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บทคัดยอ

การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในผูสูงอายุเปนผลมาจากการละเลยการดูแลสุขภาพตั้งแตอยูในวัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ป) ปญหาสุขภาพที่สะสมเปนระยะเวลานานจะปรากฏชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น ปจจุบันพบวา
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 60 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและเกิดภาวะแทรกซอนเร็วขึ้นเนื่องจากสาเหตุ
สําคัญคือการสัมผัสควันบุหรี่ สารนิโคตินและสารพิษอื่น ๆ ในควันบุหรี่อาจจะทําใหผูที่เปนโรคความ
ดันโลหิตสูงไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซอน
ขึ้นอยูกับปริมาณสารพิษในควันบุหรี่ที่ผูสูงอายุไดรับจากการสูบบุหรี่หรือจากการสูดดมควันบุหรี่ที่ผูอื่น
สูบเขาสูร า งกาย ทัง้ จากทีบ่ า น ทีท่ าํ งานหรือทีส่ าธารณะอยูเ ปนประจํา ดังนัน้ พยาบาลชุมชนควรมีบทบาท
ในการลดการสัมผัสควันบุหรีใ่ นผูส งู อายุทเี่ ปนโรคความดันโลหิตสูงดวยการสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่
การสงเสริมใหครอบครัวหรือคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยเลิกบุหรี่ และการสรางเครือขายใน
ชุมชนเพื่อสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดการสัมผัสควันบุหรี่
คําสําคัญ: โรคความดันโลหิตสูง, บทบาทพยาบาลชุมชน, การสัมผัสควันบุหรี่
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Abstract

Chronic diseases in older adults are the consequences of insufﬁcient self-healthcare during their working
age (15-59 years old). Health problems that gradually accumulate over a long time will become apparent
when individuals are get older. Currently, sixty percent of older adults suffer from hypertension and
are rapidly developing its related complications and exposure to tobacco smoke is one of the most
important causes of this phenomenon. Nicotine and other toxins in tobacco smoke may cause uncontrolled
hypertension. However, the severity of hypertension and its complications depend on level and frequency
of tobacco smoke exposure in both ﬁrst and second-hand smokers at home, the ofﬁce, and in public places.
Therefore, community nurses should play a role in reducing the exposure older adults with hypertension
to smoke by motivating them to quit smoking, as well as encouraging their families and communities the
help them quit smoking, and building networks in the community to create an environment conducive
to reducing direct and second-hand exposure to tobacco smoke.
Keywords: hypertension, community nursing roles, smoke exposure
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ผูส งู อายุในปจจุบนั มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนทําใหกลายเปนสังคมผูส งู อายุ จากขอมูล ป พ.ศ. 2562
พบวา ประชากรทัง้ หมดของประเทศในเขตอาเซียนมีผสู งู อายุ จํานวน 70 ลานคน (รอยละ 11) โดยประเทศ
ในกลุมที่เขาสูสังคมผูสูงอายุมี 4 ประเทศ ประกอบดวย สิงคโปร ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ทั้งนี้องคการ
สหประชาชาติคาดการณวาประเทศในเขตอาเซียนจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอีก
20 ปขางหนา (United Nations, 2019) สําหรับประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแต ป พ.ศ. 2548
และขอมูลในป พ.ศ. 2562 พบวาจากจํานวนประชากรไทยประมาณ 64.4 ลานคน เปนวัยผูสูงอายุมากถึง
11.6 ลานคน (รอยละ 17.5) โดยไดรับการคาดการณวา ในป พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะเปน สังคมสูงอายุ
