บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis) เพื่อศึกษา
สถานการณ์การดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ที่มารับบริ การในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยผูท้ าํ การศึ ก ษาได้มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการนํา มาเป็ น
แนวทางประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับโรคติดบุหรี่
คํานิยามของบุหรี่
ความหมายของโรคติดบุหรี่
การวินิจฉัยโรคติดบุหรี่
ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นโรคติดบุหรี่
ผลกระทบจากการเป็ นโรคติดบุหรี่
การดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
2. การวิเคราะห์สถานการณ์
3. สถานการณ์การดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ที่มารับบริ การในโรงพยาบาลทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวคิดเกีย่ วกับโรคติดบุหรี่
คํานิยามของบุหรี่
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่นๆ ยาเส้นหรื อยาเส้นปรุ งตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาสู บ (กรมควบคุมโรค, 2546)
บุหรี่ หมายถึง ใบยาสู บบดหรื อซอยมวนด้วยใบยาแห้ง หรื อกระดาษรวมทั้งวัตถุที่ใช้
แทนกระดาษเป็ นทรงกระบอก ขนาดปกติจะมีความยาวประมาณ 120 มิลลิเมตร และ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร มีใบยาสู บบดหรื อซอยบรรจุภายในห่ อกระดาษ ปลายด้านหนึ่ง
เป็ นปลายเปิ ดสําหรับจุดไฟ และปลายอีกด้านมีไว้สาํ หรับใช้ปากสู ดควันบางยี่ห้ออีกด้านหนึ่ งจะมี
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ตัวกรองควันหรื อสารพิษบางอย่างที่เกิดจากการเผาไหม้ได้บางส่ วนแต่ความเป็ นพิษหรื ออันตราย
ของบุหรี่ กย็ งั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2551)
ความหมายของโรคติดบุหรี่
การสู บบุหรี่ เป็ นโรคเรื้ อรังอย่างหนึ่ง (Tobacco dependence as a treatable chronic
disease) ที่เป็ นๆ หายๆ และมีแนวทางการดูแลรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ต่างจากโรคเรื้ อรังอื่นๆ ที่
บุคลากรวิชาชีพสุ ขภาพส่ วนใหญ่รู้จกั กันดี ไม่วา่ จะเป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ก็ตาม และ
ให้ชื่อโรคนี้วา่ โรคติดบุหรี่ (Tobacco Dependence) โดยมีรหัสInternational Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, 10th revision (ICD-10) เป็ น F17 (WHO, 2000)
โรคติดบุหรี่ หมายถึงลักษณะของอาการซึ่ งสัมพันธ์กบั การใช้บุหรี่ ประกอบด้วยอาการ
ดื้อนิโคติน (Nicotine tolerance) คือผูเ้ สพนิโคตินมีความต้องการนิโคตินเพิ่มมากขึ้นหลังจากการ
เสพไปช่วงระยะเวลาหนึ่งและอาการถอน (Nicotine withdrawal) คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากมีการ
เลิกนิ โคติน ซึ่ งโรคติดบุหรี่ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสู บบุหรี่ ซิ การ์ หรื อไปป์ (Kathleen Ashton &
David Stream, 2010)
โรคติดบุหรี่ หมายถึงการติดนิโคตินในผลิตภํณฑ์ของยาสู บซึ่งโรคติดบุหรี่ น้ ี ทาํ ให้ผสู ้ ู บ
บุหรี่ ไม่สามารถหยุดสู บบุหรี่ ได้แม้จะรู ้วา่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (mayoclinic straff, 2010)
โรคติ ดบุ หรี่ หมายถึ งการเสพติ ดบุหรี่ ที่มีสาเหตุมาจากพฤติ กรรมสู บบุหรี่ จนเคยชิ น
ความต้องการการพึ่งพิงทางจิตใจ และการติดสารนิโคตินของสมอง (พิชยั แสงชาญชัย, 2552)
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าโรคติดบุหรี่ หมายถึงโรคเรื้ อรังอย่างหนึ่ งซึ่ ง
สัมพันธ์กบั การใช้บุหรี่ ประกอบด้วยอาการดื้อนิโคติน (Nicotine tolerance) คือผูเ้ สพนิโคตินมีความ
ต้อ งการนิ โ คติ น เพิ่ ม มากขึ้ น หลัง จากการเสพไปช่ ว งระยะเวลาหนึ่ งและอาการถอนนิ โ คติ น
(Nicotine withdrawal) คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเลิกใช้นิโคตินซึ่งโรคติดบุหรี่ น้ ี ทาํ ให้ผสู ้ ู บ
บุหรี่ ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ ได้แม้จะรู ้วา่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
บุ ค คลที่ เ ป็ นโรคติ ด บุ ห รี่ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การวิ นิ จ ฉัย จากแพทย์ต ามเกณฑ์
วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders [DSM-IV]) และหรื อตามระบบการแบ่งโรคขององค์การอนามัยโลก (The International
Classification of Diseases: ICD 10) ว่าเป็ นผูป้ ่ วยโรคติดบุหรี่ (Nicotine dependence) โรคติดบุหรี่ มี
รหัส International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th
revision (ICD-10) เป็ น F17.2 และการสูบบุหรี่ ถือเป็ นโรคเรื้ อรังอย่างหนึ่ง (Tobacco dependence as
a treatable chronic disease) (WHO, 2000) การวินิจฉัยจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาํ คัญอย่าง
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น้อย 3 ใน 7 ข้อดังต่อไปนี้ ในช่วง 12 เดือน จึงจัดว่าเสพติด 1) มีการนิ โคตินปริ มาณมากขึ้นเพื่อให้
ได้รับนิโคตินตามที่ร่างกายต้องการ 2) มีอาการแสดงทางร่ างกายเมื่อขาดนิ โคติน 3) มีความต้องการ
ใช้นิโคตินในประมาณมากขึ้นหรื อใช้ในระยะเวลานานกว่าที่ต้ งั ใจ 4) ไม่สามารถลด ควบคุม หรื อ
