งระบบ Quitline ยังมีการน าไปใช้ในประเทศ นิวซีแลนด์       

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อีกด้วย 

ส่วนแนวทางเวชปฏิบัติการให้บริการบ าบัดเลิกบุหรี่ในสหราชอาณาจักร ได้น าแนวเวช

ปฏิบัติอิงจากหลักฐานการให้บริการเลิกบุหรี่ ค.ศ. 2008 [26] มาประยุกต์พัฒนาแนวทางเวช

ปฏิบัติการบริการเลิกบุหรี่และการส่งต่อผู้สูบบุหรี่ ค.ศ. 2014 [27] ซึ่งแนวทางการบ าบัดรักษา

โรคเสพยาสูบมีบริบทการให้ค าแนะน า และยาที่ใช้รักษาคล้ายกับบริบทแนวทางเวชปฏิบัติของ

ประเทศไทย โดยแนวทางเวชปฏิบัติมีความโดดเด่นในเรื่องของการส่งต่อให้ผู้ป่วยให้เข้ารับ

บริการ การให้ค าแนะน าและส่งต่อที่สั้นกระชับ (very brief advice) ประกอบด้วยกระบวนการ

สอบถาม (ask) การให้ค าแนะน า (advice) และการปฏิบัติ (act) หากพบว่าเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จะ

ได้รับการบันทึกข้อมูลทั่วไปลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลไปยังระบบ

การส่งต่อแห่งชาติ (National Referral System) โดยผู้สูบจะได้รับการจัดหาให้เข้ารับบริการเลิก

บุหรี่ในสถานบริการเลิกบุหรี่ที่ใกล้บ้านจากการระบุเลขรหัสไปรษณีย์  ซึ่งผลลัพธ์ของ

กระบวนการส่งต่อผู้สูบเพื่อเข้ารับบริการดังกล่าว พบว่าจ านวนผู้สูบเข้าถึงบริการเลิกสูบบุหรี่

เพิ่มขึน้ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ในประเทศแคนาดา มีต้นแบบของระบบบริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลคือ Ottawa 

model [28] ได้น าแนวทางในการบ าบัดรักษา 5A เพื่อเลิกบุหรี่ (ask advise assess assist 

arrange) และมีกรอบแนวคิดคือ RE-AIM (Reach Efficacy Adoption Implementation 

Maintenance) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานจะได้รับการฝึกอบรมในการใช้โปรแกรม

เลิกบุหรี่ก่อน เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอน

การรับบริการการเลิกบุหรี่จะมีการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และมี

การบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ทุกคนจะถูกส่งต่อเพื่อรับ
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ค าปรึกษาและค าแนะน าเพื่อเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งก าหนดวันเลิกสูบ ตลอดจนการใช้ยาเพื่อช่วย

เลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา    6 เดือน 

ติดตามการรักษาผ่านระบบโทรศัพท์ interactive voice response (IVR) คือ TelASK Quit 

Manager โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ มีแอปพลิเคช่ันในการช่วยเหลือให้

ค าปรึกษาเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกเพื่อป้องกันการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ า ซึ่งมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ของระบบเลิกบุหรี่คือ จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับค าปรึกษา จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือเลิก

บุหรี่ จ านวนผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการติดตามผล อีกทั้งมีการเชื่อมต่อกับสถานพยาบาลระดับปฐม

ภูม ิและมีการส่งต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่ให้ไปปรับใช้ในระดับชุมชน เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการ

เลิกบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถใหก้ารบ าบัดรักษาอย่างมปีระสิทธิภาพ [29] 

5. สถานการณ์การสูบของโลก และประเทศไทย  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรทั่วโลกที่สูบบุหรี่กว่า             

1 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 จากจ านวนประชากรที่กล่าวมามีจ านวนผู้สูบบุหรี่เพศชาย

ประมาณ 800 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว มีอัตราที่ลดลง

โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่เพศชาย ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศก าลังพัฒนามี

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรระดับกลางหรือต่ า เช่น 

ประเทศจีน มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรที่สูงเช่นกัน จากการส ารวจปริมาณและความ

เข้มข้นในการสูบบุหรี่ในแต่ละประเทศ พ.ศ. 2557 พบว่า 10 ประเทศแรกที่มีปริมาณและความ

เข้มข้นในการสูบบุหรี่สูงที่สุด ได้แก่ จีน (2.57 ล้านล้านมวนต่อปี) รัสเซีย (0.32 ล้านล้านมวน

ต่อปี) สหรัฐอเมริกา (0.28 ล้านล้านมวนต่อปี) อินโดนีเซีย (0.24 ล้านล้านมวนต่อปี) ญี่ปุ่น 

(0.19 ล้านล้านมวนต่อปี) เยอรมัน (0.11 ล้านล้านมวนต่อปี) อินเดีย (0.1 ล้านล้านมวนต่อปี) 

ตุรกี (0.09 ล้านล้านมวนต่อปี) เกาหลีใต้ (0.08 ล้านล้านมวนต่อปี) และเวียดนาม (0.08 ล้าน

ล้านมวนตอ่ปี) ตามล าดับ [30] 

ส าหรับสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทยจากรายงานการส ารวจพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่และการดื่มสุรา ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป พ.ศ. 2557 โดยส านักงานสถิติ

แหง่ชาติ พบว่า จ านวนผูสู้บบุหรี่คือ 11.4 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 20.7 จากประชากรในประเทศ

ไทย โดยในประชากรกลุ่มอายุ 15–24 ปี มีผู้ที่สูบบุหรี่จ านวน 1,413,737 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.7 ประชากรกลุ่มอายุ 25–40 ปี มีผู้ที่สูบบุหรี่จ านวน 3,889,682 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 

ประชากรกลุ่มอายุ 41-59 ปี มีผู้ที่สูบบุหรี่จ านวน 4,400,561 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ประชากรกลุ่มอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี มีผู้ที่สูบบุหรี่จ านวน 1,659,466 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 16.6 โดยประชากรกลุ่มอายุ 25–40 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดเมื่อเทียบ

ประชากรชว่งอายุอื่นๆ [3] 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ การบริโภคยาสูบต่อผลกระทบในด้านสุขภาพ จาก

การศึกษาในตลอด 50 ปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาพิษภัยของบุหรี่ พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ

ของมะเร็ง และโรคร้ายแรงตา่งๆ เชน่ โรคเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ  โรคถุงลม

โป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น [6] ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย

เสี่ยงส าคัญที่เป็นสาเหตุของภาระโรคและบาดเจ็บ พ.ศ. 2552 ในประเทศไทย พบว่าปัจจัยเสี่ยง

ในการบริโภคยาสูบนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 2 

รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ [31]  โดยผลจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการ

เสียชีวิตของคนไทยปีละ 42,000-52,000 คน เฉลี่ยวันละ 115 คน หรือช่ัวโมงละ 6 คน ซึ่ง

เสียชีวิตจ าแนกตามโรค จากมะเร็งปอด 9,979 คน มะเร็งหลอดอาหาร 2,396 คน มะเร็งชนิด

อื่นๆ 3,944 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 7,907 คน โรคถุงลมโป่งพอง 10,472 คน โรคหัวใจ

อื่นๆ 2,400 คน และโรคอื่นอื่นที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 4,130 คน [32] 

นอกจากนีก้ารบริโภคยาสูบยังส่งผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจาก

การสูบบุหรี่ในหลายประเทศทั่ว โลก ซึ่งการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลค่าใช้จ่ายทางตรงทาง

การแพทย์ และค่าใช้จ่ายทางออ้มทางการแพทย์ และการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของ

ผู้ป่วย องค์การอนามัยโลกได้ประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกเป็น

มูลค่าถึง 500 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี [2]  ผลดังกล่าวท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรค์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยได้มีการศึกษาผลกระทบของการบริโภค

ยาสูบต่อเศรษฐกิจ พบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 

52,189 ล้านบาท (เฉลี่ย 29.39 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) คิดเป็น 0.54% ของ GDP โดยคิดเป็น

ค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137 ลา้นบาท (20%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ค่าใช้จ่าย

ทางออ้มทางการแพทย์เท่ากับ 1,063 ลา้นบาท (2%) การสูญเสียผลติภาพจากการขาดงานของ

ผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้านบาท (0.7%) การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วย

เท่ากับ 147 ล้านบาท (0.3%) และการสูญเสียผลิตภาพ จากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 

40,464 ล้านบาท (77%) โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้คิดเป็น 13% ของ

ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งหมด และ 73% ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข ข้อมูลนี้

แสดงให้เห็นถึงภาระที่ผู้ป่วยและรัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนความสูญเสียจาก

โรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่เป็นจ านวนมาก [33] 
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นอกจากผลกระทบด้านสุขภาพและทางเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังเป็นปัญหาของ

สังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิต ซึ่งจากข้อมูลรายงานคุณภาพชวีิตประชาชนจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 

2558 โดยการส ารวจประชาชนในจังหวัดพะเยา จ านวน 346,254 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71 

ตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุดในด้านการปลูกฝังค่านิยมไทย ล าดับที่หนึ่งคือ ตัวชี้วัดว่าคนใน

ครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 21,786 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.01 จึงเห็นได้ว่า

ปัญหาการสูบบุหรี่ในจังหวัดพะเยา [7] เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง

จะต้องร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการป้องกัน ควบคุม และด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดจ านวน

การ เสียชีวติด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่ 

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้จัดตั้งระบบบริการคลินิกเลิกบุหรี่ขึ้น 

และเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบ ซึ่งได้มีการไปถอดบทเรียนของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

ต้นแบบพบว่า โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 218 เตียง เริ่มต้น

โครงการด้วยแนวคิดการเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ประกอบกับที่โรงพยาบาลมี

หน่วยงานที่รับผิดชอบสายงานด้านการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่

แผนกจิตเวชของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลได้ท าโครงการป้องกันยาเสพติดให้กับโรงเรียน

และชุมชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้น ามาปฏิบัติที่โรงพยาบาล ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท า

โครงการ โดยในส่วนบุคลากรที่สูบบุหรี่ได้มขี้อตกลงกันว่าจะไม่สูบบุหรี่ในเวลาท างานและอยู่ใน

บริเวณโรงพยาบาล และมีแกนน าโครงการมาจากทุกฝ่ายงานท าให้ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน

ให้กับฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งและท าให้เกิดเป็นระบบการท างานภายในที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น บุคลากรทุก

คนของโรงพยาบาลอินทร์บุรีได้รับการอบรมแนวทางการสง่เสริมการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้แนวทาง 

5A ที่ผสมผสานไปกับงานประจ าทุกหน่วยงาน จัดท าแผนกิจกรรม 5A และระบบการบริหาร

จัดการให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน มีการจัดระบบข้อมูลการด าเนินงานช่วยให้เลิกบุหรี่ 

การให้ความรู้ผู้รับบริการ การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆทุกสิ้นเดือน  มีการประชุม

คณะท างานแกนน าทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้การช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และวางแผนปรับปรุง

พัฒนางานต่อไป ข้อดขีองระบบโรงพยาบาลอินทร์บุรีคือ การที่แกนน าของแต่ละฝ่ายที่หามานั้น 

คัดเลือกมาด้วยความสนใจหรือความสมัครใจหรือความชอบที่จะท างานด้านการเลิกบุหรี่ 

ดังนั้นจึงท าให้แผนการด าเนินโครงการสามารถด าเนินไปได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการน าหลัก 5A และระบบการบริหารจัดการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละฝ่าย จะยิ่ง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น และท าให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% และเป็น

โรงพยาบาลที่ท างานเชงิรุกสถานศกึษา ชุมชน และวัด  
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โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 90 เตียง มีการ

พัฒนาและการด าเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบ และการน าทักษะ 5A เข้าสู่งาน

ประจ าเพื่อช่วยเหลือผู้ตดิบุหรี่ มจีุดมุง่หมายเพื่อให้โรงพยาบาลบางบ่อมีนโยบาย และมาตรการ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการด าเนินการเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% มีจัดระบบการคัด

กรองผู้ติดบุหรี่โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยมีการวางแผนเพื่อท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงาน และมีหลักการในการประสานงานน าเข้าสู่ระบบการบ าบัดอย่างมีขั้นตอน รวมถึงมี

การประเมินผลการบ าบัดอย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในเรื่องระบบการท างาน  และการใช้ทักษะ 5A ในการ

ช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ มีการจัดระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดบุหรี่และระบบการดูแลผู้ป่วยในใน

กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมถึงจัดระบบการบ าบัดอย่างเพียงพอ โดยมีการวางแผนในการประเมินผล

งานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อดีของระบบในโรงพยาบาลบางบ่อ คือ การที่โรงพยาบาลมีแนวคิด

ที่น าทักษะ 5A เข้าสู่งานประจ า โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่เจ้าที่มากเกินไป และมีการ

ใส่ใจให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุข มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการท าความเข้าใจ เพื่อ

ปรับทัศนคตขิองเจา้หนา้ที่ ที่มตี่อผู้ตดิบุหรี่ ท าให้เจา้หน้าที่เกิดความเข้าใจต่อผู้ตดิบุหรี่ ส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการตักเตือนแบบเข้าใจ ในส่วนของปัญหาที่พบคือ ปริมาณผูป้่วยที่มารับบริการมี

ปริมาณมาก ประกอบกับเวลาที่มีจ ากัด การท าขั้นตอน A1 และ A2 ท าให้ไม่สามารถสอบถาม

ได้ทุกราย ผลที่ได้จงึไม่เป็นไปตามคาดหวัง อกีทั้งผูร้ับบริการตอ้งการการบริการที่รวดเร็ว จึงไม่

สามารถซักถามให้ค าแนะน า ชักจูงได้ครบถ้วน การเก็บข้อมูลทั้งบันทึกลงระบบคอมและท า

แบบสอบถามด้วยซึ่งเป็นการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันท าให้ไม่สะดวก9 

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120 เตียง มีการพัฒนา

คลินิกเลิกบุหรี่เพื่อรองรับระบบโดยในระยะแรกงานบ าบัดบุหรี่เป็นงานที่ไม่ค่อยชัดเจน แต่เมื่อมี

การวางระบบการคัดกรองโดยใช้ทักษะ 5A เข้าสู่งานประจ าในเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ท าให้เกิด

ระบบการคัดกรองขึ้นอย่างชัดเจนและมีคลินิกฟ้าใส ซึ่งเป็นคลินิกบ าบัดยาเสพติดจึงต้องมีการ

จัดตารางเวลาเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างเพียงพอ มีโครงสร้างแผนการด าเนินงาน

ตามกรอบ 5A ของทุกหน่วยงาน แกนน าและบุคลากรของโรงพยาบาลมีความมั่นใจและให้

ความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการมีการน า 5A เพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่

เข้าสู่งานประจ า มเีครื่องมือบันทึกแบบคัดกรองผู้ป่วยนอก สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ติดเวชระเบียน 

แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยใน แบบบันทึกของคลินิกอดบุหรี่ และแบบการบันทึกการติดตามผล 

มีระบบการตดิตามที่ชัดเจน โดยมีการติดตามหลายช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ จดหมายการนัด

มาพบที่คลินิก มีจ านวนครั้งในการติดตาม 6 ครั้งในระยะ 1 ปี ก าหนดนัด 1 สัปดาห์, 3, 6, 9 
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และ 12 เดือน เป็นต้น แต่เนื่องจากว่าหลายหน่วยงานไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติตามแนว

ทางการเลิกบุหรี่ได้อย่างครบวงจร 5A เข้าสู่งานประจ าทั้งหมดได้เนื่องจากงานประจ ามีภาระ

งานมากอยู่แล้ว จึงมีแนะน าการเลิกบุหรี่ท า 2A เฉพาะบางหน่วยงาน ซึ่งจะประเมินผู้ป่วยในก็

จะมีในหนว่ยงานบริการนั้นมีข้อค าถามเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่แล้ว ถ้าไม่สามารถบ าบัด

ได้จะส่งมายังคลินิกอดบุหรี่ ดังนั้นจึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่งานที่ท าเป็นประจ า ฝ่ายงาน

หนึ่งที่ได้พัฒนาระบบสนับสนุนให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่อย่างครบวงจรในตัวเองก็คือ ฝ่ายงานแพทย์

แผนไทย ได้สร้างระบบแบบครบวงจร 5A โดยใช้วิธีการช่วยให้เลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพรหญ้าดอก

ขาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลเองผู้ป่วยหรือญาติที่เข้าสู่กระบวนการมีทั้งที่ส่ง

ต่อมาจากฝ่ายอื่น และจากกลุ่มผู้ที่มารับบริการนวดหรืออบสมุนไพร คนเหล่านี้จะได้รับ

ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดตลอด 3 สัปดาห์ ที่ใช้ชาสมุนไพรหญ้าดอกขาวชงดื่มควบคู่ไปกับการ

ปฏิบัติตัวในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่ จากนั้นทางฝ่ายงานแพทย์แผนไทย จะ

ท าการตดิตามอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ เพื่อสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและก าลังใจให้เลิกจนส าเร็จ 

โดยไม่ต้องส่งกลับไปที่งานยาเสพติดและจติเวช [9] 

โรงพยาบาลหันคา จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 30 เตียงมีพื้นฐานการเป็น

โรงพยาบาลโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และประกาศตัวเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

100% มีการจัดระบบส่งเสริมให้เลิกบุหรี่เข้าสู่งานประจ า โดยน าหลัก 5A มาเป็นแนวทางการ

ออกแบบระบบงานแต่ละส่วน ให้เกิดการบูรณาการเรื่องการแก้ปัญหาบุหรี่และการช่วยให้เลิก

บุหรี่เข้าสู่งานประจ า โดยมีการส่งต่องานข้ามฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายเน้นหนักไปที่

การท างานเชิงรุก ถึงขั้นที่หวังให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยสามารถเลิกบุหรี่ส าเร็จ จึงมีการออกแบบ

ระบบการตดิตามอย่างเข้มข้น และมีการเสริมด้วยการให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากคลินิกเลิก

บุหรี่ออกไปให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ มีการจัด

บอร์ดให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ ทั้งที่หน้าคลินิก และจุดอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

รวมทั้งการจัดนิทรรศการในวาระพิเศษต่างๆที่เอื้ออ านวยต่อการท างานเชิงรุกเช่นนี้ ท าให้

จ านวนผูข้อใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลหันคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีการขยาย

กิจกรรมลงสู่ชุมชนโดยผ่าน 11 ต าบลในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล และอีก 11 โรงเรียน 

เพื่อให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ยังมีงานที่ขยายไปสู่สถานีอนามัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    15 

แห่ง เพื่อผนึกก าลังเป็นเครือขา่ยสถานบริการปลอดบุหรี่ ขอ้ดีของระบบคือแพทย์ พยาบาลและ

เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความส าคัญกับประวัติการสูบบุหรี่ของคนไข้ เพื่อให้การช่วยเหลือ  มีการน า

ทักษะ 5A เข้าสู่งานประจ าของทุกหนว่ยงานและมีคู่มือดูแลผู้สูบบุหรี่ประจ าทุกหน่วยงาน มีการ

น างานบุหรี่เข้าเป็นงานประจ าของคลินิกจิตเวชและยาเสพติด และมีการจัดท าทะเบียนเก็บ
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ข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกราย เปิดให้บริการเป็นประจ าทุกวันท าการ แต่ยังมีข้อจ ากัดคือภาระ

งานที่ต้องท าหลายด้าน ท าให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทหลักในการผลักดัน

งานประสบปัญหาในการจัดเวลาให้สมดุลระหว่างงานอื่น ๆ กับงานในเรื่องนี้ บางครั้งต้อง

ท างานนอกเวลาหรอืติดตามผลักดันงานได้ไม่ตอ่เนื่องเต็มที่ [9] 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 30 เตียง ซึ่งได้มีการ

จัดตัง้คลินกิอดบุหรี่ขึน้ แล้วจึงด าเนินการพัฒนาระบบการบริการส าหรับให้ความรู้และส่งเสริม

การเลิกบุหรี่ให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ เช่น บุคลากรได้รับการอบรมแนวทางการส่งเสริม

การเลิกสูบบุหรี่โดย 5A ที่ผสมผสานไปกับงานประจ า มีแผนก่อสร้างคลินิกปลอดบุหรี่แยก

ออกมาจากแผนกอื่น มีบุคลากรที่ให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจน นอกจากนี้การท างานจะเน้นไปใน

ด้านการประสานกับชุมชน ซึ่งจะเน้นการท างานเชงิรุกในการเข้าถึงผู้ป่วยโดยการที่บุคลากรของ

โรงพยาบาลจะออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ทั้งการติดตามผู้ป่วยที่บ้าน การท างานสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคควบคู่ไปกับท างานร่วมแกนน าชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลอุบลรัตน์ใช้กลไกของแกนน าชุมชนที่ว่านี้เป็น “ข้อต่อ” ที่

ส าคัญในการขยายแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพไปสู่ชุมชนทั่วทั้งอ าเภออุบล

รัตน์  ท างานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาวอุบลรัตน์ห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่ก็ได้รับการ

ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการท างานในส่วนของการชักชวนให้คนเลิกสูบบุหรี่นั้น 

ผลงานในการให้ค าปรึกษารายบุคคล สามารถท าให้มีผลเลิกบุหรี่ได้ 48 คน รายกลุ่ม 23 คน

และมีการเลิกบุหรี่ในชุมชน 8 คน ซึ่งถือวา่ผลที่ได้น่าพอใจมากแต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งคลินิก

เลิกบุหรี่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอันเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่ท างานเต็ม

เวลา บุคลากรหลายคน ยังขาดทักษะและความมั่นใจในการท างาน ขาดห้องเฉพาะในการให้

ค าปรึกษาเลิกบุหรี่ และหน่วยงานมีงานประจ าอยู่แล้วและมีภาระมาก ดังนั้นหากจะท าให้

โครงการเลิกบุหรี่ประสบผลจ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีด าเนินการต่าง ๆ เช่น เพิ่มคน ทรัพยากร 

และความรว่มแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย [9] 

โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 614 เตียง ได้มีการจัดตั้ง

โครงการบูรณาการดูแลผู้ป่วยสูบบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ

เลิกบุหรี่ที่แฝงไปกับระบบบริการที่มีอยู่แล้วในงานประจ าในคลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิก

เบาหวาน คลินิกจิตเวช คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกจิตเวช คลินิกความดันโลหิตสูง และ

คลินิกปอดอุดกั้ น เรื้อรั ง  โดยใ ช้แบบบันทึกข้อมูลซักประวัติคลินิกฟ้า ใส มีการวัด

คาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด โดยใช้เครื่องเป่า smokerlyzer และการสัมภาษณ์ ใช้แนวทางการ

ให้บริการผู้ป่วยเลิกบุหรี่ โดยใช้เทคนิค 5A และมีเอกสารแผ่นพับในการปฏิบัติตน ซึ่งพบว่าการ



30 
 

  

ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ได้ส าเร็จ ต้องปรับวิธีคิดและเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการสูบบุหรี่ที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งรูปแบบการบ าบัดดูแลที่ต่อเนื่องการให้ค าปรึกษา

ส าหรับผู้ติดบุหรี่ต้องการเสริมสร้างก าลังใจ เพื่อท าให้ผู้สูบบุหรี่ยอมรับค าแนะน าต่าง ๆ ดังนั้น

การดูแลผู้สูบบุหรี่ในโรคเรื้อรังควรมีการท างานเป็นทีมและรูปแบบการให้บริการท าให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ที่แฝงไปกับระบบบริการที่มีอยู่แล้วใน

งานประจ า ในคลินิกโรคเรื้อรังต่าง ๆ มีข้อดีคือการเพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้ารับ

บริการการเลิกบุหรี่  แต่อย่างไรก็ตามการที่ระบบจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการท างาน

เป็นทีม ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรว่มมอืของบุคลากรในคลินกิโรคเรือ้รังต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญ

กับการคัดกรองเพื่อให้แนวทางการบริการผู้ป่วยเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม จึงจะท าให้ระบบ

ดังกล่าวมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น [34] 

ซึ่งจากข้อมูลนโยบายจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้ให้

ความส าคัญการดูแลผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่มีภาวะ

ติดบุหรี่และต้องการจะเลิกบุหรี่ อีกทั้งมีการสนับสนุนการจัดบริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากผล

ส ารวจของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คลินิกฟ้าใสพบว่า จากการ

ส ารวจพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 60 คิดอยากเลิกสูบกว่าครึ่ง เคยเริ่มเลิกแต่เลิกไม่ได้ ดังนั้น

การสนับสนุนใหเ้ลิกสูบบุหรี่ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องท าควบคู่ไปกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ซึ่ง

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ได้เรียกร้องให้บรรจุสิทธิเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่เข้าไป

รักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทุกสิทธิ ทั้งระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบหลักประกัน

สุขภาพ และระบบประกันสังคม รวมทั้งบรรจุยาเลิกบุหรี่ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วย ซึ่ง

ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีสิทธิในการเข้ารับการรักษาดังกล่าวทั้งหมด  

[35] อีกทั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง

โทรศัพท์แห่งชาติขึ้น (Thailand National Quitline) หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เนื่องจากการติด

บุหรี่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางพฤติกรรมและการคิด จึงเชื่อว่าการท าให้ผู้ที่โทรเข้ามาที่ 1600 มี

กระบวนการคิดใหม่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินสภาพสังคม 

ครอบครัว และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยผู้สูบได้ จากนั้นต้องให้ผู้สูบสร้างค ามั่นสัญญากับ

ตัวเอง โดย Quitline จะให้บริการทั้งส่วนของนโยบายเชิงรับ (reactive) คือการรับสาย และ

นโยบายเชิงรุก (proactive) คือการโทรกลับ หลังจากวันที่ผู้สูบได้ก าหนดวันเลิกบุหรี่ (quit date) 

เพื่อการประคับประคองและติดตามผล นอกจากนี้ยังมีการท างานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ 

เพื่อการช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีการประสานความร่วมมือโดยการส่งต่อและส่งกลับผู้ที่ต้องการเลิก
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บุหรี่ทั้งจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา สถานประกอบการและเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คน

ไทยเลิกบุหรี่อีกด้วย [36] 

6. ปัญหาของระบบหรอืคลินิกเลิกบุหรี่ที่มีในปัจจุบัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้กล่าวมา พบว่าข้อมูลระบบการให้การรักษาผู้สูบ

บุหรี่ในโรงพยาบาลของจังหวัดพะเยายังมไีม่ชัดเจนมากนัก ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้มุ่งท าการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่

เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา  เพื่อน าข้อมูลส่งต่อไปยังหน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ให้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดพะเยา 

 ซึ่งงานวิจัยการส ารวจระบบระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดท าเครื่องมือ

การวิจัยขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่งานวิจัยต้องการ โดยเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ 

แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้มูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบกึ่งโครงสร้าง) ลักษณะการ

บริการในคลินกิเลิกบุหรี่ แบบบันทึกการสังเกตสถานที่ ซึ่งมีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (face to face interview) เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะไป

สัมภาษณ์ผู้ให้ค าตอบและบันทึกค าตอบลงในแบบสอบถาม และวิธีการสังเกตการณ์ โดยการ

สังเกตโดยตรงจากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมบริเวณคลินิกเลิกบุหรี่ และจดบันทึกไว้โดยไม่

มีการสัมภาษณ์ อีกทั้งค าถามในงานวิจัยยังมทีั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด [37-39] 
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บทที่ 3  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ประชากรศกึษาและกลุ่มตัวอย่าง 

สถานที่ศึกษา 

โรงพยาบาลที่มบีริการเลิกบุหรี่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด

พะเยาจ านวน 8 แหง่ ประกอบด้วย 

   1. โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลพะเยา   มีจ านวนเตียงผูป้่วย 400 เตียง  

2. โรงพยาบาลเชียงค า   มีจ านวนเตียงผูป้่วย 231 เตียง  

       2. โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

1. โรงพยาบาลดอกค าใต้  มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 80 เตียง 

 (ขนาดกลาง) 

2. โรงพยาบาลจุน   มีจ านวนเตียงผูป้่วย 54 เตียง 

(ขนาดเล็ก) 

3. โรงพยาบาลปง    มีจ านวนเตียงผูป้่วย 36 เตียง 

(ขนาดเล็ก) 

4. โรงพยาบาลแมใ่จ   มีจ านวนเตียงผูป้่วย 34 เตียง 

(ขนาดเล็ก) 

5. โรงพยาบาลเชียงม่วน   มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 30 เตียง 

(ขนาดเล็ก) 

6. โรงพยาบาลภูกามยาว  มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 30 เตียง 

(ขนาดเล็ก) 

ประชากรศึกษา  

1. บุคลากรทางการแพทย์ 

2. ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่ได้รับบริการเลิกบุหรี่ 

กลุ่มตัวอย่าง  

1. บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลละอย่างนอ้ย 2 คน จ านวน 8 แห่ง  

รวมอย่างน้อย 16 คน 
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2. ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่ได้รับบริการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลละอย่าง

น้อย 2 คน จ านวน 8 แหง่ รวมอย่างน้อย 16 คน 

เกณฑก์ารคัดเลือกเข้าร่วมการศกึษา 

1. เกณฑก์ารคัดเลือกโรงพยาบาล  

คัดเลือกโรงพยาบาลที่มีการบริการเลิกบุหรี่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดพะเยา จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

โรงพยาบาล 2 ระดับได้แก่โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 2 แห่ง และ

โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 6 แห่งซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดกลาง 1 แหง่และขนาดเล็ก 5 แห่ง 

2. เกณฑก์ารคัดออกโรงพยาบาล 

คัดออกโรงพยาบาลที่ไม่มีบริการเลิกบุหรี่และไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดพะเยา 

3. เกณฑก์ารคัดเลือกบุคลากรในการให้ขอ้มูล  

การเลือกบุคคลกรจะใช้การคัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เบือ้งตน้ผู้วจิัยก าหนดไว้ให้มีบุคลากรอย่างน้อย 

จ านวน 2 คน เป็นผู้ให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑก์ารคัดเลือก ดังนี้ 

- เป็นบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในคลินิก

หรอืบริการเลิกบุหรี่ เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 เดือน และ/หรือ 

- เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จริงอยู่ในคลินิกหรือบริการเลิกบุหรี่ 

เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 เดือน  

4. เกณฑก์ารคัดออกบุคลากรในการให้ขอ้มูล 

- บุคลากรที่ไม่ยินยอม หรอืไม่เต็มใจในการให้ขอ้มูล  

- บุคลากรที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 

5. เกณฑก์ารคัดเลือกผู้ที่มารับบริการ  

การเลือกผู้ที่มารับบริการจะใช้การคัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เบื้องต้นผู้วิจัยก าหนดไว้ให้มีผู้ที่มารับ

บริการอย่างนอ้ย จ านวน 2 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์

การคัดเลือก ดังนี้ 

- มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 

- ผูท้ี่เป็นโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังที่มารับบริการเลิกบุหรี่ 
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- เป็นบุคคลที่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 

 6. เกณฑก์ารคัดออกผูท้ี่มารับบริการ 

- ผูม้ารับบริการที่ไม่ยินยอม หรอืไม่เต็มใจในการให้ขอ้มูล  

- บุคลากรที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ  

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการ Purposive sampling คือ การ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยจะเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 

นักวิจัยก าหนดคุณลักษณะของตัวอย่างให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

มีการตัง้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างเข้า และการคัดเลือกตัวอย่างออก ตัวอย่าง

ที่ได้จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เท่านั้นซึ่งอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของ

ประชากรเป้าหมายได้ [40] 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้มูล   

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (แบบกึ่งโครงสร้าง) ลักษณะการบริการในคลินกิเลิกบุหรี่  

แบบบันทึกการสังเกตสถานที่ 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การทดสอบความตรง (Validity) ประเภทความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) เป็นการตรวจสอบเครื่องมือว่ามีความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหา

หรือไม่ โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห์เนื้อหา หรือตรวจสอบความสอดคล้อง

ของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในศาสตร์

นั้น ๆ จ านวน 3 คนเพื่อลงข้อสรุป 

2. เกณฑก์ารคัดเลือกผู้เช่ียวชาญในการประเมนิความตรงของเครื่องมอืวิจัย39 

- ส าเร็จการศึกษาการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานวจิัยบุหรี่ และ/หรือ  

- เป็นผู้ที่มีความรู้และเ ช่ียวชาญทางด้านวิชาการในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานวจิัยบุหรี่ และ/หรือ  

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย

บุหรี่ และ/หรือ  

- เป็นผู้ที่มีความช านาญตามสายงาน สาขาวิชาชีพ หรือในทางปฏิบัติ

เกี่ยวข้องกับบุหรี่ และ/หรอื  
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- เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

บุหรี่ 

3. เลือกใช้การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective Congruence: IOC) 

ที่มเีกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   0 เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น าคะแนนของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

 

    
∑  

 
 

 

เมื่อ         = ความสอดคลองระหว่างวัตถุประสงค์กับ   

                     แบบสอบถาม 

            ∑   = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 

                   = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้อง ของข้อค าถามที่

ได้จากการค านวณจากสูตร ที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียด

ของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อค าถามนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ค่า IOC 

ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง [41,42] เมื่อมีข้อค าถามที่

ได้คะแนนต่ ากว่า 0.5 จะน าข้อค าถามมาปรับปรุงโดยปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ

เพื่อขอค าแนะน าและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน ากลับไปให้

ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาใหม่ โดยในข้อค าถามขอ้นั้น จะปรับปรุงแก้ไขได้ 3 ครั้ง ถ้า

แก้ไขปรับปรุงครบ 3 ครั้งแล้วยังคงไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญจะ

พิจารณาตัดข้อค าถามขอ้นั้นทิง้ 

4.การทดลองใช้เครื่องมือวิจัย กับกลุ่มประชากรการวิจัยจ านวน 10 คน (Pilot 

study) ซึ่งแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์จ านวน 5 คนและเป็นผู้ที่มีโรคไม่

ติดตอ่เรือ้รังและมีพฤติกรรมการบริโภคยาสูบจ านวน 5 คน ซึ่งกลุ่มที่ทดลองใช้
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เครื่องมือวิจัยจะไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยแต่จะมีลักษณะเหมือนกับ

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย  

การตรวจสอบข้อมูล  

การตรวจสอบข้อมูลใชว้ิธีการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) [43] โดยจะตรวจสอบด้วยวิธี Data 

triangulation เป็นการศึกษาประเด็นเดียวกันแต่จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลหลายคน โดย

ตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล เนื่องจากจะท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มา

นั้นเป็นความจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใด และวิธี Methodology triangulation เป็นการใช้วิธีการ

เก็บข้อมูลตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไปในการเก็บข้อมูลที่ศึกษาในประเด็นเดียวกัน โดยในโครงงานวิจัยใช้

วิธีการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบกึ่ง

โครงสรา้ง) การบริการในคลินกิเลิกบุหรี่ และแบบบันทึกการสังเกตสถานที่ [44] ดังนั้นผู้วิจัยจึง

น าวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ามาใช้เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่ถูกต้องสอดคล้องตรงความเป็นจริงมาก

ที่สุด และท าใหข้้อมูลมีความนา่เชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

การที่ข้อมูลยังไม่อิ่มตัว ระยะเวลา ความเป็นมือใหม่ของนักวิจัย แต่ทางผู้วิจัยได้ท าการ

แก้ไขท าการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking)โดยให้บุคลากรทางการแพทย์

ผู้ให้ข้อมูลมาประชุม มีการเผยแพร่ผลการศึกษา และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ในเวลาที่ต่างกัน 

แต่เรื่องเดียวกัน ว่าเรื่องราวเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของขอ้มูลให้ครบถ้วนทั้งดา้นความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 

ค่าตอบแทนพิเศษ ระยะเวลาในการท างานในคลินิกเลิกบุหรี่ จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน เป็น

ต้น จะแสดงผลเป็น จ านวน (ร้อยละ)  

2. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์ 

สังเกต บันทึก มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการถอดเทปตามประเด็นที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้

สามารถตอบข้อสงสัยและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

บุคลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการเลิกบุหรี่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 2 

แหง่ และโรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วม

การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 19 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 17 คน (ร้อยละ 89.47) 

เพศชายจ านวน 2 คน (ร้อยละ 10.53) และ มีอายุระหว่าง 24-58 ปี (เฉลี่ย 44.21 ปี SD=8.62) 

โดยประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจ านวน 17 คน (ร้อยละ 89.47) เภสัชกร จ านวน 1 คน (ร้อย

ละ 5.26) นักจิตวิทยาคลินิก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5.26) จากภาพรวมการศึกษา             

จากตารางที่ 1 

บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้  มีต าแหน่งในงานคลินิกเลิกบุหรี่

ดังนี้ คือรองผู้จัดการคลินิกฟ้าใส จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5.26 ) เภสัชกร จ านวน 1 คน (ร้อยละ 

5.26 ) ผู้บ าบัด จ านวน 15 คน (ร้อยละ 78.96 ) และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย

เข้าคลินิก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10.52 ) 

ประสบการณ์ในวิชาชีพ พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ เข้าร่วมการศึกษา มี

ประสบการณใ์นวิชาชีพ ≤ 10 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 21.05) มปีระสบการณ์ในวิชาชีพระหว่าง 

11-20 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 21.05) และมีประสบการณ์ ≥ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน (ร้อย

ละ 57.9) 

ประสบการณ์ในการท างานคลินิกเลิกบุหรี่ พบว่าบุคลากรมีประสบการณ์ ≤5 ปี 

จ านวน 9 คน (ร้อยละ 47.36) มีประสบการณ์ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 15.8) 

และมีประสบการณ์ ≥ 11 ปี ขึ้นไป จ านวน 5 คน (ร้อยละ 26.32) และไม่ได้ท างานในคลินิกเลิก

บุหรี่แต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าสู่การบ าบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ 

จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10.52) 

ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 14 คน (ร้อยละ 

73.68) รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 5 คน (ร้อยละ 26.32) มีรายได้ระหว่าง 

10,000- 15,000 บาท/เดือน จ านวน 1 คน(ร้อยละ 5.26)  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 20,001 – 

30,000 บาท/เดือน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 31.58) และมีรายได้ระหว่าง 30,001- 40,000 บาท/
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เดือน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 31.58) และมีรายได้ระหว่าง 40,001- 50,000 บาท/เดือน จ านวน 

6 คน (ร้อยละ 31.58) คนท างานในคลินิกเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้น้อยและพบว่ามีเพียง 

1 โรงพยาบาลที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติหนา้ที่ในคลินิกเลิกบุหรี่ (ร้อยละ 5.26) 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรทางการแพทย์ 

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 2 10.53 

หญิง 17 89.47 

รวม 19 100 

อายุ (ป)ี     

21-30 1 5.26 

31-40 6 31.58 

41-50 8 42.1 

51-60 4 21.06 

อาชีพ     

แพทย์ 0 0 

พยาบาล 17 89.48 

ทันตแพทย์ 0 0 

เภสัชกร 1 5.26 

นักเทคนิคการแพทย์ 0 0 

นักกายภาพบ าบัด 0 0 

นักจิตวิทยาคลินกิ 1 5.26 

ต าแหน่งในงานคลินกิเลิกบุหรี่     

รองผู้จัดการคลินกิฟ้าใส 1 5.26 

เภสัชกร 1 5.26 

ผูบ้ าบัด 15 78.96 

ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วยเข้าคลินิก 2 10.52 
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ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณใ์นวิชาชีพ (ป)ี     

0-10 4 21.05 

11-20 4 21.05 

21-30 11 57.9 

ประสบการณง์านคลินกิเลิกบุหรี่ (ปี)     

0-5 9 47.36 

6-10 3 

5 

2 

15.8 

11-15 

ไม่ได้ท างานในคลินกิ 

26.32 

10.52 

ระดับการศกึษา     

ปริญญาตรี 14 73.68 

ปริญญาโท 5 26.32 

รายได้ (บาท)     

น้อยกว่า 10,000 0 0 

10,000 – 15,000 1 5.26 

15,001 – 20,000 0 0 

20,001 – 30,000 6 31.58 

30,001- 40,000 6 31.58 

40,001 – 50,000 6 31.58 

มากกว่า 50,000 ขึน้ไป 0 0 

ค่าตอบแทน      

ได้ (จากคลินกิฟ้าใส) 1 5.26 

ไม่ได้ 18 94.74 
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นโยบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

องค์ประกอบโรงบาลปลอดบุหรี่ 

- ด้านนโยบายห้ามจ าหน่ายและห้ามสูบในโรงพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ว่าโรงพยาบาล 8 แหง่ มีนโยบายหา้มจ าหน่ายบุหรี่

ในโรงพยาบาลและห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

0211-24-818 “ต้องไม่จ าหนา่ย หรอืวางบุหรี่ขายในโรงพยาบาล” 

0411-1-27 “ประกาศเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ทุกจุดในโรงพยาบาลห้ามสูบบุหรี่” 

0712-2-42 “นโยบายการห้ามสูบบุหรี่มีอยู่ค่ะ แต่ว่าในเรื่องของการจ าหน่ายเค้าจะไม่มีการ

จ าหนา่ยบุหรี่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะ โรงพยาบาลก็ไม่ม ีร้านค้าก็ไม่มีเลย” 

อย่างไรก็ตามมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ให้ข้อมูลว่า

โรงพยาบาลยังไม่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% เนื่องจากยังคงมีผู้ป่วยหรือญาติ

ผูป้่วยแอบสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

0111-12-400 “หา้มแนน่อนค่ะ 2,000 บาท มีค่ะ เพราะเราสมัครเข้าโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ซึ่ง

เราจะเรียนรู้เรื่องพรบ. เรื่องกฎหมายเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเราไปดูในอาณา

บริเวณมกีารสูบอยู่ค่ะ พี่ก็เลยไม่กล้าไปบอกว่าโรงพยาบาลเราปลอดบุหรี่ 100%” 

0112-6-195 “เค้าจะจัดพื้นที่นะที่ว่าสูบได้สูบไม่ได้ให้กับญาติ แต่คนไข้นี่ก็ไม่ให้สูบแต่มีบ้างที่

แอบสูบ” 