อยางสมบูรณ และมีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้นจนเปน สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ในป พ.ศ. 2576 (สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ,์ 2562) ซึง่ ผูส งู อายุเหลานีจ้ ะมีการเสือ่ มถอยดานรางกายและการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ตลอดจน
การเกิดโรคตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปน 1 ใน 8 ของโรคที่พบบอยในประชากร
กลุมนี้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 2563) สอดคลองผลการวิจัยที่พบวาผูที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงสวนมาก (รอยละ 60.9) เปนวัยผูสูงอายุ (เสาวลักษณ ทาแจง และสมจิต แดนสีแกว, 2558)
โรคความดันโลหิตสูงเปรียบเสมือน เพชฌฆาตเงียบ เพราะเปนปญหาสุขภาพสําคัญที่มีผลตอ
การปวย การเกิดภาวะแทรกซอน และการตายหากไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได โดยจากการ
รวบรวมขอมูลอัตราการตายของประเทศไทย 3 ปยอ นหลังระหวางป พ.ศ. 2560 – 2562 พบวา มีอตั ราการตาย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 13.0, 13.1 และ 14.2 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (กองโรคไมติดตอ, 2563)
โดยปจจัยที่ทําใหผูปวยไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ไดแก การไมมาตรวจตามนัด การไมรับ
ประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย ภาวะอวนหรือนํา้ หนักเกิน การรับประทานอาหารทีม่ โี ซเดียมสูง
ความเครียด ขาดการออกกําลังกาย การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล ดืม่ ชากาแฟทีม่ คี าเฟอีน และการสูบบุหรี่
หรือการสัมผัสควันบุหรี่ (พัชรี รัศมีแจม, ปริศนา อัครธนพล, และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย, 2556) ซึ่งการ
สูบบุหรี่หรือการสัมผัสควันบุหรี่นั้นหากเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
แทรกซอนเร็วขึน้ อีก 2-3 เทา เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรือ้ รัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก
โรคเสนเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต หัวใจลมเหลว เปนตน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2555)
ปจจัยดานการสูบบุหรี่หรือการสัมผัสควันบุหรี่เปนปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไดยากเนื่องจากผูสูงอายุ
ที่เปนโรคความดันโลหิตสูงไมสามารถทําไดสําเร็จโดยลําพัง แตตองอาศัยความรวมมือจากผูอื่นในการ
สรางสิง่ แวดลอมปลอดควันบุหรี่ โดยเฉพาะควันบุหรีม่ อื สองทีเ่ ปนการสัมผัสควันบุหรีท่ ผี่ อู นื่ สูบ (Exhaled
smoke) เพราะผูส งู อายุมโี อกาสไดรบั อันตรายจากสารพิษในควันบุหรีไ่ ดเชนกัน แมวา จะไมไดเปนผูส บู บุหรี่
เองก็ตาม ปญหานีจ้ งึ ควรไดรบั ความรวมมือจากคนในครอบครัวและชุมชนในการแกไข เพือ่ ใหผสู งู อายุซงึ่
เปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาใหกบั ประเทศ ครอบครัว และชุมชน ไดมสี ขุ ภาพทีด่ หี รือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคความดันโลหิตสูง และนับเปนบทบาทที่ทาทายการทํางานของพยาบาลชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุกลุมนี้ใหปลอดภัยจากควันบุหรี่ทั้งในบานและในที่สาธารณะ โดยการดําเนินการในหลายมิติ
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เชน การแสวงหาความรวมมือของสมาชิกในชุมชน การใชประโยชนจากกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหรี่
และการสรางนโยบายสาธารณะในชุมชน เปนตน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขปญหาโดยอาศัย
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน

ความหมายของโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดั น โลหิ ต สู ง คื อ โรคหรื อ ภาวะที่ ก ระแสเลื อ ดในหลอดเลื อ ดแดงมี แ รงดั น สู ง กว า
คามาตรฐาน คื อ คาความดันโลหิตซิส โตลิค (Systolic) สู งกว า หรื อ เท า กั บ 140 มิ ล ลิ เ มตรปรอท
มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ไดแอสโตลิ ค (Diastolic) สู ง กว า หรื อ เท า กั บ 90 มิ ล ลิ เ มตรปรอท
สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการประชุมตกลงการแบงระดับคาความดันโลหิตตามรายงาน
ฉบับที่ 7 ของคณะกรรมการนานาชาติเรือ่ งการปองกัน การคัดกรอง การรักษาและการประเมินผลโรคความ
ดันโลหิตสูง (The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure [JCN 7]) ไดจําแนกระยะตามคาระดับความดันโลหิต โดยเกณฑ
ที่วินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงจะอยูที่คาระดับความดันโลหิตตัวบน/ ตัวลาง มากกวาหรือเทากับ
140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเหมือนกับเกณฑขององคการอนามัยโลก สวนผูที่เปนโรคเบาหวานหรือโรค
ไตที่ทํางานผิดปกติจะลดเกณฑคาระดับความดันโลหิตอยูที่ เทากับหรือมากกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท
(Chobanian et al., 2003) โดยเกณฑการจําแนกระดับความดันโลหิตตามคํานิยามของ JCN-7 มีดังนี้
1) คาปกติ คือ คาความดันซิสโตลิคนอยกวาหรือเทากับ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิค
นอยกวาหรือเทากับ 80 มิลลิเมตรปรอท 2) Pre- Hypertension คือ คาความดันซิสโตลิค 120 - 139 มิลลิเมตรปรอท
และความดันไดแอสโตลิค 80 - 89 มิลลิเมตรปรอท 3) Stage 1 Hypertension คือ คาความดันซิสโตลิค
140 -159 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิค 90 - 99 มิลลิเมตรปรอท และ 4) Stage 2 Hypertension
คือ คาความดันซิสโตลิคมากกวาหรือเทากับ 160 มิลลิเมตรปรอท ความดันไดแอสโตลิคมากกวาหรือ
เทากับ 100 มิลลิเมตรปรอท
การวัดคาระดับความดันโลหิตอาจไดคาที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับหลายปจจัย หลายองคประกอบ
ไดแก 1) ปจจัยดานผูปวย เชน การกลัวสถานพยาบาล ภาวะเหนื่อย ภาวะเครียด การดื่มชากาแฟ
การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตแขนทั้ง 2 ขาง ของผูปวยไมเทากัน เปนตน 2) ปจจัยดานเครื่องมือที่ใชวัด เชน
เครื่องมือวัดชนิดปรอท เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล ขนาดของผาพันแขน (Arm cuff) ที่ใชวัดแขนผูปวย
3) ป จ จั ย ด า นวิ ธี ก ารวั ด และผู  วั ด เช น ความรู  ใ นเรื่ อ งวิ ธี ก ารวั ด การพั น ผ า พั น แขนที่ ห ลวมเกิ น ไป
การลดระดับปรอทเร็วเกินไป (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, 2555) การไมใชหูฟง
ตรงตําแหนงเสนเลือดประกอบการวัดโดยใชมือจับบริเวณเสนเลือดแทน เปนตน แมเกณฑการวินิจฉัย
โรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุไมแตกตางจากบุคคลทั่วไป แตมีขอควรระวัง เชน ตองใหผูสูงอายุนั่งพัก
กอนวัดอยางนอย 5 นาที โดยไมปวดปสสาวะหรืออุจจาระ ไมไดสูบบุหรี่ และไมดื่มกาแฟหรือแอลกอฮอล
หรือออกกําลังกายมาภายใน 30 นาทีกอนวัด เครื่องวัดความดันโลหิตตองไดมาตรฐาน ตําแหนงการวาง
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ทอนแขนขณะวัดในทานัง่ และทายืนตองอยูใ นระดับเดียวกับหัวใจ เมือ่ ทําการวินจิ ฉัยครัง้ แรกตองวัดแขน
ทั้งสองขางเสมอตางกันได 10 มิลลิเมตรปรอท และในผูสูงอายุที่มีชีพจรไมสมํ่าเสมอควรวัดหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อหาคาที่ตรงกันมากที่สุด (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554)

ลักษณะการสัมผัสควันบุหรี่ในผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

การสัมผัสควันบุหรีจ่ าํ แนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ การสัมผัสควันบุหรีม่ อื หนึง่ การสัมผัสควันบุหรี่
มือสอง และการสัมผัสควันบุหรี่มือสาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมผัสควันบุหรี่มือหนึ่ง (First-hand smoke) หมายถึง การที่ผูสูบบุหรี่ไดสัมผัส สูดดมเอา
ควันบุหรีท่ เี่ ต็มไปดวยสารพิษกวา 7,000 ชนิดเขาสูร า งกาย โดยตัวผูส บู บุหรีจ่ ะไดรบั ควันบุหรีท่ งั้ 2 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1 ควันบุหรี่หลัก (Mainstream smoke) ซึ่งเปนควันบุหรี่ที่มาจากการพนออกจากปากและจากการ
