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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการ
เลิกบุหรีข่ องผูใ้ ช้บริการคลินกิ อดบุหรี่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของ
สภาการวิจยั แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย และแบบจำลองขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ และระยะที่ 2 การตรวจสอบ
คุณสมบัติของแนวปฏิบัติ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ความเป็นไปได้ใน
การนำไปใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบตั ทิ พี่ ฒ
ั นา ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การประเมินประวัตกิ ารติดบุหรี่
2) การวางแผน และการจำแนกผูใ้ ช้บริการตามแบบจำลองขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของโปรชาสกาและไดคลิเมนท์ และ 3) การประเมินผล  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
แนวปฏิบตั จิ ากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ 5 ราย เห็นชอบตามการประเมินประวัตกิ าร
ติดบุหรี่และการประเมินผล ส่วนการวางแผนและการจำแนกผู้ใช้บริการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ใน 5 ราย ไม่เห็นชอบกิจกรรมกลุ่มเริ่มคิดถึงการเลิกบุหรี่ กลุ่มพร้อมจะเลิกบุหรี่และกลุ่ม
เลิกบุหรีไ่ ด้ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิม่ กิจกรรมทีท่ ำให้ผใู้ ช้บริการเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของ
การเลิกบุหรี่ ทางเลือกต่างๆ ในการเลิกบุหรี่ และการดูแลผู้กลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ 
สำหรับการประเมินความเป็นไปได้ของการนำแนวปฏิบตั ไิ ปใช้ พบว่า ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิ
ทัง้ 5 ราย ระบุวา่ การประเมินประวัตกิ ารติดบุหรีแ่ ละการประเมินผล สามารถนำไปใช้ได้งา่ ย
ส่วนการวางแผนและการปฏิบตั ดิ า้ นการสร้างความตระหนักในการเลิกบุหรี่ ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิ
1 ใน 5 ราย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระบุว่า ยากต่อการปฏิบัติ เนื่องจากมี
ประสบการณ์น้อย (ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีครึ่ง) ทำให้ขาดความมั่นใจในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะคือ เพิ่มแนวคำถามสะท้อนคิดในการสร้างความตระหนักเพื่อการเลิกบุหรี่
ดังนั้นในการนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อนนำไปใช้
โดยเฉพาะการฝึกทักษะการสร้างความตระหนักในการเลิกบุหรีแ่ ละการตัง้ คำถามสะท้อนคิด
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ศิริพร จินดารัตน์ และคณะ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ถือว่า การติด
บุหรี่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
ของโลกและทำให้ ผู้ สู บ บุ ห รี่ มี สุ ข ภาพทรุ ด โทรม  
รวมถึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคที่สามารถ
ป้องกันได้1 จากการสำรวจพบว่า การสูบบุหรีท่ ำให้ผสู้ บู
เสียชีวติ เป็นอันดับที่ 3 ของคนไทยรองจากพฤติกรรม
เสีย่ งต่อการติดโรคเอดส์และดืม่ สุรา2 การสูบบุหรีส่ ง่ ผล
ให้เกิดโรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรค
มะเร็งในปอด และโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้
ผลกระทบของบุหรีไ่ ม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้สูบเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของสังคมที่ต้อง
ร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการป้องกัน ควบคุม และ
ดำเนินการอย่างจริงจัง เพือ่ ลดจำนวนการเสียชีวติ ด้วย
โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่3
จากสถานการณ์บุหรี่ของไทย พบว่า คนไทย
เริม่ สูบบุหรีอ่ ายุ 18-22 ปี ปริมาณการสูบเป็นประจำ
เฉลี่ย 10 มวนต่อวัน จากสถิติของประเทศไทยในปี
2544-2549 พบว่า แนวโน้มการสูบบุหรี่ของคน
ไทยลดลง4 เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายและ
ผลักดันนโยบายต่างๆ แก่ผู้สูบบุหรี่และประชาชน
ทั่วไป แต่ความร่วมมือของผู้สูบบุหรี่และประชาชน
กลุม่ เสีย่ งในการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือนโยบาย
ยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ ทีมสุขภาพจึงมีสว่ นช่วยทีส่ ำคัญ
ในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และ
ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาเสพติดบุหรีเ่ พิม่ 1 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง โปรแกรมการเลิกบุหรี่มี
หลายรูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า การให้คำปรึกษา
ร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้ความรู้ที่
ถูกต้องทำให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสูบบุหรี่