0511-5-170…172 “(รพ.ปลอดบุหรี่แสดงว่าต้องมีนโยบาลห้ามจ าหน่ายห้ามสูบในรพ.อยู่แล้ว

เนาะ) เจ้า…(แล้วมันห้ามได้จริงๆก่อคะ) บ่จริงจัง มีที่ห้ามสูบ แต่มีจุดสูบบุหรี่อยู่หน้ารพ.ถ้าเป็น

นอกเวลายามจะช่วยห้ามได้ แต่ในเวลายามบะว่างก็ห้ามบะได้ เขาจะแอบไปลักสูบใต้ต้นไม้ 

(ภายในโรงพยาบาล)” 

0711-5-177 “ในโรงพยาบาลก็จะเห็นสูบบ้าง เวลาที่เค้ามาอาจจะมีอยู่แตต่อนนี้ก็มีน้อยเพราะ

เค้าเริ่มรูก้ันละว่าโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่” 

- ด้านการมีระบบบริการช่วยให้บุคลากรและผูม้าใช้บริการเลิกสูบบุหรี่ 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มีระบบ  

บริการช่วยใหบุ้คลากรและผูม้าใช้บริการเลิกสูบบุหรี่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0112-2-51 “(การส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาลที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกบุหรี่ไหมคะ) มี 

เพราะเค้ามีตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่แลว้นะ ถ้าพบว่าสูบเค้าก็จะสง่มาให้เลิกบุหรี่ที่คลินกิ” 

รหัส 0513-1-29 “(เปิ้นมีบริการช่วยบุคลากรที่สูบบุหรี่ก่อค่ะ ช่วยเลิกอ่ะคะ) ก่อ เขาก่อจะ

แนะน าหยั่งอี้มากกว่า คือบางท่านที่สนใจก่อเข้าคลินิกได้ แตโ่ดยมากส่วนใหญ่ก็มาเข้าโฮงบาลนี้

พอรู้ว่ามีนโยบายการบ่ะสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล โดยมากเจ้าหน้าที่ก็จะเลิกกันไปเองอ่ะ คือ

เหมอืนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอง” 

รหัส 0811-2-36 “เปิ้นก็มี เปิ้นหื้ออดบุหรี่เพราะเฮามีคลินิกโรคปอด เปิ้นหื้อ ส่งเสริม เปิ้น

สนับสนุนนะ เวลาไปประชุมอบรมอะหยัง  เปิ้นสนับสนุนการจัดตั้งรณรงค์เลิกบุหรี่ใน

โรงพยาบาลยังอีน้ะ”  

นอกจากนีย้ังมีบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ จ านวน 2 คน ได้ให้ข้อมูลว่าหลังจาก

ให้การบ าบัดแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการสามารถเลิกสูบบุหรี่ จากนั้นได้น าบุคคลเหล่านั้นมา

เป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกบุหรี่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0211-7-212 “ก็มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลดเลิกบุหรี่เข้ามาสู่การ

บ าบัด เจา้หนา้ที่เป็นแบบอย่างนะคะ” 

รหัส 0611-2-36 “(ถ้าบุคลากรท่านใดสูบอยู่เราก็จะช่วยบ าบัดใช่ไหมคะ) ก็คือจะบ าบัด และท า

เป็นบุคคลต้นอย่าง ต้นแบบไปให้ความรู้กับคนที่ยังไม่เลิก หรอืลดการสูบลง” 

- ด้านการมนีโยบายและประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลมีนโยบายและประกาศ

เป็นเอกสารที่มลีายลักษณ์อักษร 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0811-2-49 “(ละนโยบายตี้รับมานี้รับมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก่ะคะว่าโฮงพยาบาล

ของเฮาเป็นโฮงพยาบาลปลอดบุหรี่) ช่าย รับรู้ตั้งแต่ ผู้อ านวยการมีหนังสือมา เอาไปแปะไว้ทุก

หอ้ง ว่ามีอะไรบ้าง” 

- ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดบุหรี่ 

บุคลากรทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์  ได้ ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลได้มีการจัด

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดบุหรี่ โดยการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี่ การส ารวจก้นบุหรี่ในโรงพยาบาล รวมไปถึงการตั้งโทษและการปรับเมื่อมีการสูบ

บุหรี่ภายในโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและ

ญาตไิด้ 100 % 
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ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0312-3-89 “นอกจากนี้โรงพยาบาลมีโครงการเรื่องการส ารวจก้นบุหรี่ในโรงพยาบาล

ด้วย แลว้ก็มีป้ายบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ด้วย หา้มสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลถ้าเจอก็

จะมีการจับและปรับ” 

รหัส 0412-1-33 “โรงพยาบาลจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่แถวข้างๆนีก้็ยังมีคนแอบสูบบุหรี่อยู่นะ

คะ คือเค้าก็พยายามสูบบุหรี่นอกโรงบาล ยื่นหน้าออกนอกรั้วไปค่ะ ตลก แต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีละ

ค่ะ คืออย่างถ้าเราไม่สูบได้กลิ่นนิดเดียวเราก็จะรู้ พอได้กลิ่นเราก็อาจไปบอกว่าตรงนี้มีคนไข้

หอบหืด มีป้าย มีรณรงคใ์ห้ไม่สูบบุหรี่ มีทุกอย่าง” 

รหัส 0513-1-26 “ติดป้ายไว้ตามจุดต่างๆ บ่ะว่าจะเป๋นหน้าโฮงบาล หน้าห้องน้ า ตามอาคาร

ต่างๆ เกี่ยวกับการบ่ะสูบบุหรี่อีเ้นาะ รวมถึงแถวบ้านพักตวยครับ” 

- ด้านผู้บริหารและบุคลากรไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลและต่อหน้าสาธารณะ 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะมีนโยบายนี้ขึ้นมา 

บุคลากรก็จะสูบบุหรี่ทันทีเมื่อต้องการ แต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับนโยบายนี้เข้ามา บุคลากรส่วน

ใหญ่ก็จะไม่สูบเมื่อมาท างานที่โรงพยาบาล 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-2-33 “แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนแอบเอา แต่สมัยก่อนนี่มันไม่แอบนะสูบเลย แต่พอมี

นโยบายแบบนี้ออกมา ก็จะแอบๆถ้าเจ้าหน้าที่เค้าติดนะ แต่ญาติเราก็บอกเค้าได้ หลายๆคนก็รู้

ว่าเข้ามารพ.สูบบุหรี่ไม่ได้นะ คนไข้นี่ก็จะมทีี่เค้า admit นะ ไปสูบนอกรั้วก็มี (หัวเราะ)” 

รหัส 0711-1-33 ในส่วนของ ของคนเดิมที่สูบบุหรี่เราก็บอกว่าถ้าสมมติยังสูบบุหรี่อยู่ ถ้าอยาก

เลิกเราก็แนะน าให้เค้ามาเข้าคลินิกเลิก และก็ถ้าคนไหนยังไม่เลิกหรือเลิกไม่ได้ก็ในโรงบาลเวลา

มาท างานเราก็จะหา้มสูบ” 

- ด้านการมกีิจกรรมรณรงค์กับชุมชนด้านบุหรี่และสุขภาพ 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลหรือกลุ่มงานคลินิก

เลิกบุหรี่ได้ออกไปจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบุหรี่และ

สุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน รวมไปถึงการไปเป็นวิทยากรใหค้วามรูแ้ก่องคก์รอื่นๆ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0112-2-53 “(มีการไปจัดกิจกรรมในชุมชนให้มีการเลิกบุหรี่ไหมคะ) ถ้าเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ 

เภสัชยังไม่ได้ไป พี่พยาบาลที่คลินิกเลิกบุหรี่จะไปเป็นเชิงรุกในโรงเรียน ที่ได้ข่าวล่าสุด สถาน

ประกอบการ ราชทัณฑ ์แต่พี่เค้าจะขอไปเป็นวิทยากรอบรมมากกว่า พี่เคยไปเป็นวิทยากรให้กับ

นิสติพยาบาลที่ม.พะเยา และบุคลากรแกนน าในการเลิกบุหรี่ของจังหวัด” 
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รหัส 0511-2-36 “เจ้า อย่างวันงดสูบบุหรี่โลกที่จะถึงนี่เฮาจะไปจัดที่กาดนัดคลองถม หรือไป

จัดร่วมกับโรงเรียน ไปให้ความรู้ในโรงเรียน ให้ละอ่อนเขาประกวดกัน ร่วมกับหมู่รพ.สต.เวลา

เขาต้องการวิทยากรเฉพาะ ปี้เขาจะจบเฉพาะทางแต่ละด้านบะเหมือนกัน ปี้คนนั้นจบจิตวิทยา

ครอบครัว ปี้คนนีจ้บจิตเวชเฉพาะทางดา้นยาเสพติดเลย” 

- ด้านนโยบายเลือกรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เข้าเป็นบุคลากร 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลได้มีนโยบายเลือกรับผู้ที่

ไม่สูบบุหรี่เข้าเป็นบุคลากร โดยหากผู้สมัครงานคนไหนสูบบุหรี่ ทางโรงพยาบาลก็จะไม่

พิจารณารับผู้สมัครคนนัน้เข้ามาท างาน สว่นบุคลากรเดิมของโรงพยาบาลหากตรวจสอบพบว่า

สูบบุหรี่ ก็จะชักชวนให้บุคลากรมาเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ในคลินกิเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0611-2-32 “ใช่ค่ะ คือผูท้ี่มาใหม่ที่สมัครใหม่ ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสุรา หรอืยาเสพติดทุก

ชนิดเนี่ยค่ะ จะไม่รับ หรอืถ้าท างานแลว้มีประวัติ เราก็จะเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาให้หาย ก็

คือยังให้โอกาสหมายความว่า เจ้าหน้าที่เก่าที่ยังสูบบุหรี่อยู่อ่ะค่ะ แต่ถ้ารายใหม่เราจะไม่รับ” 

รหสั 0711-1-33 “อ่าๆ ใช่ คนที่เรารับใหม ่เราก็บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด เราก็จะ

มีการตรวจสอบประวัติเรื่องของยาเสพติด สุรา บุหรี่ และในส่วนของ ของคนเดิมที่สูบบุหรี่เราก็

บอกว่าถ้าสมมติยังสูบบุหรี่อยู่ ถ้าอยากเลิกเราก็แนะน าให้เค้ามาเข้าคลินิกเลิก และก็ถ้าคนไหน

ยังไม่เลิกหรือเลิกไม่ได้ก็ในโรงบาลเวลามาท างานเราก็จะหา้มสูบ” 

 ขั้นตอนการท าโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ขอ้มูลว่าการท าโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เริ่มจาก

การท าให้ในโรงพยาบาลเป็นบริเวณปลอดบุหรี่ก่อนเพื่อให้การรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจเกิดจากการประชุม พูดคุยกันในโรงพยาบาล หรือมีองค์กร

ภายนอกมาช่วยสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานของ

โรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับการดูแลงานบุหรี่ในโรงพยาบาล หลังจากนั้นโครงการโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี่ก็ขยายสู่ชุมชน โดยขยายไปยัง รพ.สต. เพื่อให้ชุมชนปลอดบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0212-2-50 “ตีน้ีเ้หรอคะ เจ้าๆ ตอนแรกก็คือ จากตี้ว่าคนไข้เข้ามาในคลินิกตึงสุรากับบุหรี่

เนอะ เริ่มต้นจากมันน้อย อ่า ถ้าตี้พะเยานี่เป๋นจังหวัดตี้อันดับหนึ่งของการดื่มสุรา นะเจ้าเนาะ 

เป็นจังหวัดที่คนดื่มนักที่สุด แต่เข้ามารับบริก๋านแต่ละปี แต่ละปีน้อย ก่อเลยคุยกันในกลุ่มงาน

นะคะ กลุ่มงานก่อคือกลุ่มงานจิตเวชของเฮานะเจ้า มีคุณหมอซึ่งเป๋นหัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม 

งานเฮานะเจ้าว่า เฮาจะยะจะใดตีจ้ะหื้อคนเข้ามาอยู่ใน อ่าในการฮักษาของเฮาหื้อนักตี้สุด นะคะ



44 
 

  

ก่อเลยลงในเรื่องของชุมชนนักขึ้น จะเจ้าเนาะ ชุมชนก็คือส่วนมากจะไปประชาสัมพันธ์ในทุก 

สถานีอนามัยเวลาที่ไปประชุม อสม.ปี้…เปิ้นจะไปประชาสัมพันธ์ เรื่องของคลินิกเลิกบุหรี่กับสุรา

พร้อมกันเนาะเจ้าเนาะ หือ้ อสม. เปิ้นได้ฮู้ เปิ้นแนะน าคนเข้ามานะคะ อื้ม นะคะ แล้วเสร็จ พอมี

โฮงบาลจะอี้ขึ้นมา เฮาน่าจะขยายเครือข่ายเป็นโฮงบาลตวย เพราะว่าจากตี้นอนโรงบาล 

เพราะว่าวันจันทร์กับวันอังคารต๋อนบ่ายสองคนจะไป ราววอร์ ดเพื่อจะติดตามคนไข้ ที่มี

อุบัติเหตุหรอืว่าเจ็บป่วยจาก สุราหรอืบุหรี่ เพื่อจะเข้าสู่คลินิกเฮา จากก๋านไปเยี้ยมก็คือ มันจะมี

ภูกามยาวเยอะ มีดอกค าใต้เยอะ เนาะเจ้า เนาะ ซึ่งเป๋นความจริงภูกามยาวเป๋นอ าเภอ อ่า บ่ะ

ใหญ่แต่มีคนไข้เยอะ ก่อเลยว่าวางแผนกั๋นมาเปิดตี้นี่ทุกวันพุธ มาครั้งแรก ก่อประชาสัมพันธ์

ก่อน ติดต่อตางสาธารณสุขอ าเภอ เนาะคะเนาะ สสอ.ภูกามยาว ด้วยก๋านแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคน

เนาะคะเนาะ หรือว่าแจ้ง หมู่ผู้น าว่าเฮามีคลินิกตี้นี่มาเปิดทุกวันพุธ แต่ฮู้สึกว่าเสียงตอบฮับ จะ

ได้เสียงตอบฮับที่ค่อนข้างดกีว่าโฮงบาลใหญ่ อมื ในก๋านที่ คนเข้ามาบ าบัด ต่อแต่ละครั้งที่เฮามา 

ค่ะ เจ้า” 

รหัส 0511-1-27 “มีรพ.ปลอดบุหรี่และก่อ เริ่มแรกเนี่ยมูลนิธิรณรงค์เรื่องการไมสู่บบุหรี่ เปิ้นมา

ปูพื้น จนท. ก่อน เฮาก่อรณรงค์เรื่องการปลอดบุหรี่ หลังจากนั้นก่อมีการขยายระยะเวลาต่อ 

ก่อท าเป็นรพ.ปลอดบุหรี่ขยายสู่ชุมชน ปี้เขาขยายไป รพ.สต. ใกล้เคียง ที่จริงเป้าหมายของ

จังหวัดคือทุกพื้นที่เนาะ แต่เต้าที่ปี้ดูตอนเนี้ยะมันยังบะเต็มที่ มีอยู่ 4-6 ที่เท่านั้นที่เปิ้น

ด าเนนิการได้และมีระบบส่งคนไข้มาหาเฮาเจ้า” 

รหัส 0611-1-23 “ก็คือจะมีป้ายนโยบายติดที่โรงพยาบาลเนาะ ที่จริงๆปกติจะมีป้ายที่

โรงพยาบาล แต่ช่วงนี้พายุเนาะ ก็เลยจะมีป้ายตามจุดส าคัญ OPD ER Ward ผู้ป่วยอ่ะค่ะ เป็น

นโยบายที่ท่านผู้อ านวยการรับทราบ แล้วก็คณะกรรมการบริหารบอร์ดใหญ่ รับทราบแต่งตั้ง

คณะท างานของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับการดูแลงานบุหรี่ในโรงพยาบาลทั้งหมด จะมีประชุม

วาระต่างๆในแตล่ะทีด้วยอ่ะค่ะ” 

สรุปภาพรวมโรงพยาบาลทั้ง 8 แหง่ มีนโยบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติจริงยังไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ทุกข้อ แตทุ่กโรงพยาบาลก็มีบริการเลิกบุหรี่ให้แก่

บุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย  

 บุคลากรที่เป็นผู้รับผดิชอบกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ใน 

ขั้นตอนการซักถาม (A1:Ask) ของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์ให้

สัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่าผูท้ี่รับผดิชอบหลักในกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ คือ พยาบาล 
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 จุดคัดกรองบริเวณใดบ้าง 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่า ภาพรวมของโรงพยาบาล 7 แห่ง มีจุด

คัดกรองผู้สูบบุหรี่ทุกจุดให้บริการ มีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว ที่มีจุดคัดกรองอยู่ที่ OPD 

เท่านั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่าในโรงพยาบาล 05 และ 08 ได้มกีารกล่าวถึงจุดคัดกรองผู้สูบบุหรี่

ที่ ER และ คลินิกทันตกรรมตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 บรเิวณจุดท่ีมีการคัดกรองการสูบบุหรี่ 

รหัสโรงพยาบาล ทุกจุด

ให้บรกิาร 

NCD OPD IPD อื่นๆ 

01      

02      

03      

04      

05     ER 

06      

07      

08     คลินิกทันตกรรม 

 

 กรณีที่ผู้ป่วยสูบบุหรี่ วธิีการส่งต่อเพื่อเขา้รับการให้ค าแนะน าเพื่อเลิกบุหรี่  

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่า แนวทางการสง่ต่อผูป้่วยที่สูบบุหรี่เข้า

คลินิกเลิกบุหรี่ ม ี3 รูปแบบ ดว้ยกัน แบบที่ 1 ผู้ป่วยเดินเข้ามารับบริการด้วยตัวเอง แบบที่ 2 

ผูป้่วยได้รับการส่งต่อมาจากคลินกิต่างๆ ในโรงพยาบาล (OPD IPD NCD ER) แบบที่ 3 ผูป้่วย

ได้รับการส่งตัวมาจากหน่วยงานภายนอก (รพ.สต.)  

แบบที่ 1 ผู้ป่วยเดินเข้ามารับบริการด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้ป่วยมีความต้องการเลิกบุหรี่

จงึได้เข้ามาขอค าปรึกษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ โดยมีโรงพยาบาล 5 แห่ง (01 02 03 05 07) ที่ผู้ป่วย

มาเข้ารับบริการด้วยตัวเอง 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0513-2-54 “แตบ่างทีก่อจะมีแบบ walk in เข้ามาเอง แบบว่าอยากเลิกบุหรี่ ก่อเลยมีคน

แนะน าหื้อมาคลินิกนี่เอี่ย” 
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แบบที่ 2 ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อมาจากคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล (OPD IPD NCD ER) 

จากการที่ทุกคลินกิในโรงพยาบาลมีการคัดกรองดว้ยโปรแกรม HosXP ซึ่งต้องกรอกประวัติการ

สูบบุหรี่ของผู้ป่วย คลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาลจึงสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และส่งต่อ

ผู้ป่วยเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ได้ โดยมีโรงพยาบาล 8 แห่ง (01 02 03 04 05 

06 07 08) ที่มกีารส่งต่อมาจากคลินกิต่างๆ ในโรงพยาบาล 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-2-45 “พยาบาลคัดกรอง ละก็จะมีลงข้อมูลใน HosXP ขั้นตอนนั้นถ้าเค้าเจอก็จะ 

brief advice ของเค้าไป โดยที่เค้าก็ไม่ได้ไปอบรม 5A อะไรนั่นนะ สักข้อหรอก เค้าก็จะว่าตามไป

อะไรนั่น มันจะชัดเจนตรงที่ เพราะคนไข้เจอโรค เวลาบอกสาเหตุไรเงี๊ยะ ส่วนหนึ่งถ้าเค้าตามดูก็

หยุดได้ ก็ไม่สง่มา แตถ่้าตามดูแลว้หยุดไม่ได้ก็ส่งมาที่เราค่ะ” 

แบบที่ 3 ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวมาจากหน่วยงานภายนอก (รพ.สต.) บุคลากรในคลินิก

เลิกบุหรี่จากโรงพยาบาลได้ประชุมร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัคร เพื่อแจ้ง

เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เข้ารับการบ าบัดในโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาล 2 แห่ง (02 

07) ที่มกีารส่งตัวมาจากหน่วยงานภายนอก (รพ.สต.) 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0711-6-201 “ถ้ารพ.สต.คัดกรองเจอผู้ป่วยที่เค้าอยากเลิกบุหรี่แบบอยากได้ยา เค้าก็

สามารถส่งมาที่นี่ได้ แบบช่วยเหลือกัน เพราะยาจะมีแต่ที่โรงพยาบาลที่เดียว ที่รพ.สต.ไม่มี จะ

แค่ใหค้ าแนะน าอย่างเดียว” 

 รูปแบบบันทึกข้อมูล 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่า รูปแบบการบันทึกข้อมูลการสูบบุหรี่

ของโรงพยาบาลมีหลายรูปแบบ กล่าวคือ บันทึกในเวชระเบียน ติดสติ๊กเกอร์ในเวชระเบียน 

บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรหัส ICD-10 (F17) HosXP และรูปแบบอื่นๆ โดยรูปแบบการ

บันทึกข้อมูลการสูบบุหรี่ที่ได้รับการน าไปใช้มากที่สุดคือ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรหัส 

ICD-10 (F17) รองลงมา คือ บันทึกในเวชระเบียน HosXP และรูปแบบอื่นๆ เช่น ตรายางปั๊ม ใบ

คลินิกบุหรี่ OPD card ตามล าดับ และไม่มีโรงพยาบาลใดเลยที่บันทึกข้อมูลการสูบบุหรี่ของ

ผูป้่วยด้วยวิธีตดิสติ๊กเกอร์ในเวชระเบียน 

 

 

ตารางที่ 3 รูปแบบการบันทกึข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาล 
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รหัส

โรงพยาบาล 

บันทึกใน 

เวช

ระเบียน 

ติด

สติ๊กเกอร์

ในเวช

ระเบียน 

บันทึกใน

ระบบ

คอมพิวเตอร์

ตามรหัส 

ICD-10 (F17) 

HosXP รูปแบบอื่นๆ 

01      

02      
(ตรายางปั้ม 

ใบคลินิกบุหรี่) 

03      

04      

05      
(แบบคัดกรอง) 

06      

07      

08      
(OPD card  

ลายมอื) 

 

 ข้อมูลที่บันทึก 

บุคลากรทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกเมื่อคัดกรองผู้ป่วยคือ 

โรคประจ าตัว ประวัติการสูบ ประวัติการพยายามเลิก และข้อมูลอื่น เช่น Vital sign โดย

โรงพยาบาลทุกแห่งได้ท าการบันทึกข้อมูล โรคประจ าตัว ประวัติการสูบ ประวัติการพยายาม

เลิก มีโรงพยาบาล 5 แหง่ ที่ได้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ ด้วยเชน่ Vital sign 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลที่บันทกึ 
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รหัส

โรงพยาบาล 

โรคประจ าตัว ประวัติการสูบ ประวัติการ

พยายามเลิก 

ข้อมูลอื่น เช่น 

Vital sign 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

 

 การซักประวัติการสูบบุหรี่ของบุคคลใกล้ชิดของผูป้่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ 

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการซักประวัติบุคคลใกล้ชิด โดยการซักประวัติมี 2 รูปแบบ คือ 

แบบที่ 1 การซักประวัติญาติที่มาส่งผูป้่วยโดยตรง (01 02 04 08) แบบที่ 2 การซักประวัติญาติ

ผู้ป่วยจากตัวผู้ป่วยเอง (01 02 03 04 05 06 07 08) โดยเมื่อพบว่าญาติหรือคนใกล้ชิดของ

ผูป้่วยสูบบุหรี่ บุคลากรทางการแพทย์จะท าการชักจูงให้ญาติมาเข้าคลินิกเพื่อเลิกบุหรี่หรือฝาก

ผู้ป่วยไปชักชวนญาติให้มาเลิกบุหรี่ด้วย โดยถ้าหากญาติไม่พร้อมที่จะเลิก บุคลากรทาง

การแพทย์ก็จะบอกถึงโทษของการสูบบุหรี่ ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ และชักชวนให้กลับมาวัน

หลังเมื่อพร้อมจะเลิกบุหรี่  

ตัวอย่างประโยค 

รหัส 0512-2-54...58...60 “ในคลินิกพี่อะถาม เพราะว่าบางครั้งคนไข้ไม่สูบแต่ว่ายังมีอาการ

ไอหรือว่าเหนื่อยไม่หายอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนรอบข้างเค้ายังสูบอยู่ รึเปล่ารึว่าเค้า

สัมผัสควันอะไรจากที่ไหนรเึปล่า สว่นใหญ่ก็จะซัก โดยเฉพาะเด็กที่เป็นหอบหืดพวกเนี้ยต้องซัก

ประวัติบิดามารดา พวกนี้ถ้าสัมผัสควันบุหรี่อาการมันจะไม่ดีขึ้น เราก็จะแนะน าเค้าไปด้วย...มัน

ก็ต้องให้ค าแนะน าเนาะ แล้วก็ดูด้วยว่าเค้าอยากเลิกสูบมั้ย ถ้าอยากเลิกก็แนะน ามา...(ก็ส่ง

ต่อมายังที่คลินกิใช่มัย้) แต่ว่าถ้ายังไม่อยากเลิกเราก็แนะน าโทษของบุหรี่ไปก่อน โทษกับลูกของ

เค้า คนข้างตัวของเค้า อะไรประมาณนี้” 

รหัส 0813-6-200…202…204…206 “ถาม เพราะในแบบซักประวัติจะมีว่าบุคคลในครอบครัว 

มีใครสูบบุหรี่ก่อ มีโรคเรื้อรังก่อ…(แล้วถ้าสมมุติว่าเฮาปะเฮามีวิธีจัดการว่าเฮาจ๋วยเหลือจะใด

ผ่อง) หมายถึงบุคคลในครอบครัวเนาะ...มีอยู่ แต่ส่วนใหญ่ถ้าคนไข้ตี้เป็นป้อจายตี้มา ส่วนใหญ่
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คนในบ้านเปิ้นก็บ่าสูบ แต่ถ้าผู้หญิงมาเนี้ยก็จะสูบทั้งคู่ ก็คือจวนมาทั้งคู่...เจ้า มันก็มีอยู่บ่ากี่คน

เนาะเจ้า แต่เห็นคนไข้ตี้เปิ้นส่งมาจากเวชกรรมคู่ จริงๆ ส่งมาคนเดียวแต่ว่าไปชักชวนภรรยาเขา

มาเลิก” 

ในขั้นตอนการให้ค าแนะน า (A2:Advise) พบว่าพยาบาลป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าจ านวน 6  

แห่ง แพทย์และพยาบาล ให้ค าแนะน าผู้ป่วยร่วมกันจ านวน 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง เภสัชกรและ

พยาบาลให้ค าแนะน าร่วมกัน 

 สถานที่ใหค้ าแนะน า  

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ให้ข้อมูลว่าจุดให้ค าแนะน าอยู่ในคลินิกเลิกบุหรี่เอง และมี

โรงพยาบาล 3 แห่ง ที่มีการให้ค าแนะน าที่ ณ จุดคัดกรองรว่มด้วยก่อนสง่มาที่คลินิกเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค ทุกจุดที่มกีารถามซักประวัติการสูบแล้วท าการแนะน า เช่น 

รหัส 0111-3-90...92 “A1 A2 จะอยู่ตรงพยาบาลจุด screening ของจุด OPD ทุกจุด ไม่ว่าจะ

เป็น med ศัลย์ เด็ก...หนว่ยงานอื่นรวมทั้งวอร์ดดว้ยแค่ A1 A2” 

รหัส 0112-4-107…109 “คือเมื่อก่อนถ้าพี่ไม่ได้ขึน้ไปข้างบนก็จะมีการ counseling ที่ห้องยา…(มี

ผูป้่วยส่งมาเยอะไหมคะ) ถ้าเฉลี่ยต่อวันพี่ขึ้นไปท าประมาณ 9 โมง จนถึงเที่ยง สูงสุดที่คลินกิจิต

เวชประมาณ 14 เคส แต่โดยรวมเนาะ แตถ่้าเลิกบุหรี่ที่พี่เคสท าก็ 20 กว่า ถึง 30 โน่นอะ่ ช่วยได้

เยอะหละ” 

รหัส 0313-3-89 “(แล้วสถานตี้แนะน าหื้อเลิกสูบบุหรี่นีค้ือทุกจุด) ค่ะ มทีุกจุดเลยตีม้ีการคัด

กรอง” 

รหัส 0512-1-29 “ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเจอคนไข้ที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่แล้วพี่ท างานอยู่ผู้ป่วยนอก 

ก็คือเราจะเจอด่านหน้าอยู่แล้ว เราก็จะถามทุกครั้งว่าคนไข้สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราหรือเปล่า ถ้า

คนไหนสูบเราก็จะแนะน าไปเลย โทษของการสูบบุหรี่ จะไม่เลิกก็แล้วแต่เค้า แต่วา่ในคลินิกนี้โรค

หอบหืดหรอืว่าถุงลมโป่งพองก็คือเราแนะน าและโทษทุกครั้ง ละ่ก็ส่งคลินิกอดบุหรี่ ต้องดูด้วยว่า

เค้าอยากเลิกจริงๆ รึปล่าวบางครั้งสูบมานานไม่อยากเลิกรู้สึกหงุดหงิดอะไรประมาณนี้ ก็ต้อง 

Advise ให้เป็นครั้งๆ ไป ค่อยๆ ลดลงเอง” 

ตัวอย่างประโยค ให้ค าแนะน าที่คลินกิเลิกบุหรี่หรอืคลินิกจติเวช เช่น 

รหัส 0211-7-233...235...237 “(พยาบาลทั้งหมดที่เป็นจุดคัดกรองคนไข้ให้เรา) ค่ะ… (แล้วถ้า

เค้าเจอ ก็คล้ายกับเอามาต่อ)...เอามาต่อก็ส่งมาที่เรา…(ก็แนะน า) ที่คลินกิเลิกบุหรี่” 

รหัส 0813-3-96 “ถ้าเป็นจุดบริการอื่นเปิ้นก็หื้อแค่ข้อมูล อยากจะเลิกก่อ เหมือนมันมีโทษมี

พิษภัยจะใด ถ้าเลิกแล้วมันก็จะมีผลดีต่อสุขภาพต่อไปถ้าเปิ้นตกลงตี้จะเลิกก็จะส่งมาตี้นี้ ตี้นี้

ก่อนจะแนะน าหื้อเลิกก็จะประเมินการติดนิโคตินนั่นเนาะ ละก็ชักประวัติเพิ่มดูความพร้อมของ
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เปิ้น ก็อาศัยหลักตี้ว่าเป็น stage of change เพราะว่าบางคนเขาบ่าได้ตั้งใจอย่างสมมุติมาคลินิก

โรคเรื้อรังหมอบอกว่าต้องไปอดบุหรี่ มีหลายประเภทบางคนก็ถ้ามาอยู่ในห้องก็จะหันหน้าไป

ทางประตูปู้นนะ บ่าสนใจฟังเฮาจะต้องสร้างความตระหนัก ก็คือจะต้องนัดมาหลายครั้งเจ้า บาง

ทีจนกว่าเปิ้นจะคุ้นเคย” 

 การด าเนินการบริการเลิกบุหรี่ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินการบริการเลิกบุหรี่โดยมีบริการเลิกบุหรี่ทุกวัน ตามเวลา

ราชการ 8.30 น - 16.30 น. จ านวนทั้งสิน้ 4 โรงพยาบาล ส่วนอีก 4 โรงพยาบาลที่เหลอืจะมี

บริการเลิกบุหรี่เฉพาะวันตามที่โรงพยาบาลนั้นๆ เป็นคนก าหนดขึ้นมา 

 ประเด็นในการให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่  

ทุกโรงพยาบาลได้ให้ค าแนะน าในประเด็นเรื่องการใหข้้อมูลเรื่องโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย รองลงมาคือประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่พบเพียง 2 โรงพยาบาล 

และประเด็นของบุคคลใกล้ชิด 1 โรงพยาบาล 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0511-7-238 “ปี้มองว่าเราอยู่ในรพ. เขาจะเน้นเรื่องสุขภาพนัก เพราะมีความน่าเชื่อถือ 

แต่ถ้าเรื่องตังค์ต้องสร้างสัมพันธภาพกับคนไข้ในระดับนึงแล้วถึงจะไปเน้นเรื่องครอบครัว 

เศรษฐกิจได้” 

รหัส 0612-3-91…93 “ถ้าจากหมอส่งมาเรื่องสุขภาพเนาะ ก่อหื้อเปิ้นอู้ออกมาว่าสูบแล้วเป็น

จะใดพ่อง ส่วนใหญ่ก่อจะมีอาการออกมาละ...ถามประเมินว่า เปิ้นคิดว่ามีผลต่อสุขภาพเปิ้นจะ

ใดๆอิเนาะ ส่วนใหญ่ที่เลิกคือสุขภาพ กับ มหีลานน้อยก่อเลยอยากเลิก” 

รหัส 0811-6-200 “โทษของบุหรี่ก็คือสารพิษในบุหรี่ โรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ผลกระทบ 

เศรษฐกิจถ้าตัว๋เอาตังสค์ูณไปเต้าอี๊ๆ ตังสต์ั๋วเสียไปเต้าใด” 

      โดยวิธีการที่โรงพยาบาลเลือกใช้ประกอบกับประเด็นที่ให้ค าแนะน าคือ ทางวาจา แผ่น

พับ ผา่นวีดีทัศน ์โปสเตอร์ ผลแลป และ สมุดให้ค าแนะน า ดังแสดงในตารางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 วิธีการ/สื่อให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ (ข้อมูลจากบุคลากร) 



51 
 

  

วิธีการให้ค าแนะน า  โรงพยาบาล (แห่ง) 

ทางวาจา 8 

แผ่นพับ 8 

วีดีทัศน์ 5 

ผลทางหอ้งปฏิบัติการ 3 

โปสเตอร์ 3 

สมุดให้ค าแนะน า 1 

ปฏิทิน 1 

สื่อโฆษณา 0 

แอปพลิเคชั่น 0 

สื่ออนิเตอร์เน็ต 0 

 

ในขั้นตอนการประเมินความรุนแรงในการติดบุหรี่ และความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ 

(A3:Assess) มีพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลักทั้ง 8 โรงพยาบาล แต่มีเพียง 1 โรงพยาบาลที่ 

เภสัชกรมาท าการประเมนิผูป้่วยร่วมด้วยโดยมาท าการประเมินสภาวะการติดนิโคตินเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องการปรับขนาดยาได้อย่างเหมาะสม 

 การสอบถามประเมินความพร้อมของผูเ้ข้ารับบริการที่จะเลิกสูบบุหรี่  

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มีการสอบถามความพร้อมกับคนไข้ โดย 4 แห่ง กล่าวถึงทฤษฎี 

Tran theoretical model เป็นเครื่องมือการประเมินความพร้อมในการเลิกของคนไข้ อีก 4 แห่ง 

ไม่ได้ระบุว่าใชท้ฤษฎีใดแตม่ีการสอบถามความพรอ้มในการเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-4-101 “จะมีแนวทางการส ารวจแรงจูงใจ contemplate precontemplate อะไรอย่าง

เงีย้ ซึ่งเนื่องจากพวกเราก็จะหลงลมื ถ้ามันเมินเฉยเราก็ต้องให้ intervention อย่างเงี้ยค่ะให้ข้อดี 

ข้อเสีย ถ้ามันยังลังเลก็ต้อง pro and con แต่สมมติถ้ามันตัดสินใจได้ เราจะ give menu ให้ คุณ

จะเลิกทันทีเลยมั้ย หรอืว่าคุณจะค่อยๆเลิก” 

รหัส 0212-4-145 “ (ละเฮาได้มีการประเมินความพร้อมว่าผู้ป่วยอยากเลิก อี้ก่อเจ้า ได้มีการ

สอบถาม) ได้ประเมินก่อ อี้เนอะ ตั้งแต่ครั้งแรกก่อคือการชักชวนจากตี้เปิ้นมาตรวจทั่วไปเนาะ

คะเนาะ เจ้า ต่อมาเฮาก่อประเมินตี้ตรงฮั้น เนาะ ต้องคือต้องแล้วแต่เปิ้นเหมือนกันก่อบ่ะได้

บังคับ เอ้อ ก่อเป๋นสิ่งที่เปิ้นตดิมาเมินละ” 
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รหัส 0813-4-98 “ตีน้ีก้่อนจะแนะน าหื้อเลิกก็จะประเมินการติดนิโคตินนั่นเนาะ ละก็ชักประวัติ

เพิ่มดูความพรอ้มของเปิ้น ก็อาศัยหลักตี้วา่เป็น stage of change” 

 ในกรณีที่ประเมนิแลว้พบว่าผูป้่วยไม่พรอ้มในการเลิกบุหรี่ 

บุคลากรจะได้มกีารสร้างแรงจูงใจโดยใช้แนวทาง 5R  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0211-14-461...464...466 “ถ้าเค้ายังไม่สนใจมีอะไรที่ยังกังวลอยู่พี่ก็อาจจะโปรยข้อดี

ข้อเสียให้เค้า...อ่าๆ แล้วก็ถ้าเค้าอยู่ใน stage ลังเลเนาะ...ให้ข้อมูลเชิงบวกแก่เค้า ไม่เป็นไรถ้า

คิดจะพร้อม จะเลิกเมื่อไหร่ก็มา” 

รหัส 0313-4-152...154 “(อ๋อ เทคนิคที่ใช้จูงใจจะเหมือน 5r รึเปล่าครับ) คล้ายๆกัน…หลักการ 

counseling เบือ้งตน้ ทุกเรื่อง น่าจะหลักเดียวกับ 5r” 

พบว่ามี โรงพยาบาล 7 แห่ง ได้มกีารสรา้งแรงจูงใจโดยพูดเรื่องของ risk (ความสี่ยง) 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-4-102 “ถ้ามันเมินเฉยเราก็ต้องให้ intervention อย่างเงี้ยค่ะให้ข้อดี ข้อเสีย ถ้ามันยัง

ลังเลก็ต้อง pro and con” 

รหัส 0511-4-119 “ปี้เขาจะแจกแผ่นพับ เปิดวีดีโอ อธิบายครอบครัวเข้าใจเพราะตัวคนไข้

อาจจะกลัว จะมีการนัดมาแล้วคนไข้ก่อจะหายไปจะกลับมาแหม๋เตื้อตอนนอนรพ.” 