หายใจเอาควันบุหรีอ่ อกทางจมูก และชนิดที่ 2 ควันบุหรีข่ า งเคียง (Side stream smoke) ซึง่ เปนควันบุหรีท่ ี่
ออกมาจากปลายมวนบุหรี่ที่ถูกจุด (Öberg, Jaakkola, Prüss-Üstün, Schweizer, & Woodward, 2010) ทั้งนี้
ปริมาณสารพิษจากควันบุหรีท่ ไี่ ดรบั ขึน้ อยูก บั ชนิดบุหรี่ ความถีใ่ นการสูบบุหรี่ จํานวนมวนตอวันในการสูบ
วิธีการสูบหรือสูดดมและอมควันบุหรี่ (Georg, 2012) เชน หากในแตละวันสูบบุหรี่จํานวนมวนมากจะทํา
ใหรางกายไดรับสารนิโคตินมากตามไปดวย เพราะในบุหรี่ 1 มวน มีสารนิโคตินที่เปนสารเสพติดอยางแรง
0.1- 2.8 มิลลิกรัม คิดเปนรอยละ 85-95 ของสารแอลคาลอยดทั้งหมดที่อยูในใบยาสูบ โดยการสูบบุหรี่
1-2 มวน เทากับการสูดเอาควันบุหรี่เขาสูรางกายประมาณ 10 ครั้ง และหากสูบบุหรี่มากกวา 20-30 มวน
นั่นคือการสูดเอาควันบุหรี่เขาสูรางกายมากถึง 300 ครั้ง (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552)
2. การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (Second-hand smoke) หมายถึง การที่เปนผูรับควันบุหรี่
โดยไมไดเปนผูสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่เขาสูรางกายจากการสูดดม โดยเปนควันบุหรี่หลักรอยละ 15
และควันบุหรีข่ า งเคียงรอยละ 85 ซึง่ ควันบุหรีข่ า งเคียงนัน้ จะมีความเขมขนของอนุภาคของควันและสารพิษ
มากกวาควันบุหรี่หลัก ดวยอนุภาคของควันที่มีขนาดเล็กจึงสามารถเขาไปอยูในสวนลึกของปอดได และ
สามารถกระจายไปไดตามบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใกลเคียงสงผลกระทบตอบุคคลที่อยูใกลชิดหรืออยู
ในสถานที่เดียวกัน การสัมผัสควันบุหรี่มากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาที่อยู ณ สถานที่ที่มีผูสูบบุหรี่
เชน นาที ชั่วโมง จํานวนผูสูบบุหรี่ ความสมํ่าเสมอที่ไดสัมผัสควันบุหรี่ เปนตน (Georg, 2012) โดย
ผลกระทบระยะสั้นทําใหเกิดความไมพอใจ กลิ่นติดเสื้อผา หายใจไมสะดวก ทําใหไอ เคืองตา ปวดศีรษะ
เปนตน สําหรับผลกระทบระยะยาวหากไดรับการสัมผัสควันบุหรี่มือสองเปนเวลานาน ๆ จะทําใหเสี่ยง
เกิดโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง (รอยละ 30) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (รอยละ 30) และโรคเสนเลือดสมองตีบ
(รอยละ 27) เปนตน (สมพร สันติประสิทธิ์กุล, นุสรา นามเดช, และปริยศ กิตติธีระศักดิ์, 2555)
3. การสัมผัสควันบุหรี่มือสาม (Third-hand smoke) หมายถึง การที่บุคคลไดรับสารนิโคตินและ
สารพิษชนิดอื่นเขาสูรางกายจากการสัมผัสพื้นผิว สิ่งของตาง ๆ จากควันบุหรี่ท่ีตกคางตามพื้นผิวตาง ๆ
หลังจากที่ควันบุหรี่หายไป เชน ในบรรยากาศหองที่มีการสูบบุหรี่ พรมในหอง เบาะ ผนัง ผามาน เสื้อผา
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หองพักในโรงแรม และพื้นผิวอื่น ๆ ซึง่ สารพิษทีต่ กคางนีส้ ามารถสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของเด็ก
ผูใหญ และผูสูงอายุได หากมีการทําความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือผาชุบนํ้าอุนเช็ดตามพื้นผิว
ตาง ๆ อยางนอยเดือนละครั้งก็สามารถชวยลดผลกระทบตอสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากควันบุหรี่มือสามได
(Berjer, 2012)

ผลกระทบของการสัมผัสควันบุหรี่ที่มีตอผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

จากขอมูลองคการอนามัยโลก พบวา โรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต
กอนวัยอันควรของประชากรทั่วโลกและมีจํานวนผูปวยดวยมากถึง 1.13 พันลานคน (World Health
Organization, 2019) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของประเทศไทยจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2563 พบวา มีจํานวนผูปวยและอัตราการตายตอประชากรแสนคน
ของโรคความดันโลหิตสูง ยอนหลัง 3 ป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 คือ 525 : 13.0, 590 : 13.1 และ 313 : 14.2
