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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ(Action research)มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ีในการชวยลด เลิกสูบบุหร่ี ในสถานศึกษาจังหวดั
เชียงราย หลักสูตรนี้พัฒนาจากโปรแกรมการบําบัดรักษานักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีใชในป พ.ศ. 2550 
โดยเจาหนาทีส่าธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบดัรักษาบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลใน
จังหวดัเชยีงราย  โดยใชแนวคิด ทฤษฎ ี การบําบัดรักษาที่ดําเนนิการในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลตาม
หลักสูตรของศูนยบําบัดรักษายาเสพตดิเชยีงใหม และแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อรักษาผูติดบุหร่ี(Clinical Practice 
Guideline in Smoking Cessation) รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ กิจกรรมหลักสูตรมีทั้งหมด 20   กิจกรรมใช
เวลาในการบําบัด 6 สัปดาห  และติดตามผลการดําเนินงาน 3 คร้ัง ไดแก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน  กลุม
ตัวอยางเปนการคัดเลือกอยางเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากโรงเรียนที่สนใจจํานวน 20 แหง 
ประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  จํานวน 325 คน  เก็บขอมูลกอนและหลังการบําบดัรักษาและ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคดิเปนรอยละ 97 อายุระหวาง 16 – 17 ป เฉลี่ย
อายุ  15.7 ป สวนใหญศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออาย ุ14-15 ป คิดเปนรอยละ 41.3 สาเหตุ
เพราะอยากลอง  เฉลี่ยสูบบหุร่ีวันละ 2-3 มวน 1 คร้ังตอวัน  หลังการดาํเนินการตามหลักสูตร สามารถลดการ
สูบได 180 ราย คิดเปนรอยละ 55.4 เลิกสูบ 78 ราย คิดเปนรอยละ 24.0  สูบเทาเดิม 59 ราย คิดเปนรอยละ 18.2 
เมื่อติดตามผลการบําบัดรักษาภายหลังโครงการ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน พบวาอัตราการลดการสูบบุหร่ี 
รอยละ 52.3 56.6 52.6 และเลิกสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 23.4 24.6 30.5 ตามลําดับ  

สรุปไดวาหลักสูตรที่จัดทําขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมนักเรียนที่สูบบุหร่ี ใหลดเลิกสูบบุหร่ีได  
และมีขอเสนอแนะใหมกีารจดักิจกรรมเสริมดานอื่นๆใหกับกลุมตัวอยางเชนการศึกษาดูงานผูที่ปวยเปนโรค
จากการสูบบหุร่ี การจัดกจิกรรมรณรงคในโรงเรียน และหลังการบาํบัดรักษาผูบําบัดควรติดตามนักเรียนที่
รวมโครงการอยางสม่ําเสมออยางนอยเดอืนละ 1 คร้ัง เพื่อใหคําปรึกษาแกนักเรียนในกรณีทีก่ลับไปสูบซ้ํา 
นอกจากนี้เทคนิคดานการดําเนินงานของผูบําบัดแตละบคุคล ก็เปนปจจยัสําคัญที่จะชวยทําใหนักเรียนเกดิ
ความสนใจรวมถึงเนื้อหาใบงานของหลักสูตรควรจะปรบัใหนาสนใจมากกวานี ้ การขยายผลเมื่อปรับปรุง
รูปแบบเอกสารที่ไดรับคําแนะนําจาก กลุมเจาหนาที่สาธารณสุข คณะครูอาจารย  และกลุมตัวอยาง ควร
พิจารณาประยกุตใชในการอบรมหลักสตูรแกครูอาจารยที่สนใจเพื่อนําไปใชในการบาํบัดรักษานกัเรียนที่มี
พฤติกรรมสูบบุหร่ีตอไป 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
                                                 
 

The aim of this action research was to study the effectiveness of modify smoking cessation 
program for smoking student in Chiangrai Province. This program developed base on Clinical Practice 
Guideline in smoking cessation from Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center. This modify 
program consist of 20 activities for 6 weeks and follow up every 1, 3 and 6 month after intervention. There 
were 325 smoking students in grade M1 –M6 from 20 high school included in the study. Data were 
collected through questionnaire and analyzed by descriptive statistics. 

The result were as follow: Most of smoking student were male (97%) and  among 16- 17 year of 
age (mean 15.7). Mostly study in grade M3 high school and start smoking at the age of 14-15 years(41.3%). 
The motivation to start smoking was to try it. Average number of cigarette smoked per day was 2-3 
cigarettes. After attendance modify program there were 180 smoking students decreased smoking ( 55.4%). 
78  smoking students quit  smoking( 24.0% ) and 59 smoking students still smoked (18.2%). When follow 
up this group at 1, 3 and 6 month after intervention, the decreased of smoking were  52.3 % ,56.6%and 
52.6% while those that quit  smoking were23.4% , 24.6%and 30.5%  respectively. 

In conclusion the result show that this modify program can be applied to high school smoking 
students to decrease and quit  smoking .And it was suggest that some smoking cessation activities such as 
campaigning against smoking in school, visit patient who received hazardous effect of the cigarette 
smoking , setting every month follow up after program attendance and expert therapist in smoking cessation 
program should be included. Furthermore  , training of teachers to be a therapists for smoking students  are 
should be concerned and study in the future. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความคิดริเร่ิมโครงการ 

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใน พ.ศ. 2550  พบวา ประชากรอายุ 15 ป ขึน้ไป  
สูบบุหร่ีจํานวน 10.8 ลานคน คิดเปนรอยละ 21.2 มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีเปนประจําทกุวัน 9.4 ลานคน คิดเปน
รอยละ 18.5 และสูบบุหร่ีนานๆครั้ง 1.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 2.7 โดยเปนผูชายสูบบุหร่ีมากกวาผูหญิงถึง 
22 เทา คือ รอยละ 41.7 และ 1.9 ตามลําดับ หากพิจารณาเปนกลุมอายุ พบวากลุมวยัทํางาน (25-59 ป ) มีอัตรา
การสูบบุหร่ีประจําสูงกวากลุมอื่น คือ รอยละ 21.0 และรองลงมาเปนกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีอัตรารอยละ 
16.7 และกลุมเยาวชน (15-24 ป) มีอัตรารอยละ 12.1 อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชน (15-24ป) เร่ิมสูบเมื่อ
อายุเฉลี่ย 16.8 ป จํานวนมวนที่สูบตอวันเฉลี่ย 8.4 มวน ผลจากการสอบถามสาเหตุของการเริ่มสูบบุหร่ีของผู
สูบเปนประจํา พบวา รอยละ 54.5 สาเหตุเพราะอยากลองสูบ รองลงมาคือตามเพื่อน / เพื่อนชวน รอยละ 25.8  
(สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ 2550) 

จังหวดัเชยีงราย จึงไดดําเนนิการโครงการ“การบําบัดรักษานักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี 
ในสถานศึกษา” ในงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีวตัถุประสงคเพื่อบําบัดรักษานกัเรยีนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี
ในสถานศึกษา โดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานบําบัดรักษาคลินกิอดบุหร่ีในโรงพยาบาล
ดําเนินการเชิงรุกในโรงเรียน โดยอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมนกัเรียนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ีสัปดาหละ 
1 คร้ัง จํานวน 1- 2 ช่ัวโมง รวม 4 คร้ัง โดยมีเนื้อหาแตละสัปดาหดังนี้ สัปดาหที่ 1 ประเมินความรนุแรงและ
ความตองการเลิกบุหร่ีตรวจสุขภาพ คําแนะนําการปฏิบัติตัว ความรูพิษภยับุหร่ี สัปดาหที่ 2 ตัวกระตุน
ภายนอก ภายใน  การจัดการความเครียด  ปญหาอุปสรรคการเลิก  ยา   สัปดาหที่ 3  พบครอบครัวหรือผู
ใกลชิด  ปญหาอุปสรรคการเลิก  แลกเปลี่ยนประสบการณ  เมื่อบําบดัครบ 4 สัปดาห จึงดําเนินการติดตามผล
หลังการบําบัดรักษา 3 เดือน ผลการดําเนินการในป พ.ศ. 2550 มโีรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาจํานวน 13 
โรงเรียน นักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจํานวน 232 ราย เลิกสูบ 77 ราย คิดเปนรอยละ 33.2 สูบลดลง 113  
ราย คิดเปนรอยละ 48.7 สูบเหมือนเดิม 33 ราย คิดเปนรอยละ 14.2 ติดตามไมได 9 ราย คิดเปนรอยละ 3.9  
จากขอมูลความสําเร็จดังกลาวคณะทํางานไดมีการประชุมปรึกษาหารือพบวากจิกรรมที่นําไปใชบําบัดยังไม
สมบูรณเทาที่ควร กลาวคอืไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย ชวงเวลาที่ใชในการบําบัดนอยตลอดจนขาดการ
ติดตามที่เปนระบบ ดวยเหตนุี้คณะทํางานจึงจัดทําโครงการวิจยั “ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษา
นักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย ” ป พ.ศ.2551ขึ้น โดยปรบัปรุงหลักสูตรการบําบัดรักษา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีที่เคยใชในป พ.ศ. 2550 โดยไดมกีารระดมเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบําบัดรักษาบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลในจังหวดัเชยีงรายเพื่อทําการปรับปรุง
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หลักสูตรโดยใชแนวคดิ ทฤษฎีการบําบัดรักษาที่ดําเนนิการในคลินกิอดบุหร่ีของโรงพยาบาลตามหลักสูตร
ของศูนยบําบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม จากการทบทวนเอกสารแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อรักษาผูติดบหุร่ี 
(Clinical Practice Guideline in Smoking Cessation) และเอกสารตางๆ เชน จากการอบรมของโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททีมสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเลิก
บุหร่ี” เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ีและโปรแกรมแมทริกซ (Matrix Program) ที่ใช
บําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิชนดิยาบาโดยมอีงคประกอบหลักของการรักษา 4 หัวขอ คือ 

1. การฝกทักษะในการเลิกยาระยะเริ่มตน 
2. การปองกันการกลับไปใชยา 
3. การใหความรูแกครอบครัว 
4.  กลุมกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

จากการทบทวนเอกสารและประสบการณการบําบัดนักเรียนดวยหลักสูตรเดิม จึงไดมีการปรับปรุง
เนื้อหาหวัขอหลักที่เหมาะสมนํามาใชในแตละสัปดาห เพิ่มเติมเนื้อหาชวงเวลาใหครอบคลุมและ ใชหลักการ
มีสวนรวมของครูอาจารยและทดลองนํามาใชในการบําบัดรักษาแบบเชงิรุกตลอดจนวางแผนการติดตามหลัง
การบําบัดรักษาอยางเปนระบบเพื่อที่สามารถประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร และการเขาใจปญหาจากการ
ดําเนินงานตางๆมาปรับปรุงแกไขตอไป ดังนั้นจึงเปนที่คาดหวังวาหลักสูตรทีไ่ดรับการพัฒนาเพื่อนําไป
ทดลองใชในการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีใหสามารถเลิกสูบไดอยางมีประสิทธิผล และการสรุปผลเพื่อ
เปนแนวทางสาํหรับบุคลากรสาธารณสุขของจังหวดัเชียงราย ในการชวยนกัเรียนใหเลิกสูบบุหร่ีไดอยางมี
ประสิทธิผลตอไป  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบาํบัดรักษานกัเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาโดยใชเครือขายการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานสาธารณสุขและครูอาจารยในการดําเนนิการบําบัดรักษานักเรยีนที่สูบ
บุหร่ี 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในสถานศกึษา  

ประชากรกลุมตัวอยาง 
 กลุมนักเรียนทีสู่บบุหร่ี ที่กําลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  ประจําปการศกึษา 2551 จํานวน 
325 คน จากโรงเรียน 20 แหง 

ขอบเขตการวจัิย 
1.    โรงเรียนที่เขารวมโครงการเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยกลุมนักเรียนเปนกลุมที่อาจารย    
       ผูรับผิดชอบแจงรายชื่อและยนิยอมเขารับการบําบัดรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูบบุหร่ีใน 
        สถานศึกษาครบตามหลักสูตร 
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2. หลักสูตรที่ใชเปนหลักสูตรที่พัฒนาจากเจาหนาที่สาธารณสุขในคลินิกอดบุหร่ีของ
โรงพยาบาลในจังหวัดเชยีงรายโดยปรับปรุงผสมผสานจากแนวทางการบําบัดรักษาบุหร่ีที่
ทดลองใชเมื่อป พ.ศ. 2550  

ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ     ระหวาง 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 31 มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
 ระยะเวลาการดําเนินการบําบัดรักษา      ระหวาง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 ระยะเวลาการติดตามผลการบําบัดรักษา ระหวาง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในสถานศกึษาที่สามารถชวยใหนกัเรียนลดและเลิกสบู

บุหร่ีได 
2. เจาหนาที่สาธารณสุข ครู อาจารย และหนวยงานที่เกีย่วของ สามารถนําหลักสูตรมาใชในการ

บําบัดรักษานกัเรียนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 

นิยามศพัทหรอืคําสําคัญ  

หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนท่ีสูบบุหรี่  : หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรการบําบัดรักษา
นักเรียนที่สูบบุหร่ีที่ทดลองใชเมื่อป    พ.ศ. 2550   โดยการระดมความคิดของเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบําบัดรักษาบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลในจังหวดัเชยีงราย รวมกับการใชแนวคิด
ทฤษฎีการบําบัดรักษาที่ดําเนินการใชในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาล    ตามหลักสูตรของศูนยบําบัดรักษา
ยาเสพติดเชยีงใหม  การทบทวนเอกสารแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อรักษาผูติดบุหร่ี (Clinical Practice Guideline 
in Smoking Cessation)  เอกสารตางๆ เชน จากการอบรมของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ บทบาททีม
สุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเลิกบุหร่ี”  ของเครือขายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี   และโปรแกรมแมทริกซ  (Matrix Program)   ทีใ่ชบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดชนิด
ยาบา โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรยีนที่สูบบุหร่ี จํานวน 20 กิจกรรม ใชเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง 

ประสิทธิผล : รอยละของนักเรียนกลุมตวัอยาง ที่ผานหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบุหร่ีใน
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงรายที่สามารถลดและเลิกสูบบุหร่ีได ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ในระยะเวลาของ
การติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ6 เดือน 

การติดตามผลการบําบัดรักษา 1 เดือน 3 เดอืน และ 6 เดือน : การติดตามผลการบําบัดรักษา ภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน โดยอาจารยผูรับผิดชอบงานและเจาหนาที่ผูบําบัดรักษา ใช
วิธีการสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง สังเกตพฤติกรรม การสอบถามผูใกลชิด และรายงานผลตามแบบ
รายงานผลการบําบัดรักษา ทางจดหมายราชการสงกลับมายังผูวิจยั 
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การนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการ : การติดตามผลการบําบัดรักษาและสอบถามความคิดเห็นตอ
หลักสูตรในนกัเรียนกลุมตัวอยางโดยคณะกรรมการสุมเลือกโรงเรียนจํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนสามัคค ี
วิทยาคม 2 พาณิชการเชยีงราย โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โรงเรียนพญาเม็งราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
แมจัน โดยใชแบบสอบถามนิเทศติดตาม  และการสนทนากลุมในหัวขอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  สาเหตุการ
สูบบุหร่ี  การใหกําลังใจและวิธีการเลิกสูบบุหร่ี 

เลิกสูบบุหรี่ : นักเรียนกลุมตวัอยางสามารถงดการสูบบุหร่ีไดในระยะเวลาที่ติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษา  

ลดการสูบบุหรี่: นักเรยีนกลุมตัวอยางสามารถลดจํานวนบุหร่ีที่สูบไดในระยะเวลาที่ติดตามภายหลงั
การบําบัดรักษา 

สูบเทาเดิม : นกัเรียนกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีจํานวนเทาเดมิในระยะเวลาที่ติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษา 

สูบมากขึ้น : นักเรียนกลุมตวัอยางที่สูบบหุร่ีจํานวนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่ติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษา 

ติดตามไมได : นักเรียนกลุมตัวอยางทีไ่มสามารถติดตามไดโดยอาจารยผูรับผิดชอบในระยะเวลาที่
ติดตามภายหลงัการบําบัดรักษา ไดแกนกัเรยีนยายสถานศกึษา นกัเรียนไมมารายงานตวัตออาจารย เปนตน 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข : ผูที่ดําเนินงานอยูในคลินิกอดบหุร่ีของโรงพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร
การบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ีจากสถาบันหรือหนวยงานที่จดัอบรมการบําบัดรักษาผูที่สูบบุหร่ี 

คณะกรรมการ : ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดําเนนิงานอยูในคลินกิอดบุหร่ีของโรงพยาบาล เพื่อ
เปนทีมงานในการรวบรวมเอกสารและจัดทําหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในโรงเรยีนใน
จังหวดัเชยีงราย และรวมเปนทีมนิเทศติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียน ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสขุ
ที่ 20 /2551 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการโครงการวิจยั “ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบ
บุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย” 

นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ : นักเรยีนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย โดยอาจารยเปนผูแจง
รายช่ือนักเรยีนเพื่อเขารวมโครงการวิจัย “ ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีใน
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย ” ป พ.ศ. 2551 

 โปรแกรมแมทริกซ  (Matrix Program)   : การบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิรูปแบบจิต-สังคมบําบัด  
ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันธัญญารักษ เพื่อนาํมาใชในการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพตดิชนิดยาบาแบบผูปวยนอก ดวยกระบวนการรักษาทางกายและการปรับเปลีย่นความคิด
พฤติกรรมของผูปวย ใชเวลาบําบัดรักษาทัง้หมด 4 เดือน   โดยผูปวยตองมารับการรักษาสัปดาหละ 3 คร้ัง
และครอบครัวตองมีสวนรวมในการรักษาดวย โดยมารวมกิจกรรมสัปดาหละ 1 คร้ัง รวม 10 คร้ัง  
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เปนการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวกับความชุกและปจจัยทีเ่กีย่วของในกลุมวยัรุนตอการสบู
บุหร่ี ตลอดจนโปรแกรมที่ใชในการบําบัดรักษาชวยใหเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึงในการศกึษาเรื่องประสิทธิผลของ
หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในสถานศกึษาในจังหวัดเชียงราย มีเอกสารและงานวจิัยที่
เกี่ยวของแบงเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1  การสูบบุหร่ีในวยัรุน 

สวนที่ 2   ความรูโทษพิษภยัการสูบบุหร่ีกบัสุขภาพ 

สวนที่ 3   การบําบัดรักษาเพือ่ชวยใหเลิกสบูบุหร่ี 

สวนที่ 4     โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุนที่สูบบุหร่ี 

สวนท่ี 1  การสูบบุหรี่ในวัยรุน  

1.1 ความหมายของบุหรี ่

ผลิตภัณฑยาสูบ (20) หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑอ่ืนใดที่มี 
สวนประกอบของใบยาสูบหรือพืช นิโคเชียนาทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM) ไมวาจะใชเสพโดย
วิธีสูบ ดูดดม อม เคี้ยว  เปาหรือพน เขาไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกนั  

1.2  สารประกอบอันตรายในบุหรี่(11) 

 ในบุหร่ีมีสานประกอบทางเคมีมากกวา 4000 ชนิด ในจํานวนนี้เปนสารเสพติด สารที่กอใหเกิดการ
ระคายเคือง สารพิษและสารกอมะเร็งไมต่าํกวา 42 ชนดิ เชน นิโคติน ทาร คารบอลมอนนอกไซด (พบไดใน
ไอเสียรถยนต) แอมโมเนีย(พบไดในน้ํายาลางหองน้ํา ในสารทําความสะอาดพื้น) สารอารซีนิค (พบไดในยา
เบื่อหนู สารฆามด) เปนตน 

นิโคติน ( Nicotine) 

• เปนสารเสพตดิ 

• ทําใหหวัใจเตนเร็ว ไมเปนจงัหวะ 

• ทําใหชีพจรและความดันเลือดสูงขึ้น 

• ทําใหเสนเลือดในหัวใจบีบตัวเล็กลง 
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ทาร ( Tar ) 

• ทําลายถุงลมปอด 

• ทําใหเกิดมะเรง็ปอด 

• ทําใหเกิดโรคปอด โรคถุงลมโปงพอง 

• ทําใหประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันลดลง 
ฯลฯ 

คารบอนมอนอกไซด(CO )  พบไดในทอไอเสียรถยนต 

• ทําลายผนังเสนเลือดแดง 

• ทําใหกลามเนือ้สมองและเนือ้เยื่อในรางกายขาดออกซิเจน 

• ทําใหหวัใจทํางานหนกั 
ฯลฯ 
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1.3 ความชุกของการสูบบุหรีใ่นวัยรุน 

การศึกษาวิจยัความชุกของการสูบบุหร่ีในภาพรวมของประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติได
ศึกษาและเผยแพรขอมูลทางเอกสารและอินเตอรเน็ตใหประชาชนทราบแตเปนขอมูลประมาณการจํานวนผู
ที่สูบบุหร่ีเทานั้น  ในสวนของจังหวดัเชยีงรายยังไมมกีารศึกษาจํานวนผูสูบบุหร่ีทีแ่นชัด โดยเฉพาะในกลุม
วัยรุน อยางไรก็ตามแนวโนมวาความชกุของการสูบบุหร่ีในวยัรุนไทยอยูในระดับที่เพิ่มขึ้น รายละเอยีดการ
วิจัยทีเ่กีย่วของมีดังนี ้

สํานักงานสถิติแหงชาติ (21)สํารวจขอมูลประชาชนในป พ.ศ. 2550  พบวา ประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป  
สูบบุหร่ีจํานวน 10.8 ลานคน คิดเปนรอยละ 21.2 มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีเปนประจําทกุวัน 9.4 ลานคน คิดเปน
รอยละ 18.5 และสูบบุหร่ีนานๆครั้ง 1.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 2.7 โดยเปนผูชายสูบบุหร่ีมากกวาผูหญิงถึง 
22 เทา คือ รอยละ 41.7 และ 1.9 ตามลําดับ หากพิจารณาเปนกลุมอาย ุพบวากลุมวยัทํางาน (25-59 ป ) มีอัตรา
การสูบบุหร่ีประจําสูงกวากลุมอื่น คือ รอยละ 21.0 และรองลงมาเปนกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีอัตรารอยละ 
16.7 และกลุมเยาวชน (15-24 ป) มีอัตรารอยละ 12.1 อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชน (15-24ป) เร่ิมสูบเมื่อ
อายุเฉลี่ย 16.8 ป จํานวนมวนที่สูบตอวันเฉลี่ย 8.4 มวน ผลจากการสอบถามสาเหตุของการเริ่มสูบบุหร่ีของผู
สูบเปนประจํา พบวา รอยละ 54.5 สาเหตุเพราะอยากลองสูบ รองลงมาคือตามเพื่อน / เพื่อนชวน รอยละ 25.8   

นพพร  ศรีผัด และคณะ(4) สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 10  เชียงใหม (2549) ไดทําการวจิัยการ
เขาถึงบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนระดับต่าํกวาอุดมศกึษาจังหวดัเชยีงใหมมีวัตถุประสงค เพ ื่อ
ศึกษาปจจัยการเขาถึงบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ของเยาวชนระดับต่ํากวาอุดมศึกษาจังหวดัเชียงใหม   เปนการวจิัยแบบพรรณา (Descriptive Reserch) 
ประชากรศึกษา  คือ  เยาวชนที่มีอายุระหวาง 14-18 ป  ซ่ึงกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 และอาชีวะ
ศึกษาปที่ 1-2  ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลใชสถิติการเปรียบเทียบขอมูลจาก ความถี่ 
และการหาความสัมพันธระหวางตวัแปรจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Phi(Ø) ผลการวจิัยพบวาเคย
หรือยังสูบและดื่มในปจจุบนั จํานวน 112 คน  เร่ิมสูบและดื่มครั้งแรก อายุเฉลี่ย 13.2 ±2.3 ป, 13.5 ±1.7 ป  
ตามลําดับ   สวนใหญทั้งสูบและดื่ม รอยละ 83.0  จากการศึกษาครั้งนี ้  มีขอเสนอแนะ คือ  เพิ่มความเขมขน
ในดานมาตรการปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงายรวมทั้งปรับปรุง
พัฒนาเทคนิควิธีการตัดสินใจเมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหร่ีและดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลบรรจุไวในหลักสูตร
การเรียนการสอนใหกับเยาวชนทุกระดบัอยางเหมาะสม 
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1.4 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ในวัยรุน 

 ในการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีไดมีผูศึกษาวิจยัไวมากมาย ผูวิจยัขอยกตัวอยางผูที่
ศึกษาวจิัยปจจยัที่เกีย่วของกบัการสูบบุหร่ีไวดังตอไปนี ้