พบว่ามี โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้มกีารสรา้งแรงจูงใจโดยพูดเรื่อง reward  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0311-2-73 “เราก็จะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกับโรคที่เค้าเป็น ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ส่วน

ใหญ่คนแก่มักจะสูบแบบมวนสองมวนต่อวัน โดยเป็นความเคยชินของเค้า บางที เค้าก็ลดไม่ได้

เนาะ” 

พบว่ามี โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้มกีารสรา้งแรงจูงใจโดยพูดถึง repetition 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0611-5-146 “ถ้าคนไข้ไม่พร้อมก็ให้ค าแนะน ากับแผ่นพับไป แล้วเค้าก็จะกลับไปคลินิก

โรคเรื้อรัง ส่วนใหญ่คลินิกก็จะถามต่ออีก เค้าก็ถามว่าเลิกรึยัง ยังไม่เลิก อยากเลิกมั้ยก็ส่งมา

อีก แต่ส่วนใหญ่ก็จะบังคับกันไปในตัว ถ้าเข้าสู่ระบบการรักษาก็จะส่งมา ถ้ามาครั้งต่อไปก็จะ

โชว์ในนั้นวา่เคยมาเลิกแล้ว เราก็จะงดให้” 

รหัส 0711-3-107 “ถ้าสมมติเค้ายังไม่พร้อมเลิก อยู่ในขั้นลังเล เราก็จะ จา จะให้ในเรื่องของสุข

ศึกษาในการให้ค าแนะน าเรื่องโทษ เรื่องพิษภัย ผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเค้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไร 

เราก็นัดครั้งต่อไป อะ่ หรอืว่าบางทีก็อาจจะแนะน า เพราะถ้าเค้ายังไม่พร้อมบางทีเค้าบอกว่าจะ
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ไปลดเอง เราก็จะแนะน าวิธีให้เค้า เราก็ให้เค้านัดครั้งหน้าก็ได้ หรือถ้าเค้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อย

มา” 

พบว่า โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้มกีารสรา้งแรงจูงใจโดยพูดถึงการตอ่รองเป้าหมาย  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0513-3-106 “ถ้าสมมติว่าบ่ะพร้อม ใจบ่ะอยากเลิก แต่โดนส่งมา ก็ให้ค าแนะน าไปก่อน 

ผลเสีย โทษ ผลกระทบต่อรา่งกายและโรคที่คุณเป็น คือพยายามเน้นเรื่องโรคประจ าตัวของเขา

ก่อน แต่ปี้ก่อจะนัดทุก 2 อาทิตย์เหมือนเดิม แต่เลิกไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ขอให้มาตามนัด แต่ลอง

เอาไปท าดูก่อน ไม่ต้องเลิกนะแค่ลดลงก็ได้ แต่ลองเอาไปท าตามค าแนะน าดูก่อน พยายามชัก

จูง โน้มน้าวให้ก าลังใจ ว่าท าไปแล้วจะเกิดผลดีแบบนี้ๆ นะ แล้วก็พยายาม Force เรื่องผลดี

ผลเสียที่จะเกิดขึ้น แตก่็มีนะที่ตอนแรกบอกว่าท าไม่ได้หมอ แต่ตอนนี้ก็เริ่มลดลงละ และก็มีเคส

ที่เลิกไม่ได้เลย มันมทีุกแบบเลย” 

รหัส 0813-4-98...102...104 “บางคนเขาบ่าได้ตั้งใจอย่างสมมุติมาคลินิกโรคเรื้อรังหมอบอก

ว่าต้องไปอดบุหรี่ มีหลายประเภทบางคนก็ถ้ามาอยู่ในห้องก็จะหันหน้าไปทางประตูปู้นนะ บ่า

สนใจฟังเฮาจะต้องสร้างความตระหนัก ก็คือจะต้องนัดมาหลายครั้งเจ้า บางทีจนกว่า เปิ้นจะ

คุ้นเคย...ตามอันนี้ก็คือบ่าได้บังคับหื้อคนไข้หยุดเนาะเจ้า แต่ว่าเหมือนเป็นการชักชวนให้เลิก...มี 

แตเ่ป็นส่วนนอ้ย แตส่่วนใหญ่ก็เป็นคนไข้โรคเรือ้รังนัก” 

นอกจากนั้นก็จะมีบุคลากร 1 คน พูดใหก้ าลังใจ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0412-3-96 “ก็พยายามให้ค าแนะน าอย่างดีที่สุดอ่ะค่ะ แต่ทั้งนี้เราต้องบอกเค้าว่าเราช่วย

คุณทั้งหมดไม่ได้ คุณตอ้งดูแลตนเองท าหรอืไม่ท าอยู่ที่ตัวคุณ แต่พยายามให้ก าลังใจ เพราะรู้ว่า

บุหรี่มีฤทธิ์เสพติด คนที่เลิกได้ทีเดียวจบคือหักดิบ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เข้าใจในความเป็นสารเสพ

ติด เพราะถ้าหยุดง่ายๆก็ไม่มีคนสูบบุหรี่แล้วหละ เลิกไปหมดแล้วเนาะ”  

และ 1 คน ใช้การจา่ยยาเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0112-4-129 “ถ้ายังไม่พร้อมให้นัดมาอีก 2 อาทิตย์ แต่อย่าให้นานเกิน ถ้าเป็น new case 

อาทิตย์แรกก็จะจา่ยยาให้ 2 week แรก แล้วตอ้งมาประเมินละ” 

 ประเมินความรุนแรงของการเสพติดสารนิโคติน 

โดยพบว่ามีโรงพยาบาลใชก้ารประเมนิความรุนแรงการเสพติดนิโคตินโดยใช้ Heaviness 

of smoking index 2 แห่ง  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0111-3-97 “เราจะถามแค่ 2 อย่างเท่านั้นเอง ถามบุหรี่มวนแรกตอนตื่นนอนกี่นาที กับ

ปริมาณเท่านั้นคะ่ ซึ่งถ้าตื่นปุ๊ปสูบปั๊บนี่คอื dependence” 

และมีการใช ้Fagerstorm test ในการประเมินความรุนแรงการเสพติดนิโคติน 6 แห่ง  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0513-3-101 “(เจ้า แล้วในส่วนของขั้นตอนประเมินเนาะอ้ายเนาะ เฮาได้มีก๋านประเมิน

ความพร้อมในการเลิกก่อ แบบว่ามีแบบประเมินหรือแค่ซักถามบ่ะดาย) ถามบะดาย แต่จะมี

แบบประเมินการติดนโิคตินอยู่ ก็ใช้อันนัน้ตวย พวก Fagerstorm” 

รหัส 0813-2-56 “ก็คือถ้าสมมุติมาก็จะประเมินอันนี้เลย fagerstrom test เนาะ จนหื้อ

ค าแนะน ายังเอี้ยเจ้า อันนีเ้ป็นแบบฟอร์มของคลินิกในการซักประวัติเฮาก็มาซักประวัติซ้ า” 

 การประเมนิประเภทการเสพติดบุหรี่ 

มีการประเมินประเภทการเสพติดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ได้ท าการประเมิน 

การเสพติดทางจิตใจ ทัศนคต ิความเช่ือ และสังคม พฤติกรรม ความเคยชิน 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0811-6-231 “(อ๋อ ละได้มีการประเมินเพื่อหาประเภทการติด nicotine ก่อคะ เช่น ติดทาง

สังคม ติดทางจติใจ) ประเมินก่ะๆ มันจะมีทางสังคม ทางจิตใจ 2 3 ด้านอ่ะเนาะ” 

รหัส 0112-2-61 “เราตอ้งประเมนิให้ได้ว่าคนไข้คนนี้เค้าติดบุหรี่เนื่องจากสาเหตุใด ติดทางกาย 

ติดทางจติใจ” 

รหัส 0611-3-67 “ถ้าเค้าเครียดลดลงได้ การสูบก็จะเป็นอะไรที่ล้อกันได้ ก็คือเค้าก็จะไม่สูบ

มาก แต่ถ้าคือเค้าเครียดมากเค้าก็จะสูบเยอะ พอสูบเยอะมันก็จะเป็นพ่วงต่อโรคมาอีก ก็เลย

ต้องดูที่เค้าพูดมาวา่เอ๊ะ ตัวประเมนินิโคตินก็จะช่วยได้ประเมนิว่าติดหนึ่ง ติดนิโคติน หรือติดที่ใจ

ต้องดู” 

ในขั้นตอนการบ าบัด (A4:Assist) มีโรงพยาบาลจ านวน 4 แห่ง ที่มีแพทย์ พยาบาล และ

เภสัชกร เป็นผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลจ านวน 2 แห่งที่มี แพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบ มี 1 

แห่ง ที่มแีพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา ส่วนอีก 1 แห่ง มีพยาบาลเป็นผู้ใหก้ารบ าบัดหลัก  

 จุดให้บริการในขั้นตอนการบ าบัดเพื่อใหเ้ลิกสูบบุหรี่ 

โดยพบว่าโรงพยาบาลทั้ง 8 แหง่ มจีุดให้บริการในขั้นตอนการบ าบัดเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่

ตั้งอยู่ในคลินกิจิตเวช 

 รูปแบบการให้ค าปรึกษาเพื่อบ าบัดใหผู้ป้่วยเลิกสูบบุหรี่ 

รูปแบบให้ค าปรึกษาที่พบในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 8 แบบ ได้แก่ แบบสังเขป (brief 

intervention), แบบเข้ม (intensive counseling), แบบตัวต่อตัว (face-to-face counseling), แบบ
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กลุ่ม (group counseling),ทางโทรศัพท์ (telephone counseling), ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ

ข้อความสั้น(SMS & MMS), ส่งต่อไป Quitline 1600 และอื่นๆ ซึ่งแบบที่มกีารให้บริการมากที่สุด 

คือ รูปแบบเข้ม (ตัวต่อตัว) อีกทั้งยังพบว่าโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มีรูปแบบการให้ค าปรึกษา

เพื่อให้การบ าบัดผู้ป่วยเลิกบุหรี่ในหลายรูปแบบได้แก่ การให้ค าปรึกษาแบบสังเขป แบบเข้ม 

แบบการให้ค าปรึกษาร่วมกับการใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ โดยมีโรงพยาบาลจ านวน 8 แห่ง ที่ให้การ

บ าบัดแบบตัวต่อตัว มี 5 แหง่ ที่ใหก้ารบ าบัดแบบกลุ่ม และมี 4 แห่ง ให้การบ าบัดแบบตัวต่อตัว

ร่วมกับรูปแบบกลุ่ม โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะขึน้กับโอกาสพิเศษ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก 

ในคลินกิผู้ป่วย COPD การลงชุมชน หรอืการออกพื้นที่  

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0311-3-78...81 “ถ้าคัดกรองเราจะคัดกรองรวม แล้วส าหรับคนที่พร้อมอยากจะเลิกแล้ว

มาพร้อมกันเยอะๆ เราจะใช้ระบบกลุ่มนะครับ แล้วก็ขึน้กับว่าคนไข้ในชว่งนัน้ที่มาจะเยอะหรอืไม่ 

คือมทีั้งสอบแบบเลยครับ...มันก็ดีทั้งสองแบบครับ ไม่มีอะไรดีกว่ากัน แตถ่้าเป็นแบบกลุ่มแล้ว

ผูป้่วยที่เค้าอยากเลิกเป็นคนแก่เนาะ เค้าก็จะชอบแชร์กันเพราะบางคนสูบแค่มวนสองมวน เค้าก็

บอกว่าเลิกได้ มันก็เป็นแรงจูงใจใหค้นอื่นอยากเลิกด้วยครับ” 

รหัส 0412-1-10...14 “เราท าระบบ self help group ด้วย คนไข้ COPD asthma ของเราคือวัน

ศุกร์นะคะเพราะนัดเจอหมอ ถ้า COPD หมอก็จะสกรีนคัดแบบแยกประเภท pulmonary 

function test อยู่แล้ว spirometry เพื่อแยกระดับของโรค COPD ว่าเป็นระดับไหน แยกความ

รุนแรงของโรคเบือ้งตน้...คอืหลักๆ ทุกครั้งที่มาที่นี่ เราก็จะซักประวัติพวกสูบบุหรี่ดื่มเหล้า แล้ว

ก็ถ้ามีเคสที่สูบบุหรี่อยู่ ส่วนใหญ่เราก็จะท า self help group ถ้าใครที่ยังสูบอยู่ก็จะใช้เหมือน

เพื่อนช่วยเพื่อนเนาะ ก็จะให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ตกลงกันให้ค ามั่นสัญญากันว่าจะเลิก ถ้าเค้า

ยอมรับว่าเค้าจะเลิกเองได้ เราก็จะไม่ส่งไปที่คลินิดอดบุหรี่ แต่ถ้าเค้าว่าพยายามแล้วหลายรอบ

แล้ว โอเคเค้าพร้อมที่จะไปร่วม แตส่่วนใหญ่ถ้าเลิกได้ เค้าก็จะบอกว่าเลิกได้ด้วยตัวเองนั่นแหละ 

มีสว่นน้อยที่ยังเลิกไม่ได้ตอ้งพึ่งน้ ายาช่วยของคลินกิอดบุหรี่” 

รหัส 0511-2-50...57...59 “แล้วแต่เคส บางคน brief intervention สิบนาทีเป็นอย่างน้อย หรือ

บางคนมีปัญหาซับซ้อน ปัญหาครอบครัว ก่อต้องใช้เวลามากกว่านั้น เป็นการหื้อค าปรึกษา

รายบุคคล การหื้อค าปรึกษารายกลุ่มนั้นเคยมีแต่บะบ่อย เพราะคนไข้มาหยอดๆหยอยๆ คนไข้

มักจะมาคลินิกพิเศษเปิ้นนัด ถ้าปี้เขานัดมาท ากลุ่มจริงๆจะนัดกลุ่มยาบ้ามา เช่นในเยาวชน แต่

ถ้าเป็นกลุ่มก็คือ เมื่อก่อนเคยยะเป๋น focus group แต่เจ้าหน้าที่เฮาเหนื่อย บะมีคนช่วย คนไข้

เป็นขาจร เช่น เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายนอนบะหลับ ปี้เขาเลยปรับเป็น brief intervention 

แล้วก่อจา่ยยา แล้วใช้หลัก MI (Motivational interviewing) เสร็จแล้วก่อหื้อเขามีส่วนร่วมในการ
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คุย...บางเคสก่อได้ท ากลุ่มร่วมโตย...30-45 นาทีขึ้นไป แล้วต้องมีลีดเดอร์ผู้น ากลุ่ม ผู้ช่วยโตย

หนา ตอ้งมหีลายๆคน ตอ้งเป๋นวันที่มคีลินิกเฉพาะ แต่ปัญหาของ รพช. คือคนไข้น้อย ยะกลุ่มจะ

ดีกว่ารายบุคคล ได้อะหยังเยอะกว่า แตค่นท าต้องผา่นการอบรมบะอั้นจะไปปู้นไปเผ้” 

รหัส 0813-7-232…238 “มีๆ เป็นกลุ่มก็มี เป็นเดียวก็มี ส่วนใหญ่เฮาท าตีน้ีส้่วนใหญ่จะเป็นราย

เดียวเนาะ เพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้บ่าได้มาพร้อมกัน ถ้ามานักๆ ก็คือไปท าตี้ปู้น หรือว่าไปท าใน

ชุมชนเหมือนกับไปท าการบ าบัดแบบลุ่มเนอะเจ้า ชวนหื้อสมาชิกตี้มีการใช้จวนกันมาเลิก เลิก

พร้อมกัน…(แล้วอันนี้ถามความคิดเห็นเพิ่มเติมหนาคะว่าสองวิธีนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจะใด

พ่อง) มันก็จะดีแบบรายเดียวเปิ้นหื้อข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเปิ้นก็จะเป็นส่วนตัวเปิ้นก็จะกล้า

หื้อข้อมูล แต่ถ้าไปท าแบบกลุ่มข้อเสียก็คือบางคนบ่สนใจ บ่สนใจในการหื้อคุย บางทีเปิ้นก็กลัว

คนอื่นว่าอย่างเอี้ยเนาะ บ่ากล้าซักถาม แต่ว่าข้อดีการท าแบบกลุ่มจะดีอย่างก็คือ เปิ้นก็จะซัก

ชวนกันอีเ้นาะอย่างกับวา่ อย่างเปิ้นผดินัดก็ยังเลิกได้”  

ส่วนรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบสังเขป หรือแบบเข้ม จะขึ้นกับบริบท สถานการณ์ 

ตามระยะเวลาความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย และในการเข้ารับการบ าบัดในครั้งแรกจะ

ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบเข้ม 

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0312-2-66...69...71...74 “ส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาจะเป็นตัวต่อตัวเนาะ แต่ถ้ากรณีที่มา

จ านวนเยอะเราจะปรับมาให้เป็นกลุ่ม แล้วแต่กรณีไป...ทางโทรศัพท์ ถ้าคนไข้โทรมาเราก็ให้

ค าปรึกษานะ แต่ไม่ค่อยมีคะ จะมีคนโทรมาสอบถามข้อมูลที่จะเลิกเราก็บอกให้เค้ามาที่คลินิก

นะ...(แล้วเราให้ค าปรึกษาแบบละเอียด หรือว่าเป็นแค่ brief intervention คะ) เราต้องดูคนไข้

ด้วยเนาะว่าเค้าพร้อมในระดับไหน เค้าตระหนักถึงในระดับไหน เราก็แนะน าว่าเค้าต้องท า

อย่างไรบ้างโดยจะดูจากคนไข้อีกที เพราะถ้าใส่ไปเอยะแตเ่ค้าปฏิเสธมันก็ไม่ได้อะไร” 

 โดยพบว่ามีการกล่าวถึงการให้การบ าบัดผา่นทาง Quitline 1600 ในผู้ป่วยจ านวน 3 คน 

ที่มาจากโรงพยาบาลชุมชน แต่วิธีการดังกล่าวบุคลากรจะเลือกแนะน าส าหรับผู้ป่วยบางรายที่

เหมาะสมเท่านั้น 

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0511-7-249 “ส่วนใหญ่จะบะค่อยมีนะเจ้า สว่นใหญ่จะมารพ.แล้วเราแนะน าหื้อไปหาหมอ

อนามัยมากกว่า บะได้แนะน าหื้อโทร 1600” 

รหัส 0612-3-113 “(แล้วได้มีการแนะน า quit line 1600 ก่อเจ้า) ปี้แนะน าคนสองคนที่เปิ้นมี

ความฮู้หน่อยเนาะ” 
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รหัส 0711-4-126 “แนะน าอยู่ค่ะ ถ้าหากเค้าต้องการก็ใหค้ าปรึกษาตรงนั้นได้ แต่คนไข้เคยบอก

ว่าเคยโทรไปแล้ว แตอ่ะไรไม่รู้แบบว่ามันช้า ติดยาก ติดต่อไม่ค่อยได้ เคยเค้าบอก เค้ามาแจ้งว่า

ท าไมติดต่อยาก” 

 บัญชยีาโรงพยาบาล รายการยาที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ 

โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับน้ ายาบ้วนปากเพื่อใช้ในการเลิกบุหรี่ รองลงมาจะเป็นยา 

Nortriptyline จ านวน 6 โรงพยาบาล ชาชงหญ้าดอกขาว จ านวน 4 โรงพยาบาล Vitamin C 

จ านวน 3 โรงพยาบาล และยาอมมะแว้ง จ านวน 3 โรงพยาบาล   

 โดยโรงพยาบาลที่มีการจ่ายยา Nortriptyline ให้กับผู้ป่วยนั้นจะเป็นโรงพยาบาลระดับ

ทั่วไปเท่านั้น และยังไม่ได้มกีารจัดระบบการบริหารจัดการใหม้ียาใช้ได้ตลอด  

ตัวอย่างประโยค 

รหัส 0111-6-185...192...194...197...199...202 “อันนี้เป็นอายุรแพทย์ค่ะ ทีนี้การมาอยู่ในมือ

ของหมอ med การใช้ยาจะค่อนข้างสบายมาก อย่างคนไข้ที่มีเศรษฐานะรวยก็จะได้ Varenicline 

หรือถ้ายังไงสมมติว่าขั้นกลางก็จะ Bupropion แต่ Varenicline เนี่ยดีมาก คนไข้ลืมสูบเลย แต่ 

cost มันแพงไงคะ แตพ่อหลังจากครบ dose Varenicline นี่คนไข้กลับมา relapse อีก ตอนนั้นเรา

เพิ่งเห็นยาตัวนี้ เพิ่งเคยใช้ รู้สึกว่าประสิทธิภาพมันสูงมาก เราก็จะบริการนะคะ ถ้าสมมติว่า

คนไข้อยากจะซื้อนะคะ เราก็ดีลกับดีเทลยาของบริษัทเค้าให้ ราคาจะถูกกว่าที่เราไปซื้อ 

เพราะว่าเหมือนเค้าเอาขายให้หมอ ส่งมาที่นายแพทย์ หมอ med คนเนี่ย ก็ได้ ยามา ราคาเนี่ย

คนละเรื่องเลยกับที่ขาย รวมทั้ง Bupropion ด้วย...(ก็คือดีลกับอาจารย์หมอ) เค้าเป็นหัวหน้า

กลุ่มงาน...(เป็นอายุรแพทย์ด้วยอ่ะเนาะ แต่ไม่มีในบัญชยีาเนาะ) ไม่มีค่ะ ยาพวกนี้ไม่มี สิทธิบัตร

ประกันสังคม บุหรี่เนี่ยก็ต้องเก็บตังในการรักษานะคะ ฉะนั้นพวกนี้ถ้ามันเป็น depress ปุ๊บ

วินิจฉัยหลักเป็น depress...(ถึงจะได้ใช่ไหมคะ) ใช่...มันโดยระบบของเราที่มันต้องคีย์ ICD-10 

ไปอะคะ ถ้าคนไข้ประกันสังคม บุหรี่ สุรา เนี่ยไม่ได้ คนไข้ต้องจ่ายเงิน...(อ่อ งั้นที่อยู่ในบัญชีแล้ว

ไม่ต้องจ่ายเอง คือจะมี Nortriptyline อย่างเดียว อ่อมี Nortriptyline รางจืด มะแว้งซอง และ 

mouthwash ที่จะให้ไป) ใช่” 

รหัส 0411-2-51 “สั่งจ่ายยาพวก Nortrip มันของเรามันจะเป็นยังไงหละ มันเป็นเรื่องของเราที่

เนี่ย เราเป็นพยาบาลจติเวชละก็ ด้านจติเวชยอมรับว่าโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ย เค้ายังคือหมอเรื่อง

ของอาการ ยา เรื่องการรักษา ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ หมอบางคนก็จะปฏิเสธ ก็ไม่เชิงว่าปฏิเสธ

อ่ะเนาะ เพราะเราพูดว่าหมอปฏิเสธการรักษาไม่ได้ เราใช้ค าว่า โยน แตก่็ไม่โยนหรอกค่ะ เค้าส่ง

มา” 
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ตารางที่ 6 รายการยาที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ (บุคลากร) 

โรงพยาบาล รายการยาที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ 

01 Nortriptyline รางจืด มะแว้ง น้ ายาบ้วนปาก Varenicline Bupropion-SR 

02 Nortriptyline รางจืด มะแว้ง มะขามป้อม น้ ายาบ้วนปาก 

03 ชาชงหญ้าดอกขาว น้ ายาบ้วนปาก 

04 Nortriptyline น้ ายาบ้วนปาก 

05 Nortriptyline vitamin C น้ ายาบ้วนปาก 

06 Nortriptyline vitamin C น้ ายาบ้วนปาก 

07 Nortriptyline น้ ายาบ้วนปาก 

08 Vitamin C มะแว้ง น้ ายาบ้วนปาก 

 

ขั้นตอนการติดตามผล (A5:Arrange to follow up) 

ส่วนในขั้นตอนการติดตามผล (A5:Arrange to follow up) โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มี

พยาบาลเป็นผู้ท าการติดตามหลัก แต่มีโรงพยาบาลเพียง 1 แห่งที่มีเภสัชกรช่วยท าการติดตาม

ผลรว่มด้วย 

 

ตารางที่ 7 รูปแบบการติดตามผลการเลิกบุหรี่ 

รูปแบบการติดตาม จ านวน/โรงพยาบาล 

นัดติดตามที่โรงพยาบาล 8 

โทรศัพท์ 7 

SMS 0 

ไปรษณีย ์ 2 

อื่นๆ เช่น 

การฝากคนรูจ้ักไปตาม  

ติดตามผา่นรพ.สต. 

2 

 

รูปแบบการติดตามผลการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งมีการนัดติดตามที่

โรงพยาบาล รองลงมาคือติดตามทางโทรศัพท์พบ 7 แห่ง ติดตามทางไปรษณีย์ 2 แห่งและ

ติดตามรูปแบบอื่นๆ 2 แห่ง คือมีการฝากคนรู้จักไปตาม 1 โรงพยาบาลและ ติดตามผ่าน รพ.

สต. 1 โรงพยาบาล 
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 ระยะเวลาการตดิตามผล 

ตารางที่ 8 ระยะเวลาการติดตามผล 

โรงพยาบาล ระยะเวลาที่ใช้ติดตามผลในแต่ละคร้ัง 

01 นัดติดตามทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 6 เดือน 

02 นัดติดตามทุก 2 เดือน จนครบ 1 ป ี

03 กรณีOPD: นัดติดตาม 2 สัปดาห์ในครั้งแรก และนัดติดตามทุก 1 เดือน 

จนครบ 6 เดือน 

กรณีNCD: นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

04 กรณีOPD: นัดติดตาม 1 สัปดาห์ในครั้งแรก และนัดติดตามทุก 1 เดือน 

จนกว่าจะเลิกได้ 

กรณีNCD: นัดติดตาม 1 สัปดาห์ในครั้งแรก และนัดติดตามตามวันนัด

ของคลินกิ NCD 

05 กรณีOPD: นัดติดตามทุก 2 สัปดาห์จนเลิกได้ และนัดติดตามทุก 1 

เดือน จนครบ 3 เดือน 

กรณีNCD: นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

06 กรณีOPD: นัดติดตามที่ 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1 เดือน และ 2 เดือน 

กรณีNCD: นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

07 กรณีOPD: นัดติดตามที่ 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1 เดือน และ 1 ป ี

กรณีNCD: นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

08 กรณีOPD: นัดติดตามที่ 2 สัปดาห์, 3 สัปดาห์, 1 เดือน และ 1 ป ี

กรณีNCD: นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

 

จ านวนครั้งที่ใชต้ิดตามผลส่วนใหญ่จะติดตามอยู่ที่ 4 ครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะเริ่ม สัปดาห์ที่ 

2 แล้วตามจนไปจนครบ 6 เดอืนหรอื 1 ปี ในกรณีเป็นคนไข้ NCD รูปแบบใช้ติดตามผลจะนัดมา

ตามวันที่คนไข้มาตามคลินกิ NCD 
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ผลการติดตาม  

ไม่มีการน าผลการติดตามการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จหรือไม่นั้น มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิง

ระบบเป็นภาพรวม เป็นเหตุผลที่ท าให้บุคลากรไม่ทราบว่าสาเหตุใดที่คนไข้หายไปจากระบบ 

โดยส่วนมากสิ่งที่บุคลากรติดตามผลคือสามารถเลิกบุหรี่ได้หรอืไม่ หากผู้ป่วยไม่สามารถเลิกได้

จะติดตามจ านวนมวนที่สูบ ถามอาการข้างเคียงอาการข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยา รวมถึงแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากร

ทางการแพทย์ขาดแนวทางการติดตามการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  

 การยืนยันผลหลังการบ าบัด 

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งไม่มีการยืนยันผลการเสพติดบุหรี่ด้วยเครื่องวัดคาร์บอนมอน

นอกไซด์ในลมหายใจ และผลทางหอ้งปฏิบัติการ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-11-346 “ที่เราไม่ถึงขั้นวัด เราไม่มีแลปโคตินิน เราไม่มี ส่วนใหญ่เนี่ย เราก็จะให้เป็น

สมมติว่าอย่างกรณีที่มาจากชุมชนหรือ อย่างเงี้ยนะคะ ภายใน 1 ปี หลังจากครบบ าบัด เราจะ 

chest film ให้ ว่าครบบ าบัดแล้วนะเลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดแล้วนะ ก็จะ chest film ให้รีวิวแลปให้ 

หรอืให้เป่า PICO” 

รหัส 0511-5-141 “(แล้วมีการเป่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ หรือตรวจแลปว่าเปิ้นเลิกได้ก่อ

คะ) มีตรวจก๊าซแตเ่พิ่งได้มายังบะใช้เตื้อ” 

 กรณีที่ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี  

เนื่องจากการติดตามผลส่วนใหญ่จะติดตาม ผู้ป่วยเพียง 6 เดือน จึงยังไม่มีข้อมูลของ

การติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ ได้มากกว่า 1 ปี ในการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามมีโรงพยาบาล 3 

แหง่บอกว่า มีการตดิตามไปมากกว่า 1 ปี หลังจากผ่านกระบวนการ 5A 

 กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 

เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ถึง 1 ปี และกลับมาสูบ ผู้ป่วยเหล่านี้จะกลับเข้าสู่

กระบวนการให้ค าแนะน าซ้ าอีกครั้ง มีโรงพยาบาล 5 แห่ง มีการให้ก าลังใจ/จูงใจให้เลิก 2 แห่ง 

มีการต่อรองการสูบบุหรี่ให้ลดจ านวนมวนที่สูบลง 3 แห่ง และส่งต่อไปยังที่อื่นเพื่อเข้ารับการ

เลิกบุหรี่ 1 แห่ง 

ผูป้่วยกลับเข้าสู่กระบวนการให้ค าแนะน าซ้ าอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค เช่น  

รหัส 0311-3-109 “มันก็มีหลายอย่างเนาะ มีบางรายที่เคยเข้าคลินิกมาแล้วแล้วหายไปแบบ

ติดตามไม่ได้แล้วสักพักเค้าก็กลับมาใหม่” 

รหัส 0511-4-150 “ถ้าเปิ้นเลิกบะได้ เฮาก่อหื้อค าปรึกษาเหมอืนเดิม” 
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รหัส 0611-7-210 “ก็ใหก้ระบวนการเดิม เค้าก็จะมาโรงพยาบาลเนาะ หรือไปรพสต. ส่วนใหญ่

คนที่เลิกไม่ได้ตอ่มาจะมีโรคที่มากับบุหรี่ แต่ถ้ายังไม่มาจากบุหรี่ก็จะเป็นช่วงรณรงค์ที่เราจะเจอ

เค้าอะ่ค่ะ ก็จะเป็นวงกลมกลับเหมอืนเดิม” 

รหัส 0711-5-160 “อ่า ใช่ค่ะ ก็จะให้การรักษาเหมือนเดิม โดยผ่านขั้นตอนเหมือนเดิม เหมือน

เป็นวงล้อ” 

รหัส 0811-4-123 “บ่เป็นหยัง ถ้าลด สามารถลดได้ อย่างน้อยช่วงนึงลดได้ ถ้านี้ได้ก็มาแหม

ใหม่ เฮาเป็นก าลังใจหื้อเขาอย่างน้อยเขามาลดอยู่ช่วงนึงละ ตี้เฮาเป็นแนวทางหื้อ บางคนเขามี

ปัจจัยของเขาเข้ามา เป็นเครียด บางคนเป็นกิ๋นเหล้า ถ้ากึ๊ดใจ๋ได้ก็กลับมาแหมเนาะ มันมีหลาย

เหตุเนาะ ก็ ก็ปล่อยเปิ้นไป แต่เฮาก็หื้อก าลังใจ๋เปิ้น” 

มีการให้ก าลังใจ/จูงใจใหเ้ลิก ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0312-2-63 “เราก็เคารพการตัดสินใจของเค้าเนาะ รับฟังเหตุผลของเค้าว่าเพราะอะไร 

แล้วเราค่อยพูดว่าแต่ถ้าเลิกได้มันจะส่งผลดีต่อตัวเค้าอย่างไรบ้าง  แต่ถ้าไม่เลิกจะมีผลเสีย

อย่างไร เราแค่ช้ีให้เห็น แตเ่ราจะไม่บังคับเค้านะ สุดท้ายก็ให้เค้าตัดสินใจเอง” 

มีการตอ่รองการสูบบุหรี่ให้ลดจ านวนมวนที่สูบลง ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0112-7-210 “ให้ก าลังใจ เค้าก็จะขอบคุณเราทุกคนแหละ เพราะเราได้ให้ค าแนะน า 

เปลี่ยนแปลงชวีิตเค้าได้ไปในทางที่ดีขึ้น ว่าลดการสูบบุหรี่ลงถึงแม่จะยังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าง

น้อยก็ลดลงได้ จะเป็นผลดีต่อเค้าไง เพราะว่าผลดีผลไม่ดีนั้นจะเกิดขึ้นกับคนไข้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ

เราหรอก ไม่รู้เค้าหรอกว่ามันดีไม่ดี แต่เสียงสะท้อนที่จะกลับคืนมาก็จะมาจากการบอกเล่าของ

คนไข้ของเราอกีทีนงึก็ท าให้เรามีก าลังใจในการท างานต่อไป” 

รหัส 0211-20-662 “ส่วนมากก็จะมีคนแก่คนเฒ่าเนาะ ที่แบบว่า ขอเต๊อะหมอ ป้อก็ลดมาจะ

เป็นสิบปู้นล่ะ ป้อเหลือมวนเดียว ไว้จุดไว้สูบเราก็บอกว่างั้นก็กินยาต่อหน่อ พี่จะออนยาไป

เรื่อยๆ เพราะว่าให้ Nortripty ไปเรื่อยๆ ใหก้่อนนอนเนาะ” 

รหัส 0812-3-95...99…102 “มีฮั่นคนถ้าจะอีป้อมานี้หนา อีป้อตึงบ่ามาเอา ตึงบ่ามาเปิ้นบอก

เปิ้นเลิกบ่าได้ มันก็มีเพราะว่าอายุ 70-80 บางครั้งการหื้อค าแนะน าเฮาบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี ้

ก็อยู่มาถึง 80 บางครัง้เฮาก็จ๋นเหมอืนกันหนา ว่าอีป้ออยู่มาถึง 80 บ่มีโรคแทรกอี้หนา บางครั้ง

ก็มันอยู่ตี้คนไข้เหมือนกัน...นี้ก็คือเฮาอู้อะหยังแล้วหมดพิษภัยโทษ อะหยังว่าการหื้อค าปรึกษา

เปิ้นจะมีวิธีช่วย บ่าทรมานอี้หนา เปิ้นมาหนาแต่เปิ้นบอกว่าตึงทนบ่าได้ มา 2-3 รอบ มันตึงบ่า

ได้...(อ๋อ แตเ่ฮาก็พยายามช่วยทุกครั้งตี้เปิ้นมา) ใช่ ก็บอกว่าอั้นบ่าเป็นหยัง อั้นลดเนาะเฮาก็ต้อง

ใช้เทคนิค กี่เทคนิคเปิ้นก็ตึงเลิกบ่าได้ เปิ้นก็บอกกับเฮาตรงๆ” 
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ส่งต่อไปยังที่อื่นเพื่อเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0813-9-289 “อันนี้ถ้าบ่าได้แต้ๆ ก็คือสมมุติว่าเปิ้นต้องใช้ยาตัวอื่นเฮาถึงจะส่งไปปรึกษา

ตีอ้ีกโรงบาลหนึ่ง ก็มีคนไข้จิตเวชตี้สง่ไปอยู่ เพราะเปิ้นจะได้หือ้หมอปรับอย่างอื่นบางที หงุดหงิด

นักบ่าสามารถจะเลิกได้ก็ส่งไปอย่างเอีย้เจา้” 

 กรณีที่ผู้ป่วยกลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ (มากกว่า 1 ปี) 

ส่วนใหญ่บุคลากร 8 คน จาก 6 โรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยที่เลิกบุหรี่ไปได้แล้ว แล้วพบว่า

กลับมาสูบซ้ าก็จะน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดใหม่อีกครั้ง  ให้บุคคลที่รับผิดชอบผู้ป่วยที่เข้ารับ

การักษาที่โรงพยาบาลมาจัดการปัญหาหลักของผู้ป่วยมาก่อน   

ถ้าผู้ป่วยกลับมาสูบซ้ าก็จะน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดใหมอ่ีกครั้ง   

ตัวอย่างประโยคเช่น 

รหัส 0111-7-211...218 “(กรณีที่มีคนไข้ relapse เลิกสูบบุหรี่แล้วกลับมาสูบใหม่ เรามีการ

ป้องกันดูแลอย่างไรบ้างอะคะ) อ่อ ไม่เป็นไรค่ะ เพราะพวกนี้ธรรมชาติมันเป็นโรคเรื้อรัง คนใน

กลุ่มงานเรารู้ว่าพวกนี้เป็นคนไข้จิตเวชต้องมีการ relapse 10% 20% ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เค้า 

relapse กลับมาเราก็จะตั้งต้นใหม่เหมือนเดิมเป็นตามหน้างานเราเหมือนเดิม เราก็ไม่ว่าอะไร 

กัน...แต่เราจะระวังมากขึ้นในคนไข้ที่มัน relapse หลายๆครั้ง ฉะนั้นเภสัชเค้าจะพิจารณา dose 

ยาหรือดูโรคร่วมให้ ส่วนใหญ่เป็นพวกโรคร่วมมากกว่า แล้วพวกนี้นี่อาจจะ start ด้วย 

Nortriptyline 40 มิลลกิรัม ไปเลยก็เคยรักษามาแล้ว” 

รหัส 0112-7-215 “ตามเดิมเริ่มใหมจ่ะไม่มกีารต าหน ิหรอืด่าคนไข้เลย เรื่องบุหรี่ สุรา ยาเสพ

ติด เราจะไม่ด่าคนไข้ เราจะอยู่ข้างคนไข้ แนวทางของสวนปรุงก็คือว่าคนไข้พูดจริงไม่จริงแต่เรา

จะอยู่ข้างคนไข้ โดยเฉพาะคนไข้ทางจิตเราต้องอยู่ขา้งเค้าว่าที่เค้าพูดมาถูกไว้ก่อน กินยาถูกอยู่

แล้ว หมอใหร้อบนี้ไปกินใหม่นา้ แตเ่ราจะอยู่ฝ่ายคนไข้” 

รหัส 0311-3-109 “เราก็จะเห็นว่าเค้ามีประวัติว่าได้ถูกคัดกรองมาแล้ว เราก็จะเริ่ม

กระบวนการช่วยเหลือให้เค้าใหม่ตัง้แตแ่รกเลย” 

รหัส 0513-4-138 “เราก็ต้องถามถึงสาเหตุหรือปัญหาใหม่ แล้วก็ท าเหมือนเดิม คือวนเข้า  

คอร์สแบบเดิม” 

รหัส 0611-7-213 “เค้าก็จะผา่นการคัดกรอง สกรีนมาใหม่เนาะ ก็ยังไม่เลิก ” 

รหัส 0612-2-57 “ครั้งก่อนเป็นหยังเปิ้นกลับไปสูบอีก เฮาจะมีแบบฟอร์มซักประวัติ เฮาก่อจะ

ไปช่วยเปิ้นตรงจุดนี้เลย สาเหตุจากอะหยังเฮาก่อจะแก้ตรงนั้นเลย” 

รหัส 0711-5-160 “ก็จะให้การรักษาเหมอืนเดิม โดยผ่านขั้นตอนเหมอืนเดิม เหมอืนเป็นวงล้อ” 
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รหัส 0811-4-127 “(เจ้า ถ้ากึ๊ดใจ๋ได้ก็กลับมาหากันเน้อ แต่ถ้านี้บ่ดายก็กลับมาหากันเน้อ) ก็

ชวน ชวนกลับมา ” 

ใหบุ้คคลที่รับผดิชอบผูป้่วยที่เข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลมาจัดการปัญหาหลักของ

ผูป้่วยมาก่อน ตัวอย่างประโยค เช่น 

รหัส 0411-10-321 “ใช่คะ่ ตามปัญหาที่เค้ามา เรื่องบุหรี่ก็ว่าช่วยเหลือกันต่อ แต่ส่วนใหญ่ที่นี่ที่

กลับมาก็เพราะมี complication แหละ ไม่รู้นะ  เรารูส้ึกว่าเค้ามีเจ้าภาพหลักอยู่ ” 

 มีโรงพยาบาล จ านวน 1 แหง่ ที่ยังเปิดใหบ้ริการเลิกบุหรี่ไม่ถึง 1 ปี จึงยังไม่มีมีการวาง

แผนการจัดการ ตัวอย่างประโยค 

รหัส 0211-20-678...680…682…688…690 “ได้ท าการสอบถามแล้วแต่ยังได้ค าตอบ เพราะว่า 

รพ.ยังไม่มีแผนการจัดการ” 

รหัส 0212-7-247...255 “(หนึ่งปีนะเจ้า แล้วถ้าสมมตวิ่าพอครบหนึ่งปีแล้วเปิ้นเลิกได้แล้วอ่ะคะ 

ตางโรงพยาบาลภูซางมีการยะหยั่งใด ปฏิบัติต่อคนไข้ อย่างใดอ่ะคะ ฮ้องเปิ้นเข้ามาชื่นชมหรือ

ว่าก่อปล่อยเปิ้นไปแล้วบ่ะติดต๋ามแหมเลยอี้เจ้า หรือว่าหยั่งใด) อ๋อ ก่อคือตี้แต้ๆ ตรงนี้เฮามา

เปิดบ่ะถึงหนึ่งปีเตื่อ...(แล้วได้มีก๋านคล้ายๆกับวางแผนไว้ก่อเจ้าว่า สมมติว่าถึงหนึ่งปีแล้วจริงๆ 

เฮาจะยะหยั่งใดต่อไปเอี่ยค่ะ หรอืว่าแค่ไปดูตางหนา้ ต้องดูก่อนว่าจะยะหยั่งใดต่อ) โอะ ยังบ่ะได้

วางแผนขนาดนั้นเตื่อ” 

 เวลาการบ าบัด 

 ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ โดยภาพรวมพบว่าใน

โรงพยาบาลทั่วไปมีเวลาไม่มากนักในการให้บริการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ใช้เวลาประมาณ 15 – 

30 นาที แต่ในบางรายที่มีปัญหาเป็นกรณีพิเศษอาจใช้เวลาได้มากถึง 60 นาที บุคลากรทาง

การแพทย์จ านวน 8 คน จากทั้งหมด 19 คน พูดถึงเวลาโดยประมาณตั้งแต่ขั้นตอนการ

สอบถามคัดกรองจนจบกระบวนการประมาณ 30 นาที ใช้เวลามากหรือนอ้ยขึ้นกับภาวะการติด

บุหรี่ของผู้ป่วย รงพยาบาลระดับทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที โดยใช้เวลามากสุด 30 

นาที  แต่ในโรงพยาบาลชุมชนใช้เวลามากกว่า 30 นาที อาจใช้เวลาในกระบวนการบ าบัด

มากกว่าในโรงพยาบาลทั่วไป   

 การตดิตามความตอ่เนื่อง 

 การตดิตามความตอ่เนื่องในแตล่ะกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ไม่ได้ระบุไว้อย่าง

ชัดเจน ท าให้ขาดการวิเคราะหข์้อมูล จึงไม่ทราบว่าระหว่างกระบวนการ A1 จนถึง A5 มผีูป้่วย

ขาดความตอ่เนื่องในระหว่างกระบวนบ าบัดหรือไม่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่  
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รหัส 0311-2 -42...44...46 “ส่วนใหญ่ก็จะโทร แล้วนัดมาส่วนของ NCD ก็จะนัดมาตามนัดของ 

NCD ก่อนแล้วค่อยส่งมานัดที่นี่ด้วย...ก็ในผู้ป่วยทุกรายที่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะกี่มวนก็ตามก็จะส่งมา 

แล้วมันจะมีเส้นสีชมพูตามทางเดิน เค้าก็จะส่งมาให้เดินตามเส้นสีนี้...ส่วนใหญ่ครั้งแรกจะมา

ตลอด แตค่รั้งต่อไปเนี่ยถ้าคนไข้เค้าไม่อยากเค้าจะบอกว่าเค้าเลิกแล้ว มันจะพอมีอยู่ครับ” 

บางโรงพยาบาลมีระบบคือการคัดกรองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แต่หลังจากผ่านจาก

การคัดกรองแล้วพบว่าไม่ได้ท าการตดิตามผลความตอ่เนื่องตอ่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-2-48...49...53...55...56...58...61 “เค้าจะต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ย ใน

การเข้าสู่ระบบการบ าบัด ถ้าหนูจะดูในเอกสารที่พี่พิมพ์ให้ หนูจะสังเกตว่าคนไข้ NCD ที่เข้าสู่

ระบบเราอ่ะน้อยมาก...จริงมั้ย...ใช่ เนี่ยนะคะ หนูจะสังเกตเลยนะคะว่า N ในการที่รักษาเราแค่ 

34...น้องคิดดูว่าในคนไข้เราตลอดปีงบประมาณ COPD เนี่ยมีเยอะมาก คนไข้โรค hypertension 

ก็เยอะมาก แตค่นไข้พวกเนีย้ที่เข้าสู่ระบบการบ าบัดเรามีเพียงแค่ 6 รายเท่านั้น...ถ้าแยกโรคนะ 

ในคนไข้ NCD ทั้งหมดที่มาบ าบัดเนี่ยในคลินิกอดบุหรี่มีเพียง 34 รายค่ะ ส่วนหนึ่งมันก็คือคนไข้

แล้วมีแอดมิด อาการทางกายที่เป็น exacerbate อะไรของเค้า...บุหรี่ไม่ใช่ช้อยส์ แรกของการที่

บ าบัดนะ จะเป็นคุณหมอหรือใครส่งมา อันนี้คือเป็น คือ ละอีกอย่างหนึ่งนะ สมมติว่าพวกนี้มา 

OPD...COPD มา OPD hypertension หรือ DM เนี่ย ระยะเวลารอคอยเจอแพทย์เนี่ยจะนานมาก 

สมมติว่าเป็น DM แล้วจะเลิกบุหรี่ เนี่ยเสร็จ visit ที่ med ข้างล่างการที่เค้าจะขึ้นมาข้างบนเพื่อ

มาต่ออกี 1 visit เนี่ยนั้นเป็นอะไรที่ยากมาก” 

รหัส 0111-15-483 “(แล้วตอนนั้นใครเป็นคนตามอ่ะคะ คนที่รักษานอกคลินิก) loss ค่ะ ก็คือ

จ่ายไปครั้งเดียวเลย เค้าก็จะ monitor ใน OPD เค้า มันรักษาได้ทุก OPD นะ med ก็รักษา 

Nortrip นีก้็มีจา่ย ทุก OPD แหละ แต่มันไม่ใช่เป็นวินิจฉัยหลักว่าเค้ามาด้วย hernia แต่เค้าอยาก

เลิก” 

รหัส 0612-2-46...51 “มันก่อจะมีทะเบียนไว้ อย่างคลินิกพิเศษเปิ้นจะคัดกรอง 100% อยู่แล้ว 

ถ้าสง่มาเท่าใดก่อจะมีทะเบียนอยู่ที่ปี้ มาทั้งหมดกี่คนจากคลินิกอะหยังเฮาก่อจะโน้ตไว้ asthma 

DM Hypertension อี้หนา หรือจากตึกไหน ...ช่วงก่อนๆน่ะจะเยอะ แต่เดี๋ยวนี้บ่ะค่อยมีละ บะ

ค่อยมีใครสูบ คนสูบก่อลดลง คนที่เหลือก่อจะอายุเยอะและสูบบะกี่มวน จ านวนก่อจะลดไป

เรื่อยๆ” 
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อีกทั้งพบว่ามีการท าการติดตามผลความต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ แต่

ไม่ได้มีการส่งต่อขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0112-5-156 “พี่จะติดตามการสูบ และการใช้ยาของผู้ป่วย คือเค้าจะคงขนาดนี้ แต่เราก็

จะถามเค้าว่า พี่จะเขียนโน้ตไว้เนาะ ว่าพี่ติดตามดูอะไร follow up อะไร pharmacist note ไว้ ก็

จะถามว่าเค้าลดการสูบลงได้มัย้ เค้าทานยาแล้วมอีาการข้างเคียงอะไรมั้ย ดื่มน้ าแล้วมีปัสสาวะ

คั่งไหม ปากแห้งคอแห้งเยอะไหม อะไรอย่างเงี้ย ง่วงนอนมาก ไปท างานไม่ได้ ถ้าบางคนบาง

แหง้คอแห้งเยอะเค้าก็มีที่หยุดยาไปเอง เราก็จะติดตามให้ก าลังใจเขา” 

ผลการศึกษาพบว่าไม่มีบุคลากรเวลาในการติดตามความต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนของ

กระบวนการบ าบัด 

ตัวอย่างประโยค เช่น 

รหัส 0511-2-65...69 “มีการใช้ตราปั้ม และมีการ psychia note ว่าเลิกบุหรี่ได้กี่เดือน แต่ไม่มี

เวลาเก็บจ านวนค่ะ หมู่ปี้เขาบะมีเวลาท าขนาดนั้น ส่วนใหญ่จะท าเรื่องยาบ้า บุหรี่มันเป็นงาน

เสริม... มีการโตย ออกใบนัด ถ้าเวลาเขามาจะมีการถามว่าสูบก่อ ถ้ายังสูบอยู่เขาจะส่งเข้า

คลินิกพิเศษหรือมาหาปี้เขาก็จะส่งมา recheck ซ้ าแห่มรอบหนึ่ง ถ้ามีปัญหาทางกายร่วมด้วยจะ

โทรศัพท์โตย เยี่ยมบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ COPD ที่ติดเตียงมากกว่าเคสบุหรี่เฉยๆ เป็นเคส

ที่มาบะได้” 

บางโรงพยาบาลยังไม่ได้ท าการติดตามความต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

บ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบระเบียบ  

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 03111-3-100 “(แล้วเราได้มีการบันทึกท าสถิติไว้มั้ยคะ ว่าตั้งแต่เราจัดตั้งคลินิกมามี

จ านวนผู้ที่เข้าคลินิกเท่าไหร่ แล้วสามารถเลิกได้เท่าไหร่แบบนี้คะ) ยังครับ เพราะเราเพิ่งเริ่มท า

การปรับระบบ ในปีที่แล้วเรายังไม่ได้ท าเป็นบันทึกแล้วมาเก็บเราเป็นสถิติครับ เพราะเรายังไม่รู้

ว่าต้องท าการติดตามอย่างไร แล้วจะสรุปผลสุดท้ายของการบ าบัดออกมาเป็นอย่างไร ปีนี้เลย

มาวางระบบกันใหม่ ซึ่งมันก็จะมีปัญหานะครับ เพราะการนัดบุหรี่มามันยากมาก เราเลย

วางแผนกันว่าจะท างานร่วมกับรพสต.แล้วค่อยไปกรุ๊ปย่อยๆ ซึ่งมันดูจะโอเคกว่า แล้วให้รพสต.