ตามลําดับ (กองโรคไมตดิ ตอ, 2563) จะเห็นไดวา การเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป
ดังนัน้ การทําใหผปู ว ยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตคาบน/ คาลางไดนอ ยกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท
เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ อีกทัง้ เปาหมายประเทศตามเกณฑทกี่ รมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ ผูป ว ย
ตองสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดไมตํ่ากวารอยละ 50 เพราะการที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
ไดจะชวยลดการเกิดโรคแทรกซอนและการเสียชีวิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงได (มูลนิธิรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหรี่, 2555)
ผลกระทบตอสุขภาพของการสัมผัสควันบุหรี่ไมเพียงเกิดกับผูสูบบุหรี่หรือผูสัมผัสควันบุหรี่
มือหนึ่งยังสงผลตอผูไมไดสูบบุหรี่หรือผูที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองอีกดวย (Öberg et al., 2010) เพราะใน
ควันบุหรี่มีสารนิโคตินและกาซคารบอนมอนนอกไซดสงผลกระทบตอระบบไหลเวียนเลือด เมื่อรางกาย
ไดรับสารนิโคตินและสารพิษอื่น ๆ เขาสูกระแสเลือดจะสงผลใหระดับไขมันไมดีชนิดแอลดีแอล
(Low-density lipoproteins [LDL]) ในเลือดสูงขึ้น และสงผลใหระดับไขมันที่ดีชนิดเอชดีแอล (Highdensity lipoprotein [HDL]) ในเลือดตํา่ ลง (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ [ศจย.], 2555)
เมือ่ ระดับไขมันในเลือดสูงขึน้ ทําใหมคี ราบไขมันลอยไปเกาะตามเยือ่ บุผนังหลอดเลือดและเกิดการสะสม
รวมตัวเปนกอนไขมัน ทําใหหลอดเลือดแดงแข็ง เกิดการหดเกร็งและตีบตัวลง หัวใจตองทํางานหนักใน
การใชแรงบีบตัวในการสูบฉีดเลือดที่ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย จึงทําใหระดับความดันโลหิตสูงขึ้น
(ทัศนา บุญทอง, ผองศรี ศรีมรกต, และสุรินธร กลัมพากร, 2551) ซึ่งทําใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
เกิดโรคแทรกซอนที่เปนอันตรายตอชีวิตได เชน โรคเสนเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต หัวใจลมเหลว
เปนตน โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายเรื้อรัง เปนตน
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บทบาทพยาบาลชุมชนกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง
บทบาทพยาบาลชุมชน การลดการสัมผัสควันบุหรี่ มี 3 ลักษณะ ไดแก การสรางแรงจูงใจเพื่อ
เลิกบุหรี่ การสงเสริมใหครอบครัวหรือชุมชนมีสว นรวมในการชวยเลิกบุหรี่ และการสรางเครือขายในชุมชน
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การสรางแรงจูงใจเพื่อเลิกบุหรี่
การสรางแรงจูงใจใหบุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขากระทํามาอยางยาวนานนั้นเปนเรื่องที่ยาก
และทาทายมากที่สุด โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหกับผูปวยความดันโลหิตสูงไดตระหนักถึงอันตราย
ของการสัมผัสควันบุหรี่ที่สงผลตอสุขภาพ ซึ่งตองอาศัยสิ่งสําคัญ 3 ประการ ประกอบดวย ความเต็มใจ
ของผูป ว ยทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Willingness) ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองวาจะเปลีย่ น
แปลงพฤติกรรมได (Ability) และการตระหนักถึงความสําคัญของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Readiness)
เพื่อใหสามารถเลิกสูบบุหรี่ (Kate, Tania, & Dan, 2012) ในชวง 20 ป ที่ผานมาเทคนิคการสรางแรงจูงใจที่
นิยมใช คือ เทคนิค 5As ประกอบดวย Ask, Advise, Assess, Assist และ Arrange เปนการใหคาํ แนะนําแบบ
สั้น ๆ ในการใหคําปรึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ดังนี้ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552; Health
Service Executive is Tobacco Control Framework [HSE], 2014)
1.1 Ask (ถาม) คือ การถามเกี่ยวกับขอมูลการสูบบุหรี่ทั้งหมดของผูสูบบุหรี่ในทุกครั้งที่ให
