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Abstract
Objectives: The objectives were to
compare: 1) cigarette craving and smoking
behavior of schizophrenic with nicotine
dependence patients before and after receiving
the intervention program, and 2) cigarette craving
and smoking behavior between clients in the
experimental group who received the intervention
program and those in the control group who
received regular nursing care.
Methods: This study is a quasi-experimental
two groups repeated measures design. The sample
consisted of 40 schizophrenic with nicotine
dependence patients who met the inclusion criteria
and had been treated in the inpatient unit of one
tertiary psychiatric hospital. They were divided
into 20 matched pairs, each pair having equal
scores on nicotine dependence and then randomly

assigned to either the experimental or the control
groups, 20 subjects in each group. Research
instruments comprised of: 1) the Behavioral Change
Counseling Integrated with Exercise Program,
2) the Fagerstorm Test for Nicotine Dependence
(FTND), 3) the Tobacco Craving QuestionnaireShort Form (TCQ-SF), and 4) the Intention to
quit smoking test. All instruments were verified
for content validity by 5 professional experts.
The 2nd, 3rd and 4th instruments had Cronbach’s
Alpha Coefficient reliability as of .82, .88 and .88,
respectively. The t-test, repeated measures analysis
of variance (Repeated ANOVA) and Planed
comparisons were used for data analysis.
Results: Major findings were as follows:
1) Cigarette craving and smoking behavior
of schizophrenic with nicotine dependence
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patients in the experimental group who received
the intervention program was significantly lower
than those before (p < .05).
2) Cigarette craving and smoking behavior
of schizophrenic with nicotine dependence
patients in the experimental group who received
the intervention program was significantly lower
than those of the control group who received the
regular nursing care (p < .05).
Keywords: Behavioral change counseling
integrated with exercise, Cigarette craving, Smoking
behavior, Schizophrenic with nicotine dependence
patients.
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบ 1) ความรูส้ กึ
อยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
จิตเภททีต่ ดิ บุหรีใ่ นกลุม่ ทดลองก่อนและหลังได้รบั
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมร่วมกับการออกก�ำลังกาย และ 2) ความ
รู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ติ ด บุ ห รี่ ระหว่ า งกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมฯ กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยกึ่งทดลองศึกษา
สองกลุม่ แบบวัดซ�ำ้ กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยจิตเภท
ที่ติดบุหรี่ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จ�ำนวน 40 คน
ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านจิตเวชแห่งหนึ่ง ได้รับการจับคู่ให้
เท่าเทียมกันด้วยคะแนนพฤติกรรมการเสพติด
นิโคติน แล้วถูกสุม่ เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มละ 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) โปรแกรมการ
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ให้คำ� ปรึกษาฯ 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเสพติด
นิโคติน 3) แบบประเมินความรู้สึกอยากบุหรี่ และ
4) แบบประเมินความตัง้ ใจในการเลิกบุหรี่ เครือ่ งมือ
ทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 คน เครื่องมือชุดที่ 2, 3, 4
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .82, .88, .88 ตามล�ำดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) สถิติ
ความแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้ และ planed comparisons
ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย: ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการ
สูบบุหรีใ่ นกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมฯ น้อยกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการ
สูบบุหรีใ่ นกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมฯ น้อยกว่า
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกก�ำลังกาย
ความรูส้ กึ อยากบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผูป้ ว่ ย
จิตเภทที่ติดบุหรี่
ความส�ำคัญของปัญหา
โรคจิตเภท เป็นโรคทางจิตเวชทีพ่ บมากเป็น
อันดับหนึ่งของโรคทางจิตเวชทั้งหมด จากการ
ทบทวนและศึกษาข้อมูลเชิงระบาดวิทยาทั่วโลก
พบอัตราความชุกของโรคจิตเภท เฉลี่ย 15.2 คน
ต่อประชากรแสนคน (McGrath, Saha, Chant, &
Welham, 2008) ในบริบทของประเทศไทยพบ
ความชุกของโรคจิตเภท 8.8 ต่อประชากรพันคน
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(Phanthunane, Vos, Whiteford, Bertram, &
Udomratn, 2010) ซึง่ การสูบบุหรีร่ ว่ มนับเป็นปัญหา
ส�ำคัญของผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยในต่างประเทศพบว่า
ผูป้ ว่ ยจิตเภทมีการสูบบุหรีใ่ นอัตราทีส่ งู ถึง 75-90%
(Campbell et al., 2013) ในประเทศไทยได้มีการ