ผองศรี  ศรีมรกต และรุงนภา  ผาณิตรัตน (7) ไดดําเนนิโครงการพัฒนารูปแบบและกลวิธีการเสริม
ความตระหนกัในพษิภยับุหร่ีสําหรับเยาวชนไทยปที ่ 1 ระยะที่ 1 ผลการสํารวจความรู ความคิดเหน็ 
ประสบการณพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ และ ปจจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อการพัฒนารูปแบบ และกลวิธีการ
เสริมสรางความตระหนกัในพิษภยับุหร่ีในเยาวชน จํานวนกลุมตัวอยาง 6,485 คน ผลการศึกษาพบวารอยละ
53.3ระบุวาแรงจูงใจสําคัญทีท่ําใหสูบบุหร่ีเพราะอยากลองเรียนรูส่ิงใหมๆที่ยังไมเคยทํามากอน รองลงมา
รอยละ38.2 คือ เพื่อนชวน เร่ิมสูบบุหร่ีเฉลี่ยอายุ 13.8 ป (SD=2.16) อายุต่ําสุดที่เร่ิมสูบคือ 5 ป และอายุสูงสุด
ที่เร่ิมคือ 19 ป จํานวนที่เร่ิมสูบตั้งแต 1 มวนตอวันไปจนถึง 2 ซองตอวัน เฉลี่ยสูบ 3-4 มวน (SD=3.65) ทั้งนี้
สวนใหญ รอยละ52.6 ไดรับบุหร่ีจากเพื่อน รองลงมาคือซ้ือสูบเอง รอยละ 34 สถานที่สูบมากทีสุ่ดคือบาน 
รอยละ24.4 รองลงมาคือที่โรงเรียน รอยละ 15.7 คาใชจายเพื่อการสูบบุหร่ีเฉลี่ย 16.75 บาทตอวัน 
(SD=25.79) โดยอยูในชวงคอืไมเสียเงินเลยไปจนถึง 400 บาทตอวัน ขอเสนอกลุมตัวอยางในการจดักิจกรรม
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบสําหรับเยาวชนไทยครอบคลุมกิจกรรมสรางสรรคตางๆ เชน กีฬา ดนตรี คํา
ขวัญและอื่นๆโดยมีเวลาที่เหมาะสมคือชวงเชาและเย็น ขอเสนอแนะคือรูปแบบการเสริมความตระหนกัใน
พิษภยับหุร่ีในเยาวชนไทยควรมุงที่การใหความรูและการสรางความตระหนกัในพิษภัยบหุร่ีทั้งที่ตวันักเรียน 
ครู และ พอแมผูปกครอง รวมทั้งผูใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกในครอบครัวเปนตนแบบการไมสูบบุหร่ี 
การปองกันควรเริ่มที่กลุมเยาวชนประถมศกึษา ครูเปนเสมือนตัวจกัรสําคัญในการใหความรูเกี่ยวกับบหุร่ี
และสรางความตระหนกัถึงพิษภยัเพราะครูเปนบุคคลที่ใกลชิดและมีอิทธิพลตอความคิดของนักเรยีน 

บุศยา ณ ปอมเพชร(5) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชวีศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวนนกัเรียนชายที่สูบบุหร่ี 400 คนพบวา 
กลุมตัวอยางสวนมากเริ่มสูบบุหร่ีระหวาง 13-15 ป อายุเฉลี่ย 14.9 ป เร่ิมสูบบุหร่ีมาเปนเวลา 1-3 ป สาเหตุ
เพราะอยากลองบุหร่ี มวนแรกไดจากเพื่อนสนิท สูบทุกวันปริมาณการสูบวันละ 1-5 มวนคาใชจายเกี่ยวกับ
บุหร่ีเฉลี่ยเดือนละ 269 บาท มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิทและครูสูบบุหร่ี มีความรูพอใช ทัศนคติและ
ความเชื่อดี ปจจัยนําไดแก ความรูทัศนคติ ความเชือ่เกี่ยวกับบหุร่ี อายุ ผลการเรียนรายไดครอบครัว 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพบิดามารดา ผูที่อาศัยอยูดวยและสถานที่พักอาศัย มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนจํานวนพีน่องและลําดับการเกิดของบุตรไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปจจัยเอื้อไดแกคาใชจายที่ไดรับจากผูปกครองราคาบุหร่ี การไดมาของบุหร่ี 
แหลงซื้อบุหร่ี และสถานที่สูบบุหร่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ปจจัยสนับสนุน ไดแก
การมีเพื่อนสนทิในและนอกวิทยาลัยสูบบหุร่ี การมีครูสูบบุหร่ี การไดรับการวากลาวตักเตือนจากครูและ
ผูปกครอง กฎระเบียบขอบังคับหามสูบบุหร่ีในวทิยาลัยและการปฏิบัติตามพรบ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบ
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บุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การมีสมาชิกในรอบครัว
สูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  .05 

สวนท่ี 2   ความรูโทษและพิษภัยการสูบบหุรี่กับสุขภาพ 

 2.1 โทษและพิษภัยของการสบูบุหรี่(9) 

บุหร่ีทําใหเกิดโรคและความทรุดโทรมกับอวัยวะทกุสวนของรางกาย นิโคตินในบหุร่ีเปนสารเสพ
ติดชนิดเดียวกบัเฮโรอีน 85 % ของคนติดบุหร่ี เร่ิมสูบกอนอายุ 16 ป  
ทําใหเสพตดิ : นิโคตินในบหุร่ีมีฤทธิ์ในการเสพติดสูงมากเทากับเฮโรอีน 
เกิดรอยยน : ควันบุหร่ีลดการไหลเวยีนของเลือดไปยังผิวหนังสวนตาง ๆ ซ่ึงทําใหเกิดผิวแหงกรานและเกิด
รอยยน 
ตอกระจก : ยิง่สูบบุหร่ีมากเทาไร โอกาสที่จะเกิดตอกระจกยิ่งมากเทานั้น 

มะเร็งในปาก: บุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดมะเร็งที่ล้ินและในปาก บุหร่ียังทําใหฟนผุ มีกล่ินปาก และ
เปนโรคเหงือก แมจะยังเปนวัยรุน 

นิ้วและเล็บเหลือง: ทารหรือน้ํามันดินจากควันบุหร่ีจะทาํใหนิว้เหลืองและทําใหเล็บเสีย 

มะเร็งกลองเสยีง: 4 ใน 5 ของคนที่เปนมะเร็งกลองเสียงเกิดจากการสบูบุหร่ี 

โรคหัวใจ: ภายใน 1 นาที ทีคุ่ณสูดควันบหุร่ีเขาไป หัวใจจะเตนเรว็ข้ึน ความดันเลือดจะสูงขึ้น และทําให
หัวใจทํางานหนักขึ้น 

มะเร็งปอดและถุงลมโปงพอง: ถาคุณสูบบุหร่ี คุณจะมโีอกาสเสียชีวติจากมะเร็งปอดถึง 20 เทา ของคนไม
สูบบุหร่ี แตกอนหนานัน้ สมรรถภาพปอดของคุณจะลดลง จะเปนถุงลมโปงพอง ซ่ึงรอยละ 90 ของคนที่เปน
โรคนี้เกิดจากบุหร่ี 

แผลในกระเพาะอาหาร: ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารมากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ี และมี
อัตราการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารมากกวา และทําใหแผลหายชากวาปกต ิ

สมรรถภาพทางเพศเสื่อม: ผูชายที่สูบบุหร่ีจะมนี้ําอสุจินอยลง ปริมาณตัวอสุจิลดลงและเคลื่อนไหวได
นอยลง และมโีอกาสเกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อม  
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2.2 ภาวการณ ติดนิโคตนิ(15) 
สามารถแบงกลุมผูสูบบุหร่ีได 3 กลุมคือ 
 1.  กลุมติดนโิคติน (Nicotine  Dependence) กลุมนี้เปนพวกสูบบุหร่ีจัด (มากกวาวนัละ 1 ซอง)        

มาเปนระยะเวลานาน กลุมนีเ้ปนพวกที่ “ทน” (Tolerance) ตอสารนิโคติน มีNicotine receptor ในสมอง  มี
อาการ”อยาก” เมื่อขาดบุหร่ีหรือนิโคติน อาการอยากหรืออาการถอนยาหรือ Craving นี้ การติดนิโคตีนจาก
ฤทธิ์นิโคตีน มีการขาดยาได อาการนี้จะหนักที่สุดภายใน 24-48 ช่ัวโมง หลังสูบบุหร่ีมวนสุดทายจะตอง
ประกอบดวยอาการอยางต่ํา 3 อยาง   

 อารมณเซ็ง ไมสบายใจ หรือ อารมณซึมเศรา 
 นอนไมหลับ  

หงุดหงดิ ฉุนเฉียว ขุนหมอง โมโห พาลหาเรื่อง 
สมาธิไมดี (ซ่ึงอาจจะเปนอยูนานแรมป) 
ชีพจรต่ําลง 
กินจ ุน้ําหนกัเพิ่ม 

ทําใหกลุมติดนิโคตินนี ้เลิกบุหร่ีดวยตนเองไมสําเรจ็ อยางไรก็ตาม กลุมติดนิโคตินสวนใหญกย็ังสามารถเลิก
บุหร่ีดวยตัวเองสําเร็จ  แตจําเปนตองใชกําลังใจ แรงใจสูง (motivation) มาก  การเตรียมพรอมระหวางเลิก
บุหร่ีระยะแรกและการปฏิบตัิตนเมื่อเลิกสบูบุหร่ีสําเร็จแลวในระยะยาว โดยสวนใหญคนกลุมนี้ตองอดบุหร่ี
หลายครั้งกวาจะประสบความสําเร็จ  คือเลิกบุหร่ีไดระยะเวลาที่จะประเมินวาเลิกบหุร่ีไดสําเร็จ คือ เลิกสูบ
บุหร่ีไดไมต่ํากวา 1 ป 

 1/3 ของผูติดบุหร่ีพยายามจะเลิกในชวง 1 ปที่ผานมาก สวนใหญจะกลับไปสูบอีกในเวลาไมกี่วัน 
 10 % จะประสบความสําเร็จ คือ ยังสามารถหยุดสูบได ในเวลา 1 ป ตอมา แต 1/3 จะกลับไปสูบอกี 
 ในแตละปจะมี 2%-3% ของผูติดบุหร่ี  ที่สามารถหยุดสูบไดอยางถาวร  
 ในแตละวนัผูสูบบุหร่ีจะเสียเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมงในการสูบบุหร่ีและในกจิกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง 

การบําบัดรักษาในกลุมนี ้
-  ใชยาลดความอยาก[ craving] (Sustain - release)   ไดแก bupropion[Wellbutrin, Zybanหรือ Quomen] 

ไดผลประมาณ 20+%ขนนาดที่ใช คือ 150 – 300มิลลิกรัมตอวัน ควรใหกอนหยุดสบูบุหร่ีเปนอยางต่ํา 7-14 
วันเพราะยานีจ้ะใชเวลา 7 – 14 วันจึงจะออกฤทธิ์ 

        2.   Less Dependent smokers สําหรับกลุมประเมินวาติดนิโคติน ไมมากนัก การใชยาชวยในการ 
เลิกสามารถเลิกบุหร่ียังตองอาศัยการใชกําลังใจ  ความตั้งใจจริงพรอมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหตผุลที่สูบ
บุหร่ี อาจใช smoking typology scale  เพือ่วิเคราะหเหตผุลที่สูบบุหร่ี เชน ใชจัดการกับอารมณ สูบเพื่อดับ
อาการอยากยา สูบเพราะเปนนิสัย สูบเพื่อใหกระตุนสมอง self  monitoring บันทึก ทุกครั้งที่จุดสูบ  ถึงสถานการณ 
ความรูสึก เวลา ความนึกคิด กอน ระหวาง และหลังการสูบ อาการและโรคทางจติควบคูมากับการติดบุหร่ี  
ซ่ึงในกลุมที่ตดินิโคตินไมมากนี้อาจใชยา busparoneหรือ Bupoprion เพื่อลดอาการอยากบุหร่ี ซ่ึงจะตอง
ระมัดระวังในเรื่องของ 
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      Contraindications and Adverse Effects :Seizure, eating disorder, Hypersensitivity , allergy  
Common side effects: fatigue soreness ,  hiccuping  , nausea ,insomnia, dizziness 

การบําบัดรักษาในกลุมนี ้
-  ยาแกซึมเศรา doxepin อาจใชบรรเทาอาการขาดบุหร่ีได [ withdrawal symptoms]สําหรับยา fluoxetene   
(Prozac)ไดผลไมแนนอน 
-  อาจใชยาบล็อกฤทธิ์นิโคตีน คือยา mecamylamine 
-  ใชยาsilver acetate ไปเปน   deterrent agent คือถาสูบบุหร่ี โดยที่มียาตัวนี้ จะรูสึกเหม็น ขม และอาเจียน 
-  การเสริมสรางแรงจูงใจ ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหร่ีโดยการซักถามถึงการสูบบุหร่ีวา ตองการจะเลิก  
   สูบไหม  เคยมีอุปสรรคกับการเลกิสูบอยางไรบาง  ช้ีแจงใหชัดเจนถึงสาเหตุที่แนะนําใหเลิกบุหร่ี   ให 
    ความชวยเหลือในการเลกิสูบทั้งในกรณีที่ตองการเลกิหรือที่ยังไมแนใจนัดกลับมาใหมเพื่อ ประเมินผล  
-  ตองเขาใจถึง  “ วัฎจักรของการเปลี่ยนแปลง ” จะไดใหการบําบัดรักษาไดถูกตองตามขั้นตอน 

3.  กลุมท่ีไมติดนิโคติน (Nicotine  Independende)  กลุมนี้สูบบุหร่ีเนื่องดวยความเคยชินติด
พฤติกรรมสูบบุหร่ีแตไมได ติดสารนิโคติน  (บุหร่ีสูบเขาไปเพียงมวนเดียวยังไมติด แตถาตองสูบเปนประจํา
เพียงวันละไมกี่มวนก็ติดนิโคตินได เพราะถาติดนิสัยอยางเดียวก็มีแรงจูงใจเขา จะปรับไดงาย ๆ แตเนื่องจาก
ติดนิโคตินดวยจึงทําใหเขาเลิกยาก) กลุมการติดนี้ จะชื่นชอบพฤติกรรมการสูบ หรือติดวิธีการถือ การคาบ 
การดูดควัน การพนควัน แมกระทั้งการพกซองบุหร่ี ซ่ึงกลุมนี้สามารถเลิกบุหร่ีดวยตนเองจนสําเร็จในอัตรา
สูงโดยมิตองใหยาหรือสารนิโคตินทดแทน  แตจําเปนตองมีกําลังใจ ความมุงมั่น  รวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเลิกความเคยชิน  และการเตรียมพรอมภายหลังเลิกสูบบุหร่ี  เชน พฤติกรรมการกินอาหาร ลด
อาหารรสจัด งดสุรากาแฟ ลดสังคมกลางคืน และมีการออกกําลังการเพื่อการควบคุมน้ําหนักเพราะเมื่อเลิก
สูบบุหร่ีการรับรสของชองปากจะดีขึ้นทําใหรับประทานอาหารอรอยข้ึน  ปริมาณอาหารเพิ่มขึ้น จําเปนตอง
เพิ่มการออกกําลังการ ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร โดยลดอาหารไขมันและใหดื่มผลไมเพิ่มขึ้นเพราะ
วิตามินซีในน้ําผลไมจะเรงการขับนิโคติน ดังนั้น กลุมสูบมานานจะเปนพวกทั้งติดนิโคติน และติดความเคย
ชินดวย 



 

 12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการติดนโิคติน 
            ในระบบประสาทสวนกลางมีสวนที่ทําหนาที่รับรูเกี่ยวกับอารมณและความรูสึกเปนสุข มีช่ือเรียกวา 
Brain reward circuit สารเสพติดสวนใหญจะมีผลตอ Brain reward circuit รวมทั้งนิโคติน แตกลไกอาจ
แตกตางกัน สําหรับนิโคตินหลังผานเขาสูสมองแลวจะเขาจับกับตัวรับ คือNicotinic receptorในBrain reward  
circuitเปนผลใหมีการหลั่งสารสื่อประสาทซึ่งทําใหผูเสพเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันขามเมือ่หยุดสูบ
บุหร่ีจะทําใหระดับนิโคตินในสมองรวมทั้งที่สวนอื่นๆของรางกายลดลง ทําใหรางกายเกดิการปรบัตัวเพื่อให
ไดรับนิโคตินเพิ่มมากขึ้น การปรับตัวนี้จะแสดงออกมาในรูปของอาการถอนนิโคตินซึ่งทาํใหเกิดอารมณ
เศรา หงุดหงดิและวิตกกังวล เปนตน ทําใหผูที่พยายามหยุดสูบบหุร่ีทนไมไดและตองการบุหร่ีมาสูบเพื่อ
บรรเทาอาการถอนนิโคติน  ดังนั้นความตองการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่องจึงเกดิจากปจจยัทั้งสองดานรวมกัน 
คือ ตองการนิโคตินเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและเพื่อปองกันอาการถอนนิโคตินจงึทําใหผูเสพเกิดการติด
บุหร่ีในที่สุดและทั้งสองปจจยันี้ยังเปนเหตผุลในการอธิบายวาทําไมในผูที่สูบบุหร่ีติดตอกันมานานแลวหยุด
สูบบุหร่ีทันทีจึงเกิดอาการอยากสูบบุหร่ีอยางมาก 
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สวนท่ี 3 การบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหรี่ 

3.1 การบําบัดรักษาผูตดิยาเสพติดแบบ จิตสังคมบําบัด (Matrix Program)  

ผูวิจัยและคณะไดนําความรูเอกสารที่เกี่ยวของในการบําบัดรักษาในรปูแบบจิตสังคมบําบัด(Matrix 
Program) ซ่ึงเปนโปรแกรมใชสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพสารเสพติดชนิดยาบา นอกจากนั้นยังมี
การประยกุต Matrix Program ในการบําบดัรักษาเหลาบุหร่ีในโรงพยาบาล  

Matrix Program(17) เปนกระบวนการบําบดัรักษาผูติดยาเสพติดรูปแบบ กาย จิต สังคมบําบัด ที่เนน
การใหองคความรู (Cognitive Domain) ตางๆที่จําเปนสําหรับผูปวยและครอบครัว โดยสอดแทรกเขาไปใน
ระยะตางๆ ของการบําบัดรักษาผานทางกิจกรรม “กลุมบําบัด” เปนวิธีการหลกัที่ใชตลอดโปรแกรมการ
บําบัดรักษานาน 1 ป โดยแบงเปน 2 ระยะดังนี ้

ระยะที ่ 1 Intensive Phase หรือ Intensive Outpatient Program (Matrix IOP) เปนชวงแรกของการ
บําบัดรักษาทีถื่อวาสําคัญและวกิฤติที่สุด ที่จะชวยใหผูติดยาเสพตดิสามารถเลิกใชยาเสพติดไดหรือไมได ใช
ระยะเวลา 4 เดอืน 

ระยะที ่ 2 After Care Program หรือ Supportive Phase เปนระยะประคับประคอง ใชระยะเวลา   8 
เดือนตอจากระยะที่ 1 กจิกรรมสําคัญมี 2 อยางคือ กลุมประคับประคองทางสังคม (Social Support Group) 
และกลุมประชุม 12 ขั้นตอน (12 Step Meeting) 

ระยะที่ 1 Matrix IOP ประกอบดวย กิจกรรมหลัก 4 อยางคือ 
ก. การใหคําปรึกษารายบุคคล/ครอบครัว  (Individual / Conjoint Sessions) เปนการให

คําปรึกษาแกผูปวยและญาต ิ เนื่องจากเปนชวงของการปรับตัวเขาสูกระบวนการรักษาแบบ Matrix ที่มี
โครงสรางขั้นตอนการบําบดัรักษาชัดเจน จําเปนที่ผูปวยและญาตติองปฏิบัติตาม การบําบดัรักษาจึงจะ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

Individual Session    เปนการใหคําปรึกษาเฉพาะผูปวยเทานั้น 
Conjoint   Session     เปนการใหคําปรึกษาสําหรับญาติ โดยมีผูปวยรวมฟงอยูดวย เพื่อรวมกัน

แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในชวงแรกของการหยุดเสพยา 
ข. กลุมฝกทักษะการเลิกเสพยาระยะเริ่มตน (Early Recovery Skill Group) เปน การใหความรู 

แกผูปวยเกีย่วกับผลของยาเสพติดตอสมอง ซ่ึงเปนสาเหตุที่ไมสามารถเลิกยาเสพติดไดทั้งๆที่มีความพยาบาล
อยางมากและหลายครั้งที่ผานมาและสอนทักษะทีจ่ําเปน        สําหรับชวยในการเลิกเสพยา  เนื้อหาที่จําเปนม ี
8 หัวขอ สอนครั้งละ1 ชม. สัปดาหละ 3 คร้ัง ตามลําดับดังนี ้ 1. หยดุวงจรการใชยา  2. ตัวกระตุน
ภายนอก     3. ตัวกระตุนภายใน  4. แนะนาํกลุมประชุม 12 ขั้นตอน  (12 Step Meeting)  5. ปฏิกิริยาเคมีของ
รางกาย ในการเลิกยา  6. ปญหา 5 ประการที่พบบอยในการเลิกยาระยะแรกๆ  7. ความคิด อารมณและ
พฤติกรรม    8. ขอควรจํางายๆ  
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ค. กลุมปองกันการหวนกลบัไปเสพซ้ํา (Relapse Prevention Group) เปนการใหความรูผูปวยดาน
การปรับตัวทางจิตสังคม (Psychosocial Skills) เพือ่นําไปสูการปรับเปลี่ยนบคุลิกและวิธีการดําเนินชวีิต 
ประกอบดวยเนื้อหา 32 ขอ ดังนี ้

1.     สุรา: ส่ิงเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 
2.     ความเบื่อ 
3.     การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปใชยาซ้ํา 
4.     ส่ิงยึดเหนี่ยว: ตารางการเลิกยา 
5.     งานและการเลิกยา 
6.     ความรูสึกผิดและความละอายใจ 
7.     ทําตัวไมใหวาง 
8.     แรงจูงใจในการเลิกยา 
9.     การพูดความจริง 
10.   การเลิกยาเสพติดทุกชนิด 
11.   เพศสัมพันธและการเลกิยา 
12.   การปองกันการกลับไปใชยา 
13.   ความไววางใจ 
14.   จงเปนคนฉลาดและไมประมาท 
15.   ความหายของจิตวิญญาณ 
16.   การดูแลธุรกิจ/การเงิน 
17.   การหาเหตุผลของการกลับไปใชยา คร้ังที่ 1 
18.   การดูแลตนเอง 
19.   ภาวะทางอารมณที่ทําใหกลับไปใชยาอีก 
20.   ความเจ็บปวย 
21.   การรับรูถึงภาวะตึงเครียด 
22.   การหาเหตุผลของการกลบัไปใชยา คร้ังที่ 2 
23.   การลดภาวะตึงเครยีด 
24.   การจัดการกับความโกรธ 
25.   การยอมรับ 
26.   การสรางเพื่อนใหม 
27.   การฟนฟสัูมพันธภาพ 
28.   การสวดภาวนา เพื่อขอความสงบสุข  พฤติกรรมย้ําทาํ /การปองกันการหวนกลับไปมีพฤติกรรม    
        ทางเพศแบบสุมเสี่ยง 
29.   การจัดการกับความรูสึกภาวะซึมเศรา 
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30.   โปรแกรม 12 ขั้นตอน 
31.   มองไปขางหนา: จัดการแกไขปญหาชวงเวลาพกั 
32.   หยุดเสพยาทีละวนั (วนัตอวัน) 

การจัดตารางการสอนใหครอบคลุม 2 หัวขอใน 1 สัปดาหใชเวลา 16 สัปดาหผูใหการบําบัดจําเปนตองมี
ความรูเร่ืองสาเหตุของปญหายาเสพติดเปน อยางดแีละเปนผูที่ชางสังเกตการแสดงออกทางผูปวยทั้งวาจา
และภาษากาย อ่ืนๆมีการโตตอบที่เหมาะสม และมีความเขมแข็ง อดทนตอผูปวย จึงจะสามารถสรางสัมพนัธ
ภาพกับผูปวยอันเปนผลนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลในการ บําบัดรักษา 

ง. กลุมใหความรูแกครอบครัว (Family Education Group) เปนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
สาเหตุการใชสารเสพติด การเปลี่ยนแปลงของสมองภายหลังการเสพยา (โรคสมองติดยา) ลักษณะความคิด
และอารมณของผูที่อยูในภาวะ “ติดยา” บทบาทหนาทีข่องผูปกครองตอการชวยเหลือผูปวยในระยะสั้นและ
ระยะยาว ในกลุมผูปกครองและผูปวยตองเขารับความรูรวมกับสัปดาหละ 1 คร้ังๆละ 1 ชม. โดยมีเนื้อหา    
12 หัวขอดังนี ้

1.       ตัวกระตุนและความอยากยา 
2.       ฤทธิ์ของแอลกอฮอลตอสมองและรางกาย 
3.       พบปะกบัสมาชิกที่จบโปรแกรม 
4.       ฤทธิ์ของยาเสพติดตอสมองและรางกาย 
5.       เสนทางสูการเลิกยา 
6.       มันไมใชปญหาของฉัน 
7.       การหวนไปเสพซ้ํา 
8.       ผลของยาเสพติดชนิดตางๆตอรางกาย 
9.       บทบาทของผูปวยระยะเลิกยาเสพติด/ครอบครัว 
10.   โรคพิษสุรา 
11.   ช่ัวโมงแหงการเปดใจระหวางผูปวยและครอบครัว 
12.   ฤทธิ์ของกัญชาตอสมองและรางกาย 