หยุดการใช้นิโคตินทั้งที่ตอ้ งการ 5) ใช้เวลามากไปกับการเสพนิ โคติน 6) ลดหรื อเลิกการเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกชนิ ดเนื่ องจากการเสพนิ โคติน 7) ยังคงใช้สารนิ โคติน แม้จะมีปัญหาทางสุ ขภาพและ
จิตใจ (American Psychiatric Association, 2000)
การสู บบุหรี่ ในปริ มาณมากจนเป็ นอันตรายหรื อสูบเป็ นประจําทําให้เกิดการติดบุหรี่ จน
กลายเป็ นโรคติดบุหรี่ ซ่ ึ งการติดบุหรี่ ถือเป็ นโรคๆ หนึ่ ง ที่เรื้ อรัง การติดบุหรี่ แบ่งเป็ น 3 ประเภท
(วิจารณ์ มัตยะสุ วรรณ และพัฒนเกียรติ ศรี ยอด, 2551) คือ
1. การติดทางร่ างกาย (Physiological dependence) หรื อการติดทางร่ างกาย เกิดจาก
ภาวะการติดนิโคตินโดยเมื่อสู บบุหรี่ เข้าไปแล้ว นิโคตินจะส่ งผลต่อสมองโดยตรงทําให้เกิดการหลัง่
ฮอร์โมนและสารสื่ อประสาทต่างๆ ที่มีผลทําให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มเป็ นสุ ข กระปรี้ กระเปร่ าและทํางาน
ได้และเกิดอาการติดยาทางร่ างกาย (dependence) และเมื่อสู บบุหรี่ ไปนานๆ จะทําให้ร่างกายเกิด
ความทนต่อผลของนิโคตินในปริ มาณเท่าเดิม นัน่ คือหากต้องการผลต่างๆ ของนิโคตินต่อร่ างกายที่
เคยได้รับ จะต้องเพิ่มปริ มาณมากขึ้นนัน่ คือต้องสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้น จึงจะได้ผลต่อร่ างกายเท่าเดิมเมื่อใด
ก็ตามหากหยุดสูบบุหรี่ จะส่ งผลให้เกิดอาการถอนนิโคติน (Withdrawal symptoms) ตามมาดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้วา่ การติดทางร่ างกายสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1.1 การเสพติดนิโคติน (Nicotine dependence) หมายถึง ลักษณะการใช้นิโคตินที่ทาํ
ให้เกิดอาการทั้งอาการดื้อนิ โคติน (Nicotine tolerance) และอาการถอนนิ โคติน (Nicotine
withdrawal) การเสพนิ โคตินเกิดได้ท้ งั การสู บบุหรี่ ซิ การ์ กล้องยาเส้น การอม หรื อเคี้ยวใบยาสู บ
หรื อการใช้นิโคตินทางยา เช่น ทางผิวหนัง หรื อในรู ปของหมากฝรั่ง
1.2 การดื้อนิ โคติน (Nicotine tolerance) หมายถึง การที่ผเู ้ สพนิ โคตินมีความ
ต้องการนิ โคตินเพิ่มมากขึ้นหลังจากการเสพไปช่วงระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อให้สมองสามารถทําหน้าที่
ได้ตามปกติ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสารสื่ อประสาท cholinergic
receptors และความไวของตัวรับนิโคติน (Nicotine receptors) และอะซีติลโคลิน (Acetylcholine)
บริ เวณของสมอง
1.3 อาการถอนนิโคติน (Nicotine withdrawal) หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นหลังจากมี
การเลิกนิโคตินในบุคคลที่มีการติดบุหรี่ อาการเหล่านั้นได้แก่ หงุดหงิด วิตกกังวล อารมณ์เสี ย
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย ไม่มีสมาธิ อ่อนแรง หิ วบ่อย
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2. การติดทางจิตใจ (Psychological dependence) คือ การติดทางจิตใจ เช่น สู บบุหรี่
เนื่องจากความรู ้สึกถูกกระตุน้ จากสิ่ งต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเห็นผูอ้ ื่นสูบบุหรี่ เห็นไฟแช็ค หรื อเห็น
ซองบุหรี่ จึงเกิดความอยาก หรื อสู บเนื่องจากรู ้สึกช่วยให้ผอ่ นคลาย (Tension reduction) เกิดความสุ ข
และผ่อนคลาย (Pleasurable relaxation) สูบเพราะติดเป็ นนิสยั หรื อสูบเพราะรู ้สึกอยาก (Craving)
3. การเสพติดทางสั งคมหรือนิสัยความเคยชิน (Socio-cultural or habit factors) เป็ น
สาเหตุร่วมของการติดบุหรี่ เช่น สู บเนื่องจากต้องออกงานเลี้ยงหรื อสังสรรค์กบั เพื่อนซึ่งเคยสู บบุหรี่
เหมือนกัน (Social activity) หรื อสู บเพราะอยูใ่ นครอบครัวที่มีแต่ผสู ้ ู บบุหรี่ (Family and cultural
practice) (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อควบคุมยาสูบ, 2551)
การวินิจฉัยโรคติดบุหรี่
เกณฑ์ การวินิจฉัยการติดนิโคติน (Nicotine dependence) ตามที่กาํ หนดใน DSM-IV มี
7 ข้อซึ่ งต้องมีอย่างน้อย 3 ข้อในช่วงระยะเวลา 12 เดือน จึงจัดว่าเสพติด เกณฑ์การวินิจฉัยการติด
นิ โคตินตาม The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (ปราโมทย์ สุ คนิชย์
และมาโนชย์ หล่อตระกูล, 2539)
1. มีอาการดื้อต่อนิ โคติน ต้องการนิโคตินปริ มาณมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลต่อร่ างกายตามที่
ต้องการ
2. มี อาการถอนนิ โคตินโดยมีอาการถอนอย่างน้อย 4 ข้อซึ่ งอาการถอนจะก่ อให้เกิ ด
อารมณ์เศร้า หดหู่ หรื อมีผลเสี ยต่อการทําหน้าที่ทางสังคม การประกอบอาชีพ หรื อการทํากิจกรรม
สําคัญต่างๆ
3. มีการใช้นิโคตินปริ มาณมากขึ้น หรื อใช้ในระยะเวลานานกว่าที่ต้ งั ใจ
4. ไม่สามารถลด ควบคุม หรื อหยุดการใช้นิโคตินทั้งที่ตอ้ งการจะหยุด
5. ใช้เวลามากไปกับกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งนิ โคติน หรื อการเสพนิโคติน เช่น การสู บ
บุหรี่ ต่อเนื่องหลายมวน
6. ลดหรื อ เลิ ก การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม หรื อ งานที่ สํา คัญ หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
เนื่องจากการเสพนิโคติน
7. ยังคงใช้สารนิโคตินแม้จะมีปัญหาสุ ขภาพ
เกณฑ์ การวินิจฉัยการถอนนิโคตินของ The Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-IV) (ปราโมทย์ สุ คนิชย์ และ มาโนชย์ หล่อตระกูล, 2539)
1. มีการใช้นิโคตินทุกวันติดต่อกันอย่างน้อยสองสามสัปดาห์
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2. หลัง จากหยุด ใช้นิ โคติ น หรื อ ลดการใช้นิ โคติ น ทัน ที มี อาการต่ อ ไปนี้ 4 ข้อ หรื อ