ส�ำรวจผู้ป่วยจิตเภทรายใหม่ที่มารับบริการของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งพบว่า
ในผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวน 133 ราย มีการสูบบุหรีจ่ ำ� นวน
71 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.38 ส่วนในผูป้ ว่ ยในจ�ำนวน
125 ราย พบว่ามีการสูบบุหรี่ถึง 76 ราย คิดเป็น
อัตราร้อยละ 60.8 (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา, 2557) ปัญหานี้ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเภทมี
ความยุง่ ยากซับซ้อนในการดูแลมากขึน้ เพราะต้อง
ได้รบั การดูแลทัง้ อาการทางจิตและโรคร่วมทางกาย
รุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นตามมาจากการสูบบุหรี่ เช่น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้น
(Brown, Barraclough & Inskip, 2000) ดังที่พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีส่ บู บุหรี่ มีอตั ราการเสียชีวติ ด้วย
โรคหัวใจ ร้อยละ 29 มะเร็งปอดร้อยละ 19 และ
โรคเกี่ยวกับถุงลมโป่งพองร้อยละ 17 (Capasso,
Lineberry, Bostwick, Decker, & Sauver, 2008)
สาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภท
มีการสูบบุหรี่ร่วมนั้น เป็นการใช้บุหรี่เพื่อบ�ำบัด
ปัญหาทางสุขภาพของตนเอง (self-medication)
เนือ่ งจากสารนิโคตินในบุหรีม่ ผี ลต่อสารสือ่ ประสาท
หลายชนิด ได้แก่ Dopamine, Norepinephrine,
Glutamate, Beta-endorphin, Serotonin และ
Acetylcholine ซึง่ จะออกฤทธิก์ ระตุน้ Brain reward
pathway โดยจับกับ Nicotine acetylcholine receptor
ในสมองส่วน Ventral Tegmental Area (VTA)
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และส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองส่วน Nucleus
accumbens (shell region) และ Prefrontal cortex
ส่งผลให้อาการด้านบวก (positive symptom) และ
อาการด้านลบ (negative symptom) ดีขึ้น (Levin,
Talley, & Thayer, 1996) เช่น ท�ำให้เกิดความรู้สึก
มีความสุข ความพึงพอใจ ความสบายใจ ความ
เพลิดเพลิน เกิดความตื่นตัว ช่วยลดความเครียด
ความวิตกกังวล ความกดดัน และเกิดแรงจูงใจ
ในการท�ำงานหรือวางแผนงานมากขึน้ (McChrgue,
Gulliver, & Hitsman, 2002) นอกจากนีส้ ารนิโคติน
ยังไปกระตุ้นการท�ำงานของ Dopamine บริเวณ
Mesocortical, Mesolimbic และ Nigrostriatal
pathway ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหว (McChrgue
et al., 2002) จึงช่วยลดอาการข้างเคียงจากยาต้าน
โรคจิตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะอาการ Parkinsonian
symptoms ได้แก่ อาการสัน่ กล้ามเนือ้ แข็ง และการ
เคลื่อนไหวเชื่องช้า ที่เกิดจากการออกฤทธิ์ของ
กลุ่มยาต้านโรคจิตที่มีผลยับยั้งโดปามีนในบริเวณ
ดังกล่าว (Veena & Peggy, 2005)
นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ปัจจัยส�ำคัญอื่น
ทีส่ ง่ ผลต่อการสูบบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยจิตเภท ได้แก่ การมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองทีไ่ ม่เหมาะสมโดยเฉพาะ
การขาดการออกก�ำลังกาย (Kilian, Becker, Krüger,
Schmid, & Frasch, 2006) การขาดแรงจูงใจและ
ความพยายามทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ รวมทัง้ การควบคุม
อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมในการสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ น ้ อ ย
(Williams & Foulds, 2007) การใช้เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด ความเคยชิน เพื่อให้มีสมาธิในการท�ำ
กิจกรรม และเพือ่ ความตืน่ เต้น (Forchuk, Norman,
Malla, Vos, & Martin, 1997) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่
กระตุ้นให้ผู้ป่วยจิตเภทมีการสูบบุหรี่บ่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณในการสูบมากขึ้น จนเกิด
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การติ ด บุ ห รี่ แ ละมี ค วามยากล� ำ บากในการเลิ ก
สูบบุหรี่ (Campbell et al., 2013) น�ำไปสูผ่ ลกระทบ
ทัง้ ต่อตัวผูส้ บู เองและผูใ้ กล้ชดิ ต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในผู้ป่วยจิตเภท พบว่า
การสูบบุหรีส่ ง่ ผลให้ตอ้ งใช้ยาต้านโรคจิตในปริมาณ
มากขึ้น เนื่องจาก Hydrocarbon ของทาร์ ที่อยู่ใน
บุหรี่นั้นท�ำให้การผลิตเอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น เกิด
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ของยาเพิม่ ขึน้ จึงต้องให้
ขนาดยาที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ถึ ง ระดั บ ของการรั ก ษา
อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาเพิม่ ขึน้ เช่น
กล้ามเนือ้ มีการเคลือ่ นไหวผิดปกติ กระสับกระส่าย
กระวนกระวาย ผุดลุกผุดนั่ง นั่งไม่ติดที่ หรือการ
เคลื่อนไหวเชื่องช้า ท�ำให้เกิดความผิดปกติอย่าง
ถาวรตามมา (McCreadie & Kelly, 2000)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผู้ป่วย
จิตเภทที่อยู่ในชุมชนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
ปริมาณที่หนัก (≥ 25 มวนต่อวัน) ในอัตราร้อยละ
50-68 (McCreadie & Kelly, 2000; Winterer, 2010)
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการก�ำเริบจนต้องกลับมารักษาซ�ำ้
ในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง (Strasser, 2002) และเมื่อ
ต้องมารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ท�ำให้ต้องมี
การหยุดสูบบุหรี่ชั่วคราว (temporary smoking
abstinence) จึงเกิดอาการของการหยุดบุหรี่ตามมา
เช่น อยากสูบบุหรี่มาก วิตกกังวล กระวนกระวาย
หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย ปวดหัวเพิม่ ขึน้ ไม่มี