ระยะที่ 2 After Care มีกิจกรรมหลัก 2 อยางคือ 
1.    กลุมสนับสนุนทางสังคม (Social Support Group) เปนกลุมที่จะชวยผูติดยาเสพติดที่อยูใน

ระยะกลางๆของการเลิกยาเสพติด (หยุดเสพไดประมาณ 3-4 เดือน) เรียนรูการใชชีวิตในสังคมโดยไมใช
ยาเสพติดโดยการสนับสนุนดานกําลังใจจาก เพื่อนๆกลุมเลิกยาเสพติดดวยกัน วิธีการเปนการเขารวม
กิจกรรมกลุมมีผูรับการบําบัดเปนผูชวยกลุมพูดคุย กนัครั้งละประมาณ 1 ชม. เนื้อหามี 36 เร่ืองดังนี ้

1. ผูติดยานิรนาม (NA หรือ AA)                           19. การแยกตวัเอง 
2. อายุกับการเปลี่ยนแปลงความคิดและอารมณ    20. การคิดหาเหตุผลในการกลับไปเสพยา 
3. ความโกรธ                                                        21. การปดบังความจรงิ 
4. คูครองผูติดยา                                                    22. ความรูสึกเปนสุขมากเกินไป 
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5. พันธะสัญญา                                                     23. ความอดทน 
6. พฤติกรรมซ้ําๆ                                                   24. สุขภาพกาย 
7. การควบคุม                                                        25. เลิกเสพยาระยะแรก 
8. ความอยากยา                                                    26. การปฏิเสธ 
9. ความเศรา                                                          27. การผอนคลาย 
10.   อารมณ                                                          28. กฎเกณฑ 
11.   ความกลวั                                                      29. การกําหนดตารางชีวิต 
12.   มิตรภาพ                                                        30. ความเห็นแกตวั 
13.   ความสนกุ                                                      31. เพศสัมพันธ 
14.   ความทุกข                                                     32. จงเปนคนฉลาด 
15.   ความรูสึกผิด                                                 33. ความคิด 
16.   ความสุข                                                        34. ตัวกระตุน 
17.   ความซื่อสัตย                                                 35. ความเชื่อถือศรัทธา 
18.   ความสนทิสนม                                             36. งานกับชีวิต 

 

3.2 การบําบัดรักษาชวยใหเลิกสูบบุหรี่ 

การบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลแตละแหง จะมเีจาหนาที ่
สาธารณสุขที่ผานการอบรมดานการบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ี และดําเนินการบําบดัรักษาแบบ
ขั้นตอน 5A (11) ดังนี ้
ASK มีการถามผูปวย  /  ผูมารับบริการ  เร่ืองการสูบบุหร่ี ถึงจํานวนมวนที่สูบตอวัน   จํานวนปที่

เคยสูบ    และระยะเวลาเมื่อตื่นนอน    จนสูบบุหร่ีมวนแรกของวัน         เพื่อประเมินการติด
นิโคติน   (มากกวา 20 มวนตอวัน  มากกวา 20 ป  และสูบมวนแรกภายใน  30  นาทขีองวัน
อยางใดอยางหนึ่ง   นับเปนการติดนิโคตนิ) 

ASSESS ประเมินความตองการเลิกบหุร่ีของผูมารับบริการ  และศักยภาพของตนเองเพื่อจะดแูลผูปวยเอง  

หรือสงตอสถานบริการอื่น 

ADVISE อธิบายผูสูบบุหร่ีทุกคนถึงพษิภยัที่มีตอสุขภาพทั่วไป และสุขภาพชองปากพรอมกบัแนะนําให

เลิกบุหร่ี 

ASSIST ชวยเหลือผูสูบบุหร่ีใหเลิกบหุร่ี   โดยสรางความสัมพันธที่ดี  ไมคาดหวังจนเกิดภาวะกดดันตอผู

สูบบุหร่ี นับวนัเริ่มตนเลิกบหุร่ี (Quit Date) และแนะนําวธีิการเตรียมตัว เพื่อการเลิกบหุร่ี 

ARRANGE ควรมีการเตือนและใหกําลังใจผูสูบบุหร่ีในวันเริ่มตนการเลิกสูบบุหร่ี และติดตามตอ ตามความ

เหมาะสม 
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การสรางแรงจงูใจใหแกผูไมพรอมท่ีจะเลิกบุหรี่ ( 5R’s)(11) 

 สําหรับผูสูบบุหร่ีที่ยังไมเคยคิดหรือยังไมพรอมที่จะหยดุสูบบุหร่ี บุคลากรสาธารณสุขจะตองสราง
แรงจูงใจ เพือ่ใหยอมรับหรือเพื่อใหพรอมที่จะหยุดสูบบุหร่ี โดยแนวทางที่ทําใหผูสูบบุหร่ีเห็นความสําคัญ 
เห็นประโยชนของการเลิกสูบบุหร่ีโดยใชแรงจูงใจ ( 5 R s ) คือ 
Relevance (ความสัมพันธตรงตัว) 
 กระตุนใหผูปวยช้ีวาทําไมการหยุดสูบบุหร่ีจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับตวัของเขา  โดย
พยายามใหเจาะจงมากที่สุด ขอมูลที่ทําใหเกิดแรงจูงใจซึง่มีผลกระทบมากที่สุดคือ    ขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัย
เสี่ยงและความเจ็บปวย      การเกิดโรคของตัวผูปวย    ของบุคคลในครอบครัว    ในสังคมแวดลอม (เชนใน
ครอบครัวมีเด็กๆ)  ความวติกกังวลเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ  อายุ   เพศ   และลักษณะสําคัญอื่นๆ  (เชน
ประสบการณกอนการหยุดสูบบุหร่ี ส่ิงขัดขวางการหยดุสูบบุหร่ีของเขาเอง) 
Risks (ความเสี่ยง) 
 ใหผูปวยระบผุลเสียที่เกิดตามมาจากการสบูบุหร่ี ผูใหบริการอาจจะเสนอแนะและชี้ชัดถึงสิ่งที่
เกี่ยวของโดยตรงกับตัวผูปวย และบอกใหผูปวยทราบวา แมจะใชบหุร่ีที่มีสารทารต่ํา มีนิโคตินต่ํา หรือใช
ผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นนอกเหนือจากสูบบุหร่ี ( เชน บุหร่ีไรควัน  ซิการไปป)  ก็มีความเสี่ยงเชนเดียวกนั  
ตัวอยางปจจัยเสี่ยงไดแก 
 ปจจัยเสี่ยงท่ีใหผลทันที  เชน อาการหายใจสั้นๆ เปนหอบหืด มีอันตรายตอการตั้งครรภ เปนหมนั 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  อันตรายตอทารกในครรภ  เพิม่คารบอนมอลนอกไซดในซีร่ัม 
 ปจจัยเสี่ยงท่ีใหผลในระยะยาว  เชน  หวัใจวาย เสนเลือดหัวใจตีบ มะเร็งปอดและมะเร็งอวยัวะอ่ืนๆ 
(กลองเสียง ชองปาก คอหอย หลอดอาหาร ตับออน ไต อวัยวะเพศหญิง) ถุงลมโปงพอง  ความพิการระยะ
ยาว ชวยเหลือตนเองไมได ตองอยูในความดูแลที่ยาวนาน 
 ปจจัยเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม เชน เพิ่มโอกาสที่จะเกดิโรคมะเร็งปอด  โรคหัวใจใหกบัคูครอง (สามี
หรือภรรยา) เด็กในครอบครัวมีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวาเด็กในครอบครัวที่ไมมีการสบูบุหร่ี  เดก็แรกคลอด
เสี่ยงตอการมนี้ําหนกัตัวต่ํากวาปกติ  ภาวะทารกตายแรกคลอดสูง  เด็กเปนหอบหืด โรคของหูช้ันกลาง โรค
ระบบทางเดินหายใจ 
Rewards  (รางวัล) 
 ใหผูสูบบุหร่ีระบุและอภิปรายถึงประโยชนจากการหยุดสบูบุหร่ีที่เจาะจง  และทํานองเดียวกับการ
ใหระบุปจจัยเสี่ยง คือ ใหตรงและเกีย่วของกับตัวผูปวยใหมากที่สุด  เชน  มีสุขภาพดีขึ้น  การรับรูรสอาหาร 
รับรูกล่ินดีขึ้น  ประหยดัเงิน  รูสึกดีกับตัวเอง ( เชน ตัวไมมีกล่ินบุหร่ี  ฟนไมเปนคราบ)  รวมทั้งบาน รถยนต 
เสื้อผา ลมหายใจไมมีกล่ินเหม็น  สามารถหยุดความกังวลเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี เปนตัวอยางที่ดีใหแกเด็กๆ  
ทั้งทารกและเด็กๆ มีสุขภาพดีขึ้น ไมตองกังวลกับการตองสูบบุหร่ีตอหนาคนอื่น  รูสึกสุขภาพรางกาย
แข็งแรงขึ้น  ออกกําลังกายไดดีขึ้น  ร้ิวรอยเหี่ยวยนบนใบหนาลดลง  ผิวหนาไมดแูกกอนวัย 
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Roadblocks (อุปสรรค / เคร่ืองกีดก้ัน) 
 ใหชวยผูสูบบุหร่ีระบุอุปสรรคและเครื่องกีดกัน้การเลิกสูบบุหร่ี  และอธิบายวิธีการบําบัดรักษาที่
สามารถชวยแกปญหาได (เชน  การบําบดัโดยการใหคาํปรึกษาเพื่อแกไขปญหา  การบําบัดรักษาโดยใชยา) 
ปญหาขอจํากดัมักเกีย่วกับอาการถอนยา  กลัวที่จะลมเหลวในการหยดุสูบบุหร่ี  น้าํหนักตวัข้ึน  ขาดการ
สนับสนุนจากสังคม  เกิดความซึมเศรา  และความสนุกจากการไดสูบบุหร่ี 
Repetition (การกลาวซ้ํา)   
 การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจนีต้องกระทําซ้ําๆทุกครั้งที่ผูปวยซ่ึงยังไมเหน็ความสําคัญของการหยุด
สูบบุหร่ีมาตรวจรักษา  โดยเฉพาะผูที่เคยลมเหลวในการหยุดสูบบุหร่ีคร้ังกอนๆ  การโนมนาวใหไมทอแท 
วามีผูที่สามารถหยุดสูบบุหร่ีไดสําเร็จเปนจาํนวนมาก ที่ตองใชความพยายามหลายครัง้จึงจะเลกิสูบบุหร่ีได 

ปจจัยท่ีทําใหคนเสพตดิบุหรี่ 
       1.   ภาวะเสพติดทางจิตใจ ไดแกความเชื่อ ความรูสึกที่มีตอการสูบบุหร่ี เชน  เชื่อวาการสูบบุหร่ีสามารถ
ชวยผอนคลายความเครียดลดความกระวนกระวายใจมีชีวิตชีวา 
       2.   ภาวะเสพติดทางสังคมหรือนิสัยความเคยชนิ ผูสูบบุหร่ีจะสูบจนติดเปนนิสัยทั้งๆที่ไมรูวาสูบไป
ทําไม เชนสูบบุหร่ีตอนเขาหองน้ํา สูบบุหร่ีหลังจากรับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ หรือดื่มเหลา  
       3.   ภาวะเสพติดนิโคติน เนื่องจากสารนิโคตินมีฤทธิ์กระตุนการหลั่งสารเคมีหรือสารสื่อประสาทใน
สมองหลายตัวที่สําคัญ ทําใหเกิดการตืน่ตัว มีพลัง ลดความรูสึกซึมเศรา เกิดความสุข แตเมื่อหยดุสูบจะทําให
ปริมาณสารสื่อประสาทเหลานี้ลดลง มีผลทําใหความสุขของผูสูบหายไป และเกดิอาการถอนนิโคตินขึ้นมา 
ดังนั้นผูติดบหุร่ีจึงตองการสูบตอไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะบรรเทาอาการถอนนิโคตินสมองจึงเกิดอาการเคยชินและ
เกิดการเสพตดิในที่สุด 

วิธีเลิกสูบบุหรี่ (21)  มีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 
1. เตรียมตัว ตั้งใจ ตัดสินใจแนวแนวาจะเลิกสูบบุหร่ี  
2. กําหนดวนัปลอดบุหร่ีของตน เชน วนัสําคัญทางศาสนา วันเกิดตนเองหรือบุตร-ภรรยา  
3. ทิ้งบุหร่ี อุปกรณ เพื่อมิใหคุนครามอยากบุหร่ี  
4. แจงคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อใหเปนกําลังใจ  
5. เมื่อถึงวันสําคัญกําหนดแลววา วนัปลอดบหุร่ี ใหหยุดเลย  
6. งดสุรา กาแฟ อาหารรสจัด ไมรับประทานอิ่มเกิน ไมนั่งโตะอาหารนานหลังรับประทานทุกมื้อ 

เพราะจะเกดิคราวหายากบุหร่ีอีก ควรดื่มน้าํผลไม เชน น้าํสม เพราะเปนกรดจะชะลางคราวเปน
นิโคตินออกไป  

7. ชวงแรกใหอดบุหร่ี จะรูสึกหงุดหงิดใหสูบหายใจเขา-ออกเพื่อลดคราวอยากบุหร่ี  
8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทํางานอดิเรกเพื่อคลายเครียดสวนใหญหลังเลิกบุหร่ีน้ําหนกัตัวจะเพิ่มขึน้  
9. ปรับเปลี่ยนปติกรรมที่ทําประจําตอนสูบบุหร่ี เล่ียงสถานการณ สถานที่ที่เคยสูบบุหร่ี อยูประจํา  
10. ฝกปฏิเสธ ซอมพูดกับตวัเองเพื่อนฝูง ไมครับ ผมไมสูบครับ 
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แบบทดสอบระดับการติดนิโคติน ( Fagerstrom ’s score)(11) 
คําถาม คําตอบ ขอท่ีเลือก คะแนน 

1. โดยปกติคณุสูบบุหร่ี         
กี่มวนตอวัน 

ก. 10 มวนหรือนอยกวา ตอ
วัน 

ข. 11-20 มวน ตอวัน 
ค. 21-30 มวน ตอวัน 
ง. 31 มวน ขึ้นไป 

 0 
1 
2 
3 

2. หลังตื่นนอนตอนเชา  คุณ
สูบบุหร่ีมวนแรกเมื่อไหร 

ก. ภายใน 5 นาทหีลังตื่นนอน 
ข. 6-30 นาที หลังตื่นนอน 
ค. 31-60 นาที หลังตื่นนอน 
ง. มากกวา 60 นาทีหลังตื่น

นอน 

 3 
2 
1 
0 

3. คุณสูบบุหร่ีมวนแรกหลัง
ตื่นนอน (สูบมากกวาใน
ชวงเวลาอื่นของวัน) 

ก. ใช 
ข. ไมใช 

 1 
0 

4. บุหร่ีมวนไหนที่คุณ        
ไมอยากเลิกมากที่สุด 

ก. มวนแรกในตอนเชา 
ข. มวนอื่นๆ 

 1 
0 

5. คุณรูสึกลําบากหรือยุงยาก
ไหมที่ตองอยู ในเขต”
ปลอดบุหร่ี”  เชนโรง
ภาพยนตร รถโดยสาร
ประจําทาง 

ก. ใช รูสึกลําบาก 
ข. ไมใช 

 1 
0 

6. คุณยังตองสูบบุหร่ีแมจะ
เจ็บปวยนอนพักรักษาตวั
ในโรงพยาบาล 

ก. ใช 
ข. ไมใช 

 1 
0 

 รวมคะแนนทัง้หมด  ( 10 ) 

การประเมินผล : คะแนนรวมทุกขอ มากกวา 6 แสดงวา เปนผูติดบุหร่ีมาก 
       (ติดนิโคตินซึ่งเปนการติดทางรางกาย) 
  คะแนนรวมทกุขอ มากกวา 5    แสดงวา เปนผูติดบุหร่ีปานกลาง 
  คะแนนรวมทกุขอ มากกวา 0-4 แสดงวา เปนผูติดบุหร่ีนอย                                   
ขอสังเกต : คําถามขอ 1 สามารถใชเปนเครื่องชี้วัดการตดิบุหร่ี ผูที่สูบบุหร่ีภายในเวลา 30 นาทีหลังตืน่นอน 
แสดงวาตดิบหุร่ีมาก 
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การใชยาในการบําบัดรักษา(2) 
 ยาที่ใหนิโคตนิทดแทน (Nicotine-replacement therapy ; NRT)  
สําหรับการใหยานิโคตินทดแทนมีขอด ีคือ  
              1.  สามารถบรรเทาหรือระงับหรือปองกันอาการถอนนิโคตินทําใหเกิดความทรมานนอยกวาการเลกิ  
                   สูบบุหร่ี  โดยอาศัยกําลังใจเพียงอยางเดยีว (หักดิบ)  
              2. การใช NRT ทําใหผูปวยไมไดรับสารกอมะเร็งในควันบหุร่ี  
              3. NRT จะใหนิโคตินในระดับต่าํๆแกรางกายทําใหการเปลีย่นแปลงระดบันิโคตินในเลือดไมแปร     
                  ผันมากเทากับการสูบบุหร่ีทําใหผูปวยไมรูสึกถึงความพอใจหรือความสขุซึ่งจะชวยลดภาวะเสพ 
                  ติดทางจิตใจ ขอบงใชสําหรับนิโคตินทดแทนใชในการบรรเทาหรือระงบัหรือปองกันอาการถอน 
                  นิโคตินที่เกิดขึน้ ทําใหผูปวยลดความทรมานทางกายและสามารถทุมเทกําลังใจในการตอสูกับ 
                  การเสพติดทางจติใจหรือเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและพัฒนาทักษะในการ 
                  แกไขปญหาไดอยางเต็มที ่ 
ขอหามใชสําหรับนิโคตินทดแทน  
              1. หามสูบบุหร่ีหรือใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆทีม่ีนิโคตินเปนสวนประกอบเพราะอาจทําใหเกิดพิษ  
              2. หามใชในผูที่แพยาหรือแพสวนประกอบอื่นๆในตํารับ  
              3. หามใชยานิโคตินทดแทนในหญิงมีครรภ  
              4. หามใชยานีใ้นผูปวยที่มภีาวะหวัใจเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง หรือมีอาการปวดเคนอกอยาง 
                  รุนแรง  
              5. หามใชยานีใ้นผูปวยที่เพิ่งฟนจากภาวะกลามเนื้อหัวใจตายภายใน 2 สัปดาห  
              6. หามใชหมากฝรั่งเคี้ยวนิโคตินในผูที่มีภาวะ Active temporomandibular joint disease  
 

ในประเทศไทยมียานิโคตนิจาํหนาย 2 รูปแบบไดแก 
             1. หมากฝรั่งเคี้ยวนิโคติน (Nicotine chewing gum) มีจําหนาย 2 ขนาด คือ 2 มิลลิกรัม และ 

4  มิลลิกรัม สวนประกอบทีสํ่าคัญคือ Nicotine polacrilex ซ่ึงเปน Nicotine resin complex เวลาเคี้ยวจะคอยๆ
ปลดปลอยนิโคตินออกมา โดยขนาดยาสําหรับคนที่สูบ 1-24 มวน/วัน  ใชหมากฝรั่งขนาด 2 มก. หากสูบ
มากกวานี้ใชหมากฝรั่งขนาด 4 มก. 
วิธีใช เคี้ยวหมากฝรั่งอยางชาๆจนไดรสเผ็ดซา อมหมากฝรั่งไวระหวางกระพุงแกมกบัเหงือก  รอจนรส
หายไปจึงเคี้ยวใหมสลับกับการอม ทําอยางนี้ประมาณ 30 นาที  ตอหมากฝรั่ง 1 ช้ิน ใชทุก 1-2  ชม.    เปน
เวลา  6 สัปดาห จากนั้นใชทกุ 2-4 ชม. เปนเวลา 3 สัปดาห จากนั้นใชทุก  4-8 ชม.  เปนเวลา  3 สัปดาห โดย
เปลี่ยนบริเวณที่อมหมากฝรั่งเพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุชองปาก  
หมากฝรั่งขนาด 2 มิลลิกรัม ใชไมเกนิ 30 ช้ินตอวัน สวนขนาด 4 มิลลิกรัม ใชไมเกนิ 20 ช้ินตอวนั และใชไม
เกิน 3 เดือนอยางไรก็ตามในบางรายอาจตองใชยานานถึง 6 เดือน 
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              2. แผนปดผิวหนังนโิคติน (Nicotine patch)  มีจําหนาย 3 ขนาด คือขนาด 30, 20 และ 10  ตาราง
เซนติเมตร มีปริมาณ nicotine 52.5  35  และ 17.5 มก. ตามลําดับ 
หากสูบนอยกวา 20มวนตอวัน ใชแผนปดผิวหนัง ขนาด 20 cm2 1 ช้ิน เปนเวลา 8 สัปดาห จากนั้นใชขนาด 
10 cm2 1 ช้ิน เปนเวลา 4 สัปดาห 
หากสูบมากกวา 20มวนตอวัน ใชแผนปดผิวหนังขนาด 30 cm2 1 ช้ินเปนเวลา 4 สัปดาห จากนั้นใชขนาด    
20 cm2 1 ช้ิน เปนเวลา 4 สัปดาห จากนั้นใชขนาด 10 cm2 1 ช้ิน เปนเวลา 4 สัปดาห 
วิธีใช ปดแผนยาลงบนผิวหนังบริเวณที่ไมมีขน เชนตั้งแตตนแขน คอจนถึงสะโพกและควรเปลี่ยนบริเวณที่
ปดแผนยาทกุวันโดยควรรอประมาณ 1 สัปดาหจึงกลับมาปดซ้ําที่เดิมเพื่อปองกันการระคายเคืองผิวหนัง  
อาการไมพึงประสงคที่พบบอย เชน ผิวหนงัระคายเคือง (ผ่ืนคัน, ผ่ืนบวมแดงอักเสบ) , นอนไมหลับฝนราย   

Bupropion SR  ยา Bupropion HCl หรือ Amfebutamone มีจําหนายในประเทศไทยภายใตช่ือ
การคา Quomem  ยานี้ใชในการชวยเลิกสูบบุหร่ีสําหรับผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และเปนยาที่ควรเลือกใชเปน
อันดับแรกในผูที่มีประวัติซึมเศราและในผูที่กลัวน้ําหนกัตัวเพิ่มหลังจากเลิกสูบบุหร่ี  
วิธีใช รับประทาน150 มก.วนัละ 1 คร้ังในตอนเชา เปนเวลา 3 วันจากนั้นใหในขนาด 150 มก.วนัละ 2 คร้ัง 
เชา-เย็นโดยใหหางกนัอยางนอย 8 ช่ัวโมง (ขนาดยาสูงสุด 300 มก./วนั)  แนะนําผูปวยเลิกสูบบุหร่ีในวันที ่8 
ของการใชยา  
ขอหามใชของยา Bupropion SR 
               1. หามใชยาในผูมปีระวัติเปนโรคลมชัก  
               2. หามใชยาในผูทีไ่ดรับการวนิิจฉัยวาเปน eating disorder เชน bulimia หรือ anorexia nervosa  
               3. หามใชยาในผูทีม่ีประวัต ิBrain trauma, brain injury หรือ stroke 
 4. หามใชยานีใ้นผูที่มีประวตัิการใชยากลุม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) ภายใน 14 วัน  
 
คําแนะนําการใชยา Bupropion SR  
               1. แนะนําผูปวยใหเลิกสูบบุหร่ีในสัปดาหที่สองของการรักษาเนื่องจากตองรอใหระดับยา          
                   Bupropion  สูงขึ้นพอที่จะยับยั้งอาการถอนนิโคตินและอาการหิวบหุร่ีได  
               2. รับประทานยาในเวลาเดยีวกันของทุกวัน โดยรับประทานยามื้อแรกทันทหีลังจากตื่นนอนใน  
                   ตอนเชา สวนยามื้อที่สองใหรับประทานหางจากมื้อแรกอยางนอย 8 ช่ัวโมงโดยไมควร  
                   รับประทานหลงัเวลา 18.00 น.  เนื่องจากอาจทําใหนอนไมหลับ  
               3. หากลืมรับประทานยาในมื้อใด หามรับประทานยาเพิ่มเปน 2 เทาในมื้อถัดไป เนื่องจากอาจเพิ่ม  
                   ความเสี่ยงของการเกิดอาการชกัซึ่งเปนอาการไมพึงประสงคที่ขึ้นกับขนาดยา  
              4. กลืนยาทั้งเมด็พรอมกับน้ํา หามหักแบงหรือบดหรือเคี้ยวเมด็ยา  
              5. ระวังการเกดิอาการชักในผูที่ใชยารวมกับยา Bupropion รวมกับยาหรือสารที่เพิ่มความเสีย่งของ    
                  การเกิดอาการชัก เชน antipsychotics, antidepressants, antimalarials, theophylline, systemic      
                  steroids, tramadol, quinolones, sedating histamines หรือหยดุการใชยากลุม benzodiazepine    