รวมทั้งรูปแบบการบำบัดต้องมีความสอดคล้องกับ
ระยะการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ขึ้ น อยู่ กั บ ความตั้ ง ใจหรื อ
กำลังใจทีจ่ ะเลิก และจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากคลินิกอดบุหรี่5วิธีการบำบัดมีหลายรูปแบบ เช่น
การหักดิบ การใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบำบัด และ
การใช้ยาช่วยในการเลิก6 เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัย
ของสถาบันแมทริกซ์ พบว่า ผู้ที่เข้ารับการรักษาโดย
ใช้โปรแกรมกาย จิต สังคมบำบัดและอยูใ่ นโปรแกรม
จนครบกำหนด 4 เดือน สามารถเลิกยาเสพติดได้
ประมาณร้อยละ 70 ซึง่ ถือว่า เป็นโปรแกรมการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำไปใช้7
คลินกิ อดบุหรีข่ องโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยทัว่ ไปมีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล นักวิชาการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน กระบวนการ
ให้บริการประกอบด้วย การให้คำปรึกษารายบุคคล
และการบำบัดโดยใช้โปรแกรมกาย จิต สังคมบำบัด
(matrix program) ของสถาบันควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา
บำบัด 4 เดือนและนัดติดตามหลังสิ้นสุดการบำบัด
จำนวน 5 ครั้งใน 1 ปี จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่ง
เป็นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านคลินกิ อดบุหรี่ พบว่า เนือ้ หา
โปรแกรมให้คำปรึกษาค่อนข้างมาก ผูใ้ ช้บริการขาดนัด
สูงร้อยละ 70 เนื่องจากประกอบอาชีพประจำและ
จากการซักถามผู้ใช้บริการ พบว่า มาทำกลุ่มบำบัด
บ่อยทำให้ไม่สะดวกในการมาใช้บริการ นอกจากนี้
ยั ง มี ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ความสำเร็ จ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ ได้แก่ การสนับสนุน
ให้มีการเข้าถึงบริการและการให้คำปรึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านชุมชนและ
วัฒนธรรมของพื้นที่เป็นหลักด้วย6
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จากปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนา
แนวปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น การเลิ ก บุ ห รี่ ข องผู้ ใ ช้
บริการคลินกิ อดบุหรีเ่ พือ่ เพิม่ องค์ความรูใ้ นการบำบัด
แนวปฏิบตั ทิ พี่ ฒ
ั นาขึน้ นีม้ เี นือ้ หาในการให้คำปรึกษา
ลดลง ระยะเวลาการบำบัดสั้น สามารถจูงใจให้ผู้ใช้
บริการมาตามนัดหมาย รวมทั้งบุคลากรมีมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านทิศทางเดียวกัน เพือ่ ดูแลผูใ้ ช้บริการ
ให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรีไ่ ด้สำเร็จ

ของกลุม่ ผูใ้ ช้บริการในคลินกิ อดบุหรี่ ออกเป็น 5 กลุม่
ประกอบด้วย 1) ระยะยังไม่คิดจะเลิกบุหรี่ 2) ระยะ
เริ่มคิดถึงการเลิกบุหรี่ แต่ยังไม่พร้อมเลิก 3) ระยะ
พร้อมจะเลิกบุหรี่ 4) ระยะกำลังเลิกบุหรี่ และ 5)
ระยะเลิกบุหรีไ่ ด้ และระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การประเมินคุณภาพของ
แนวปฏิบตั โิ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญสหวิชาชีพ และ 2) ทดลอง
ใช้แนวปฏิบตั เิ พือ่ ประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้

วัตถุประสงค์

การดำเนินการศึกษา

เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการ
เลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่

งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพัฒนา (research
and development [R&D]) แบ่งขั้นตอนการดำเนิน
การออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ได้ประยุกต์
ใช้ขนั้ ตอนการพัฒนามาจากหลักการสร้างแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิก (clinical practice guideline [CPG]) ของ
สภาการวิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประเทศออสเตรเลีย8 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
1. กำหนดปั ญ หาและขอบเขตของปั ญ หา
โดยการประชุมทีมงานคลินิกอดบุหรี่และสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล พบปัญหาและอุปสรรค
จากการใช้โปรแกรมกาย จิต สังคมบำบัดเดิม ได้แก่  
เนื้อหาโปรแกรมค่อนข้างมาก ความถี่ของการนัดทำ
กลุม่ สูงทำให้ผใู้ ช้บริการขาดนัด ไม่มกี ารประเมินความ
พร้อมการเลิกบุหรี่ การปฏิบัติที่หลากหลายของ   
เจ้าหน้าทีใ่ นการนำโปรแกรมไปใช้ และการติดตามผล
ผู้ใช้บริการค่อนข้างยาก จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้
พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ได้แนวปฏิบตั ิ
ในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลินิก
อดบุหรี่ และกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้บริการคลินิกอด
บุหรี่ 

กรอบแนวคิด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การบู ร ณาการแนวคิ ด
เพื่ อ สร้ า งและกำหนดขอบเขตของแนวปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ของสภาการวิจัยแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย8
ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ได้แก่ 1) กำหนดปัญหา
และขอบเขตของปัญหา 2) กำหนดวัตถุประสงค์
และกลุม่ เป้าหมาย 3) กำหนดผลลัพธ์ 4) การสืบค้น
และประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ 5) สร้าง
แนวปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์/พัฒนาคู่มือ
ประกอบการใช้แนวปฏิบตั ิ โดยการทบทวนวรรณกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั บ การใช้ แ บบจำลองขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transterorethical Model)
ของโปรชาสกาและไดคลิเมนท์ (Prochaska & Diclemente,
1994)1,6 มุ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นระยะความพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำ
แบบจำลองดังกล่าวมาใช้เพื่อแบ่งระยะพฤติกรรม
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3. กำหนดผลลัพธ์ในระยะสัน้ คือ แนวปฏิบตั ิ
ทีส่ ร้างขึน้ มีความตรงเชิงเนือ้ หาและมีความเป็นไปได้
ในการนำไปใช้ รวมทัง้ ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั มิ คี วามพึงพอใจ
4. การสืบค้นและประเมินคุณค่าของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการสืบค้น
และคั ด เลื อ กหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้แนวคิด
ของพิโค (PICO framework)9
4.1 กำหนดคำสำคัญในการสืบค้น (key words)
เกีย่ วกับการสนับสนุนการเลิกบุหรีข่ องผูใ้ ช้บริการคลินกิ
อดบุหรี่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
		 ประชากร (Population): smoker, tobacco,
ผู้สูบบุหรี่ และผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ 
		 การปฏิบตั ิ (Intervention): smoking cessation,
guideline for tobacco, treatment tobacco, tobacco
control, tobacco management & tobacco intervention
แนวปฏิบตั ใิ นการเลิกบุหรี่ การบำบัดรักษาบุหรี่ และ
การป้องกันการสูบบุหรี่
การเปรียบเทียบ (Comparision): ไม่มี
		 ผลลัพธ์ (Outcome): stop tobacco, tobacco
behavioral change และผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ 
4.2 กำหนดแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่
ใช้ในการสืบค้น เริ่มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(electronic database) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจยั ในประเทศไทย
(Thailis) The Joanna Briggs Institute, CINAHL,
The Cochrane Collaboration & National clearinghouse
โดยกำหนดช่วงปีสบื ค้นระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2552
และ ค.ศ. 2000 - 2009 ตามลำดับ ซึ่งเป็นงานวิจัย
ที่มีการออกแบบให้มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
พร้อมทัง้ มีการสุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ งานวิจยั เชิงทดลอง/
กึ่งทดลอง งานวิจัยที่มีการศึกษาไปข้างหน้า งานวิจัย

