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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมช่วยเลิกบุหรีข่ องพนักงานในสถานประกอบการ
จังหวัดนครปฐม เครื่องมือวิจัยได้แก่โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ตามแนวปฏิบัติการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ
แบบประเมินภาวะติดนิโคติน แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรีท่ ไี่ ด้ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน และเครื่อง piCO™ Smokerlyzer กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 93 ราย
ได้มีการจัดอบรมและกิจกรรมกลุ่มบ�ำบัดจ�ำนวน 1 ครั้ง และติดตามหลังอบรมจ�ำนวน 6 ครั้ง ในวันที่ 3, 7, 14, 1 เดือน,
2 เดือนและ 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้โปรแกรม ฯ
พนักงานมีระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ใน
ลมหายใจออกลดลง และความตัง้ ใจในการเลิกบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ จากก่อนการใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .01)
และพนักงานสามารถเลิกบุหรี่ส�ำเร็จได้ร้อยละ 36.56
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่, สถานประกอบการ, การติดนิโคติน

Abstract

The purpose of this quasi–experimental study was to examine the effectiveness of a workplace smoking
cessation program in Nakhon Pathom province. The research instruments are smoking cessation program developed
based on nursing practice guidelines on smoking cessation in workplace, the questionaires assessing nicotine
Corresponding author E-mail: surintorn.kal@mahidol.ac.th
วันที่รับบทความ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ตอบรับบทความ: 8 มีนาคม 2563
ได้รับทุนสนับสนุนจาก เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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dependence and smoking behaviors, and piCO™ Smokerlyzer. The content validity of the instrument was examined
by 3 experts. Participants were 93 employees who voluntary participated. They received the 1-day smoking cessation
program and were followed up for 6 peroids at the 3rdday, 7th day, 14th day, the 1st, 2rd and 3rd month. Data were
analyzed using descriptive statistics and paired t-test. The fifindings showed that after intervention, the participants’
nicotine dependence, the number of cigarettes smoked, exhaled carbon monoxide were signifificantly decreased
and intention to quit was increased from that before the intervention (p < .01). Participants could successfully quit
smoking 36.56 percent.
Keywords: Smoking Cessation Program, Workplace, Nicotine Dependence

ความส�ำคัญของปัญหา

การสูบบุหรีข่ องคนวัยท�ำงานเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส�ำคัญท�ำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้สูบและเพื่อน
ร่วมงานเนื่องจากสถานที่ท�ำงานเป็นที่ที่คนวัยท�ำงานอยู่
บริเวณเดียวกันเป็นเวลานาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน และ
5-6 วันต่อสัปดาห์ในการท�ำงาน (สุรนิ ธร กลัมพากร, 2559)
อีกทัง้ คนท�ำงานในสถานประกอบการสัมผัสสิง่ คุกคามต่อ
สุขภาพ เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น ควัน สารเคมีต่างๆ
เป็นต้น การสูบบุหรี่ยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดปัญหา
สุขภาพ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็ง รวมทัง้ โรคจากการท�ำงาน
เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคประสาทหูเสื่อมจาก
เสียงดัง และโรคปอด ซิลิโคสิส แอสเบสโตซีส เป็นต้น
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จังหวัดนครปฐม ในปี
พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวน 914,246 ราย สูบบุหรี่ 123,528 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 13.5 มีคา่ ใช้จา่ ยการซือ้ บุหรีเ่ ฉลีย่ 735 บาท
ต่อคนต่อเดือน จ�ำนวนผู้เสียชีวติ ก่อนเวลาอันควรจากการ
สูบบุหรี่ 721 รายต่อปี มีค่าใช้จ่ายที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเฉลีย่ 8,531 บาทต่อคนต่อวัน เฉลีย่ ค่าใช้จ่าย
ของการอยู่โรงพยาบาล 51,186 บาทต่อคนต่อครั้ง รวม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคจาก

การสูบบุหรี่ของจังหวัดนครปฐม 384 ล้านบาทต่อปี
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
ในจังหวัดนครปฐม คนวัยท�ำงาน 7,244 ราย
ในหน่วยงานต่างๆ 88 แห่ง ที่ตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560
พบว่า สูบบุหรี่ 947 ราย คิดเป็นอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ
14.78 (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, 2560) ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
สูบบุหรี่ของประชากรทั่วไปในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น
คนวัยท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ่ นสถานประกอบการ
ควรได้รับการดูแลช่วยเลิกบุหรี่เพราะวัยท�ำงานมีการสูบ
บุหรี่มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดอัคคีภยั ในสถานประกอบการด้วย
ผูว้ จิ ยั มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของพนักงานใน
สถานประกอบการจึงเห็นความส�ำคัญของการช่วยเลิกบุหรี่
ให้กบั พนักงานเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งทีส่ ่งเสริมให้เกิดโรคจาก
การท�ำงานและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยเป็นการด�ำเนินการ
เชิงรุกในสถานประกอบการ กรองจิต วาทีสาธกกิจ (2559)
กล่าวว่าโรคติดบุหรีถ่ อื เป็นโรคติดต่อเรือ้ รังทีต่ ้องได้รบั การ
บ�ำบัดรักษา ผู้วิจัยน�ำโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่มาใช้ใน
การด�ำเนินการในสถานประกอบการ เน้นการติดตามให้
ก�ำลังใจ ชืน่ ชม ผูเ้ สพยาสูบทุกรายทีล่ งมือเลิกในระยะแรก
โดยเฉพาะ 3-5 วัน หลังเลิกเสพ และให้พนักงานได้เข้าถึง
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บริการช่วยเลิกบุหรีแ่ ละได้รบั การติดตามต่อเนือ่ ง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตที่ต้องท�ำงานในสถานประกอบการทั้งวัน
ไม่สามารถเดินทางมารับบริการในคลินิกบ�ำบัดผู้เสพยา
เสพติดของโรงพยาบาลได้ เชื่อว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

สูบต่อวัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจ
ออก และความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการเลิกบุหรี่

สมมติฐานการวิจัย

หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ พนักงานมีระดับ
ความรุนแรงของการติดนิโคติน จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อ
วัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออกที่
ลดลง และความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น จากก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาผลของโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ของพนักงาน
ในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม โดยเปรียบเทียบ
ระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่

เขียนผังความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่

-

ระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน
จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน
ปริมาณก๊าซมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก
ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
พยาบาลเพือ่ ช่วยเลิกบุหรีใ่ นสถานประกอบการ (เครือข่าย
พยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบให้ประเทศไทย, 2563) โดย
ใช้หลักการ 5A, 5R, STAR และ 5D ในการช่วยเลิกบุหรี่
ประกอบด้วย
		 1.1 หลักการ 5A เพือ่ ช่วยเลิกบุหรี่ ได้แก่ ถาม
ว่าสูบบุหรีห่ รือไม่ (Ask) แนะน�ำให้เลิกบุหรี่ (Advise) ประเมิน
การติดนิโคติน/การติดบุหรี่ (Assess) ช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่
ได้ (Assist) และ ติดตามประเมินผลการเลิกบุหรี่เป็น
ระยะ ๆ (Arrange follow-up)
		 1.2 การสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ใช้หลัก
การ 5R ได้แก่ หาความเชื่อมโยงอันตรายจากบุหรี่
(Relevance) ความเสี่ยงของผู้สูบบุหรี่และผู้ใกล้ชิด (Risk)
รางวัลเมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้ (Rewards) อุปสรรคของการเลิกบุหรี่
(Roadblocks) และ บอกซ�้ำ ๆ ทุกครั้ง (Repetition)
		 1.3 การช่วยให้เลิกตามเทคนิค STAR ได้แก่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
กลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นพนักงานในสถานประกอบการ
ที่ยังคงสูบบุหรี่ ในจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่
บริษทั ทีเอฟ พี อินดัสเตรียล จ�ำกัด บริษทั โตโยต้าผูจ้ ำ� หน่าย
โตโยต้า จ�ำกัดสาขา ส�ำนักงานใหญ่ บริษัทโตโยต้า
ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัดสาขาธรรมศาลา และ บริษัท
ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จ�ำกัด มีจ�ำนวน 146 คน
(โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, 2560)
		 กลุม่ ตัวอย่าง เป็นพนักงานทีส่ มัครใจเข้าร่วม
โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ จ�ำนวน 93 คน
เครื่องมือวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ ตามแนวปฏิบัติการ
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ตั้งเป้าวันบอกลาบุหรี่ (Set a target quit date) บอกกล่าว
ทุกคนว่าจะเลิกบุหรี่ (Tell family and others) คาดการณ์
ว่าจะเกิดความท้าทายอะไรบ้าง (Anticipate challenges)
และ ทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุหรี่ (Remove all tobaccorelated products)
		 1.4 การปฏิบัตติ ัวขณะเลิกบุหรี่ เมื่ออยากสูบ
บุหรี่ โดยใช้หลักการ 5D ได้แก่ ถ่วงเวลาสูบบุหรี่ออกไป
(Delay), สูดหายใจลึก (Deep Breath), ดื่มน�ำ้ บ่อย ๆ (Drink
water), หางานอื่นท�ำ (Do something else) และ ก�ำหนด
เป้าหมายวันเลิกบุหรี่ (Destination)
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.1 แบบประเมินระดับความรุนแรงการติด
นิโคตินของ Fagerstrom test for Nicotine Dependence
(FTND) ฉบับภาษาไทย (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552)
มีจ�ำนวน 6 ข้อ แปลผลภาวะติดนิโคตินเป็น ระดับต�่ำ
(0-3 คะแนน) ระดับปานกลาง (4-5 คะแนน) และระดับสูง
(6-10 คะแนน)
		 2.2 แบบบันทึกประวัตผิ ไู้ ด้รบั ค�ำแนะน�ำให้เลิก
บุหรี่ในสถานประกอบการมี 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนบุคคล จ�ำนวน 5 ข้อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่จ�ำนวน
10 ข้อ และความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ 1 ข้อ ให้คะแนน
ความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ ฯ ดังนี้ ไม่คิดจะเลิกบุหรี่
(0 คะแนน) คิดจะเลิกบุหรีแ่ ต่ยงั ไม่พร้อม (1 คะแนน) พร้อม
ที่จะเลิกบุหรี่ (2 คะแนน) และก�ำลังเลิกบุหรี่ (3 คะแนน)
		 2.3 เครื่องมือวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ ในลมหายใจออก (Pico Smokerlyzer) ของบริษัท
Bedfont® Scientific Ltd. (2021) สหราชอาณาจักร ที่ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน (Public Health England, 2017)
โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการในเดือน

กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2562
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั ได้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารเลขที่
MUPH 2019-107 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำ
โครงการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการแก่ผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 แห่งที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและอนุญาตให้
เข้าด�ำเนินการจัดอบรมในห้องประชุมและเก็บข้อมูลใน
พนักงาน
1. ระยะก่อนการทดลอง เก็บข้อมูลพนักงาน
ประกอบด้วย แบบประเมินระดับการติดนิโคติน บันทึก
ประวัติพนักงานผู้ได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกบุหรี่ในสถาน
ประกอบการ ประเมินความพร้อมในการเลิกบุหรี่ และ
ผู้ช่วยวิจยั เป็นพยาบาลวิชาชีพวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ในลมหายใจออกโดยใช้ Pico Smokerlyzer
2. ระยะทดลอง ด�ำเนินกิจกรรมโปรแกรมช่วยเลิก
บุหรี่ ณ ห้องประชุมสถานประกอบการ โดยด�ำเนินการ
อบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยบุหรี่ เลิกบุหรี่แล้วได้
อะไร การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากต้นแบบพนักงานทีเ่ ลิกบุหรี่
ส�ำเร็จ เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ 1 ครั้ง
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมกลุ่ม
บ�ำบัด ท�ำเป็นกลุ่มย่อย จ�ำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน
และติดตามให้คำ� ปรึกษาเป็นรายบุคคล สร้างแรงจูงใจและ
ตั้งเป้าหมายการเลิกบุหรี่ ก�ำหนดวันเลิกของแต่ละบุคคล
โดยมีการติดตาม 6 ครั้งในวันที่ 3, 7, 14, 1 เดือน, 2 เดือน
และ 3 เดือน ใช้เวลา 5-10 นาที ต่อคนต่อครั้ง
3. ระยะหลังการทดลอง วัดระดับก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ในลมหายใจออก สอบถามจ�ำนวนบุหรีท่ สี่ บู
ต่อวัน การสูบบุหรีม่ วนแรกหลังตืน่ นอน ประเมินระดับการ
ติดนิโคติน และประเมินความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ เมื่อ
ครบ 3 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปค�ำนวนสถิติบรรยาย และ Paired t-test
24