 

 22

                  อยางกะทันหัน รวมทั้งผูปวยโรคเบาหวานไดรับยาลดน้ําตาลในเลือดรวมถึงยาฉีดอินซูลิน ผูที่ติด  
                  เหลาหรือกําลังเลิกเหลา และในผูที่เสพติดสารในกลุม opioids  

ชาหญาดอกขาว 

ปจจุบันมีการสมุนไพรที่มีช่ือวา “หญาดอกขาว” (Vemonia cinerea) มาใชในการบําบัดผูติดบุหร่ี ซ่ึง 
หญาดอกขาวมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไปในแตละทองถ่ิน เชน หมอนอย หญาละออง กานธูป ถ่ัวแฮะดนิ 
ฝร่ังโคก เสือสามขา หญาสามวัน เปนตน ในตน ใบ และรากของหญาดอกขาวมีสารสําคัญ Potassium nitrate 
ทําใหล้ินชา ชวยลดอาการอยากสูบบุหร่ี  ปจจุบันมีจําหนายจะอยูในรปูบรรจุซอง ขนาดซองละ 5 กรัม ใน 1 
ซอง ประกอบดวย หญาดอกขาว 3.75 กรัม ดอกเก็กฮวย 0.71 กรัม และใบเตย 0.71 กรัม 
จากการศึกษาในผูติดบุหร่ีพบวาหลังการรกัษา 4 เดือน พบอัตราการเลิกสูบบุหร่ีรอยละ 69.35 โดยเหตผุล
สําคัญของการเลิกสูบบุหร่ีหลังจากการใชชาหญาดอกขาว คือ ชาล้ิน กินอาหารไมอรอย ไมรูสึกอยากสูบ
บุหร่ีรูสึกเหมน็กลิ่นบุหร่ีเมือ่สูบบุหร่ีแลวรูสึกอยากอาเจยีน สวนในผูที่ไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดใหเหตุผล
วา ดื่มชาหญาดอกขาวเหมอืนดื่มน้ําธรรมดาไมมีอาการใดๆ ถึงแมวาการใชหญาดอกขาวเพื่อชวยใหเลิกสูบ
บุหร่ียังขาดขอมูลทางคลินิกอีกมาก แตกน็ับเปนทางเลอืกหนึ่งสําหรับผูที่ติดบุหร่ีเนื่องจากมีราคาถูกและเปน
การสนับสนุนการใชสมุนไพรไทย ขอควรระวังการใชในผูปวยที่มภีาวะหัวใจวายหรือไตวายรวมดวย 
 
น้ํายาอมอดบหุรี่ 

น้ํายาอมอดบหุร่ี เปนน้ํายามีสีฟา ซ่ึงไมมีจําหนายในทองตลาดเปนเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
สารสําคัญ ที่เปนตัวออกฤทธิ์ คือ Sodium nitrate ใชอมเฉพาะเวลาที่อยากสูบบุหร่ีแลวบวนทิ้ง สามารถใช
รวมยาชนดิอืน่ได สําหรับฤทธิ์ของยาที่ทําใหเลิกสูบบุหร่ี คือ ทําใหรสของบุหร่ีเปลี่ยนไป (ผูที่ใชยาจะบอกวา
สูบบุหร่ีไมอรอย)อยางไรก็ตามยังขาดขอมลูยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใชยารวมทั้งขอมูลทางคลินิกอื่นๆ  

สวนท่ี 4     โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมวัยรุนท่ีสูบบุหรี่ 

 ผูวิจัยและคณะทํางานไดประชุมรวมกับผูเชียวชาญดานการบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ีจาก
ศูนยบําบัดรักษายาเสพตดิเชยีงใหม และศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชในโครงการ
ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย ซ่ึงมีงานวิจยัที่
เกี่ยวของมีดังตอไปนี ้

ศูนยบําบัดยาเสพติดเชียงใหม  ไดดําเนนิโครงการ การศึกษารูปแบบการบําบัดผูเสพ/ผูติดบุหร่ีใน
สถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน หลักสูตร Quit In Group ในโรงเรียน ป พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานหลัง
ติดตาม 6 เดอืนกลุมเปาหมายทั้งหมด 40 คน สามารถลดจํานวนการสูบบุหร่ีลงรอยละ 50.0 ขณะเขารวม
กิจกรรม Quit in group คร้ังที่ 1-6 สามารถงดสูบบุหร่ีไดมากกวา 5 วัน มี  4  คน โดยดําเนนิการตามหลักสูตร 
6 วันติดตอกนั คร้ังละ 1- 2 ช่ัวโมง และติดตามผลในอาทิตยที่ 2  และ 6 เดือนหลังการบําบัด โดยเนื้อหา 
(Quit In Group: Smoking Cessation Program) ประกอบดวย 
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วันที่ 1 -  สมองติดนิโคตินและสรางความตระหนกัถึงโทษและพิษภยับุหร่ี   
-  ชมวิดีโอโรคที่สัมพันธกับการสูบบุหร่ี 
-  ประเมินความรุนแรงและความพรอมการเลิกบุหร่ี 
-  ประเมิน FTND และปจจยัการสูบบุหร่ี 
-  ตรวจรางกาย ประเมินสมรรถภาพปอดรับยาชวยเลิกบหุร่ี 
 

วันที่ 2 -  กลไกการติดนิโคตินจากบุหร่ี  
-   อาการอยาก  ตัวกระตุน และเทคนิคหยุดความคิด 
 

วันที่ 3  -  ปฏิกิริยาเคมขีองรางกายขณะเลิกบหุร่ี 
-  แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่อสูบบุหร่ี 
-  สํารวจความเครียดและเทคนิคคลายเครียด 
 

วันที่ 4  -  การปองกันการกลับสูบซ้ํา 
-  การจัดการความคิดและ อารมณ 
-  ขออางการสูบบุหร่ีซํ้า 
 

วันที่ 5 -   แนวรวมการเลิกบุหร่ี  
-   แนวทางการปองกันบุหร่ีมือสอง 
 

วันที่ 6 
(หลัง
ดําเนินการ 
2 อาทิตย) 

-  ทบทวน  ปฏิกิริยาเคมีของรางกายขณะเลิกบุหร่ี  
-  แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่อสูบบุหร่ี 
-  สํารวจความเครียดและเทคนิคคลายเครียด 
-  แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่องดสูบบุหร่ี 
 

กุลวรรณ  นาครักษ  (2540) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการสบู
บุหร่ีของนักเรยีนชายระดับมธัยมศึกษาตอนตน กรุงเทพมหานครโดยศึกษาในกลุมตัวอยาง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 90 คนกลุมเปรียบเทียบ 44 คน กลุมทดลอง 46 คน ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาเปน
เวลา 10 สัปดาห ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การรับรูโอกาสเสี่ยง
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ของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบหุร่ีความคาดหวังหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบ
บุหร่ี และการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีดีขึ้น 

 สุพรรณี  ปานดี (2542) ศึกษาการประยุกตทฤษฎแีรงจูงใจการปองกันโรคและแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีในนกัเรียนมัธยมศกึษาชั้นปที่ 3 จํานวน 90 คนกลุมเปรียบเทียบ 44 คน 
กลุมทดลอง 46 คนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาเปนเวลา 5 สัปดาห ติดตามผล 5 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวากลุม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูความรุนแรงของอันตรายจากกสูบบุหร่ี การรบัรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคจากการสูบบุหร่ี ความคาดหวังในความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบหุร่ี การ
ปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีดีกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  

 วันเพ็ญ  ทาราศี (2533) ศึกษาประสิทธผิลการใหคําปรึกษารายกลุมตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนชายมธัยมปลายจังหวัดขอนแกนโดยมีนกัเรียนในกลุมทดลองจํานวน 43 คนกลุมเปรียบเทยีบ 40 คน 
กลุมทดลองไดรับความรูเร่ืองเกี่ยวกับบหุร่ีและแนวทางปฏิบัติตัวในการงดสบูบุหร่ีจากการเขารวมกิจกรรม
ในสัปดาหรณรงคและการเขารวมการใหคําปรึกษารายกลุม 6 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที นาน 6 สัปดาหติดตอกนั 
หลังการทดลอง 1 เดือน จํานวนมวนบหุร่ีที่สูบตอวันต่ํากวากลุมเปรยีบเทียบและต่ํากวากอนการทดลอง 

 ประไพจิตร  ชุมแวงวาป (2542) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอพฤตกิรรมการเลิกสูบ
บุหร่ีของนักศกึษาชายสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแกนจาํนวน 93 รายเปนกลุมทดลอง 46 ราย 
ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมสขุศึกษาทําใหนักศึกษาเกดิการรับรูโอกาสเสี่ยง รับรูคามรุนแรง และรับรู
ประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหร่ีถูกตองมากขึ้น มีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีในระดับที่
ถูกตองมากขึ้น และมนีักเรยีนที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีไดมากขึ้นกวาการทดลอง นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดาน
การรับรูมีโอกาสเสี่ยงและการรับรูความรุนแรงไมมีผลกับการเลิกสูบบุหร่ี แตปจจยัดานการรับรูประโยชน
และอุปสรรคของการเลิกสูบบุหร่ีและการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีมีผลกับการเลิกสูบบุหร่ี 

 วิยะดา  ดิลกวฒันา (2536) ศึกษาประสิทธผิลของโปรแกรมสุขศึกษาในการงดสูบบหุร่ีของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนคิสุโขทัย โดยประยุกตใชทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมมา
เปนแนวทางในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาไดแก การบรรยายประกอบสื่อ สไลด วีดีทัศน การอภิปรายกลุม
ยอย การอภิปรายหมูจากตัวแบบ การกระตุนเตือนโดยอาจารยและเพื่อนนักศกึษา กลุมทดลองจํานวน 62 คน 
กลุมเปรียบเทยีบจํานวน 52 คน  ผลการวิจยัสรุปไดวาภายหลังจากการรวมกกิรรมในโปรแกรมสุขศึกษา
นักศึกษากลุมทดลองมีทัศนคติตอการงดสูบบุหร่ี ความเชื่อในอิทธิพลของกลุมอางอิงตอการงดสูบบุหร่ี 
ความตั้งใจทีจ่ะงดสูบบุหร่ีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการงดสูบบุหร่ีถูกตองมากกวากอนทดลองและมากกวา
กลุมเปรียบเทยีบ นอกจากนี้การมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีและมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีมีผลตอการสูบบหุร่ี
ของนักศึกษา 
 
 
 



 

 25

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนสงผลกระทบทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมโดยตรงการให
ความรูดานพษิภยับุหร่ีนัน้ยงัไมเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะกลุมเยาวชนเปนกลุมที่สราง
ภาพลักษณของตนเอง กลุมเพื่อน ซ่ึงในการดําเนนิการแกไขปญหาในชวงเริ่มสูบบหุร่ีที่ยังไมถึงขัน้การติด
บุหร่ีนั้นสามารถดําเนินการไดงายโดยไมตองอาศัยการใชยาชวย การนําหลักสูตรเพื่อชวยใหเลิกสบูบุหร่ีใน
กลุมนักเรียนเปนการกระตุนใหเกิดความตระหนกัและคิดถึงสุขภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดไดถาไมเลิกสูบ
บุหร่ี เมื่อดําเนินการตามหลักสูตรที่ทดลองใชนํามาวเิคราะหนอกจากจํานวนนักเรียนที่สามารถลด ละ เลิก
สูบบุหร่ี และนาํขอบกพรองตางๆมาแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรปรับใชโดยครูอาจารยสามารถ
ดําเนินการไดเอง  โดยสรุปเปนแผนภมูิไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 

การมีสวนรวมของครู นักเรียน 

หลักสูตรการบําบัดนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 

ทบทวนคนควา เอกสาร ขอมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ คูมือการบําบัดรักษาบุหร่ี และ 
ยาเสพติดชนิดตางๆ ระดมความคิด (Brain Storm) 

เจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัดในคลินกิ
อดบุหร่ีในโรงพยาบาล 

หลักสูตรที่เคยใชในป พ.ศ. 2550 ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดาน
การบําบัดรักษาชวยใหเลิกสูบบุหร่ี ทดลองใชบําบัดในนักเรียนที่มี

พฤติกรรมสูบบุหร่ี 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

ติดตามผลหลังการบําบัดรักษาเปนเวลา 
1 เดือน 3 เดือน  6 เดือน 

ทบทวนการดําเนินงาน
และปญหาตางๆ 

ติดตามผลระหวาง
การดําเนินการ
บําบัดรักษา 

ปรับปรุง/แกไข หลักสูตรใหเหมาะสม
ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการ
ดําเนินงาน เผยแพรใหครู อาจารยสามารถ
ดําเนินการเองได 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)   โดยนําหลักสูตรจาก ประสบการณ 
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ใชในคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาล และเอกสารขอมูลการบําบัดรักษาเพื่อชวยใหเลิก
สูบบุหร่ีจากหนวยงานตางๆมาปรับใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยนักเรียนในสถานศึกษาสามารถลด ละ เลิก
สูบบุหร่ีได และไดหลักสูตรที่สามารถนํามาใชไดในโรงเรียนตางๆ ที่มีนักเรยีนนกัศึกษาทีสู่บบุหร่ีโดย
อาจารยในสถานศึกษาสามารถนําหลักสูตรมาใชเองได  

การพัฒนาหลกัสูตรการบําบดัรักษานักเรียนท่ีสูบบุหรี่ท่ีทดลองใชเม่ือป พ.ศ. 2550  

ความเปนมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย ไดรับการประสานงานจากโรงเรียนเพื่อขอรับ
การบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ี และโรงพยาบาลหลายแหงแจงขอมูลวามี ครู อาจารยสงนักเรยีนทีสู่บบุหร่ี
มาที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับการบําบัดเลิกบหุร่ีเปนจํานวนมาก     สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย จึงได
จัดประชุมปรกึษาหารือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลขึ้น จากการประชุม
ดังกลาว พบวา กิจกรรมในการบําบัดเพือ่ชวยใหเลิกสบูบุหร่ีแตละโรงพยาบาลมีความหลากหลาย จํานวน
นักเรียนที่เขารับการบําบัดมีจาํนวนมาก นักเรยีนขาดนัดบอยคร้ังเนื่องจากเวลาเรียนและระยะทางการ
เดินทางมายังโรงพยาบาล  ทีมงานเจาหนาที่สาธารณสุขจึงไดเสนอในที่ประชุมในการจัดทําโครงการ “การ
บําบัดรักษานกัเรียนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศึกษา” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขึ้น เพือ่ดําเนินการ
บําบัดรักษานกัเรียนที่สูบในโรงเรียน โดยใชเนื้อหากิจกรรมแบบเดียวกัน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังตอไปนี ้

1. ขออนุมัติโครงการจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย  
2. ประชุมเจาหนาที่สาธารณสุขชี้แจงโครงการ/ระดมความคิดในการใชเนื้อหา กิจกรรมที่เหมาะสม 
3. ประชาสัมพันธผานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และโรงเรียนเครือขายของโรงพยาบาล 
4. ดําเนินการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในโรงเรียน โดยการนัดหมายครู อาจารยในการเตรียม    
    สถานที่และนักเรียนในชวงเวลาวาง สัปดาหละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง จํานวน 4 คร้ัง  
5. ติดตามผลการบําบัดรักษา 3 เดือน หลังการดําเนินงาน โดยเจาหนาทีส่าธารณสุข  
6. ประชุมเจาหนาที่สาธารณสุขสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา และแนวทางการแกไข 
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เนื้อหากจิกรรม :  
 
สัปดาหที่ 1 ประเมินความรุนแรงและความตองการเลิกบุหร่ีตรวจสุขภาพ คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

ความรูพิษภัยบุหร่ี 
สัปดาหที่ 2 ตัวกระตุนภายนอก  ภายใน  การจัดการความเครียด  ปญหาอุปสรรคการเลิก  ยาบําบดั    

 
สัปดาหที่ 3 พบครอบครัวหรือผูใกลชิด  ปญหาอุปสรรคการเลิก  แลกเปลี่ยนประสบการณ 

 
สัปดาหที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ  ติดตามผล 

 
 
กลุมเปาหมาย :  มีโรงเรียนทีส่มัครเขารวมโครงการ จํานวน 21 แหง นกัเรียนที่สูบบหุร่ี 435 คน  
สามารถดําเนินตามโครงการไดเพียง  13  แหง  นกัเรียนที่สูบบุหร่ี 232 คน 
 
โรงเรียนท่ีดําเนินการตามโครงการ “การบาํบัดรักษานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในสถานศึกษา” 
ปงบประมาณ 2550 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ จํานวน(คน) 

1 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน 22 

2 เวียงชยัวทิยาคม เวียงชยั 23 

3 ดอนศิลาผางามวิทยาคม วียงชยั 9 

5 พานพิทยาคม พาน 20 

6 สันกลางวิทยา พาน 20 

7 เวียงปาเปาวิทยาคม  เวียงปาเปา 14 

8 เชียงของวิทยาคม เชียงของ 11 

9 หวยซอวิทยาคม  เชียงของ 12 

10 ไมยาวิทยาคม  พญาเม็งราย 25 

11 แมต๋ําวิทยา พญาเม็งราย 14 

12 พญาเม็งราย พญาเม็งราย 23 

13 เวียงแกนวิทยาคม  เวียงแกน 30 

14 ปอวิทยา เวียงแกน 9 

  รวม   232 
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ผลการดําเนินงาน : ติดตามผลหลังการดําเนินงาน 3 เดือน โรงเรียน 13 แหง รวมนกัเรียนที่สูบบหุร่ี 232 คน 
สามารถเลิกสูบ 77 ราย คิดเปนรอยละ 33.6 สูบลดลง 113 ราย คิดเปนรอยละ 48.7  สูบเหมือนเดิม 33 ราย คิด
เปนรอยละ 14.2  ตามไมได  9 ราย คิดเปนรอยละ 3.9 

สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา และแนวทางการแกไข  จากการประชุมสรุปไดดังนี ้
1. มีโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโรงเรียน

เนื่องจากภาระงานของเจาหนาที่ ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานโครงการ 
2. โรงพยาบาลในบางพื้นที่ ไมสามารถดําเนินการไดในชวงเวลาของปงบประมาณ 2550 จึงไมเขารวม

โครงการ และขอดําเนนิการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในชวงเวลาอื่นหรือใชกิจกรรมการบาํบัด
ของโรงพยาบาลเอง 

3. เนื้อหาในบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการไดในเวลา 1-2 ช่ัวโมง ในที่ประชุมเสนอใหขยาย
ระยะเวลาเปน 5-6 สัปดาหแทนการเพิ่มชัว่โมง เพราะนักเรียนจะขาดความสนใจรวมกิจกรรมและ
ชวงเวลาวางของคาบเรียนมไีมเพียงพอ 

4. เสนอใหมีการปรับเนื้อหาและจัดทําหลักสตูรเปนรูปเลมเพื่อความสะดวกแกเจาหนาที่แทนการใช
เนื้อหาจากคลินิกอดบหุร่ีของโรงพยาบาลเอง 

5. เสนอใหครู อาจารยมีสวนรวมในการดําเนนิงานกิจกรรมดวย 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงการวิจัย“ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนท่ีสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2551 

แบงกิจกรรมการดาํเนินงานเปน   5   ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการ  เปนการประชุมชี้แจงโครงการและแผนการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลผูรับผิดชอบงานคลินิกอดบุหร่ีทราบ 

ขั้นตอนที่ 2  จัดทําหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรยีนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศึกษา ในจังหวัดเชยีงราย 
ซ่ึงไดมีการพฒันาระดมสมองเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในการบําบดัรักษาบุหร่ีในคลินิกอด
บุหร่ีของโรงพยาบาลในจังหวัดเชยีงราย โดยใชแนวคิด ทฤษฎีการบําบัดรักษาที่ดําเนินการในคลินิกอดบหุร่ี
ของโรงพยาบาลตามหลักสูตรของศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม เอกสารแนวทางเวชปฏิบัตเิพื่อรักษาผู
ติดบุหร่ี(Clinical Practice Guideline in Smoking Cessation) เอกสารตางๆ เชน โปรแกรมเมทริก (Modified 
Matrix Program) ที่ใชบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดชนิดยาบาโดยมีองคประกอบหลักของการรักษา 4 หัวขอคือ 

1.การฝกทักษะในการเลิกยาระยะเริ่มตน 
2.การปองกันการกลับไปใชยา 
3.การใหความรูแกครอบครัว 
4.กลุมกิจกรรมเพื่อนชวยเพือ่น 
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ดําเนินกิจกรรมการจํานวน  20 กิจกรรม 6 สัปดาห สัปดาหละ 1-2 ช่ัวโมง  โดยการมสีวนรวมของอาจารยใน
การเปนผูชวยผูบําบัดในการดําเนินการตามกิจกรรมในการจัดทําหลักสตูรการบําบัดรักษานกัเรียนทีสู่บบุหร่ี
ในสถานศึกษาในจังหวดัเชยีงราย ไดดําเนินการดังนี ้

1. ประชุมเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานในคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลจํานวน 17 แหง
ระดมความคดิ ขอเสนอแนะ และกิจกรรมที่นํามาใชในหลักสตูร  

2. คณะกรรมการจํานวน 6 คน เปนผูรวบรวมเอกสาร เนื้อหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
เจาหนาที่ศนูยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม ในการจัดทํารูปเลม หลักสูตรเพื่อเปนคูมือผูบําบัด
ในการดําเนินการตามกิจกรรมและเอกสารคูมือการชนะใจตนเองแจกใหนักเรยีน 

3. ดําเนินการทบทวนแกไขเอกสารหลักสูตรและคูมือการชนะใจตนเอง กอนจัดพิมพ 
4. ดําเนินการจัดพิมพหนังสือคูมือหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรยีนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีใน

สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย แจกจายใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทุกแหง และอาจารยที่เขารวม
โครงการแหงละ 1 เลม สวนคูมือการชนะใจตนเองแจกแกนักเรยีนที่เขารวมโครงการทุกคน 

เนื้อหาหลักสูตรมีดังนี ้
สัปดาห กิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู 

สัปดาหท่ี1  
 

1.การเตรียมความพรอมกอนเขา
รับบริการ 
2.ประเมินความรุนแรงของการ
ติดบุหรี่ 
3.ความรูพิษภัยบุหรี่  
4.การสรางแรงจูงใจ 
5.ตัวกระตุน 
6.แนวทางการปฏิบัติตัวเลิกบุหรี่  
7.แนะนําการใชยา 

1 : แบบทดสอบระดับการติด
นิโคติน (Fagerstrom’s score) 
2 : แบบสอบถามสาเหตุของการสูบ
บุหรี่ 
3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน
ภายนอก 
4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน
ภายใน 
 

1 : คุณติดสารนิโคตินที่อยูใน
บหุรี่ 
2 : คุณสูบบุหรี่เพราะความเคยชิน 
3 : ภาวะจิตใจของคุณตองพึ่งพา
การสูบบุหรี่ 
4 : การสรางแรงจูงใจใหแกผูไม
พรอมที่จะเลิกสูบบุหรี่ 
5 : โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
6: ตัวกระตุน 
7: วิธีการเลิกสูบบุหรี่และเคล็ด
ลับการฆาความอยากสูบบุหรี่ 
8:  ยาที่ใชในการบําบัดบุหรี่ 
 

สัปดาหท่ี2 
 

8.ปฏิกิริยาเคมีของรางกายขณะ
เลิกบุหรี่ 
9.อุปสรรค/ปญหาการเลิกบุหรี่ 
10.การประเมินความเครียด/ วิธี
คลายเครียด 

 
 

5: ปญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ 
6:แบบประเมินความเครียดดวย
ตนเอง 
6.1:แบบคะแนนการประเมินภาวะ
ความตึงเครียด 
 

9: เสนทางการเลิกบุหรี่ 
10:ปฏิกิริยาเคมีของรางกายใน
ระยะเลิกบุหรี่ 
11 : ปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆ ในการ
เลิกยาระยะเริ่มตน 
12:การแกปญหาอยางเปนระบบ 
13:คิดอยางไรไมใหเครียด 
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สัปดาหท่ี 3 11.แนวรวมในการเลิกบุหรี่ และ 
แนวทางการปองกันบุหรี่มือสอง 

7: แบบสํารวจผลกระทบและความ
คาดหวังสําหรับครอบครัว 

14 : ประโยชนของการมีสวนรวม
ของครอบครัว 

สัปดาหท่ี 4 12.การรับมือกับตัวกระตุนและ
ความอยากบุหรี่  
13.การจัดการความคิดและ
อารมณ 
14.ขออางที่กลับไปเสพซ้ํา 

8:การวางแผนรับมือกับตัวกระตุน
ความรูสึกอยากสูบบุหรี ่
9 : การวิเคราะห  ความคิด  อารมณ  
และพฤติกรรม 
10 : ทักษะการปฏิเสธ 

15: ความคิด อารมณ และ
พฤติกรรม 
16 : การหาเหตุ(ขออาง)ในการ
กลับไปสูบบุหรี่ 
17: หลักการปฏิเสธ 