มากกว่าภายใน 24 ชัว่ โมงคือ อารมณ์เศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ หัวใจเต้นช้าลง สมาธิ ลดลง มี
ความอยากอาหารเพิ่ มมากขึ้ น หรื อนํ้า หนัก ตัว เพิ่ มมากขึ้ น หงุ ด หงิ ด โกรธง่ าย อารมณ์ เ สี ย ง่ าย
กระวนกระวายใจ
3. อาการที่เกิ ดขึ้นในข้อ 2 ทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อชี วิตประจําวัน การเข้าสังคมและการ
ประกอบอาชีพให้เห็นอย่างชัดเจน
4. อาการที่เกิดขึ้นในข้อ 2 ไม่ได้เกิดจากภาวะเจ็บป่ วยทางกายและไม่ได้เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบประสาทส่ วนกลาง
การประเมินพฤติกรรมการติดนิโคตินในผู้สูบบุหรี่ (Measuring Dependence in
Smoker) เพื่อวิเคราะห์หาวิธีในการช่วยเหลือผูท้ ี่เสพบุหรี่ ให้สามารถลดหรื อเลิกการสู บบุหรี่ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1. การทดสอบความรุ นแรงในการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่ (Fagerstrom test for
nicotine dependence: FTND)
เป็ นแบบประเมินความรุ นแรงในการติดนิโคตินของผูส้ ู บบุหรี่ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามที่
เน้นเชิงปริ มาณ ในทางการแพทย์มกั นิยมใช้เพื่อเป็ นดัชนี ช้ ีวดั ถึงแนวทาง/วิธีการรักษาสําหรับผูม้ า
รับบริ การ ในการลดภาวะอาการขาดนิโคติน ดังรายละเอียดตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1
แบบทดสอบความรุ นแรงในการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่
คําถาม
คําตอบ
ท่านเริ่ มต้นสู บบุหรี่ มวนแรกเมื่อไร ■ ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน
■ ภายใน 5-30 นาทีหลังตื่นนอน
■ ภายใน 31-60 นาทีหลังตื่นนอน
■ หลังตื่นนอน 60นาทีไปแล้ว
ท่านรู ้สึกยุง่ ยากที่ตอ้ งอยูใ่ นสถานที่ ■ หงุดหงิด
ห้ า มสู บ บุ ห รี่ เช่ น โรงพยาบาล ■ เฉยๆ
ในร้านอาหาร ในโรงเรี ยน
บุหรี่ มวนไหนที่ ท่านรู ้ สึกว่ายากที่ ■ มวนแรกในตอนเช้า
จะโยนทิ้งมากที่สุด
■ มวนไหนก็ยากทั้งนั้น
ท่านสู บบุหรี่ วนั ละกี่มวน
■ 10 มวนหรื อน้อยกว่านั้น
■ 11-20 มวนต่อวัน
■ 21-30 มวนต่อวัน
■ 31 มวนหรื อมากกว่านั้น

คะแนนที่ได้
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แบบทดสอบความรุ นแรงในการติดนิโคตินของผู้สูบบุหรี่
คําถาม
คําตอบ
ท่านสู บบุหรี่ มากในช่วง 2-3ชัว่ โมง ■ ใช่
หลังตื่ นนอนมากกว่าช่ วงเวลาอื่ น ■ ไม่ใช่
ของวันหรื อไม่
ท่านยังคงสู บบุหรี่ แม้ว่าจะเจ็บป่ วย ■ ใช่
หรื อ ต้อ งนอนอยู่บ นเตี ย งหรื อ ไม่ ■ ไม่ใช่
สบายเป็ นหวัดหรื อไออย่างหนัก
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
1 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

ตารางที่ 2
แบบประเมินระดับความรุ นแรงในการติดนิโคติน (Nicotine dependence) เกณฑ์ การจําแนกระดับ
ความรุ นแรงในการติดนิโคติน
ระดับคะแนน
ความรุ นแรงในการติดนิโคติน
0-3
ระดับเล็กน้อย
4-6
ระดับปานกลาง
7-10
ระดับรุ นแรง
ที่มา: อ้างจาก ผ่องศรี ศรี มรกต. (2550). การบําบัดเพื่อเลิกบุหรี่ . กรุ งเทพฯ: เครื อข่ายพยาบาลเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ .
แปลผลคะแนน
7-10 คะแนน ท่านเสพติดนิโคตินในระดับรุ นแรงและจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการ
เข้าโครงการช่วยให้เลิกบุหรี่ โดยอาจใช้ยาเลิกบุหรี่ ช่วยลดอาการไม่สุขสบายในระยะแรกที่เริ่ มเลิก
บุ ห รี่ หากพบแพทย์แ ละเห็ น ควรให้เ ลิ ก บุ ห รี่ ด้ว ยยา ท่ า นอาจเริ่ ม ด้ว ยแผ่น แปะนิ โ คติ น ขนาด
21 มิลลิกรัม หรื อหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 4 มิลลิกรัม
4-6 คะแนน ท่านเสพติดนิโคตินในระดับปานกลางการเข้าร่ วมโครงการเลิกบุหรี่ จะช่วย
ให้ท่านเลิกบุหรี่ ได้ง่ายและสําเร็ จมากขึ้น นอกจากนี้ยาเลิกบุหรี่ อาจช่วยให้ท่านเลิกบุหรี่ ได้ยาวนาน
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และโอกาสในการหวนกลับไปสู บบุหรี่ น้อยลง ยาเลิ กบุหรี่ ที่แนะนําคือแผ่นแปะนิ โคติ นขนาด
14 มิลลิกรัม หรื อหมากฝรั่งนิโคตินขนาด 2 มิลลิกรัม
น้อยกว่า 4 คะแนน ท่ านเสพติ ดนิ โคตินในระดับเล็กน้อยท่ านสามารถเลิ กบุหรี่ ด้วย
ตนเองอย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์จะใช้ยาเลิกบุหรี่ ช่วยลดอาการไม่สุขสบายในระยะถอนบุหรี่
ใหม่ๆ ท่านสามารถขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากแพทย์ พยาบาลหรื อบุคลากรสุ ขภาพได้
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเป็ นโรคติดบุหรี่
การสู บบุหรี่ ในปริ มาณมากจนเป็ นอันตรายหรื อสูบเป็ นประจําทําให้เกิดการติดบุหรี่ จน
กลายเป็ นโรคติ ดบุหรี่ มี สาเหตุและปั จจัยซับซ้อนมากมาย ไม่มีสาเหตุ ใดสาเหตุหนึ่ งที่ สามารถ
อธิ บายการติดบุหรี่ ได้อย่างสมบูรณ์ จากการทบทวนตําราเอกสารวิชาการและงานวิจยั ต่างๆ พอจะ
สรุ ปปั จจัยที่ทาํ ให้ติดบุหรี่ ได้คือปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอธิบายได้ดงั นี้
1. ปั จจัยภายใน
1.1 ผลทางชีวภาพของสารนิ โคติน สารเคมีในสมองที่ตอบสนองต่อสารนิ โคตินซึ่ ง
ผลทางชีวภาพของสารนิ โคตินสามารถกระตุน้ ส่ วนสมองที่เกี่ยวกับ ความอยาก ความสุ ขสมโดย
การเพิ่มปริ มาณโดปามีนในบริ เวณดังกล่าว ซึ่ งระดับโดปามีนที่สูงขึ้นมีผลต่ออารมณ์ทางด้านบวก