ไปช่วยติดตามแลว้รวบรวมมาแล้วเราค่อยเข้าไปจัดการเรื่องขอ้มูลและสถิตทิีหลัง อันนี้เราก าลัง

คิดอยู่ครับ” 
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 การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่ 

ภาพรวมมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการเลิกบุหรี่ในทุกโรงพยาบาล โดยการ

อบรมที่พบมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่ 2. อบรมทั้ง

องค์กรภายในโรงพยาบาล 

พบว่ามีโรงพยาบาล 5 แห่ง ที่มีอบรมทั้ง 2 รูปแบบ คือ มีการอบรมเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ และทั้งองค์กรภายในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับบริการเลิกบุหรี่ ได้แก่ โรงพยาบาล 01 

02 03 05 06 07 โดยมีองค์กรที่สนับสนุนการอบรม เช่น มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)มีหลายโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรมจาก อ.กรองจิต แต่ความ

ทันสมัยของข้อมูลในการอบรมพบว่ามีการอบรมนานมาแล้ว 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะไม่มีการ

อัพเดทของขอ้มูล และผลการให้บริการ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0311-3-112...115 “(แล้วบุคคลกรที่นี่ได้มีไปอบรมเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่บ้างมั้ยคะ) ก็จะมี

ของอาจารย์กรองจิตเนาะ ที่เค้ามาที่โรงพยาบาลมาให้ความรู้ที่นี่เลยแต่นานมาละนะ 5-6 ปี

แล้วนะ และไม่นานมานี่ก็ไปของโรงพยาบาลพะเยาครับ...เค้ามาอบรมให้ทั้งโรงบาลเลยเกี่ยวกับ 

5A ครับ ของพะเยานี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาช่วยเลิกเป็นหลักเนาะ เพราะเค้าใช้ Nortrip ในการ

เลิกเนาะแตไ่ปแค่กลุ่มงานบุหรี่นะ” 

รหัส 0412-4-114...116...119 “(เคยได้รับการอบรมในการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ไหมคะ) ไม่ค่ะ 

ส่วนมากจะเป็นทางจิตเวชที่ไปอบรมเฉพาะ…ตรงนี้ไม่ได้จัดค่ะ แต่ที่โรงพยาบาลเหมือนเคยจัด

จากโรงงานยาสูบ ที่อาจารย์กรองจิตมาอบรมเป็นภาพรวมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล…เมื่อปี

ที่แล้ว” 

รหัส 0612-4-138…140 “ปื้จ าชื่อบะได้ ที่อาจารย์กรองจิตรจัด รุ่นที่ 4 จัดที่แพร่ เมื่อ 5-6 ปี

ละ…(แล้วที่รพ.มกีารจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการเลิกบุหรกี่อคะ) ตอนนัน้จัดที่รพ.นี่เลย 100% 

ส่วนคนที่ตกค้างก่อจะส่งไปที่รพ.ที่เปิ้นจัดเช่นรพ.พะเยา” 

รหัส 0711-5-162...164...166 “ได้อบรมการให้ค าปรึกษาของมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะ...

นานแล้วค่ะ จัดที่กรุงเทพฯ …(แล้วในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยค่ะ เราได้มีการจัดอบรมว่า 

เออ ประชาสัมพันธ์ให้เจา้หนา้ที่) มคี่ะ ช่วงที่เราตั้งคลินิกแรกๆ เราได้อบรมในส่วนของเจ้าหน้าที่

ค่ะ เชญิอาจารย์กรองจติมาอบรมให้เลย ทั้งในส่วนของเครือขา่ยและพยาบาล” 

ในการจัดการการประชุมหรืออบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่ขึ้นนั้น จะ

ขึ้นกับงบประมาณในการจัดสรรของโรงพยาบาล โดยหากโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีการจัด

อบรมขึ้น โรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึน้ด้วย 
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ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0511-4-152...154 “มีอบรมรพ.ปลอดบุหรี่ เรื่อง BADI ไปอบรมเฉพาะทางและอบรม

ระยะสั้นๆ…(ไปอบรมจากหน่วยงานไหนเจ้า) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รพ.แม่ข่าย รพ.

พะเยารว่มกับธัญลักษณ์เอีย้ะ” 

รหัส 0112-6-182 “ก็ที่สวนปรุงตอนพี่ไปเรียนเนาะ ที่เหลือก็เป็นความรู้เดิม อัพเดทความรู้ใหม่ 

ถามจากตัวผู้ป่วยเอง และเภสัชที่เค้าเคยไปอบรมมาหรือที่เคยท างานในคลินิกเลิกบุหรี่มาก่อน 

แตค่วามรู้พวกนั้นก็แค่ส่วนหนึ่ง แต่จะได้มาจากตัวผู้ป่วยเองนั่นแหละที่ให้ให้ข้อมูลของเรา แล้ว

น ามา analyze อีกทีนงึ ความรูท้ั่วไปนี่เราอ่านได้อยู่แล้ว อยู่ที่วา่เราจะหยิบมาใช้กับคนไข้คนนี้ได้

หรอืไม่เท่านั้นแหละ” 

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในการอบรมมาจากทางแพทย์สภา โครงการเครือข่ายคลินิก

ฟ้าใส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพพยาบาล 

โรงพยาบาลธัญลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตัวอย่างประโยค จากโครงการเครอืข่ายคลินิกฟ้าใส เชน่ 

รหัส 0111-12-379 “อ่า จัดค่ะ ปีละครั้งโดยคุณเภสัชนี่หละ อาจารย์บรรยาย เพราะว่าเค้าก็จะ

ให้ทริคกับพยาบาลตาม ซึ่งเค้าจะรีววิเพียง A1กับ A2 เท่านั้นแหละค่ะ ซึ่งเค้าก็ค่อนขา้งพอใจ” 

รหัส 0111-1-23...25...27 “โดยสเปกของคลินิกฟ้าใสเนี่ย เราจะต้องได้รับเข้าคอร์สการอบรม 

เป็นเทรนนิ่งของเค้า ในการบ าบัดรักษาบุหรี่...มาจาก เอ่อ ใช่ค่ะ มาจากแพทยสภา...ฟ้าใสเป็น

ของแพทยสภา” 

รหัส 0111-11-365...370...372 “(counseling อ่ะ เพราะเป็นพยาบาล specialist เนาะ) ท าได้

หมดทุกคนค่ะ เพราะว่าฟ้าใสคนเทรนให้เรา…(แล้วที่ไปอบรมเกี่ยวกับคลินิกฟ้าใส หรือเรื่องบุหรี่ 

บุคลากรที่ได้ไปอบรมนี่จะเป็นบุคลากรในจิตเวชมั้ยคะ) ใช่ค่ะ เฉพาะจิตเวชค่ะ ทุกปีค่ะเค้ารียก

ให้ไปรีวิวความรู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ย ยา ตัวยา การบ าบัดใหม่ๆ ทุกปี...เค้าเรียกไปทุกปี เราก็

จะต้องไปทุกปีเพื่อไปดูเทรนในการรักษา พอดีว่าเราไม่ได้อยู่ปฐมภูมิเนาะ เราก็ต้องเอาเทรนใน

การรักษานั้นกลับมาให้อายุรแพทย์ดูว่าตอนนี้มันเทรนเน้นเรื่องยาน า บวก counseling แต่โดย

สภาพความเป็นจริงแล้วใน OPD ที่มีคนไข้เยอะแบบนี้ การ counseling เป็นเรื่องเป็นราวนี่แทบ

จะไม่ค่อยเจอ จะเจอในโรงบาลมหาลัย แต่การเพิ่มปริมาณยา การไทเทรตยาโดยสหสาขา

ต่างหากที่เป็นความส าเร็จ อันนี้มีส่วนเพราะว่าเค้าเป็นคนเช่ียวชาญเรื่องยา และเค้าจะดูว่า

คนไข้ได้ ยาตัวไหนๆมันอะไรกันด้วย อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้ แต่ถ้ามา field เรา เราก็จะรู้ว่ามันมี 

mood นะ มันมอีะไร ส่วนใหญ่มันก็มา ด้วยกันพวก mood กับ พวก dependence พวกนั้น” 
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ตัวอย่างประโยค จากโครงการเครอืข่ายวิชาชีพพยาบาล เชน่ 

รหัส 0211-6-202..206 “พี่ไปอบรมของ เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเนาะ ที่เค้าจัดประชุม

เครือข่ายในการรณรงค์ในการสร้าง สร้างอะไรนะเรียกว่ารณรงค์ในเรื่องของการลดเลิกการ

บริโภคสุรา เออ บุหรี่อะ เครือข่ายพยาบาลเครือข่ายวิชาชีพเนาะ มันก็จะมีนี้แหล่ะ จัดอบรมที่

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง...ปี 52 พี่ก็ไปเนาะ ก็ใช้ตัวแทนไป 5 คน และก็มีงานยาเสพติดที่ไปคนหนึ่งก็

ไปช่วยกันระดมว่าเราจะมาท าโรงบาลปลอดบุหรี่ได้ยังไง เนาะก็จะน าหลัก เรื่องของการ

ปรับเปลี่ยน เรื่องของการดูแลคนไข้ยังไง ใช้หลัก 5A มันก็ท างานต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 52 

53 นี่ สสส.มีงบประมาณอะไรเข้ามาให้ทางโรงบาลปลอดบุหรี่ ก็เชื่อมจากตรงนั้นมา ก็มี 5 คน

นี้ล่ะที่เป็นตัวรันแต่ว่างานหลักๆ นี้ก็คือ คลินิกยาเสพติดของพี่เป็นคนท า การจัดพื้นที่เป็นเขต

ปลอดบุหรี่ ประกาศอี้เนาะ” 

รหัส 0611-7-215...217...220...222...226...229 “(แล้วบุคลากรในคลินิก ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับบุหรี่อะไรบ้างไหมคะ) ก็จะเป็นของยาเสพติดเนาะ มีทั้งบุหรี่ เนี่ยค่ะมีอาทิตย์หน้าที่

กรุงเทพ เป็นเรื่องของบุหรี่เลยนะ ...พี่จะไป หนังสือมา พี่ก าลังตามหนังสืออยู่ คือผู้บริหารให้

ความส าคัญเนาะ ก็ส่วนกลางทางกระทรวงก็ให้ความส าคัญ คือทุกปีก็จะมีเรื่องของบุหรี่  ไม่ว่า

ในระดับภาค จังหวัด ในโรงพยาบาลของเราก็จะมีอบรมให้...มันอยู่ที่ตัวโครงการอีกทีค่ะ ส่วน

ใหญ่ก็จะจัดเป็นเรื่องยาเสพติด ก็จะเรื่องบุหรี่พ่วงมาด้วย...(แล้วพี่เป็นผู้เข้าอบรมหรือผู้วิทยากร

คะ) ส่วนใหญ่เราจะเชิญวิทยากรแบบ professional มาให้ความรู้เนาะ แต่ถ้าการให้ค าแนะน า

กรณีเค้ามี consult case กะให้ค าแนะน าได้ แตถ่้าจัดอบรมก็จะเชญิวิทยากรที่เช่ียวชาญในด้านนี ้

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมูลนิธิบ้าง ก็จะเชิญมาให้ความรู้...(แล้วก่อนหน้านี้พี่ได้เข้ารับ

การอบรมที่อื่นไหมคะ) อบรมจากมูลนิธิของธัญลักษณ์ เรื่องบุหรี่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ การ

ปรับพฤติกรรม ของมูลนิธิก็จะเป็นเรื่องของความรู้ ผู้บ าบัดจะต้องผ่านกระบวนการให้ความรู้ 

5A ก่อนเนาะ จังหวัดก็จัดบ่อย โรงพยาบาลแม่ข่ายก็จัด...ก็จัดแค่ 1 วัน แต่ถ้าที่มูลนิธิของธัญ

ลักษณ์ กับที่จะไปกรุงเทพนั้นจัด 2-3 วัน ก็จะบวกทักษะการให้ค าปรึกษาด้วยก็จะแอดไป

ด้วยกัน” 

ตัวอย่างประโยค จากโรงพยาบาลธัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เชน่ 

รหัส 0513-4-140 “มีๆ ส่วนของปี้นี้ไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับเวชปฏิบัติมา เป๋นหลักสูตร 4 

เดือนของยาเสพติดทุกตัว เมื่อปีที่แล้วของธัญลักษณ์กับมช.เปิ้นร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรนี้

ขึน้มา” 
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หัวข้อและเน้ือหาในการจัดอบรม 

การอบรมการบ าบัดบุหรี่มักจะถูกแทรกในการอบรมเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สุรา หรือจิต

เวช ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0511-5-156…158…160…162 “(ไปอบรมบ าบัดเลิกบุหรี่เป็นหลัก หรือ มีหัวข้ออื่นแทรก

คะ) หัวข้ออื่นๆโตยเพราะใช้ได้กับหลายหัวข้อ เช่น การเลิกเหล้า…(ระยะเวลาอบรมเมินก่อคะ) 

แล้วแต่โครงการ แต่ต้องไปทุกปี ล่าสุดนี่ก่อไปของรพ.พะเยา…(เป็นจะใดพ่องเจ้าการอบรม) มี

เชญิจิตแพทย์ของรพ.ล าพูนมาอู้…(ส่วนใหญ๋คลินิกเลิกบุหรี่จะรวมอยู่ในคลินิกยาเสพติด จิตเวช

เนาะคะ) แมน่ จะแยกกันบะออก” 

รหัส 0611-7-215 “(แล้วบุคลากรในคลินิก ได้รับการอบรมเกี่ยวกับบุหรี่อะไรบ้างไหมคะ) ก็จะ

เป็นของยาเสพติดเนาะ มีทั้งบุหรี่” 

บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลไปอบรมได้มาบอกเล่า หรือจัด

อบรมให้แก่บุคลากรท่านอื่นๆภายในโรงพยาบาลตอ่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-12-379 “อ่า จัดค่ะ ปีละครั้งโดยคุณเภสัชนี่หละ อาจารย์บรรยาย เพราะว่าเค้าก็จะ

ให้ทริคกับพยาบาลตาม ซึ่งเค้าจะรีววิเพียง A1กับ A2 เท่านั้นแหละค่ะ ซึ่งเค้าก็ค่อนขา้งพอใจ” 

รหัส 0211-8-261...263 “พี่ก็พยายามจัดอบรมให้กับบุคลากรแต่ล่ะคลินิกอยู่แล้วเนาะ...อันนี้

ทั้งบุหรี่ สุราน่ะ ที่จัดอบรมให้เค้า” 

กรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้รับรับผิดชอบในคลินิกเลิกบุหรี่ไม่สะดวกที่จะเข้า

อบรมเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่ อาจศึกษาจากเอกสารข้อมูลต่างๆ จากทางโครงการ

เครือขา่ยคลินกิฟ้าใส เพื่อให้มคีวามรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-10-335 “ก่อนโน้น เคยมีอยู่มัง้ แตส่่วนใหญ่ที่ไปคือพี่คนก่อน แต่พอพี่อยู่ส่วนใหญ่ก็

ปฏิเสธเค้าหมด เอกสาร วารสาร ฟ้าใสเอามาให้ เราก็อ่านพวกนั้นอยู่” 
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 ประชาสัมพันธ์  

 โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยามช่ีองทางการประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่ ดังตอ่ไปนี้ 

ตารางท่ี 9 แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่ 

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ รหัสโรงพยาบาล 

บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง ทุกโรงพยาบาล 

แผ่นพับ 01 02 03 04 05 08 

เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 03 04 05 06 07 

การบอกต่อปากต่อปาก 02 05 06 

การลงชุมชน /ออกหน่วย 05 08 

สติ๊กเกอร์ 02 03 

ป้าย 06 07 

โปสเตอร์ 01 

แจ้งหน่วยงานส่วนกลาง (สาธารณสุขอ าเภอ) 02 

เสียงตามสายภายในชุมชน 02 03 

ประสานงานกับ รพ.สต. และอสม. 02 04 

 

ซึ่งทุกโรงพยาบาลมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านบุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อ

ผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วยมาเข้ารับบริการ แต่ทุกโรงพยาบาลไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบ 

จดหมายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ วิทยุ เว็บไชต์ของโรงพยาบาล 

12.งบประมาณ 

 ด้านงบประมาณในการให้บริการเลิกบุหรี่ พบว่าส่วนใหญ่งบประมาณของคลินิกเลิก

บุหรี่มาจากงบประมาณงานยาเสพติด (ไม่ได้มีงบของคลินิกโดยตรง) และได้รับสนับสนุนจาก 

สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการไม่

สูบบุหรี่จะให้การสนับสนุนในด้าน แผ่นพับ สื่อ โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใสในโรงพยาบาลที่

ได้ท าการเข้าร่วม โดยพบว่า มเีพียงโรงพยาบาล 01 เพียงแห่งเดียวที่ท าการเข้าร่วมคลินิกฟ้าใส 

โดยจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งงบประมาณนีจ้ะได้รับเข้าหนว่ยงานเพื่อบริหารจัดการคลินิกเลิกบุหรี่

ต่อไป  
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อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคลแก่บุคลากรผู้

ปฏิบัติการในคลินกิเลิกบุหรี่  

งบประมาณจากโครงการเครอืข่ายคลินกิฟ้าใส ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-10-317...321...324 “ค่าใช้จ่ายด้านยาเนี่ยเนื่องจากว่า บางทีเราก็แบ่งเงินของฟ้าใส

ที่เราได้ เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เข้าเงินบ ารุงนะ มันเข้ามาในบัญชี ของกลุ่มงาน ที่มีพยาบาล 3 

คน หัวหน้า 1 คน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบ่ง แต่ทีนี้ยาพวกนี้ที่จ่ายส่วนใหญ่มาจากสุรามากกว่า 

สุราเนี่ยงบเยอะเนื่องจากเป็นงาน...แต่งบสเปกของบุหรี่เลยไม่มีหรอก...(อืมไม่มี แสดงว่าโรง

บาลเอง PTC เองก็ไม่ได้มาสเปกไว้ส าหรับยาบุหรี่แน่นอน แทบจะไม่ได้ดูให้เรา แต่ที่เรามีเอาไว้

เนี่ย ก็ อาจจะเกิดจากเรามีเงินจ่ายตรงนี้ เองต่างหาก แล้วของพวกนี้มันอยู่ในบัญชียา

โรงพยาบาลเรามัย้คะ) ไม่อยู่ค่ะ ไม่มคี่ะ” 

รหัส 0111-12-406...408...410...412 “(งบประมาณเราก็มาจากคลินิกฟ้าใสนะคะ) ใช่…(แล้ว

งบประมาณที่มาจากคลินิกฟ้าใสนี่มาเยอะไหมคะ) แล้วแต่เรา ถ้าเราขยัน รายเคสเยอะ ก็จะให้

ไปตามรายเคส เค้าก็ไม่ใช่วา่ให้มาเท่านี้ๆ นะคะ เราตอ้งท าผลงานไปแลก…(แล้วถ้าเราท ารายเคส

เนี่ยหมายถึงว่าท าสุดเคสนี่ได้เคสละกี่บาทคะ) 100 บาทค่ะ...(รวมค่ายาแล้วหรอคะ) เค้าไม่ใช่

คิดค่ายาไงคะ” 

รหัส 0111-13-416...419...421...426...428...430...432 “แต่เดี๋ยวนี้ฟ้าใสเค้ายกเลิกแบบ 100 

บาทแล้วนะ เค้าให้คิดแบบว่าถ้ามีผู้รับบริการ 40 รายต่อวัน คุณจะได้เรท 2,000-3,000  บาท 

อะไรอย่างเงี้ย เค้าจะได้เป็นเงินก้อน เป็นเหมาให้...แต่ก็เป็นหน่วยงานที่ยังเอื้อเฟื้อให้ผู้ปฏิบัติ

อย่างเงี้ยค่ะ…(อ่อ หมายถึงว่าเป็นอันอื่นอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ า) อันอื่นเนี่ยมันก็จะเข้าโรงบาล

หมด จรงิๆฟ้าใสไม่สนว่าเงินเนี่ยไปที่ไหนนะคะ ฟ้าใสให้เงินมาขอให้มผีูร้ับผิดชอบเงิน 3 คน แล้ว 

บริหารจัดการเงินในคลินิกโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินบ ารุงโรงบาล ถ้าเราบริหารจัดการดีๆได้เยอะๆ

เหมือนทางภาคอีสานได้เป็นแสนๆเงี้ย ก็เป็นเงินของเค้า แต่พี่ไม่ค่อยขยันคีย์อ่ะ ก็เลยได้หมื่น

กว่าบาทอยู่ หึ แตก่็บอกเด็กๆในแผนกว่าเราจะตั้งเป้าให้ได้เป็นแสน...(แล้วเราอันนีแ้อบถามแบบ

ว่ากรายๆว่าหมายถึงว่าเราก็มีแพลนจะเก็บไว้ละก็มาบริหารจัดการในแผนกเรา) ใช่ เงินมันก็จะ

เข้าแผนกเรา...(แต่โรงพยาบาลก็ยอม) โรงพยาบาลยอมค่ะ เพราะว่าคลินิกฟ้าใสเวลาเค้าโอน

เงินมา เค้าโอนเข้าบัญชคีลินิกฟ้าใส ซึ่งเราท าบัญชีของคลินิกฟ้าใสขึ้นมา...(โดยตรง) ค่ะ...(ก็คือ

เป็นตั้งแตต่อน sign ทุนแล้วว่า) ใช่แล้ว อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของเค้านะ เค้าสปอนเซอร์เรื่อง

งบใหเ้รา แล้วเค้ายังเรียกพวกเราไปเทรนทุกปี ” 
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งบประมาณจากการท างานเรื่องยาเสพติดของโรงพยาบาล ตัวอย่างประโยค เชน่   

รหัส 0211-15-520...522...524...526...528...530...532...534 “เออแล้วพี่ก็จะซื้อรางจืด...

รางจืดที่เป็นของ อ.ย. เนี้ยเนาะ...ของบริษัทที่ใชน้ั้น ใช้งบประมาณของยาเสพติดได้มา...(อ๋อ อัน

นี้ก็คือเหมือนไม่ใช่งบบุหรี่โดยตรง) อือ ไม่ใช่งบบุหรี่...ใช้งบของยาเสพติดที่เค้าจัดสรรมาให้...

สมมุตวิ่าปีนี้เค้าจัดมาให้ 1 แสน...พี่ก็จะคุยกับพี่คนนั่น ปี๋นี้หมดล่ะเด้อ...อ่า ซื้อมาเพราะมันเป็น

ตัวชว่ย” 

รหัส 0313-7-249...251...253...255 “ของยาเสพติด…(แล้วแบ่งมาหื้อบุหรี่) เออน่าจะเป็น

จะเอียะ กองยาเสพติดเข้ามากองในสารเสพติด บุหรี่จะอยู่โตยกัน…เหล้าบุหรี่มันอยู่โตยกั๋น ของ

ป้าเขามันท าตึงเหล้าบุหรี่…(แล้วเฮาก็แบ่งงบมาจัดสรร)อืม” 

รหัส 0511-5-175...178 “มีของงบบ าบัดยาเสพติด โครงการต่างๆ เงินบ ารุงรพ. เงินของ

เครือข่ายสุขภาพ เงินของ สสส. มีเงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอก…(แล้วถ้าผู้ป่วยเปิ้นมาฮับ

บริการนี่เปิ้นเสียค่าใช้จ่ายก่อคะ) บะเสีย ตามสิทธิการรักษาเปิ้น บัตรทอง หรอื เบิกได้” 

รหัส 0711-5-180 “งบประมาณในการใช้ในเรื่องของบุหรี่ ก็จะมีงบของยาเสพติด ซึ่งจะเป็นงบ

ของจังหวัดเค้าส่งมาให้ อาจจะมีการจัดการบริหารเรื่องของยาเสพติด รวมถึงสุราและบุหรี่ แล้ว

ก็สารเสพติดตัวอื่น” 

 งบประมาณจาก สสส. สสจ. ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0513-4-145 “ส่วนมากจะเป๋นงบของจัง๋หวัดลงมา หื้อคลินิกโดยเฉพาะตามปีงบประมาณ 

อืมม บ่ะแน่ใจว่าจะเป๋นของบุหรี่โดยเฉพาะนี่มีก่อ แต่สุรานี่มี ต้องถามงบแหมก าอ่ะ ว่ามีของ

บุหรี่โดยเฉพาะก่อ เพราะปี้บ่ะแนใ่จ ปี้ว่าน่าจะเป๋นงบเหล้ามากกว่า งบบุหรี่บ่ะน่าจะมี” 

รหัส 0813-1-13...16...18…20…22…24…26…29 “ตางนี้เป็นของโรงบาลเองเจ้า แต่ว่างบก็จะได้

สนับสนุนจากสสจ. ก็เพิ่งมาได้ปี๋นี้หนาแต่ว่าปี๋ก่อนตี้ท า โรงบาลปลอดบุหรี่ขยายสู่ชุมชนจะเป็น

งบจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่...แต่หลังจากนั้นก็เป็นงบของโรงบาลเอง…(ได้มานักก่อ

ค่า ของมูลนธิิตีเ้ปิ้นสนับสนุนตอนแรก) 30,000 เจ้า...(อันนี้เปิ้นหื้อเฮามาบริหารจัดการเองหรือ

เปิ้นมีเกณฑ์อะหยั่งตี้เฮาตอ้งมายะจะใดผอ่ง) เกณฑ์คือว่า คุณจะต้องจัดสถานที่หื้อเหมาะสมใน

การบ าบัด...แล้วก่อมสีถานที่สิ่งแวดล้อม แล้วก่อมหีนังสือ มีสื่ออะหยังตี้สนับสนุนเฮา...(แล้วอัน

นี้เปิ้นได้ก าหนดระยะเวลาหื้อเฮาก่อ) ตอนนั้นคือ 1 ปีเจ้า...คือหลังจากนั้นก็บ่าได้งบสนับสนุน

เนาะ แตเ่ปิ้นก็จะมกีารตดิตามอย่างกับว่าสนับสนุนสื่อหื้อเฮาอี้เจ้า คือส่งวารสารหรือว่าส่งสื่อตี้

เฮาต้องการมา ก็คือว่าขอไปตางเปิ้นได้เด้อเจ้า...(แล้วจากนี้เป็นงบจาก สสจ.ตี้มาแตน แม่นก่อ

เจ้า) เจ้า งบ สสจ. นี้คืองบในการติดตามดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดแต่ แต่ก าลังหาเพิ่งมาเนี้ย แต่ก็

คือก่อนหน้าฮั้นพอดีว่ามาฮับนี้คือปี 53 เปิ้นโอนมาจากเวชกรรมเนาะเจ้า แต่ก่อนหน้าฮั่นตี้ฮู้นี้
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คือเวชกรรมกับคลินิกโรคเรื่อรังเปิ้นจะได้งบจาก สปสช. แต่ส่วนนี้บ่าสามารถหื้อรายละเอียดได้

เพราะว่าบ่าฮู้หลักเนาะมันหลายปีแลว้” 

- การน างบประมาณไปใช้ (ใช้ผลติน้ ายาบ้วนปาก ยาอมมะแว้ง) ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0813-9-307…311...313 “งบนี้เพิ่งได้รับ แต่ก่อนๆ คอืรวมไง คอืยาเราผลิตเองเนาะตึง ยา 

น้ ายาบ้วนปาก และก็ยาอมก็คือใช้งบบ าบัดเนาะ เพราะว่าตี้นี้จะได้จัดสรรจากงบยาเสพติดหื้อ 

เฮาก็ท าเป็นแบบว่าบ าบัดยาและสารเสพติดเนาะ มันก็เลยรวมได้ว่าหื้อเภสัชไปซื้อยาอมบ่าแว้ง

...รวมจะอีเ้อาเจา้ แล้วก็แผน่พับก็ได้รับการสนับสนุนถึงเวลาเดียวอาทิตย์หน้าเปิ้นก็ส่งมา...ส่วน

ใหญ่เปิ้นจะส่งมาหื้อหนา เพราะว่าเปิ้นจะขึน้ท าเนียบไว้เหมอืนว่าเฮาไปอันนีข้องเปิ้น ก็จะมาหื้อ” 

 จุดแข็งในการให้บริการ  

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง 

ในด้านจุดแข็งของแตล่ะพื้นที่ให้บริการคลนิิกเลิกบุหรี่สามารถแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

บุคลากรมีทักษะ มศีักยภาพ มั่นใจและพร้อมให้บริการบ าบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ จากการ

ที่ผ่านการอบรมทักษะการใหค้ าปรึกษาเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0111-14-449 “ผู้บริหารเค้าก็จะสนับสนุนเราในการที่จะส่งเราไปเทรนอะไรใหม่ๆการ

พยาบาลการดูแล และอีกอย่างคือทีมของเรา คือทีมที่ผ่าน basic counseling มาหมดทุกคนละ 

ฉะนั้นเราไม่ตอ้งไปตั้งต้นใหม ่เออ ทีมที่ผ่านการท า counseling เนี่ยมันจะท าให้  การท างานด้าน

บุหรี่มันง่าย คือเวลาเราจะ intervention กับเคสเนี่ย เราจะรู้เลย ถ้ามันลังเลเนี่ย เมินเฉยเนี่ย

แสดงว่ามือถือมันยังไม่เสีย ฉะนั้นเราแค่ give information มัน เราก็จะรู้สเปกคนไข้ ซึ่ง basic 

counseling พวกนี้เราผ่านมาหมด เราก็จะเดาๆได้ว่าตอนนี้อยู่ใน stage ที่ 2 3 4 เราก็จะให ้

intervention ได้ถูกกับ stage ของคนไข้ การประเมิน stage of change ในตัวคนไข้ที่มารับบริการ

ที่เราเนี่ยถือเป็นจุดแข็งของที่นี่  เราจะรู้ว่าผู้มารับบริการอยู่ในจุดไหน เราก็ไม่ใช่รีบรักษานะ ถ้า

เมินเฉยมากๆก็อัญเชิญกลับบ้านไปก่อน แตว่่าพยาบาลยินดีถ้าคุณจะกลับมาใหม่”  

รหัส 0611-7-234 “จุดแข็งก็คือเราเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เหมือนกับว่าบูรณาการไปกับงาน

ประจ าของทุกๆคนให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถท าได้ ไม่ใช่ว่าคลินิกเลิกบุหรี่อย่าง

เดียว เจา้หนา้ที่ทุกคนรับทราบนโยบาย ทุกที่ก็คือสามารถท า 2A ส่งมาให้เราได้ แล้วก็อีกอย่าง

มีการส่งต่อจากรพสต. เป็นระบบเครือขา่ยเดียวกัน มันก็จะครอบคลุม” 

รหัส 0612-5-162 “คือบุคลากรของเฮาผ่านการอบรมหมดเนาะก่อเลยเห็นความส าคัญว่า

คนไข้ควรจะได้รับการบ าบัดสูบบุหรี่ โดยเฉพาะคลินิก NCD จะเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วที่ต้องถาม

และส่งมาหาปี้ และมีเจา้หนา้ที่ที่ท างานด้านนีม้านานท าให้รูว้่าต้องท าจะใด” 
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รหัส 0811-7-275...277...279...281 “จุดแข็ง น่าจะทุกจุดตี้มีจุดคัดกรอง...ละน้องคนนั้นเขาก็

พร้อมตี้จะรับคนไข้เลย ถ้าคนไข้มา เพราะถ้าเกินบ่รับวันนี้ พรุ่งนี้คนไข้เกิดเปลี่ยนใจบ่เลิกจะยะ

ใดอ่ะ...จุดแข็งคือ ทุกๆตี้มีการคัดกรอง ละน้องเขาพร้อมรับคนไข้ เปิ้นตั้งใจวันนี้ วันนี้ก็ต้อง

พร้อมหือ้บริการเปิ้นเลย...(เฮาพร้อมจะตั้งรับอิ๊เนาะ) ใช่” 

สถานที่ให้บริการมีความพร้อมในด้านทรัพยากร  มีจัดการระบบบริหารในการบ าบัด

เพือ่การเลิกบุหรี่ที่ด ีและมีคุณภาพบริการ  

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0112-6-201 “จุดแข็งก็คือใครก็ได้สามารถ walk in เข้ามา ก็ให้บริการทุกคนนั่นแหละ 

แล้วก็มันฟรีเนาะเพราะอยู่ในระบบการรักษาอยู่แล้ว พร้อมจะให้ความช่วยเหลือหากผู้ป่วยมี

ปัญหาต้องการความช่วยเหลือ มียาสนับสนุนให”้ 

รหัส 0711-5-184 “จุดแข็ง จุดเด่นก็อาจจะมีในเรื่องของการให้การคัดกรอง ก็คือคนไข้ที่มารับ

บริการที่โรงพยาบาลของเราทุกรายก็จะมี Pop-up ขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้องผ่านการคัดกรอง

บุหรี่ทุกรายว่าสูบมั้ย ถ้าสูบก็จะถามว่าอยากเลิกมั้ย ถ้าอยากเลิกก็จะแนะน ามาที่คลินิก อีก

อย่างก็จะเป็นการให้บริการภายในคลินิก เนื่องจากเราก็จะมียา มีชาหญ้าดอกข้าวให้ ถ้าสมมติ

ว่าคนไข้อยากได้ยาช่วยเลิก เราก็จะมีบริการมีคลนิิกตรงนีอ้ยู่” 

รหัส 0813-10-316…320…323 “จุดแข็งของเฮาก็น่าจะเป็นการน าสมุนไพรมาใช้ แต่ว่าก็บ่าได้

เก็บตัวเลขชัดเจนหนา วา่ได้ผลก่ออี้เนาะ เพราะว่าจากการสอบถามคนไข้บอกว่ากินชาแล้วเป็น

จะใดผ่อง บางคนก็ว่าเฉยๆ บางคนก็ว่าดีบ่าอยาก แต่ว่าก็ยังบ่ามีตัวเลขชัดเจน…ก็น่าจะเป็น

ค าแนะน าส่วนใหญ่เฮาเน้นหื้อเปิ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฮาเอง ก็เหมือนกับว่าเฮาสร้าง

แรงจูงใจเนาะ ถ้าปฏิเสธมาเฮาจะต้องย่ะจะใด ก็คือตอ้งปฏิบัติตามหลักการตี้เอาไปเฮียนมา...(5 

R) ตามนี้นสรา้งแรงจูงใจ” 

สถานที่ให้บริการเอื้อต่อการเข้าถึงระบบบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ เนื่องจากระยะทาง

จากคลินกิบ าบัดโรคเรือ้รังไปยังคลินิกเลิกบุหรี่ไม่หา่งไกลนัก ท าให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ 

และจ านวนผูม้ารับบริการมไีม่มากจนเกินไป ท าให้บุคลากรมเีวลาให้บริการบ าบัดอย่างเต็มที่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0211-27-907...909...913 “ก็คือเฮาหื้อบริการมันใกล้เนาะ ใกล้พื้นที่ แล้วก่อคนไข้

มารับบริก๋านยังบ่นักเตือ้...ยังบ่าเยอะแยะเหมือนโรงบาลที่นั่นเตื้อล่ะก่อเป็นอะหยังตี้อยู่ในนี้ one 

stop อยู่ในนี้ห้องแลปห้องหยัง คือมันค่อนข้างจะสะดวกแหนะ ค่ะ ทางสะดวกละคนไข้บ่านัก 

ตอนนี้ก่าคือจุดตี้ว่าการมา การหื้อบริก๋านของเฮาเนี้ยระยะเวลาบ่าเมิน รอคอยบ่าเมิน...ถ้าเปิ้น
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มาก็คือ one stop service ในเนี้ย บ่าต้องไปตึกนั่นเน้อ ตึกนี้เน้อ ยังโรงบาลที่นั่น ค่ะ ส่งต่อกัน

เป็นทอดๆ คนไข้จะบ่าถึง ล้าเหี่ยก่อน กับการเดินไป” 

บุคลากรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และการให้ค าปรึกษาเลิกบุหรี่มีความยืดหยุ่น 

ส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีในการบ าบัด ผูป้่วยมีความสบายใจที่จะเข้ารับบริการ  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0212-8-288…295 “จุดแข็งเหรอคะ จุดแข็งก่อคือหนึ่งอยู่ในชุมชนคือใกล้ ใกล้ตัวใกล้ใจ๋

คนไข้ เนาะคะเนาะอั้นละก่อเจ้าหน้าที่ตี้อยู่นี้เป๋นเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว อ่า จะฮู้จักกับ

คนไข้ในพื้นที่เป๋นอย่างดี เฮาจะฮู้ว่าใครสูบบ่ะสูบ บางทีเปิ้นฮู้อยู่ละคนไข้เดินมา เจ้าหน้าที่ตี้นี้ฮู้

อยู่ละ เปิ้นก่อจะแนะน าเฮา เนาะเจ้าเนาะ แล้วแหม       อันนึงก่อคือว่า ระยะเวลาในการหื้อบ

ริก๋านมันสั้น ยังกับตะเกี้ยคนไข้  มาก่อสามารถตี้จะไปงานศพต่อได้ ซึ่งถ้าเปิ้นต้องไปโฮงบาล

พะเยาเนาะซึ่งจะเป๋นสิบกว่ากิโล อ่าละก่อระบบบริการแหมเกือบทั้งวันอี้แหนะ อ่า มันเป๋นอะห

ยังตีเ้ปิ้น ยะหื้อเปิ้นเข้าถึงเฮาได้ยาก ตี้นี้เปิ้นเข้าถึงเฮาได้ค่อนข้างง่าย ละกะความสัมพันธ์ จ๋ านว