สมาธิ บางรายซึมเศร้า หดหู่ นอนไม่หลับ อยาก
รับประทานอาหารเพิม่ ขึน้ และควบคุมตนเองได้นอ้ ย
(David, 2012) อาการเหล่านีเ้ กิดจากความไม่สมดุล
ของสารสื่อน�ำประสาทในสมองตามแนวคิดการ
ปรับตัวทางระบบประสาท เนือ่ งจากสารเสพติดจะ
กระตุ้นให้มีการหลั่งสารสื่อน�ำประสาทในสมอง
บางตั ว มากขึ้ น เช่ น Dopamine, GABA และ
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Opioids ท�ำให้เกิดกลไก Reward pathway คือ ท�ำให้
ผู้ใช้สารเสพติดรู้สึกพึงพอใจและสุขสบายทั้งกาย
และใจ ในทางกลับกันเมื่อหยุดใช้สารเสพติด สาร
สือ่ น�ำประสาทดังกล่าวจะมีปริมาณลดลง ท�ำให้เกิด
อาการอยากบุ ห รี่ ห รื อ สารเสพติ ด อื่ น ๆ ตามมา
(Robinson & Berridge, 2008) โดยเฉพาะระดับของ
ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ต�่ำจะท�ำให้เกิดอาการขาด
บุหรี่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน 2 หรือ 3 ชั่วโมงหลังหยุด
สูบบุหรีค่ รัง้ สุดท้าย และมักจะมีอาการรุนแรงคงอยู่
ในช่วง 3-5 วัน (Steptoe & Ussher, 2006)
อาการอยากบุหรี่ (craving) เป็นปัญหาที่
พบบ่อยในบริบทของการบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยทางจิต
แบบผูป้ ว่ ยในของประเทศไทย เนือ่ งจากโรงพยาบาล
จิตเวชของรัฐทุกแห่งจะมีกฎระเบียบงดสูบบุหรี่
ในโรงพยาบาล ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการบ� ำ บั ด รั ก ษาอาการทางจิ ต นอกจากนี้
ยังเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามในการเลิก
บุหรีส่ ำ� เร็จ เนือ่ งจากพบว่าความอยากบุหรีส่ ง่ ผลให้
ผู้ป่วยจ�ำนวนมากหวนกลับไปสูบบุหรี่ใหม่ สูงถึง
ร้อยละ 60-98 (Shaw & Al’Absi, 2008) และสูบใน
ปริมาณที่มากภายหลังได้รับการจ�ำหน่ายกลับไป
บ้าน จนท�ำให้เกิดอาการทางจิตก�ำเริบรุนแรงและ
ต้องกลับมารักษาซ�้ำก่อนระยะเวลา 6-12 เดือน ซึ่ง
พบสูงถึงร้อยละ 70-83 ของผูป้ ว่ ยจิตเภททีส่ บู บุหรี่
(Jennifer & Eden, 2007) ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจิตเภท
ที่ติดบุหรี่ซึ่งเข้ารับการบ�ำบัดแบบผู้ป่วยในจ�ำเป็น
ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อลดปัญหาความ
อยากสูบบุหรี่
ในปัจจุบันแม้ว่าการบ�ำบัดด้วยการให้สาร
ทดแทนนิโคตินจะได้ผลดีในการลดอาการอยาก
บุหรี่ แต่ประเทศไทยสารทดแทนนีย้ งั ไม่ถกู บรรจุไว้
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หากใช้จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้
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(ผ่องศรี ศรีมรกต, 2552) และเมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของวิธกี ารบ�ำบัดวิธอี นื่ ทีไ่ ม่ใช้ยา เช่น
การออกก�ำลังกาย พบว่ามีคา่ ใช้จา่ ยทีป่ ระหยัดกว่า
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกล้ เ คี ย งกั น เนื่ อ งจากการ
ออกก�ำลังกายเป็นกลไกการปรับตัวของจิตชีววิทยา
(psychobiological mechanisms) ทีไ่ ปกระตุน้ ท�ำให้
ร่างกายหลั่งสารสื่อน�ำประสาทที่มีผลต่อ Reward
pathway เพิ่มขึ้น จึงไปทดแทนการกระตุ้นจาก
สารนิโคตินในบุหรี่ ดังนัน้ การออกก�ำลังกายจึงช่วย
ในการลดความว้าวุ่นใจ ลดความเครียดและลด
แรงกระตุน้ และช่วยเพิม่ ความสุขความพึงพอใจได้
เช่นเดียวกันกับการสูบบุหรี่ (Taylor, Ussher, &
Faulkner, 2007) ดั ง ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า การ
ออกก�ำลังกายระดับปานกลางทีท่ ำ� ให้ชพี จรเพิม่ ขึน้
40-60% โดยวิธกี ารต่างๆ มีประสิทธิภาพในการลด
อาการขาดนิโคตินและอาการอยากบุหรี่ในผู้ป่วย
ทีจ่ ำ� เป็นต้องหยุดสูบบุหรีช่ วั่ คราว เช่น การเดินบน
สายพาน (Taylor, Katomeri, & Ussher, 2005, Taylor
et al., 2007) การออกก�ำลังกายแบบไอโซเมตริก
การเต้นแอโรบิค การเดินทัว่ ไป และการปัน่ จักรยาน
(Daniel, Cropley, & Fife-Schaw, 2006) อีกทัง้ พบว่า
การออกก�ำลังกายร่วมกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
จะยิง่ ท�ำให้การบ�ำบัดอาการอยากบุหรีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ เนือ่ งจากพบว่า ผูป้ ว่ ยจิตเภททีต่ ดิ บุหรีย่ งั มี
แรงจูงใจและความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่น้อย
จึงไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ (Williams &
Foulds, 2007)
การสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
สามารถมีพฤติกรรมการสูบบุหรีล่ ดลง และหลุดพ้น
จากความทุกข์ทรมานของอาการอยากบุหรี่ ถือเป็น
บทบาทที่ส�ำคัญของพยาบาลจิตเวช ด้วยเหตุนี้
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตทีด่ แู ล
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ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ จึ ง สนใจพั ฒ นาโปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมร่วมกับ
การออกก�ำลังกาย ด้วยการประยุกต์จากโปรแกรม
ซึง่ Bernard et al. (2013) พัฒนาขึน้ ด้วยการผสมผสาน
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม TTM ของ
Prochaska, Johnson & Lee (2009) ร่วมกับแนวคิด
การออกก�ำลังกาย เน้นการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 5 ระยะ คือ 1) ระยะ
เพิกเฉยไม่สนใจปัญหา (pre-contemplation) 2) ระยะ
ลังเลใจ (contemplation) 3) ระยะการตัดสินใจ
(preparation) 4) ระยะการลงมือกระท�ำ (action) และ
5) ระยะกระท�ำต่อเนื่อง (maintenance) โดยใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การสอนให้ผปู้ ว่ ย
ได้รู้จักการจัดการกับอาการอยากบุหรี่และวิธีการ
เลิกบุหรี่ การจัดการกับแรงกระตุ้นทั้งภายในและ
ภายนอกทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงการติดตามให้กำ� ลังใจเพือ่