เกิดความรู ้สึกคลายเครี ยด อาการเบื่ออาหารทําให้สามารถควบคุมนํ้าหนักตัวได้ ปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่
พิสูจน์ได้ และองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็ นทางการแล้วว่า "นิ โคตินเป็ นสารเสพติด"
(WHO, 2000) และการสู บบุหรี่ หรื อการบริ โภคยาสู บในรู ปแบบอื่นเป็ นเพียง วิธีการที่ทาํ ให้ร่างกาย
ได้มาซึ่ งสิ่ งเสพติด ซึ่งก็คือนิ โคตินนัน่ เอง นิ โคตินเป็ นสารเสพติดที่มีผเู ้ สพมากที่สุด และมีอาํ นาจ
การเสพติดสู งสุ ดเทียบเท่าเฮโรอีน (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550) เป็ นยาเสพติดซึ่ งผูเ้ สพที่ติดแล้ว
ต้องใช้ตลอดเวลาและทุกวัน ยกเว้นเวลานอนหลับ แต่เมื่อใดที่ระดับของสารนิโคตินลดลงจากที่เคย
มีอยูใ่ นร่ างกาย ซึ่ งจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนมวนบุหรี่ ที่ผสู ้ ู บสู บต่อวัน จะทําให้เกิดอาการ
ขาดสารนิ โคตินคือ กระวนกระวาย หงุดหงิด ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ เหนื่ อยล้า ซึ มเศร้า ง่วง มึน
ศีรษะ เหม่อลอย บางคนนอนไม่หลับ และบางคนมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ครั่นเนื้อครั่น
ตัวบางคนเกิดอาการอยากบุหรี่ (craving) ถ้าผูส้ ู บบุหรี่ ไม่มีความตั้งใจแน่ วแน่ในการเลิกสู บ ก็จะ
หวนกลับไปสู บอีกเพื่อระงับอาการเหล่านี้ โดยทัว่ ไปผูส้ ู บบุหรี่ จะอัดบุหรี่ ประมาณ 10ครั้งในช่วง 5
นาทีถา้ คนสู บบุหรี่ วนั ละ 1ซองจะอัดนิ โคตินเข้าสมองวันละ 200 ครั้ง ส่ วนหนึ่ งคือนิ โคตินที่เข้าสู่
สมองเร็ วและถูกทําลายเร็ วทําให้บุหรี่ เป็ นสารเสพติดที่ติดง่ายและเลิกยาก (highly addictive nature)
(รณชัย คงสกนธ์, 2550)
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1.2 ความอยากลอง
คนที่ติดบุหรี่ ส่วนมากจะเริ่ มติดบุหรี่ ต้ งั แต่วยั รุ่ น เริ่ มสู บบุหรี่ เพราะความอยากลอง
ซึ่ งเป็ นธรรมชาติของวัยรุ่ น เพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องท้าทาย น่ าตื่นเต้นและน่ าสนุ กสนานถึงแม้จะรู ้ว่า
เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีต่อสุ ขภาพก็ตาม (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549) นอกจากนั้นธรรมชาติของคนรวมทั้ง
วัยรุ่ นที่ มีความอยากรู ้อยากลอง ก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้เป็ นโรคติดบุหรี่ เมื่ อทดลองแล้วทําให้
ต้องการสู บบุหรี่ ซ้ าํ การเริ่ มต้นสู บบุหรี่ จะเริ่ มในช่วงเวลาที่เป็ นเด็กวัยรุ่ น และหากได้มีโอกาส
ทดลองสู บบุหรี่ แม้เพียงครั้งหรื อสองครั้งจะมีโอกาสกลายเป็ นผูใ้ หญ่ที่ติดบุหรี่ มากกว่าเด็กวัยรุ่ นที่
ไม่เคยทดลองสู บบุหรี่ เลยถึงสองเท่าตัว (Chassin, Presson, Sherman, and Edwards, 1990) และเมื่อ
ได้ทดลองสู บแล้วอาจเห็นว่าการสู บบุหรี่ ไม่ใช่เรื่ องยาก ถึงแม้วา่ การสูบมวนแรกอาจไม่ใช่สิ่งที่สนุก
เพราะการสําลักควัน ความรู ้สึก ปวดแสบจมูกและลําคอ แต่เมื่อคิดว่าคนอื่น ทําได้ตนก็ตอ้ งทําได้
ทําให้ มีการทดลองในครั้งต่อไป (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550)
1.3 ความต้องการเอาอย่างเพื่อน
คนส่ วนมากเริ่ มติดบุหรี่ เพราะเพื่อนชวน บางคนมีความคิดว่า ถ้าไม่สูบบุหรี่ จะเข้า
กับเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะไม่ยอมรั บเข้ากลุ่มและหลายคนไม่กล้าเลิกบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนล้อเลียน
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549) หากวัยรุ่ นได้คบเพื่อนหรื ออยูใ่ นกลุ่มเพื่อนที่สูบแล้ว ก็จะมีโอกาสที่
จะมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้น 3.74 เท่า (จิราพร สุ วรรณธี รางกุล, 2542) นอกจากนี้ ความอยากมี
เพื่อน อยากเอาใจเพื่อน อยากตามใจเพื่อน ต้องการเข้ากลุ่มและสังคมเพื่อนก็มกั จะพยายามทําตาม
เพื่อแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเขาทําได้ และเป็ นพวกเดียวกัน (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550) งานวิจยั ระบุ
ว่าบุหรี่ เป็ นยาเสพติดชนิ ดแรกที่เยาวชนใช้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ เหล้าและยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่นๆ
(gateway of drug) (Johnson , Boles&, Kleber, 2000)
1.4 ความต้องการเอาอย่างคนในครอบครัวหรื อผูป้ กครอง
จุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้คนทัว่ ไปสู บบุหรี่ และกลายเป็ นคนที่ติดบุหรี่ ได้อีกปั จจัยหนึ่ งคือ
ครอบครั ว พบว่า เด็ก ที่ ม าจากครอบครั ว ที่ พ่อ และหรื อ แม่ สูบบุ ห รี่ จ ะทํา ให้เ ด็ก รั บรู ้ แ ละยอมรั บ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ว่าเป็ นเรื่ องปกติ เพราะเห็นเป็ นประจําในชีวิตประจําวัน มีรายงานการวิจยั
กล่าวว่าเด็กที่มาจากครอบครัวสู บ บุหรี่ จะสูบบุหรี่ มากกว่าเด็กที่พอ่ แม่ไม่สูบบุหรี่ ถึง 2 เท่า ถ้าคนใด
ในครอบครั วสู บบุหรี่ โอกาสที่เด็กใน ครอบครั วนั้นหัดสู บบุหรี่ จะมีสูงหรื อจากการศึกษา
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของวัยรุ่ นไทย 106 คนของบุปผา ศิริรัศมีพบว่าถ้าในครอบครัวไม่มีคนสู บ
บุหรี่ โอกาสที่ จะมี คนสู บบุ หรี่ ในครอบครั วเท่ากับร้ อยละ11.3ถ้าในครอบครั วคนสู บบุ หรี่ 1คน
โอกาสที่จะมีคนสู บบุหรี่ ในครอบครัวเท่ากับร้อยละ15.6ถ้าในครอบครัวคนสู บบุหรี่ 2 คนโอกาสที่
