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บทคัดย่อ

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ที่จะส่งเสริมให้โรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ท�ำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ความพิการและอันตรายถึงชีวิตได้ บทความนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างส�ำเร็จ ตามบทบาทหน้าที่พยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
และตติยภูมิ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, การช่วยเลิกบุหรี่, โรคเรื้อรัง

Abstract

Smoking is a major risk factor for patients with non-communicable disease. Especially, patients with
hypertension and diabetes mellitus whose could raise the severity of high blood pressure, high blood sugar level and
could lead to disability and death. The objective of this article is to propose a quit smoking guideline for patients
with non-communicable disease in primary care, secondary care and tertiary care regarding community nurse
practitioner roles. This guideline application can reduce severity and complications of those non-communicable
diseases. Then, a better quality of life among patients with non-communicable disease can be promoted.
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บทน�ำ

และผู้ป่วยต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ งรวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม และการ
สูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ท�ำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (อรสา พันธ์ภักดี, 2560) จาก
รายงานขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2018 พบว่า มีผปู้ ว่ ย
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โรคเรือ้ รังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 34
(WHO, 2018) และจากการส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย
โดยการตรวจร่างกาย พบว่า ประชากรไทยทีเ่ จ็บป่วยด้วย
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรีอ่ ยู่ โดยพบว่า
ผูป้ ว่ ยทีเ่ จ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังสูบบุหรีม่ ากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
คิดเป็นร้อยละ 20.4 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็น
ร้อยละ 13.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 8.8 (วิชยั เอกพลากร, 2559)
จากผลการส�ำรวจความชุกของการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงจากการตรวจหาโคตินนี ใน
ปัสสาวะ พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 25 (พิมพร
จินดาค�ำ, กันยารัตน์ เจนป่า, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล,
จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, และลิ่มทอง พรหมดี, 2561) โดย
ในควันบุหรีภ่ ายหลังจากการเผาไหม้แล้ว มีสารพิษมากกว่า
7,000 ชนิด เป็นสารพิษต่อร่างกาย 250 ชนิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนิโคติน สารหนู เบนซิน แคดเมียม ตะกั่ว
เมโทรพรีน และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่จะส่งผลต่อ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น สมอง หัวใจและหลอดเลือด
เป็นต้น ทัง้ นีเ้ มือ่ ผูท้ เี่ จ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังอยูแ่ ล้ว
จะส่งผลให้โรครักษาหายยากขึ้น รวมไปถึงเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงสูบบุหรี่ จะส่งผลให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น
5-10 มิลลิเมตรปรอท เลือดมีความเข้มข้น ชีพจรเต้น
เร็วขึ้น ผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบ และเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ถึง 4 เท่า และในผู้ป่วยโรค

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การสูบบุหรี่ท�ำให้
ความรุนแรงของโรคเพิม่ ขึน้ เช่น ท�ำให้ระดับความดันโลหิต
สูงขึ้น 5-10 มิลลิเมตรปรอท ระดับน�้ำตาลและไขมันไม่ดี
(Low density lipoprotein [LDL])ในเลือดสูงขึ้น เป็นต้น
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2560) และอาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค จนถึงเกิดความพิการและเสียชีวติ
ได้ การช่วยเหลือให้ผปู้ ่วยโรคเรือ้ รังให้สามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ จึงมีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกับการดูแลบุคคล
ทัว่ ไป เนือ่ งจากปัจจัยด้านสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน พยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนเป็นผู้ให้บริการสุขภาพในการประเมิน
ภาวะสุขภาพเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของผู้ป่วยร่วมกับทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา
นักสุขศึกษา เป็นต้น บทบาทพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนจึง
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการประเมินภาวะสุขภาพเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย รวม
ไปถึงความพร้อมของผูป้ ว่ ยในการเลิกสูบบุหรี่ เพือ่ น�ำข้อมูล
ดังกล่าวส่งต่อไปยังทีมสุขภาพ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การช่วยเหลือ
ในการเลิกสูบบุหรี่และลดความรุนแรงของโรคได้อย่าง
เหมาะสม บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอ
แนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถเลิกสูบ
บุหรีต่ ามบทบาทหน้าทีพ่ ยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน และเป็น
แนวทางให้พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ สามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ

การสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable
disease [NCD]) คือผูท้ เ่ี จ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลม
โป่งพอง โรคมะเร็ง โรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม เมือ่ เกิดการเจ็บป่วย
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เบาหวานสูบบุหรี่ ส่งผลให้มอี าการชาปลายมือปลายเท้า
จากการไหลเวียนเลือดช้าลง ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
ตาพร่ามัว และไตวาย จากสารพิษในควันบุหรี่ และเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และเท้าได้ และใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สูบบุหรี่ สารพิษในควันบุหรี่
จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น และเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2560)

ผูป้ ว่ ยสามารถเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อย 6 เดือน
ซึ่งในระยะนี้ผู้ป่วยที่สามารถกลับไปสูบบุหรี่ซ�้ำ จึงควรให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ย โดยใช้หลัก 5D (กรองจิต วาทีสาธกกิจ,
2552) ในการป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ�้ำได้ ดังนี้
D1: Delay เลือ่ นเวลาออกไปเมือ่ มีอาการอยากสูบ
บุหรี่ โดยไม่สูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบบุหรี่ โดยการยืดเวลา
ออกไป ประมาณ 3-5 นาที ความรู้สกึ อยากบุหรี่จะลดลง
หรือหายไป
D2: Deep breath สูดหายใจเข้า-ออกลึก ๆ เมื่อมี
การอยากสูบบุหรี่
D3: Drink water ดืม่ น�ำ้ เปล่าเมือ่ มีอาการอยากสูบ
บุหรี่ (ในกรณีทไี่ ม่มขี อ้ จ�ำกัดในการดืม่ น�ำ้ ) โดยดืม่ น�ำ้ อย่าง
ช้า ๆ จิบน�ำ้ หรืออมน�ำ้ เพือ่ คลายความหงุดหงิดเมือ่ อยาก
สูบบุหรี่
D4: Do something else หากิจกรรมอื่นท�ำ เมื่อมี
การอยากสูบบุหรี่
D5: Destination ตอกย�้ำกับตนเองให้สามารถเลิก
สูบบุหรี่ให้สำ� เร็จ และนึกถึงผลดีท่จี ะเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว บุคคลรอบข้าง และสังคม
ระยะที่ 6 ระยะเลิกได้ส�ำเร็จ (Termination) ผู้ป่วย
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ติดต่อกันนาน 1 ปี และสามารถ
เลิกได้ส�ำเร็จ
ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ อาจมีโอกาส
หวนกลับมาสูบซ�ำ้ ได้ (Relapse) โดยระดับความพร้อมอาจ
กลับไประยะเริ่มต้น คือ กลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง และไม่มี
ความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่อีกครั้ง
การประเมินความพร้อมของผูป้ ว่ ยเป็นกระบวนการ
พยาบาลเบื้องต้น เพื่อทราบถึงระดับความพร้อมที่จะเลิก
สูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่ละรายซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไป เมื่อมีการประเมินและทราบถึงระดับ
ความพร้อมของผูป้ ว่ ยแล้ว จึงน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผน
การให้การช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ต่อไป

การประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรีข่ อง
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การด�ำเนินการช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเลิก
บุหรี่ พยาบาลควรมีการประเมินความพร้อมในการเลิกสูบ
บุหรี่ของผู้ป่วย เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้การ
ช่วยเหลือขัน้ ต่อไป โดยการประเมินความพร้อมใช้แนวคิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transtheoretical Model of
Behavioral Change) แบ่งออกเป็น 6 ระยะ (Prochaska &
Velicer, 1997) ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะไม่คดิ เลิกสูบบุหรี่ (Pre-Contemplation)
ผู้ป่วยจะไม่เห็นความส�ำคัญ ไม่ตระหนักที่จะเลิกสูบบุหรี่
และไม่มคี วามคิดทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ ภายใน 6 เดือนข้างหน้า
ระยะที่ 2 ระยะลังเลใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ (Contemplation)
ผู้ป่วยจะเริ่มคิด พิจารณา ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การเลิกสูบบุหรี่ ภายใน 6 เดือนข้างหน้า
ระยะที่ 3 ระยะเตรียมความพร้อมในการเลิกสูบ
บุหรี่ (Preparation) ผู้ป่วยมีความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่และมี
ความพร้อมในการทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ ภายใน 1 เดือนข้างหน้า
รวมไปถึงมีประวัตกิ ารเลิกสูบบุหรีม่ าแล้ว อย่างน้อย 1 ครัง้
ระยะที่ 4 ระยะลงมือปฏิบัติในการเลิกสูบบุหรี่
(Action) ผู้ป่วยจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรี่ โดยบางรายสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ บางรายอาจลด
จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันลง หรือบางรายอาจยืดเวลา
การสูบบุหรี่มวนแรก เป็นต้น
ระยะที่ 5 ระยะคงไว้ซงึ่ การเลิกสูบบุหรี่ (Maintenance)
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ความสอดคล้องกับระยะของความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่
จากการประเมิน A2 (Assess) เพื่อน�ำไปสู่การช่วยเหลือที่
เหมาะสมต่อไป การให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมกับความ
พร้อมของการเลิกสูบบุหรีน่ นั้ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีระยะของความพร้อมในระยะไม่คดิ เลิกสูบบุหรี่ ระยะ
นี้ควรสร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยเห็นถึงอันตราย และ
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อโรคที่ผู้ป่วยเป็น และระยะ
ลังเลใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ ระยะนี้ควรสร้างแรงจูงใจ และ
ท�ำให้ผู้ป่วยทราบถึงข้อดีของการเลิกสูบบุหรี่ และข้อเสีย
ของการสูบบุหรี่ต่อไป
การให้คำ� แนะน�ำแก่ผู้ป่วยให้มคี วามตระหนักและ
การสร้างแรงจูงใจในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สามารถปฏิบัติ
ได้โดยใช้หลัก 5R (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552) ดังนี้
R1: Relevant (การหาความสัมพันธ์) โดยการอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่กับโรคที่ผู้ป่วยเป็น หรือ
ชีใ้ ห้เห็นถึงสิง่ กระตุน้ ทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยยังไม่สามารถ
เลิกสูบบุหรี่หรือยังลังเลใจในการเลิกสูบบุหรี่ได้ เช่น การ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเมื่อไม่สูบบุหรี่ ผลดีต่อสุขภาพ
ตนเอง เป็นต้น
R2: Risk (การหาความเสีย่ ง) โดยการให้คำ� แนะน�ำ
แก่ผ้ปู ่วยเกีย่ วกับอันตรายของการสูบบุหรี่ ความเสีย่ งและ
ความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวเมื่อผู้ป่วยยังสูบบุหรี่อยู่ท้งั ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
R3: Reward (การนึกถึงรางวัล) โดยให้ผู้ป่วยนึกถึง
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น และความรุนแรงของโรคที่ลดลง เมื่อ
ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ การมีอายุที่ยืนยาว และค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล
R4: Roadblock (การค้นหาอุปสรรค) ในกรณีที่ยัง
ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่หรือยังมีความลังเลใจอยู่ กระตุ้น
ให้ผู้ป่วยค้นหาอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
ส�ำเร็จ เช่น ความเครียด ความเคยชิน และสภาพแวดล้อม