ให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจและมีความตั้งใจในการเลิก
สูบบุหรี่และเลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จ (Riggs, Hughes &
Pillitteri, 2001) ส่วนการออกก�ำลังกายนัน้ ใช้วธิ กี าร
ออกก� ำ ลั ง กายระดั บ ปานกลางด้ ว ยการวิ่ ง บน
สายพานและการขี่จักรยานซึ่งได้ก�ำกับให้ผู้ป่วย
ต้องมีการเต้นของชีพจรเพิม่ ขึน้ 40-60% โดยคาดว่า
โปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทที่
ติดบุหรี่ซึ่งเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีความ
อยากบุหรี่ลดลง และได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนสามารถลด
การสูบบุหรี่ได้ภายหลังได้รับการจ�ำหน่ายออกไป
ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกอยากบุหรี่
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และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่
ติ ด บุ ห รี่ ก ่ อ นและหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมร่วมกับ
การออกก�ำลังกาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกอยากบุหรี่
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่
ติดบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ
กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง ใช้รปู แบบ
การศึกษาสองกลุ่มแบบวัดซ�้ำ และศึกษาแบบสอง
กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ประชากร คือ ผู้ป่วยเพศชายที่ได้รับการ
วิ นิ จ ฉั ย จากจิ ต แพทย์ ต ามคู ่ มื อ การวิ นิ จ ฉั ย โรค
(ICD-10) ว่าเป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) และ
มีปัญหาติดบุหรี่ร่วมด้วย ที่เข้ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ ่ มตัว อย่าง คือ ผู้ป ่ว ยเพศชายที่ ไ ด้ รั บ
การวินิจฉัยจากจิตแพทย์ตามคู่มือการวินิจฉัยโรค
(ICD-10) ว่าเป็นโรคจิตเภท (schizophrenia) และ
มีปัญหาติดบุหรี่ร่วมด้วย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่
เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในช่วง 3 วันแรก ของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จ�ำนวน
40 คน โดยคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)ได้แก่
มี ป ระวั ติ ก ารเสพติ ด บุ ห รี่ ห รื อ นิ โ คติ น ในระดั บ
ปานกลางขึ้นไป (4 คะแนนขึ้นไป) โดยใช้แบบ
ประเมิ น พฤติกรรมการสูบ บุหรี่ (FTND) และ
มีอาการทางจิตสงบ (BPRS น้อยกว่า 36 คะแนน)
ฟังอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ และยินยอมเข้าร่วม
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การวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวจากการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
มีโรคประจ�ำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ โรค
เกีย่ วกับความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหอบหืด และ
กลุ่มตัวอย่างมีอาการทางจิตที่ก�ำเริบรุนแรง
การคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เมื่ อ คั ด เลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์แล้ว ผู้วิจัยควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนโดยจับคู่กลุ่มตัวอย่างให้มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด (matched-pairs) ด้วยระดับ
พฤติกรรมการเสพติดนิโคติน จากนั้นท�ำการสุ่ม
อย่างง่ายด้วยการจับฉลากเข้าสู่กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมฯ สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ 1 กันยายน
2558-30 กันยายน 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคน
จะได้รับการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ระยะเวลา วิธีการ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการ
ตอบค�ำถามหรือข้อสงสัยจนกว่าจะเกิดความเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง หากกลุม่ ตัวอย่างตอบรับการเข้าร่วม
วิจัยจะให้ลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
และมีสทิ ธิท์ จี่ ะขอยกเลิกการเข้าร่วมวิจยั ได้ทกุ เมือ่
โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการบ�ำบัดรักษา ส�ำหรับ
ข้ อ มู ล จะถื อ เป็ น ความลั บ และน� ำ มาใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ด�ำเนินการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมร่ ว มกั บ การออกก� ำ ลั ง กาย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย
ประยุกต์จากโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาร่วมกับ
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การออกก�ำลังกายซึง่ Bernard et al. (2013) พัฒนาขึน้
ด้ ว ยการผสมผสานแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม (Transtheoretical Model: TTM) ของ
Prochaska, Johnson, & Lee (2009) ร่วมกับแนวคิด
การออกก�ำลังกายทีพ่ ฒ
ั นาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ออกก�ำลังกาย เป็นการด�ำเนินกิจกรรมทัง้ รายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยกิจกรรมที่ 1, 3, 5, 7 จัดท�ำเป็น
รายกลุ่ม ในช่วงเช้าของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และ
อาทิตย์ ส่วนกิจกรรมการออกก�ำลังกายครัง้ ที่ 2, 4, 6
จัดท�ำเป็นรายกลุม่ ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ซึ่งเป็นวันเดียวกันในการจัดกิจกรรมที่ 1, 3, 5, 7
ระยะเวลาการท�ำ กลุ ่ ม ครั้ ง ละ 75 นาที และใน
กิจกรรมที่ 8 จัดท�ำเป็นรายบุคคลก่อนที่ผู้ป่วยจะ
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลา 45-60
นาที
		
กิจกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและ
สร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ประกอบด้วย การ
สร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ การ
ทบทวนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาที่
เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (self-reevaluation)
		
กิจกรรมที่ 2, 4, 6 การออกก�ำลังกายเพื่อ
ลดความรูส้ กึ อยากบุหรี่ ประกอบด้วย การเดินวิง่ บน
สายพาน การปั่นเครื่องปั่นจักรยาน ใช้ระยะเวลา
อบอุน่ ร่างกาย (warm down) 10 นาที ออกก�ำลังกาย
อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 50 นาที (โดยก�ำกับจาก
อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 40-60%) และ cool
down อีก 10 นาที (Taylor, Ussher & Faulkner,
2007)
		
กิจกรรมที่ 3 การชัง่ น�ำ้ หนักเพือ่ ตัดสินใจ
และหาแนวทางในการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ประกอบด้วย การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเพื่อตัดสินใจ (decision balance) Self-talk
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การค้นหาปัญหาอุปสรรค การก�ำหนดเป้าหมาย
แนวทางทีช่ ดั เจน (social liberation) รวมถึงวิธกี าร
แก้ปญ
ั หา เสนอทางเลือกและแหล่งสนับสนุนทาง
สังคม
		
กิจกรรมที่ 5 การให้ความรู้ การค้นหา
สิ่งกระตุ้น และการหาแนวทางในการจัดการกับ
สิง่ กระตุน้ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง (selfreevaluation) การสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือกัน
ภายในกลุม่ (helping relation) การค้นหาสิง่ กระตุน้
การให้ความรู้เรื่องสิ่งกระตุ้น และแนวทางในการ
จัดการกับสิง่ กระตุน้ รวมถึงการฝึกทักษะการหยุด
ความคิด (thought stopping)
		
กิจกรรมที่ 7 ทักษะในการเผชิญปัญหา
เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
ประกอบด้วย การทบทวนถึงทางเลือกในการเผชิญ
ปัญหา การระบุถึงวิธีการ (peer education) การฝึก
ทักษะที่จ�ำเป็น ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการ
จัดการกับความเครียด (stress management)
		