จะมีคนสู บบุหรี่ ในครอบครัวเท่ากับร้อยละ24.5และถ้าในครอบครัวคนสู บบุหรี่ 3-5 คนโอกาสที่จะ
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มีคนสู บบุหรี่ ในครอบครัวเท่ากับร้อยละ39.1 (บุปผา ศิริรัศมี, 2548) เด็กที่คิดว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับการ
สู บบุหรี่ ของเขาจะสู บบุหรี่ นอ้ ยกว่าเด็ก กลุ่มที่พ่อแม่ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจากการสํารวจ
พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ในบ้าน: กรณี ศึกษาพ่อบ้านที่สูบบุหรี่ และแม่บา้ นที่สามี
สู บบุหรี่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใน ภูมิภาค พบว่า หากพ่อหรื อแม่หรื อสมาชิก
ที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็ นผูส้ ู บบุหรี่ จะมีโอกาสทําให้ลูกเลียนแบบ การสู บบุหรี่ ถึงร้อยละ 67.9
(สํานักวิจยั เอแบคโพลล์, 2549) นอกจากนี้ ยงั พบว่าบุคคลที่เติบโตอยูใ่ น สภาพแวดล้อมที่บิดา
มารดามีปัญหาความขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะสู บบุหรี่ มากกว่าครอบครัวปกติ การสู บ บุหรี่ ของบิดา
มารดา สมาชิกในครอบครัวหรื อญาติที่ใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อการสู บบุหรี่ ของเด็ก ซึ่งการเป็ นตัว แบบ
ของบิดามารดาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
1.5 ความเครี ยด
หลายคนสู บบุหรี่ ดว้ ยเหตุผลเพื่อคลายความเครี ยดจากการศึกษาของชูชยั ศุภวงศ์
และคณะที่ศึกษาเรื่ องของ “ ทําไมวัยรุ่ นหญิงจึงสู บบุหรี่ ” โดยใช้การศึกษาแบบสนทนากลุ่มกับ
วัยรุ่ นหญิงที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ทําการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาสตรี และกลุ่มสตรี ทาํ งานพบว่า
การสู บบุหรี่ ครั้งแรกของวัยรุ่ นหญิงเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ และความอยากลองโดย
ความเครี ยดมีส่วนสนับสนุ นให้กลุ่มนักศึกษาสตรี และกลุ่มสตรี ทาํ งานตัดสิ นใจทดลองสู บบุหรี่
ได้แก่ความเครี ยด เพื่อระบายความเครี ยด (ชูชยั ศุภวงศ์, สุ ภกร บัวสาย, นวลอนันต์ ตันติเกตุ, 2540)
แต่เมื่อปริ มาณนิ โคตินในสมองลดลง จะทําให้ผสู ้ ู บเกิดอาการหงุดหงิด และเครี ยดได้ในเวลาต่อมา
และนี่คือเหตุผลที่ทาํ ให้ตอ้ งสูบบุหรี่ อยูเ่ สมอเพื่อคงระดับนิโคตินไว้ในร่ างกาย
1.6 บุคลิกภาพ
งานศึกษาวิจยั พบว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ มกั เป็ นคนหุ นหัน เปิ ดเผย กระตือรื อร้น ต้องการ
ต่อต้านอํานาจบังคับบัญชาสู ง (ธิดา จับจิตต์ , 2543) หรื อเด็กผูช้ ายที่ชอบกีฬาที่ทา้ ทาย เช่น การแข่ง
แรลลี่ มีแนวโน้มที่จะสู บบุหรี่ เป็ น 2 เท่าของเด็กผูช้ ายที่ไม่สนใจ กีฬาชนิ ดนี้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพ
ขาดความมัน่ ใจในตนเอง ประหม่าง่าย วิตกกังวล จะมีความเสี่ ยงสู งต่อการสู บบุหรี่ และบุคคลที่
ชอบความก้าวร้าวรุ นแรง ไม่เกรงใจ ไม่เคารพในสิ ทธิ ผอู ้ ื่น ไม่รู้สึกผิดในสิ่ งที่ตนกระทําต่อผูอ้ ื่น
บุคคลกลุ่มนี้ ก็มีความเสี่ ยงต่อการเสพติดบุหรี่ เช่น กัน (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549) นอกจากนั้น
บุคลิกภาพขาดความมัน่ ใจในตนเอง วิตกกังวล จะมีความเสี่ ยงสู งต่อการสู บบุหรี่ และก็มีความเสี่ ยง
ต่อการเป็ นโรคติดบุหรี่ เช่น กัน เนื่องจากบุคลิกภาพ เช่น นี้ มักมีเพื่อนสนิทน้อย และมีความเชื่อว่าถ้า
ไม่สูบก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มเพื่อนได้ (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550) หรื อบางคนต้องสู บบุหรี่ เพราะ
หน้าที่การงานที่ ตอ้ งเข้าสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์หรื องานเลี้ ยงรั บรอง ซึ่ งมีผูส้ ู บ ในสังคมนั้นๆ
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เชิญชวนให้สูบ บางคนจะสู บเฉพาะในงานสังคมเท่านั้น ทั้งนี้ เป็ นความเชื่อที่ว่าถ้าไม่สูบก็จะเข้า
กลุ่มไม่ได้ และทําธุรกิจไม่สาํ เร็ จ (วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์, 2549)
2. ปั จจัยภายนอกได้แก่
2.1 สภาพแวดล้อม
จากการศึ ก ษาของ จิ ร าพร สุ ว รรณธี ร างกุ ล (2542) ซึ่ งได้ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ด้า น
สิ่ งแวดล้อม และผลการศึกษาพบว่า หากวัยรุ่ นได้คบเพื่อนหรื ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สูบแล้ว ก็จะมี
โอกาสที่จะมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้น 3.74 เท่า (จิราพร สุ วรรณธี รางกุล, 2542) งานวิจยั ระบุว่า
บุหรี่ เป็ นยาเสพติดชนิ ดแรกที่เยาวชนใช้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ เหล้าและยาเสพติดชนิ ดร้ายแรงอื่นๆ
(gateway of drug) (Johnson , Boles&, Kleber, 2000) นอกจากนั้นบรรยากาศหรื อสิ่ งแวดล้อมใน
โรงเรี ยนที่เอื้อต่อการสู บบุหรี่ เช่น ห้องนํ้าในมุมอับ หรื อห้องต่างๆ ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากครู
หรื อครู เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเห็น เช่น การสู บบุหรี่ ทาํ ให้เด็กมีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ได้ (สุ ริย
เดว ทรี ปาตี, 2550) นอกจากนั้น สภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ทาํ งานที่มีผสู ้ ู บบุหรี่ จาํ นวนมาก มี
ความเสี่ ยงสู งที่จะกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานสู บบุหรี่ และเลิกสู บได้ยาก โรงเรี ยนที่มีครู อาจารย์สูบบุหรี่ ก็
