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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรีต่ อ่ พฤติกรรมการเลิกบุหรี่
ของนักเรียนในโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่สูบบุหรี่ จ�ำนวน 30 คน เลือกแบบ
เจาะจง เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ และแบบทดสอบการติดบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 36.67 หยุดสูบบุหรี่ ร้อยละ 60 ตกลงว่าจะไม่กลับไปสูบอีก การสูบบุหรี่ลด
ลงจาก 5.67 มวนต่อวัน เหลือ 2.53 มวนต่อวัน ร้อยละ 90 รายงานว่ารสชาติ และกลิ่นบุหรี่จดื ลง
ค�ำส�ำคัญ: การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่, พฤติกรรมการเลิกบุหรี่, นักเรียน

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to evaluate the effect of foot reflflexology for smoking
cessation on quitting behavior among students at Saithammachan School, Changwat Ratchaburi. The sample of
30 students who were cigarette smokers, was purposively selected. Research tools were the quitting behavior
questionnaire and Fagerstrom test for nicotine dependence. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results revealed that the percentage of students who could quit smoking was 36.67. Sixty percent of
them agreed that they will not return to smoke cigarette again. They could reduced the cigarette used from 5.67 into
2.53 cigarettes a day. Ninety percent of them also perceived that the taste and smell of cigarettes, were decreased.
Keywords: Foot Reflflexology for Smoking Cessation, Quitting Behavior, Student
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• เยาวชนที่สูบบุหรี่ประจ�ำร้อยละ 83 พยายามที่จะเลิกสูบ
แต่ไม่สำ� เร็จ ร้อยละ 11.6 มีความต้องการที่จะเลิก แต่ยัง
ไม่เคยพยายามเลิก
• บริษทั บุหรีไ่ ด้บนั ทึกว่า “นักสูบบุหรีท่ มี่ อี ายุนอ้ ย คืออนาคต
ของธุรกิจของเรา เพราะหากไม่มเี ยาวชนเข้ามาเสพติดบุหรี่
ทดแทนผู้ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตไม่นานบริษัทบุหรี่ก็ต้อง
เลิกกิจการ”

ความส�ำคัญของปัญหา

บุหรี่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดการ
เจ็บป่วย และเสียชีวติ เป็นอันดับทีส่ องของคนไทย รองจาก
โรคเอดส์ โดยเสียชีวิตปีละสี่หมื่นกว่าคน โดยเฉพาะ
โรคมะเร็งปอด มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละหนึ่งหมื่นสองพันคน
ส่วนใหญ่จะเสียชีวติ ภายในหนึง่ ปี ครึง่ หนึง่ ของผู้ทเี่ สพติด
บุหรี่ และไม่เลิกสูบจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการ
สูบบุหรี่ จากโรคที่เป็นมาก คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
สมอง โรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ และโรคอื่นๆ อีกนับสิบโรค
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2560) ได้รายงานข้อเท็จ
จริงเยาวชนไทยกับการสูบบุหรี่ไว้ดังนี้

หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต่างร่วมมือกันหาแนวทาง
ป้องกัน เพื่อไม่ให้จ�ำนวนผู้สูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็หาวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ติดแล้วให้เลิกได้ส�ำเร็จ
ระบบบริการเลิกบุหรีใ่ นโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นบริการ
เชิงตั้งรับ ดูแลผู้สูบบุหรี่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่มา
รับบริการในโรงพยาบาล จึงช้าเกินไปทีจ่ ะรักษาและฟื้นฟู
ให้กลับมาดังเดิมได้ หากปรับระบบบริการเป็นเชิงรุก
สู่ชุมชนและโรงเรียนที่ซึ่งมีเยาวชนเป็นจ�ำนวนมากที่เริ่ม
เป็นนักสูบหน้าใหม่ หากไม่มกี ารส่งเสริมให้เลิก จะท�ำให้
เยาวชนที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว กลายไปเป็นผู้สูบประจ�ำ
และเสพติดบุหรีใ่ นทีส่ ดุ ท�ำให้ยากต่อการเลิก และอาจน�ำ
ไปสู่การเสพติดสารเสพติดประเภทอื่นต่อไป ดังนั้น การ
เลิกบุหรี่ส�ำหรับผู้สูบบุหรี่บางกลุ่มที่มีการติดหรือพึ่งพิง
นิโคติน รวมถึงผู้ท่ไี ม่สมัครใจที่จะเลิกบุหรี่นั้น จ�ำเป็นต้อง
มีกลวิธีให้เกิดความอยากเลิก มีวิธีการกระตุ้นและช่วย
สนับสนุนให้เลิกได้ส�ำเร็จ การด�ำเนินงานของหลายภาคี
เครือข่ายได้ให้ความส�ำคัญแก่การท�ำงานเชิงรุกทีใ่ ห้บริการ
หรือกิจกรรมเลิกบุหรี่ได้เข้าถึงชุมชน/โรงเรียนเพื่อให้
ผู้สบู บุหรีเ่ ข้าถึงบริการได้ง่าย จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทและใช้วธิ กี ารช่วยเลิกทีส่ ะดวกในการเข้าถึง วิธกี าร
ช่วยเลิกทีง่ า่ ย ท�ำได้ดว้ ยตนเอง และไม่สนิ้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
วิธีการที่หลากหลายมีอาทิ การใช้วิธีดื่มน�ำ้ เมื่อมีอาการ
อยาก การอมและเคีย้ วมะนาว ชาชงหญ้าดอกขาว รางจืด
ยาอมสมุนไพร และการใช้การแพทย์ทางเลือก
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ เป็นวิธกี ารหนึง่
ในการแพทย์ทางเลือกได้ถูกน�ำมาใช้ในสังคมไทยอย่าง
จริงจัง โดย ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ (2560) ประธานชมรม

• ในปี พ.ศ. 2544 มีวัยรุ่นไทยที่อายุต�่ำกว่า 19 ปี เสพติด
บุหรี่แล้ว 375,900 คน และสูบเป็นครั้งคราว 78,000 คน
• อายุที่เริ่มทดลองสูบบุหรี่ คือ 13-14 ปี และอายุเฉลี่ยทีเ่ สพ
ติดบุหรี่ของคนไทย คือ 18 ปี
• ในแต่ละปี มีเยาวชนไทยเสพติดบุหรี่ใหม่และกลายเป็น
ผู้ที่ต้องสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ 200,000-300,000 คน ทดแทน
ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิต หรือเลิกสูบ ท�ำให้จ�ำนวน
ผู้สูบบุหรี่ไทยคงที่อยู่ที่ 11 ล้านคน ในยี่สิบปีท่ผี ่านมา
• เยาวชนไทยที่เสพติดบุหรี่แล้ว โดยเฉลี่ย จะเสพติดบุหรี่
ต่อไปเป็นเวลา 23 ปีทั้งๆ ที่กว่าร้อยละ 70 ของผู้ใหญ่
ที่เสพติดบุหรี่ต้องการที่จะเลิกสูบ แต่เลิกไม่สำ� เร็จ เพราะ
อ�ำนาจเสพติดที่สูงมากๆ ของบุหรี่
• โดยเฉลี่ย เยาวชนไทยสูบบุหรี่วันละ 8.3 มวน หากคิด
เป็นตัวเงิน จะตกวันละเกือบยี่สิบบาท
• ผู้ใหญ่ท่สี ูบบุหรี่ขณะนี้ ร้อยละ 64.7 ติดก่อนอายุ 20 ปี
และร้อยละ 27.7 ติดระหว่าง 20-24 ปี รวมแล้วร้อยละ 92.5
ของผู้เสพติดบุหรี่ ติดก่อนอายุ 24 ปี ฉะนั้นหากเยาวชน
ไม่เสพติดบุหรีไ่ ด้จนถึงอายุ 25 ปี โอกาสทีเ่ ขาจะกลายเป็น
ผู้สูบบุหรี่จะมีน้อยมาก
• บุหรีเ่ ป็นยาเสพติดตัวแรกทีเ่ ยาวชนติด และเป็นสือ่ น�ำไปสู่
สิง่ เสพติดอืน่ ทีร่ า้ ยแรงกว่า จากการวิจยั ในหลายๆ ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย พบว่า ผู้ท่ตี ิดสิ่งเสพติดอื่น เช่น เหล้า
เฮโรอีน รวมทั้ง ฝิ่น หรือ กัญชา เฮโรอีน และ โคเคน
ล้วนแต่เริม่ จากการติดบุหรีก่ อ่ นทัง้ สิน้ โดยวัยรุน่ ทีต่ ดิ เหล้า
ร้อยละ 62 เริม่ จากติดบุหรีก่ ่อน วัยรุ่นทีต่ ดิ ฝิ่น และ กัญชา
ร้อยละ 75 เริ่มจากติดบุหรี่ก่อน วัยรุ่นที่ติดเฮโรอีน และ
โคเคน ร้อยละ 95 เริ่มจากติดบุหรี่ก่อน