กิจกรรมที่ 8 การสร้างความมัน่ ใจในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย
การทบทวนการท� ำ กิ จ กรรมในครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา
ทั้งหมด รวมถึงการหาแนวทางการจัดการกับสิ่งที่
ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตน
เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัยได้ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จากผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 คน และมีการน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน จ�ำนวน 5 คน เพื่อ
ศึกษาถึงความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมก่อน
น�ำไปใช้จริง
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบ
สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินความ
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รูส้ กึ อยากบุหรี่ (TCQ-SF) ของ Heishman, Singleton,
& Moolchan (2003) ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
เครื่องมือและแปลเป็นภาษาไทยโดยสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) แบบประเมินพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ของ Fagerstorm Test for Nicotine
Dependence (FTND) ของ Fagerstorm (1993)
แปลเป็นภาษาไทยโดยผ่องศรี ศรีมรกต (2550) ซึ่ง
เครือ่ งมือทุกชุดได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หา จากผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน และเครือ่ งมือ
ชุดที่ 2 และ 3 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .88, .82
ตามล�ำดับ
3. เครื่องมือก�ำกับการทดลอง ได้แก่ แบบ
ประเมินความตัง้ ใจในการเลิกบุหรี่ เป็นเครือ่ งมือที่
พัฒนาโดยรุ่งทิวา ใจจา (2550) ซึ่งผู้วิจัยปรับให้
เหมาะสมในการประเมินถึงความตั้งใจในการเลิก
สูบบุหรีซ่ งึ่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .88
ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
1. ขัน้ เตรียมการวิจยั ผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อม
ของตนเองในด้านองค์ความรู้ และทักษะการบ�ำบัด
รวมถึงพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั เมือ่ โครงการวิจยั ได้รบั
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
แล้ว จึงด�ำเนินการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด แล้วเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการด�ำเนินการวิจยั
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมการวิจัย รวมถึงให้ลงลายมือชื่อใน
ใบยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย
2. ขั้ น ด�ำเนิ น การวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย แบ่ ง กลุ ่ ม
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ตัวอย่างเป็น2กลุม่ ได้แก่กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มละ 20 คน ให้ทั้ง 2 กลุ่มตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินพฤติกรรมการเสพติด
นิโคติน (FTND) และแบบประเมินความรูส้ กึ อยาก
บุหรี่ (TCQ-SF) (pre-test) ส�ำหรับในกลุ่มควบคุม
ผู้วิจัยให้ได้รับการพยาบาลตามปกติ ประกอบด้วย
การประเมินร่างกายจิตใจ การเข้ากลุ่มบ�ำบัดของ
หอผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำตามปัญหาอาการ การ
วางแผนจ�ำหน่าย รวมถึงปฏิบัติตามกฏระเบียบ
การงดสูบบุหรี่ ส่วนในกลุม่ ทดลองผูว้ จิ ยั แบ่งกลุม่
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 10 คน และด�ำเนิน
กิจกรรมตามโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาฯ
3. ขัน้ ประเมินผลวิจยั 1) ประเมินความรูส้ กึ
อยากบุหรี่ (TCQ-SF) ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
พร้อมกันใน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนออกก�ำลังกาย
ระยะหลั ง ออกก� ำ ลั ง กายครั้ ง ที่ 1 ระยะหลั ง
ออกก�ำลังกายครัง้ ที่ 2 และระยะหลังออกก�ำลังกาย
ครั้งที่ 3 2) ประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทั้งใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมพร้อมกัน คือ ก่อนให้
โปรแกรมการให้คำ� ปรึกษาฯ และหลังจากจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ (post-test) และ
ก� ำ กั บ การทดลองด้ ว ยแบบประเมิ น ความตั้ ง ใจ
ในการเลิกบุหรี่ในกลุ่มทดลองหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมครั้งที่ 8 ในทันที
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
2) เปรี ย บเที ย บความรู ้ สึ ก อยากบุ ห รี่ ข องกลุ ่ ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิตคิ วามแปรปรวน
แบบวัดซ�ำ้ (repeated ANOVA) และทดสอบค่าเฉลีย่
ด้วยวิธี planned Comparisons 3) เปรียบเทียบ
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มทดลองก่อนและ กลุม่ ควบคุม โดยใช้ independent t-test และก�ำหนด
หลังการทดลอง โดยใช้ paired t-test 4) เปรียบเทียบ ค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองและ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยของความรู้สึกอยากบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
การทดสอบค่าเฉลี่ย
ภายในกลุ่มทดลอง
ก่อนออกก�ำลังกาย VS หลังออกก�ำลังกาย 1
หลังออกก�ำลังกาย 1 VS หลังออกก�ำลังกาย 2
หลังออกก�ำลังกาย 2 VS หลังออกก�ำลังกาย 3
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการออกก�ำลังกาย
หลังออกก�ำลังกาย 1
หลังออกก�ำลังกาย 2
หลังออกก�ำลังกาย 3

Contrast

Variance of Contrast

F

-6.30
-14.00
-18.70

10.119

3.922*
19.369*
34.557*

*p < .05

จากตารางที่ 1 สรุปได้วา่ ความรูส้ กึ อยากบุหรี่
ของผูป้ ว่ ยจิตเภททีต่ ดิ บุหรีภ่ ายหลังได้รบั โปรแกรม
การให้คำ� ปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ร่วมกับการออกก�ำลังกายจะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ในทุกช่วงของ

-4.00
-0.20
-5.95
-19.45

1.581
.003
3.498*
37.385*

การออกก�ำลังกายทั้ง 3 ครั้ง และเมื่อเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ กับกลุ่มควบคุมที่
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในช่วงหลัง
ออกก�ำลังกายครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลองระยะก่อนหลังการทดลอง
(n = 40)
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
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7.10
3.60

SD
1.55
1.10

df
19

t
15.65

p
.000
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
การสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ในกลุ่ม (p < .05) โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองสูงกว่า
ทดลอง วั ด ก่ อ นและหลั ง การทดลองมี ค วาม หลังการทดลอง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในระยะก่อนและหลังการทดลอง (n = 40)
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