จะมีความเสี่ ยงที่นกั เรี ยนนักศึกษาจะสู บบุหรี่ มากขึ้น ทั้งนี้ ผูท้ ี่ติดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะเริ่ มสู บบุหรี่ ก่อน
จบชั้นมัธยมศึกษา หมายความว่า ถ้าเยาวชนคนไหนไม่เคยสูบบุหรี่ ในระหว่างที่เรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
เยาวชนคนนั้นก็จะมีแนวโน้มเป็ นคนที่ไม่สูบบุหรี่ เยาวชนที่สูบบุหรี่ จะส่ งผลให้มีผลการเรี ยนตํ่า
กว่าที่เคยเป็ น และมีแนวโน้มที่จะติดกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ ดว้ ยกันนอกจากนั้นสถานที่ที่มีผสู ้ ู บบุหรี่
จํานวนมากมีความเสี่ ยงที่จะกระตุน้ ให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้สูบบุหรี่ ได้ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549)
2.2 กระแสของสื่ อโฆษณา
กระแสของสื่ อโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อภาพยนต์ต่างๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อและนิ ยมชมชอบในผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549) ซึ่งจากการศึกษาของเสาวลักษณ์ อัศวเทววิช ซึ่ งได้ศึกษาถึงอิทธิพล
ของการสู บบุหรี่ ในภาพยนตร์ ไทยว่ามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของวัยรุ่ นที่ได้เข้ารับชม
โดยสามารถกระตุน้ พฤติกรรม การสู บบุหรี่ ของวัยรุ่ นที่รับชมได้อย่างไม่รู้ตวั โดยฉากในภาพยนตร์
สามารถกระตุ ้น ให้ ว ัย รุ่ น ซึ่ งเป็ นวัย ที่ มี พ ฤติ ก รรมการลอกเลี ย นแบบสามารถปฏิ บ ัติ ต ามได้
(เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช, 2545) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามการโฆษณาบุหรี่ แต่บาง
ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามก็มีการโฆษณาทุกรู ปแบบ ซึ่ งเผยแพร่ ไปทัว่ โลกตามการสื่ อสารไร้
พรมแดน ในปั จจุบนั เยาวชนสามารถรับรู ้สื่อโฆษณาบุหรี่ ของต่างประเทศได้ท้ งั ทางหนังสื อหรื อ
สิ่ งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทาง วิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรม
บุหรี่ ที่หลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก คือ การจดทะเบียน การค้าโดยใช้สัญลักษณ์ตราบุหรี่ เป็ นสิ นค้า
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เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้า เครื่ องหนัง เครื่ องเรื อน ของใช้ต่างๆ และบริ ษทั ท่องเที่ยว และการสนับสนุน
ต่างๆ ที่เน้นกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ เช่น การจัดแสดงดนตรี การจัดแข่งรถให้วยั รุ่ น การแสดงแบบเสื้ อ
ให้กลุ่มสตรี และการแจกสมุดหรื อหนังสื อที่มีตราบุหรี่ ให้แก่เด็กเล็ก ในต่างประเทศยังมีการ
โฆษณา แฝงทางภาพยนตร์ โดยให้ดาราที่เป็ นที่ชื่นชอบสูบบุหรี่ และให้เห็นสัญลักษณ์ของบุหรี่ น้ นั
ด้วย การโฆษณาทุกรู ปแบบจะเน้นที่ความโก้เก๋ ทันสมัย และเร้าใจ ซึ่ งส่ งผลอย่างมากในการ
ส่ งเสริ มให้สูบบุหรี่ เยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ ยหี่ อ้ ที่มีการโฆษณาบ่อยๆ
2.3 การปรุ งแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้ติดบุหรี่ มากขึ้น
การปรุ งแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติดีข้ ึนก็มีส่วนในการจูงใจให้ติดบุหรี่ มากขึ้น เช่น
การใส่ ส่วนผสมของเมนทอล กลิ่นผลไม้ กลิ่นช็อกโกแลตลงไปในบุหรี่ ซ่ ึ งมีขอ้ มูลของการศึกษา
ของนายแพทย์ เกรกอรี่ คอนนอลลี ของคณะสาธาณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ เวิร์ดในปี 2549 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า ผูส้ ู บบุหรี่ อายุ 12-17 ปี มากกว่าร้อยละ 44 และอายุ18-24 ปี มากถึงร้อย
ละ 36 ที่หันมาสู บบุหรี่ ที่มีส่วนผสมของเมนทอล นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่ น บุหรี่ ไฟฟ้ าเพื่อลดปั ญหาของการเกิ ดควันบุหรี่ แต่ก็ยงั มี
ฤทธิ์ ในการเสพติดได้ เช่ นเดี ยว กับการสู บบุหรี่ ตามปกติ หรื อการผลิตบุหรี่ แนวใหม่ใส่ กระป๋ อง
พร้อมดื่มที่เรี ยกว่า ลิควิด สโมกกิ้งที่ให้ความรู ้สึกปลดปล่อยและผ่อนคลายแบบเดียวกับบุหรี่ หรื อ
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบเพื่อจูงใจการเสพ เช่น การสู บบุหรี่ ผา่ นนํ้าเหมือนการสู บกัญชาที่ผสู ้ ู บเรี ยก
กันว่า “ บารากู่ ฮุคก้า ชิ ชาร์ ” และผูส้ ู บมีความเชื่อว่าไม่มีสารทําให้เสพติดและมีกลิ่นหอมกว่าการ
สู บแบบปกติ (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ , 2551)
2.4 นโยบายการเปิ ดตลาดการผลิตและการค้าเสรี
การมีนโยบายการเปิ ดตลาดการผลิตและการค้าเสรี ทาํ ให้รัฐบาลต้องลดภาษีนาํ เข้า
ทําให้บุหรี่ ต่างประเทศราคาถูกหาซื้ อง่าย ทําให้การเข้าถึงบุหรี่ ง่ายขึ้นตามมาด้วย (สตีเฟน ฮาแมน,
เนาวรัตน์ เจริ ญค้า, นิภาพรรณ กังสกุลนิติและคณะ, 2548)
จะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการติดบุหรี่ เกิดจากปั จจัยหลายๆ ปั จจัย โดยปั จจัยเหล่านี้ มี
ผลเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์จนไม่สามารถบอกได้ว่าปั จจัยใดมีผลต่อการเป็ นโรคบุหรี่ มากที่สุด ซึ่ งการ
เป็ นโรคติดบุหรี่ น้ นั ก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย
ผลกระทบจากการเป็ นโรคติดบุหรี่
จากการศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า โรคติ ดบุห รี่ สามารถส่ งผลกระทบทั้ง
ทางด้านร่ างกาย ผลกระทบต่อสุ ขภาพจิต ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ผลกระทบด้านร่ างกาย
การสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญของโรคมะเร็ งปอด จากการศึกษาในประเทศทาง
ตะวันตก (Alberg , Samet, 2003) พบว่าการสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญประมาณร้อยละ 90 ของ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอด ผูป้ ่ วยที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งปอด 20 เท่าของผูท้ ี่ไม่
สู บบุหรี่ อวัยวะที่สัมผัสกับควันบุหรี่ โดยตรง เช่น ช่องปาก หลอดอาหาร ความร้อนในควันบุหรี่
รวมทั้งสารพิษต่างๆ ในบุหรี่ ทาํ ให้เยื่อบุปากเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะกระตุน้ ให้หนาตัว
ผิ ด ปกติ บ างแห่ งเป็ นปื้ นแดงและกลายเป็ นเซลล์ ม ะเร็ งได้ (คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2550) แต่เนื่องจากสารประกอบต่างๆ ในบุหรี่ จะดูดซึ มเข้าทุกส่ วน ของร่ างกาย
ได้ ดังนั้นควันบุหรี่ จึงเป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็ งในตําแหน่ งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ โดยตรง
เช่น ผูห้ ญิงที่สูบบุหรี่ กจ็ ะเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งปากมดลูกอันตรายจากบุหรี่ จะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการ
สู บต่อวันและระยะเวลาที่สูบบุหรี่ รวมทั้งชนิดของบุหรี่ ที่สูบ การหยุดสู บบุหรี่ จะลดความเสี่ ยงการ
เป็ นโรคมะเร็ งในผูส้ ู บบุหรี่ ทุกอายุ (สํานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2547) นอกจากนั้นการสูบบุหรี่ เป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญในการทําให้เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่ งพองแตก ซึ่ งพบ ร้อยละ 59 ของ
โรคนี้เกิดในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ และสัดส่ วนการตายจะประมาณ 2-3 เท่าของคนที่ไม่ สู บบุหรี่ และ
โรคหลอดเลือดฝอยส่ วนปลาย ซึ่ งความเสี่ ยงจะขึ้นอยู่กบั จํานวนของบุหรี่ ที่สูบ (McBride &
Patrick, 1992) ยังมีรายงานการวิจยั ต่างๆ มากมายที่ระบุว่าการสู บบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสําคัญที่เร่ ง
ทําลายการทํางาน ของระบบทางเดินหายใจ ผูท้ ี่สูบบุหรี่ ทุกช่วงอายุมกั จะมีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอเรื้ อรัง มี เสมหะ และหายใจเหนื่อย โรคทางระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ได้แก่
ถุงลมอุดกั้นเรื้ อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease [ COPD]) ซึ่งเป็ นโรคที่ทาํ ให้เกิด
อาการหายใจเหนื่ อย ร่ วมกับมีการอุดกั้นของทางไหลเวียนอากาศในปอด และการสู บบุหรี่ เป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงหลักที่ทาํ ให้เกิดถุงลมอุดกั้นเรื้ อรัง และเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วย ถุงลมอุดกั้นเรื้ อรัง
เสี ยชีวิตถึงร้อยละ 81.5 (Sherman, 1991) การสู บบุหรี่ ยงั ทําให้รูมาตอยด์ แฟกเตอร์ (Rhematoid
factor) สู งขึ้น ภูมิตา้ นทานของร่ างกายเปลี่ยนแปลง ทําให้เม็ดเลือดขาวสู งขึ้นและเม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโฟไซด์ผดิ ปกติ อาการของโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์แย่ลงนอกจากนั้นการสู บบุหรี่ ทาํ ให้เกิดภาวะ
กระดูกพรุ น โครงสร้างกระดูกเสี ยไป แตกหักง่าย เกิดความเจ็บปวด เสี ยสมรรถภาพ (รัชนา ศานติ
ยานนท์, บุษบา มาตระกูล, กาญจนา สุ ริยะพรหม, 2550) นอกจากนั้นการสู บบุหรี่ ทาํ ให้เกิดแผลใน
ช่องปาก เหงือกอักเสบ เนื้ อฟั นถูกทําลายและฟั นหลุดร่ วง โรคปริ ทนต์อกั เสบ มีกลิ่นปาก ริ มฝี ปาก
ดํา ความร้ อนในควันบุ หรี่ รวมทั้งสารพิษต่างๆ ในบุหรี่ ทาํ ให้เยื่อบุ ปากเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน
ลักษณะกระตุน้ ให้หนาตัวผิดปกติบางแห่ งเป็ นปื้ นแดงและกลายเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ (คณะทันต
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แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2550) การสู บบุหรี่ ทาํ ให้มีแนวโน้มเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 4 เท่า (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2549) และการสู บบุหรี่ ส่งผลต่อการได้รับยา
แต่ ล ะชนิ ด จากข้อ มู ล ของศู น ย์วิ จ ัย และจัด การความรู ้ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านิ โคตินในบุหรี่ มีผลต่อยาที่ผสู ้ ู บบุหรี่ ได้รับโดยอาจต้องปรับขนาด
ยาในผูส้ ู บบุหรี่ และลดขนาดยาลงเมื่อเลิกบุหรี่ (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551)
ผลกระทบด้านจิตใจ
การศึกษาโดยคณะแพทย์มหาวิทยาลัยฟลอริ ดาสเตท พบว่า แม้จะสู บบุหรี่ เพียงช่วงเวลา
สั้นๆ ก็อาจจะทําให้ผสู ้ ู บมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอารมณ์แปรปรวนได้ในภายหลัง นอกจากนั้นอาการ
ขาดนิ โคติน (nicotine withdrawal symptoms) ทําให้สมองขาดการถูกกระตุน้ โดยสารเคมีที่มีอยูใ่ น
บุหรี่ ทําให้สมองขาดการหลัง่ สารเคมีออกมา ได้แก่ สารเอนเดอร์ ฟีน (Endorphine) โดปามีน
(Dopamine) นอร์ แอดรี นาลีน (Noradrenalin) ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