วารสารพยาบาล, 70(1), 21-27, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(1), 21-27, 2021

บุหรีค่ อื มีคนขอร้องให้เลิกสูบ (ร้อยละ 36.1) และสิน้ เปลือง
ค่าใช้จา่ ย (ร้อยละ 30.1) วิธที เี่ คยใช้เลิกบุหรีค่ อื เลิกสูบบุหรี่
ทันที (ร้อยละ 54.8) สาเหตุที่กลับไปสูบบุหรี่เพราะเครียด
(ร้อยละ 27.7) หงุดหงิด (ร้อยละ 24.1) เห็นผู้อื่น/เพื่อนสูบ
(ร้อยละ 21.4) พนักงานที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่แต่ยังไม่พร้อม
มีร้อยละ 48.4
ระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน พนักงาน
ร้อยละ 94.6 ติดในระดับน้อย หลังการใช้โปรแกรมช่วย
เลิกบุหรี่ พนักงานเลิกสูบบุหรี่ได้ 34 ราย (ร้อยละ 36.56)
สูบลดลง 54 ราย (ร้อยละ 58.06) สูบเท่าเดิม 5 ราย
(ร้อยละ 5.37) พนักงานมีระดับความรุนแรงของการติด
นิโคติน จ�ำนวนมวนบุหรีท่ สี่ บู ต่อวัน ปริมาณก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ในลมหายใจออก ลดลง และความตั้งใจใน
การเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง 1)

ผลการวิจัย

พนักงาน จ�ำนวน 93 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 91.4) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.9) อายุเฉลี่ย
มากกว่า 32 ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
(ร้อยละ 58.2) สถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 52.7)
สูบบุหรี่เฉลี่ย 7 มวนต่อวัน (ต�ำ่ สุด 1 มวน สูงสุด 20 มวน)
สูบบุหรีเ่ ป็นประจ�ำทุกวัน (ร้อยละ 76.9) สูบมานานมากกว่า
10 ปี (ร้อยละ 38.4) ต�ำ่ สุด 1 ปี สูงสุด 27 ปี อายุน้อยที่สุด
ที่เริ่มสูบบุหรี่คือ 10 ปี และอายุสูงสุดที่เริ่มสูบบุหรี่คือ
44 ปี สูบบุหรีม่ วนแรกของวันหลังตืน่ นอนนานกว่า 30 นาที
ขึ้นไป (ร้อยละ 56.8) ชอบสูบบุหรี่หลังรับประทานอาหาร
มากที่สดุ (ร้อยละ 20.1) มีเพื่อนใกล้ชิดสูบบุหรี่ (ร้อยละ
76.4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่มาก่อน
(ร้อยละ 72.5) โดยมีจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ลิกสูบบุหรี่ ต�่ำสุด-สูงสุด
เท่ากับ 1-5 ครั้ง โดย ร้อยละ 75.6 ไม่เคยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
วิธกี ารเลิกสูบบุหรีม่ าก่อน ส�ำหรับแรงจูงใจทีท่ ำ� ให้เลิกสูบ

ตาราง 1 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอน
		 นอกไซด์ในลมหายใจออกและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ ก่อนและหลังการใช้ โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ โดยใช้
		 paired t – test (n = 93)
ตัวแปร
ระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน
จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ลมหายใจออก
ความตั้งใจในการเลิกบุหรี่

ก่อนการใช้โปรแกรมฯ หลังการใช้โปรแกรมฯ
M
SD
M
SD
1.97
1.28
0.80
0.98
9.05
5.34
2.72
2.86
13.2
5.84
5.74
4.16
2.12
0.71
2.71
1.07