SD

df

t

p

7.10
7.00

1.55
1.41

38

.213

.833

3.60
6.60

1.10
1.70

38

-6.639

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลอง กลุม่ ควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลอง
การอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1 คือ ความรู้สึกอยากบุหรี่ของผู้ป่วย
จิ ต เภทที่ ติ ด บุ ห รี่ ห ลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมร่วมกับ
การออกก�ำลังกายน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ
สามารถอภิปรายได้ว่าโปรแกรมที่ผู้วิจัยประยุกต์
และพัฒนาขึ้นจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ติดบุหรี่
ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การให้ความรู้
การสอนให้ผปู้ ว่ ยได้รจู้ กั การจัดการกับอาการอยาก
บุหรีแ่ ละวิธกี ารเลิกบุหรี่ การจัดการกับแรงกระตุน้
ทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงการติดตาม
ให้ก�ำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจและมีความ
ตั้ ง ใจในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ละเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ
(Riggs, Hughes, & Pillitteri, 2001) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Williams & Foulds (2007) พบว่า
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ติ ด บุ ห รี่ ยั ง มี แ รงจู ง ใจและความ
พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่น้อย จึงไม่สามารถหยุด
สูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ ส่วนการออกก�ำลังกายนั้นเป็น
เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลดความรู้สึกอยากบุหรี่
จะมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการปรับตัวของจิต
ชีววิทยา (psychobiological mechanisms) ที่ไป
กระตุน้ ให้รา่ งกายหลัง่ สารสือ่ น�ำประสาททีม่ ผี ลต่อ
Reward pathway เพิ่มขึ้นทดแทนการกระตุ้นจาก
สารนิโคตินในบุหรี่ ช่วยลดความว้าวุน่ ใจ ลดความ
เครี ย ดและลดแรงกระตุ ้ น เพิ่ ม ความสุ ข ความ
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พึงพอใจได้เช่นเดียวกันกับการสูบบุหรี่ (Taylor,
Ussher, & Faulkner, 2007) ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ว่า การออกก�ำลังกายในระดับปานกลาง
(ชีพจรเพิม่ ขึน้ 40 - 60%) (Daniel, Cropley, & FifeSchaw, 2006) ได้แก่ การเดินบนสายพาน (Taylor,
Katomeri, & Ussher, 2005) การออกก�ำลังกายแบบ
ไอโซเมตริก การเต้นแอโรบิค การเดินทั่วไป และ
การปั่นจักรยาน เป็นต้น สามารถช่วยลดอาการ
ขาดนิโคตินและอาการอยากบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็น
ต้องหยุดสูบบุหรี่ชั่วคราวได้เป็นอย่างดี (Taylor,
Ussher, & Faulkner, 2007)
2. ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 คือ ความรู้สึกอยากบุหรี่ของผู้ป่วย
จิตเภททีต่ ดิ บุหรีท่ ไี่ ด้รบั โปรแกรมการให้คำ� ปรึกษา
ที่ เ น้ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมร่ ว มกั บ การ
ออกก�ำลังกายน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ อธิบายได้วา่ การเกิดอาการอยากบุหรีน่ นั้
จะเกิดในกลุ่มที่มีการสูบบุหรี่ปริมาณที่หนัก คือ
มากกว่าหรือเท่ากับ 21 มวนขึ้นไป แล้วมีการหยุด
สูบบุหรีก่ ะทันหัน เช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาแบบผู้ป่วยใน ท�ำให้ต้องมีการหยุดสูบบุหรี่
โดยพบว่าก่อนเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยใน ผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ 50 ทีส่ บู บุหรี่
21-30 มวนต่อวัน และส่วนใหญ่มกี ารสูบครัง้ สุดท้าย
6-10 ชัว่ โมง ก่อนมานอนโรงพยาบาล สอดคล้องกับ
เกณฑ์การวินจิ ฉัยของ DSM-4 ว่า การเกิดความรูส้ กึ
อยากบุหรี่หรือภาวะถอนนิโคตินนั้นสามารถเกิด
ได้หลังจากหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่ช่วง 2 หรือ 3 ชั่วโมง
หลั ง จากหยุ ด สู บ บุ ห รี่ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย และมั ก จะมี
อาการรุนแรงคงอยู่ในช่วง 3-5 วัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของสิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์
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และสุนดิ า ปรีชาวงษ์ (2553) ทีว่ า่ คะแนนเฉลีย่ ของ
อาการถอนนิโคตินหรือความรูส้ กึ อยากบุหรีน่ นั้ จะ
พบได้ตงั้ แต่หลังหยุดสูบบุหรีว่ นั ที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3
และวันที่ 4 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ารับการรักษาในช่วงเวลา
ดังกล่าว นัน่ คือ 3 วันแรกของการนอนโรงพยาบาล
แบบผู้ป่วยในเพื่อเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้
จัดให้มกี ารออกก�ำลังกายจ�ำนวน 3 ครัง้ ในช่วงทีเ่ กิด
ความรู้สึกอยากบุหรี่นี้ ซึ่งพบว่าการออกก�ำลังกาย
ด้วยการวิ่งสายพานและการขี่จักรยาน จนชีพจร
เพิ่มขึ้นจากเดิม 40-60% ส่งผลให้ความรู้สึกอยาก
บุหรีล่ ดลงได้อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากการออกก�ำลังกาย
จะมีผลไปกระตุน้ ให้รา่ งกายหลัง่ สารสือ่ น�ำประสาท
ที่มีผลต่อ Reward pathway เพิ่มขึ้น จึงสามารถไป
ทดแทนการกระตุ้นจากสารนิโคตินในบุหรี่ ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ มีความสุขความพึงพอใจได้เช่นเดียวกับ
การสูบบุหรี่ (Taylor, Ussher, & Faulkner, 2007)