นคนไข้ต่อเฮาก่อคอืมันจะน้อยจะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดี...มีเวลาหื้อเปิ้น เจ้า เปิ้นสามารถ

จะเลือกเมนูบริก๋านของเปิ้นได้ อ่า สมมติว่าเดี๋ยวเดียวปุ๊ดหน้าผมบ่ะได้มา ผมติดนู้นนั่นนี่ อ่ะถ้า

เอายาไปแหม แหมพุธได้ก่อ หรือจะใดอี้แหนะ หรือว่าปริมาณยาตี้หื้อสองเม็ดอี้เนาะปอก่อ 

ถ้าบ่ะปออยากจะเพิ่มหรอือยากจะลด เฮาหื้อเปิ้นเลือกเมนูของเปิ้นได้ตวย 

อืม เป็นแบบนั้น”  

รหัส 0812-7-209...215...217...220...222 “ข้อดีแหล่ะ หนึ่งก็คือมีคลินิกหื้อชัดเจนเนาะ แล้วก็

มีเจ้าหน้าที่ตี้เปิ้นมีความฮู้เฉพาะเรื่องนี้อี้แหนะ แล้วก็เป็นคนตี้มีอัธยาศัยดีแหนะ คนไข้มาแล้ว 

เปิ้นยอมมาอี้แหนะ และก็กลัวจะได้มาป่ะหมออี้แหนะ จุดเด่นของเฮาหนาก็คือคนรับผิดชอบเฮา

มีความฮู้และก่อมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มันเป็นนโยบายเนาะ นโยบายตั้งแต่ตางบนล่ะ บ่าหื้อสูบ

บุหรี่ในสถานที่ราชการเนาะก็คือเรื่องนี้ก็ช่วยได้นักหนา ท าหื้อคนนี้ลดบุหรี่ไปนักเลย เพราะบ่า

ใจ้ไปไหนก็สูบอี้เนาะ ก็คือท าหื้อบางครั้งถ้ามาโรงบาลจะบ่าสูบละ เออมันก็ช่วยได้นักหนา ปี้ว่า

นโยบายนี้ก่าส าคัญ...(นโยบายนี้ก็ส าคัญ เหมือนว่าถ้ามันยิ่งเข้มข้น มันจะท าหื้อดีขึ้น) ใจ้ๆ...(ตะ

กี้ถามปี้คนนั้น เปิ้นว่า เออ การลดบุหรี่นีก้็เหมือนช่วยลด cost ในการรักษาโรคเรื้อรัง) ใจ้ COPD 

มาครั้งหนึ่งเนาะถ้าเปิ้นเป็น exacerbate ก็คือระยะสุดท้ายแล้วเนาะ เดีย๋วก็มาโรงบาล เด๋ยวก็มา

โรงบาล นั่นน่ะ cost สูงหนา ยาพ่นต้อง 2 อย่างเนาะ...(ยาพ่นสเตรียรอยด์กับขยายหลอดลม) 

เออะ นั่นเนาะ ยาพ่น 2 อย่าง...ข้อดีอย่างอื่น ตี้ว่าข้อดีของโรงบาลเฮาก็คือ ทุกจุดก็ฮู้ว่าตี้นี้เฮา

บ าบัดอีแ้หนะ ก็ท าหื้อมช่ีองทางแนะน าเจ้าหนา้ที่สามารถแนะน าบริการหื้อคนไข้ได้เข้าถึงบริการ

ได้ดเีนาะ” 
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ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญ ใหก้ารสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านระบบบริหาร บริการและ

ด้านจติใจ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0513-5-173 “(งบประมาณต่างๆ แต่ถ้าเรารู้สาเหตุ ว่ามาจากสูบบุหรี่ปุ๊ป ก็อาจจะลด

เรื่องพวกนี้ลงได้...แล้วผู้บริหารเปิ้นยินดี) ยินดีๆ เปิ้นเห็นความส าคัญ มันสามารถลดต้นทุนได้

ด้วย เค้าก็ชอบ” 

 จุดอ่อนในการให้บริการ 

ขาดความตอ่เนื่องในระบบการตดิตามผูป้่วย (A5) ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ

ของผู้ป่วยน้อยลง โดยภาพรวมนั้นโรงพยาบาลทั้ง 8 แหง่ มีปัญหาการตดิตามการให้บริการเพื่อ

เลิกบุหรี่ในพืน้ที่ใหบ้ริการจังหวัดพะเยา 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0611-7-238...242 “จุดอ่อนก็คือ ระบบการติดตาม ซึ่งบางทีทุกคนมีงานประจ าเนาะ ก็

จะให้โทรศัพท์ตาม ให้จดหมายไป บางทีจดหมายอาจไม่ได้รับบ้าง ที่ติดตามบางทีโทรไปเค้าก็

เปลี่ยนเบอร์บ้าง ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามอยู่ แล้วอีกจุดนึงก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่ 

loss ไป …(แล้วเราได้จัดการยังไงคะ คนไข้ที่ loss ไป) เนี่ยคะก็ให้เครือข่ายตามอีกที แต่พูดยาก

เนาะ เพราะบุหรี่นี่มันบางคนเค้าไม่อยากเลิก ตอนแรกหมอบอกให้เลิกก็ฮึกเหิมอยาก เลิก แต่

พอไปอยู่บ้านสิ่งแวดล้อมเนาะเจอเพื่อเจออะไร ตัวควบคุมมันก็ยาก เพราะฉะนั้นก็คือมีกลับไป

อย่างเงี้ยค่ะ” 

รหัส รหัส 0711-2-55 “ในส่วนของเราก็จะขาดในส่วนของการติดตาม เรายังท าได้ไม่เต็มที่ใน

เรื่องของการติดตามเนื่องจากคนไข้ เพราะตัวคนไข้ก็เป็นปัจจัยหลัก” 

รหัส 0711-5-189 “ที่มันมีปัญหาก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องการติดตามอ่ะคะ หนึ่งก็อาจจะมา

จากคนไข้อ่ะเนาะที่เค้ามาล าบาก ติดตามยาก เพราะว่าจะมาตามนัด ตามที่เรานัดอ่ะ ท าได้ยาก 

สองบางทีคนไข้ในเรื่องของแรงจูงใจหรอืว่าเห็นถึงความส าคัญน้อย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งท าให้ไม่มา

ตามนัดของเรา อกีอย่างก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้ท าการติดตาม การตดิตามที่ชัดเจน 

คือมแีนวทางละแตม่ันท าได้ยาก ช่อทางการท าการตดิตามมันท าได้ยาก” 

รหัส 0712-5-185 “จุดอ่อน พี่ว่ามันเป็นเรื่องของการติดตาม เพราะพี่ไปรื้อดูระเบียนเก่าเนี่ย 

ถึงคนไข้จะมีประวัติอยู่ก็จริง แต่การติดตามเราไม่ได้ท าเป็น database โดยรวมเนาะ เลยยังไม่รู้

ว่าคนไข้มากี่ครั้งแล้ว หรือเป็นสีเขียว เหลือง แดง อะไรเงี่ย เรายังไม่ได้แบ่ง rate คนไข้ออกเป็น

อย่างนัน้ พี่ว่ามันยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่ออยู่อ่ะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ก าลังท าใหม่เนาะ เอาจริงๆ

แล้วสิ่งที่เราต้องปรับคือช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปทางผู้บริหารโรงพยาบาลของเราเค้าจะปรับให้มี
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คลินิกปรึกษาคุณภาพ อ่า เค้าก็จะให้เราท า database ของคนไข้เอาไว้ ว่าคนไข้มากี่ครั้ง rate 

คนไข้เป็นยังไง แลว้เค้าจะต้องวัดว่าคนไข้ที่เลิกไม่ได้เพราะอะไรยังไง เค้าจะมีมาตรฐานนั้นมาจับ

อยู่ค่ะ แตต่อนนี้ยังไม่ม”ี 

รหัส 0811-7-283…285…288 “จุดอ่อนน่าจะเป็นคนไข้เนาะ ความต่อเนื่องของคนไข้...ตี้เฮา

ตามยาก ซึ่งมันบ่ต่อเนื่องเพราะมันบ่เห็นพิษภัยแต้ มันบ่เหมือนยาบ้าตี้สมองเปิ้นเสื่อม แต่มันก็

เป็นโรคตี้มันอ่อนแอ มันน้อย มันเป็นโรคตี้ค่อยๆเป็น…(เออ มันบ่เป็นทันที ) มันบ่ใช่กินละชัก

แงกๆ มันก่อยไป” 

รหัส 0813-10-325 “ปัญหาคือว่ามีเรื่องของการติดตามเนี้ยเจ้า ตี้ว่าบ่าค่อยได้ข้อมูลมากกว่า

ว่าคนไข้ได้ผลดีจะใดอย่างเอี้ยะเจ้า หนึ่งก็คือบุหรี่มันบ่าใช้ว่าเป็นบังคับ        อี้แหนะ อย่างเฮา

ท างานยาเสพติดยาเสพติดจะโดนบังคับโดยกฎหมาย คนไข้จะต้องมา follow-up เฮา ตามตี้เฮา

นัด ถ้าบ่ามามันก็จะมีข้อหนึ่งตี้เป็นกฎล็อกไว้ แต่บุหรี่มันก็จะมีเฮาติดตามบ่าได้เนื่องจากคนไข้

เนี้ยบ่าได้มาตามตี้เฮานัด ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังหรอืผูสู้งอายุ นัดตามตี้เฮาก าหนดบ่าได้” 

ทรัพยากรส าหรับการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ไม่เพียงพอ (ยา สื่อหรอือุปกรณ์) 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0311-4-131 “เราก าลังคิดกันในทีมวา่อยากให้มียาเข้ามาช่วยด้วยครับ เพราะเห็นว่าที่อื่นๆ 

มีการใช ้Nortrip ด้วยครับ” 

รหัส 0312-3-77 “เมื่อก่อนเรามีชาชงและน้ ายาบ้วนปากเนาะ แต่ตอนนี้มันหมดไปเราเลยให้แต่

ค าแนะน าแล้วบอกว่าให้ไปอมมะนาวมันก็สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ลงได้ รวมถึงใบ

มะละกอ และพวกสมุนไพรที่คนไข้สามารถหาได้ง่ายๆ รวมถึงพวกลูกอมต่างๆ”  

รหัส 0312-3-101...104 “ถ้าเรามีความพร้อมในการรักษาเราคงท าอะไรได้มากขึ้น เพราะคนไข้

บางคนบอกว่าพอเค้าเลิกสูบแล้วเค้าจะหงุดหงิดเค้าอยากได้ยาเข้ามาช่วย ซึ่งเราก็ช่วยเค้าใน

ตรงนี้ไม่ได้...(แล้วเราได้มีการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวกับยา ว่ายาหมดนะอะไรแบบนี้มั้ยคะ) 

ค่ะ เราได้มีการแจ้งไปแล้วว่ายาหมด เราแจ้งไปในส่วนของห้องยาเนาะ แต่ห้องยาเค้าก็บอกว่า

ยาหมดสต๊อก เค้าก็ไม่ได้จ่ายมาให้ ก็ยังไม่มกีารได้รับยามาเพิ่ม” 

รหัส 0412-5-138 “เรื่องงบประมาณนีไ้ม่เท่าไหร่ ก็มีบ้างแบบสื่อ อุปกรณ์ อาจจะมีไม่พอ ถ้ามี

พร้อมกว่านีก้็อาจจะดี” 

บุคลากรบางคนขาดความมั่นใจในการให้บริการเนื่องจากไม่ได้ผ่านการอบรม และขาด

การพัฒนาข้อมูลความรูใ้ห้เป็นปัจจุบัน 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0313-8-284…286 “(ละปัญหาบุคลากรเรื่องบ่มั่นใจ บ่พร้อมหื้อค าปรึกษา) ก็จะมี เพราะ

มันก็จะมีทุกคนไปอบรมมาทุกจุด คล้ายๆเป็น brief สั้นๆ…แต่บางคน อย่างกับป้า 5A 5R ป้าบ่

ได้ไปมา counseling เบื้องต้น ป้าก็เลยศึกษาไปคนเดียว บ่ได้ไป 5A 5R กับเปิ้นนะ แต่บางครั้ง

น้องเปิ้นลาวันจันทร์-ศุกร์ เฮาก็ท าเบื้องต้นหื้อเปิ้นได้ คัดกรอง ละก็เก็บใบนี้หื้อเปิ้น ความ

ต่อเนื่องความตีจ้ะเป็นเจ้าของงานมันยังน้อยอยู่” 

รหัส 0612-5-165 “ถ้าเป็นด้านเจ้าหนา้ที่ก่อคอืมันบ่ะค่อยได้ไปรีเฟรชเนาะเรื่องบุหรี่” 

ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล ท าให้ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม และ

พัฒนาระบบบริการที่ก่อให้เกิดการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-12-382 “จริงด้านการเก็บข้อมูลเราไม่ได้บกพร่อง แต่เรายังไม่ได้น าข้อมูลที่มีมา

วิเคราะห์ผล จริงๆเราต้องวิเคราะห์อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน แล้วต้องมีข้อมูลไว้ ที่เราท าทุก 3 

เดือนเพราะเราถูกกระตุ้น” 

รหัส 0412-4-132...136 “ก็จะมีเรื่องการติดตามการประเมิน ก็จะเป็นห่วงข้างหน้าตรง OPD 

บางทีเค้าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาและคนไข้อาจจะรีบ บางทีแค่รอก็รอนานแล้วเนอะไม่อยากไปต่อ

ละ จะห่วงตรงนั้นมากกว่า เพราะตรงนี้บางทีเป็นแล้วมีตัวอย่างโรคให้เห็นแล้ว การเลิกจะง่าย

กว่าข้างหน้าที่คนยังอาการไม่หนักยังไม่มีอาการของโรค เค้ามาตรวจแล้วสูบบุหรี่แล้วก็ไม่เห็น

เป็นอะไร...(เหมือนว่าไม่มีโรคแทรกซ้อนที่แสดงให้เห็นชัด เค้าก็อาจจะไม่ตระหนักเท่าคนที่มี

อาการมาแล้ว) ใช่ เพราะตรงนีค้ือตรงปลายแลว้” 

จุดให้บริการเลิกบุหรี่ขาดก าลังคนในการให้บริการ  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0212-8-299...306 “จุดอ่อนของการหื้อบริก๋านตี้นี้แม่นก่อเจ้า กะคือเจ้าหน้าที่เฮามีสอง

คนหลักเนาะ ถ้าเกิดติดประชุมติดอบรมติดหยังอี้แหนะ มาคนเดียวก่อคือค่อนข้างจะมา

ล าบากหมอืนกัน ในการมาคนเดียว หรอืว่าฮับงานเหมอืนกั๋น ถ้ามีค่ายยาเสพติด ทั้งสองคนเป๋น

วิทยากร เฮาก่อจะเลื่อนเวลาคนไข้ติ๊ดนี้ก่อบ่ะได้      บริก๋าน ก่อจะเป๋นแหมติ๊ด เฮาก่อจะมีแผน

ในก๋านหื้อบริก๋าน...(อ่า แล้ว อ่าได้มีการจะมีวางแผนแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มบุคลากรหรืออะหยัง

จะใดก่อคะ ในก๋านท างาน เอี่ยคะ) อ่อ เจ้า กะคือถ้าสมมติมันมาถึงจุดๆหนึ่ง ตี้ว่าเออ เฮามาบ่ะ

ได้หลายๆอย่าง อาจจะวางแผนกับก๋องก๋าง ประสานงานกับฝ่ายก๋างพยาบาล เพื่อจะขอคน

มาจว้ยตรงนี ้หนะเจ้าอีเ้นาะ” 
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นโยบายของโรงพยาบาลจะเน้นความส าคัญในแต่ละหน่วยงานโดยเป็นองค์รวม ซึ่งจาก

การสัมภาษณ์พบว่าโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะเรื่องของการบ าบัดเพื่อการเลิก

บุหรี่เพียงอย่างเดียว แตย่ังรวมถึงการบ าบัดในเรื่องสุขภาพจิต สุรา และยาเสพติดดูแลควบคู่ไป

ด้วย ท าให้บางโรงพยาบาลขาดบุคลากรที่รับผดิชอบด้านบุหรี่โดยเฉพาะ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-10-324 “คือพี่ก าลังมองอย่างนี้นะว่า เอิ่ม บุหรี่ โอเคเรามีปัญหาเรื่องของตัวชี้วัด 

ตัวเลขสวยๆนะ แต่ว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องการตามคนไข้หรอก แต่ถ้าถามในความรู้สึกพี่ลึกๆ พี่

มองว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักมาก่อน เจ้าภาพเค้าต้องเห็นความส าคัญของการเลิกบุหรี่ 

เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุ ท าให้โรคก าเริบ เพราะฉะนั้นเค้าก็จะเป็นคนตามแบ่งเบาภาระเราไป

นิดนงึ เออ เยอะเลยแหละ” 

รหัส 0411-11-366 “อยู่ที่การติดตาม จะว่าเวลาที่เรามีให้น้อยก็ไม่ใช่นะ เวลาเราก็มี ปัญหา

การติดตามอยู่ที่การขาดคนรับผิดชอบหลัก คือบุคลากรเราน้อยอ่ะนะ แค่นั้นเอง เพราะว่าเรา

ไม่ได้มีการส่งบุคลากรมารับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะ เค้ามาเรื่องของงานสุขภาพจิตยาเสพติด

โดยรวม” 

พบว่าการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เป้าหมายหลักในการท างาน บุคลากรขาดความตระหนัก เอา

จรงิเอาจังกับการบริการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ เนื่องมาจากทุกโรงพยาบาลที่ให้การบ าบัดเลิกบุหรี่

จะอยู่ในคลินกิจิตเวช ท าให้มกีารตัง้เป้าหมายหลักในการท างานหลากหลาย 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0313-8-276...279 “ป้าสังเกตมานี้เรื่องบุหรี่มันไม่ค่อยมีใครเอาหยังจริงจัง มันบ่เหมือน

เอดส์ สุรา บุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของสารเสพติด แต่เฮาบ่ได้โฟกัส...มันโฟกัสตรงนี้น้อย ตรงฮั่นน้อย 

ละก่อก๋านตีเ้ฮาจะลงไปหื้อเปิ้นหยุดบุหรี่นะ มันเป็นอะหยังตี้บังคับเฮาบ่อได้” 

 อุปสรรคและการด าเนินการแก้ไข 

ผูร้ับบริการหรอืผูป้่วยขาดนัด ไม่ยอมมาเข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ ด้วยเหตุผลต่างๆ 

เชน่ ไม่มีเวลา นัดแล้วไม่ยอมมา ไม่มีใครมาสง่มาโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็น

ต้น 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คือ จุดคัดกรองต้องมีการคัดกรองทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาเข้ารับ

บริการ หาพบว่าผู้ป่วยสูบบุหรี่หรือเคยเข้ารับบริการเลิกบุหรี่แล้วขาดนัด ควรมีการ

ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งต่อผูป้่วยเข้ารับการบ าบัด 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0511-6-207...210 “มีคนไข้ขาดนัดเหมือนกัน บะอยากมา บะมีใครมาส่ง ระบบการรี

เช็คเฮาก่อมีปัญหาเหมือนกัน เขามีคนไข้เลิกบุหรี่ถือว่าอยู่ในมือเฮาละ แต่กว่าจะฮู้ว่าคนไข้คนนี้

ขาดนัดก่อเมนิละ บะได้อัพเดทเป็นปัจจุบัน…(จากปัญหาที่ผ่านมาเฮามกีารแก้ไขอย่างใดพ่องคะ) 

ปี้เขาแก้ไขตามสถานการณ์ แล้วมีการบูรณาการงานทั้งเรื่องของแบบฟอร์ม การจัดตาราง

คลินิกตามบริบทของคนไข้ เช่น ถ้าคนไข้มาผิดนัดแล้วในใบนัดมาคลินิกเลิกบุหรี่ปี้เขาก็จะส่งไป

ไปรับยาเบาหวานความดันโตย รูปแบบอื่นๆบ่ได้มีหยังมากกว่านี้ งานเฮาเหมือนเป็นงานเล็กๆที่

เชื่อมกับงานอื่นๆมากกว่าเนาะ ส่วน ER ถ้าคนไข้เกี่ยวกับยาเสพติด เครียดจะมีระบบส่งต่อมา” 

รหัส  0611-8-245 “จากตั วคนไข้ เอง เรื่ อ งการติดตาม ระบบการติดตาม ” 

รหัส 0612-5-165 “แต่ถ้าเป็นด้านคนไข้คือมันเป๋นเรื่องยากที่เปิ้นจะมาหาเฮาบ่อย หารถหา

หยั ง  คื อ เศรษฐกิ จ เปิ้ นก่ อบะค่ อยจะดี  ผู้ สู งอายุ ก่ อต้ อ งหื้ อลู กหลาน เปิ้ นมาส่ ง ” 

รหัส 0711-2-55 “ในส่วนของเราก็จะขาดในส่วนของการติดตาม เรายังท าได้ไม่เต็มที่ในเรื่อง

ของการติดตามเนื่องจากคนไข้ เพราะตัวคนไข้ก็เป็นปัจจัยหลัก” 

รหัส 0811-8-283...285 “จุดอ่อนน่าจะเป็นคนไข้เนาะ ความต่อเนื่องของคนไข้...ตี้เฮาตามยาก 

ซึ่งมันบ่ต่อเนื่องเพราะมันบ่เห็นพิษภัยแต้ มันบ่เหมือนยาบ้าตี้สมองเปิ้นเสื่อม แต่มันก็เป็นโรคตี้

มันออ่นแอ มันนอ้ย มันเป็นโรคตี้ค่อยๆเป็น” 

รหัส 0812-7-234...237 “(แล้วจากอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆ เอี้ยค่ะ เฮาจะมีการแก้ไขจะ

ใด) แก้ไขก็คือตอนนี้เนาะ ก็หื้อทางนี้เนาะ หื้อนัดตามนี้เปิ้นเลยแล้วตางบนเวลาคัดกรองก็ต้อง

พยายามถามบุหรี่ ถ้ายังเลิกบ่าได้หรือว่ายังสูบอบู่ก็ต้องส่งมา ก็คือการแก้ไขตอนนี้ อย่าง

เอี้ย…(ประสานกัน หือ้ความสะดวกมากขึ้น) เจ้า ละก่ะหือ้ทุกจุดเฝา้ระวังแนะ วา่ถ้าคนไข้มานี้ โอ่

ยังบ่าได้มาคลินิกนีเ้ตื่อก็ส่งมา มันจะบ่าได้ lost” 

รหัส 0612-5-165…175 “แต่ถ้าเป็นด้านคนไข้คือมันเป๋นเรื่องยากที่เปิ้นจะมาหาเฮาบ่อย หารถ

หาหยัง คือเศรษฐกิจเปิ้นก่อบะค่อยจะดี ผู้สูงอายุก่อต้องหื้อลูกหลานเปิ้นมาส่ง...ถ้าเป็นเรื่อง

การติดตามบะต้องมารพ.ก่อได้ เน้นหื้อเปิ้นประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพราะคนไข้ชอบไป ใช้

วิธีการโทรศัพท์ สว่นเรื่องเจ้าหนา้ทีอาจจะต้องศกึษาความรู้เพิ่มเตมิเอง” 

การประชาสัมพันธ์การให้บริการเพื่อการเลิกบุหรี่ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนไม่

ทราบว่าโรงพยาบาลมีการบริการเลิกบุหรี่  ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คือ ต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เข้าถึงชุมชนได้ง่าย เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน รพสต. ฝากผ่าน 

อสม.ชุมชนจากการติดตามเยี่ยมบ้าน และการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน 

เป็นต้น 
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ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0211-27-926 “(แล้วอาจากเหมือนปัญหาตี้ว่า คนน้อยยังเอี้ยะค่ะ เฮาได้มีแบบว่าตี้จะ

แก้ไขหรือด าเนินการพัฒนาอะหยังจะใด  เจ้าค่ะ) ก็มีการประชาสัมพันธ์ฝากบอก เปื่อนบอก

เปื่อนเนาะ คนตี้มาเลิกมาบ าบัดเนี้ย อา ไปชี้ชวนไปแนะน าคนในชุมชนตี้มีการสูบบุหรี่ปู้นอ่ะ หื้อ

เข้ามาประชาสัมพันธ์ผ่านตางหน่วยราชการเนาะ...ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอหัวหน้าส่วน

ราชการ แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่ตี้อยู่ในโรงบาลเฮาต๋วย แล้วก็คนไข้ตี้มารับ

บริการเฮาบอกต่อกั๋นไปแล้วก็มีถ้ารพสต.อื่นๆ ตีเ้ปิ้นจะจัดอบรมอย่างเอี้ยะ เกี่ยวกับบุหรี่หนาค่ะ 

เฮาก็ไปอู้ความฮู้สรา้งความเข้าใจ๋ ล่ะก๋าประชาสัมพันธ์ไปในตั๋ว ในงาน” 

รหัส 0212-8-312 “อ่อ จุดตี้อยากจะท าแหมอันนึงกะคือ เรื่องของก๋านประชาสัมพันธ์ หื้อมัน

ทั่วถึง หื้อนักขึ้นกว่านี้นะคะ เจ้าบางทีเป๋นเรื่องของ ก๋านบอกต่อ หรือว่าก๋านตี้เจ้าหน้าที่ฮู้แต่ว่า

คือเจ้าหน้าที่ตรงส่วนของอนามัยยังบ่ะฮู้ มันบ่ะสามารถตี้จะไปกระจายข่าว  เฮา อยากจะ

ประชาสัมพันธ์หื้อนักขึ้น อ่า หื้อคนไข้เยอะๆตี้จะได้ฮับฮู้ข่าวของเฮาในก๋านมาใช้บริก๋านตี้นี้มาก

ขึน้ ตีอ้ยากจะท าแหม แต้ๆ  นะ” 

รหัส 0212-9-318…323 “ช่าย ในก๋านแบบคัดกรองคนไข้มาหื้อเฮา หรอืก๋านจัดหาคนไข้สง่มา

หื้อเฮา หรอือะหยั่งเอีย้เจ้า อยากจะ อยากจะท าตรงนี้หื้อเยอะขึ้น แต่มันข้อจ๋ ากัดด้วยเวลาพ้อง 

ด้วยงาน ดว้ยอ่ะหยั่งหลายๆอย่าง เฮาท าได้บ่ะเต็มที่ แต่สิ่งตีอู้้กันก่อคือ เฮาอยากจะท าตรงนี้หื้อ

นักขึ้น บางทีวางแผนว่าเฮาอยากจะไป สมมตติ๋อนบ่ายเฮาเข้าไปแตล่ะตี ้แต่ละสอ. แตล่ะสอ.ไป

ประชาสัมพันธ์โครงก๋านเฮาตรงนี้อีห้นะ แตย่ังท าได้บ่ะถึงขนาดนั้นเตือ้ เหอะ...อบรม อสม.เรื่อง

นีเ้หมอืนกันอี้แหน ่เฮาหื้อความฮู้เปิ้นละก่อประชาสัมพันธ์ตัวนี ้ก่อมคีนเข้ามา” 

ในโรงพยาบาลขนาดทั่วไปยังขาดจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ผูใ้ห้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจใหเ้กิด

การเลิกบุหรี่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0112-7-219...223...226 “ขาดการ follow up ส่วนใหญ่อุปสรรคมาจากตัวคนไข้ จาดเรา

ไม่ค่อยมีหรอก เพราะมาที่จิตเวชนี่ก็มาได้ตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่พี่พยาบาลเค้าขอให้มาในวัน

จันทร์ อังคาร พุธ เพราะตามหมอได้ แต่ถ้าวันอื่นจะไม่มีหมอให้มาสั่งยาให้ จุดข้อเสียอีกอย่าง

หนึ่งคือการไม่มีจิตแพทย์ที่ดูแลคลินิกนี้โดยตรง...ตอนนี้ก็มีแพทย์มาขอทุนไปเรียนต่อของ

โรงพยาบาลอีก 2 ปีกว่าก็จะกลับมาประจ าที่นี่ละ น่าจะท าให้การท างานดีขึ้น และเรื่องการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานน่าจะดีขึ้น  เพราะว่ามีเฮดช่วยประสานงานน่าจะดีขึ้น...(แล้วใน

ส่วนของคนไข้ที่ขาดการติดตามนี่เราจะแก้ไขหรือท าอย่างไรได้บ้างไหมคะ หรือเป็นสิ่งที่ขึ้นกับ
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ตัวเขา) ขึ้นกับตัวเขานะ เพราะว่าเราจะไม่บังคับให้เค้ามาเลิกบุหรี่ เราอาศัยความสมัครใจ ก็

เก็บเป็นสถิติเคสที่มาตามนัด จะมีแนวโน้มที่เลิกบุหรี่หรอืลดบุหรี่ได้ดขีึน้กว่าพวกที่ขาดนัด” 

รหัส 0112-7-219...223...226 “ขาดการ follow up ส่วนใหญ่อุปสรรคมาจากตัวคนไข้ จากเรา

ไม่ค่อยมีหรอก เพราะมาที่จิตเวชนี่ก็มาได้ตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่พี่พยาบาลเค้าขอให้มาในวัน

จันทร์ อังคาร พุธ เพราะตามหมอได้ แต่ถ้าวันอื่นจะไม่มีหมอให้มาสั่งยาให้ จุดข้อเสียอีกอย่าง

หนึ่งคือการไม่มีจิตแพทย์ที่ดูแลคลินิกนี้โดยตรง...ตอนนี้ก็มีแพทย์มาขอทุนไปเรียนต่อของ

โรงพยาบาลอีก 2 ปีกว่าก็จะกลับมาประจ าที่นี่ละ น่าจะท าให้การท างานดีขึ้น และเรื่องการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานน่าจะดีขึ้น  เพราะว่ามีเฮดช่วยประสานงานน่าจะดีขึ้น...(แล้วใน

ส่วนของคนไข้ที่ขาดการติดตามนี่เราจะแก้ไขหรือท าอย่างไรได้บ้างไหมคะ หรือเป็นสิ่งที่ขึ้นกับ

ตัวเขา) ขึ้นกับตัวเขานะ เพราะว่าเราจะไม่บังคับให้เค้ามาเลิกบุหรี่ เราอาศัยความสมัครใจ ก็

เก็บเป็นสถิติเคสที่มาตามนัด จะมีแนวโน้มที่เลิกบุหรี่หรอืลดบุหรี่ได้ดขีึน้กว่าพวกที่ขาดนัด” 

โรงพยาบาลขาดงบประมาณในการจัดช้ือยา 

โรงพยาบาลบางแหง่ขาดยาที่ใช้ในการบ าบัด จึงท าให้การรักษาจะใช้วิธีการบ าบัดไม่มีการใช้ยา

บ าบัดร่วม มีเฉพาะการพูดจูงใจเท่านั้น ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0312-3-101...104 “ถ้าเรามีความพร้อมในการรักษาเราคงท าอะไรได้มากขึ้น เพราะคนไข้

บางคนบอกว่าพอเค้าเลิกสูบแล้วเค้าจะหงุดหงิดเค้าอยากได้ยาเข้ามาช่วย ซึ่งเราก็ช่วยเค้าใน

ตรงนี้ไม่ได้...(แล้วเราได้มีการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวกับยา ว่ายาหมดนะอะไรแบบนี้มั้ยคะ) 

ค่ะ เราได้มีการแจ้งไปแล้วว่ายาหมด เราแจ้งไปในส่วนของห้องยาเนาะ แต่ห้องยาเค้าก็บอกว่า

ยาหมดสต๊อก เค้าก็ไม่ได้จ่ายมาให้ ก็ยังไม่มกีารได้รับยามาเพิ่ม” 

การตลาดบริษัทขายบุหรี่จูงใจให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ โดยการแต่งกลิ่น แต่งรส

ให้ยั่วยวนใจ ท าให้ผู้สูบติดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น แต่เลิกยาก ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คือ ต้องมีการ

พัฒนาระบบจัดการบริหาร ภายในคลินิกเลิกบุหรี่ให้มีมาตรฐาน และให้การบ าบัดอย่าง

ครบถ้วนทุกกระบวนการ ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่สนับสนุน และระบบบันทึกความต่อเนื่องใน

การรักษาผูป้่วยเอง 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0411-11-370...373 “จะมองในแง่เชิงสังคมก็คือ ตราบใดที่บุหรี่เป็นยาเสพติดที่ถูก

กฎหมาย แล้วเจ้าของโรงงานบุหรี่ยังมีการโฆษณา หรือมีอะไรใหม่ๆ มากลิ่นเย้ายวนใจทุก

รูปแบบอ่ะ นั่นเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงมโหฬารเลย คือมันซื้อง่าย…(จากปัญหาการติดตามค่ะ พี่

คิดว่าในอนาคตคิดว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะ) ถ้าพี่มองตอนนี้ ก็ต้องขอบอกว่า

ขอบคุณที่มากระตุ้น คือของเรามีไรมา ถ้ามีใครมาสนใจเรา เราก็รู้สึกเอ๊ะตาม เราขาดตรงนี้นะ 
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เราก็มองวา่เราคงต้องแก้อ่ะ จุดอ่อนถ้าบอกว่าในเรื่องเชิงสังคมเราท าอะไรไม่ได้ แต่ในส่วนของ

เราเอง ก็คุยกับน้องในแผนกว่าลองเอาเครื่องเป่าปอดมาดูสิ เราอาจต้องมาดูมาทบทวน แล้วคง

ต้องคุยกันในกลุ่มงาน วา่ประเด็นนี้เราขาดตรงนี้นะ เราจะอะไรยังไงได้บ้าง แต่ถ้าพี่มองลึกจริงๆ

จะเป็นเรื่องของระบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลว่าจะยังไง เพราะการจะพึ่ง HosXP พึ่งได้แหละแต่

ต้องใช้เวลาในการไปดู และการดู HosXP ทั้งหมดเนี่ย บางทีตอ้งพึ่งศูนย์ข้อมูล พึ่งศูนย์คอม แล้ว

ก็ออกมาแบบนี ้นี่พี่เข้าไปหา มันตอ้งมเีวลา” 

ความกังวลใจในสถานที่ให้บริการเลิกบุหรี่เมื่อพูดถึง คลินิกจิตเวช บางคนยังมีความคิด

ในด้านลบ ในการเข้ารับบริการเพราะยังมีความเข้าใจที่ผิด เกี่ยวกับ คลินกิจิตเวช อยู่มาก ซึ่งคน

ทั่วไปมักมองว่าคนที่ต้องไปหาหมอจิตเวชนั้นเป็นคนมีปัญหาทางจิต อาการสติฟั่นเฝื่อน พูดจา

ไม่รู้เรื่อง หรือที่เรียกว่าคนบ้า จึงไม่อยากมารับบริการเลิกบุหรี่ข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์

ในการแก้ไข คือ ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลินิกจติเวช  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0511-2-46 “คนไข้บางคนจะบะมั่นใจ๋มาคลินิกปี้ บะไค่อยากมาตึกเหลือง (ตึกสุขภาพจิต 

จิตเวช) แต่ถ้าคนไหนจะใดก่อบะเลิก คลินิกพิเศษจะประสานงานบอกปี้เขาว่าขอส่งคนไข้มาปะ

หมูป่ี้เขา” 

รหัส 0511-6-197 “บางคนบะอยากมาคลินิกปี้ เพราะชื่อคลินิกบอกยี่ห้อ เพราะบะอยาก

เสียเวลาเมนิเขาแค่ไค่อยากได้ยาความดันแลว้กลับบ้าน เหมอืนถูกบังคับหือ้มาหอ้งนี่” 

ในพืน้ที่ใหบ้ริการเลิกบุหรี่ (รพ.) เป็นพืน้ที่ ที่มกีารเพาะปลูกยาสูบ เป็นการเอื้อให้

ประชากรในพืน้ที่สูบกันมาก 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม (พืน้ที่.ปลูก จุน) 

รหัส 0512-5-138...140...143...145...147 “พี่ว่าเป็นพื้นที่มากกว่า เพราะพื้นที่นี้เขาท ายาสูบ 

อ าเภอนี้เขาท ายาสูบส่วนใหญ่...ชาวบ้านก็จะสูบกันเยอะ เราก็ท าอะไรเค้าไม่ค่อยได้เพราะมัน

เป็นอาชีพของเค้า มันก็เลยเป็นอ าเภอที่มีคนไข้หอบหืดแล้วถุงลมโป่งพองเยอะ...น่าจะอันดับ

หนึ่งเลยนะ ถ้าเทียบกับประชากร…(แล้วอาชีพเกี่ยวกับยาสูบเป็นอาชีพหลักของคนในอ าเภอนี้

เลยหรอคะ) ใช่สว่นใหญ่เนาะ...ใช ่พืน้ที่ อาชีพเราจะไปยุ่งเค้าไม่ค่อยได้” 

นโยบายด้านการบริหารการเงินของโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการให้บริการคลินิก

เลิกบุหรี่ เนื่องมาจากงบส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้คลินิกยาเสพติดโดยภาพรวมมากกว่า เพราะ

เป็นกลุ่มคนไข้ที่มปีริมาณมากกว่า 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0712-5-193 “ผูบ้ริหารเค้าก็ไม่อะไรอยู่แล้วเนาะ ถ้าเราเสนอไปว่าตรงเนี่ยส าคัญนะ ต้อง

ประกาศนา้ เค้าก็โอเคก็ได้ไม่คอ่ยมีปัญหาอะไร เรื่องงบนี่คาดเดาไม่ได้ว่าจะมามากหรือน้อย แต่

ก็สามารถใช้ในคลินิกได้ แต่ก็ไม่เยอะนะเพราะยังไม่สามารถสั่งซื้อของเข้าคลินิกได้ คิดดู แต่ใน

การท าแผ่นพับ หนังสอื สตกิเกอร์ ท าการติดตามนี่ท าได้โอเค แต่ว่ามันก็ไม่พอเท่าไหร่เนื่องจาก

เราต้องท าการจัดสรรให้คลินิกยาเสพติดอื่นด้วย พวกยาบ้า พวกสุรา พวกนั้นก็คือคนไข้จะมี

ปริมาณเยอะกว่าคลินิกบุหรี่ เงินจะถูกผลักไปท าในด้านน้ันมากกว่า” 

 โอกาสในการพัฒนา 

สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน เช่น การประสานการท างานร่วมกับ รพสต. 