เชิงบรรยาย และเอกสารแนวปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติที่ผ่านการสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ สืบค้นได้ทั้งหมด 38 เรื่อง
4.3 ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์และวิเคราะห์
คุณค่าของหลักฐาน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยและประเมินหลักฐานแนวปฏิบัติโดยประเมิน
กระบวนการพัฒนาและประเมินเนื้อหาที่เป็นสาระ
สำคัญว่า สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่หรือมีความ
เหมาะสมในการนำไปใช้เพียงใด ระบุเกณฑ์คุณภาพ
ของหลักฐานเชิงประจักษ์และระดับคำแนะนำ10
4.4 นำเสนอผลการสืบค้น จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างแนวปฏิบตั ิ
จำนวน 22 เรื่อง เพื่อประเมินคุณภาพและจัดระดับ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยใช้ เ กณฑ์ ข องสถาบั น โจ
แอนนาบริกส์11 ประกอบด้วย งานวิจัยระดับ 1 คือ
งานวิจัยที่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systemic
review) จำนวน 12 เรือ่ งและมีระดับคำแนะนำเกรด A
จำนวน 2 เรื่อง วิจัยระดับ 3 คืองานวิจัยทดลองและ
กึ่งทดลอง  จำนวน 5 เรื่อง และวิจัยระดับ 4  คืองาน
วิจยั ทีเ่ ป็นคูม่ อื การปฏิบตั /ิ โปรแกรม 4 เรือ่ งและตำรา
1 เรือ่ ง นำมาจัดกลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูล สังเคราะห์หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างแนวปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์
และพัฒนาคู่มือประกอบการใช้แนวปฏิบัติ โดยนำ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สรุปประเด็นสำคัญในการ
เลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ ได้จำนวน 22
เรื่อง มาสร้างแนวปฏิบัติ
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัตแิ นวปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
1. ด้านคุณภาพ ได้แก่ การประเมินคุณภาพ
ของแนวปฏิบตั โิ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญสหวิชาชีพ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ แพทย์ที่มี
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การพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนการเลิกบุหรีข่ อง

ประสบการณ์ด้านการบำบัดบุหรี่ 1 ท่าน อาจารย์
พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติ
1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานบุหรี่ และจบปริญญาโท 3 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาของแนวปฏิบัติที่สร้างขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติ/ผู้ ้แนวปฏิบัติ
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ช้แนวปฏิบตั แิ บบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จำนวน 5 ท่าน ที่ปฏิบัติงาน
ในคลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน ประกอบด้วย 1) พยาบาลวิชาชีพ วุฒิการ
ศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 ท่าน 2) นักวิชาการ
สาธารณสุข วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 ท่าน
และ 3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน วุฒกิ ารศึกษา
อนุปริญญาตรี จำนวน 1 ท่าน โดยทุกท่านมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบุหรี่ไม่น้อยกว่า
1 ปี และยินยอมเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 
การประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้
ได้แก่ 1) ความสามารถในการปฏิบตั ิ 2) ความยากง่าย
ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ และ 3) ความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัตินำแนว
ปฏิบตั ไิ ปทดลองใช้ในคลินกิ อดบุหรี่ ระยะเวลา 1 สัปดาห์
วิธดี ำเนินการโดยผูว้ จิ ยั ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
วิจัยจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประชุมกลุ่มผู้ใช้
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แนวปฏิบัติเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ การพิทักษ์สิทธิ
ให้กลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัติทราบและขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมวิจัยโดยการเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มการ
ยินยอมเข้าร่วม รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการนำไปใช้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน พร้อมทัง้ นำคูม่ อื
ประกอบการใช้แนวปฏิบัติไปศึกษา หลังจากนั้นนำ
แนวปฏิบัติไปใช้กับผู้ใช้บริการ 5 ราย เพื่อประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนของแนวปฏิบัติว่า มีความเป็นไปได้
เพียงใด พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการวิเคราะห์
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนาด้ ว ยการ
แจกแจงความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ชื่อ: แนวปฏิบัติในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่
ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ 
การศึกษาครัง้ นีม้ งุ่ พัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
คลินิกอดบุหรี่เน้นให้คำปรึกษาเรื่อง การเลิกบุหรี่แก่
ผู้ใช้บริการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
โดยไม่มกี ารใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ มีดงั นีค้ อื (ดังภาพ 1)
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2. ìĔâùĕĄ ĠĈē
čĔèğâøāćøėâĆĆĄ
3. úĬĕĠýýþĆēğĄėü
Ćē÷ĔýâĕĆøė÷čĕĆ
üėġåøėü
4. ğĀŃĕĆēĊĔèâĕĆčĜý
ýěĎĆĘħĢüëěĄëü