47

วารสารพยาบาล ปีที่ 67(1), 46-52, 2561

Thai Journal of Nursing, 67(1), 46-52, 2018

พัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้คิดค้น
แนวทางการลดเลิกบุหรีด่ ้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้าซึง่
เป็นศาสตร์ทถี่ อื ก�ำเนิดมาจากชาวอียปิ ต์ และชาวจีนโบราณ
มากว่า 5,000 ปีมาแล้ว ได้แพร่หลายไปยังหลายๆ ประเทศ
ในเวลาต่อมา และเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 15 ปีมาแล้ว
การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นการเชื่อมโยงไปยังอวัยวะ
ส�ำคัญของร่างกายเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่กระทบ
ต่อเนือ่ งและการปรับสมดุลส่งผลให้เกิดการฟืน้ ฟูและผลักดัน
ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงสมดุลขึน้ ศาสตร์นไี้ ด้ถกู น�ำมาประยุกต์
ใช้กบั ผูต้ อ้ งการเลิกบุหรีโ่ ดยมีหลักคิดทางวิชาการเกีย่ วกับ
สารเสพติด กล่าวคือ สารนิโคติน เป็นสารหลักทีไ่ ปกระตุ้น
การท�ำงานของสมองให้หลั่งสารเคมีออกมา เมื่อหลั่งสาร
เคมีออกมาแล้วจะท�ำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าในคนที่
สูบบุหรี่จัด จะเห็นว่าคนที่สูบบุหรี่จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้น
เรือ่ ยๆ ดังนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการเลิกบุหรีอ่ าจทรมานใจกับสารพัด
วิธีในการเลิกบุหรี่ จากการศึกษาของ อัมพร กรอบทอง,
ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ และทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์ (2558)
ทีม่ กี ารนวดกดจุดสะท้อนเท้ารักษาผูป้ ว่ ยติดบุหรี่ ในคลินกิ
ฟ้าใส ในผู้สูบบุหรี่ 74 คน พบว่า สามารถท�ำให้ผู้สูบบุหรี่
ในกลุม่ ทดลองเลิกบุหรีไ่ ด้รอ้ ยละ 47.60 ด้วยเหตุนไี้ ด้มกี าร

ประยุกต์ใช้ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อเลิกบุหรี่
และเริม่ มีการเปิดให้บริการในสถานพยาบาลบางแห่ง เช่น
สถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ท่ตี ้องการ
เลิกบุหรี่ ผูว้ จิ ยั จึงได้น�ำการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่
มาใช้ในการวิจัยนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่
ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของนักเรียน ในโรงเรียนสาย
ธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของนักเรียน ระหว่างก่อนและ
ภายหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่