ขัน้ ตอนการช่วยเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง

เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เกิดการเจ็บป่วย
หรือมีความผิดปกติของร่างกายแล้ว การช่วยเลิกสูบบุหรี่
จึงมีความเฉพาะเจาะจงในการเพิ่มความตระหนัก ความ
เสีย่ ง และผลกระทบของบุหรีต่ อ่ โรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็น โดยมีหลัก
การช่วยเหลือตามหลัก 5A ดังนี้ (Fiore et al., 1996 อ้าง
ถึงใน อรสา พันธ์ภักดี, 2559)
A1: Ask (การซักถาม) เป็นการซักประวัติผู้ป่วย
เกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย ควร
สอบถามทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ ทั้งการสูบเองและ
การได้รบั ควันบุหรี่จากผู้อ่นื
A2: Assess (การประเมิน) เป็นการประเมินระยะ
ความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงการประเมินระดับ
ความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน โดยใช้แบบประเมิน
การติดนิโคตินของ FagerströÖm (Heatherton, Kozlowski,
Frecker, & FagerströÖm, 1991) ข้อค�ำถามมีจ�ำนวน 6 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็นค�ำถามเกี่ยวกับจ�ำนวนมวน
บุหรี่ที่สูบต่อวัน (3 คะแนน) หลังตื่นนอนสูบบุหรี่มวนแรก
เมื่อไหร่ (3 คะแนน) ท่านสูบบุหรี่จัดในชั่วโมงแรกหลัง
ตืน่ นอน (2 คะแนน) บุหรีม่ วนไหนทีเ่ ลิกยากทีส่ ดุ (1 คะแนน)
ท่านรู้สึกอึดอัด กระวนกระวาย เมื่อต้องอยู่ในที่ที่ห้าม
สูบบุหรี่ (1 คะแนน) และท่านยังต้องสูบบุหรี่ แม้จะป่วย
นอนพักในโรงพยาบาล (1 คะแนน)
การแปลผลระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน
ใช้เกณฑ์คะแนนรวม ดังนี้ 0-2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ต�ำ่ มาก 3-4 คะแนน หมายถึ งระดับต�ำ่ 5 คะแนน หมายถึง
ระดับปานกลาง 6-7 คะแนน หมายถึง ระดับสูง และ 8-10
คะแนน หมายถึง ระดับสูงมาก
A3: Advise (การให้คำ� แนะน�ำ) เมื่อพบว่าผู้ป่วยยัง
มีพฤติกรรมสูบบุหรีอ่ ยู่ การพยาบาลโดยการให้คำ� แนะน�ำ
แก่ผปู้ ว่ ยจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญก่อนการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม
การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยในการเลิกสูบบุหรี่นั้น ควรมี
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เป็นต้น

ส่วนร่วมในการช่วยเลิกบุหรีร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ยด้วย เพือ่ เป็นการ
สร้างความเข้าใจถึงอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเกิด
ขึน้ หลังการเลิกสูบบุหรี่ เช่น หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย ก้าวร้าว
เป็นต้น และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป
A5: Arrange Follow up (การติดตามผล) ควรติดตาม
ผู้ป่วยหลังวันที่เลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ 3 วัน 7 วัน 14 วัน
1 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552)
โดยการให้คำ� ปรึกษา ให้ก�ำลังใจ ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่
และป้องกันการหวนกลับไปสูบซ�้ำอีกครั้ง

R5: Repetition (การกระท�ำซ�้ำ) เป็นการซักถาม
สร้างแรงจูงใจ และให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ยทุกครัง้ ทีพ่ บผูป้ ว่ ยหรือ
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า
พยาบาลมีความใส่ใจและห่วงใยสุขภาพผู้ป่วย อาจส่งผล
ให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
A4: Assist (การให้ช่วยเหลือ) การให้การช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยให้สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้นนั้ ส่วนใหญ่แล้วผูป้ ว่ ยจะ
มีความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ ดังนี้
ระยะเตรียมความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ ควรเน้น
ให้ผู้ป่วยก�ำหนดวันในการเลิกสูบบุหรี่ และวางแผนหาวิธี
การเลิกสูบบุหรีท่ เี่ หมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยบาง
รายอาจมีประวัติในการเลิกสูบบุหรี่ได้ ควรค้นหาปัญหา
และอุปสรรคของการหวนกลับมาสูบบุหรีอ่ กี ครัง้ และน�ำมา
แก้ไขเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในครั้งนี้
ระยะลงมือปฏิบตั ใิ นการเลิกสูบบุหรี่ ระยะนีผ้ ้ปู ่วย
สามารถเริม่ การเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ ควรให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ย ชืน่ ชม
กับความส�ำเร็จทีผ่ ้ปู ่วยสามารถเลิกสูบบุหรีห่ รือลดจ�ำนวน
มวนบุหรี่ได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการถอนนิโคติน (Nicotine
withdrawal) จากการเลิกสูบบุหรี่อย่างเฉียบพลัน จะมี
อาการหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี เครียด ซึมเศร้า ไม่มีแรง
หิวบ่อย เนื่องสารสารนิโคตินในสมองลดลง ท�ำให้ผู้ที่เคย
เลิกสูบบุหรีก่ ลับไปสูบบุหรีอ่ กี ครัง้ พยาบาลควรให้คำ� แนะน�ำ
เกีย่ วกับอาการถอนนิโคตินและการดูแลตนเองเมือ่ มีอาการ
ถอนนิโคติน
ระยะคงไว้ซงึ่ การเลิกสูบบุหรี่ และระยะเลิกได้สำ� เร็จ
ระยะนี้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 เดือน
หรือ 1 ปีขึ้น สิ่งส�ำคัญที่สุด คือการป้องกันการหวนกลับ
ไปสูบบุหรี่อีกครั้ง พยาบาลควรชื่นชม ให้ก�ำลังใจ สร้าง
แรงจูงใจอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันการหวนกลับไปสูบซ�ำ้
และให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่
นั้น ควรให้ครอบครัวหรือบุคคลส�ำคัญของผู้ป่วยเข้ามามี