1. øė÷øĕĄġ÷ąüĔ÷Ąĕ
åĈėüėâ/ğąĘħąĄýňĕü
éĬĕüĊü 1 åĆĔĨèğĄĚħĐ
éĬĕĎüŇĕąåĆý 1 þĿ
2. ìĔâùĕĄ ĠĈēčĔèğâø
āćøėâĆĆĄ
3. ğĀŃĕĆēĊĔèâĕĆčĜýýěĎĆĘħ
ĢüëěĄëü

ąĔèåèģĄŇčĜýğĄĚħĐøė÷øĕĄÿĈ
ĢëŇ
âĈŇĕĊĠč÷èåĊĕĄąėü÷ĘĢüåĊĕĄčĬĕğĆĦé

âĈĔýĄĕčĜýĢĎĄŇ

âĆöĘĆē÷ĔýâĕĆøė÷čĕĆüėġåøėü
7-10 åēĠüü čŇèøŇĐċĜüąŋ
ýĬĕýĔ÷ąĕğčāøė÷

ģĄŇāĆňĐĄéēğĈėâ

âĈěŇĄģĄŇåė÷éēğĈėâ
čĜýýěĎĆĘħ

âĈěŇĄğĆėħĄåė÷ùęèâĕĆ
ğĈėâčĜý ĠøŇąĔèģĄŇ
āĆňĐĄéēğĈėâýěĎĆĘħ

1. čĆňĕèåĊĕĄøĆēĎüĔâ
ĢüâĕĆğĈėâ
2. âĕĆĢĎňåĬĕþĆęâČĕ
3. ğčĆėĄčĆňĕèĠĆèéĜèĢé
ĢüâĕĆğĈėâ

1. čĆňĕèåĊĕĄ
øĆēĎüĔâĢüâĕĆğĈėâ
2. âĕĆĢĎňåĬĕþĆęâČĕ
3. ğčĆėĄčĆňĕè
ĠĆèéĜèĢéĢüâĕĆğĈėâ

1. þĆēğĄėüåĊĕĄāĆňĐĄ
ĢüâĕĆğĈėâéĕââĕĆ
ìĔâùĕĄ
2. čĔèğâøāćøėâĆĆĄ
3. ġúĆċĔāúŋøė÷øĕĄ

1. þĆēğĄėüåĊĕĄ
āĆňĐĄĢüâĕĆğĈėâéĕâ
âĕĆìĔâùĕĄ
2. čĔèğâøāćøėâĆĆĄ
3. úĬĕĠýýþĆēğĄėü
ģĄňýĆĆúĔ÷åĊĕĄ
āĆňĐĄğĈėâ
4. ġúĆċĔāúŋøė÷øĕĄ

1. čĐýùĕĄčĕğĎøěâĕĆâĈĔýģþčĜýìĨĬĕ
2) ĢĎňåĊĕĄĎĊĔèĠĈēğčĆėĄåĊĕĄĄĔħüĢé
3) âĬĕĎü÷ĊĔüğĆėħĄøňüğĈėâĢĎĄŇ
4) ĠüēüĬĕĊėûĘâĕĆğĈėâĠĈēúýúĊüþĆēčýâĕĆöŋ
úĘħÿŇĕüĄĕğþŎüýúğĆĘąüĢĎňğĈėâýěĎĆĘħģ÷ň

ăĕā 1 ĠüĊþñėýĔøėĢüâĕĆčüĔýčüěüâĕĆğĈėâýěĎĆĘħãĐèÿĜňĢëňýĆėâĕĆåĈėüâė Đ÷ýěĎĆĘħ
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นแนวทางให้บคุ ลากรคลินกิ อดบุหรี่
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันในการสนับสนุนการ
เลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เรื่องบุหรี่และ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแนวทาง
การเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมกับตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการที่สูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไปมาใช้
บริการคลินิกอดบุหรี่และประเมินระดับการติดสาร
นิโคตินโดยใช้แบบประเมินสภาวะการติดนิโคติน
ของผู้สูบบุหรี่ (Fagerstrom Test for Nicotine
Dependence) มีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนนโดยไม่มี
การใช้น้ำยาอดบุหรี่ 
หลักการสำคัญ เน้นการให้คำปรึกษายึดผู้ใช้
บริการเป็นหลัก  
กลยุทธ์ ใช้การตัง้ คำถามสะท้อนคิดเพือ่ ให้ผใู้ ช้
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ร่วมกับ
การใช้แรงสนับสนุนทางสังคม
ขัน้ ตอนแนวปฏิบตั ิ ประกอบด้วยการดูแลผูใ้ ช้
บริการ ได้แก่ การประเมินประวัตกิ ารติดบุหรี่ การวางแผน
และการปฏิบัติ และการประเมินผล มีรายละเอียด
ดังนี้คือ
1. การประเมินประวัตกิ ารติดบุหรี่ ได้แก่ 1)
ประเมินและคัดกรองการสูบบุหรี่ โดยใช้แบบฟอร์ม
ซักประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว
เพือ่ แยกประเภทผูใ้ ช้บริการ และวัดสัญญาณชีพ เช่น
น้ำหนัก ความดันโลหิต และประเมินดัชนีมวลกาย12-16
2) ประเมินระดับการติดสารนิโคติน โดยผู้ใช้บริการ
ตอบแบบประเมิ น และอธิ บ ายระดั บ การติ ด สาร
นิโคตินให้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวทราบ 1,6,12
70