ท�ำให้ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีความรู้สึกอยากบุหรี่
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม
3. ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับ สมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 3 คือ พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องผูป้ ว่ ย
จิ ต เภทที่ ติ ด บุ ห รี่ ห ลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมร่วมกับ
การออกก�ำลังกายน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ
อภิปรายได้ว่า โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาฯ ส่งผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
การใช้กระบวนการกลุม่ ในการด�ำเนินกิจกรรมครัง้ นี้
จะเป็นแรงทีช่ ว่ ยผลักดัน และสนับสนุนกลุม่ เพือ่ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้สำ� เร็จ ดังทีพ่ บว่า
เมื่ อ มี ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม บางคนที่ มี ร ะยะของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในขัน้ ต่อต้าน หรือขัน้ เพิกเฉย
ไม่สนใจปัญหา ก็จะมีสมาชิกอื่นที่เหลือในกลุ่ม
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คอยช่วยแลกเปลีย่ นประสบการณ์เพือ่ ให้เพือ่ นเกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Santa Ana et al. (2009)
ที่พบว่าการใช้การบ�ำบัดแบบกลุ่ม ท�ำให้ผู้ป่วยเกิด
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ภายในกลุม่ มีการ
สนั บ สนุ น ระหว่างผู้ป ่ว ยในกลุ่ม ช่ว ยส่ งเสริ ม
ศักยภาพของบุคคล และเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลต่อการที่มีทัศนคติทาง
บวกต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรีไ่ ด้
อย่างประสบความส�ำเร็จ
4. ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับ สมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 4 คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ติ ด บุ ห รี่ ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการ
ให้ค�ำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ร่วมกับการออกก�ำลังกายน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
พยาบาลตามปกติ ซึ่งผลการวิจัยสะท้อนให้เห็น
ว่าโปรแกรมการให้คำ� ปรึกษาทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลง
พฤติ ก รรมร่ ว มกั บ การออกก� ำ ลั ง กายนั้ น มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ได้เป็นอย่างดี
ซึง่ มีความแตกต่างกับการพยาบาลตามปกติทผี่ ปู้ ว่ ย
ได้รับ กล่าวคือ การพยาบาลตามปกติเป็นกิจกรรม
การพยาบาลที่เน้นการประเมินด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ การให้ค�ำแนะน�ำ
ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย การเข้ากลุ่มกิจกรรม
บ�ำบัด อาทิเช่น กลุ่มบ�ำบัดทั่วไป รวมถึงการดูแล
รักษาด้วยยาทางจิตเวช ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เป็น
เพียงการดูแลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางจิต
ที่เกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมถึงระดับของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทที่
ติ ดบุ ห รี่ ยั งคงมีการสูบ บุหรี่อย่างต่อเนื่อ ง และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผู้ป่วยจิตเภท
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ที่ติดบุหรี่ยังมีแรงจูงใจและความพยายามที่จะเลิก
สูบบุหรี่น้อย จึงไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
(Williams & Foulds, 2007) จึงสามารถสรุปได้ว่า
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมร่วมกับการออกก�ำลังกาย มีประสิทธิภาพ
ในการช่วยผลักดันให้ผู้ป่วยเกิดระดับแรงจูงใจ
ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพิม่ ขึน้ เกิดความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
สามารถลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของตนเองได้อย่างจริงจัง ภายหลังที่ได้รับการ
จ�ำหน่ายออกไปใช้ชีวิตตามปกติในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรมีการ
ติดตามต่อเนือ่ งในระยะยาว เพือ่ สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ย
มีการลงมือกระท�ำการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการ
สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอ เนื่ อ งจาก
แรงจูงใจในบุคคลสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา
2. ด้านการศึกษา ควรส่งเสริมให้พยาบาล
หรือผู้บ�ำบัดได้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการให้
ค�ำปรึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เนือ่ งจาก
เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของพยาบาลในการให้
ค�ำปรึกษาผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่หรือสารเสพติด
อืน่ ๆ รวมทัง้ การอบรมถึงผลของการออกก�ำลังกาย
ต่อการลดความอยากบุหรี่
3. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 3.1 ควรมีการติดตามประสิทธิผลของ
โปรแกรมในระยะยาวช่วง 1, 3, 6, และ 12 เดือน
เนือ่ งจากระดับแรงจูงใจของบุคคลมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา
		 3.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ในผูป้ ว่ ยจิตเวช
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