สัปดาหท่ี 5  
 

15.ทักษะการปฏิเสธ 
16.การปองกันการกลับไปเสพซ้ํา 
17.เปาหมายคุณคาของชีวิต 

11 : การปองกันการหวนกลับไปสูบ
บุหรี่ 
12: เปาหมายและคุณคาของชีวิต 
 

18 : การปองกันการหวนกลับไป
สูบบุหรี ่
 
 

สัปดาหท่ี 6  
 

18.จัดการแกปญหากับชวงเวลา
หยุดพัก 
19.แลกเปลี่ยนประสบการณ / 
ขอตกลงในการติดตาม 
ประเมินผล 
20.หลังการเขาโปรแกรมการเลิก
บุหรี่ 
 

13:  มองไปขางหนา  :  จัดการ
แกปญหากับชวงเวลาหยุดพัก 
14: เปาหมายและการวางแผนชีวิต 
15: ใบตารางการติดตามหลังเสร็จ
สิ้นโปรแกรมเพื่อชวยใหเลิกสูบ
บุหรี่ 
 

19 :  ขอควรจําและพึงปฏิบัติ
ในชวงวันหยุด  
 

 
ขั้นตอนที่ 3   ดําเนินการบําบัดรักษานกัเรยีนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีตามหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่มี
พฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศึกษา จังหวดัเชียงราย สัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 10 คร้ัง คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง 
ในชวงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม   พ.ศ. 2551 

ขั้นตอนที่ 4    ติดตามผลการบําบัดรักษาในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551  –  กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 โดยแบง
กิจกรรมเปน 4 กิจกรรมดังนี ้

1. สอบถามพฤติกรรมหลังการบําบัด 3 คร้ัง คือ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน 
การดําเนนิงาน  : ผูวิจัยสงหนังสือราชการขอความรวมมืออาจารยผูรับผิดชอบงานและเจาหนาที่

สาธารณสุขผูบําบัด เปนผูติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการบําบัด 1 เดือน        
3 เดือน และ 6 เดือน( กันยายน พ.ศ. 2551  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และ กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552)โดยใชแบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลเปนหนังสือราชการตามชวงเวลา 3 คร้ัง (ตุลาคม พ.ศ. 2551  
ธันวาคม พ.ศ. 2551 และมีนาคม พ.ศ. 2552) กลับมายงัผูวิจัย ซ่ึงผูวิจยัไดแนะนําการเก็บขอมูลพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของนักเรียนใหกับอาจารยผูรับผิดชอบงานโดยวธีิสอบถามนักเรียนรายบุคคล สังเกตพฤติกรรม หรือ
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สอบถามเพื่อนคนใกลชิดของนักเรียนกลุมตัวอยาง ในสวนของผูบําบัด ผูวิจยัแนะนําใหมีการนเิทศติดตาม
ในโรงเรียนพบปะกลุมนักเรียนกลุมตวัอยาง สอบถามรายบุคคลและรายกลุม  

2. ประชุมระดมสมองในกลุมเจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัด 
การดําเนนิงาน :  ผูวิจยัจัดประชุมในกลุมเจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัดสรุปผลการดําเนินงานดาน 

บุหร่ีในภาพรวมของจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการวิจยั เพื่อเก็บ
ขอมูล ขอคิดเห็นในการดําเนินงาน ขอคดิเห็นตอหลักสูตร ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานและขอแนะนํา
อ่ืนๆ กอนการติดตามผลการบําบัด 1 เดือน 

3. ประชุมระดมสมองในกลุมครูอาจารย   
การดําเนนิงาน : ผูวิจัยจดัประชุมกลุมครูอาจารย สรุปผลการดําเนนิงานของโครงการวิจยั เพื่อเก็บ

ขอมูล ของขอคิดเห็นในการดําเนินงาน ขอคิดเห็นตอหลักสูตร ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานและขอแนะนาํ
อ่ืนๆ กอนการติดตามผลการบําบัด 1 เดือน 

4. การนิเทศตดิตามโดยคณะกรรมการ  
การดําเนนิงาน  : คณะกรรมการโครงการวิจัย “ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรการบําบัดรักษา

นักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย” ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงรายที่ 20 / 
2551 จํานวน 7 คน นเิทศตดิตามผลการดําเนินงานหลังการบําบัดรักษา 3 เดือน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนสามัคคี 2  พาณิชการเชียงราย โรงเรียนเวยีงชัยวิทยาคม  โรงเรียนพญาเม็งราย และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแมจัน  รวมกลุมตัวอยาง 68 ราย  โดยแบงกลุมนักเรียน 4-5 คนตอคณะกรรมการ 1 คนประจํากลุม 
ใชเวลา 1 ช่ัวโมง ในการสนทนากลุมและตอบแบบสอบถามนิเทศติดตามรายบุคคล เก็บขอมูล 2 สวนไดแก 

1.แบบสอบถามนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการ: เพื่อทราบขอมูลทั่วไป ผลการบําบัดรักษาของกลุม
ตัวอยาง ความคิดเห็นตอหลักสูตร  

2.การสนทนากลุม:  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมตวัอยาง   สอบถามขอมูลการสูบบุหร่ี  
สาเหตุของการสูบบุหร่ี การใหกําลังใจและวิธีการเลิกสบูบุหร่ี 

ขั้นตอนที่ 5   สรุปผลการดําเนินงานวิจยั 
1. ประเมินจากจํานวนนกัเรยีนที่สามารถ ลด เลิกสูบบุหร่ี 
2. ขอคิดเห็นจากกลุมตางๆไดแกเจาหนาทีส่าธารณสุข  ครูอาจารย นักเรียนกลุมตวัอยางตอหลักสูตร

ที่นํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการปรับใชในครั้งตอไป 
3.  สรางเครือขายการมสีวนรวมของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานสาธารณสุขและครูอาจารยในการ

ดําเนินการบําบัดรักษานกัเรยีนที่สูบบุหร่ี  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรไดแกนักเรยีนที่มพีฤติกรรมสูบบุหร่ี 325 คน จากโรงเรียน 20 แหง ในจังหวัด 

เชียงรายที่เขารวมโครงการ ไดแก 
อําเภอเวยีงเชยีงรุง : โรงเรียนเวียงเชียงรุงวทิยา โรงเรียนเวียงชยีงรุงวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพเวยีงเชียงรุง 
อําเภอแมจัน : โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน โรงเรียนบานรวมใจ   
อําเภอแมฟาหลวง: โรงเรียนบานแมหมอ โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบานเทิดไทย 
อําเภอเชียงแสน: โรงเรียนบานแมแอบวิทยา 
อําเภอแมสาย : โรงเรียนบานปางหา 
อําเภอพญาเม็งราย : โรงเรียนไมยาวิทยาคม  โรงเรียนพญาเม็งราย 
อําเภอเมือง : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  โรงเรียนบานปางคึก  โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง  
พณิชการเชยีงราย 
อําเภอเวยีงปาเปา : โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม  
อําเภอเชียงของ : โรงเรียนหวยซอวทิยาคม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
อําเภอเวยีงชยั : โรงเรียนเวยีงชัยวิทยาคม 
  เกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง 

1. เปนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 1- 6 และระดับอาชวีศกึษา 
2. โรงเรียนเปนผูสงรายชื่อและมีอาจารยรับผิดชอบในการดาํเนินกจิรรมตามหลักสูตร

และติดตามหลังการบําบัด 
3. สามารถเขารวมกิจกรรมครบตามหลักสูตร 6 สัปดาห 
4. กลุมนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมสูบบุหร่ีตอกลุมไมต่ําวา 10 คนและไมเกิน 20 คน กรณีมี

จํานวนนักเรียนที่มากกวาพจิารณาแบงกลุมจัดกิจกรรรม 
5. ยินดีเขารวมโครงการ 
 
เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยาง 
1. โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรยีนที่สูบบุหร่ีไมถึง 10 คน แนะนําใหบําบัดในคลินิกอดบุหร่ี

ของโรงพยาบาล หรือดําเนินการบําบัดโดยใชกิจกรรมอื่น  
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สรุปเปนแผนภูมิดงันี ้

 
 จํานวนโรงเรียน 25 แหง ประชากรรวม  360 ราย ดําเนินการตามหลักสูตรทั้งหมด แตนํามา
ศึกษาวจิัย 20 แหง  จํานวน  325 ราย คิดเปนรอยละ 90.3  ของผูสมัครเขารวมโครงการ 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 
1. เสนอโครงการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลทั้ง 16 แหง  

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management) มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
3. สรางเครื่องมือในการดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการ 
4. ประชุมปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 
5. ประชุมเครือขายผูรับผิดชอบงานบําบัดบหุร่ีในโรงพยาบาลและครูอาจารยในโรงเรยีน  

เปาหมายเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพิ่มเติมใหเหมาะสม 
6. ปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําคูมือการดําเนนิงานเพื่อทดลองใชในกลุมเปาหมาย 
7. ดําเนินการทดลองใชหลักสูตร 
8. ติดตามผลการดําเนินงาน  
 - ติดตามระหวางการบาํบัด 
 - ติดตามหลังการบําบัด 1 เดอืน  3 เดือน 6 เดือน 
9.    รวบรวมขอมูล 
10.  วิเคราะหขอมูลพรอมทั้งอภิปรายผล 
11.  เขียนสรุปผลการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.   หลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา ในจังหวัดเชยีงราย 
2.   เครื่องมือการประเมินสถานการณเบื้องตนของผูรับการบําบัด 
3.   เครื่องมือในการเก็บขอมลูหลังการบําบัดรักษา 

 

โรงเรียนทั้งหมด  25 แหง  
จํานวนประชากร  360 ราย 

จํานวน 5 แหง 35 ราย 
จํานวนนักเรียนไมถึง10 คน / กลุม

จํานวนกลุมตวัอยางที่เขาขาย
การศึกษา 325 ราย ( 20 โรงเรียน) 
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1. หลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนท่ีสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย (ภาคผนวก) 

2.เคร่ืองมือการประเมินสถานการณเบื้องตนของผูรับการบําบัด 
ประกอบดวย แบบสอบถามกอนรับการบําบัด  แบบทดสอบการติดนิโคติน  

2.1   แบบสอบถามกอนรับการบําบัด  
เปนแบบสอบถามกอนเขาสูกระบวนการบาํบัดรักษาเพื่อทราบขอมูลเบื้องตนของผูรับการบําบัดเบือ้งตนของ
ผูตอบ ครอบครัว พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 

เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหผูบําบัดรักษาทราบถึงพฤติกรรมในการสูบบหุร่ีซ่ึงผูบําบัดสามารถ
แบงกลุมผูรับการบําบัดไดวากลุมนักเรียนเปนกลุมเริ่มสูบ  กลุมใชเปนครั้งคราวหรือกลุมติดบุหร่ี 
วัตถุประสงคของเครื่องมือ 
 เพื่อทราบขอมูลทั่วไปและประเมินพฤติกรรมของผูรับการบําบัด 
 
วิธีการใช 
 นักเรียนกลุมตวัอยางแตละคนตอบแบบสอบถามกอนเริ่มกิจกรรมโดยใชเวลาประมาณ 10 นาที  
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามปรนัย 20 ขอ   ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา   
2. ขอมูลครอบครัวและพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของครอบครัว 
3. ขอมูลการสูบบุหร่ี สาเหตุทีสู่บ ชวงเวลา ปริมาณการสูบ  
4. ขอมูลอ่ืนๆ เชน การดื่มสุรา การเลิกสูบ เปนตน 

การนําไปใชประโยชน 
สามารถนําไปใชประกอบการบําบัดรักษาและทางดานสถิติของผูวิจัย 

2.2  แบบทดสอบการติดนิโคติน (Fagerstrom’s score) เปนเครื่องมือสากลที่ใชในการประเมิน
สภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ี 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 
 เปนแบบทดสอบที่ใชประเมนิการติดนิโคตินของผูรับการบําบัดในโรงพยาบาล 
วัตถุประสงคของเครื่องมือ 

ชวยใหผูบําบดัไดทราบถึงสภาวะของการติดนิโคตินของผูรับการบําบัดเพื่อพิจารณาการใชยา 
วิธีการใช 

นักเรียนกลุมตวัอยางแตละคนตอบแบบทดสอบการติดนโิคติดเพื่อประเมินตนเอง 
การนําไปใชประโยชน 

สามารถนําไปใชประกอบการบําบัดรักษา  
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3. เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลหลังการบําบัดรักษา 

3.1 แบบติดตามผลการดําเนินงาน  เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการบําบัดรักษา 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 
 เปนแบบสอบถามครูอาจารยและเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในการติดตามผลการ
บําบัดรักษาหลังดําเนินการบําบัดรักษาตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยางจากการสังเกต
พฤติกรรม สอบถามเพื่อนหรือคนใกลชิด ระยะเวลา 1 เดอืน 3 เดือน และ 6 เดือน 
วัตถุประสงคของเครื่องมือ 

ชวยใหผูบําบดัไดทราบถึงสภาวะของนักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถลด เลิกสูบบุหร่ีไดหรือไม 
วิธีการใช 

เปนแบบสอบถามใหผูรับผิดชอบงานทั้งครูอาจารยและเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามโดยสง
ทางหนังสือราชการ 
 
การนําไปใชประโยชน 

สามารถนําไปใชแปรผลการดําเนินงานของโครงการ 

3.2  แบบสอบถามนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการ
บําบัดรักษาและขอคิดเหน็ของหลักสูตรโดยนักเรยีน 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 
 เปนแบบสอบถามนักเรยีนเพื่อทราบขอมูลการสูบบุหร่ีและขอคิดเหน็ตอหลักสูตรที่ใช 
วัตถุประสงคของเครื่องมือ 

ชวยใหผูวจิัยทราบขอคิดเห็นตอหลักสูตรและขอมูลเชิงลึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนักเรียน 
วิธีการใช 

เปนแบบสอบถามปรนัยและอัตนัยใหนกัเรยีนตอบขอมูลการสูบบุหร่ีและขอคิดเห็นการสูบบุหร่ี 
การนําไปใชประโยชน 

สามารถนําไปใชประกอบเปนขอมูลในการปรับหลักสูตรใหเหมาะสม 
ขอจํากัดของเครื่องมือที่ใช 
 1.   แบบตดิตามผลการดําเนนิงาน  เปนแบบที่สงใหโรงพยาบาลและโรงเรียนในการติดตามนักเรียน
โดยใชหนังสอืราชการในการติดตามซึ่งในบางโรงเรียนไมตอบขอมูลกลับมายังผูวิจยัทําใหไมสามารถ
ประเมินผลของการบําบัดรักษานักเรยีนในโรงเรียนนั้นได  
 2. ขอคําถามแบบสอบถามกอนรับการบําบัดบางขอยังมจีุดออนของการเขาใจตอบคําถามหรือตอบ
ไมตรงคําถามเชนกรณใีหตอบไดหลายขอหรือตอบไดเพยีงขอเดียว ซ่ึงยังมีนักเรียนตอบผิดทําตองตัดขอมูล
ที่ตอบผิดออก 
 3.  จาํนวนนักเรียนที่มีสูบบุหร่ีที่เขารวมโครงการดําเนินกิจกรรมแบบกลุม 10-15 คน/กลุม ในกรณีที่
โรงเรียนมีกลุมเปาหมายไมถึง 10 คน แนะนําใหบําบัดรักษาที่โรงพยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุข
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สามารถดําเนินการไดตามหลักสูตรในโรงเรียนก็สามารถดําเนินการไดแตจะไมนาํมาพิจารณาในงานวิจยั
เนื่องจากความแตกตางของกลุมตัวอยางแตกตางกัน อาจมีผลตอการวิจยัได 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยสงแบบสอบถามกอนการบําบัดรักษาใหผูบําบัดแตละโรงพยาบาลเพื่อใชประกอบการ
บําบัดในกิจกรรมครั้งที่ 1 โดยผูบําบัดสามารถใชขอมูลในแบบสอบถามประกอบการบําบัดได 

2. ผูบําบัดสงแบบสอบถามกอนการบําบัด และผลการบําบัดรักษา หลังการดําเนินงานเสรจ็สิ้น
ครบ 20  กิจกรรม เปนเวลา 6 สัปดาห 

3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามติดตามผลการหลังการบําบัดรักษา 3 คร้ัง  1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนใหผู
บําบัด และครผููรับผิดชอบเปนผูตอบขอมูลและสงกลับมายังผูวิจยั 

4. ผูวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการนิเทศตดิตามผลการบําบัดในโรงเรียนจํานวน 5 แหงโดยใช
แบบสอบถามนิเทศติดตาม หลังการดําเนนิการบําบัดรักษา 3 เดือน 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลการประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลระดม
ความคิดในการจัดทําหลักสตูร  ขอมูลสรุปผลการประชุมกลุมครูอาจารย   กลุมเจาหนาที่สาธารณสุข และ
กลุมนักเรียนทีเ่ขารวมโครงการหลังการบําบัดรักษานกัเรยีนที่สูบบุหร่ี 

1. ขอมูลการประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลระดมความคิดในการจัดทาํ
หลักสูตร : วิเคราะหดวยวิธีการสรุปผลการประชุม  เพือ่ไดขอสรุปของเนื้อหา ระยะเวลา ในการจัดทําคูมือ
การบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในโรงเรยีนในจังหวัดเชียงราย 

2.    ขอมูลสรุปผลการประชุมกลุมครูอาจารย : วิเคราะหดวยวิธีการสรปุผลการประชุมกลุมอาจารย
หลังการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ี โดยสงแบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการกอนการประชมุและการ
จดบทสนทนากลุมในระหวางการประชุม เพื่อไดขอมูลปญหาที่พบระหวางดําเนินงานบําบัด ขอเสนอแนะ
หลักสูตร  ขอเสนอแนะอืน่ๆ  ส่ิงที่คาดหวัง/โครงการพิเศษในการดําเนนิงานบุหร่ี ป 2552 

3.    ขอมูลสรุปผลการประชุมกลุมเจาหนาที่สาธารณสุข : วิเคราะหดวยวิธีการสรุปผลการประชุม
เพื่อไดขอมูล ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการบําบัด  ขอเสนอแนะ/ปรับปรุงหลักสูตร 

4. ขอมูลสรุปผลการประชุมกลุมนักเรียน : วิเคราะหดวยวิธีการสนทนากลุมนักเรยีนในการนิเทศ
ติดตามโดยคณะกรรมการ จํานวนโรงเรียน 5 แหง เพื่อไดขอมูล การสูบบุหร่ี ความคิดเห็นตอกิจกรรมบําบัด 
ขอเสนอแนะตอหลักสูตร 

ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกแบบสอบถามกอนการบําบัดรักษา  แบบสอบถามติดตามผลการบําบัดรักษา 
หลังการบําบัด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน   แบบสอบถามนิเทศติดตาม 

1.แบบสอบถามกอนการบําบัดรักษา  : ใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผล สถิติที่ใช คือ
Descriptive  Statistics โดยวิเคราะห จํานวน ( Frequencies ) แปรผลแบบรอยละ ( Percentage ) 
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2.แบบสอบถาม ติดตามผลการบําบัดรักษา หลังการบําบัด 3 คร้ัง   1 เดอืน 3 เดือน 6 เดือน  : 
วิเคราะหจํานวนนักเรยีนกอน และ หลังการบําบัดรักษาตอการสูบบุหร่ี  สถิติที่ใช คือDescriptive  Statistics 
โดยวเิคราะห จํานวน ( Frequencies ) แปรผลแบบรอยละ ( Percentage ) 

3. แบบสอบถามนิเทศติดตาม : ใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผล สถิติที่ใช คือDescriptive  
Statistics โดยวิเคราะห จํานวน ( Frequencies ) แปรผลแบบรอยละ ( Percentage ) 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
   

การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถาน 
ศึกษาในจังหวดัเชียงราย ตอพฤติกรรมการลด เลิกสูบบุหร่ีของกลุมเปาหมาย         ตามหลักสูตร 6  สัปดาห 
สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 - 2 ช่ัวโมง   ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2551      และ ติดตามผลการ
ดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการจํานวน 3 คร้ัง (1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) โรงเรียนที่นํามาศึกษาวจิัย
จํานวน 20 แหง   นักเรียนทีสู่บบุหร่ีจํานวน 325 ราย  ผลการศึกษาไดนํามาวิเคราะหและนําเสนอในรูปตาราง
และแบบพรรณนา  โดยแบงเปน 2  สวนดงันี้ 

สวนที่ 1   ผลขอการทดลองใชหลักสูตร 
1.1   ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
1.2  รายละเอียดการสูบบุหร่ี กอนเขารับการบําบัดรักษาบุหร่ี 
1.3  ผลการบําบัดรักษา โดยแบงเปน 2 สวน 

1.3.1  การติดตามโดยการนเิทศงานของคณะกรรมการ 
1.3.2  การตดิตามโดยใชแบบติดตามผลการดําเนินงาน 

 สวนที่ 2 ขอเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรหลังการดําเนินงาน 
   2.1 ความคิดเห็นตอหลักสูตร 
                2.1.1  กลุมเจาหนาทีส่าธารณสุข 
                2.1.2  กลุมครู อาจารย 
        2.1.3  กลุมนักเรียน      
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สวนท่ี 1 ผลขอการทดลองใชหลักสูตร 
1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตวัอยาง 

  กลุมตัวอยาง คือ กลุมนักเรียนที่สูบบุหร่ีที่เขารวมโปรแกรมตามหลกัสูตรการบําบัดรักษา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศกึษา  จํานวน 325 ราย เก็บขอมูลได 300 ราย คิดเปนรอยละ 92.3  
อายุระหวาง 12 – 20 ป สวนใหญอาย ุ16-17 ป คิดเปนรอยละ 39.3  อายุเฉลี่ย 15.7 ป  เปนเพศชายรอยละ 97 
เพศหญิงรอยละ 3 ศึกษาอยูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  สวนใหญศึกษาอยูช้ันมัธยมศกึษา ปที ่  3 
คิดเปนรอยละ 34.0 และมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 19.7 กลาวคือ ศึกษาอยูในระดับมธัยมศึกษาตอนตนรอยละ 
52.0 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 48.0 ความคิดของนักเรียนคิดวาตนเองเรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
76.0  และระดบัออน รอยละ 13.3   

บุคคลที่อาศัยอยูดวยปจจุบนั โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ สวนใหญอาศัยอยูกับ  บดิา รอยละ  
63.7  มารดา รอยละ 71.7  พี่/นอง รอยละ 40.3  ญาติ รอยละ 26.3  ความสัมพันธบิดามารดาในปจจุบันสวน
ใหญอยูดวยกนัราบรื่นรอยละ 72.0  อ่ืนๆ รอยละ 28.0 ไดแก หยารอยละ 7.0  บิดาเสียชีวติรอยละ 6.7  
แยกกันอยู รอยละ 6.0  บิดา/มารดาเสียชีวติ รอยละ 4.0  มารดาเสียชีวติ รอยละ 2.0  และอยูดวยกันไมราบรื่น
รอยละ 1.7  ผูปกครอง(พอ/แม/ญาติ)ทราบวาสูบบุหร่ี  รอยละ 52.3   ไมทราบ รอยละ 46.3  และ ผูปกครอง
(พอ/แม/ญาต)ิ ทางบานมีผูสูบบุหร่ีรอยละ  51.3  ไมมี รอยละ 48.0  ขอมูลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

อายุ ( ป ) 

         12 – 13 

         14 – 15  

         16 – 17 

         18 -19 

         20  ขึ้นไป 

         อายุเฉลี่ย  

          MIN = 12   MAX = 20 

 

291 

9 

 

26 

116 

118 

38 

2 

15.7 ( SD=1.68 ) 

 

97.0 

3.0 

 

8.7 

38.7 

39.3 

12.7 

0.6 

 

 



 

 40

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ( ตอ ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

    ระดับการศึกษา      

           มัธยมศึกษา ปที่ 1 

           มัธยมศึกษา ปที่ 2 

           มัธยมศึกษา ปที่ 3 

           มัธยมศึกษา ปที่ 4 

           มัธยมศึกษา ปที่ 5 

           มัธยมศึกษา ปที่ 6 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการเรียน          
ของตนเอง 

           ดีมาก 

           ดี 

           ปานกลาง 

           ออน   

           ออนมาก 

           ไมตอบ 

บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยปจจุบนั (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

          มารดา  

          บิดา 

          พี่นอง 

          ญาติ 

           เพื่อน 

           อ่ืนๆ * 

          อยูคนเดยีว   

 

13 

41 

102 

31 

54 

59 

 

 

3 

24 

230 

40 

1 

2 

 

215 

191 

121 

79 

10 

6 

2 

 

4.3 

13.7 

34.0 

10.3 

18.0 

19.7 

 

 

1.0 

8.0 

76.7 

13.3 

0.3 

0.7 

 

71.1 

63.7 

40.3 

26.3 

3.3 

2.0 

0.7 

* อ่ืนๆ หมายถึง อยูกับแฟน , ครู , ผูปกครองที่ไมใชญาติ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ตอ ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา 