คลินกิ อดบุหรี่

และ 3) ประเมินความพร้อมการเลิกบุหรี่โดยใช้
แบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
ประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการและการตั้งคำถามสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเลิก
บุหรี่1,12,14,17,18
2. การวางแผนและการปฏิบัติ และการ
ประเมินผล จำแนกกลุ่มผู้ใช้บริการตามความพร้อม
ในการเลิ ก บุ ห รี่ โ ดยใช้ แ บบจำลองขั้ น ตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ มีดงั นีค้ อื
		 2.1 กลุ่มไม่คิดจะเลิกสูบ
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเริ่มคิดหรือ
คิดถึงการเลิกบุหรี่  
ระยะเวลาการนัด : นัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลังจากให้คำปรึกษาครัง้ แรก
เพื่อประเมินความพร้อมในการเลิก
		 การวางแผนและการปฏิบตั ิ ได้แก่ 1) การสร้าง
ความตระหนักในการเลิกบุหรี่ โดยตั้งคำถามและให้
ผูใ้ ช้บริการตอบเรือ่ ง ข้อดีขอ้ เสียของการสูบบุหรี่ และ
ข้อดีขอ้ เสียของการเลิกบุหรี่ ประกอบกับภาพเกีย่ วกับ
ปอดเสียจากการสูบบุหรี่ เพื่อนำมาชั่งน้ำหนักในการ
ตัดสินใจเลิกบุหรี่ 2) การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
และแจกแผ่นพับวิธกี ารเลิกบุหรี่ และ 3) การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเลิก โดยตั้งคำถามสะท้อนคิดให้ผู้ใช้
บริการทบทวนถึงผลของการสูบบุหรีท่ เี่ กิดกับตนเอง
และบุคคลในครอบครัว1,12,14,16-18
   
การประเมินผล โดยประเมินความพร้อม
ในการเลิกจากการซักถามถึงการเลิกที่คลินิกอดบุหรี่
สังเกตพฤติกรรม และโทรศัพท์ติดตาม19,20
		 2.2 กลุ่มเริ่มคิดถึงการเลิกสูบ แต่ยังไม่
พร้อมที่จะเลิก
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการคิดถึงการเลิก
อย่างจริงจังและเกิดความมั่นใจในการเลิกมากขึ้น 

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

ศิริพร จินดารัตน์ และคณะ

ระยะเวลาการนัด : นัดเข้าคลินิกอดบุหรี่
ในสัปดาห์ถัดไป หลังจากให้คำปรึกษา
การวางแผนและการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การ
สร้างความตระหนักในการเลิกบุหรี่โดยตั้งคำถาม
และให้ผู้ใช้บริการตอบเรื่อง ข้อดีข้อเสียของการสูบ
บุหรี่ ข้อดีขอ้ เสียของการเลิกบุหรี่ และประเมินสุขภาพ
ตนเอง ทบทวนปัญหา/อุปสรรคในการเลิกบุหรี่ 2)
การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่และแจกแผ่นพับวิธี
การเลิกบุหรี่ และ 3) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
เลิกบุหรี่โดยเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการและ
เสนอแนะวิธเี ลิกทีเ่ หมาะสม เช่น “จากทีค่ ยุ กันคุณคิด
ว่าจะลองลงมือเลิกได้ไหม/จะทำได้ไหม”1,12,14,16-18
การประเมินผล โดยประเมินความพร้อม
การเลิกบุหรีจ่ ากการซักถามถึงการเลิกทีค่ ลินกิ อดบุหรี่
สังเกตพฤติกรรม ทำแบบประเมินไม้บรรทัดความ
พร้อมเลิกและโทรศัพท์ตดิ ตาม19,20 กรณีพร้อมจะเลิก
นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป 
		 2.3 กลุม่ พร้อมจะเลิกบุหรี่ แบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ กลุ่มที่สามารถเข้าคลินิกอดบุหรี่ได้และกลุ่มที่
เข้าคลินิกไม่ได้แต่ต้องการเลิก
			 2.3.1 กลุ่มที่สามารถเข้าคลินิกอด
บุหรี่ได้
			 เป้าหมาย เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการเตรียมพร้อม
สำหรับการเลิกสูบบุหรี่
			 ระยะเวลาการนัด : ระหว่างบำบัด นัดผูใ้ ช้
บริการสัปดาห์ละครั้ง จำนวน 4 ครั้ง/เดือน
					
: หลังจำหน่ายจาก
คลินิกอดบุหรี่ นัดผู้ใช้บริการ จำนวน 5 ครั้งใน 1 ปี
ได้แก่   2 สัปดาห์แรกหลังจำหน่าย  ถัดไปเดือนที่ 1,
3, 6 และ 1 ปี
การวางแผนและการปฏิบัติ ได้แก่ 1)
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิก โดยตั้งคำถาม