ผา่น อสม. ในการตดิตามผูป้่วยในชุมชน ท าใหส้ามารถติดตามได้งา่ยขึ้น เข้าถึงได้มาก และ เกิด

ความตอ่เนื่องในการรักษา  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-15-494...497...506 “แต่บุหรี่เนี่ยอันที่เราจะพัฒนาก็คือในเรื่องของการตามนะคะ 

อีกอันนึงที่เราจะช่วยเหลือคนไข้ได้ก็คือว่าย่นระยะเวลาในการบ าบัดให้สั้นขึ้น…(เหมือนถ้ายิ่ง

นานเค้าจะยิ่งไม่อยากเข้าร่วมหรอคะ) ยิ่งนานยิ่งจะท าให้มีความรู้สึกหลาย visit มันจะอ่อนอก

อ่อนใจ ฉะนั้น เราต้องการอะไรที่มันชาร์จคนไข้ได้แบบ แล้วก็มีคนตามให้ ก็คือการสร้างให้รพ

สต.ตาม คือส่งรายชื่อไปให้รพสต.ตามระบบเงี้ยนะคะ ตามนายคนนี้ๆหน่อย ส่วนอันนี้เป็นที่

ผูบ้ริหารเราคดิไว้อยู่ ว่าบางทีเค้ามาติดตามงานบุหรี่เราไม่มีการเชื่อมกับชุมชน เอ้า เราก็ยกชื่อ

คนไข้บุหรี่ไปให้ชุมชนตามให้ ส่วนใหญ่เราก็จะตามแค่ 6 เดือนพอ นี้เราหนึ่งเค้ามาอยู่กับเรา

ครบ บ าบัด อ่า ของบุหรี่นี่เราการันดไีว้ที่ 4 ครั้งค่ะ ภายใน 4 เดือนจบนะ จบหน้างานเราเลยปิด 

ปิด job เราละเพราะภารกิจเราท าหน้างานให้จบ แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าจะไม่รู้ว่าเราตามแค่เนี๊ยะ 

เราก็จะตามได้แค่ 4 เดือนที่หน้างานเรา แต่หลังจากนั้นเราไม่ได้เอื้อเฟื้อในการตามออกไปข้าง

นอกอีก...(ถ้าอย่างรพสต.เนี่ยค่ะ บางผู้ป่วย NCD ที่เค้าไม่ได้มารับยาที่โรงพยาบาล เค้าโอนไป

รับยาที่รพสต. อันนั้นเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะ) ไม่รู้ ฉะนั้นเราก็เลยจะรับที่มันเป็นหน้างานของเรา

จริงๆ เราตกลงกันในกลุ่มงานเมื่อต้นเดือนเนียะ เราจะเอาให้อยู่กับเราภายใน 4 เดือนเนี่ยเรา

ดูแลครบภารกิจ แตเ่ราก็คิดว่าเราจะเชื่อมอยู่” 

การจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หรือสนับสนุนบุคลากรผู้ให้ค าปรึกษาหรือ

บ าบัดไปอบรมเพื่อให้มีทักษะ เพิ่มศักยภาพ มีความมั่นใจและพรอ้มให้บริการจูงใจเพื่อเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0211-27-937…939…941…943…950  “ตอนนี้วางแผนว่าขอมีพยาบาลเฉพาะทางยาเสพ

ติดเพิ่มขึ้นแหมคนนึง ตอนนี้เฮาจะส่งปี้คนนั้นไปอบรม...เพราะปี้คนนั้น เนี้ยอยู่อนามัยมาก่อน...
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ก าลังพึ่งเข้ามาในปี๋งบนี้ มาประมาณเดือนมิถุนาอยู่ เออเดือนยังแน่ะ ตี้ผ่านมาเนี้ย...ยังบ่าถึงปี๋

เตี้ยเนาะปี้คนนั้นมา ก าลังจะส่งปี้คนนั้นไปเทรนเรื่องของพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด...ใช่ เจ้า 

ก่ะปี้คนนั้นไปได้องค์ความรู้อะหยังมา ปี้คนนั้นก็จะสามารถมาเป็นตั๋วหลักในงานอาจจะต่อไป ปี้

คนนั้นมาอยู่นี้อี้เนาะ ปี้อาจจะอยู่ปู้น อี้แนะค่ะ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก...เจ้า ก็ ก็คงจะมีการ

ประชาสัมพันธ์บอกต่อกั๋นไปเรื่อยๆ ตอนนี้พอเข้ามาแล้วเนี้ย ส่วนใหญ่ต าบลห้วยแก้ว มาทุก

ต าบลนั่นแหล่ะค่ะ แล้วก็ส่วนมากผู้น าอะหยังก็มีการประชุมกันเนาะ เน้นย้ าหื้อเปิ้นบอกต่อมัน

งาน งานของเฮานี้ถ้าอู้ถึงการเลิกบุหรี่เนี้ย มันก็อยู่ตี้คนต๋วย ถ้าอู้ถึงคนรุ่นใหม่บ่าเดี่ยวนี้อาจจะ

สูบน้อยลง นะค่ะ เนาะ แต่ว่ามันจะเหลือคนรุ่นกล๋างๆ รุ่นวัยท างาน หรือว่ารุ่นตี้สูงอายุ ซึ่งบาง

คนเนี้ยเปิ้นก็จะประกอบอาชีพหยังเปิ้นส่วนใหญ่เนี้ยค่ะล่ะก็อั้นเวลาตี้เข้า ก็คือมาด้วยโรคอะ

หยังเอีย้ และเฮาจะสกัด เฮาไปประชาสัมพันธ์ไปบอกกล่าวเปิ้น ชี้ชวนเปิ้นเข้ามาว่ามารับฟังเหีย

ก่อน ถ้าบ่าเลิกบ่าเป็นหยัง แต่ถ้าเมื่อใดคิดเลิกกะมามันเป็นหยังตี้รอได้แหนะค่ะ มันบ่าใดเป็น

ฉุกเฉินหรอือุบัติเหตุอะหยังเอีย้ ตีม้ันนั่นนอกจากเกิดโรค โรคเรื้อรังตี้หยัง COPD มัน มันลุกลาม

ขึ้นมาก่อหื้อเกิดมีผลกระทบต่อชีวิต เปิ้นก็หนักแต่เฮาพยายามจะสอดแทรกเข้ามากับโรคเนี้ย 

มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหนา ถ้ายังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่เนี้ยโรคความดันโลหิตสูงมันก็มี

ความรุนแรงนักขึ้นเนาะ ก่อหื้อเกิดอัมพฤต อัมพาตอะหยังก่อว่าไป” 

พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อการวิเคราะห ์หรอืประมวลผลให้ดยีิ่งขึ้น 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0312-2-40 “จะมีการบันทึกลงในแบบฟอร์มการคัดกรองนี้ แล้วมีสมุดบันทึกข้อมูลของ

คลินิก แล้วก็มีการบันทึกลงโปรแกรม และก าลังคิดว่าจะท าระบบการจัดท า Data เพื่อที่ว่าทุก

แผนกสามารถดึงขอ้มูลไปใช้ได้ เพราะทุกวันนีเ้ราตอ้งมานั่งคดิใหเ้ค้าอยู่เลย...เราจะกรอกข้อมูล

ลงไปตามแบบฟอร์มของโปรแกรม Hosxp เลยตรงช่องของ social health มันจะมีให้กรอกอยู่ว่า

ต้องกรอกอะไรบ้าง เชน่ มาครั้งที่เท่าไหรแ่ล้ว เมื่อวันที่เท่าไหร่ ได้รับอะไรไปบ้างแล้ว” 

รหัส 0312-3-107 “ตอนนี้ที่คิดๆ กันอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกข้อมูล ว่าจะมีการเก็บข้อมูลแล้ว

จะน าข้อมูลมาวิเคราะหผ์ลเป็นสถิต ิซึ่งก าลังปรึกษากันอยู่ ในส่วนของเรื่องการรักษาก็ก าลังคุย

กับแพทย์และเภสัชเรื่องการอยากจะใช้ยาเข้ามาช่วยรักษาด้วย และมีแผนว่าจะเปลี่ยน

โครงสรา้งงานให้เป็นทั้งเชงิรุกและเชงิรับโดยจะเข้าไปร่วมมือกับชุมชนอะไรด้วย โดยจะมีการท า

กิจกรรมรว่มกันพร้อมกับการเก็บข้อมูลและร่วมกับกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวอะไรด้วย” 

 ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัดพบทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ จ านวนคนคัดกรอง จ านวนผู้เข้ารับบริการ อัตราการ

สูบลดลง อัตราการเลิกได้ จ านวนคนไข้ตดิตามได้ และจ านวนบ าบัดครบกี่ราย โดยโรงพยาบาล
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ทั้งหมดในจังหวัดพะเยา มีการใช้ตัวชี้วัดจากจ านวนอัตราการเลิกได้ของผู้บ าบัดมากที่สุดเป็น

จ านวน 7 แห่ง รองลงมาจะเป็นตัวชี้วัดจากจ านวนผู้เข้ารับบริการ จ านวน 5 แห่ง ล าดับต่อมา

จะเป็นจ านวนคนไข้ตดิตามได้และอัตราการสูบลดลง อย่างละ 3 แห่ง ตัวชี้วัดจากจ านวนคนคัด

กรอง 2 แหง่ และตัวชี้วัดจากจ านวนบ าบัดครบกี่ราย จ านวน 2 แหง่ (ดังแสดงในตารางที่ 10) 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0111-11-366 “งั้นคนไข้ chronic disease ที่สามารถกลับมาที่เราได้ เราก็ตั้งต้นการรักษา

ใหม่ก็คือ จัดว่าเป็นความ success ของเรา แล้วเราก็เลยไม่ได้วัดจริง แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาคนมา

ตามงานเค้าจะดูความส าเร็จของการเลิกบุหรี่ แต่จริงแล้วความส าเร็จของเราคือการที่ยอดมัน

อยู่ไม่หายไปไหน โทรได้ ตามได้ เรียกได้” 

รหัส 0313-8-299...301...303 “ตัววัดร้อยละคนตี้เข้ามารับบริการ จ าบ่ได้ละ...มีเลิกได้กับ

จ านวนผูค้ัดกรอง ถ้าจ าบ่ผิดหนา...ม ี2 อัน” 

รหัส 0611-3-84 “ก็ดูปริมาณของคนที่มาเข้ารับบริการกี่คน แล้วเราบ าบัดไปแล้วผลลัพธ์เป็น

อย่างไรบ้าง ก็คือ เลิกได้ ลดลง ภายใน 1 ปีเงี้ยค่ะ” 

รหัส 0612-5-182 “ตัวชี้วัดคือ บ าบัดครบกี่ราย บ าบัดครบแล้วไม่กลับไปเสพซ้ ากี่ราย นัดที่

ติดตามได้จนครบ1ปีกี่ราย ซึ่งมันก่อจะน้อย” 
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ตารางท่ี 10 แสดงตัวชี้วัดผลส าเร็จของคลินิกบริการเลิกบุหรี่ 

 

 

 

รหัสโรงพยาบาล 
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 ประโยชน์จากการมบีริการเลิกบุหรี่ 

 ประโยชน์จากการมบีริการเลิกบุหรี่ภายในโรงพยาบาล พบว่าท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายใน

การรักษาผู้ป่วยที่มีสาเหตุของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่เกิด

จากการสูบบุหรี่ ลดการกลับเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลของ ( re-admission) ท าให้ผู้ป่วยมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  อีกทั้งลดผลกระทบในการสูบบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อบุคคลรอบ

ข้าง 

ลดภาระค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการรั กษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ส า เหตุ ขอ ง โ รคที่ เ กิ ด จากการสู บบุ ห รี่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0112-7-244 “(แล้วมีประโยชน์ที่โรงพยาบาลได้รับอย่างไรบ้างคะ) ช่วยลดอัตราการ

เจ็บป่วยและอัตราการตายในการสูบบุหรี่ readmit บ่อยใช่ไหม COPD หอบไรพวกนี้เพราะว่าสูบ

บุหรี่ บางคนก็เป็นโรคนอนไม่หลับ สูบบุหรี่จัด บางทีก็น็อค ต้องมาโรงพยาบาล การมีคลินิก
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ให้บริการเลิกบุหรี่ก็ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยซ้ าซ้อน  หรือว่าโรคแทรกซ้อนลงไปได้ ลด

อย่างเช่นที่บ้านพ่อสูบบุหรี่ใช่ไหม ก็มีเด็กอยู่ในบ้านด้วย ก็ลดอัตราการเป็นภูมิแพ้ของลูกหรือคน

ในบ้านก็จะมีสุขภาพที่ดดี้วย จะเป็นผลประโยชน์ที่เรามองไม่เห็นแตพ่ี่ก็จะถามเค้านะว่าบ้านอยู่กี่

คนยังไง มีใครสูบบ้างไม่สูบบ้าง เพราะว่าถึงคนที่เลิกที่มาหาเรา แต่คนที่บ้านยังสูบก็จะยังได้รับ

นิโคตินจากคนอื่นไปอาจไปกระตุน้ให้สมองหลั่งสารมีอาการอยากบุหรี่ไม่หายสักที ทางที่ดีก็พา

คนที่บ้านมาเลิกด้วย ก็มีคนนึงที่เลิกแล้วดีก็มีการพาคนที่บ้านมาเลิกด้วย หรือบางคนก็ยังเลิก

ไม่ได้ก็ยังสูบอยู่เหมอืนกัน บางคนเค้าก็เลี่ยงไม่ได้เพราะหนา้ที่การงานของเขา สังคมเค้าสูบบุหรี่

กัน เพื่อน ไม่ใช่เราไม่บอกเค้านะ แตม่ันท าไม่ได้ ต้องเข้าใจเค้าด้วย” 

รหัส 0411-12-392 “พี่ว่าประโยชน์ก็ตกอยู่ที่คนไข้ อ่อ คือคนไข้กลุ่มเป้าหมายลดสูบบุหรี่ ก็มี

การบริการแบบนี้ ภาวะโรคแทรกซ้อนก็ลดลง การรักษาก็ลดลง หมายความว่า การรักษาโรค

นั้นๆก็ลดลง อย่าง COPD แทนที่จะมา readmit บ่อยๆ ถ้าเค้าหยุดสูบบุหรี่ได้ เค้าก็ไม่ต้องมา 

readmit บ่อย ก็ลดงบประมาณ อันนี้คือประโยชน์โดยตรงของโรงพยาบาลนะ ประโยชน์โดย

อ้อมก็พอประกาศเป็นนโยบายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งโรงพยาบาล ก็นะอยู่ตรงไหนก็สูดหายใจ

ได้ง่ายขึ้น สามารถบอกญาติที่มาสูบบุหรี่ได้ว่ามีนโยบายอย่างงี้น้า ทั้งโรงพยาบาลไม่มีที่สูบละ

นะ แต่ก่อนมีเขตสูบบุหรี่ที่ญาติเรือนพักคนไข้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว อันนี้พี่ว่าเป็นประโยชน์ พูดถึง

คลินิกฟ้าใสอยู่กลุ่ม แล้วงานบุหรี่ก็เป็นของ สสส. ดว้ยที่เค้าไฟท์กันมา เป็นงานที่ไฟท์ยากนะ แต่

เค้าก็พยายามนะ แต่พี่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้จะยิ่งหนัก พี่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้มันจะไม่เข้าถึงโรงพยาบาล

เลยนะ เค้าก็ยังไปไกลตัว พอกลุ่มพวกนี้มาก็จะพยายามดึงโรงพยาบาลเข้าไปท า ก็ไปมั่ง ไม่ไป

มั่ง แตก่็ยังดเีนาะ ” 

รหัส 0512-5-156...159 “อย่างน้อยมันก็ลดต้นทุนอะไรหลายอย่างทั้งยา ในกรณีคนไข้ที่มีโรค

ถุงลมโป่งพองหรือว่าหอบหืดถ้าเค้าเลิกบุหรี่ได้ พวกนี้ตัวยาก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายทางด้าน

สุขภาพก็จะลดลง คุณภาพชีวิตเค้าก็จะดีขึ้น ก็จะมองประเด็นตรงจุดนี้มากกว่า…(มองไปที่ตัว

คนไข้ของเราได้ประโยชน)์ ใช่” 

รหัส 0513-5-177 “ก่อลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคอื่นอี้เนาะ และมีกระแสจากชาวบ้านมี

ก๋านบอกต่อหื้อมาเลิกบุหรี่อันนีค้ือผลพลอยได้อะเนาะ”  

รหัส 0612-5-184 “มันจะช่วยลดต้นทุนการรักษาเนาะ อย่างเช่นคนไข้เบาหวาน หืดหอบ ถ้า

เปิ้นเลิกบุหรี่ได้เนี่ยยาที่เปิ้นจะใช้ก่อจะลดลง โรคแทรกซ้อนก่อจะลดลง” 

รหัส 0711-6-220 “อย่างน้อยเนาะก็เป็นส่วนของโรคเรื้อรัง โรค NCD เราจะมีปัญหาในเรื่อง

ของการที่คนไข้มา readmit จากการที่เค้ามานอนซ้ า มาบ่อยอ่ะคะ เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งคือ

คนไข้มีปัญหาในเรื่องของการสูบบุหรี่ ซึ่งถ้าสมมติว่าลดตรงนี้ได้ การกลับมานอน     
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โรงพยาบาลของคนไข้ก็จะลดลง ก็คือคลินิกก็จะพยายามไปลดพวกนี้ แล้วก็อีกอย่าง             

ก็คือในเรื่องของนักสูบหน้าใหม่ที่เค้ามีโครงการที่จะออกไปโรงเรียน  เนี่ยโรงเรียนเปิดก็จะ

ออกไปในเรื่องของสุรา บุหรี่ เพราะเดี่ยวนี้เราก็จะให้ความรู้ในส่วนของช้ัน ม.ต้นละ                         

โดยความส า เ ร็ จมั นขึ้ นอยู่ กั บ ปั จจั ยหลายอย่ าง เลย  โดยตั วผู้ ป่ ว ย เป็นหลัก เลย ” 

รหัส 0712-6-206 “มันมปีระโยชน์มากอยู่นะ คือว่ามันก็ดีกว่าที่แบบว่าคนไข้ติดบุหรี่แล้วส่งผล

ต่อโรคเรือ้รังเนาะ คือว่ามันตัดปัจจัยได้ ถ้าสมมติวา่เค้าตัดได้หรือเลิกได้ ปัจจัยโรคต่างๆมันก็จะ

ดีขึ้นเนาะ แข็งแรงขึ้น เรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาของโรงพยาบาลก็จะลดลงด้วย ถ้าสมมุติว่า

อาการเค้าดีขึ้น” 

รหัส 0813-11-361…365 “มันก็จะเหมือนการลด cost ในการดูแลคนไข้แหมเนาะ เพราะว่า

ประโยชน์ของเขาคอืการลดการใชย้าตัวตี้ อย่างคนไข้ hypertension ถ้ายังสูบบุหรี่อยู่ เวลาความ

ดันขึ้นหมอก็เพิ่มยาหื้อไปติ๊กๆ แต่บ่าได้ดูสาเหตุว่าเปิ้นเป็นอะหยังเนาะถึงจะว่ามีสิ่งกระตุ้น

เป็นอะหยังผ่อง…(เหมือนกับว่าเฮามาช่วยในการแก้ปัญหา) แล้วก็คือโรงบาลเฮาบ่าได้ไปฮักษา

อันนั้นเพิ่มก็จะลดไป” 

ป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ลดการกลับเข้ามารักษาตัวที่

โรงพยาบาลของ (re-admission) ท าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชวีิตดีขึน้ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0311-4-139 “ก็ได้ประโยชน์คือคนไข้ที่มาก็คงสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ไปได้บ้างครับ ถึง

บางรายจะเลิกไม่ได้ แตล่ดได้เยอะก็ถือวา่โอเค อย่างนอ้ยการด าเนินไปของโรคของผู้ป่วยก็โอเค

ขึน้” 

รหัส 0312-4-116 “ลดปัญหาโรคแทรกซ้อนของ NCD ลงไปได้ คนไข้ก็จะสุขภาพดีขึ้น สามารถ

คุมความดันคุมอาการของคนไข้ได้ดี แล้วถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน การรักษาก็จะดีขึ้นและช่วยลด

เรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปด้วยคะ” 

รหัส 0313-8-305 “ถ้าอู้ถึงคลินิกมันก็มีประโยชน์ต่อคนไข้ แต่คนไข้จะรับได้แค่ไหน ที่จริง

คลินิกในโฮงบาล เบาหวานคลินิก บุหรี่ เหล้าก็ท าเพื่อผลประโยชน์กับเปิ้น แต่เปิ้นจะรับได้แค่

ไหน เหมอืนตีอ้้ายว่าถ้ามันบ่เจ็บแต้ๆ เปิ้นบ่เข้ามาหาเฮาหรอก บุหรี่นี้หนา บ่ต้องไปบอกเขาว่ามี

คลินิกเลิกบุหรี่ ละเขา้มาเน้อ เขาบ่เข้ามาหรอ ยาก” 

รหัส 0412-5-149 “ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ลดความรุนแรงของโรคอย่างเงี้ย อาการของคนไข้ก็

จะดีขึ้นอย่างคนไข้ asthma หอบหืดจะเห็นชัด แต่ COPD จะมีรอยโรคไปแล้วโอกาสที่จะเห็น

ความแตกต่างอาจมีน้อย แต่ถ้าเคสที่ยังสูบไปต่อเรื่อยๆ แล้วจบท้ายด้วย CA ก็จะเป็นตัวอย่าง

ให้เพื่อนๆ ” 
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รหัส 0511-6-224...228 “ท าหื้อคนไข้ได้รับบริการเป็นองค์รวมมากขึ้น เป็น one stop service 

ไม่ต้องผา่นไปหาหมอ สะดวกรวดเร็ว แล้วแต่สไตล์คนไข้ บางคนก่อบะอยากมา บางคนก่อชอบ

มาคลินิก แล้วเป็นการสร้างกระแสให้คนไข้เห็นความส าคัญของการเลิกบุหรี่ ละอ่อนสูบบุหรี่

น้อยลง…(ถ้าสมมติวา่เปิ้นมาบ าบัดสุราพร้อมบุหรี่ จะบ าบัดอะหยังก่อนกัน) บ าบัดพร้อมกัน แต่

ปี้จะหื้อเขาเลือกว่าจะเอาอันไหนก่อน อย่างเหล้านี่จะเลิกง่ายกว่าบุหรี่เพราะเหล้านี่กินเพราะ

เหงา แต่บุหรี่นี่มีเรื่องสารนิโคตินมาโตย บางคนบะได้กิ๋นบุหรี่แล้วเหมือนกินข้าวบะอิ่ม ปี้เขาจะ

แนะน าหื้อกินบะนาว เอามาอมไว้ข้างกระพุ้งแก้ม หรือเอาบะขามเปียกมากินหื้อมันส้มๆ ถ้าใจ

เขาไค่อยากเลิกแต๊โอกาสเลิกจะค่อนข้างสูง แต่ถ้ายังหนุ่มแน่นจะบะเลิกเตื้อขอแค่ลดก่อน 

เพราะเฮาต้องปรับตามคนไข้ ตามบริบทเขา บางคนเป็นคนไข้จิตเวชเขาสูบนัก เหมือนเป็น

ความสุขเล็กๆของเขา เป็นการระบายความเครียด เพราะฉะนั้นต้องเอาตามคนไข้ คนไข้เป็น

ศูนย์กลาง อย่างนอ้ยๆก็ลดลงก็ยังดี ใช้หลักจูงใจหื้อหันว่า ถ้าสูบแบบนี้ไปแห๋มน้อยจะบะดี หรือ

ท้าเขาว่า กึดก่อวา่สักวันจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเข้าไปในปอด คนไข้ก่อจะกลัว ” 

ของเราได้ประโยชน)์ ใช่” 

รหัส 0611-8-253...260 “ก็คือหนึ่งที่เจอคือตัวคนไข้ที่มารับบริการเนาะ สองเป็น

สถานพยาบาลซึ่งจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ บุหรี่ก็จะเป็นตัวชี้วัดเนาะ ถ้าหากเกิดว่า

มีปัญหาเรื่องบุหรี่มาก ก็สถานบริการเรามาตรฐานเนาะ บุหรี่ก็จะเป็นตัวช่วยชี้วัดในหลายๆงาน 

แล้วผลประโยชน์ก็คือถ้าเราช่วยกัน ก็ช่วยกันทุกงานอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยอ่ะค่ะ 

สามคือญาติ คือญาติก็จะได้รับถ้าเค้าเลิกได้ ชุมชน คือมันมีผลกระทบ ถ้ามีคนสูบหนึ่งคนก็มี

ผลกระทบกว้างไป ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ถ้าคนนึงเลิกได้ ก็คือจะเป็นเครือข่ายใหญ่ถ้า

คนๆนึงเลิกได้ ที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ตัวพี่เองก็มีความภาคภูมิใจเนาะ ถ้าเราบ าบัดแล้วคนๆนึงเลิก

ได้ หนึ่งคนเลิกได้ก็จะขยายไปเรื่อยๆ...(ก็เลิกยากเนาะคะ) ใช่เลิกยาก แต่ก็มีคนเลิกได้ คืออาศัย

หลายๆองค์ประกอบ เราก็ต้องมามองปัจจัยว่ามีตัวไหนเราอ่อน เราก็จะปรับให้มันดีขึ้นต่อเนื่อง

ไปเรื่อยๆ” 

รหัส 0712-6-206 “มันมปีระโยชน์มากอยู่นะ คือว่ามันก็ดีกว่าที่แบบว่าคนไข้ติดบุหรี่แล้วส่งผล

ต่อโรคเรือ้รังเนาะ คือว่ามันตัดปัจจัยได้ ถ้าสมมติวา่เค้าตัดได้หรือเลิกได้ ปัจจัยโรคต่างๆมันก็จะ

ดีขึ้นเนาะ แข็งแรงขึ้น เรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาของโรงพยาบาลก็จะลดลงด้วย ถ้าสมมุติว่า

อาการเค้าดีขึ้น” 

รหัส 0812-8-246…251 “ประโยชน์แหล่ะ ประโยชน์กับเจ้าหน้าที่อี้เนาะ ก็คือท าหื้อเฮามี

ช่องทางหื้อคนไข้เนาะ ละก่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนฮู้ว่า อ๋อคนไข้เนี้ยมาคลินิกนี้เน้อ สามารถหื้อ

ค าปรึกษา หื้อบริการคนไข้ได้เบื้องต้น ถ้าส าหรับผู้ป่วยเนี้ยปี้ว่าดีมากเลยเปิ้นจะฮู้ตี้อ็แหนะ ฮู้
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แหล่งว่า อ๋อวันนี้เฮาตระหนักแล้ว เฮาอยากลดอี้แหนะ เปิ้นก็สามารถมาได้ มีเจ้าหน้าที่ตี้มี

ความรูใ้นเฉพาะทาง มียาหื้อเปิ้นอย่างเอีแ้หนะคือบางครั้งก่าใจอย่างเดียวเนาะ มันอยู่ตี้ใจแหนะ

บางทีมันบ่าปอ...ใจนีห้นาบางที บางทีร่างกายมันทรมานเนาะ ต้องได้ยาได้หยังหื้อเปิ้นอี้แหนะก็

คิดว่าดีหนา ละก่ะจะลดการฮักษาตี ้COPD เนาะ สุดท้ายก็คือนั่นเนาะบ่าหื้อม ีCOPD รายใหม”่ 

ลดผลกระทบในการสูบบุหรี่ที่มผีลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0611-8-253...260 “ก็คือหนึ่งที่เจอคือตัวคนไข้ที่มารับบริการเนาะ  สองเป็น

สถานพยาบาลซึ่งจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ บุหรี่ก็จะเป็นตัวชี้วัดเนาะ ถ้าหากเกิดว่า

มีปัญหาเรื่องบุหรี่มาก ก็สถานบริการเรามาตรฐานเนาะ บุหรี่ก็จะเป็นตัวช่วยชี้วัดในหลายๆงาน 

แล้วผลประโยชน์ก็คือถ้าเราช่วยกัน ก็ช่วยกันทุกงานอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยอ่ะค่ะ 

สามคือญาติ คือญาติก็จะได้รับถ้าเค้าเลิกได้ ชุมชน คือมันมีผลกระทบ ถ้ามีคนสูบหนึ่งคนก็มี

ผลกระทบกว้างไป ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ถ้าคนนึงเลิกได้ ก็คือจะเป็นเครือข่ายใหญ่ถ้า

คนๆนึงเลิกได้ ที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ตัวพี่เองก็มีความภาคภูมิใจเนาะ ถ้าเราบ าบัดแล้วคนๆนึงเลิก

ได้ หนึ่งคนเลิกได้ก็จะขยายไปเรื่อยๆ...(ก็เลิกยากเนาะคะ) ใช่เลิกยาก แต่ก็มีคนเลิกได้ คืออาศัย

หลายๆองค์ประกอบ เราก็ต้องมามองปัจจัยว่ามีตัวไหนเราอ่อน เราก็จะปรับให้มันดีขึ้นต่อเนื่อง

ไปเรื่อยๆ” 

รหัส 0811-8-296…298…300…302 “ดีกะ เพราะเฮาขี้คร้านเหม็นบุหรี่...เออ คนไข้ดี เฮากะดี

โตย เจ้าหน้าตี้เฮาหนา มันหายใจผืด แต่คนไข้บางคนก็บ่ได้หนา asthma copd ...ดีต่อคนไข้ 

เจ้าหนา้ที่ ดีตอ่ญาต.ิ..บางคนก็บ่ใจ้ชอบ ญาตกิ็บ่ใจ้ชอบ” 

เจ้าหนา้ที่มคีวามภาคภูมใิจ 

รหัส 0611-8-253...260 “ก็คือหนึ่งที่เจอคือตัวคนไข้ที่มารับบริการเนาะ  สองเป็น

สถานพยาบาลซึ่งจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ บุหรี่ก็จะเป็นตัวชี้วัดเนาะ ถ้าหากเกิดว่า

มีปัญหาเรื่องบุหรี่มาก ก็สถานบริการเรามาตรฐานเนาะ บุหรี่ก็จะเป็นตัวช่วยชี้วัดในหลายๆงาน 

แล้วผลประโยชน์ก็คือถ้าเราช่วยกัน ก็ช่วยกันทุกงานอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยอ่ะค่ะ 

สามคือญาติ คือญาติก็จะได้รับถ้าเค้าเลิกได้ ชุมชน คือมันมีผลกระทบ ถ้ามีคนสูบหนึ่งคนก็มี

ผลกระทบกว้างไป ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ถ้าคนนึงเลิกได้ ก็คือจะเป็นเครือข่ายใหญ่ถ้า

คนๆนึงเลิกได้ ที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ตัวพี่เองก็มีความภาคภูมิใจเนาะ ถ้าเราบ าบัดแล้วคนๆนึงเลิก

ได้ หนึ่งคนเลิกได้ก็จะขยายไปเรื่อยๆ...(ก็เลิกยากเนาะคะ) ใช่เลิกยาก แต่ก็มีคนเลิกได้ คืออาศัย

หลายๆองค์ประกอบ เราก็ต้องมามองปัจจัยว่ามีตัวไหนเราอ่อน เราก็จะปรับให้มันดีขึ้นต่อเนื่อง

ไปเรื่อยๆ” 
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ผลการศึกษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา 

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษามาจากโรงพยาบาลที่มีบริการเลิกบุหรี่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดพะเยา จ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไป 

จ านวน 2 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จ านวน 24 คน (ร้อยละ 80.00) เพศหญิงจ านวน 6 คน (ร้อยละ 20.00) และ มีอายุระหว่าง 

28-79 ปี (เฉลี่ย 58.35 ปี SD=11.95 โดยมีดัชนีมวลกาย (Body mass index) น้ าหนักน้อยกว่า

มาตรฐานจ านวน 8 คน (ร้อยละ 26.80) น้ าหนักปกติจ านวน 16 คน (ร้อยละ 53.10) น้ าหนัก

เกิน 3 คน (ร้อยละ 10.05) และอ้วน 3 คน (ร้อยละ 10.05)   

เกือบกึ่งหนึ่งของผู้ช่วยที่เข้าร่วมงานวิจัย ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 13 คน 

(ร้อยละ 43.29) รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.33) ค้าขาย/เจ้าของ

กิจการ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.33)   รับจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.70) และ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.35)   

มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน จ านวน 24 คน (ร้อยละ 80.00)  

รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000- 15,000 บาท/เดือน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00)  มีรายได้

มากกว่า 20,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.65)  และมีรายได้ระหว่าง 15,000- 

20,000 บาท/เดือน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.35)   

ระดับการศกึษา พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ป่วยจบระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 18 คน 

(ร้อยละ 59.96) มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 จน (ร้อยละ 19.99) ไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 3 

คน (ร้อยละ 10.00) มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.35) ระดับ ปวส. จ านวน 1 

คน (ร้อยละ 3.35) และปริญญาตรี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.35) 

มีโรคประจ าตัวเป็น โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 11 คน (ร้อยละ 36.40) ถุงลมโป่ง

พอง จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.75) เบาหวาน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) หลอดเลือดและ

หัวใจ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.40) เบาหวานและความดันโลหิตสูง จ านวน 4 คน (ร้อยละ 

13.40) ซึมเศร้า จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.35) เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงและถุงลมโป่ง

พอง จ านวน 1 คน  (ร้อยละ 3.35) เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงและไขมันในหลอดเลือด

ผดิปกติ จ านวน 1 คน  (ร้อยละ 3.35)  

สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 40 ปี จ านวน 18 คน (ร้อยละ 59.85) ระยะเวลา 

10-20 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.75) ระยะเวลา 21-30 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.75) 

ระยะเวลา 31-40 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.65)  
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ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษานี้ปัจจุบันสูบทุกวัน จ านวน 17 คน (ร้อยละ 56.67) ปัจจุบัน

สูบเป็นครั้งคราว จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) และปัจจุบันหยุดสูบ จ านวน 10 (ร้อยละ 

33.33) ซึ่งพบว่าผูป้่วยทุกคนที่หยุดสูบได้ มีระยะเวลาที่หยุดสูบบุหรี่ได้นอ้ยกว่า 1 ปี 

ประเภทบุหรี่ที่ผู้ป่วยสูบเป็นบุหรี่ซอง จ านวน 13 คน (ร้อยละ 43.33) บุหรี่มวนเอง 

จ านวน 10 คน (ร้อยละ 33.33) และบุหรี่ซองร่วมกับบุหรี่มวนเอง จ านวน 7 คน (ร้อยละ 

23.34) 

ผู้ป่วยที่ไม่มีบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่เลย จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60.00) และผู้ป่วยมี

ประวัติของบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 40.00) จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ คนในครอบครัวสูบบุหรี่ จ านวน 6 คน คนในสังคมสูบบุหรี่ จ านวน 6 คน 

เหตุผลที่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการเลิกบุหรี่เพื่อเลิกบุหรี่ ได้แก่ มีความกังวลในเรื่องของ

สุขภาพจากโรคที่เป็นอยู่ จ านวน 10 คน (ร้อยละ 33.05) มีความกังวลในเรื่องของโรคภัยที่จะ

ตามมาจากการสูบบุหรี่ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.45) ได้รับการแนะน าให้เลิกบุหรี่จากทั้ง

บุคลากรทางการแพทย์ และคนที่เคยมาใช้บริการ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.75) สังคมไม่

ยอมรับ หรอืรังเกียจจ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.40) กังวลในเรื่องสุขภาพบุคคลใกล้ชิด จ านวน 3 

คน (ร้อยละ 10.00) และมีความเบื่อหน่ายในการเสพสูบบุหรี่  จ านวน 1คน (ร้อยละ 3.35) 

ผู้ป่วยเคยเลิกบุหรี่โดยวิธีการหักดิบ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 50.00) ค่อยๆลด จ านวน 

5 คน (ร้อยละ 16.69) ไม่เคยเลิกด้วยวิธีใดๆ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.96) ใช้ยาเพียงอย่าง

เดียว จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) และใช้วิธีการหักดิบร่วมกับการใช้ยา จ านวน  2 คน (ร้อย

ละ 6.62)  
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา  

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 24 80.00 

หญิง 6 20.00 

รวม 30 100 

อายุ (ปี) 

  21-30 1 3.35 

31-40 0 0 

41-50 7 23.33 

51-60 9 30 

61-70 7 23.33 

71-80 6 19.99 

เฉลี่ยอายุ 58.35 ปี, S.D. 11.95   

ดัชนมีวลกาย (Body mass index; kg/m2 )   

น้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน (<18.5) 8 26.80 

ปกติ (18.5 - 24.9) 16 53.10 

น้ าหนักเกิน (25 - 29.9) 3 10.05 

อ้วน (≥ 30) 3 10.05 

อาชีพ 

  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 7 23.33 

รับจ้างทั่วไป 

ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 

เกษตรกรรม 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2 

7 

13 

1 

6.70 

23.33 

43.29 

3.35 

ระดับการศกึษา   

ไม่ได้ศึกษา 3 10.00 

ประถมศึกษา 18 59.96 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 1 3.35 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 6 19.99 
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ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศกึษา   

ระดับ ปวส. 1 3.35 

ปริญญาตรี 1 3.35 

รายได้ (บาท) 

  น้อยกว่า 10,000 24 80.00 

10,000 – 15,000 3 10.00 

15,001 – 20,000 1 3.35 

20,001 – 30,000 2 6.65 

โรคประจ าตัว 

  เบาหวาน 3 10.00 

ความดันโลหิตสูง 11 36.4 

หลอดเลือดและหัวใจ 4 13.40 

ซึมเศร้า 1 3.35 

ถุงลมโป่งพอง 5 16.75 

เบาหวาน+ความดันโลหิตสูง 4 13.40 

เบาหวาน+ความดันโลหิตสูง+ถุงลมโป่งพอง 1 3.35 

เบาหวาน+ความดันโลหิตสูง+ไขมันในหลอดเลือด

ผดิปกติ 1 3.35 

ระยะเวลาการสูบบุหรี่ (ปี)   

10-20  5 

5 

2 

16.75 

16.75 

6.65 

21-30  

31-40  

> 40  18 59.85 

การสูบบุหรี่   

ปัจจุบันสูบทุกวัน 17 56.67 

ปัจจุบันสูบเป็นครั้งคราว 3 10.00 

ปัจจุบันหยุดสูบ 10 33.33 

ประเภทบุหรี่ที่สูบ   

บุหรี่ซอง 13 43.33 
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ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

บุหรี่มวนเอง 10 33.33 

บุหรี่ซอง+บุหรี่มวนเอง 7 23.34 

บุคคลใกล้ชิดของท่านที่สูบบุหรี่ มีหรอืไม่   

ม ี 12 40.00 

ไม่ม ี 18 60.00 

ผูใ้กล้ชิดที่สูบ   

คนในครอบครัว 6 50.00 

คนในสังคม 6 50.00 

เหตุผลในการเลิกบุหรี่ในครั้งนี้   

สังคมไม่ยอมรับ 4 13.40 

สุขภาพจากโรคที่เป็นอยู่ 10 33.05 

โรคภัยที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่ 7 23.45 

เบื่อหน่าย 1 3.35 

ได้รับการแนะน า  5 16.75 

หว่งสุขภาพบุคคลใกล้ชิด 3 10.00 

วิธีการเลิกบุหรี่   

หักดิบ 15 50.00 

ค่อยๆลด 5 16.69 

ใช้ยา 

หักดิบ+ใช้ยา 

ไม่เคยเลิกด้วยวิธีใดๆ  

3 10.00 

2 

5 

6.62 

16.96 
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ตารางท่ี 12 ระยะเวลาในคลินิกบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ทั้งหมดแต่ละคร้ัง 

รหัสโรงพยาบาล ระยะเวลา (นาที) 

01 20 ถึง 30 

02 10 ถึง 30 

03 10 ถึง 15 

04 15 ถึง 40 

05 30 ถึง 60 

06 5 ถึง 60 

07 10 ถึง 30 

08 10 ถึง 30 

 

ตารางท่ี 13 บุคลากรในแต่ละกระบวนการในการให้การบ าบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ 

รหัส

โรงพยาบาล 

ซักประวัติคัด

กรอง 

ให้ค าแนะน า ประเมินการ

ติดบุหรี่ 

การ

บ าบัด 

การติดตาม

ผล 

01 พยาบาล แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

02 พยาบาล แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

03 พยาบาล แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

04 พยาบาล แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

05 แพทย์, 

พยาบาล 

แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

06 แพทย์, 

พยาบาล 

แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

07 แพทย์, 

พยาบาล 

แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 

08 พยาบาล แพทย์, 

พยาบาล 

พยาบาล พยาบาล พยาบาล 
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บุคลากรในแต่ละกระบวนการในการให้การบ าบัดเพื่อการเลิกบุหรี่พบว่าบุคลากรทาง

การแพทย์ที่มีหน้าที่หลักส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาล นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์จะมี

บทบาทส่วนมากในการให้ค าแนะน า 

4 การซักถามถึงเรื่องการสูบบุหรี่บุคคลใกล้ชิดผูป้่วย 

ผู้ป่วย จ านวน 19 คน จากโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ให้ข้อมูลว่า บุคลากรทางการแพทย์

ซักถามถึงการสูบบุหรี่ของบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วย และผูป้่วย จ านวน 6 คน กล่าวว่า โรงพยาบาล 5 

แห่ง แตม่ีผู้ป่วยรายอื่น จากโรงพยาบาลเดียวกันที่ได้รับการซักถามถึงบุคคลใกล้ชิด 

บุคลากรมีการซักประวัติและสอบถามถึงการสูบบุหรี่ของบุคคลใกล้ชิด จ านวน 19 คน 

(ร้อยละ 62.07) โดยบุคลากรได้สอบถามถึงเพื่อน คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือ คนที่

ท างาน  

ตัวอย่างประโยคสอบถามถึงเพื่อน เชน่ 

รหัส 0121-8-274 “(เขาถามถึงเรื่องของเพื่อนมัย้ว่า กลุ่มสูบก่อกลุ่มที่เราคบอยู่สูบมั้ย เวลาเรา

ออกไปท าอะไรร่วมกับคนอื่นเราสูบก่อ หรือว่าเนี้ย เหมือนพ่อว่าเนี้ย เข้าห้องน้ าก็สูบเนี้ยเขา

ถามมัย้ ตรงเนี้ย) อ๋อ (พยักหน้า)” 

ตัวอย่างประโยคสอบถามถึงญาติกับคนใกล้ชิด เชน่ 

รหัส 0421-2-41…43 “(แล้วเค้าได้ถามว่าคนที่บ้าน คนใกล้ชิดพ่อสูบมั้ย) ถาม…(แล้วเปิ้นได้ให้

ความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหม) หมอถามว่า บ้านสูบบุหรี่กี่คน ก็คนเดียวเฉพาะผม มีลูกมี

หลาน มี ลูกหลานสูบไหม ลูกหลานเดี๋ยวนี้เค้าก็ไปมีครอบครัวของเขาหมด บางคนก็สูบบางคน

ก็ไม่สูบ” 

ตัวอย่างประโยคสอบถามถึงครอบครัว เชน่ 

รหัส 0122-5-166...168...170 “(เออมีคนอื่นสูบอีกมั้ย ญาติพี่น้อง อะไรเงี่ยคะ เค้าได้ถาม

เรามั้ย) มีๆ ครับ …ครับ แล้วก็มีการถามถึงคนในครอบครัวด้วย…(ค่ะ ว่าเอ้อคนอื่นก็สูบมั้ย 

อย่างงีใ้ช่ม้ัยคะ) ครับ ประมาณเนี่ยครับ” 

ไม่มกีารสอบถามถึงบุคคลใกล้ชิด จ านวน 6 คน  

ผูป้่วย 6 คน จาก 30 คน บอกว่า ไม่ได้รับการถามถึงบุคคลใกล้ชิด เรื่องการสูบบุหรี่  

ตัวอย่างประโยคไม่มีการสอบถามถึงบุคคลใกล้ชิด เชน่ 

รหัส 0321-2-43 “(เจ้า แล้วเปิ้นได้ถามก่อวา่ญาตพิี่นอ้งแม่มีใครสูบบุหรี่พ้อง) อื่อบ่ะได้ถาม” 

รหัส 0323-2-46 “(ตอนที่เปิ้นถามอ้ายว่าสูบบุหรี่ก่อ นี่เปิ้นได้ถามถึงว่าคนใกล้ชิดของอ้าย

สูบตวยก่อ) ตอนนัน้บ่ได้ถาม” 
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รหัส 0423-2-41 “(แล้วเปิ้นถามก่อว่าญาติยายมีใครสูบก่อ) บ่ะได้ถามนะ ถามก่ายายคน

เดียว” 

รหัส 0622-2-74 “(ละเปิ้นได้ถามถึงครอบครัวเฮาก่อ เปื่อน คนในบ้านสูบก่อ) บ่ได้ถาม” 

 การแนะน า 

- ประเด็นการให้ค าแนะน า 

ผู้ป่วยจ านวน 22 คน  ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ใน

ประเด็นเฉพาะเรื่องผลกระทบบุหรี่ต่อดา้นสุขภาพ  

ตัวอย่างประโยค เชน่  

รหัส 0322-2-53 “ ครับ เค้าก็ว่าเนาะว่าถ้าเลิกบุหรี่ได้ ความดันก็จะปกติ ส่วนเครื่องในตับไต 

ปอดเปิดอะไรจะแข็งแรงขึ้น” 

ผู้ป่วยจ านวน 3 คน  ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ใน

ประเด็นเรื่องผลกระทบบุหรี่ต่อดา้นสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจของตนเอง  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0521-4-13 “เป็นเรื่องโทษจะอีเ้ด้อ สูบก่าเสียตังเพิ่มเตมิเนาะ มีโทษแบบอีก้ับร่างกายเฮา” 

ผู้ป่วยจ านวน 2 คน ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ใน

ประเด็นเรื่องผลกระทบบุหรี่ต่อดา้นสุขภาพของตนเอง และบุคคลใกล้ชิด  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0222-5-169...171 “เปิ้นก่อแนะน าว่าไค่หื้อเฮาเลิกบุหรี่ เฮาก่อพยายาม เฮาก็พยามเลิก

ขอเฮาเฮี๋ย...เออ เอ้า ใครอยากเลิกบุหรี่เขาก็จัดยา ยาหื้อเฮี๋ย ก็อู้ไปต๋ามนัน้นะ” 