คําปรึกษา และทําการจดบันทึกขอมูลไว เชน “คุณสูบบุหรี่หรือไม” “สูบเวลาไหน” ลักษณะการสูบบุหรี่
“สูบกีม่ วนตอวัน” “สัปดาหหนึง่ สูบกีค่ รัง้ ” “มีเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรีห่ รือไม” และ “คนในบานสูบบุหรีห่ รือไม”
เปนตน
1.2 Advise (แนะนํ า ) คื อ การแนะนํ า ต อ งมี ค วามสอดคล อ งกั บ ป ญ หาของแต ล ะบุ ค คล
และคอยกระตุนใหผูสูบบุหรี่มีความคิดในการเลิกสูบบุหรี่ เชน “คุณเคยคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ไหมคะ”
“คุณอยากเลิกสูบบุหรี่หรือไม” “เลิกสูบบุหรี่เถอะเพื่อสุขภาพของคุณนะคะ” และ “การสูบบุหรี่สงผลให
โรคความดันโลหิตสูงที่คุณเปนอยูเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตกไดนะคะ” เปนตน
1.3 Assess (ประเมิน) คือ ประเมินจากประวัติการพยายามเลิกบุหรี่ ประเมินความตั้งใจและความ
เชื่อมั่นของผูสูบบุหรี่ในการมุงมั่นปฏิบัติในการเลิกสูบบุหรี่ ประเมินวิธีการตาง ๆ ที่เคยใชในการเลิกบุหรี่
เชน การหักดิบ การใชยาเลิกบุหรี่ การใชสมุนไพรชวยเลิกบุหรี่ หรือการคอย ๆ ลดจํานวนการสูบตอวัน
เปนตน
สําหรับในการประเมินจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ ตองใชเทคนิคการสรางแรงจูงใจ 5Rs ประกอบดวย
Relevance, Risks, Rewards, Road-blocks และ Repetition เพิ่มเขามาชวยประเมินความพรอมในการเลิก
บุหรี่ของผูที่สูบบุหรี่ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552; HSE, 2014) ดังนี้
1.3.1 Relevance (ความสัมพันธ) คือ การอธิบายใหผูปวยเห็นถึงปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก
การสูบบุหรี่ การเปดโอกาสใหผูปวยไดเรียนรูจากประสบการณจริงของตนเองและผูอื่น เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงขอดี ขอเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่

226

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

1.3.2 Risks (ความเสี่ยง) คือ การบอกใหผูสูบบุหรี่ทราบถึงโทษและโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคแทรกซอนตอภาวะสุขภาพจากการสูบบุหรี่
1.3.3 Rewards (รางวัล) คือ บอกใหผูสูบบุหรี่ทราบถึงผลประโยชนหรือรางวัลที่รับจากการ
เลิกสูบบุหรี่ เชน รางวัลที่ไดจากการเลิกสูบบุหรี่คือ การมีสุขภาพที่ดี บุคคลรอบขางมีสุขภาพดี ชวย
ประหยัดเงินจากการนําไปซื้อบุหรี่ เปนตน
1.3.4 Road-blocks (อุปสรรค) คือ การบอกใหผูสูบบุหรี่ทราบถึงโทษหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในขณะทําการเลิกบุหรี่ เชน บอกใหทราบอาการถอนนิโคติน และแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทา
อาการถอนนิโคติน เปนตน เพื่อใหผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ไดมีการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับปญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกบุหรี่และคิดหาทางแกไขปญหาไวลวงหนา
1.3.5 Repetition (การเนนยํ้า) คือ ทุกครั้งที่ไดพูดคุยหรือสนทนากับผูสูบบุหรี่ ผูใหคําปรึกษา
ควรเนนยํ้าซํ้า ๆ กับผูสูบบุหรี่ถึงความสําคัญตอการเลิกสูบบุหรี่ การพูดเนนยํ้าความสําคัญจะชวยจูงใจให
ผูสูบบุหรี่ตระหนักและมุงสูเปาหมายเพื่อการเลิกสูบบุหรี่จนสําเร็จ
1.4 Assist (ชวยใหเลิกสูบ) คือ การชวยใหเลิกสูบบุหรี่ตองขึ้นอยูกับความพรอม ความพยายาม
และความรุ น แรงของการติ ด สารนิ โ คติ น ในบุ ห รี่ ข องผู  อ ยากเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ด  ว ย ทั้ ง นี้ ค วรใช เ ทคนิ ค
การจัดการความอยากสูบบุหรี่ 5Ds ประกอบดวย Delay, Deep breath, Drink water, Do something else
และ Destination/ Discuss with family and friend (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552; ฉันทนา แรงสิงห, 2556)
มีรายละเอียด ดังนี้
1.4.1 Delay คือ การยืดเวลาในการสูบบุหรี่ โดยเมื่อผูสูบบุหรี่เกิดอาการอยากสูบบุหรี่ใหยืด
ระยะหางการสูบออกไปประมาณ 3-5 นาที พยายามหักหามใจตัวเองไมใหจุดบุหรี่สูบในทันทีท่ีอยากสูบ