สะท้อนคิด กำหนดวันเลิกบุหรี่และทำพันธะสัญญา
แนะนำให้ทงิ้ บุหรี่ ให้กำลังใจและชืน่ ชม 2) การสนับสนุน
การเลิกบุหรี่ โดยบอกครอบครัว เพือ่ น ผูร้ ว่ มงานให้ทราบ
และนำกลุ่มตัวอย่างที่เลิกบุหรี่ได้มาเป็นแบบอย่าง
และ 3) การให้คำปรึกษา จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1)
โรคสมองติดนิโคติน วิธีจัดการกับปัญหาและอาการ
ถอนนิโคติน 2) ให้การสนับสนุนโปรแกรมกาย จิต
สังคมบำบัดแรงจูงใจและปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยหลัง
เลิกบุหรี่ 3) ตัวกระตุ้นและหยุดสูบทีละวัน และ 4)
ปฏิกิริยาเคมีของร่างกายในระยะเลิกบุหรี่และการ
หลีกเลี่ยงการกลับไปสูบบุหรี่1,5,12,13,14,18 
			 การประเมิ น ผล โดยนั ด มาคลิ นิ ก
เยี่ยมบ้าน หรือติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย และ
สอบถามบุคคลข้างเคียง จำนวน 5 ครั้งใน 1 ปีหลัง
จำหน่าย ได้แก่ 2 สัปดาห์แรก ถัดไปเดือนที่ 1, 3, 6
และ 1 ปี ตามทางตรง เช่น นัดมาคลินิก และซักถาม
ถึงการเลิกบุหรี่ สังเกตพฤติกรรม ทำแบบประเมิน
ไม้บรรทัดความพร้อมเลิกที่มีตัวเลขระหว่าง 0-10
ผูบ้ ำบัดให้ผใู้ ช้บริการประเมินความสำคัญของการหยุด
หรือเลิกสูบบุหรี่ โดยขีด X ลงบนตัวเลขที่ตรงกับ
ความคิดของตนเอง และตรวจคราบบุหรีใ่ นช่องปาก19
			 2.3.2 กลุ่ ม ที่ เ ข้ า คลิ นิ ก ไม่ ไ ด้ แ ต่
ต้องการเลิก
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเตรียม
พร้อมสำหรับการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง
ระยะเวลาการนัด : ระหว่างบำบัด โดย
เยี่ ย มบ้ า นหรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ตามสั ป ดาห์ ล ะครั้ ง
จำนวน 4 ครั้ง/เดือน
: หลังจำหน่าย นัด
ติดตามจำนวน 5 ครั้งใน 1 ปี ได้แก่   2 สัปดาห์แรก
หลังจำหน่าย ถัดไปเดือนที่ 1, 3, 6 และ 1 ปี
การวางแผนและการปฏิบัติ ได้แก่ 1)
การเสริมสร้างแรงจูงใจ 2) การสนับสนุนการเลิกบุหรี่
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3) การให้คำปรึกษาเรื่อง วิธีการหักดิบ โรคสมอง
ติดนิโคติน วิธจี ดั การกับปัญหาและอาการถอนนิโคติน
แรงจูงใจและปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยหลังเลิก แจกคู่มือ
การเลิกบุหรี่ และแจ้งการติดตามหลังจำหน่าย1,6
การประเมินผล เช่นเดียวกับกลุ่มที่
สามารถเข้าคลินิกอดบุหรี่ได้19
		 2.4 กลุ่มกำลังเลิกบุหรี่ ซึ่งเลิกได้ภายใน
6 เดือน
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการหลุดพ้นจาก
อาการขาดนิโคตินและไม่กลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ  
ระยะเวลาการนัด : นัดติดตาม 1 ครั้ง เมื่อ
จำหน่ายครบ 1 ปี
การวางแผนและการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ โดยกล่าวชื่นชม แสดงความ
ยินดีกับการเลิก ให้กำลังใจ และซักถามความรู้สึก
หลังเลิกบุหรี่ 2) การให้คำปรึกษาเรื่อง การป้องกัน
การกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ/แนวทางการดูแลตนเอง และ
ประเมิ น ตั ว กระตุ้ น ที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ามารถเลิ ก บุ ห รี่ /
แนวทางการจั ด การเมื่ อ เกิ ด อาการอยากสู บ บุ ห รี่
และ 3) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ โดย
ตั้งคำถามสะท้อนคิดให้ผู้ใช้บริการทบทวนเกี่ยวกับ
อาการขาดนิโคตินและการไม่กลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ12-14
		 การประเมินผล โดยนัดมาคลินกิ เยีย่ มบ้าน
หรือติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย และสอบถาม
บุคคลใกล้เคียง นัดติดตามเมื่อจำหน่ายครบ 1 ปี
จากการซักถามถึงการเลิกบุหรี่ สังเกตพฤติกรรม  
วัดระดับการติดสารนิโคติน และเฝ้าระวังในชุมชน
โดยประสานงานกับผูน้ ำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรีต่ อ่ ไป6,12-13,15-17,20
		 2.5 กลุม่ เลิกสูบบุหรีไ่ ด้แล้ว ตัง้ แต่ 6 เดือน
ขึ้นไป
เป้ า หมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่
อย่างถาวร
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ระยะเวลาการนัด : นัดติดตามอีก 1 ครั้ง
หลังจำหน่ายครบ 1 ปี
การวางแผนและการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ โดยกล่าวชื่นชม แสดงความ
ยินดีกับการเลิก ให้กำลังใจ ซักถามความรู้สึกหลัง
เลิกบุหรี่ จัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือกันเอง และประสาน
ผู้นำในชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ 2) การให้คำปรึกษาเรือ่ ง การป้องกัน
การกลั บ ไปสู บ บุ ห รี่ ซ้ ำ แนวทางการดู แ ลตนเอง
แนะนำการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดระดับ
นิโคติน และ 3) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิก
บุหรี่ โดยตั้งคำถามสะท้อนคิดให้ผู้ใช้บริการทบทวน
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นและแนวทางการไม่กลับไปสูบ
บุหรี่ซ้ำ6,12-14,16
การประเมินผล โดยนัดติดตามทางตรง
เช่น เยี่ยมบ้าน นัดมาคลินิก หรือติดตามทางอ้อม
เช่น โทรศัพท์ จดหมาย และสอบถามบุคคลใกล้เคียง
นัดติดตามจำหน่ายครบ 1 ปี โดยซักถามการเลิก สังเกต
พฤติกรรม และการเฝ้าระวังในชุมชนโดยการประสานงาน
กับผูน้ ำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในการติดตาม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่12,13,15,17,20
หมายเหตุ กรณีพบว่า ผูใ้ ช้บริการกลับไปสูบบุหรี่
ซ้ำปฏิบัติดังนี้คือ 1) สอบถามสาเหตุการกลับไปสูบ
ซ้ำ 2) ให้ความหวังและความมั่นใจว่า สามารถเลิก
บุหรี่ได้ 3) ให้กำหนดวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่ใหม่ และ
4) แนะนำวิธีการเลิกและเสริมความเชื่อมั่นในการ
เลิกให้แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทบทวนประสบการณ์ที่
ผ่านมาเป็นบทเรียนให้เลิกบุหรี่ได้
การตรวจสอบคุณสมบัติของแนวปฏิบัติที่
สร้างขึ้น มีดังนี้
1. ด้านคุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หาแนวปฏิบตั จิ ากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ
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ทั้ง 5 ราย เห็นชอบในขั้นการประเมินประวัติการติด
บุหรี่และการประเมินผลการปฏิบัติ ยกเว้นขั้นการ
วางแผนและการปฏิบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 5 ราย
ไม่เห็นชอบในกิจกรรมกลุ่มเริ่มคิดถึงการเลิกบุหรี่
ให้ข้อเสนอแนะคือ เพิ่มกิจกรรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการ
เห็นถึงข้อดีข้อเสียการสูบบุหรี่ และข้อดีข้อเสียการ
เลิกบุหรี่ ส่วนกลุ่มพร้อมจะเลิกบุหรี่ให้ข้อเสนอแนะ
คือ เพิ่มทางเลือกในการเลิกบุหรี่ และกลุ่มเลิกบุหรี่
ได้ให้ข้อเสนอแนะคือ เพิ่มเนื้อหาการดูแลผู้กลับไป
สูบบุหรี่ซ้ำ ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคือ เพิ่มกิจกรรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการเห็น
ถึงข้อดีข้อเสียของการสูบบุหรี่ และข้อดีข้อเสียของ
การเลิกบุหรี่ ทางเลือกต่างๆ ในการเลิกบุหรี่ และ
การดูแลผู้กลับไปสูบบุหรี่ซ้ำตามลำดับ อภิปรายผล
ได้วา่ การทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒมิ คี วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผู้ใช้บริการ
ในคลินิกอดบุหรี่ทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความ
เห็นชอบที่สอดคล้องกันในเนื้อหาแนวปฏิบัติในการ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ขั้นตอน เนื่องจากหลักการ
สร้างเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติและ
เนื้อหาแนวปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้ 
2. ผลลัพธ์และความเป็นไปได้ในการนำแนว
ปฏิบัติไปใช้
ผู้ปฏิบัติ/ผู้ ้แนวปฏิบัติ
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ช้แนวปฏิบตั แิ บบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จำนวน 5 ท่าน ที่ปฏิบัติงาน
ในคลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน ประกอบด้วย 1) พยาบาลวิชาชีพ วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 2 ท่าน 2) นักวิชาการ
สาธารณสุข วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 ท่าน