ผู้ป่วยจ านวน 3 คน ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ใน

ประเด็นเรื่องผลกระทบบุหรี่ต่อดา้นสุขภาพของตนเอง บุคคลใกล้ชิด และเศรษฐกิจ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส รหัส 0421-3-77 “หมอก็บอกว่าเลิกบุหรี่มันมีประโยชน์หลายอย่าง ผมก็ว่ามันมีประโยชน์ 

คือ 1.อย่างนอ้ยๆคือลดค่าใช้จ่าย 2.ไม่เป็นพิษกับภรรยา ลูกหลานอะไรที่บ้าน ถ้าเลิก แต่ก็อย่าง

ว่าแหละ ควันบุหรี่ท าให้ลูกๆหลานๆได้รับกลิ่น มันไม่ดี เป็นอันตรายต่อร่างกาย ถ้าพ่อเลิกได้

พยายามเลิก เค้าก็แนะน า” 
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ตารางที่ 14 ประเด็นในการให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ 

ประเด็นท่ีให้ค าแนะน า จ านวน (คน) ร้อยละ 

สุขภาพของผู้ป่วย 22 คน 76.69 

สุขภาพของผู้ป่วย + เศรษฐกิจ 3 คน 9.99 

สุขภาพของผู้ป่วย + สุขภาพบุคคลใกล้ชิด 2 คน 6.66 

สุขภาพของผู้ป่วย + สุขภาพบุคคลใกล้ชิด + 

เศรษฐกิจ 

3 คน 9.99 

รวม 30 คน 100 

 

บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่เมื่อพบเจอว่าผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่อยู่  มักจะให้

ค าแนะน าในประเด็นเรื่องของผลจากการสูบบุหรี่ที่ท าให้เกิดโรคในผู้ป่วย เฉพาะในประเด็นด้าน

สุขภาพจะคิดเป็นร้อยละ 77 ล าดับต่อมาจะเป็นประเด็นด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ หรือ 

ประเด็นด้านสุขภาพตนเอง บุคคลใกล้ชิด และเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.99 ล าดับสุดท้ายจะ

เป็นประเด็นสุขภาพของผู้ป่วยและสุขภาพบุคคลใกล้ชิด คิดเป็นรอ้ยละ 6.66 

ซึ่งเหตุผลบุคลากรทางการแพทย์เลือกที่จะแนะน าเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ อาจเป็นไปได้เนื่องจากการให้ค าแนะน าในด้านที่ผู้ป่วยมี

ประสบการณ์จากตนเอง จนท าให้เกิดความตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึ้น แต่หากพูด

นอกเหนือประเด็นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ก็อาจจะท าให้ไม่ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

เท่าที่ควร 

 

ตารางที่ 15 วิธีการ/สื่อให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ (ข้อมูลจากผู้ป่วย) 

วิธีการให้ค าแนะน า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทางวาจา 19 63.37 

ทางวาจา + แผน่พับ + โปสเตอร์ 4 13.32 

ทางวาจา + แผน่พับ 3 9.99 

ทางวาจา + วีดีทัศน์ 2 6.66 

ทางวาจา + สมุดให้ค าแนะน า + แผน่พับ 1 3.33 

ทางวาจา + สมุดให้ค าแนะน า + วีดีทัศน์ 1 3.33 

รวม 30 คน 100 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลว่าการแนะน าเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ พบว่าบุคลากร

ผูใ้ห้ค าแนะน าจะใช้วธิีการให้ค าแนะน าทางวาจาแก่ผู้ป่วยโดยตรงทุกราย โดยพบว่าส่วนใหญ่จะ

ได้รับค าแนะน าทางวาจาเท่านั้น จ านวน 19 คน (ร้อยละ 63.37) รองลงมาใช้วิธีทางวาจา แจก

แผ่นพับ และสื่อโปสเตอร์  จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.32)  ใช้วธิีทางวาจาและให้แผ่นพับ จ านวน 

3 คน (ร้อยละ 9.99) ใช้วธิีทางวาจาและดูวีดีทัศน์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.66)  ใช้วิธีทางวาจา  

สมุดให้ค าแนะน า และแจกแผ่นพับ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.33)  ใช้วิธีทางวาจา  มีสมุดให้

ค าแนะน า และดูวีดีทัศน ์จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.33)  

ดังนั้นภาพรวมโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับค าแนะน าโดยผ่านทางวาจาคุยสนทนา โดย

ไม่มีสื่อใดๆประกอบ รองลงมาคือมีการให้แผ่นพับโปสเตอร์ร่วมด้วย ส่วนการใช้อื่นๆ วีดีทัศน์ 

น้อยไม่ถึงรอ้ยละ 10  

 การประเมนิผูป้่วย 

- การประเมนิความพรอ้ม 

  ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ได้รับการประเมินความ

พร้อมในการเลิกทุกคน ผู้ป่วยทุกคนได้ให้ข้อมูลว่าบุคลากรที่ให้การบ าบัดจะมีการซักถามว่ามี

ความพรอ้มที่จะเลิกบุหรี่หรอืไม่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0322-3-61 “(แล้วที่มาตรงนีน้ี่เค้าได้ถามถึงความพร้อมในการเลิกกับคุณลุงมั้ยค่ะ) ครับๆ 

เค้าก็ได้ถามครับ ผมก็พยายามครับที่จะเลิก ผมก็จะพยายามลดครับ ทุกวันนีผ้มก็ลดละ” 

รหัส 0423-2-49 “(แล้วเปิ้นได้ถามยายก่อว่าพร้อมจะเลิกสูบก่อ) เปิ้นได้ถามอยู่ และยายก่อ

บอกเปิ้นตวยว่ายายไค่อยากเลิกบุหรี่” 

รหัส 0721-3-94 “หมอก่ะถามว่า มีใครบังคับผ่อง มีคนแนะน าหื้อเลยก่อ บ่ามี อยากจะเลิก

โดยตัวเฮาเอง” 

- การประเมนิความพรอ้ม พบว่าผูป้่วยยังไม่พรอ้มที่จะเลิก 

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ จ านวน 3 คน ได้ให้ข้อมูล

ว่าไม่พร้อมที่จะเลิก บุคลากรจะมีการโน้มน้าว ชักจูงให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ บางครัง้อาจจะมีการลดเป้าหมายจากการที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ เป็นการที่จ านวนมวนสูบ

ลดลง 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0521-5-156 “(ละก่ารอบแรกๆ บ่าพร้อมก่าก่อยลดไปอีเ้นาะ พอเอาแต้ก็นี้เลย) เปิ้นก่ะว่า 

เลิกได้ก็เลิกไปเลย เลิก” 
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รหัส 0722-6-196…198…200…202 “(ละตอนฮั่นป้อได้ตอบก่อว่าพร้อมหรือบ่าพร้อมจะเลิก) 

บอกว่าเลิกนี้คงจะเลิกยาก แตผ่อ่นเนีย้ได้...(แล้วหมอเปิ้นว่าใดผอ่ง) เปิ้นก่ะบ่าตอบก่ะยิ้ม...(แล้ว

เปิ้นได้ชักจูงเฮาหื้อเลิกอี้เกาะ) ครับ...(แล้วเฮาบอกว่าเฮาเลิกบ่าได้แต่เฮาลดได้ หมอเปิ้นได้ฮู้ต่อ

ก่อว่าเลิกเต๊อะ ชักจูง) เป้ลก่ะบ่าว่า” 

รหัส 0824-2-59 “เปิ้นก็อู้จูงใจอยู่ครับ ว่ามันจะจ้วนเรื่องสุขภาพ เรื่องอิด ไอดีขึ้น หื้อลอง

พยายามเลิกดูหรอืลดๆ การสูบลงครับ” 

- ข้อค าถามในการการประเมนิการตดิบุหรี่ 

      ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่จะถูกซักถามใน

ประเด็น จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน และหลังตื่นนอนตอนเช้าคุณสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อไหร่ ซึ่ง

เป็นจ านวนทั้งสิ้น 19 คน ล าดับต่อมาจะเป็นค าถามเฉพาะว่าหลังตื่นนอน ตอนเช้าคุณสูบบุหรี่

มวนแรกเมื่อไหร่ ผู้ป่วยได้รับการซักถามในข้อค าถามนี้ จ านวน 4 คน ผู้ป่วยถูกถามเฉพาะข้อ

ค าถามเกี่ยวกับจ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน จ านวน 2 คน ถามเฉพาะคุณสูบบุหรี่จัดในช่ัวโมง

แรกหลังตื่นนอนหรือไม่ จ านวน 1 คน และ บุหรี่มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิกมากที่สุด จ านวน 1 

คน และถามขอ้ค าถาม จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ควบคู่กับข้อค าถามคุณสูบบุหรี่จัดในช่ัวโมง

แรกหลังตื่นนอนหรือไม ่หรอืควบคู่กับข้อค าถามบุหรี่มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิกมากที่สุด อย่าง

ละ 1 คน 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0222-7-209...222 “ตอนนี้ถามว่าเรื่องสูบอยู่นะ ถามว่าสูบวันละกี่มวน เฮาก็ตอบว่าเออ 

บางครัง้ก็สามมวน บางครั้งก็สองมวน บางวันมันก็บ่แน่นอน บางวันก็บ่าสูบ บางครั้งก็มวน เฮา

ก็ตอบไปจะอี๊ก่ะ ” 

รหัส 0121-8-259...261...263...265...267 “(ตื่นเช้ามาเราเอาเลยก่อ) อ๋อ ล้างหน้า เข้าห้อง

น้าม...ละ่ออกมาก่อสูบ…(ภายในแบบหา้นาที) คับ...ออกมาสูบเลย…(เขาถามพ่อก่อ ค าถามพวก

นี)้ ถามก่ะ ” 

รหัส 0524-3-84 “(แล้วเค้าได้ถามมั้ยคะว่า ตอนนั้นเราสูบกี่มวนแล้วสูบมวนแรกเมื่อไหร่) ไม่

ครับ…(แล้วก็เค้าถามมัย้ว่าเราจะสูบมากช่วงไหน) ถามครับ ” 

รหัส 0622-3-89…91“(ละเปิ้นถามเกาะว่าป้อสูบบุหรี่กี่มวน มวนแรกหลังตื่นนอนเมื่อใด เปิ้นได้

ถามก่อ) ถามว่าอั้น มวนใดเลิกยากตี้สุด...มวนแรกนั้นเนาะ  ” 

รหัส 0421-3-93…95 “(แล้วพยาบาลเปิ้นได้ถามก่อว่า พ่อสูบบุหรี่วันละกี่มวน ตื่นมาแล้วอยาก

สูบเลยไหม) ถามเลยครับ …(เปิ้นถามว่ายังไงบ้าง พ่อจ าได้บ้างก่อ) ถามว่าตื่นเจ้าขึ้นมาสูบไหม 

ตั้งแต่ตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟัน 1 มวนละ ก่อนทานข้าวก็บางครั้งก็มวนเดียว            
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บางครัง้ก็ 2 มวน ผมบอกรายละเอียดทานข้าวเสร็จอย่างนอ้ยก็ 1 มวนละตอนเช้า วันหนึ่งทานกี่

มวน ก็หลายมวน บางครัง้ก็แตล่ะวันแต่ก่อนก็ 2 ซอง ทั้งยาเส้น ยามวน ” 

รหัส 0221-6-216…218 “(เปิ้นก่อถามเนาะว่าคุณลุงสูบกี่มวนอิ๊เนาะ ถามอยู่เนาะ) สูบอยู่ ถาม

อยู่…ถามว่าวันนีดู้ดกี่มวน เวลาใดถึงกิ๋นเยอะ ” 

รหัส 0223-3-83...85 “(ละทีนี้เปิ้นถามก่อว่าป้อสูบบุหรี่กี่มวน) เป็น 10 ปุ๊น …(เออ ถาม

ละเนาะ ถามก่อว่า มักจะสูบตอนไหน มวนตีย้ั้งบ่ได้นีม้วนไหน) บอกเปิ้นเลย ” 

-  การซักถามประเมนิการเสพว่าตดิ ภาวะเสพติดนิโคติน ภาวะเสพติดทางจิตใจ และภาวะ 

เสพติดทางสังคมหรอืความเคยชิน 

  ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ จะได้รับการประเมินเสพว่า

ติด ภาวะเสพติดนิโคติน ภาวะเสพติดทางจิตใจ และภาวะเสพติดทางสังคมหรือความเคยชิน 

โดยการประเมินซักถามในประเด็นดังกล่าวผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการประเมินจาก

บุคลากรผู้ให้การบ าบัด ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ามารับบริการที่

คลินิกเลิกบุหรี่ สว่นใหญ่จะได้รับการประเมินภาวะการณ์ติดนิโคติน จ านวน 26 คน มีส่วนน้อย

ที่จะได้รับการประเมินเฉพาะ การประเมินภาวการณ์ติดนิโคติน  ร่วมกับประเมินภาวะเสพติด

ทางสังคมหรือความเคยชิน พบว่าผู้ป่วยจ านวน 3 คนได้รับการประเมินภาวะดังกล่าว และการ

ประภาวะเสพติดทางจิตใจ ร่วมกับประเมินภาวะเสพติดทางสังคมหรอืความเคยชินควบคู่ พบว่า

ผูป้่วยเพียง 1 คน ที่ได้รับการประเมิน 

ตัวอย่างประโยคการประเมนิภาวะการติดนโิคติน เชน่ 

รหัส 0421-3-93...95...99 “(แล้วพยาบาลเปิ้นได้ถามก่อว่า พ่อสูบบุหรี่วันละกี่มวน ตื่นมาแล้ว

อยากสูบเลยไหม) ถามเลยครับ …(เปิ้นถามวา่ยังไงบ้าง พ่อจ าได้บ้างก่อ) ถามว่าตื่นเจ้าขึ้นมาสูบ

ไหม ตัง้แต่ตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟัน 1 มวนละ ก่อนทานข้าวก็บางครั้งก็มวนเดียว บางครั้งก็ 

2 มวน ผมบอกรายละเอียดทานข้าวเสร็จอย่างน้อยก็ 1 มวนละตอนเช้า วันหนึ่งทานกี่มวน ก็

หลายมวน บางครั้งก็แต่ละวันแต่ก่อนก็ 2 ซอง ทั้งยาเส้น ยามวน...(แล้วพ่อได้ตรวจวัดเครื่อง

เป่าปอดไหม เปิ้นมใีห้เป่าก่อ) ไม่ม”ี 

รหัส 0422-4-103...107“(แล้วเปิ้นมีค าถามประมาณว่าคุณลุงสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อใด สูบวันละ

กี่มวน ตื่นเจ้ามานี้สูบเลยก่อ) ถาม กลางคืนกะสูบ…(แล้วนอกจากถามเขายังหื้อคุณลุงเป่า

เครื่องอะหยั่งก่อ เป่าสมรรถภาพปอดฺ) บ่าเป่า แต่ X-RAY ปอด” 

ตัวอย่างประโยคการประเมนิภาวะเสพติดทางจิตใจ ควบคู่กับการประเมนิภาวะเสพ 

ติดทางสังคมหรอืความเคยชิน เชน่ 
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รหัส 0221-6-216…218…224…228...233...242...244...246...248...250 “(แล้วก็ เปิ้นก่อถาม

เนาะว่าคุณลุงสูบกี่มวนอิ๊เนาะ ถามอยู่เนาะ) สูบอยู่ ถามอยู่ ...ถามว่าวันนี้ดูดกี่มวน เวลาใด

ถึงกิ๋นเยอะ…(ละเปิ้น เปิ้นได้หื้อลุงเป่าเครื่องอะหยังก่อที่มันวัดสมรรถภาพปอดอะหยังงี้) บ่าได้ 

บ่าได้เป่า…(แล้วม ีมตีรวจผลแลปอะหยังก่อ ตรวจฉี่ ตรวจได้เลือด ตรวจอะหยังก่อ) บ่ตรวจเลย

...(ละเปิ้นได้ถามก่อว่า ญาติลุงมีคนสูบเก่าะ เปิ้นถามลุงเก่าะ) เออ ถามอยู่ก่ะ กะเปิ้นบอกว่ามี

กะ มีเยอะในบ้านฮั่นเพราะว่ามันก่อเหมือนญาติกั๋นหม๊ด...(แล้วเปิ้นได้ถามลุงก่อว่า  ลุงกึ๊ดจะใด

กับการสูบบุหรี่เอี้ยะ ลุงมีความคิดเห็น คิดเห็นยังใดเอี้ยะ) บอกว่า ครั้งแรกก็คือ อยากลอง

อยากฮู้อ่ะเนาะ ตะก่อน ก าเดียวมันก่อเป๋น มันเป๋นอยู่ตี้อารมณ์และจิ๊ตใจ๋แต้...บางครั้งมันเหงา 

มันเครียด มันเนีย้ะเนาะ...มันอิ๊ดอกอิ๊กใจ ๋กิน๋เหล้าต๋วยหนา เวลากิน๋เหล้า กิ๋นเหล้าต๋วยก็สูบต๋วย 

อืม บ่าเดี่ยวมันติ๊ดเป็นนิสัยเพ้ล่ะ...อ่า พยายาม ค่อยๆ เลิก...(ปี้เปิ้นก่อถามเรื่องนี้แม่นก่อ) 

ถามๆ”  

ตัวอย่างประโยคการประเมนิภาวะการติดนโิคติน ควบคู่กับการประเมนิภาวะ 

เสพติดทางสังคมหรอืความเคยชิน เชน่ 

รหัส 0421-3-93...95...99 “(แล้วพยาบาลเปิ้นได้ถามก่อว่า พ่อสูบบุหรี่วันละกี่มวน ตื่นมาแล้ว

อยากสูบเลยไหม) ถามเลยครับ …(เปิ้นถามวา่ยังไงบ้าง พ่อจ าได้บ้างก่อ) ถามว่าตื่นเจ้าขึ้นมาสูบ

ไหม ตัง้แต่ตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟัน 1 มวนละ ก่อนทานข้าวก็บางครั้งก็มวนเดียว บางครั้งก็ 

2 มวน ผมบอกรายละเอียดทานข้าวเสร็จอย่างน้อยก็ 1 มวนละตอนเช้า วันหนึ่งทานกี่มวน ก็

หลายมวน บางครั้งก็แต่ละวันแต่ก่อนก็ 2 ซอง ทั้งยาเส้น ยามวน...(แล้วพ่อได้ตรวจวัดเครื่อง

เป่าปอดไหม เปิ้นมใีห้เป่าก่อ) ไม่ม ี” 

 การบ าบัด 

- จุดบ าบัด 

ผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลล้วนได้รับการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ที่คลินิกจิตเวช  ซึ่งในบาง

โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนชื่อจากคลินกิจิตเวชเป็นคลินกิทานตะวัน   

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0521-7-224…226 “คลินิกอันนี…้(เปิ้นฮ้องคลินกิหยังนะป้อ) คลินิกทานตะวัน…(เปิ้นก็บอก

หื้อเฮามาคลินิกทานตะวันเอ๊ะก่าป้อ) อือ อู้ก่าจา๊ดดีแต”้ 

- รูปแบบให้ค าปรึกษา 

ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่จะได้รับค าปรึกษา

แบบเข้ม ลักษณะแบบตัวต่อตัว เป็นจ านวน 28 คน รองลงมาจะได้รับค าปรึกษาแบบเข้ม 
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ลักษณะแบบกลุ่ม จ านวน 1 คน และได้รับค าปรึกษาแบบเข้ม ลักษณะทั้งแบบตัวต่อตัวหรือแบบ

กลุ่ม  และ Quitline 1600 จ านวน 1 คน  

ตัวอย่างประโยคการให้ค าปรึกษาแบบเข้ม ลักษณะแบบตัวต่อตัว เชน่ 

รหัส 0121-9-296 “(ล่ะตอนเขาใหพ้่อคุย ตอนคุยรอบที่แล้ว ที่ว่าเออเราจะตัดสินใจเลิก เราคุย

แบบที่มีหลายๆ คนที่มาเป็นพร้อมเรา หรือว่าเราคุยคนเดียว คุยสองต่อสอกับเปิ้น) สองต่อ

สอง” 

ตัวอย่างประโยคการให้ค าปรึกษาแบบเข้ม ลักษณะแบบกลุ่ม เชน่ 

รหัส 0222-7-236…238…240…242…244…246 “(แล้วเวลาอู้กั๋นนิ อู้ สะ กั๋นสองคนก่ะว่ามี

หมู่ต๋วย) หมอสองคนเนี้ย...มันก่อหมู่เดียวกั๋น อยู่กันหลายคน…(อ๋อ อู้เป็นหมู่ล่ะ) อู้เป็นหมู่ล่ะ 

เปิ้นก่อถามแหมคนนึ่ง คนอื่นก่อนั่งฟังฮั่น...อีกคนหนึ่งเข้ามาปุ๊ป อีกคนก่อนั่งฟังฮั่น ยังตี้น้องเข้า

ไปตะกี้นะก่ะ ยังอั่นนะ...(อืม แล้วมอีู้ตัวตอ่ตัวก่อ) บ่ล่ ามี มันก่ออยู่ตี้คน ถ้าบ่มีคนเข้าไปวิ่งเข้าไป 

มันก่อ มันก่ออู้กันตัวต่อตัวก็มีอยู่ บางครั้งเป็นบางครั้งเอาะ...(ถ้าหมู่บ่นักก่ออู้ตั่วต่อตั๋วอี๊เนาะ) 

อืม” 

ตัวอย่างประโยคให้ค าปรึกษาแบบเข้ม ลักษณะทั้งแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม  

และ Quitline 1600 เชน่  

รหัส 0623-2-61…65 “เป็นกลุ่มก็มี ตัวต่อตัวก่อมี…(แล้วบอกว่ามี การโทรเลิกบุหรี่ Quitline 

1600 มีก่อ) มีอยู่” 

- ยาหรือสมุนไพร ที่ใชใ้นการบ าบัด 

  ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่จะได้รับน้ ายาบ้วน

ปาก คิดเป็นจ านวน 13 คน รองลงมาจะมีการชาชงหญ้าดอกขาว ซึ่งสมุนไพรในการเลิกบุหรี่

จ านวน 12 คน และสมุนไพรอื่นเช่น  รางจืด มะแว้ง ในการเลิกบุหรี่ จากการตรวจสอบข้อมูล

พบว่ายาหรือสมุนไพรที่ให้การบ าบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลตรงกับบุคลากรที่ให้

สัมภาษณ์ทุกประการ ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 16 รายการยาท่ีเกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ (ผู้ป่วย) 

โรงพยาบาล รายการยาที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ 

01 Nortriptyline แคปซูลรางจืด มะแว้ง น้ ายาบ้วนปาก  

02 แคปซูลรางจืด มะแว้ง น้ ายาบ้วนปาก 

03 ชาชงหญ้าดอกขาว 

04 Nortriptyline น้ ายาบ้วนปาก 

05 vitamin C น้ ายาบ้วนปาก 

06 ชาชง 

07 น้ ายาบ้วนปาก ชาชง 

08 มะแว้ง น้ ายาบ้วนปาก ชาชงหญ้าดอกขาว 

 

A5 : Arrange follow up การตดิตามผลการบ าบัดของผู้สูบบุหรี่ 

ตารางที่ 17 ระยะเวลาที่ใชต้ิดตามผลในแตล่ะครัง้ 

โรงพยาบาล ระยะเวลาที่ใช้ติดตามผลในแต่ละคร้ัง 

01 นัดติดตามทุก 1 สัปดาห์ 

02 นัดติดตาม 1 สัปดาห์ในครั้งแรก และนัดติดตามทุก 1 เดือน  2 เดือน 

03 นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD (เบาหวาน 3 เดือน) 

04 นัดติดตามทุก 1 เดือน  

05 นัดติดตาม 1 สัปดาห์ในครั้งแรก และนัดติดตามทุก 1 เดือน  2 เดือน 3 

เดือน 

06 นัดติดตามทุก 1 เดือน และ 1 เดือนครึ่ง จนถึง 1 ปี 

นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD (ความดัน 3 เดือน) 

07 3-4 วัน 

08 นัดติดตามที่ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน  

นัดติดตามตามวันนัดของคลินกิ NCD 

 

 จากแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน การบ าบัดโรคเสพยาสูบ ระยะเวลาในการนัด

ติดตามผลการบ าบัดทุกราย ควรมีการติดตามผลครั้งแรกภายใน 2 สัปดาห์หลังเข้ารับการ

บ าบัด จากนั้นทุก 2-4 สัปดาห์ จนครบ 3 เดือน แล้วจึงนัดติดตามทุก 1-2 เดือนจนครบ 6 

เดือน จากนั้นติดตามอย่างห่างๆ จนครบ 1 ปีเต็ม จากการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยไม่แน่ใจเรื่อง



107 
 

  

ระยะเวลาที่แน่นอนเนื่องจากการนัดผู้ป่วยได้เกิดขึ้นนานแล้ว แต่ผู้ป่วยยังสามารถประมาณ

ระยะเวลาได้ จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ป่วยเทียบกับข้อมูลจากบุคลากร พบว่ามีความ

ใกล้เคียงกัน ยกเว้น โรงพยาบาล 01 ที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่านัดติตามทุก 1 สัปดาห์ แต่บุคลากรให้

ข้อมูลว่านัดติดตามทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 6 เดือน ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ คนไข้ให้ข้อมูล

ใกล้เคียงกับบุคลากร โดยระยะเวลาที่ใช้ติดตามมี 3 โรงพยาบาลที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับ

แนวทางเวชปฏิบัติ คือ 02 05 08 ที่ในช่วงแรกจะนัดผู้ป่วยภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังเข้า

รับการบ าบัด จากนั้นก็นัดทุก 4-8 สัปดาห์ และมีอยู่ 3 โรงพยาบาลที่นัดติดตามผู้ป่วยตามนัด

คลินิก NCD คือโรงพยาบาล 03 06 08 ซึ่งการนัดติดตามที่มีระยะเวลาการติดตามที่เหมาะสม

ตามแนวทางปฏิบัติ และการนัดตรงกับคลินิก NCD ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความสะดวกในการเข้า

รับบริการคลินกิเลิกบุหรี่มากยิ่งขึน้ 

- รูปแบบการตดิตามผลการเลิกบุหรี่ 

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการนัดติดตามผู้ป่วยที่โรงพยาบาล  มีโรงพยาบาล 1 แห่งได้มีการ

โทรหาผู้ป่วยเพื่อเตือนเรื่องการนัดก่อนถึงวันนัด และมีโรงพยาบาลอีก 1 แห่ง ที่มีสมุดนัดจด

วันที่นัดครัง้ถัดไปให้คนไข้ 

 

ตารางที่ 18 แสดงระบบการตดิตามผูป้่วย 

รูปแบบการติดตาม จ านวนโรงพยาบาล (แห่ง) 

นัดติดตามที่โรงพยาบาล 8 

โทรศัพท์ 1 

SMS 0 

ไปรษณีย ์ 0 

สมุดนัด 1 

 

- การยืนยันผลการเลิกบุหรี่ 

     จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีโรงพยาบาลใดที่ท าการยืนยันผลการเลิกบุหรี่ โดยการ

ตรวจวัดก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด์ในลมหายใจ การตรวจวัดสารโคตินิน (Cotinine) ในปัสสาวะ 

หรอืน้ าลาย ตรวจวัดสารไธโอไซยาเนต (thiocyanate) พบเพียงแต่การซักถามพูดคุยกับผู้ป่วยว่า

เลิกได้หรือไม ่ดังนั้นจึงสรุปได้วา่การติดตามการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยใช้เพียงการติดตามทางวาจา 

ไม่ได้ยืนยันจากการผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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- การตดิตามการสูบบุหรี่เลิกได้มากกว่า 1 ปี  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี ดังนั้นข้อ

ค าถามนีผู้ว้ิจัยจงึยังไม่สามารถท าการสรุปได้ 

-     กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ผู้ป่วยได้รับการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือ

จากบุคลากร วิธีการที่ใช้มากที่สุดคือ บุคลากรให้ค าแนะน าเรื่องโทษ/พิษภัยจากบุหรี่ที่สัมพันธ์

กับสุขภาพของผู้ป่วย รองลงมาจะคือวิธีการให้ก าลัง จูงใจให้เลิก ให้ยา และให้ชาชงหญ้าดอก

ขาว ตามล าดับ แต่ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่กล่าวว่าบุคลากรไม่ได้ท าอะไรเลยหากผู้ป่วยไม่สามารถ

บุหรี่ได้ 

- กรณีที่ผู้ป่วยสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ ผูป้่วยได้รับการให้ค าปรกึษาและความช่วยเหลือจาก 

บุคลากรอย่างไร  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี จึง

ไม่มีผู้ป่วยรายไหนที่เข้าเกณฑ์กลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ ดังนั้นข้อค าถามนี้ผู้วิจัยจึงยังไม่

สามารถท าการสรุปได้ 

- ขั้นตอน A 5 การตดิตาม ผูป้่วยอยากใหค้ลินิกเลิกบุหรี่แก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาอะไรบ้าง  

จากการสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ผู้ป่วยอยากให้คลินิกเลิกบุหรี่แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

อะไร พบว่ามีผู้ป่วยจ านวน 1 คนที่อยากให้เพิ่มช่องทางในการโทรเตือนผู้ป่วยก่อนถึงวันนัด 

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการจดจ าวันนัด มีผู้ป่วยจ านวน 1 คนที่อยากให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์

เข้าถึงผู้ป่วยให้มากขึ้น มีผู้ป่วยจ านวน 1 คนที่อยากให้เพิ่มการติดตามโดยใช้วิธีการผ่าน

จดหมาย และมีผู้ป่วยจ านวน 1 คนที่อยากใหแ้ก้ไขเรื่องระยะเวลาในการติดตามนั้นมีระยะที่ห่าง

เกินไป 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มช่องทางในการโทรเตือนผู้ป่วยก่อนถึงวันนัด เช่น  

รหัส 0522-3-116 “(แมอ่ยากหือ้เปิ้นพัฒนาอะหยังก่อ) อยากหือ้โทรนัดย้ า เพราะว่าผอ่วันนัด

คนเดียวก็มีลืม ชอบที่เปิ้นหื้อค าปรึกษาอยู่” 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มการประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ป่วยให้มากขึ้น เช่น  

รหัส 0421-4-131 "ผมก็ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หมอประชาสัมพันธ์ไปหายังพี่น้องที่อยู่ตาม

บ้าน ลูกๆ หลานๆ ที่เค้ายังเลิกไม่ได้ให้มาบ าบัด เพราะว่ามันเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เป็น

ผลดตี่อคา่ใช้จ่ายก็ดี เป็นผลดีตอ่มันจะไปกระทบกับลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้าน มันอันตราย" 

รหัส 0623-4-119 "อยากหื้อเปิ้นเพิ่มการประชาสัมพันธ์หื้อคนอื่นรู ้ใช้แผ่นพับแจกเพิ่มก็ได้ ว่า

ถ้าใครอยากเลิกใหม้าตรงนี้ได้เองเลย" 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มการตดิตามโดยใช้วธิีการผา่นจดหมาย เช่น 



109 
 

  

รหัส 0521-8-263...265 "(อยากหือ้เปิ้นโทรหาก่อ นัดถี่ก่อ) คือวา่ถ้าเปิ้นมีหยังจดหมายไป

หาก่ะได้...(อ่ฮ ป้อก็คิดว่าน่าจะมีจดหมายไปเตือนเฮา บอกเฮาตดิตามว่าเฮาเป็นจะใด) อมื" 

ตัวอย่างประโยคเรื่องระยะเวลาในการตดิตามนั้นมีระยะที่ห่างเกินไป เช่น 

0221-283...284...285...287...289 "(อ๋อ วันนีคุ้ณลุงมา นัด นัด เปิ้นนัดคุณลุงแม่นก่อ 

นัดเตือ่ตีเ้ต้าใดละเจ้า) เป๋นติ๊ดครับ คือวา่พุธนีก้ะไปหาแหมสัปดาห ์เดีย๋วนัดหน้าเป๋นแหมพุธ...

(อันนี ้อันนี้นัดตี ้นัดครั้งตี้เต้าไร) สาม...(นัดครั้งตี้สามละก๋าคา่ ออ๋ นัดครั้งที่สาม) แต่ในช่วงปี๋

ใหม่มันปิดนานหนอ้ยเนาะ... มันเมิน " 

 

 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่ที่มใีนโรงพยาบาล 

ตารางท่ี 19 ช่องการประชาสัมพันธ์ 

ช่องทางที่ได้รับประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล 

แผ่นพับ 06 

บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วย

โดยตรง 

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง 

เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 08 

เสียงตามสายภายในชุมชน 03 04 

อื่นๆ เช่น 

-การบอกต่อปากต่อปาก 

-ป้าย 

 

03 06 

01 08 05 
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ตารางท่ี 20 แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ จ านวนคน ร้อยละ 

1.แผ่นพับ+บุคลากรของโรงพยาบาล 1 3.33 

2.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง 21 70.03 

3.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง+เสียง

ตามสายภายในโรงพยาบาล 

1 3.33 

4.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง+เสียง

ตามสายภายในชุมชน 

2 6.66 

5.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง+ป้าย 3 9.99 

6.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง+บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

1 3.33 

7.บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง+คนที่เคย

มาเลิก 

1 3.33 

 

ร้อยละ 70 ได้รับการประชาสัมพันธ์คลินิกเลิกบุหรี่จากบุคลากรแนะน าการบริการเลิก

บุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรงเพียงอย่างเดียว รองลงมาคือ บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อ

ผูป้่วยโดยตรงและป้าย บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง และเสียงตามสาย

ภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 9.99 และ 6.66 ตามล าดับ ส่วนการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ

อื่นๆนั้นค่อนขา้งได้คะแนนนอ้ย คือร้อยละ 3.33   

ดังนั้นการคัดกรองและการประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ด้วยบุคลากรในโรงพยาบาล

โดยตรงแก่ผู้ป่วย รวมไปถึงป้ายประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายภายในชุมชน จึงเป็นช่องทางที่

ส าคัญในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของคลินิกเลิกบุหรี่ให้แก่ผู้ป่วย ส่วนการประชาสัมพันธ์ที่

ไม่ได้ใช้ ได้แก่ จดหมายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ วิทยุ และเว็บไชต์ของ

โรงพยาบาล 

 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการบ าบัดเลิกบุหรี่ 

 ในการเข้ารับการบ าบัดเลิกบุหรี่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการพบว่าทุก

โรงพยาบาลผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการบ าบัด ยกเว้นค่าเดินทาง/ค่าน้ ามันรถ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผูป้่วยที่ตอ้งมารับบริการบ าบัดเลิกบุหรี่ในอ าเภอเมือง จะเสียค่าใช้จ่าย

สูงกว่าผู้ป่วยที่มารับบริการบ าบัดเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลต่างอ าเภอ เฉลี่ยค่าเติมน้ ามัน
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ประมาณ 50-100 บาทส าหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลในอ าเภอเมือง และ 10-20 บาท 

ส าหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลต่างอ าเภอ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0125-5-177 “(แล้วมคี่าน้ ามันจากตี้บ้านมาโรงบาลก่อ) ประมาณ 50 บาท” 

รหัส 0122-9-320...326…328...330...332 “มันก็จะมีแค่ค่าน้ ามันรถมา ละก็ค่าอาหาร

กลางวัน … (แล้วค่าน้ ามันในแต่ละครั้งนี่ เยอะมั้ยคะ) ก็ไม่มาก ก็อยู่ในเมือง เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยบาท…(อ่อ ค่าข้าวที่นี่ก็ กินแถวโรงพยาบาลใช่มั้ยคะ) ครับๆ…ก็สองคนก็ ถ้ามาสองคน ถ้า

มากับญาต ิก็ประมาณร้อยกว่าบาท...ไม่เกินสามรอ้ย” 

รหัส 0521-9-278…280…282…284 “(ป้อขี่รถมาหรือว่าขับรถมา) เสียก่าน้ ามันรถมา…(น้ ามัน

รถแปงก่อ ไกลก่อ) ไกลอยู่…(สัก 100 ได้ก่อ) 100 นี้เป็น 4-5 วันปู้นก่า…(บ่ถึง 100 ซาวได้ก่อ) 

อืมประมาณซาวบาท” 

รหัส 0523-9-280…282…284…286…288 “(ค่าน้ ามันรถเต้าใดแหน่ะเจ้า) บ่ฮู้เฮาเอารถเครื่อง

มา...(50 บาทได้ก่อแม่) บ่าเดี๋ยวนี้ 10 บาทนั่นเนาะ...(มาวันนี้หนา 10 บาท) เจ้า (มา 10 บาท 

กลับ 10 บาทแหล่ะแม่) เจ้า...(เป็นซาวบาทเนาะ ค่ารถมาเนาะนอกนั่นบ่าได้เสียหยังแล้วเนาะ) 

ถ้าลูกบ่าอยู่ก็ไปจา้งเปิ้นซาวบาท” 

ซึ่งผูป้่วยไม่ได้รูส้ึกว่าการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนัน้เสียค่าใชจ้า่ยมากนัก 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0521-9-278…280…282…284 “(ป้อขี่รถมาหรือว่าขับรถมา) เสียก่าน้ ามันรถมา…(น้ ามัน

รถแปงก่อ ไกลก่อ) ไกลอยู่…(สัก 100 ได้ก่อ) 100 นี้เป็น 4-5 วันปู้นก่า…(บ่ถึง 100 ซาวได้ก่อ) 

อืมประมาณซาวบาท” 

รหัส 0523-9-280…282…284…286…288 “(ค่าน้ ามันรถเต้าใดแหน่ะเจ้า) บ่ฮู้เฮาเอารถเครื่อง

มา...(50 บาทได้ก่อแม่) บ่าเดี๋ยวนี้ 10 บาทนั่นเนาะ...(มาวันนี้หนา 10 บาท) เจ้า (มา 10 บาท 

กลับ 10 บาทแหล่ะแม่) เจ้า...(เป็นซาวบาทเนาะ ค่ารถมาเนาะนอกนั่นบ่าได้เสียหยังแล้วเนาะ) 

ถ้าลูกบ่าอยู่ก็ไปจา้งเปิ้นซาวบาท” 

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่

สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในแต่ละขั้นตอน 

 ผู้ป่วยทั้งหมดรู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการของคลินิกเลิกบุหรี่ โดยภาพรวมประทับใจ

ทั้งการให้บริการ ตั้งแตข่ั้นตอนการซักประวัติ การแนะน า และการบ าบัดรักษา เพื่อเลิกบุหรี่  

ตัวอย่างประโยค เชน่ 
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รหัส 0222-11-348…350…352…354…356…358…360…362…364…366 “(แล้วเวลาป้อมาตี้นี้

ป้อปอใจ๋ในการบริการเกาะ หมอหน้อยนี้หื้อบริการดีเก่าะ) ดีๆ อู้ดี…(ซักอะหยังดีเนาะ) ซัก

ประวัติดี…(แล้วหมอใหญ่เลาะ) หมอใหญ่ก่อดี...หื้อบริการดีอยู่…(อธิบายละเอียดดีเนาะ) 

อธิบายละเอียด ทุกอย่าง...ดีหม๊ดเลยอ่ะ...บางมันก็โวย บางมันก็ช้าเตื่อ...ถ้าไปโฮงบาลหลวงมัน

ก่อ โอวว มันบ่ได้มางา่ยอ่ะ คนเปิ้นเยอะ...นี ้คนบ่นัก...(โดยภาพรวมนี้ก็ดีเนาะ) ดีคับผม” 

รหัส 0322-3-104 “ผมให้เต็มเลยครับ เพราะจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องของหมอเนาะ มันเป็นเรื่อง

ส่วนตัวของคนไข้ แต่เค้าก็พยายามแนะน า พยายามให้นั่นให้นี่ ผมว่าเกิน 5 เลยครับ เพราะว่า

เค้าเป็นห่วงชีวิตคนจริงๆ เลยครับ ผมเข้าใจหมอเลย แต่ผมเองท าตัวเองไม่ได้ แล้วแบบก็มีของ

ให้ด้วย มชีามีอะไรผมก็อยากขอบคุณ คุณหมอมากๆ ครับ” 

รหัส 0521-9-287…289…291…293 “(เดี๋ยวน้องถามค าถามสุดท้ายแล้วป้อพึงพอใจก่อ ชอบ

หรอืว่าพึงพอใจอะหยังก่อตรงตี้หื้อบริการเฮานี้) มันตึงว่าแม่นเหี่ยหมดลุว่า...(ดีทุกกระบวนการ

เลยก่า) ดีทุกกระบวนการ ถ้าบ่าอั้นเปิ้นจะไปบริการเฮาหยัง...(ประทับใจเนาะป้อเนาะ) เฮาก็

ประทับใจ เปิ้นหื้อค าแนะน าเฮา มันกิ๋นจะเป็นจะอั้นจะอี้ ถ้ามันตัดไปได้ก็ตัดไปเลย ทิ้งไปเลย...