เพราะความรูสึกอยากสูบบุหรี่จะเกิดขึ้นและคอย ๆ หายไปภายในเวลา 1 นาที แตในชวงที่เลิกบุหรี่แรก ๆ
อาการนี้จะเกิดขึ้นถี่ จึงตองหาวิธีอื่น ๆ มาชวยยืดระยะเวลาการสูบตามวิธีในขอตอไป
1.4.2 Deep breath คือ การพยายามหายใจเขาออกลึก ๆ ขณะที่เกิดอาการอยากสูบบุหรี่
ปฏิบัติอยางนอย 10 ครั้ง เพื่อยืดระยะเวลาและหามใจตนเองไมใหอยากจุดบุหรี่มาสูบ
1.4.3 Drink water คือ การดื่มนํ้ามาก ๆ หรือบวนปาก การใชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชวยลดการ
อยากสูบบุหรี่ เชน การดื่มชาหญาดอกขาว การเคี้ยวเปลือกมะนาว การอมมะขามปอม ผลไมรสเปรี้ยว
เปนตน เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ ฤทธิ์ของสมุนไพรจะทําใหรสชาติบุหรี่เปลี่ยน ทําใหไมอยากสูบ และ
นํา้ ทีด่ มื่ เขาไปจะชวยใหขบั สารนิโคตินออกจากรางกายออกไปกับนํา้ ปสสาวะ ทําใหความตองการอยากสูบ
บุหรี่ลดลงไปเรื่อย ๆ เชนกัน
1.4.4 Do something else คือ การหางานหรือกิจกรรมใหตัวเองไมวาง เพื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจไมใหนกึ ถึงบุหรี่และลืมความอยากสูบบุหรี่เพราะมัวเพลิดเพลินไปกับงานหรือกิจกรรมทีท่ าํ อยู เชน
ออกกําลังกาย การทํางานบาน การทํางานสวน การปลูกตนไม การมุงมั่นตั้งใจทํางานที่ทําอยูใหสําเร็จ
เปนตน
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1.4.5 Destination/ Discuss with family and friend คือ การใหกําลังใจตนเองในการเลิกบุหรี่
การบอกกลาวกับครอบครัวหรือเพื่อนวาตนเองเลิกบุหรี่ได เชน “ฉันเลิกบุหรี่ไดแลว” เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหตนเองที่ทําใหคิดเลิกบุหรี่จนสําเร็จ
1.5 Arrange (วางแผนติดตาม) คือ การวางแผนติดตามอยางตอเนื่อง เปนการชวยกระตุนเตือนให
ผูที่กําลังเลิกสูบบุหรี่ทําการเลิกสูบบุหรี่ใหสําเร็จมากขึ้น เชน ติดตามใน 1 สัปดาหแรก สัปดาหที่ 4 หรือ
1 เดือน และติดตามตอในเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน หลังเลิกสูบบุหรี่ และครั้งสุดทายคือเมื่อครบ 1 ป
เพราะถาสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดครบ 1 ป จะถือวาเปนผูท เี่ ลิกบุหรีไ่ ดแลว แตทงั้ นีก้ ารติดตามผลตองขึน้ อยูก บั
ความสมัครใจของผูที่กําลังเลิกสูบบุหรี่ดวยวายินยอมใหติดตามผลเปนระยะหรือไม และในปจจุบัน
สามารถติดตามผลผานจดหมาย โทรศัพท แอปพลิเคชันไลน ไดตามความเหมาะสม
การสงเสริมใหครอบครัวหรือชุมชนมีสวนรวมในการชวยเลิกบุหรี่
การมีสวนรวมของครอบครัวและคนในชุมชน ไดแก คูชีวิต ลูก หลาน เพื่อนสนิท อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พยาบาลชุมชน ผูนําชุมชน บุคคลตนแบบที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ เปนตน
สามารถชวยสรางความตระหนักใหกับผูปวยไดเปนอยางดี เพราะความรัก ความหวงใยจากคนรอบขาง
เหนือสิ่งอื่นใดกําลังใจจากคนในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูปวยเกิดความสมัครใจอยากเลิกบุหรี่
ดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืน
หัวใจสําคัญในการเลิกบุหรี่อยางมีประสิทธิภาพตองเกิดจากความตองการอยากเลิกสูบจากใจจริง
ของผูปวยที่สูบบุหรี่ มิใชเกิดจากแรงกดดันจากพยาบาล จากครอบครัวหรือจากบุคคลรอบขาง เพราะ
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเปนเพียงชั่วคราว เมื่อแรงกดดันนั้นลดลงแนวโนมที่จะกลับมา
สูบบุหรี่ซํ้าเกิดไดทุกเมื่อ เนื่องจากความรูสึกที่แทจริงของผูปวยยังไมไดตองการเลิกบุหรี่และยังคงติดสุข
ในการสูบบุหรี่ แมวา ผูป ว ยเคยไดรบั ความรูเ รือ่ งโทษของบุหรีแ่ ละเห็นรูปคนปวยขางซองบุหรี่ ซึง่ สิง่ เหลานี้
ยังไมสามารถลดความอยากบุหรี่ที่อยูในใจและเมื่อใดที่ผูปวยไดรับสิ่งกระตุนที่เปนปจจัยเชิงสังคมหรือ
สิง่ แวดลอมทีเ่ ยายวน เชน เพือ่ นสนิทยังสูบบุหรีอ่ ยู (นงนุช บุญอยู, 2541) เพือ่ นทีส่ บู บุหรีว่ นเวียนมาชักชวน
ใหสูบ การดื่มสุราและมีคนสูบบุหรี่ในวงสุรา การไดกลิ่นควันบุหรี่โดยเฉพาะหนึ่งเดือนแรกหลังจากเลิก