          อยูดวยกันราบรื่น 

          หยา 

          บิดาเสียชีวิต 

          แยกกันอยู 

          บิดา/มารดาเสียชีวิต 

          มารดาเสียชีวิต 

          อยูดวยกันอยางไมราบรื่น 

          ไมตอบ 

ผูปกครอง (พอ /แม/ญาติ) ทางบานทราบ
หรือไมวาสูบบุหรี่ 

          ทราบ 

          ไมทราบ 

          ไมตอบ 

การมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ 

          มี 

          ไมมี 

           ไมตอบ 

 

216 

21 

20 

18 

12 

6 

5 

2 

 

 

157 

139 

4 

 

154 

144 

2 

 

72 

7.0 

6.7 

6.0 

4.0 

2.0 

1.7 

0.7 

 

 

52.3 

46.3 

1.4 

 

51.3 

48.0 

0.7 
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1.2  รายละเอียดการสูบบุหรี่ กอนเขารับการบําบัดรักษาบหุรี่ 

 สวนใหญ กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีคร้ังแรก อายุ 14-15 ป คิดเปนรอยละ 41.3 เฉลี่ยอายุ 13.4 ป 
อายุต่ําสุดเริ่มสูบเมื่ออายุ  5 ป อายุสูงสุดเริม่สูบเมื่ออายุ 18 ป สาเหตุที่สูบบุหร่ีคร้ังแรกสวนใหญคืออยากลอง 
รอยละ 58.3   เพื่อนชวน รอยละ 29.7  และ ไมสบายใจ รอยละ 9.3 ตามลําดับ  จํานวนบหุร่ีที่สูบ/วัน  สวน
ใหญสูบปริมาณ  2-3 มวน คิดเปนรอยละ 37.3  รองลงมาสูบวันละ 4-5 มวน รอยละ 19.3  และสบูนอยกวา   
1 มวนคดิเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ  จํานวนครั้งที่สูบ/วนัสวนใหญสูบ 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.0   1 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 23.0  และ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.3 ตามลําดับ  จํานวนเงินที่ใชสูบ/วัน เฉลี่ยวนัละ 6-10 บาท 
คิดเปนรอยละ 41.3 จากขอมลูรอยละ 13.0 นักเรียนไมใชเงินในการซื้อบุหร่ีเนื่องจากไดบุหร่ีจากการขอเพื่อน 
ในชวงเวลาหนึ่งวันสูบบหุร่ีที่ทําเปนประจาํสวนใหญสูบหลังเลิกเรียนตอนเย็น รอยละ 50.0 สูบตอนกลางคืน 
รอยละ 34.0  และสูบตอนพกัระหวางเรียน รอยละ 32.7  ชวงเวลาที่อยากสูบบุหร่ีมากที่สุด คือชวงเวลาหลัง
อาหารรอยละ 30.0  อยูกับเพือ่นรอยละ 23.7 และ เมื่อไมสบายใจ รอยละ 16.3 ตามลําดับ  นกัเรียนสวนใหญ
ดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 73.7  ไมดื่ม รอยละ 25.7  นักเรียนเคยคิดเลิกสูบบุหร่ีรอยละ 85.0   ไมเคยคิด
รอยละ 13.7  ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ขอมูลการสูบบุหรี่ กอนเขารับการบําบัดรักษาบุหรี่ 

ขอมูล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

อายุท่ีสูบบุหรี่คร้ังแรก 
          ต่ํากวา  10 ป 
           10 – 11 
           12 – 13 
           14 – 1 5 
           16 – 17 
           18  ปขึ้นไป 
           ไมตอบ 
           อายุเฉลี่ย (SD) 
            MIN = 5   MAX = 18  
สาเหตุท่ีสูบบุหรี่คร้ังแรก 
          อยากลองเพื่อนชวน 
          อยากลอง 
          ไมสบายใจ 
          คิดวาเทห 
          ไมตอบ 
 

 
5 
25 
118 
124 
24 
1 
3 

13.42 (SD=1.67) 
 
 

175 
89 
28 
6 
2 

 

 
1.7 
8.3 
39.3 
41.3 
8.0 
0.3 
1.0 

 
 
 

58.3 
29.7 
9.3 
2.0 
0.7 
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ตารางที่ 2  ขอมูลการสูบบุหรี่ กอนเขารับการบําบัดรักษาบุหรี่ ( ตอ ) 

ขอมูล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบ/วัน 
         นอยกวา 1 มวน 
          1 มวน 
          2 – 3 มวน     
          4 -5  มวน 
          6 – 10  มวน 
          11– 15 มวน 
          อ่ืนๆ 
          ไมตอบ 
จํานวนครั้งท่ีสูบ / วัน 
          1 คร้ัง     
          2 คร้ัง  
          3 คร้ัง    
          4 คร้ัง 
          5 คร้ัง 
          มากกวา 5คร้ัง 
          ไมตอบ  

จํานวนเงินท่ีใชซ้ือบุหรี่สูบ/วัน  ( บาท ) 
          0     
          1-5  
          6-10    
          11-15 
          16-20 
          21-25 
          26-30 
          30 บาทขึ้นไป 
         ไมตอบ 
          เฉลี่ยเงินที่ใช ( SD ) 

 
39 
36 
112 
58 
25 
11 
16 
3 
 

69 
52 
72 
28 
21 
39 
19 

 
39 
79 
124 
11 
22 
2 
4 
12 
7 

9.9 ( SD = 9.56) 

 
13.0 
12.0 
37.3 
19.3 
8.3 
3.7 
5.3 
1.0 

                    
23.0 
17.3 
24.0 
9.3 
7.0 
13.0 
6.3 

 
13.0 
26.3 
41.3 
3.7 
7.3 
0.7 
1.3 
4.0 
2.3 
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ตารางที่ 2  ขอมูลการสูบบุหรี่ กอนเขารับการบําบัดรักษาบุหรี่ ( ตอ ) 

ขอมูล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

ชวงเวลาที่สูบบุหรี่เปนประจํา                      
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    สูบหลังเลิกเรียนตอนเย็น 
    สูบตอนกลางคืน  
    สูบตอนพักระหวางเรียน 
    สูบหลังอาหารทุกมื้อ 
    สูบตอนเชากอนเขาเรียน  
    สูบหลังตื่นนอนตอนเชา   
     สูบกอนอาหารทุกมื้อ 
    อ่ืนๆ** 

ชวงเวลาที่อยากสูบบุหรี่มากที่สุด 
   หลังอาหาร    
    เมื่ออยูกับเพื่อน    
   เมื่อไมสบายใจ    
   เมื่อดื่มสุรา          
   เมื่ออยูคนเดยีว    
   หลังตื่นนอนตอนเชา 

          กอนอาหาร    
          กอนนอน 
          อ่ืนๆ *** 
         ไมตอบ 

พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล 
     ดื่ม   
    ไมดื่ม 
    ไมตอบ   

 

 
 

150 
102 
98 
88 
73 
44 
6 
35 
 

 
90 
71 
49 
36 
17 
12 
7 
2 
7 
9 
 

221 
77 
2 
 

 
 

50.0 
34.0 
32.7 
29.3 
24.3 
14.7 
2.0 
11.7 

 
 

30.0 
23.7 
16.3 
12.0 
5.7 
4.0 
2.3 
0.7 
2.3 
3.0 

 
73.7 
25.7 
0.7 

 

** อ่ืนๆ หมายถึง สูบกอนอาหารไมทุกมื้อ สูบหลังอาหารไมทุกมื้อ เขาหองน้ํา เวลาไมมาเรียน ไปเที่ยวที่อ่ืน 
***อ่ืนๆ หมายถึง เมื่ออยากสูบ  เมื่อพูดถึงบุหร่ี  เครียด  ตอนกลางวัน 
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ตารางที่ 2  ขอมูลการสูบบุหรี่ กอนเขารับการบําบัดรักษาบุหรี่ ( ตอ ) 

ขอมูล จํานวน ( n =300 ) รอยละ 

นักเรียนเคยคดิเลิกสูบบุหรี่ 
          เคย 
          ไมเคย 
          ไมตอบ 

 
255 
45 
25 

 
85.0 
13.7 
1.3 

 
1.3    ผลการบาํบัดรักษา โดยแบงเปน 2 สวน 

1.3.1  การติดตามโดยการนเิทศงานของคณะกรรมการ 
1.3.2  การติดตามโดยใชแบบติดตามผลการดําเนินงาน 

1.3.1 การติดตามโดยการนิเทศงานของคณะกรรมการ 

 นิเทศติดตามโดยคณะกรรมการจํานวน 5 คน ในโรงเรียน 5 แหงไดแก โรงเรียนสามัคคี 2 พาณิชการ
เชียงราย โรงเรียนเวยีงชยัวทิยาคม โรงเรียนพญาเม็งราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน รวม 68 คน   
โดยวิธีการดังนี้ 

1.การตอบแบบสอบถามนิเทศติดตาม: เพื่อทราบขอมลูทั่วไป ผลการบําบัดรักษาของกลุมตัวอยาง 
ความคิดเหน็ตอหลักสูตร  

2.การสนทนากลุม:  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง   สอบถามขอมูลการสูบบุหร่ี  
การใหกําลังใจ และวิธีการเลิกสูบบุหร่ี 
 
การตอบแบบสอบถามนิเทศติดตาม   

ขอมูลท่ัวไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 15 ป คิดเปนรอยละ 29.4  อาย ุ16 ป คิดเปนรอยละ 22.1  และ อายุ 17 ป  
คิดเปนรอยละ 16.2 ตามลําดับ  โดยเปนเพศชายทั้งหมด  ปจจุบันศึกษาอยูช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 รอยละ 51.5 
มัธยมศึกษาปที่ 5 รอยละ 14.7 และ มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 10.3  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ลักษณะทั่วไปของตัวแทนกลุมตัวอยาง หลังการบําบัดรักษา  3  เดือน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( n =68 ) รอยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

อายุ ( ป ) 

         14 

         15  

         16  

         17 

         18 

         19 

         อายุเฉลี่ย ( SD ) 

         MIN = 14  MAX = 19 

ระดับการศึกษา      

         มัธยมศึกษา ปที่ 1 

         มัธยมศึกษา ปที่ 2 

         มัธยมศึกษา ปที่ 3 

         มัธยมศึกษา ปที่ 4 

         มัธยมศึกษา ปที่ 5 

         มัธยมศึกษา ปที่ 6 

 

68 

0 

 

10 

20 

15 

11 

9 

3 

15.9 ( SD=1.41) 

 

 

2 

3 

35 

11 

10 

7 

 

100.0 

0.0 

 

14.7 

29.4 

22.1 

16.2 

13.2 

4.4 

 

 

 

2.9 

4.4 

51.5 

16.2 

14.7 

10.3 
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ความคิดเห็นตอหลักสูตร 

นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมทั้ง 6 สัปดาหในระดบัพอใจมากทีสุ่ด รอยละ 57.4 คอนขางพอใจ   
รอยละ 33.8   ไมพอใจรอยละ 8.8 รูปแบบการบําบัดที่ไดรับตรงกับความตองการอยูในระดบัปานกลาง    
รอยละ 47.1   ตรงความตองการในระดบัมาก รอยละ 39.7   ตรงความตองการในระดับนอย รอยละ 10.3  
ระยะเวลาของโปรแกรมที่นกัเรียนคดิวาเหมาะสมแลว รอยละ 70.6  ระยะเวลาคอนขางนอยรอยละ 29.4     
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   ความคิดเห็นตอหลักสูตร  ของตัวแทนกลุมตัวอยาง 

ความคิดเห็นตอหลักสูตร จํานวน ( n =68 ) รอยละ 

นักเรียนมีความรูสึกตอกิจกรรมทั้ง 6 สัปดาห 
          พอใจมากที่สุด 
          คอนขางพอใจ 
          ไมพอใจ 
         ไมพอใจอยางยิ่ง 
โปรแกรมที่ใชตรงความตองการ 
         ตรงความตองการมาก 
         คอนขางตรงความตองการ          
         ไมคอยตรงความตองการ 
         ไมตรงความตองการเลย 
ความรูสึกตอระยะเวลาของโปรแกรม 
           ระยะเวลาคอนขางสั้น 
           เหมาะสมแลว 
           ระยะเวลาคอนขางนาน 
          ระยะเวลานานเกินไป 

 
39 
23 
6 
0 
 

27 
32 
7 
2 
 

20 
48 
0 
0 

 

 
57.4 
33.8 
8.8 
0.0 

 
39.7 
47.1 
10.3 
2.9 

 
29.4 
70.6 
0.0 
0.0 
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หลังการบําบัด   
นักเรียนสูบบุหร่ีนอยลงจํานวน 48 ราย คดิเปนรอยละ 70.6   และสามารถเลิกสูบได 11 ราย คิดเปน

รอยละ 16.2  สาเหตุที่ยังสูบอยู เฉพาะคนที่สูบบุหร่ี 57 ราย คืออยากสูบเองรอยละ 49.1 เพื่อนชวน คิดเปน
รอยละ 36.8   ดังตางรางที่ 5  
ตารางที่ 5  ขอมูลการสูบบุหรี่หลังการบําบดั ของตัวแทนกลุมตัวอยาง 

การสูบบุหรี่หลังการบําบดั จํานวน ( n =68 ) รอยละ 

การสูบบุหรี่ 
         ไมสูบ 
         สูบลดลง 
         สูบเทาเดิม 
         สูบเพิ่มขึ้น 

สาเหตุท่ีสูบบุหรี่ (เฉพาะคนตอบ สูบบุหรี่) 
          อยากสูบเอง 
          เพื่อนชวน 
          อ่ืนๆ 

 
11 
48 
8 
1 
 
 

28 
21 
8 
 

 
16.2 
70.6 
11.8 
1.5 

 
 

41.2 
30.9 
11.8 

 
การสนทนากลุม 

จากการนเิทศติดตามและสนทนากลุม พบวานกัเรียนยังไมมีความตระหนกัทีอ่ยากจะเลิกสบูบุหร่ี 
เห็นการสูบบหุร่ีเปนเรื่องธรรมดา นกัเรียนที่อยูในเมืองจะหาซื้อบุหร่ีไดงายและซื้อเปนซองเพราะมีเงิน   
สวนเดก็กลุมตางอําเภอจะแบงกันสูบกับกลุมเพื่อน ในกลุมนักเรียนมัธยมปลายจะมีความคิดและตระหนกัที่
จะเลิกสูบมากกวากลุมนกัเรยีนมัธยมตนเนื่องจากหวงเรื่องสุขภาพ นักเรยีนมีความรูสึกไมอยากใหคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อนๆสูบบุหร่ี กลุมนักเรยีนที่ดื่มสุรามกัจะสูบบุหร่ีรวมดวย เมื่อมกีิจกรรมรณรงคหรือบําบัด
ก็เลิกสูบแตพอไมมีก็กลับไปสูบใหม กลุมนักเรียนในโรงเรียนกินนอนเลิกสูบไดมากกวาโรงเรยีนที่ไป-กลับ 
เนื่องจากไมมีเงินซื้อและหาซื้อยาก นักเรียนสวนใหญรูสึกดีขึ้นสูบนอยลงจากเดิม 
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1.3.2 การติดตามโดยใชแบบติดตามผลการดําเนินงาน 

อาจารยผูรับผิดชอบงาน และเจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัด เปนผูติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนกลุมตวัอยาง หลังการบําบัด 3 คร้ัง ไดแก  1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนโดยการสอบถามรายบุคคล 
การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามเพื่อหรือคนใกลชิด และรายงานผล ตามแบบติดตามผลการดําเนนิงาน 

ผลการบําบดัรักษา 

จากกลุมตวัอยาง 325 ราย เมือ่ส้ินสุดการบาํบัดรักษาตามหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ี
ในสถานศึกษาในจังหวดัเชยีงราย พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนกลุมตัวอยางในกิจกรรมสัปดาห
สุดทายครั้งที่ 6 พบวานกัเรียนกลุมตัวอยางสามารถลดการสูบได180 ราย คิดเปนรอยละ 55.4  เลิกสูบ 78 ราย 
คิดเปนรอยละ 24.0 และสูบเทาเดิม 59 ราย คิดเปนรอยละ 18.2  ดังตารางที่ 6 

ตารางที่  6   ผลการบําบัดรักษาเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมในสัปดาหท่ี 6 

      ผลการบําบัด                  เลิกสูบ            ลดการสูบ         สูบเทาเดิม       สูบมากขึ้น      ติดตามไมได 
                                  คน                    คน                   คน                   คน              คน 
       (n= 325)                ( รอยละ )          ( รอยละ )         ( รอยละ )         ( รอยละ )         ( รอยละ ) 

 การสูบบุหร่ี                               8           78                     180                   59                    0                      
                  ( 24.0 )               ( 55.4 )              ( 18.2 )              ( 0.0 )              ( 2.5 ) 

 

 

เมื่อดําเนินการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาระยะติดตามผล  1 เดือน 3  เดือน และ  6 เดือน         
ในระยะเวลา 1 เดือนนักเรยีนกลุมตัวอยางสามารถลดการสูบได 170 ราย คิดเปนรอยละ 52.3  เลิกสูบ 76  ราย 
คิดเปนรอยละ 23.4  สูบเทาเดิม 70 ราย คิดเปนรอยละ 21.5  ติดตามระยะเวลา 3 เดอืน นักเรยีนกลุมตัวอยาง
สามารถลดการสูบได 184 ราย  คิดเปนรอยละ 56.6   เลิกสูบ 80 ราย คิดเปนรอยละ 24.6  สูบเทาเดิม 43 ราย 
คิดเปนรอยละ 13.2  ติดตามระยะเวลา 6 เดือน นักเรียนกลุมตัวอยางสามารถลดการสูบได 171 ราย คิดเปน
รอยละ 52.6  เลิกสูบ 99 ราย คิดเปนรอยละ 30.5  สูบเทาเดิม 42 ราย คิดเปนรอยละ 12.9   ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7   หลังการบําบดัรักษา ระยะติดตามผล   1 เดือน   3 เดือน  และ  6 เดือน 

ระยะเวลาที่ติดตาม            เลิกสูบ            ลดการสูบ         สูบเทาเดิม       สูบมากขึ้น      ติดตามไมได 
 (n= 325)                  คน               คน            คน                   คน                    คน 
                ( รอยละ )       ( รอยละ )         ( รอยละ )       ( รอยละ )        ( รอยละ ) 

หลังการบําบัดรักษา 1 เดือน      76                     170                   70                     1                      8    
     ( 23.4 )               ( 52.3 )             ( 21.5 )             ( 0.3 )               ( 2.5 ) 

หลังการบําบัดรักษา 3 เดือน        80                    184                    43                     3                     15  
     ( 24.6 )                ( 56.6 )             ( 13.2 )            ( 0.9 )               ( 4.6 ) 

หลังการบาํบัดรักษา 6 เดือน        99                     171                   42                     0                      13  
                                                        ( 30.5 )                ( 52.6 )             ( 12.9 )             ( 0.0 )              ( 4.0 ) 

 
 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรหลังการดําเนนิงาน 
2.1 ความคิดเห็นตอหลักสูตร 

กลุมผูใหขอมลูประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมเจาหนาที่สาธารณสุข  กลุมอาจารย  และ กลุมนักเรียน 

2.1.1 กลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
สรุปผลการระดมสมองกลุมเจาหนาที่สาธารณสุขผูทําการบําบัดรักษานักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี

พบวาปญหา / อุปสรรคในการดําเนนิการแบงเปน 4 สวนคือ 
1. ตัวนักเรียน : นักเรียนมาไมตรงตามจํานวนที่แจง / มามากกวาหรือบางแหงเปลี่ยนคน   นักเรียน

ไมสนใจทํากิจกรรม ขาดการเขารวม มาไมสม่ําเสมอ  เด็กไมตองการใหครอบครัวทราบ /ไม
สามารถติดตอครอบครัวรวมกิจกรรม เด็กไมอานใบงาน / ผูบําบัดรูสึกกดดัน 

2. ตัวอาจารย:ครูบางโรงเรียนไมใหความสําคญัไมเขารวมขาดการประสานงานระหวางครูและ
เจาหนาที่  ครูเปนสวนประกอบ นาจะมกีารอบรมครูกอนการบําบัดดวย 

3. ตัวผูบําบัด: ระยะทางในการบําบัดนักเรยีนไกล / เสียเวลาในการเดนิทาง โรงเรียนที่สมัครเขา
รวมโครงการมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการบําบัดไดภายใน 2 เดือน นาจะอําเภอละ 
1 โรงเรียน 

4. ตัวหลักสูตร: เนื้อหาเยอะเกนิไป เครียด ไมเขาใจในบางบท ระยะเวลาไมพอ 
ขอเสนอแนะ/ปรับปรุงหลักสูตร 

1. เนื้อหา / ใบงานเยอะเกนิไป โดยเฉพาะสัปดาหที่ 1 
2. บางกิจกรรมไมจําเปนควรตดัออก 
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3. ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (เนื้อหา)ไมชัดเจน 
4. กิจกรรมเหลือ 5 สัปดาห สวนสัปดาหที่ 6 เปนการติดตาม 
5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมบางวันเกอืบ 2 ช่ัวโมง บางวันไมถึง 1 ช่ัวโมง ควรจัดกิจกรรมใช

ระยะเวลาเทา ๆ กันในแตละวัน 
6. นาจะทําเปนรูปการตูน / ส่ืออ่ืนๆมากกวานี้ 
 

สัปดาหท่ี ขอเสนอแนะ / ปรับปรงุหลักสูตร 
1 - ตัด กจิกรรมที่ 4  การสรางแรงจูงใจ 

- ยายกิจกรรมไปสัปดาหที่ 2 ไดแก หวัขอที่  
   5. ตัวกระตุน 
   6. แนวทางการปฏิบัติตัวเลิกบุหร่ี  
   7.แนะนําการใชยา   (ในกรณีที่ไมมีการใชยาไมจําเปนตองพูด) 

2  - ตัด กจิกรรมที่ 10 การประเมินความเครียด/ วิธีคลายเครยีด ออก 
 - ยาย กิจกรรมที่ 12 (สัปดาหที่ 4 ) การรับมือกับตัวกระตุนและความอยากบุหร่ี   
    แทน 

3   - ไมมีการแกไข 
4 - ตัดกจิกรรมที่ 14 ขออางที่กลับไปเสพซ้ําออก 

- ยาย กิจกรรมของสัปดาหที่ 5 มาแทนไดแกหัวขอที่ 15 ทักษะการปฏิเสธ 
  16.การปองกนัการกลับไปเสพซ้ํา 

5   - เหลือเฉพาะหัวขอ 17 เปาหมายคณุคาของชีวิต 
6 - ตัด กจิกรรมที่18 จัดการแกปญหากับชวงเวลาหยดุพัก   

 
(หมายเหตุ ใบกิจกรรมและใบความรูตัดออกตามเนื้อหากจิกรรมดวย) ** 

 
1.2.2  กลุมอาจารย 

ผูวิจัยไดขอความรวมมืออาจารยผูรับผิดชอบงานในการสงขอมูลสรุปปญหาที่พบระหวางดําเนินงาน
บําบัด ขอเสนอแนะหลักสูตร ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนํามาประกอบการประชุมสรุปผลหลังการบําบัดรักษา
นักเรียนที่สูบบุหร่ี สรุปไดดงันี้ 

ปญหาที่พบระหวางดําเนินงานบําบัด 
โรงเรียนบางแหงมีจํานวนนกัเรียนทีเ่ขารวมโครงการเปนจํานวนมากทําใหขาดความสนใจรวมทาํ

กิจกรรม นักเรียนบางคนเขารวมกิจกรรมไมตอเนื่อง ดวยเหตุจากการปวย ขาดเรยีน หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ
นักเรียนบางคนมีความตองการที่จะบําบดัแตยังขาดการยับยั้งชางใจในกรณีที่เพื่อนสูบบุหร่ีชักชวนใหสูบ 
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นักเรียนบางคนกลับไปสูบบุหร่ีตามปกติ นักเรียนยังขาดจิตสํานึกและความตระหนักถึงโทษของการสูบบุหร่ี 
ผูปกครองบางคนไมคอยเอาใจใสบุตรหลาน รูวาลูกสูบกไ็มหามปรามหรือผูปกครองสูบเอง 

ขอเสนอแนะหลักสูตร 
หลักสูตรมีเอกสารใบงานที่นกัเรียนจะตองกรอกเปนจํานวนมาก ทําใหขาดความนาสนใจ นกัเรียน 

บางคนไมทําใบงานควรลดเอกสารใบงานลง และใหเนนในสวนของการบําบัดตัวตอตัว นักเรยีนบอกวา
ลําพังการพูดหรือใหทําเอกสารไมสามารถที่จะชวยเขาได ชวงเวลาในการบําบัดนอยเกินไป และทิง้ระยะหาง
หลายวนัทําใหนักเรียนหวนกลับไปสูบกับเพื่อนกลุมเดิมอีก เสนอใหปรับหลักสตูรใหเหมาะสมกับกลุม
เยาวชนเพราะหลักสูตรฉบับนี้นาจะเปนหลักสูตรใชกับบุคคลทั่วไป 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
การบําบัดตามหลักสูตรนี้ เปนการพบปะนกัเรียน อาทิตยละ 1 คร้ัง ทิ้งชวงระยะเวลานานหลายวนั  

การปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมบําบัดไมตอเนื่อง  ทําใหผลการบําบัดไมคอยไดผลเทาที่ควร หลักสูตรบําบัด
ควรจะทํากิจกรรมตอเนื่องกนัทุกวนั เพื่อผลการบําบัดจะไดตอเนื่องและไดผลดีขึ้น หลักสูตรครอบคลุมดี
แลวแตเนื้อหา (ใบความรูมากเกินไป) ผูเขารับการบําบัดไมคอยสนใจ นาจะมีสมุนไพรหรือส่ือตางๆ ที่จะ
ชวยผูเขารับการบําบัดได เวลาในหลักสูตรกับการปฏิบัติไมเทากันยิ่งจํานวนคนมากยิ่งทําใหเสียเวลามาก  
กิจกรรมบําบัดควรสนุกสนานเปนจดุสนใจของผูเขารับการบําบัดมากกวานี้ กิจกรรมบําบัดทุกครัง้ควรมีการ
บอกกลาว แจงจุดประสงคใหผูเขารับการบําบัดไดรูวาในแตละครั้ง จะทําอะไรบาง คร้ังตอไปควรจะทําอะไร
ผูที่ดําเนินบําบดัควรเข็มงวดใหมากกวานี้เพราะนักเรียนไมคอยเกรงกลัว กลายเปนเรื่องเลนไมจริงจังกับ
กิจกรรมที่ดําเนินการในแตละครั้ง 

ผลสรุปจากการแบงกลุมอาจารยเปน 2 กลุม โดยใหหวัขอ 4 หัวขอ ไดแก ปญหาที่พบระหวางการ 
ดําเนินงาน ขอเสนอแนะหลกัสูตร  ขอเสนอแนะอืน่ๆ  ส่ิงที่คาดหวัง/โครงการพิเศษในการดําเนินงานบุหร่ี ป 
พ.ศ. 2552   สรุปไดดังนี ้

กลุมท่ี 1 
1. ปญหาที่พบระหวางการดําเนนิงานบําบัด 

การสื่อสารของพยาบาลหรือผูบําบัดกับนักเรียนเพราะนักเรียนเปนนักเรยีนชาวเขา นักเรียนไมใหความ
รวมมือ นักเรียนดื้อไมสนใจการบําบัด เนื้อหาของหลกัสูตรไมกระตุน รานคาที่ขายบุหร่ีไมใหความ
รวมมือครอบครัวไมสนใจ กลุมที่บําบัดบางกลุมมีจํานวนมากเกนิไป ผูบําบัดใจดีกับนกัเรียนที่รับการ
บําบัดมากเกนิไป ความชัดเจนของโครงการยังขาดความรับผิดชอบของผูใหการบําบัดสถานที่บําบัดใช
ในโรงเรียนซึ่งไมเหมาะสม ทําใหนกัเรียนที่รับการบําบัดอาย 

2. ขอเสนอแนะหลักสูตร 
เอกสารในหลกัสูตรมีเนื้อหามากเกินไป ภาษาในหลักสูตรใชภาษาทางการแพทยมากเกิน ระยะเวลาที่
บําบัด 1 คร้ัง/สัปดาห หางมากเกินไปควร 2-3 คร้ังตอสัปดาห ระยะเวลาของหลักสูตรแตละครั้งสั้น
เกินไป หลักสูตรควรเปนแบบหนังสือการตูน ควรมีการปรับใหเหมาะสมมากกวานี้  
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3. ขอเสนอแนะอื่นๆ ไมมี 
4. ส่ิงที่คาดหวัง/โครงการพิเศษในการดําเนนิงานบุหร่ี ป พ.ศ. 2552 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับบุหร่ีหรือยาเสพติดใหชัดเจนมากยิง่ขึ้นสนับสนุนการรณรงคในหอง 
เรียนของครู ในการจัดการเรยีนการสอน ใหองคการสวนทองถ่ินตางๆ ไดใหความรวมมือ เชน องคการ
บริหารสวนตําบล  สถานีตํารวจ  สถานีอนามัย  รณรงคปองกันนักเรียนที่อยูในระดับประถมศึกษาเพื่อ
ตัดปญหาโดยเฉพาะนักเรียน ป.5–ป.6 การปฐมนิเทศผูปกครองนักเรยีนในชวงเปดภาคเรียน โดยให
พยาบาล หรือเจาหนาที่อนามัยเขารวมกิจกรรมในการอบรมความรูเร่ืองบุหร่ีในการปฐมนิเทศ การเลน
กีฬาในชวงเยน็ของชาวบาน ในสนามกฬีาควรมีปายงดสบูบุหร่ี 
ดานบําบัดรักษา : จัดกิจกรรมดนตรี กฬีา หรือกิจกรรมอื่นๆ ใหนักเรยีนไดรวมกจิกรรมนั้นๆ การบําบัด
ควรเริ่มตั้งแตนักเรยีนประถมศึกษา 
ดานการเรียนการสอน:  เสริมเขาในหลักสตูร ใหคณะครทูุกทานที่สอนทุกวิชารวมมือในการรณรงค 

กลุม 2 
1. ปญหาที่พบระหวางการดําเนนิการบําบัด 

เวลาไมพอเอกสารเนื้อหามาก   เด็กสมาธส้ัิน  (2 ชม/ 1 คร้ัง  นานเกนิไป) ไมมีมาตรการในการควบคุม
เด็กเขารวมกิจกรรมที่ไมตอเนื่อง นักเรียนขาดความตระหนักในการเลกิ  ตองการตัวชวยนอกจากเอกสาร 
ในบางรายทําเอกสารหาย/ไมนํามาดวย ส่ือในการนําเสนอควรนาสนใจหลากหลาย สังคมสิ่งแวดลอม
เด็กจะเปนตัวกระตุน (เครียด/คึกคะนอง) กินเหลา  เดก็มีปญหา / เหงา ผูปกครองไมมีเวลาดแูล ทําให
กลับไปสูบบุหร่ี หลักสูตร 6 คร้ัง  แทบจะไมไดผลลดลง  (แทบจะไมหยดุสูบ) ตองทําตอในโรงเรียน 
เชน กิจกรรมหลากหลายวิธี การนําเสนอ / ยา / เทคนิคไมโดนใจ   

2. ขอเสนอแนะหลักสูตร 
วิทยากรในการบําบัดไมมีเทคนิคเด็กไมสนใจคุมไมได หลักสูตรใชกบัคนทั่วไปไมเนนนักเรียน  เอกสาร
ไมนาสนใจ  /ไมตระหนัก   ตองการตัวชวยกิจกรรมที่แตกตางจากนี้นาจะทํา  (ติดตอ 7 วัน) ครูผูรวม
กิจกรรมมีปญหากับคนอื่นๆ หนักใจคุมเด็กไมคอยได เวลาไมพอถาจะใหทําคนเดียวคงไมได มีการ
เปลี่ยนผูบําบัด กิจกรรมไมตอเนื่อง  ควรมกีารใชยาในการบําบัดเฉพาะบางราย 

3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
การซื้อขายบุหร่ีในเดก็ตองมมีาตรการที่ชัดเจน จริงจังรัฐตองจริงจัง (องคกรของรัฐ)ไมมีงบประมาณทํา
ไมไดเต็มที่ ควรรุกไปถึงผูปกครอง ควรสอดแทรกในการสอนจัดกิจกรรมทุกวัน / รณรงคทุกสัปดาห 
ควรมีการจัดกจิกรรมในโรงเรียน ควรมีมาตรการในการดําเนินการเดก็ที่กระทําผิดครั้งที่ 1 ตกัเตือน    
คร้ังที่ 2 ปรับเงิน คร้ังที่ 3 เรียกผูปกครอง/ครอบครัว  เสนอถาพบนักเรยีนสูบบุหร่ีแจงผูปกครอง เตือน/ขู  
ปรับ  หามสูบบุหร่ีในสถานที่ราชการ  ครูควรเปนตวัอยางแตยังมีพฤตกิรรมสูบบุหร่ี โรงงานยาสูบนาจะ
ปด ควรมีการบําบัดในชุมชนใชระบบบดัดี้ (เพื่อนชวยเพื่อน)ในการใหชวยดูแล 

4. ส่ิงที่คาดหวัง/โครงการพิเศษในการดําเนนิงานบุหร่ี ป 2552 
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อบรมครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา ตองการสื่อที่นากลัว ภาพที่นากลัว  VCD ในการจัดกิจกรรม  ในการ
จัดกิจกรรมวันรณรงค ขอใหจัดรวมกับโรงเรียน และหนวยงานอืน่ จัดรวมกันใหยิ่งใหญ ควรมีการจัด
อบรมเขมเด็กที่ติดบุหร่ีชวงปดเทอม  15  วัน 

2.1.3 กลุมนักเรียน 

ผลการนิเทศติดตามของคณะกรรมการโดยการสนทนากลุม พบวานักเรียนสวนใหญเห็นวาเปน
โปรแกรมที่ดทีําใหรูถึงพิษภัยของบุหร่ีและสุขภาพของตนเอง อยากใหมีมากกวา 1 คร้ัง / สัปดาห นกัเรียนมี
ความรูสึกดีสามารถลดการสูบลงได  ในบางรายสามารถเลิกสูบ นักเรียนอยากใหมกีารบําบัดอยางตอเนื่อง 
เพราะเมื่อเลิกสูบบุหร่ีรูสึกรางกายแข็งแรง อยากใหติดตามเปนชวงๆ เดือนละ 1 คร้ัง หรือสัปดาหละ 1 คร้ัง 
อยากไดอุปกรณมาเสริมมากกวานีไ้ดพาออกไปที่อ่ืนบาง  รูสึกระยะเวลานอยไป อยากใหมกีารอบรมอยางนี้
อยางตอเนื่องเปนประโยชนตอเยาวชนรุนหลังตอไป ควรมีการอบรมบุหร่ีรวมกับโรงเรียนอื่นดวยหรือเขา
คายอบรมเขมเพื่อที่จะไดรูจกักับคนที่สูบบุหร่ีดวยกนั 

เนื้อหาที่นกัเรยีนคิดวาสําคัญที่มีผลตอการชวยใหเลิกสบูบุหร่ีไดแก 
 อันดับที่ 1  ความรูพิษภัยบุหร่ี 
 อันดับที่ 2 แนวทางการเลกิบุหร่ี/ปญหาอุปสรรค 
 อันดับที่ 3 การปองกันการเสพซ้ํา 
 อันดับที่ 4 เปาหมายคณุคาของชีวิต 
 อันดับที่ 5 แนวรวมในการเลิกสูบ 
 อันดับที่ 6 ทักษะการปฏิเสธ 
 อันดับที่ 7 การสรางแรงจูงใจการเลิกสบูบุหร่ี 
สวนเนื้อหาทีน่ักเรียนคิดวาไมสําคัญไดแก  

1. การจัดการความคิด อารมณ และพฤติกรรม 
2. การรับมือกับตัวกระตุนและความอยากบุหร่ี 
3. การประเมนิความเครียดและวิธีคลายเครียด 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาถงึหลักสูตรที่ใชบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ี
ในสถานศึกษา ในจังหวดัเชียงราย จํานวน 325 ราย อายุระหวางอายุระหวาง 12 – 20 ป   ศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 – 6 จํานวน 20 โรงเรียนในจงัหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลใช
แบบสอบถามเบื้องตนที่ผูวิจยัสรางขึ้นประกอบดวยขอมลูทั่วไป และขอมูลรายละเอียดการสูบบหุร่ีกอนเขา
รับการบําบัดรักษาบุหร่ี เพื่อชวยใหผูบําบัดทราบขอมูลที่สามารถนํามาใชในการบําบัดรักษาในสวนของ
หลักสูตรที่ใชเปนการพัฒนาหลักสูตรโดยใชแนวคดิ ทฤษฎีการบําบัดรักษาที่ดําเนินการในคลินิกอดบหุร่ี
ของโรงพยาบาลตามหลักสูตรของศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม เอกสาร แนวทางเวชปฏิบัตเิพื่อรักษาผู
ติดบุหร่ี(Clinical Practice Guideline in Smoking Cessation) เอกสารตางๆ เชน จากการอบรมของโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “บทบาททีมสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเลิก
บุหร่ี” เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี และโปรแกรมเมทริก (Matrix Program) ที่ใช
บําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิชนิดยาบาเปนตน ดําเนินการบําบัดรักษา 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 - 2 
ช่ัวโมง  ประกอบดวย  20 กจิกรรม  ผลการศึกษาสรุปดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไป 
กลุมนักเรียนทีสู่บบุหร่ี จํานวน 325 ราย เก็บขอมูลได 300 ราย  คิดเปนรอยละ 92.3     อายุระหวาง 

12 – 20 ป สวนใหญอายุ 16-17 ป รอยละ 39.3  อายุเฉลี่ย 15.7 ป  เปนเพศชาย รอยละ 97.0 ศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 สวนใหญศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 34.0 นักเรียนคดิวาตนเองเรียนอยู
ในระดบัปานกลาง รอยละ 76.0   ขอมูลบุคคลที่อาศัยอยูดวยปจจุบนั สวนใหญนกัเรียนอาศยัอยูกับมารดา 
รอยละ 71.7  ความสัมพันธระหวางบดิา มารดาในปจจบุันอยูดวยกันราบรื่น รอยละ 72.0  ผูปกครอง(พอ/แม/
ญาติ) ทราบวานักเรียนสูบบุหร่ี รอยละ 52.0  และมีผูปกครองทางบานสูบบุหร่ี รอยละ  51.3  

 โดยสรุปกลุมทดลองเปนกลุมนักเรียนชายอายุ 16-17 ป สวนใหญศึกษาอยูช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 3
ระดับการศึกษาอยูในระดับปานกลาง อาศยัอยูรวมกับมาดา บิดา ครอบครัวอยูดวยกนัราบรื่น มีผูที่สูบบุหร่ี
อาศัยอยูดวยและผูปกครองทราบถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมทดลอง 
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2. ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

สูบบุหร่ีคร้ังแรกสวนใหญ อายุ 14-15 ป รอยละ 41.3  สาเหตุที่สูบบุหร่ีคร้ังแรกคืออยากลอง รอยละ
58.3  บุหร่ีที่สูบ/วันสวนใหญสูบปริมาณ 2-3 มวน รอยละ 37.3  จํานวนครั้งที่สูบ/วนัสวนใหญสูบ 3 คร้ัง/วนั 
รอยละ 24.0   รองลงมาคือ 1 คร้ัง/วัน รอยละ 23.0 ตามลําดับ จํานวนเงนิที่ใชสูบเฉลี่ยวันละ 10 บาท รอยละ 
38.7 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ทําเปนประจําในชวงเวลาหนึ่งวนั สวนใหญสูบหลังเลิกเรียนตอนเย็นรอยละ
50.0 และชวงเวลาที่อยากสบูบุหร่ีมากที่สุดคือชวงเวลาหลังอาหาร รอยละ 30.0 สวนใหญนกัเรียนกลุม
ตัวอยางมีพฤตกิรรมดื่มแอลกอฮอล รอยละ 73.7  นักเรยีนเคยคิดเลกิสูบบุหร่ี รอยละ 85.0 

โดยสรุป นักเรียนกลุมทดลองเริ่มสูบบุหร่ีเมื่ออายุ 14 ป สาเหตทุี่สูบบุหร่ีคร้ังแรกคืออยากลอง 
จํานวนบุหร่ีทีสู่บตอวัน 2-3 มวน สูบวันละ 3 คร้ัง สูบบุหร่ีเปนประจําคือ ชวงเลิกเรียนตอนเย็นและ
ชวงเวลาที่อยากสูบบุหร่ีมากที่สุดคือชวงเวลาหลังอาหาร สวนใหญนักเรียนกลุมตวัอยางมีพฤตกิรรมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและเคยคิดเลิกสูบบหุร่ี    จากขอมูลดังกลาวผูบําบัดรักษาใหขอคิดเห็นวากลุมทดลอง
เปนกลุมที่พึ่งเริ่มสูบบุหร่ียังไมมีอาการติดบุหร่ี จงึไมมีความจําเปนที่จะตองใชยาในการบําบัดรักษา 
สามารถเลิกสูบบุหร่ีเองไดโดยใชกระบวนการใหคําปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชวยใหเกิดความ
ตระหนกัและอยากเลิกสูบบหุร่ีเองไดในทีสุ่ด 

3. ผลการบําบดัรักษา  

กลุมตัวอยาง 325 ราย เมื่อบําบัดรักษาตามหลักสูตรเพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ี หลังการบําบัดรักษา 
สัปดาหสุดทายในครั้งที่ 6 พบวาสามารถลดการสูบได รอยละ 55.4   เลิกสูบ รอยละ 24.0  สูบเทาเดิม รอยละ
18.2 สูบมากขึ้น รอยละ 0.0 ติดตามไมได รอยละ 2.5  เมื่อติดตามภายหลังการบําบัดรักษาระยะเวลา 1 เดือน    
3 เดือน และ 6 เดือน พบวาสามารถชวยใหนักเรยีนลดการสูบบุหร่ีได รอยละ 52.3  56.6 และ 52.6 สามารถ
เลิกสูบบุหร่ีได รอยละ 23.4  24.6 และ 30.5  สูบเทาเดิม รอยละ 21.5 13.2 และ12.9  สูบมากขึ้น รอยละ 0.3 
0.9 และ 0.0  ติดตามไมได รอยละ 2.5 4.6 และ 4.0 ตามลําดับ  

จากขอมูลดังกลาว       สามารถสรุปไดวาการใชหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีใน 
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงรายเปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 20 กิจกรรม เมือ่ติดตามการ
บําบัดรักษา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน พบวากลุมตัวอยางสามารถลด เลิกสูบบุหร่ีไดเพิ่มขึน้รอยละ75.7   
81.2  และ 83.1 ตามลาํดับ  
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อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาถึงประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรยีนที่มพีฤติกรรมสูบ 
บุหร่ีในสถานศึกษาจังหวดัเชียงราย ตอการลด ละ เลิก สูบบุหร่ีของกลุมทดลอง จํานวน 325 ราย ผูศึกษา
อภิปรายผล แบงเปน 4 สวน ดังนี้   

1.   โครงการ “ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดั 
       เชียงราย ”  
2.    หลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา   
3.    การติดตามหลังการบําบัดรักษา    
4.    ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ   

 
1. โครงการ “ประสิทธิผลของหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนท่ีสูบบุหรี่ในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย ”  

สืบเนื่องจากในป พ.ศ.2548 หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงรายไดมีนโยบายใหโรงพยาบาลของ
รัฐทุกแหงจัดใหมีคลินิกอดบหุร่ีและดําเนินการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขดานการบําบัดรักษา
เพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ี  ป พ.ศ. 2549 ไดดําเนินการเชิงรุกดานการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีแบบคาย
บําบัด (Smart Camp) โดยใชหลักสูตรของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 5 คาย ทําใหเกิดเครือขายระหวาง
เจาหนาที่สาธารณสุขและโรงเรียน  ป พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดขอความรวมมือจากโรงพยาบาลในการบําบัด
นักเรียนที่สูบบุหร่ี แตเนือ่งจากขาดงบประมาณในการจัดคายบําบัด จึงแนะนําใหโรงพยาบาลแตละแหง
ดําเนินการบาํบัดในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลแตพบวามีปญหาดานการเดนิทางของนักเรียน การขาดนัด 
จํานวนนักเรียนที่ขอรับการบําบัดมีจํานวนมาก วิธีการดําเนินการบําบัดรักษาของแตละโรงพยาบาลมีความ
หลากหลาย ทีมงานเจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลจึงไดประชุมปรึกษาหารือและไดขอสรุปในการจัดทํา
โครงการ “การบําบัดรักษานักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในสถานศกึษา” ปงบประมาณ 2550 เพื่อจัดทํา
หลักสูตรในการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีเปนมาตรฐานเดยีวกันและดาํเนนิการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบ
บุหร่ีในโรงเรยีน หลังจากการดําเนนิงานไดจัดประชุมทีมงานเจาหนาที่สาธารณสุขสรุปไดวาหลักสูตร
เนื้อหายังไมครอบคลุม ระยะเวลาสั้นเกนิไป การติดตามที่ไมเปนระบบ ขาดการมีสวนรวมของอาจารย 
ตลอดจนยังมีโรงเรียนและนกัเรียนที่สูบบหุร่ีจํานวนมากที่ขอรับการบําบัดรักษา จึงไดเสนอใหมีการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทําโครงการ“ประสิทธิผลของหลักสูตร
การบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวดัเชียงราย” การสรางเครือขายการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทัง้หนวยงานสาธารณสุขและครู/อาจารยในการดําเนนิการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ี 

จุดเดนของโครงการ ไดแก 
1. เจาหนาที่สาธารณสุขมีประสบการณดานการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ีมากอนจงึ   

เขาใจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนทําใหการปรับปรุงหลักสูตรและการ 
ดําเนินงานเปนไปดวยดี  
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2.    เครือขายเจาหนาที่สาธารณสุขมีความเขมแข็ง 
  3.    ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาทีส่าธารณสุขและโรงเรียนทีด่ําเนินงานรวมกันมา 
         หลายปทําใหการประสานงานไดรับความรวมมือเปนอยางด ี

จุดดอยของโครงการ ไดแก 
1. ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการไมเพยีงพอ จึงตัดกิจกรรมการอบรม  
       เจาหนาทีผู่บําบัดออกเนือ่งจากเจาหนาที่มีประสบการณดานการบําบัดมาแลวแต      
       พบวา  เนือ้หาในบางหัวขอเจาหนาที่ผูบําบัดไมเขาใจจึงทําใหไมสามารถสื่อสารได    
       ครบถวน 
2. การประชาสัมพันธผานทางสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาและโรงพยาบาล ทําใหจํานวน 

โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการบําบัด
นักเรียนไดครบทุกโรงเรียน ในบางพืน้ที่เจาหนาที่ผูบําบัดไมสามารถดําเนินการไดตาม
ระยะเวลาของโครงการในชวงการบําบัด (กรกฎาคม – สิงหาคม 2551 ) 

แนวทางการแกไข 
1. ควรจัดอบรมหลักสูตรแกเจาหนาที่ผูบําบดักอนการดําเนินการบําบัดรักษา 
2. การประชาสัมพันธเพื่อหากลุมเปาหมายควรผานทางโรงพยาบาลที่มีเครือขายโรงเรียน

อยูแลว เพื่อผูบําบัดสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาของโครงการโดยไมสรางภาระ
งานจนไมสามารถดําเนินการได 

3. ในสวนของโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการแตจํานวนนกัเรียนไมเปนไปตามเกณฑ 
แนะนําใหบําบัดในโรงพยาบาล หรือดําเนินการบําบัดโดยใชหลักสูตรเดียวกันแตจะไม
นํามาสรุปผลการวิจยั 

 
2.  หลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนท่ีสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในสถานศกึษาในจังหวัดเชียงรายเปนนวัตกรรมใหมที่
เจาหนาที่สาธารณสุขผูมีประสบการณดานการบําบัดรักษานักเรยีนที่สูบบุหร่ีไดชวยกันปรับปรุงแกไขเนื้อหา
กิจกรรมการดาํเนินงานจากประสบการณในการใชหลักสูตรของป พ.ศ. 2550 และการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับเจาหนาที่ศนูยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหมผูมีประสบการณในการบาํบัดรักษานกัเรียนที่สูบ
บุหร่ีในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงปญหาที่พบจากศูนยบําบดัรักษายาเสพติดเชียงใหมไดแกระยะเวลาที่ดําเนินการ
ติดตอกันทกุวนัทําใหนักเรยีนเกิดความเบือ่หนายและออนลา การติดตามหลังการบาํบัด 2 อาทิตย ซ่ึงนอย
เกินไป เนื้อหาบางกิจกรรมเชนพบปะครอบครัวซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดเพราะนกัเรียนบางคนไมตองการ
เปดเผยใหครอบครัวทราบ จึงนาํขอคิดเห็นตางๆเปนขอมูลที่ในจัดทําหลักสูตรของจังหวัดเชียงรายตอไป 

จุดเดนของหลกัสูตรไดแก 
1. เนื้อหาที่ใชมแีหลงอางอิงจากการรวบรวมเอกสารและคูมือตางๆที่ใชในคลินิกอด     
       บุหร่ีในโรงพยาบาล 
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2.     จากการสัมมนากลุมนักเรยีนที่เขารวมโครงการพบวาเนื้อหาที่ทําใหนักเรียนเกดิ   

                                      ความตระหนกัและลด เลิกสูบบหุร่ีไดคือ ความรูพิษภยับุหร่ี  แนวทางการเลิกบุหร่ี   
                                      ปญหาอุปสรรคการเลิกบุหร่ี  การปองกันการเสพซ้ํา 

3. ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด จํานวน 6 สัปดาห แมขอสรุปของอาจารยจะเห็นวานาน 
    เกินไป แตในกลุมเจาหนาที่และนักเรียนสวนใหญเหน็วาเหมาะสมแลว ซ่ึงในการ           
    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเลิกสูบบุหร่ีนั้นตองใชเวลาและดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

จุดดอยของหลักสูตรไดแก 
1. เนื้อหาใบงานเยอะเกินไปไมสอดคลองกับระยะเวลาในแตละครั้ง(1-2 ช่ัวโมง) 
2. คูมือ เอกสารใบงาน ไมนาสนใจ 
3. ระยะเวลาในแตละครั้งหางกนัเกินไป ( อาทิตยละ 1 คร้ัง ) ทําใหนักเรียนลืมหวัขอที่