** p< .01
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t
9.19**
12.11**
13.52**
-6.71**
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อย่างมีนัยส�ำคัญ และพิมพ์นิภา ดิศรินทร์ไตรภาดาและ
คณะ (2553) ที่พบว่าหลังสิ้นสุดโปรแกรมการงดสูบบุหรี่
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปั่นทอด้าย กลุ่มทดลองมี
ระดับความรุนแรงของการติดนิโคตินน้อยกว่าก่อนการ
ทดลอง และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
สอดคล้องกับศรัณยพิชญ์ ปาประลิตและคณะ (2559) ที่
พบว่าหลังสิ้นสุดโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่
แบบกระชับ ร่วมกับการใช้โทรศัพท์ตดิ ตามผลการเลิกบุหรี่
พนักงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หลังคากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เลิกสูบบุหรี่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
และเตือนใจ หล้าอ่อน และศิรพิ ร พัฒนาราช (2561) ทีพ่ บว่า
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการติดนิโคตินแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
รวมถึงมีผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก และค่าเฉลีย่ ของ
จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ

การอภิปรายผลการวิจัย

โปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่นี้สามารถลดอัตราการ
สูบบุหรีข่ องพนักงานได้ ร้อยละ 36.56 เนือ่ งจากโปรแกรม
นี้ได้ให้ความรู้ โทษและพิษของภัยบุหรี่ มีกิจกรรมกลุ่ม
บ�ำบัด ทางเลือกในการเลิกบุหรี่ การเตรียมตัวให้พร้อมใน
การเลิกบุหรี่ วิธจี ดั การกับอาการถอนนิโคติน และการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของต้นแบบพนักงานที่เลิกบุหรี่สำ� เร็จ และ
กิจกรรมติดตามเป็นรายบุคคล 6 ครั้ง และสร้างแรงจูงใจ
จากความเสีย่ งของผลการตรวจสุขภาพและผลกระทบของ
ควันบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม แก่บุคคลรอบข้างและ
บุคคลอันเป็นที่รัก เช่น ภรรยาและบุตร เป็นต้น ท�ำให้
พนักงานปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเลิกบุหรีแ่ ละลดปริมาณการ
สูบบุหรี่ ส่วนผู้ทยี่ งั คงสูบบุหรีค่ ดิ ว่า ตนเองสูบบุหรีน่ ้อยอยู่
แล้วและไม่ได้สูบบุหรี่เป็นประจ�ำทุกวัน การติดตามหลัง
จากลด ละ เลิกบุหรี่มีความส�ำคัญ เพราะอาการถอน
นิโคตินจากบุหรี่จะเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
โดยเฉพาะความวิตกกังวลจะสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงแรก
ความหงุดหงิดจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 2 ของการเลิกบุหรี่
ศรัณย์พิชญ์ ปาประลิต (2559) พบว่า ร้อยละ 40 ของผู้ท่ี
เลิกบุหรี่ จะกลับไปสูบในวันที่ 3 หลังหยุดสูบ การได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารสถานประกอบการท�ำให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง และการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงานในการเลิกบุหรี่ ท�ำให้การเลิกบุหรีส่ ำ� เร็จ ส่งผลให้
ระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน ปริมาณก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ในลมหายใจออก จ�ำนวนมวนสูบบุหรี่ที่สูบ
ลดลง และความตั้งใจในการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นหลังได้รับ
โปรแกรมฯ ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ผลนีส้ อดคล้อง
กับ Van den Brand และคณะ (2019) ทีพ่ บว่า แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ส�ำเร็จในการเลิกบุหรี่ของพนักงานที่สูบบุหรี่ในที่ท�ำงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารของสถานประกอบการหรือพยาบาล
ประจ�ำห้องพยาบาลสามารถน�ำโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่นี้
ไปด�ำเนินการเพื่อให้พนักงานสามารถลด ละเลิกบุหรี่ได้
2. โรงพยาบาลในพื้นที่ควรมีเครื่องวัดปริมาณ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออกไว้ใช้เพือ่ สร้างแรง
จูงใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ให้พนักงาน
3. ควรออกแบบการวิจัยให้มีกลุ่มควบคุมด้วย
และติดตามผลการเลิกสูบบุหรีต่ ่อเนือ่ ง ให้นานขึน้ รวมถึง
การวิจยั พัฒนาระบบการช่วยเลิกบุหรีร่ ว่ มกับภาคีเครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
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