สมมติฐานการวิจัย

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การเลิกบุหรีข่ องนักเรียน ในโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัด
ราชบุรี
กรอบแนวคิดของการวิจัย เขียนความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษาได้ดังนี้

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่

พฤติกรรมการเลิกบุหรี่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือวิจัย
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ประกอบ
ด้วย ข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ มีจำ� นวน 10 ข้อ ได้แก่ การสูบบุหรี่
ในปัจจุบนั ปริมาณการสูบ ชนิดของบุหรี่ที่สูบ ระยะเวลา
ที่สูบ และสาเหตุที่สูบ จ�ำแนกเป็น เลิกสูบ สูบลดลง สูบ
เท่าเดิม สูบมากขึ้นและเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่
2. แบบทดสอบการติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์
สตอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน [Fagerstrom test
for nicotine dependence] (กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนัก

ชนิ ด ของการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ นักเรียนที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
สายธรรมจันทร์ อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน
80 คน
		 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่สูบบุหรี่ทมี่ ีความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการตลอดการวิจัย จ�ำนวน 30 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง
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ควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2560) มีจำ� นวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม
10 แปลผลคะแนนดังนี้ 0-3 คะแนน หมายถึง ไม่นบั ว่าติด
สารนิโคติน, 4-5 คะแนน หมายถึง ติดสารนิโคตินในระดับ
ปานกลาง, 6-7 คะแนน หมายถึง ติดสารนิโคตินในระดับ
ปานกลาง และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็น
ติดสารนิโคตินในระดับสูง, 8-9 คะแนน หมายถึง ติดสาร
นิโคตินในระดับสูง และ 10 คะแนน หมายถึง ติดสาร
นิโคตินในระดับสูงมาก
3. การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ ใช้ของธนัท
ดลอัมพรพิศุทธิ์ (2560)
4. เครือ่ ง MicroCO Meter วัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์
จากลมหายใจออก (pCO) หน่วยวัดเป็น ppm การแปลผล
ค่า CO เท่ากับ 0-6 หมายถึง ไม่สูบบุหรี่, 7-10 สูบบุหรี่
เล็กน้อย, 11-72 สูบบุหรี่อย่างหนัก, มากกว่า 72 ติดบุหรี่
ในระดับอันตราย (ศิวนารถ เรียนลึก, 2560).
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
12 เดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั
ได้รบั อนุญาตท�ำวิจยั จากผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลราชบุรี
และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ตามหนังสือ
เลขที่ ศธ.04238.13/572 และได้รบั การยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยจากนักเรียนผู้สูบบุหรี่
ในการด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะผู้วจิ ยั เชิญวิทยากรมาจัดอบรมให้ความรู้
สร้างความตระหนัก เรื่องพิษภัยบุหรี่ให้แก่นักเรียนที่สูบ
บุหรี่ จ�ำนวน 30 คน และนักเรียนแกนน�ำ จ�ำนวน 30 คน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
ระหว่าง เวลา 9.00-12.00 น.
2. คณะผูว้ จิ ยั เชิญวิทยากรมาจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเรือ่ งการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ ให้แก่ แกนน�ำ
นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ�ำนวน
3 ชั่วโมง ระหว่าง เวลา 13.00-16.00 น. อธิบายแนวทาง

การสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ และการบันทึกพฤติกรรมการเลิก
บุหรี่ แกนน�ำนักเรียนได้รบั การประเมินความรู้ และทักษะ
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ ภายหลังการอบรม
ทีต่ อ้ งผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
จะต้องฝึกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติได้
3. คณะผูว้ จิ ยั และบุคลากรจากโรงพยาบาลราชบุรี
ประเมินการติดบุหรีโ่ ดยใช้แบบทดสอบการติดบุหรี่ วัดค่า
คาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจออก ของนักเรียนที่
สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ�ำนวน
1 ชั่วโมง ระหว่าง เวลา 8.00-9.00 น.
4. แกนน�ำนักเรียนทีผ่ า่ นการอบรมการนวดกดจุด
สะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ จ�ำนวน 30 คน จับคู่ท�ำการนวดกด
จุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ให้แก่นักเรียนที่สูบบุหรี่ จ�ำนวน
30 คน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ
20 นาที ณ ห้องระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสายธรรม
จันทร์
5. คณะผู้วิจัย และแกนน�ำนักเรียน ประเมิน
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ และเป่าปอดวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์
ในลมหายใจออก ในระยะเวลา 10 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน
และ 6 เดือน ณ ห้องระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
สายธรรมจันทร์
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ และร้อยละ

ผลการวิจัย มีดังนี้

1. นักเรียนที่สูบบุหรี่ร้อยละ 96.67 เป็นเพศชาย
มีเพียง ร้อยละ 3.33 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 33.33 มีอายุอยู่ระหว่าง
10-15 ปี ร้อยละ 30 ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
5 เท่ากัน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 1 และ 6 มีร้อยละ
23.34, 13.33 และ 3.33 ตามล�ำดับ นักเรียน มีพฤติกรรม
สูบบุหรีเ่ ป็นประจ�ำทุกวัน ร้อยละ 83.33 และร้อยละ 16.67
สูบเป็นครั้งคราว ร้อยละ 53.33 สูบบุหรี่ต่อวัน 1-5 มวน
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ร้อยละ 33.34 สูบ 6-10 มวน ร้อยละ 6.67 สูบ 11-15 มวน
ส่วน 16-20 มวน และ มากกว่า 20 มวน พบ ร้อยละ 3.33
เท่ากัน ทุกคนสูบบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน ร้อยละ 53.33
สูบบุหรี่ มานาน 1-5 ปี รองลงมา ร้อยละ 46.67 สูบ
มานาน 6-10 ปี สาเหตุที่สูบบุหรี่ครั้งแรก ได้แก่ อยากลอง
(36.67%) และสูบตามเพื่อน (36.67%) เครียด (20.00%)
และ เหงา (6.66%) ผู้ไม่เคยเลิกมาก่อนมี ร้อยละ 60 และ
เคยเลิกมาก่อนมี ร้อยละ 40 สาเหตุที่กลับมาสูบใหม่
พบว่า ร้อยละ 73.33 มีกลุ่มเพื่อนสูบ รองลงมา ร้อยละ
16.67 คือ เครียด และ ร้อยละ 10.00 มีอาการอยากบุหรี่
ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ ร้อยละ 36.67 จะเลิกใน
30 วันข้างหน้า ร้อยละ 23.33 จะเลิกใน 6 เดือนข้างหน้า
ร้อยละ 16.67 จะเลิกใน 7 วันข้างหน้า และคิดจะเลิก
แต่ไม่มกี �ำหนดเวลาที่แน่นอนมีเพียง ร้อยละ 3.33 จะเลิก
ทันทีวนั นี้ และยังไม่คดิ ที่จะเลิกบุหรี่เลย มีร้อยละ 23.33
เหตุผลในการเลิก ร้อยละ 36.67 คิดว่าเสียค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 26.67 สังคมรังเกียจ ร้อยละ 16.67 อยากเป็นแบบ
อย่างที่ดี ร้อยละ 13.33 ครอบครัวขอร้องให้เลิก และ