การช่วยผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในการเลิกสูบบุหรีต่ าม
บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีความส�ำคัญในการให้
บริการสุขภาพแก่ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง สภาการพยาบาลได้ประกาศให้การพยาบาล
อนามัยชุมชนเป็นสาขาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง โดย
หนึง่ สมรรถนะทีส่ ำ� คัญคือ มีความสามารถในการดูแลและ
ให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ วัยรุ่น
ผูส้ งู อายุ และกลุม่ อืน่ ในชุมชนทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน (สภาการ
พยาบาล, 2552) จึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะทางการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการ
เกิดโรค การรักษา พยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับ
ความสามารถทางเวชปฏิบตั ิ เพือ่ แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
ของผู้ป่วย (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 2557) การช่วยให้
ผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังให้สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ จึงเป็น
บทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ทั้ง
ในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผ้ปู ่วยมีกำ� ลังใจการ
เลิกสูบบุหรี่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่า
การให้คำ� ปรึกษาแบบเข้มข้น (Intensive counselling) สามารถ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังเลิกบุหรีไ่ ด้สำ� เร็จ (สุนดิ า ปรีชาวงษ์,
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ฟอระดี นุชส่งสิน, และศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, 2558;
Christman & Bingham, 2012; Andrews, Tingen, &
Harper, 1999) เน้นให้ผู้ป่วยฝึกทักษะในการเลิกสูบบุหรี่
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการค้นหา
แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ เน้นย�้ำการเลิกสูบบุหรี่อย่าง
แท้จริง ทบทวนประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่ที่ผ่านมา
ผลกระทบของการสูบบุหรีต่ อ่ โรคประจ�ำตัวทีเ่ ป็น ผลดีของ
การเลิกสูบบุหรี่ ปัจจัยกระตุน้ ให้กลับไปสูบซ�ำ้ และร่วมกัน
หาแนวทางเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการ
เลิกสูบบุหรี่ (สุทศั น์ รุง่ เรืองหิรญ
ั ญา และสุรจิต สุนทรธรรม,
2555) นอกจากนี้ยังพบว่า การช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้ความ
สามารถของตนเอง และการได้รบั การสนับสนุนในการเลิก

สูบบุหรี่ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการช่วยให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ (อรพินท์ ขันแข็ง
และสมสมัย รัตนกรีฑากุล, 2562)
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันออกไป ท�ำให้
การช่วยเลิกบุหรีม่ คี วามแตกต่างกันเช่นกัน สามารถจ�ำแนก
ออกเป็นระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ร่วมกับ
แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดโรคเสพติดบุหรี่ พ.ศ. 2555
ส�ำหรับพยาบาล (สุทศั น์ รุง่ เรืองหิรญ
ั ญา และสุรจิต สุนทร
ธรรม, 2555) และแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ช่วยเลิกบุหรี่
(อรสา พันธ์ภกั ดี, 2559) ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการช่วยเลิกบุหรี่ ในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ
		 และระดับตติยภูมิ
ระดับปฐมภูมิ

ระดับทุติยภูมิ

ระดับตติยภูมิ

1. ซักประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
(A1: Ask)
2. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยใน
การเลิกสูบบุหรีแ่ ละระดับความรุนแรง
ของการเสพติดบุหรี่ (A2: Assess)
3. ให้คำ� แนะน�ำแบบเข้มข้นแก่ผปู้ ว่ ย
ในการเลิกสูบบุหรี่ ตามระดับความ
พร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ และสร้างแรง
จูงใจให้แก่ผู้ป่วย (A3: Advice)
4. ช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีความ
พร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ และแนะน�ำ
เทคนิคการช่วยเลิกสูบบุหรี่ให้เหมาะ
สมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่น การลด
จ�ำนวนมวนบุหรี่ การใช้มะนาว/ลูกอม/
สมุนไพร ช่วยเลิกบุหรี่ การใช้น�้ำยา

1. ซักประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
(A1: Ask)
2. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยใน
การเลิกสูบบุหรีแ่ ละระดับความรุนแรง
ของการเสพติดบุหรี่ (A2: Assess)
3. ให้คำ� แนะน�ำแบบกระชับแก่ผปู้ ว่ ย
ในการเลิกสูบบุหรี่ตามระดับความ
พร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ (A3: Advice)

1. ซักประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
(A1: Ask)
2. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยใน
การเลิกสูบบุหรีแ่ ละระดับความรุนแรง
ของการเสพติดบุหรี่ (A2: Assess)
3. หากพบว่าผู้ป่วยมีความพร้อมใน
การเลิกสูบบุหรี่ ควรให้คำ� แนะน�ำใน
การเลิกสูบบุหรีแ่ ก่ผปู้ ว่ ยแบบกระชับ
(A3: Advice) และส่งต่อคลินกิ เลิกบุหรี่
4. กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยอยูใ่ นโรงพยาบาลระยะ
สั้นและหรือไม่มีคลินิกช่วยเลิกบุหรี่
ซักประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
(A1: Ask)
ประเมินความพร้อมของผูป้ ว่ ยในการ
เลิกสูบบุหรีแ่ ละระดับความรุนแรงของ

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วย
มีความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ โดย
การแนะน�ำเทคนิคการช่วยเลิกสูบบุหรี่
ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละบุคคล เช่น
การลดจ�ำนวนมวนบุหรี่ การใช้มะนาว/
ลูกอม/สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ การใช้
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ระดับปฐมภูมิ
บ้วนปากเลิกบุหรี่ เป็นต้น
(A4: Assist)
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ระดับทุติยภูมิ

ระดับตติยภูมิ

น�้ำยาบ้วนปาก เลบุหรี่ เป็นต้น
(A4: Assist)

การเสพติดบุหรี่
(A2: Assess)
ให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับแก่ผู้ป่วยใน
การเลิกสูบบุหรีต่ ามระดับความพร้อม
ในการเลิกสูบบุหรี่
(A3: Advice)
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความพร้อม
ในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการแนะน�ำ
เทคนิคการช่วยเลิกสูบบุหรี่ให้เหมาะ
สมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่น การลด
จ�ำนวนมวนบุหรี่ การใช้มะนาว/ลูกอม/
สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ การใช้นำ�้ ยาบ้วน
ปากเลิกบุหรี่ เป็นต้น
(A4: Assist)
5. ติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ เมื่อ
5. หากผู้ป่วยมีการมาพบแพทย์ตาม 5. ติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่
ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด หรือ การเยีย่ ม นัด ควรมีการประเมินผลการเลิกสูบ เมื่อผู้ป่วยมาตรวจตาม ได้แก่
บ้านผู้ป่วย ได้แก่ 3 วัน 7 วัน 14 วัน บุหรี่ของผู้ป่วยด้วย
3 วัน 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 6 เดือน
1 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี หลังผู้ป่วย
(A5: Arrange Follow up)
และ 1 ปี หลังผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่
เลิกสูบบุหรี่
(A5: Arrange Follow up)
(A5: Arrange Follow up)
หากพบว่าผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ไม่ส�ำเร็จ
ส่งต่อคลินิกช่วยเลิกบุหรี่

บทสรุป

การให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
ส�ำเร็จนั้น เป็นบทบาทอิสระที่พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ร่วมกับทีมสุขภาพอืน่ การประเมินภาวะ
สุขภาพเบื้องต้น เกี่ยวกับความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่
ประวัติการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อน�ำไปสู่การช่วยเหลือตาม

หลัก 5A, 5R และ 5D ได้อย่างส�ำเร็จ และสามารถน�ำข้อมูล
ดังกล่าวส่งต่อไปยังทีมสุขภาพ เพือ่ ให้การช่วยเหลือผู้ปว่ ย
ต่อไป พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การให้การพยาบาลเวชปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับผูป้ ว่ ยแต่ละราย เพือ่ ช่วยให้โรคทีเ่ ป็นทุเลาลง ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังสามารถอยู่กบั โรคที่เป็นได้อย่างมีความสุข
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