ผานมาและลืมเอกสารใบงานมารวมกจิกรรม 
4. ไมมีกิจกรรมเสรมิอื่นๆ เพื่อชวยใหเลิกสูบบุหร่ี 

แนวทางการแกไข 
1. ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับระยะเวลาในแตละครั้ง  ตัดเนื้อหาที่เจาหนาทีผู่

บําบัดและนกัเรียนกลุมตัวอยางเสนอ ที่เหน็วาไมมีผลตอการตัดสินใจลดเลิกสูบบุหร่ี 
เพื่อกระชับเวลาในแตละครัง้ใหเหมาะสม 

2. จัดทํารูปเลมคูมือใหนาอานและใบงานใหนาสนใจ 
3. เปลี่ยนระยะเวลาใหเหมาะสมเสนอปรับหลักสูตรเหลือเพียง 16 กิจกรรม ดาํเนินการ 

3 สัปดาห สัปดาหละ 2 คร้ัง  คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง และในสัปดาหที่  4 และ 5  เปนการ 
ติดตามใหคําปรึกษารายบุคคลโดยเจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับอาจารย   เมื่อเสร็จ
ส้ินการบําบัด เจาหนาที่ผูบําบัดและอาจารย ดําเนินการจัดกิจกรรมสนทนากลุมทกุ
เดือนติดตอกนั 6 เดือน เพือ่ใหคําปรึกษานักเรียนกลุมตวัอยางในรายที่ยังไมสามารถ
เลิกสูบ และเกบ็ขอมลูการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในเดือนที่  1   3 และ 6 

4. จัดกิจกรรมเสริมใหกับนกัเรยีนกลุมตวัอยาง เชนการรณรงคประชาสัมพันธใน 
โรงเรียนและชุมชน การศึกษาดูงานโรงพยาบาลเยีย่มผูปวยที่เปนโรคเนื่องจากการ 
สูบบุหร่ี  การเยี่ยมเยือนเพื่อนตางโรงเรียน โครงการพี่สอนนองเลิกสบูบุหร่ีรวมกับ 
แกนนําของโรงเรียน  กจิกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน การแขงขันกีฬา  ในรายที่สามารถ 
เปดเผยใหผูปกครองทราบสามารถจัดกิจกรรมกลุมผูปกครอง /เยี่ยมบาน เปนตน 

 
 
 
 



 

 60

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 
สัปดาห กิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู 

สัปดาหท่ี1  
 

คร้ังที่ 1 
1.การเตรียมความพรอมกอนเขา
รับบริการ 
2.ประเมินความรุนแรงของการ
ติดบุหรี่ 
3.ความรูพิษภัยบุหรี่  (บรรยาย
หรือเปด VCD ) 
คร้ังที่ 2  
4.ตัวกระตุน 
5.แนวทางการปฏิบัติตัวเลิกบุหรี่  
6.แนะนําการใชยา(แนะนํา) 
7.ปฏิกิริยาเคมีของรางกายขณะ
เลิกบุหรี่ 
8.การรับมือกับตัวกระตุนและ
ความอยากบุหรี่  
9.อุปสรรค/ปญหาการเลิกบุหรี่ 
 

1 : แบบทดสอบระดับการติด
นิโคติน (Fagerstrom’s score) 
2 : แบบสอบถามการสูบบุหรี่ 
3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน
ภายนอก 
4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน
ภายใน 
5: ปญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ 
 
 

1 : คุณติดสารนิโคตินที่อยูใน
บุหรี่ 
2 : คุณสูบบุหรี่เพราะความเคยชิน 
3 : ภาวะจิตใจของคุณตองพึ่งพา
การสูบบุหรี่ 
4 : โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
5: ตัวกระตุน 
6: วิธีการเลิกสูบบุหรี่และเคล็ด
ลับการฆาความอยากสูบบุหรี่ 
7:  ยาที่ใชในการบําบัดบุหรี่ 
8: เสนทางการเลิกบุหรี่ 
9:ปฏิกิริยาเคมีของรางกายใน
ระยะเลิกบุหรี่ 
10 : ปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆ ในการ
เลิกยาระยะเริ่มตน 
11:การแกปญหาอยางเปนระบบ 
 

สัปดาหท่ี2 
 

คร้ังที่ 3 
10.แนวรวมในการเลิกบุหรี่ และ 
แนวทางการปองกันบุหรี่มือสอง 
 
คร้ังที่ 4 
11.การจัดการความคิดและ
อารมณ 
12.ทักษะการปฏิเสธ 
13.การปองกันการกลับไปเสพซ้ํา 
 

6:แบบสํารวจผลกระทบและความ
คาดหวังสําหรับครอบครัว 
7:การวางแผนรับมือกับตัวกระตุน
ความรูสึกอยากสูบบุหรี ่
8 : การวิเคราะห  ความคิด  อารมณ  
และพฤติกรรม 
9 : ทักษะการปฏิเสธ 

12 : ประโยชนของการมีสวนรวม
ของครอบครัว 
13: ความคิด อารมณ และ
พฤติกรรม 
14 : การหาเหตุ(ขออาง)ในการ
กลับไปสูบบุหรี่ 
15: หลักการปฏิเสธ 

สัปดาหท่ี 3 
 

คร้ังที่ 5 
14.เปาหมายคุณคาของชีวิต 
 
คร้ังที่ 6 
15.แลกเปลี่ยนประสบการณ  
16 .ขอตกลงในการติดตาม 
ประเมินผลหลังการเขารวม
โปรแกรม 
 

10 : การปองกันการหวนกลับไปสูบ
บุหรี่ 
11: เปาหมายและคุณคาของชีวิต 
12:  มองไปขางหนา  :  จัดการ
แกปญหากับชวงเวลาหยุดพัก 
13: เปาหมายและการวางแผนชีวิต 
14: ใบตารางการติดตามหลังเสร็จ
สิ้นโปรแกรมเพื่อชวยใหเลิกสูบ
บุหรี่ 

16 : การปองกันการหวนกลับไป
สูบบุหรี ่
17 :  ขอควรจําและพึงปฏิบัติ
ในชวงวันหยุด  
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สัปดาหท่ี 4  
 

ติดตามผลการบําบัดรักษาและให
ขอเสนอแนะอื่นๆกรณีมีปญหา
การเลิกสูบบุหรี่รายบุคคล 
 

  

สัปดาหท่ี 5  
 

ติดตามผลการบําบัดรักษาและให
ขอเสนอแนะอื่นๆกรณีมีปญหา
การเลิกสูบบุหรี่รายบุคคล 
 

  

    จัดกิจกรรมสนทนากลุมทกุเดือนตดิตอกนั 6 เดือน และเก็บขอมูลการสูบบุหร่ีในเดอืนที่ 1  3 และ 6   
    จัดกิจกรรมเสริมใหแกนักเรียนกลุมตัวอยางตลอดระยะเวลา 6 เดือน 
 
3.    การติดตามหลังการบําบดัรักษา    

ในการเก็บขอมูลผลการบําบัดหลังการดําเนินงานตามหลักสูตรครบ 6 สัปดาห จะตดิตาม 3 คร้ังหลัง
การบําบัดระยะเวลา  1 เดือน  3 เดือน  และ 6 เดือน โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบงานดําเนนิการตดิตาม โดย
วิธีการสอบถามนักเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบถามเพื่อนและคนใกลชิด ขอมูลที่ไดจะนํามาเปรยีบเทียบกับ
รายงานของเจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัดที่ติดตามผลในโรงเรียนโดยการพบปะสอบถามนกัเรียนรายบุคคล  
ผลการติดตามพบวากลุมตวัอยางสามารถลดการสูบบุหร่ีได รอยละ 52.3  56.6 และ 52.6 ตามลําดับ และเลิก
สูบบุหร่ีได รอยละ 23.4  24.6 และ 30.5  ตามลําดับ  จึงสรุปไดวาหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหร่ี
ในสถานศึกษาในจังหวดัเชยีงรายมีประสิทธิผลสามารถชวยใหนกัเรียนลด เลิกสูบบุหร่ีได  

จุดเดนของการติดตาม ไดแก 
1.      ความสัมพันธอันดีของเจาหนาที่สาธารณสุขและอาจารยผูรับผิดชอบงาน ทําใหการ  
         ติดตามนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเจาหนาที่ผูบําบดัไดดําเนินการ 
         ติดตามในโรงเรียนซึ่งไดพบปะปะนกัเรียนที่รับการบําบัดเปนระยะๆทําใหนักเรียน 
         สามารถลด เลิกสูบบุหร่ีไดเพิ่มขึ้น 

     2.    การสอบถามกระตุนเตือนถึงการสูบบุหร่ีบอยครั้งของอาจารยผูรับผิดชอบงาน 
            ทําใหนักเรียนเกดิความตระหนักและเลิกสูบบหุร่ีไดเพิ่มขึน้ 
      3.   ในการติดตามของคณะกรรมการโดยการนเิทศตดิตาม และสนทนากลุมนักเรยีน 
            นอกจากไดขอมูลนํามาวิจยัแลว เปนการกระตุนเตือนนักเรยีนใหเกิดความตระหนกั 
            ของพิษภยับุหร่ี สงผลใหนักเรียนลด เลิกสูบบุหร่ีได    

 4.    การสงหนังสือราชการในการเก็บขอมูลผลการบําบัดรักษาจาก โรงพยาบาล และ  
      โรงเรียน เปนการเปรียบเทียบขอมูล เพือ่ใหเกดิความนาเชื่อถือของขอมูล  
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จุดดอยของการติดตามไดแก 
1. การติดตามโดยเจาหนาที่ผูบาํบัดซึ่งในบางแหงไมสามารถดําเนินการตดิตามใน

โรงเรียนไดเนือ่งจากภาระงาน จึงไดขอมูลดานเดยีวจากโรงเรียน 
2. ขอมูลการสูบบุหร่ีของนักเรยีนกลุมตวัอยางโดยนักเรียนเปนผูใหขอมูลอาจจะไม

ถูกตอง สาเหตอุาจมาจากความเกรงกลัวอาจารย 
3. ในการติดตามครั้งสุดทายเดอืนที่ 6 นกัเรียนในบางรายจบการศกึษาจากโรงเรียน 

ทําใหไมสามารถติดตามขอมูลได 
แนวทางการแกไข 

1. ขอความรวมมอืจากเจาหนาที่สาธารณสุขผูบําบัดติดตามนักเรียนกลุมตัวอยางใน
โรงเรียนในชวงเวลาอื่นหรือประสานงานรวมกับเจาหนาที่ผูอ่ืนชวยในการติดตาม 

2. อาจารยผูรับผิดชอบนอกจากสอบถามนักเรียนแลวควรสอบถามเพื่อนหรือคน
ใกลชิดนกัเรียน สังเกตพฤตกิรรม กล่ินบหุร่ี อุปกรณการสูบประกอบดวยเพื่อความ
เชื่อถือของขอมูลจากนักเรยีน 

3. ในการจดัทําโครงการวิจัยควรศึกษาระยะเวลาและการเกบ็ขอมูลใหครอบคลุม
ชวงเวลาการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได 
ในรายที่ตดิตามไมได ควรประสานงานโรงเรียนในการแจงขอมูลใหผูวิจัยติดตาม
เองอาจจะโดยวิธีการโทรศัพทสอบถามเพื่อนนักเรยีนกลุมตัวอยาง 

ขอคิดเห็นของผูวิจัย 

ในการเก็บขอมูลการติดตามผลการบําบัดโดยอาจารยผูรับผิดชอบ  และโรงพยาบาลที่นํามา 
ประกอบกันนัน้ ผูวิจัยเห็นวาคอนขางนาเชือ่ถือ เนื่องจากอาจารยมีความสัมพันธอันดตีอนักเรียนมีความสนิท
สนมกับนักเรยีน และนักเรียนกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการมีความสมัครใจเขารวมโครงการและใหความ
รวมมืออยางด ีซ่ึงกอนการดาํเนินการบําบดัไดมีการตกลงรวมกันระหวางผูบําบัดและนักเรียนกลุมตวัอยางถึง
กระบวนการดาํเนินงานและการติดตาม แมวาผลการบําบัดนักเรยีนไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ก็จะไมมีผลตอ
กฎระเบยีบของโรงเรียน ขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบงานนั้นจึงมีความ
นาเชื่อถือ สวนวิธีการสุมตรวจปสสาวะเพือ่หาระดับนิโคตินเปนวิธีการที่จะไดขอมลูที่ถูกตองที่สุด แตผูวิจัย
เห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บขอมูลโดยการตรวจปสสาวะ นอกกวาจะสิ้นเปลืองงบประมาณแลวยังเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นักเรียนกลุมตวัอยางเปนกลุมที่อยูในชวงวยัรุน มีความคกึคะนอง อยากรูอยากทดลอง  บุหร่ีเปนสาร
เสพติดชนิดหนึ่งที่หาไดงาย และเมื่อทดลองสูบแลวไมมีอาการถอนยาในระยะแรก อาการโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหร่ีใชเวลานานไมเห็นผลในทันที ทําใหนกัเรียนกลุมตัวอยางขาดความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบ
บุหร่ี ไมคิดวาตนเองตดิบหุร่ี จากการสอบถามขอมูลนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญเคยเลิกสูบบุหร่ีดวย
ตนเอง ดังนัน้หลักสูตรที่ใชสามารถชวยใหนักเรยีนกลุมตัวอยางเกิดความตระหนกัในดานพษิภยัการสูบบุหร่ี
เพิ่มขึ้น และทราบวิธีการเลิกสูบบหุร่ีที่ถูกวธีิ ซ่ึงกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหเลิกสูบบุหร่ีได คือการลดจํานวน
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บุหร่ีที่สูบลง หรือการยืดระยะเวลาของการสูบใหนานขึน้ เชนจากการสูบทุกวัน วันละ 1 มวน ใหปรับเปน 2 
วัน ตอการสูบบุหร่ี 1 มวน จนสามารถเลิกสูบไดในที่สุด ดังนั้นผลที่ไดจากการวิจัย การสูบบุหร่ีของนักเรียน
กลุมตัวอยางจงึมีปริมาณรอยละการลดการสูบบุหร่ี มากกวารอยละของการเลิกสูบบุหร่ี  

4.    ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ   

 ดานหลักสูตร เนื้อหาหลักที่สําคัญที่สามารถชวยลด เลิกสูบบุหร่ีในกลุมนักเรียนคอืพิษภยัของการ
สูบบุหร่ี ภาพโรคที่นากลัว จะทําใหนกัเรยีนเกดิความตระหนกัและอยากเลิกสูบบุหร่ีไดดวยตนเอง ควรเสริม
กิจกรรมแนวทางการเลิกบหุร่ีและการปองกันการเสพซ้าํ ตลอดจนจัดกิจกรรมใหกลุมนักเรียนที่สูบบุหร่ีไดมี
สวนรวมเชนการรณรงคปองกันพิษภยับุหร่ีในโรงเรียน  การศึกษาดูงานโรงพยาบาล การแข็งขันกฬีา ดนตร ี
การเยี่ยมเยือนเพื่อนตางโรงเรียนเปนตน  นอกจากนีใ้นการประถมนิเทศผูปกครองของโรงเรียนควรมีการ
สอดแทรกเรื่องพิษภยัของบหุร่ีดวย 

ดานการบําบัดรักษา จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เปนกลุมที่พึ่งเริ่มสูบบุหร่ีสามารถใชหลักสูตรการบําบัดรักษานักเรียนที่
สูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายได 

ดานการปองกนั จากการศึกษาชี้ใหเห็นวานักเรียนเริ่มสูบบุหร่ีสวนใหญเร่ิมเมื่ออายุ 14 -15 ป  โดยมี
พฤติกรรมอยากลองสูบบุหร่ีและมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลรวมดวย ในดานการปองกันควรเริ่มตัง้แต ป.5-6 
โดยนําหลักสูตรมาปรับใชในการเรียนการสอนตามปกตขิองโรงเรียนโดยใหความรูพษิภยัของการสูบบุหร่ี 
การปองกันตนเอง ทักษะการปฏิเสธ และควรใหความรูพิษภยัของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลรวมดวย 

 ดานการติดตาม จากผลการศึกษาชี้ใหเหน็วานักเรียนมพีฤติกรรมกลับไปสูบซ้ํามากขึ้นในชวงเดือน
แรก สาเหตุจากการปดเทอม นักเรียนมีเวลาวางและอยูกับกลุมเพื่อนทําใหหวนกลับไปสูบบุหร่ี เมื่อติดตาม
ในชวงเดือนที ่ 3 และ 6 พบวานักเรียนลด เลิกสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดตามในการกระตุนเตือนจาก
เจาหนาที่ผูบําบัดและอาจารยผูรับผิดชอบงาน ทําใหนักเรียนสามารถลด เลิก สูบบุหร่ีไดในที่สุด 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
1. ควรมีการปรับเนื้อหา ระยะเวลา ใบงานใหนาสนใจ  
2. ควรมกีารอบรมครูอาจารยถึงกิจกรรมหลักสูตรเพื่อความเขาใจและสามารถนํามาใชไดเอง 
3.    ควรมีกิจกรรมอื่นนอกจากการบําบัดรักษาตามหลกัสูตรเชนการจดักิจกรรมรณรงคในโรงเรียน    
        การศึกษาดูงานโรงพยาบาล การพบปะกับกลุมนกัเรยีนโรงเรียนอืน่ๆ  เปนตน 
4.    ควรมีนโยบายของโรงเรียนจดัเปนเขตปลอดบุหร่ี 100 % ครูอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการจัด 
        กิจกรรมรวมถึง  ครอบครัว ผูนําหมูบาน ชุมชน องคกรตางๆ 
5.     ควรมีการอบรมเจาหนาที่สาธารณสขุดานเทคนิคในการดําเนินกจิกรรมกอนการดําเนินการ 
6.     ควรมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอโดยเจาหนาที่สาธารณสุขอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังเพื่อเปน  
        การกระตุนเตือนและใหคําปรึกษารายบุคคลกรณีทีไ่มสามารถเลิกสูบบุหร่ีได 
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ขอเสนอแนะตอโรงเรียน 

 ดานการบําบัดรักษา นอกจากประสานงานโรงพยาบาลในการดําเนนิการบําบัดรักษานักเรยีนที่สูบ
บุหร่ี อาจารยก็สามารถดําเนินการเองไดดวยการนําหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบุหร่ีในโรงเรียน
ประยุกตใชโดยเนนในหัวขอพิษภยัของการสูบบุหร่ี แนวทางการเลิกบหุร่ี การปองกันตนเอง ทกัษะการ
ปฏิเสธ และเสริมกิจกรรมใหกลุมนกัเรียนที่สูบบหุร่ีไดมีสวนรวมเชนการรณรงคปองกนัพษิภยับุหร่ีใน
โรงเรียน  กิจกรรมเพื่อนเตอืนเพื่อนเปนตน ตลอดจนการติดตามอยางใกลชิดของอาจารย การกระตุนเตือน
บอยครั้งก็สามารถทําใหนักเรียนสามารถเลิกสูบบุหร่ีได 

 ดานการเรียนการสอน ควรมีวิชาเฉพาะดานเรื่องยาเสพติด โดยหวัขอหลักคือพิษภยัยาเสพตดิ การ
ปองกันตนเอง การบําบัดรักษา และกฎหมายที่เกีย่วของ ซ่ึงรวมถึง บุหร่ี สุรา และยาเสพติดทกุชนดิโดย
จัดการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาปที่ 5 – 6  ในกิจกรรมอาจจะมอบหมายให กลุมแกนนาํนักเรียน
จัดชั่วโมงพี่สอนนอง ในหัวขอเร่ืองพิษภยับหุร่ี ซ่ึงคาดหวังวากิจกรรมดังกลาวสามารถทําใหเกดิ
กระบวนการเรียนรูทั้งกลุมแกนนํานักเรียน และกลุมนกัเรียนรุนนองตอไป 

 ดานการรณรงค  ควรเสนอใหทุกสวนทั้งอาจารย นักเรียน เจาหนาที่ในโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมรณรงคไมควรเฉพาะอาจารยที่รับผิดชอบงานเทานั้น โดยจดักิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธตลอด
ระยะเวลาของภาคเรียนโดยแบงเปน 3 กิจกรรม ไดแกกจิกรรมดานกฎหมาย เชน โรงเรียนจดัเปนเขตปลอด
สูบบุหร่ี 100 % การตรวจรานคาของชําบริเวณโรงเรียนดานการหามขายบุหร่ีแกเด็กอายตุ่ํากวา 18 ป  
กิจกรรมดานความรูพิษภัยบหุร่ี เชน ประชาสัมพันธทางบอรดความรู เสียงตามสายในโรงเรียน กิจกรรม
เสริมสรางภูมิคุมกัน เชนแขงขันกีฬา การจัดงานวันงดสบูบุหร่ีโลกในโรงเรียนและรวมกับชุมชน  การศึกษา
ดูงานในโรงพยาบาลเปนตน 

ขอเสนอแนะตอหนวยงานสาธารณสุข 

ดานการบําบัดรักษา นกัเรียนที่สูบบุหร่ีสวนใหญเปนกลุมที่เร่ิมสูบบุหร่ียังไมมีอาการติดนิโคติน ใน
การบําบัดรักษาสามารถนําหลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรยีนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในโรงเรียนมาประยุกตใช 
หรือจัดอบรมอาจารยเพื่อเพิม่ทักษะการเปนผูบําบัดโดยเนนหวัขอสําคัญไดแก พษิภยัของการสูบบุหร่ี แนว
ทางการเลิกบหุร่ี การปองกนัตนเอง ทักษะการปฏิเสธ เมื่อดําเนินการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีควรมีการ
ติดตามอยางใกลชิดและกระตุนเตือนนกัเรยีนบอยครั้งคาดวาสามารถทําใหนกัเรียนลด ละ เลิกสูบบุหร่ีได 
ทั้งนี้เจาหนาทีส่าธารณสุขควรมีการติดตามในโรงเรียนเปนระยะดวยเพื่อชวยแนะนาํในกรณีนักเรียนมีปญหา
ดานการเลิกสบูบุหร่ี 

 ดานกฎหมาย  ควรประสานงานรวมกับโรงเรียนในการตรวจรานขายของชําบริเวณโรงเรียน เร่ือง
หามขายบุหร่ีแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  การจัดโรงเรียนเปนเขตปลอดสูบบุหร่ี 100 % 
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 ดานการรณรงค  สนับสนุนดานวิชาการในการอบรมอาจารย นักเรยีน อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง
สวนกิจกรรมรณรงคในวนังดสูบบุหร่ีโลกควรจัดรวมกับโรงเรียนและชุมชน  

ขอเสนอแนะตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเชนครอบครัว ชุมชน 

ดานการบําบัดรักษา นักเรียนที่สูบบุหร่ีสวนใหญผูปกครองหรือผูที่อาศัยอยูดวยมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี
ควรจัดกจิกรรมอบรมพิษภยัและชักชวนใหเลิกสูบบุหร่ีในกลุมผูปกครองเพื่อประโยชนตอสุขภาพของ
ตนเอง และครอบครัว 

 ดานกฎหมาย  ควรมีการดําเนินงานดานกฎหมายอยางเครงครัดโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดําเนินงานตรวจเฝาระวังรานขายของชําในหมูบาน การหามขายบุหร่ีแกเดก็อายุต่ํากวา 18 ป  การจัดเขต
ปลอดบุหร่ีในที่สาธารณะ รานอาหาร สถานเด็กเลน สนามกีฬา วัด  หนวยงานราชการทุกแหง เปนตน  

ดานการรณรงค  ในชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสายในหมูบาน วิทยุชุมชน ในการ
ณรงคไมสูบบุหร่ีเปนระยะๆเพื่อเกิดความตระหนกัและอยากเลิกสูบบหุร่ี รวมถึงกฎหมายที่เกีย่วของเพื่อ
สรางความเขาใจและความรวมมือของชุมชนในการบังคับใชกฎหมาย  
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ภาคผนวก 
 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามวิจัยและแบบรายงานผล 

 แบบสอบถามกอนการบําบดั     

 แบบสอบถามนิเทศโดยคณะกรรมการ(ตดิตาม) 

 แบบรายงานการติดตามโครงการ(สําหรับโรงพยาบาล,โรงเรียน) 

 สวนท่ี 2 ผลการบําบัดและขอสรุปผลการประชุม 

 ตารางผลการบําบัดแตละโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

 สรุปผลการประชุมของโครงการ 

สวนท่ี 3  อ่ืนๆ 

 ภาพกจิกรรม 

 หลักสูตรการบําบัดรักษานกัเรียนที่สูบบหุร่ีในสถานศกึษาในจังหวัดเชียงราย 

 เอกสารแจกนกัเรียนกลุมตัวอยาง 
สมุดคูมือการชนะใจตนเอง 

   แผนพับ จากมลูนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
- โรคจากการสูบบุหร่ี 
- 7 วัน กอนบอกลาบุหร่ี 
- 10 เคล็ดลับ เลิกบุหร่ี 

รายช่ืออาจารยผูเขารวมโครงการ 

ประวัติผูวจิัย         

 
 
 
 
 