สูบบุหรี่ การเดินผานรานคาทีม่ บี หุ รีจ่ าํ หนาย เปนตน ก็เปนสิง่ กระตุน สําคัญทีท่ าํ ใหผปู ว ยกลับไปสูบบุหรีซ่ าํ้
การสรางเครือขายในชุมชนเพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ความรวมมือของคนทุกฝายในชุมชนและตัวผูปวยเองที่รูจักวิธีปองกันตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยง
จากควันบุหรี่มือสอง เชน การเดินหนี การทําทาปดปาก ปดจมูก การบอกใหผูสูบบุหรี่ไปสูบไกล ๆ
การขอรองเลิกสูบบุหรี่ และการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผูกําลังสูบบุหรี่อยู (เสาวลักษณ ทาแจง และสมจิต
แดนสีแกว, 2559) เปนสิ่งสําคัญในการสรางเครือขายในชุมชนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดการ
สัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยบทบาทพยาบาลชุมชนควรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมระดมสมองสะทอนคิด โดยการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียมาประชุมรวมกัน ไดแก
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ผูดูแลหรือคนในครอบครัวผูปวย อสม. ผูนําชุมชน เปนตน
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เพื่อมาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองและหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน
2. กําหนดพันธะสัญญาและสรางขอตกลงรวมกัน โดยการใหผูเขารวมกิจกรรมชวยกันกําหนด
กติกาชุมชน และนํามาเผยแพรโดยการประชาสัมพันธของผูนําชุมชน การสรางกลุมแกนนําพิทักษ
สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ การติดปายหามสูบบุหรี่ตามสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะทั่วไป เชน
ตลาดนัด ตลาดสด ปายรอรถประจําทาง เปนตน
3. การให ค วามรู  เ รื่ อ งพิ ษ ภั ย ของควั น บุ ห รี่ ต  อ ผู  ป  ว ยและบุ ค คลทั่ ว ไป โดยการจั ด อบรม
ความรูคนในชุมชน การทําคูมือความรูแจกคนในชุมชน การติดปายความรูตามสถานที่ตาง ๆ ที่มีคน
พลุกพลาน เชน ตลาดนัด ตลาดสด ปายรอรถประจําทาง ศาลากลางบาน เปนตน
4. การใหความรูด า นกฎหมายเกีย่ วกับการพิทกั ษสทิ ธิข์ องผูไ มสบู บุหรี่ เพราะคนสวนใหญยงั คิดวา
การสูบบุหรี่เปนสิทธิสวนบุคคล แตแทจริงแลวผูสูบบุหรี่หรือหลายคนกลับมองขามและไมพิทักษสิทธิ์
ของผูไมสูบบุหรี่ โดยพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีขอกําหนด คือ ควรมี
การจัดเขตปลอดบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะใหมีสภาพตามมาตรฐานกําหนด หามฝาฝนสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ การจัดใหมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ตามหลักเกณฑ (ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2555) เพื่อใหผูสูบบุหรี่ไดคํานึงถึงสิทธิของผูไมสูบบุหรี่ตามกฎหมายจะ
ชวยลดการสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ และทําใหประชาชนลดโอกาสการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองในทีส่ าธารณะ
ลงดวย

สรุป

ผูสูงอายุมีลักษณะทางคลินิกที่ตางไปจากบุคคลในวัยอื่น ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
เนื่องจากความชรา การมีอาการและอาการแสดงของโรคที่ไมจําเพาะ การมีโรครวมหลาย ๆ โรค
ในเวลาเดียวกัน หรือการไดรบั ยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ตลอดจนการมีปจ จัยทางดานสังคมอืน่ ๆ ทีม่ ผี ล
ตอสุขภาพผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการสัมผัสควันบุหรี่อยางสมํ่าเสมอจะยิ่งสงผลให
ผูสูงอายุไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได การลดการสัมผัสควันบุหรี่ในผูสูงอายุเปนการลด
โอกาสการเกิดโรคแทรกซอน ชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ดังนั้นพยาบาลชุมชนควร
มีบทบาทในการสรางความตระหนักรวมกันกับผูส งู อายุทปี่ ว ยดวยโรคความดันโลหิตสูงและคนในชุมชน
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและสามารถลดการสัมผัสควันบุหรี่ไดอยางยั่งยืน
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