และ 3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน วุฒกิ ารศึกษา
อนุปริญญาตรี จำนวน 1 ท่าน โดยทุกท่านมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านด้านบุหรีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 
ผลลัพธ์ของการ ้แนวปฏิบัติ
1. การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
ของผูใ้ ช้บริการคลินกิ อดบุหรี่ จำนวน 5 ราย หลังจาก
ใช้แนวปฏิบัติกับผู้ใช้บริการในระยะเวลา 1 สัปดาห์
พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีความพร้อมในการเลิกบุหรีท่ กุ ราย
ช่วงสัปดาห์แรกสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ 4 ราย และ
อีก 1 ราย สามารถลดปริมาณการสูบบุหรีล่ ง จากเดิม
สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง/วัน เหลือ 10 มวน/วัน 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ โดยให้
ผู้ใช้แนวปฏิบัติ จำนวน 5 ราย ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจหลังนำไปใช้ ได้แบ่งเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจประเมินจากมาตรวัดแบบตัวเลข ใช้คะแนน
0-10 เทียบเคียงระดับความพึงพอใจดังนีค้ อื คะแนน 0
หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ คะแนน 1-3 หมายถึง
ความพึงพอใจระดับน้อย คะแนน 4-6 หมายถึง
ความพึงพอใจระดับปานกลาง และคะแนน 7-10
หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากโดยให้คะแนน 9 คะแนน (2 ราย) และให้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน (3 ราย) คิดเป็นร้อยละ 96  
3. ความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้
พบว่า กลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัติทั้ง 5 ราย  ระบุว่า  ขั้นการ
ประเมินประวัติการติดบุหรี่และการประเมินผลการ
ปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย อภิปรายผลได้ว่า
การมีคู่มือประกอบการใช้แนวปฏิบัติที่มีเครื่องมือ
ครบทุกขั้นตอนและมีความชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่
คลินิกอดบุหรี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ กลุ่มผู้ใช้แนว
ปฏิบัติ 4 ราย ระบุว่า ขั้นการวางแผนและการปฏิบัติ
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ด้านการสร้างความตระหนักการเลิกบุหรี่ สามารถนำ
ไปปฏิบัติได้ง่ายเนื่องจากได้รับการอบรมวิชาการ
จากหน่ ว ยงานทั้ ง ในและนอกโรงพยาบาลทำให้ มี
ประสบการณ์ในการนำไปใช้ ยกเว้นผู้ใช้แนวปฏิบัติ
1 ใน 5 รายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระบุว่า
ยากต่อการปฏิบัติเนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ใช้บริการน้อย ทำให้ขาดความมั่นใจในการให้
บริการ ให้ขอ้ เสนอแนะคือ ควรจัดอบรมและฝึกทักษะ
การสร้างความตระหนักการเลิกบุหรี่แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนการนำไปใช้และเพิม่ ตัวอย่างการตัง้ คำถามสะท้อน
คิด ผู้วิจัยได้ปรับตัวอย่างการตั้งคำถามสะท้อนคิด
เพิ่มในคู่มือประกอบการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่กล่าวว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมความรู้สึก
และมีความละเอียดอ่อน ดังนัน้ การสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีเทคนิคและวิธี
การในการนำมาใช้เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ได้แก่ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสอน
และการเร้าอารมณ์และความรู้สึก21 นอกจากนี้กลุ่ม
ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ไิ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการประชุมชีแ้ จง
การใช้แนวปฏิบัติและนำไปศึกษา ทำความเข้าใจ
ก่อนนำไปใช้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว
ทำให้เกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมและเป็นเจ้าของแนวปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า ความสามารถในการ
เรียนรูข้ นึ้ อยูก่ บั ความอยากรู้ อยากเรียนและมีสว่ นร่วม
ถ้าบุคคลมีความอยากรู้อยากเรียนและมีส่วนร่วม
ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมากขึ้น22 ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ทิ งั้
5 ราย พบว่า  ผู้ใช้แนวปฏิบัติ 3 รายให้คะแนนเต็ม
10 คะแนน และผู้ใช้แนวปฏิบัติ 2 รายให้คะแนน 9
คะแนน อภิปรายผลได้ว่า คะแนนความพึงพอใจ
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากเนื่ อ งจากแนวปฏิ บั ติ ไ ด้
สร้ า งขึ้ น ตามกระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ท าง
คลินกิ ของสภาการวิจยั แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย
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ร่วมกับการใช้แบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ รวมทั้งหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทสี่ บื ค้นมาได้มคี วามน่าเชือ่ ถือ แนวปฏิบตั ิ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา
จากผูท้ รงคุณวุฒิ และคูม่ อื ประกอบการใช้แนวปฏิบตั ิ
มีความสะดวกและง่ายในการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีก่ ล่าวว่า การนำแนวปฏิบตั ไิ ปใช้กบั พยาบาล
ผู้ปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลปัตตานี พบว่า มีระดับคะแนน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก23