ร้อยละ 6.67 มีปัญหาสุขภาพ
การประเมินระดับการติดนิโคติน พบว่า ร้อยละ
60.00 ไม่ติดสารนิโคติน ร้อยละ 26.67 ติดนิโคตินระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 13.33 ติดนิโคตินระดับค่อนข้างสูง
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
การเลิกบุหรี่ของนักเรียน ระหว่างก่อนและภายหลังได้รบั
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ พบว่าภายหลังการนวด
กดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ครบ 10 วัน นักเรียนที่สูบบุหรี่
ร้อยละ 36.6 เลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 63.34 สูบลดลง และ
ไม่มีผู้กลับมาสูบใหม่ (ตาราง 1) นักเรียนที่สูบบุหรี่
ร้อยละ 60 ตกลงว่าจะไม่กลับไปสูบอีก ร้อยละ 90 รายงาน
ว่ารสชาติ และกลิ่นบุหรี่จืดลง (ตาราง 2) การสูบบุหรี่
ลดลงจาก 5.67 มวนต่อวันในระยะก่อนการทดลอง เหลือ
2.53 มวนต่อวัน
ภายหลังการได้รับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิก
บุหรี่ครบ 10 วัน ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ใน
ลมหายใจออก ก่อนการนวดถึงนวดครบ 6 เดือนอยูใ่ นช่วง
5.87 ถึง 4.60 ซึ่งหมายถึงไม่สูบบุหรี่ (ตาราง 3)

ตาราง 1 จ�ำนวน (f) และร้อยละ (%)ของนักเรียนจ�ำแนกตามพฤติกรรมการเลิกบุหรี่และระยะเวลาที่นวด (n = 30 )
พฤติกรรมการเลิกบุหรี่/ระยะเวลาที่นวด
ครบ 10 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน

เลิกสูบ
f (%)
11 (36.66)
10 (33.33)
8 (26.67)
6 (20.00)
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สูบลดลง
f (%)
19 (63.34)
19 (63.34)
19 (63.34)
19 (63.34)

เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่
f (%)
0 (00.00)
1 (03.33)
3 (10.00)
5 (16.66)
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ตาราง 2 จ�ำนวน (f) และร้อยละ (%) ของนักเรียน จ�ำแนกตามรสชาติบหุ รี่ กลิน่ บุหรี่ และความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่
เมื่อนวดครบ 10 วัน (n = 30)
การสูบบุหรี		
่
รสชาติบุหรี่
เปลี่ยนไปแบบจืดลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
กลิ่นบุหรี่
กลิ่นอ่อน/จางกว่าเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่
จะไม่กลับไปสูบอีก
ไม่แน่ใจ/อาจกลับไปสูบอีก

f
27
3
27
3
18
12

%
90.00
10.00
90.00
10.00
60.00
40.00

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ปริมาณการสูบบุหรี่ และค่าเฉลีย่ คาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก จ�ำแนกตามระยะเวลาทีน่ วด
(n = 30)
ระยะเวลาที่นวด
ก่อนการนวด
นวดครบ 10 วัน
นวดครบ 1 เดือน
นวดครบ 3 เดือน
นวดครบ 6 เดือน

ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่
(มวน/วัน)
5.67
2.53
1.87
2.33
2.00

ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก
(ppm)
5.87
5.60
5.03
4.97
4.60

โดยสรุปการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการเลิกบุหรีของนักเรียน ในโรงเรียนสายธรรม
จันทร์ จังหวัดราชบุรโี ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะสิน้ สุดการ
นวดครบ 10 วัน

การเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย และ
สนับสนุนประสิทธิผลของ การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิก
บุหรี่ แม้ว่าการวิจัยนี้ ยังไม่ได้ผลในนักเรียนทุกคน อาจ
เนื่องจากระยะที่ทดลอง10 วันน่าจะน้อยไป

การอภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

ภายหลังการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ครบ
10 วัน นักเรียนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 36.66 เลิกสูบบุหรี่ และ
ร้อยละ 63.34 สูบลดลง ร้อยละ 60 จะไม่กลับไปสูบอีก
ชีบ้ ง่ ว่าการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม

ควรน�ำการกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรีไ่ ปใช้ในนักเรียน
ที่สูบบุหรี่เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในนักเรียน และศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการทดลอง
ให้นานขึ้น และต่อเนื่อง
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