(เยี่ยมมาก) บ่ตอ้งไปเอาใส่ใจ๋แหม” 

รหัส 0825-3-83 “5 เลย หื้อเต็มเลย เพราะเปิ้นก่อว่าจะใดห่อ ก็แบบเปิ้นแนะน าดี แนะน าหื้อ

เข้าใจ๋งา่ยๆ อู้ดใีส่เฮา ยิ้มแย้มแจ่มใสดี” 

รหัส 0124-3-98 “(ถ้าจะขอถามว่าพึงพอใจก่อ ถ้าให้หื้อคะแนน ถ้า 5 นี่คือให้เต็มเลยเยอะสุด 

แล้วนอ้ยลงมา 1-5 พ่อหื้อเท่าใดในการหื้อบริการ) ก็หือ้ 5 เต็มก็ดีตลอด ทุกอย่าง ทุกขั้นตอน” 

โดยข้อดีในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลชุมชน ใช้เวลานอ้ยในการรอรับบริการ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0222-11-348…350…352…354…356…358…360…362…364…366 “(แล้วเวลาป้อมาตี้นี้

ป้อปอใจ๋ในการบริการเกาะ หมอหน้อยนี้หื้อบริการดีเก่าะ) ดีๆ อู้ดี…(ซักอะหยังดีเนาะ) ซัก

ประวัติดี…(แล้วหมอใหญ่เลาะ) หมอใหญ่ก่อดี...หื้อบริการดีอยู่…(อธิบายละเอียดดีเนาะ) 

อธิบายละเอียด ทุกอย่าง...ดีหม๊ดเลยอ่ะ...บางมันก็โวย บางมันก็ช้าเตื่อ...ถ้าไปโฮงบาลหลวงมัน

ก่อ โอวว มันบ่ได้มางา่ยอ่ะ คนเปิ้นเยอะ...นี้ คนบ่นัก...(โดยภาพรวมนี้ก็ดีเนาะ) ดีคับผม” 

ผูป้่วยพอใจในระบบการส่งต่อเข้ามายังคลินิกเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0421-5-138 “พอใจมากเลยครับ พอใจกับหมอที่ให้บริการกับคนป่วยพอใจมากเลย แล้ว

ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ค าแนะน าให้มาคลินิกเพื่อเลิกบุหรี่” 
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ผู้ป่วยมีความซาบซึ้งใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทาง

การแพทย์ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0824-3-101 “หื้อ 5 เต็มเลยครับ เพราะเปิ้นฮักเฮาขนาดครับ แต่เฮาหลึกครับ ผมเข้าใจ๋

อยู่นะ แตย่ะบ่ะได้” 

รหัส 0322-3-104 “ผมให้เต็มเลยครับ เพราะจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องของหมอเนาะ มันเป็นเรื่อง

ส่วนตัวของคนไข้ แต่เค้าก็พยายามแนะน า พยายามให้นั่นให้นี่ ผมว่าเกิน 5 เลยครับ เพราะว่า

เค้าเป็นห่วงชีวิตคนจริงๆ เลยครับ ผมเข้าใจหมอเลย แต่ผมเองท าตัวเองไม่ได้ แล้วแบบก็มีของ

ให้ด้วย มชีามีอะไรผมก็อยากขอบคุณ คุณหมอมากๆ ครับ” 

- การให้บริการเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล มีปัญหา หรอือุปสรรคอะไร และอยากใหม้ีการ 

แก้ไขอะไรบ้าง 

มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรหัส 04 และ06 ได้ให้การสัมภาษณ์ ให้ค าแนะน าว่าควรมีการ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน และเพิ่มวิธีการทราบแหลง่ข้อมูลในการเข้าถึงให้มากขึ้น 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0421-4-131 “ผมก็ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หมอประชาสัมพันธ์ไปหายังพี่น้องที่อยู่ตาม

บ้าน ลูกๆ หลานๆ ที่เค้ายังเลิกไม่ได้ให้มาบ าบัด เพราะว่ามันเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เป็น

ผลดตี่อคา่ใช้จ่ายก็ดี เป็นผลดีตอ่มันจะไปกระทบกับลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้าน มันอันตราย” 

รหัส 0623-4-119 “อยากหื้อเปิ้นเพิ่มการประชาสัมพันธ์หื้อคนอื่นรู้ ใช้แผ่นพับแจกเพิ่มก็ได้ ว่า

ถ้าใครอยากเลิกใหม้าตรงนีไ้ด้เองเลย”  

ผู้ป่วยจ านวน 2 คนจากโรงพยาบาลเดียวกันคือรหัส 01 มีความต้องการอยากให้

โรงพยาบาลใช้ยาที่มปีระสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิมในการช่วยเลิกบุหรี่ 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0123-6-197…199 “(ละมีขั้นตอนไหนที่ป้อว่าเปิ้นอาจจะปรับปรุงขึ้นได้ อยากหื้อเปิ้น

เพิ่มอะหยัง) มันแล้วแต่คนเนาะ ว่าอยากหื้อเพิ่มอะหยังบ่เพิ่มอะหยัง…(เอากะตัวป้อ อยากหื้อ

เปิ้นเพิ่มอะหยัง) อยากหือ้เปิ้นเพิ่มยาตีว้่าท าหื้อบ่อยากสูบเลย” 

รหัส 0125-6-182...185 “ก็ว่ามันมีปะเล้อปะเต้อเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่บ่าเดี๋ยวนี้คนตี้เลิกบุหรี่มี

นักละตีอ้ย่างคนในหมูบ่้านปี้หนา คนเลิกกันนักละ เดีย๋วนี้หนาเป็นเกิงต่อเกิง…(หือ แล้วอยากหื้อ

คลินิกตีเ้นี้ยพัฒนาอะหยังก่อ) ปี้ใคร่อยากหือ้เปิ้นได้ยาดีๆ” 

 ผูป้่วยจ านวน 1 คน จากโรงพยาบาลรหัส 02 ได้ให้สัมภาษณ์ว่าควรมีบุคลากรที่ให้การ

บ าบัดเพื่อใหเ้ลิกบุหรี่มาประจ าการส าหรับที่โรงพยาบาลนี้โดยเฉพาะ  
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ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0221-12-442…473 “บ่หมีครับ อุปสรรคอะหยัง แต่อยากจะหื้อหมอเนี้ยะมาประจ าอยู่นี ้

วันนี้ก่อแตนโฮงบาลนู้นฮั่นเนาะ มานี้มันก่อบ่มีบ้านพักไหนสักตี้เตื่อเนาะ...(ใครหื้อบุคลากรนัก

กว่านี)้ เออ นักแหมหน้อยก่อได้เนาะ เพราะหมูน่ีเ้ขามาหลาย หมูน้ีม้ันมาหมด๊” 

****ไม่ได้เป็นเฉพาะในคลินกิแตเ่ป็นจากลักษณะโรงพยาบาล*** 

 และมีผู้ป่วยจ านวน 1 คน จากโรงพยาบาลรหัส 05 ได้ให้สัมภาษณ์ว่าควรปรับปรุงเรื่อง

ของการบริการใช้ยาหรอืผลติภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ให้มเีพียงพอต่อผู้ที่มาเข้ารับบริการมากขึ้น 

ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0524-4-148…151 “(ถ้าเป็นไปได้ส าหรับเราเนี่ยเราโอเคเราเลิกได้ แตเ่ราอยากให้ที่นี่มีการ

ปรับปรุงหรอืพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นหรือเพื่อคนอื่นๆ อย่างไรบ้างคะ) ครับ จ าพวกยาเงี่ยครับ อยาก

ให้เค้าแจกเป็นระยะๆ...(อ่อ แบบเป็นการแสดงความใส่ใจเนาะ ไม่ได้แบบว่าให้เฉพาะในครั้งแรก 

แล้วมีอะไรอื่นๆ อีกมั้ย พวกระบบการบริการ การเข้าถึงล าบากมั้ย จากตึกนู้นมาตึกนี้ยากมั้ย 

พวกสิทธิการรักษาอะไรแบบนี ้มีม้ัยคะ) ไม่มคีรับ” 

รหัส 0513-5-167 “อันนี้มีก๋านขยับขยายละหนา เพราะตะก๋อนเป๋นแค่คลินิกที่มีห้องเล็กๆ 

แคบๆ นี่มีก๋านขยายมาละ ในส่วนของคนไข้ก่อมีนักขึ้นละ และก่อคนไข้เข้ามารับบริก๋านเยอะขึ้น

ละเพราะร่วมมือกับคลินกิพิเศษว่าหื้อมีการคัดกรองก๋านกินเหล้า สูบบุหรี่ เพราะบางทีชาวบ้าน

เปิ้นก่อบ่ะฮู้ว่ามีคลินิกหื้อเลิกได้ ซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างคลินิกพิเศษกับเรา เพราะเช่น

คลินิกโรคปอด เนาะหื้อการรักษาแต่ก่อยังบ่ะเลิกสูบ ก็มีก๋านขาดดุลในเรื่องของยา ยอดคนไข้

ก่อเพิ่ม เพราะรักษายังไงก่อบ่ะยอมหายสักที ค่าใช้จ่าย งบประมาณต่างๆ แต่ถ้าเรารู้สาเหตุ ว่า

มาจากสูบบุหรี่ปุ๊ป ก็อาจจะลดเรื่องพวกนี้ลงได้” 

มีอุปสรรคในการมารับบริการที่โรงพยาบาล ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0223-4-124 “(ไหนน้องขอดูเลาะ (ดูใบนัด) เดือนแรก วันแรก ครั้งตี้ 1 ป้อมาป่ะเปิ้นเดือง

เมษา วันที่ 20 เมษา หลังจากนั้นแหมติ๊ดนึงเป็น 27 เมษา ละก็ห่างมาน้อยเป็น 11 พฤษภา) อืม 

บ่ได้มา เจ็บ นั่งนอนอยู่ ลุกบ่ได้” 

ปริมาณการให้ข้อมูลแต่ครั้งควรมีการจ ากัด เพื่อให้ผู้ป่วยจ าได้และน าไปปฏิบัติให้ก่อ

เกิดประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่างประโยค เชน่ 

รหัส 0522-4-110…112…114 “ชอบอยู่...ชอบเปิ้นสอน ชอบเปิ้นบอกแนะน าทางที่ดีหื้อเลิก...อู้ดี 

เข้าใจ แตบ่างทีเปิ้นบอกไว้เยอะ ก็มีลืมพ่อง” 
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การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) 

จากการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 

โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์จดบันทึกอย่างละเอียดและอธิบายอย่างชัดเจน น า

กลับไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาข้อมูลเป็นจริงตรงกับ

ความรูส้ึกของผู้ให้สัมภาษณ์หรอืไม่ อย่างไร 

พบว่าข้อมูลผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลจริงตรงตามบริบทการให้บริการเลิกบุหรี่ใน

โรงพยาบาลแตล่ะแหง่ และหลังจากการไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริการเลิกบุหรี่ 

 โรงพยาบาล 07 มีการจัดตั้งคณะกรรมการคลินิกเลิกบุหรี่ และในเดือนกุมภาพันธ์ 60

ได้มกีารพัฒนาปรับปรุงระบบการให้ยาแบบใหม่ เริ่มให้ชาชงเพื่อช่วงเลิกบุหรี่เป็นหลัก และมียา 

Nortriptyline มีการจัดซื้อเครื่องเป่าคาร์บอนมอนออกไซด์และได้น ามาใช้ พบว่าผู้ป่วยรู้สึก

ตื่นเต้นและมีความพยายามที่จะลดการสูบบุหรี่มากขึ้นก่อนมาตรวจวัดด้วยเครื่องเป่าคาร์บอน

มอนออกไซด์ มีการพัฒนาระบบการลงขอ้มูลขึน้ใหม่ โดยให้ทุกครั้งที่คนไข้เข้ามารับบริการจะมี

การลงขอ้มูลว่าวันที่มาเข้ารับบริการ วันที่นัดติดตาม และเบอร์โทรศัพท์ติดตาม ซึ่งพบว่าผู้ป่วย

เข้ารับการรักษาและมาติดตามผลการรักษามากขึ้น และเดือนมีนาคม 60 ได้พัฒนาเพิ่มการลง

ชุมชนเชิงรุกมากขึ้น และมีการจัดอบรมการให้ค าปรึกษาแนะน าการเลิกบุหรี่แบบย่อ BABI 

ให้กับเจ้าหนา้ที่ในโรงพยาบาล อกีทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ไปยังรพ.สต. 

และอสม. ให้เข้มขน้มากขึ้น 

 โรงพยาบาล 08 พบว่าเริ่มแรกการให้บริการเลิกบุหรี่ในจังหวัดพะเยามาจาก

โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และขยายลงสู่ชุมชน ซึ่งคนไข้ที่มารับบริการยังมีน้อยอยู่ ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการยังน้อย เริ่มแรกผู้ท าการบ าบัดได้ท าตามกระบวนการ A1-A5 อย่างครบถ้วน แต่ด้วย

ความเคยชินและภาระงานที่มากอาจท าให้บุคลากรผู้ให้การบ าบัดปฏิบัติตามกระบวนการ A1-

A5 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดิม เช่น การให้ค าแนะน า บางทีอาจไม่ได้อยู่ทุกจุดให้บริการ แต่

หากแพทย์เห็นว่าผู้ป่วยสูบบุหรี่และมีปัญหาสุขภาพจึงจะพิจารณาส่งต่อเข้ารับการบ าบัดเพื่อ

เลิกบุหรี่ มขี้อจ ากัดเรื่องของการติดตาม พบว่าไม่สามารถนัด 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ได้ เนื่องจาก

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะมีลูกหลานมาส่ง และบางทีไม่สามารถโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยได้ 

จงึแก้ไขปัญหาโดยการประสานงานแจ้งไปยังคลินิกโรคเรื้อรัง หากมีการนัดติดตามที่คลินิกโรค

เรือ้รังใหท้ าการส่งต่อผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไปยังคลินิกเลิกบุหรี่ 

โรงพยาบาล 06 ทางโรงพยาบาลมีมีปัญหาเรื่องของการติดตามเช่นเดียวกับ

โรงพยาบาลอื่นๆ พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีโครงการเลิกบุหรี่ร่วมกับชุมชนแกนน า สุราและ
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ยาเสพติด 3 ชุมชนต้นแบบ เพื่อท าการติดตามผลลัพธ์ให้ชัดเจนยิ่ง ท าการสอบถามจาก อสม. 

และมีการคัดเลือกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้ารับการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่แบบกลุ่ม เนื่องจาก

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด  

โรงพยาบาล 03 มีการพัฒนาน ายาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล พบว่าการติดตามผู้ป่วยมา

ตามนัดเพิ่มขึ้น แตย่ังพบปัญหาเรื่องการติดตามเนื่องจากปัญหาผู้ป่วยส่วนมากเป็นวัยท างานไม่

ค่อยมีเวลามาเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ จะเห็นความส าคัญของการท างานมากกว่า 
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บทที่ 5 

 

บทสรุป 

สรุปผลการวิจัย 

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มีการให้บริการอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระบบการคัดกรองที่มีการคัด

กรองอย่างทั่วถึง การแนะน าเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ ประเมินความพร้อมและความรุนแรงในการ

เสพติดบุหรี่ของผูป้่วย และส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่

มีกระบวนการที่ชัดเจน ส่วนในขั้นตอนของการบ าบัดจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ

โรงพยาบาล ซึ่งผูป้่วยมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์

และผูป้่วยมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ท าให้ผูป้่วยมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ แต่

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาและอุปสรรค อาทิเช่น ขาดการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่

เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการให้บริการเลิกบุหรี่และขาดการประเมินผลลัพธ์การบ าบัด

และการติดตามผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ โดยการตระหนักถึงความส าคัญของคลินิกเลิกบุหรี่ใน

โรงพยาบาล เป็นนโยบายที่ผู้บริหารโรงพยาบาลควรใหค้วามส าคัญมากยิ่งขึน้ 

 

การศึกษาในอนาคต (Further study) 

พบว่าในการให้บริการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อ

เลิกบุหรี่มีความหลากหลายของตัวชี้วัดในการวัดผลความส าเร็จ เนื่องจากตัวชี้วัดในการวัดผล

ส าเร็จของการบริการเพื่อเลิกบุหรี่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันละไม่ชัดเจนในแต่ละโรงพยาบาล

ที่ท าการศกึษา ดังนั้นในอนาคตการวิจัย อาจจะพัฒนาสร้างเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจน แล้วตรวจสอบ

การวัดผลของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นใหม่ท าให้ระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ดีขึ้นหรอืไม่อย่างไร 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่

เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (Management system of smoking cessation service in 

chronic non-communicable disease patients) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อศกึษาระบบการบริหารจัดการในการน าผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัด

เพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล (cohorts) งาน

บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค าชี้แจง  

1. แบบบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ขอ้ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้มูล แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะการบริการเลิกบุหรี่ (แบบกึ่งโครงสร้าง)  และแบบบันทึกการ

สังเกตสถานที่ 

2. แบบบันทึกข้อมูลนี้ใชส้ าหรับการศกึษาวิจัยเท่านั้น การให้ข้อมูลจะไม่มผีลกระทบต่อ

ผูใ้ห้ข้อมูลหรอืโรงพยาบาลแตอ่ย่างใด ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ได้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ 

และข้อสรุปโครงการจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการท างานของบุคลากรใน

ระบบบริการสุขภาพต่อไป 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. เพศ  ◻ ชาย  ◻ หญิง 

2. อายุ ……................ปี 

3. อาชีพ  

◻แพทย์    ◻นักเทคนิคการแพทย์ 

◻พยาบาล   ◻นักกายภาพบ าบัด 

◻ทันตแพทย์   ◻บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 

(ระบุ)……….................... 

◻เภสัชกร    ◻เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(ระบุ)................................................... 

รหัสข้อมูล........................... 

วัน/เดือน/ปี.......................... 

Version…………………… 
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4. ต าแหน่งในโรงพยาบาล (ตามผังโครงสร้างองค์กร) 

............................................................. 

5. ต าแหน่งในคลินกิเลิกบุหรี่

................................................................................................................................... 

6. ประสบการณใ์นวิชาชีพ ............................... (เดือน/ปี) 

7. ประสบการณใ์นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ....................... (เดือน/ปี) 

8. ประสบการณท์ างานในคลินิกเลิกบุหรี่ ....................... (เดือน/ปี) 

9. ระดับการศกึษา 

◻ อนุปริญญา   ◻ ปริญญาโท 

◻ ปริญญาตรี   ◻ ปริญญาเอก 

10. รายได้ส่วนตัวตอ่เดือน (บาท/เดือน) 

◻ น้อยกว่า 10,000  ◻ 10,000 – 15,000  

◻ 15,001 – 20,000  ◻ 20,001 – 30,000  

◻ 30,001- 40,000  ◻ 40,001 – 50,000  

◻ มากกว่า 50,000 ขึน้ไป 

11. ท่านได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่หรอืไม่ 

◻ ไม่ได้รับ 

◻ ได้รับ จ านวน ..................... บาท/ (เคส/เดือน/ปี) 

 

ส่วนที่ 2 ลักษณะการบริการเลิกบุหรี่ 

1. ผูบ้ริหารหรอืโรงพยาบาลของท่านมนีโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วย

โรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่อย่างไร 

องค์ประกอบของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

 มีนโยบายและประกาศให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 จัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดบุหรี่ 

 ผูบ้ริหารและบุคลากรไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลและต่อหนา้สาธารณะ 

 มีระบบบริการช่วยใหบุ้คลากรและผู้มาใช้บริการเลิกสูบบุหรี่ 

 มีกิจกรรมรณรงค์กับชุมชนด้านบุหรี่และสุขภาพ 
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 มีนโยบายเลือกรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เข้าเป็นบุคลากร 

ขั้นตอนการท าโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

 เตรียมประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

o ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทราบนโยบาย 

o ท าหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยราชการตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบายปลอดบุหรี่ 

o ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในโรงพยาบาล/สื่อชุมชนให้ประชาชนรับทราบ 

o จัดกิจกรรมสร้างกระแสในโรงพยาบาล/ชุมชน 

 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร ใหบุ้คลากรและ

ผูใ้ช้บริการรับทราบ 

 ตั้งคณะท างานด้านบุหรี่และสุขภาพของโรงพยาบาล ประกอบด้วยบุคลากร

วิชาชีพสาขาต่างๆ 

 ผูป้ระสานงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 

 จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาล 

 ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนผูม้าใช้

บริการ 

 ก าหนดนโยบายเลือกผูไ้ม่สูบบุหรี่เข้าเป็นพนักงาน กรณีที่จ าเป็นต้องรับผู้ที่สูบ

บุหรี่เข้าท างาน ให้ท าขอ้ตกลงว่าจะไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

2. บุคลากรท่านใดบ้างเป็นผูร้ับผดิชอบกระบวนการการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (5A: Ask 

Advise Assess Assist Arrange follow up) 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

3. ท่านใช้ระยะเวลาในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในแต่ละ

ขั้นตอนประมาณกี่นาที

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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4. ท่านได้ท าการตดิตามความต่อเนื่องในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการการบ าบัดเพื่อเลิก

บุหรี่หรอืไม่ อย่างไร (เช่น การบันทึกจ านวนหรอืครั้งที่ป่วยผา่นขั้นตอนต่างๆในกระบวน

บ าบัด) และในกรณีที่ผูป้่วยขาดความต่อเนื่องมีสาเหตุมาจากอะไร โรงพยาบาลของ

ท่านมวีิธีการจัดการเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร  

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 กระบวนการการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่  

5. A1: Ask ขั้นตอนการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ 

5.1 โรงพยาบาลของท่านมีจุดคัดกรองผู้สูบบุหรี่บริเวณใดบ้าง

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5.2 โรงพยาบาลของท่านมีวิธีการคัดกรองการสูบบุหรี่เป็นอย่างไรบ้าง (IPD, OPD, ER, แผนก

ต่างๆในโรงพยาบาล) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 5.2.1 กรณีที่ผู้ป่วยสูบบุหรี่ มีการส่งต่อเพื่อเข้ารับการให้ค าแนะน าเพื่อเลิกบุหรี่อย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.2.2 กรณีที่ผู้ป่วยเคยสูบบหุรี่ แต่สามารถเลิกสูบได้แล้ว (มากกว่า 1 ปี) มีการจัดการเพื่อ

ป้องกันการกลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบ (Prevent relapse) อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.3 รูปแบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลของท่านเป็นอย่างไร {เชน่ 

บันทึกในเวชระเบียน มีการติดสติ๊กเกอร์ในเวชระเบียน บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรหัส 

ICD-10 (F-17) ให้เป็นปัญหาหนึ่งในการวินจิฉัยโรค} 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….......……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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5.3.1 ข้อมูลใดบ้างที่ท่านบันทึกเมื่อคัดกรองแลว้พบว่าผูป้่วยสูบบุหรี่ 

◻โรคประจ าตัว    

◻ประวัติการสูบ/การพยายามเลิก  

◻ประวัติการพยายามเลิก 

◻ อื่นๆเช่น (Vital sign) ............................................. 

5.4 ท่านได้มีการซักประวัติการสูบบุหรี่ของบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่

หรอืไม่ 

  ◻ ม ี ◻ ไม่มี 

5.4.1 หากพบว่ามีบุคคลใกล้ชิดของผูป้่วยสูบท่านมวีิธีการจัดการอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. A2: Advise ขั้นตอนแนะน าให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบโดยเด็ดขาด 

6.1 สถานที่ใหค้ าแนะน าในขั้นตอนการแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่เป็นที่ใดบ้าง (ทั้งในและนอก

โรงพยาบาล)             

................................................................................................................................................ 

6.2 โรงพยาบาลของท่านมีการด าเนินการบริการเลิกบุหรี่วันและเวลาใดบ้าง  

 วัน 

◻ ทุกวัน 

◻ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์    

◻ เฉพาะวันระบุ………………………………………………………………… 

 เวลา 

◻8.30 น - 16.30 น. (เวลาราชการ) 

◻ อื่นๆ ระบุ................................................................ 
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6.3 ท่านให้ค าแนะน าเพื่อให้ผูป้่วยเลิกบุหรี่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง (เช่น การให้

ข้อมลูเรื่องโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ, บุคคลใกล้ชิด, เศรษฐกิจ) โดยวิธีการใด (เช่น ผลตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ แผน่พับ สมุดใหค้ าแนะน า การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในรูปแบบค าพูด การ

ให้ข้อมูลผ่านสื่อวดีีทัศน์ สื่อโฆษณา โปสเตอร์ แอพพลิเคชั่น หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7. A3: Assess การประเมินความรุนแรงในการตดิบุหรี่ และความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ 

7.1 ท่านได้สอบถามประเมินความพรอ้มของผูเ้ข้ารับบริการที่จะเลิกสูบบุหรี่หรอืไม่ อย่างไร 

(เชน่ Trantheoretical (TTM) หรอื Stage of Change model, มีแบบประเมินของโรงพยาบาล) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7.2 หากผู้เข้ารับบริการไม่พร้อมในการเลิกบุหรี่ ท่านมกีารจัดการอย่างไรต่อ แล้วมีการสร้าง

แรงจูงใจอย่างไรบ้าง (เช่น การสรา้งแรงจูงใจโดยใช้มาตรการ 5R, สอบถามสาเหตุในการไม่เลิก

บุหรี่, หาเหตุผลเพื่อใหเ้ลิกสูบบุหรี่)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3 โรงพยาบาลของท่านมีการประเมนิระดับความรุนแรงของการเสพติดสารนโิคตินอย่างไร

บ้าง (เชน่ ใช้Fagerstrom Test For Level Of Nicotine Dependence (FTND), Heaviness of 

Smoking Index (HIS), ใช้แบบประเมินของโรงพยาบาล) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7.4 โรงพยาบาลของท่านมีการประเมนิเพื่อหาประเภทของการเสพติดบุหรี่อย่างไร (การเสพติด

สารนิโคติน, เสพติดทางจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ, เสพติดทางสังคม พฤติกรรม ความเคยชิน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8. A4: Assist การบ าบัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ 

8.1 โรงพยาบาลของท่านมจีุดใหบ้ริการในขั้นตอนการบ าบัดเพื่อใหเ้ลิกสูบบุหรี่ที่ใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................………………………………………………………………………………………………………… 
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8.2 โรงพยาบาลของท่านมีแผนผังระบบการบริหารจัดการบริการเลิกบุหรี่หรอืไม่ อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 โรงพยาบาลของท่านมีรูปแบบการให้ค าปรึกษา (counseling) เพื่อบ าบัดใหผู้ป้่วยเลิกสูบ

บุหรี่เป็นแบบใดบ้าง 

 {เชน่ แบบสังเขป (brief intervention) แบบเข้ม (intensive counseling), แบบตัวต่อตัว (face-to-

face counseling), แบบกลุ่ม (group counseling), ทางโทรศัพท์ (telephone counseling), ผา่น

ระบบอินเตอรเ์น็ตหรอืข้อความสั้น (SMS&MMS), ส่งต่อไป Quitline1600} 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

8.4 ในบัญชยีาโรงพยาบาลของท่าน มีรายการยาที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่อะไรบ้าง (เลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

  ◻1. Nicotine Replacement  

           ◻หมากฝรั่ง  ◻แผ่นแปะ    ◻อื่นๆ ระบุ………..… 

  ◻2. ยา  

            ◻Bupropion-S ◻Varenicline  ◻Nortriptyline ◻อื่นๆ ระบุ……. 

  ◻3. สมุนไพร  

            ◻หญ้าดอกขาว ◻กานพลู  ◻รางจดื   ◻อื่นๆ ระบุ……. 

◻4. อื่นๆ 

◻น้ ายาบ้วนปาก  ◻อื่นๆ ระบุ……….…. 
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9. A5: Arrange follow up การตดิตามผลการบ าบัดของผู้สูบบุหรี่ 

9.1 โรงพยาบาลของท่านมีการตดิตามการบ าบัดและการให้บริการเลิกบุหรี่อย่างไร 

9.1.1 รูปแบบการตดิตามผลการเลิกบุหรี่เป็นอย่างไร 

◻นัดติดตามที่โรงพยาบาล 

◻โทรศัพท์  

◻ SMS 

◻ไปรษณีย ์

◻อื่นๆ ระบุ……….………………………………………….. 

9.1.2 ระยะเวลาที่ใชต้ิดตามผลในแตล่ะครั้งนานเท่าไหร่ และผลเป็นอย่างไร  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

9.2 หลังการบ าบัดรักษา โรงพยาบาลของท่านจัดให้มกีารยืนยันผลการเลิกบุหรี่หรือไม่ ดว้ย

วิธีการใด 

◻ ม ี

◻ ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ 

◻ ตรวจวัดสารโคตินนิ (Cotinine) ในปัสสาวะหรอืน้ าลาย 

◻ ตรวจวัดสารสารไธโอไซยาเนต (thiocyanate) 

◻ อื่นๆ.................................................................................................... 

◻ ไม่ม ี

9.3 กรณีทีผู่ป้่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี  

9.3.1 โรงพยาบาลของท่านมีการตดิตามผลการสูบบุหรี่ต่อไปหรอืไม่ อย่างไร 

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

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

9.3.2 โรงพยาบาลของท่านมีการจัดการป้องกันการกลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ (Prevent 

relapse) หรอืไม่ อย่างไร (เช่น แสดงความยินดีและชื่นชมที่เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ)  

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

.............………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.4 กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ท่านมกีารใหค้ าปรึกษาและให้ความช่วยเหลอืผูป้่วย 

อย่างไรบ้าง  

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

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

9.5 กรณีที่ผู้ป่วยกลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ (มากกว่า 1 ปี) ท่านมกีารให้ค าปรึกษาและให้

ความช่วยเหลือผูป้่วย อย่างไรบ้าง  

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

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

10. บุคลากรในสังกัดของท่านได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่ อย่างไร

บ้าง 

◻ ไม่ม ี 

◻ มี (ตอบได้มากกกว่า 1 ข้อ) 

 ◻ เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ 

- ระบุปีที่เข้ารับการอบรม 

……………………………………………………………………………....... 

- หนว่ยงานที่จัด

อบรม…………………………………………………….................................... 

- ระยะเวลาการจัด

อบรม……………………………………………………................................. 

- หัวข้อการ

อบรม………………………………………………………………………………………………… 

 ◻ ทั้งองค์กร 

- ระบุปีที่เข้ารับการอบรม 

……………………………………………………………………………....... 

- หนว่ยงานที่จัด

อบรม…………………………………………………….................................... 

- ระยะเวลาการจัด

อบรม……………………………………………………................................ 

- หัวข้อการ

อบรม………………………………………………………………………………………………. 
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 ◻ อื่น ระบุ................................... 

- ระบุปีที่เข้ารับการอบรม…………………………………………………………………… 

- หนว่ยงานที่จดัอบรม……………………………………………………................... 

- ระยะเวลาการจัดอบรม……………………………………………………............... 

- หัวข้อการอบรม……………………………………………………………………………… 

11. โรงพยาบาลของท่านมช่ีองทางการประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่ใดบ้าง (ตอบได้มากกกว่า 

1 ข้อ) 

◻ แผ่นพับ 

◻ บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง 

◻ จดหมายประชาสัมพันธ์ 

◻ โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 

◻ วิทยุ 

◻ เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 

◻ เว็บไชต์ของโรงพยาบาล (โปร

ระบุ)..................................................................................... 

◻ อื่นๆ เช่น (โปรด

ระบุ)......................................................................................................... 

12.โรงพยาบาลของท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับ การจ าหน่าย และ/ หรอื การสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

อย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

13.โรงพยาบาลของท่านมีงบประมาณในการให้บริการเลิกบุหรี่ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 ความคดิเห็นเกี่ยวกับบริการเลิกบุหรี่ 

14. โรงพยาบาลของท่านมจีุดแข็งในการให้บริการเลิกบุหรี่อะไรบ้าง 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

15.โรงพยาบาลของท่านมีจุดอ่อน หรือปัญหาในการให้บริการเลิกบุหรี่อะไรบ้าง

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

16.โรงพยาบาลของท่านมีอุปสรรคในการด าเนินการจัดบริการเลิกบุหรี่อะไรบ้าง ที่ผา่นมาท่าน

ได้ด าเนินการแก้ไขอย่างไร เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วประสบผลส าเร็จหรอืไม่ วัดผลจากอะไร 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

17.ท่านคิดว่าโรงพยาบาลของท่านมโีอกาสในการพัฒนาระบบบริการการเลิกบุหรี่อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

18.โรงพยาบาลของท่านมีการวัดผลส าเร็จของระบบบริการเลิกบุหรี่ (ในภาพรวม) อย่างไร และ

มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง (เช่น จ านวนผูท้ี่มารับบริการเลิกบุหรี่ จ านวนผูท้ี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

ส าเร็จ) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

19.จากข้อมูลที่กล่าวมา โรงพยาบาลของท่านได้รับประโยชน์จากการมบีริการเลิกบุหรี่อย่างไร 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

ผู้สัมภาษณ์

................................................................................................................................................ 

ผู้บันทึกข้อมูล 

........................................................................................................................................... 

เวลาเริ่มบันทกึ.........................................................สิ้นสุด

........................................................................ 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ส าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่

เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (Management system of smoking cessation service in 

chronic non-communicable disease patients) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อศกึษาระบบการบริหารจัดการในการน าผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบ าบัด

เพื่อเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล (cohorts) งาน

บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค าชี้แจง  

3. แบบบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะการรับบริการเลิกบุหรี่ (แบบกึ่งโครงสร้าง) และแบบบันทึก

การสังเกตสถานที่ 

4. แบบบันทึกข้อมูลนี้ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การให้ข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้ข้อมูลหรือโรงพยาบาลแต่อย่างใด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ 

และข้อสรุปโครงการจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการท างานของบุคลากรใน

ระบบบริการสุขภาพต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

12. เพศ  ◻ชาย  ◻หญิง 

13. อายุ .....................ปี 

14. ส่วนสูง …………….. ซม.  น้ าหนัก …………….. กก. 

15. อาชีพ  

◻ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ◻เกษตรกรรม/ประมง 

◻แมบ่้าน/พ่อบ้าน  ◻พนักงานบริษัท/ลูกจา้งเอกชน 

◻รับจ้างทั่วไป   ◻ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

◻ค้าขาย/เจ้าของกิจการ   ◻อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 

รหัสข้อมูล........................... 

วัน/เดือน/ปี.......................... 

Version……………………… 
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16. รายได้ส่วนตัวตอ่เดือน (บาท/เดือน 

◻น้อยกว่า 10,000  ◻10,000 – 15,000  

◻15,001 – 20,000  ◻มากกว่า 20,000 ขึน้ไป            ◻ไม่มรีายได้ 

17. ระดับการศกึษา 

◻ ไม่ได้ศึกษา   ◻ ประถมศึกษา    ◻

มัธยมศกึษาตอนต้น 

◻ มัธยมศกึษาตอนปลาย   ◻ ระดับ ปวส.   ◻ ระดับ 

ปวช.  ◻ ปริญญาตรีขึ้นไป ระบุ.................................... 

18. โรคประจ าตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

◻เบาหวาน  ◻ความดันโลหิตสูง  ◻หลอดเลือดและหัวใจ 

◻ซึมเศร้า  ◻ถุงลมโป่งพอง   ◻ไขมันในหลอด

เลือดผิดปกติ 

◻อื่นๆ (ระบุ)………………….......................…. 

19. ยา อาหารเสริม และ/หรอื สมุนไพร ที่ใชอ้ยู่ประจ า หรือ ปัจจุบัน

................................................................................................................................... 

20. ท่านสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน เท่าใด ………………………. (เดือน/ปี) 

◻ปัจจุบันสูบทุกวัน วันละประมาณ…………………มวน 

◻ปัจจุบันสูบเป็นครั้งคราว วันละประมาณ……………………..มวน 

◻ปัจจุบันหยุดสูบ โดยหยุดสูบมาแล้ว…………………………วัน หรือ ……………………….เดือน 

21. ประเภทบุหรี่ที่สูบ ◻บุหรี่ซอง ◻บุหรี่มวนเอง     ◻อื่นๆ……………………………………. 

22. ภาวะของผูสู้บ     ◻ตั้งครรภ ์ ◻ภาวะอ้วนลงพุง ◻อื่นๆ…………………………………... 

23. บุคคลใกล้ชิดของท่านที่สูบบุหรี่ มหีรือไม่  ◻ไม่มี ◻มี

ระบุ………………………………………………..……………… 

24. ในอดีตท่านเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรอืไม่ 

◻ไม่เคย ◻เคยเลิก………ครั้ง เลิกได้นานสุด……….วัน หรอื………เดือน หรอื……ป ี
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 เหตุผลในการเลิกสูบบุหรี่ของท่านในครั้งนีค้ืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท่านเคยเลิกสูบบุหรี่โดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

◻ หักดิบ  

◻ ค่อยๆลด 

◻ ใช้ยา 

   ◻1. Nicotine Replacement  

              ◻หมากฝรั่ง  ◻แผ่นแปะ    ◻อื่นๆ ระบุ………………… 

   ◻2. ยา  

               ◻Bupropion-SR ◻Varenicline ◻Nortriptyline ◻อื่นๆ ระบุ…….. 

   ◻3. สมุนไพร  

                ◻หญ้าดอกขาว  ◻กานพลู ◻รางจืด  ◻อื่นๆระบุ……. 

◻อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2 ลักษณะการรับบริการเลิกบุหรี่ 

ขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่า ท่านเข้ารับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ได้อย่างไร 

1. ท่านใช้ระยะเวลาในคลินิกบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ทั้งหมดแตล่ะครัง้ประมาณกี่นาที 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ใครบ้างเป็นผู้ซักประวัติคัดกรอง ให้ค าแนะน า ประเมินการติดบุหรี่ การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ 

และการตดิตามผลแก่ท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สถานที่ที่ท่านได้รับกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่คอืที่ไหนบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขั้นตอนกระบวนการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ 

 4. A1: Ask ขั้นตอนการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ (ใช้เวลา .............. นาที) 

4.1 บุคลากรได้ซักประวัติการสูบบุหรี่ของท่านและบุคคลใกล้ชิดของท่านหรอืไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. A2: Advise ขั้นตอนแนะน าให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบโดยเด็ดขาด (ใช้เวลา .............. นาที) 

5.1 ท่านได้รับค าแนะน าเพื่อเลิกบุหรี่เรื่องใดบ้าง (เช่น การให้ข้อมูลเรื่องโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ 

บุคคลใกล้ชิด    เศรษฐกิจ) จากสื่อใดบ้าง (เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แผ่นพับ สมุดให้

ค าแนะน า การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในรูปแบบค าพูด การให้ข้อมูลผ่านสื่อวีดีทัศน์ สื่อ

โฆษณา โปสเตอร์ แอพพลิเคชั่น หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. A3: Assess ประเมินความรุนแรงในการตดิบุหรี่ และความพรอ้มในการเลิกสูบบุหรี่ (ใช้เวลา 

......... นาที) 

6.1 ท่านได้รับการประเมินความพร้อมที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 หากท่านไม่พร้อมในการเลิกบุหรี่ ท่านได้รับค าแนะน าหรอืสร้างแรงจูงใจอย่างไรบ้าง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6.3 ท่านได้รับการซักถามข้อค าถาม เช่น ท่านสูบบุหรี่วันละกี่มวน ท่านสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่น

นอนตอนเช้าเมื่อใด เป็นต้น อย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4 ท่านได้รับการซักถามและประเมินว่าท่านเสพติดบุหรี่จากสารนโิคติน จากทางจติใจ 

ทัศนคต ิความเชื่อ หรอืจากทางสังคม พฤติกรรม ความเคยชิน อย่างไร (เชน่ วัดสมรรถภาพ

ปอด ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ  ตรวจวัดสารโคตินิน (Cotinine) ในปัสสาวะ

หรอืน้ าลาย ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 7. A4: Assist การบ าบัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ (ใช้เวลา .............. นาที) 

7.1 ท่านได้รับการบ าบัดเพื่อเลิกสูบบุหรี่ที่ไหน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……......…………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2 ท่านได้รับการให้ค าปรึกษาเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่หรอืไม่ อย่างไร (ในรูปแบบย่อ หรอืให้

ค าปรึกษาอย่างละเอียด โดยเป็นแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม ทางโทรศัพท์ SMS หรอื Quitline 

1600 ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7.3 ท่านได้รับยาหรือสมุนไพรเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่อะไรบ้าง 

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

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

8. A5: Arrange follow up การตดิตามผลการบ าบัดของผู้สูบบุหรี่   

8.1 ท่านได้รับการนัดตดิตามการบ าบัดและการใหบ้ริการเลิกบุหรี่อย่างไร 

8.1.1 รูปแบบการตดิตามผลการเลิกบุหรี่เป็นอย่างไร 

◻นัดติดตามที่โรงพยาบาล 

◻โทรศัพท์ 

◻ SMS 

◻ไปรษณีย์ 

◻อื่นๆ ระบุ……….………………………………………….. 

8.1.2 ระยะเวลาที่ท่านได้รับการตดิตามผลแต่ละครั้งเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

8.2 หลังการบ าบัดรักษา ท่านได้รับการยืนยันผลการเลิกบุหรี่หรอืไม่ ด้วยวิธีการใด  

 ◻ ม ี  

◻ ตรวจวัดก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ในลมหายใจ, 

◻ ตรวจวัดสารโคตินนิ (Cotinine) ในปัสสาวะหรือน้ าลาย 

◻ ตรวจวัดสารสารไธโอไซยาเนต (thiocyanate) 

◻ อื่นๆ.................................................................................... 

◻ ไม่ม ี
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8.3 กรณีที่ท่านสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี  

8.3.1 ท่านได้รับการตดิตามผลการสูบบุหรี่ต่อไปหรอืไม่ อย่างไร 

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

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

8.3.2 บุคลากรได้แสดงความยินดแีละชื่นชมที่ท่านเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ เพื่อป้องกันการกลับมา

สูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้หรอืไม่ อย่างไร  

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

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

8.4 กรณีที่ท่านไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ท่านได้รับการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือจาก

บุคลากรอย่างไร  

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

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

8.5 กรณีที่ท่านกลับมาสูบซ้ าหลังจากเลิกสูบได้ ท่านได้รับการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือ

จากบุคลากรอย่างไร 

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

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

8.6 ท่านคิดว่าขั้นตอนการติดตามผลการเลิกบุหรี่มีปัญหาที่อยากให้แก้ไขหรือมีสิ่งที่อยากให้

พัฒนาอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

9. ท่านทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่จากแหล่งใดบ้าง 

◻ แผ่นพับ 

◻ บุคลากรแนะน าการบริการเลิกบุหรี่ต่อผู้ป่วยโดยตรง 

◻ จดหมายประชาสัมพันธ์ 

◻ โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 

◻ วิทยุ 

◻ เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 

◻ เว็บไชต์ของโรงพยาบาล (โปรดระบุ)............................................................... 

◻ อื่นๆเช่น (โปรดระบุ)............................................................................ 
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10. ในการเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ท่านเสียค่าจ่ายอะไรบ้าง อย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการเลิกบุหรี่ 

11. ความพึงพอใจของท่านต่อระบบการบริหารจัดการในการน าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบ

บุหรี่เข้าสู่การบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ท่านคิดว่าการให้บริการเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล มีปัญหา หรืออุปสรรคอะไร และท่าน

อยากใหม้ีการพัฒนาอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ผู้สัมภาษณ์

................................................................................................................................................ 

ผู้บันทึกข้อมูล 

................................................................................................................................................ 

เวลาเริ่มบันทกึ.........................................................สิ้นสุด.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