ข้ อ เสนอแนะในการนำแนวปฏิ บั ติ ไ ป ้ แ ละ
การทำวิจัยต่อไป
1. การนำแนวปฏิบัติไปใช้ควรประเมินความ
พร้อมของผู้ใช้แนวปฏิบัติทุกครั้ง กรณีไม่มีความ
พร้อมด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติตามแนวทาง
ของแนวปฏิบตั นิ ี้ ควรมีการจัดอบรมการใช้แนวปฏิบตั /ิ
คู่มือประกอบการใช้แนวปฏิบัติ และทักษะการดูแล
ผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนนำ
ไปใช้
2. ควรศึกษาประสิทธิผลการนำแนวปฏิบัติ
ไปใช้กบั ผูใ้ ช้บริการคลินกิ อดบุหรี่ ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้แนวปฏิบัติและการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ข้อจำกัดในการสร้างแนวปฏิบัติ
การพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนการเลิก
บุหรีข่ องผูใ้ ช้บริการคลินกิ อดบุหรีใ่ นครัง้ นี้ มีขอ้ จำกัด
เรื่องระยะเวลา ทำให้การนำแนวปฏิบัติไปใช้กับผู้ใช้
แนวปฏิบตั กิ ลุม่ ขนาดเล็ก (pilot study) และผูใ้ ช้บริการ
จำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้แนวปฏิบัติได้
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The Development of Practice Guideline for Smoking Cessation Among
Clients of Smoking Cessation Clinics*
Siriporn Jindarat M.N.S.**
Sugunya Lojanapiwat Ph.D.(Development Education)***
Tanomsri Intanon M.Ed.(Development Psychology)****
Abstract: This study aimed to develop a practice guideline for clients of smoking
cessation clinics. Two developing processes were conducted based on the protocols of  
the National Health and Medical Research Council (NHMRC) of Australia and the
framework of Transtheorethical Model, i.e., 1) development of the clinical practice
guideline, and 2) evaluation of the guideline for content validity by a panel of 5
experts and pre-testing for its practicability rated by the users.
The newly developed practice guideline is composed of 3 steps: 1) assessing
history of smoking, 2) planning and operating clients stages of behavioral modification
according to Prochaska & Diclemente, and 3) evaluating of the behavioral changes.
The result of content validity evaluation confirmed that two implementing steps, i.e.,
assessing the stage of smoking behavior changes and evaluating of the behavioral
change were appropriate. At the second step, two experts reported that the operating
activities of the contemplation stage, preparation stage and maintenance stage needed
to be added, especially on the pros and cons of making a choice on smoking cessation,
multiple options on smoking cessation and care provision for persons in the relapsed stage.
The results on evaluation of practice guideline  feasibility showed that all participating
providers confirmed the feasibility of the two implementing steps (assessment and
evaluation). Only one public health staff member who had less working experience
(1.5 years) and confidence reported some difficulty with the planning and operating
step. Thus, additional reflective questions aimed at raising awareness in smoking
cessation were formed. As a result, a training course especially on skills for raising
awareness and reflective questioning should be conducted before implementing the
guideline in order to provide effective support for smoking cessation of the clients.
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