พฤติกรรมคือ หงุดหงิด ไม่ร่าเริ งแจ่มใส ก้าวร้าวกระสับกระส่ ายปวดหัว, นอนไม่หลับ, วิงเวียน
ศีรษะสมาธิไม่ดี, คิดอะไรไม่ค่อยออกและมีอารมณ์หดหู่ซึมเศร้าตามมาได้นอกจากนั้นพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมต่างๆ เหล่านี้ จะส่ งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัวและคนรอบข้าง
(Anda, David , 1990) ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผูใ้ กล้ชิดและคนรอบข้าง นําไปสู่ ความขัดแย้ง
ในครอบครัว และสังคมในที่สุด เมื่อสะสมมากขึ้นจะส่ งผลกระทบต่ออารมณ์ความเครี ยด และ
นําไปสู่ การเป็ นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด (Glassman, Helzer, Covio , 1990) ซึ่งจากการศึกษาของมิล
เลอร์ และคณะพบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่ชดั ว่าผูส้ ู บบุหรี่ หรื อผูท้ ี่ติดนิ โคตินจะมีอตั ราการฆ่า
ตัวตายสู งกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ 2.5-4.3 เท่า (Miller, Hemenway , Rimm , 2000) และอัตราการฆ่าตัว
ตายนี้ จะสู งขึ้นตามจํานวนมวนบุหรี่ ที่สูบต่อวันโดยเฉพาะผูท้ ี่สูบบุหรี่ มาก (Doll , Peto , Wheatley ,
Gray , 1995) นอกจากนั้นผูท้ ี่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ ซ่ ึงเป็ นโรคเรื้ อรังเจ็บป่ วยบ่อยๆ
ส่ งผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ที่พบได้บ่อยคือ หวาดกลัว รู ้สึกว่าตนไม่มีความสามารถ รู ้สึกว่า
ตนเองเจ็บป่ วยอยู่ตลอดเวลา สับสน ท้อแท้ในชี วิต เครี ยด วิตกกังวล รวมทั้งอารมณ์โกรธเกรี้ ยว
กราดกับผูอ้ ื่น หงุดหงิดง่าย หรื อบางรายอาจมีอาการซึ มเศร้าและแยกตัวออกจากสังคม (จารุ วรรณ
มานะสุ ระการ , 2544) บุหรี่ ยงั เป็ นสาเหตุหนึ่ งของการฆ่าตัวตาย มีรายงานการศึกษาวิจยั ทาง
การแพทย์ต้ งั แต่ปีค.ศ. 1850 - ปั จจุบนั ที่แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ ที่ฆ่าตัวตายสําเร็ จร้อยละ90 เป็ น
ผูส้ ู บบุหรี่ ที่ฆ่าตัวตายจากสาเหตุเนื่ องมาจากความทุกข์ทรมานจากโรคเรื้ อรังร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ
การสู บบุ ห รี่ เช่ น โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ เสี ยความสามารถในการทํางาน
เนื่ องจากเจ็บป่ วยบ่อย เข้ารักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ รวมทั้งประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจจากการ
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เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษา หาทางออกของปั ญหาไม่ได้คิดสั้นฆ่าตัวตายได้ (ทัศนา บุญทอง, ผ่องศรี
มรกตและสุ รินธร กลัมพากร, 2551)
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผูต้ ิดบุหรี่ จะต้องเสี ยเงินในการซื้ อบุหรี่ มาสู บผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ น
ประจําจะมีค่าใช้จ่ายประมาณวันละ 10.8 บาทต่อคนโดยผูช้ ายมีรายจ่ายสู งกว่าผูห้ ญิงเกือบเท่าตัว
คือประมาณ 11 บาทและผูห้ ญิงประมาณ 6.7 บาท ถึงแม้รายจ่ายต่อคนต่อวันจะไม่สูงมากนัก แต่ถา้
พิจารณาใน พ.ศ. 2547 มีผสู ้ ู บบุหรี่ เป็ นประจําจํานวน9.6 ล้านคน ดังนั้นผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมดสู ญเสี ย
เงิ นเป็ นค่าใช้จ่ายรวมกันประมาณ 5 หมื่นกว่าล้านบาทต่อปี (มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ,
2551) ทําให้ภาครัฐมีรายได้ไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปคนไทยใช้จ่ายเกือบร้อยละ 3 ของรายจ่ายเพื่อ
การบริ โภคทั้งหมดไปกับบุหรี่ นี่ยงั ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ
ตัวผูส้ ู บเองและคนรอบข้างที่ตอ้ งสู ดดมควันบุหรี่ เข้าไปโดยไม่ต้ งั ใจ (อิศรา ศานติศาสน์, 2546) มี
การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพจากโรคที่มีสาเหตุจากการสู บบุหรี่ คือ โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง
และโรคมะเร็ งปอด แล้วพบว่า ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยทั้ง 3 โรคนี้
เป็ นเงินจํานวน 45, 550 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับการจัดเก็บภาษีที่มีเพียง 48, 630 ล้านบาท (สถิรกร
พงศ์พานิ ช, 2548) และจากการศึกษาของจันทร์ เพ็ญ ชูประภาชาติพบว่า การเข้ารักษาตัวในแผนก
ผูป้ ่ วยหนักของผูท้ ี่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกิ ดจากการสู บบุหรี่ และต้องใช้เครื่ องช่ วยหายใจ ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 7, 000 บาท สําหรับโรงพยาบาลของรัฐและประมาณ 10, 000 บาทสําหรับโรงพยาบาล
เอกชน (จันทร์ เพ็ญ ชูประภาชาติ, 2543) ผูท้ ี่เจ็บป่ วยจาการสู บบุหรี่ ตอ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาล
บ่อยๆ ทําให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวสู ญเสี ยรายได้ จากการไม่ได้ทาํ งานและมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
เพิ่มขึ้น นอกเหนื อจากนั้นการสู บบุหรี่ ยงั ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยที่ไม่สามารถคํานวณได้อีกมากมาย
เช่น ความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วยจากการสู บบุหรี่ คุณภาพชีวิตของครอบครัวผูท้ ี่ป่วยหรื อเสี ยชีวิต
จากการสู บบุหรี่ ความรําคาญและความทุกข์ของผูท้ ี่ตอ้ งรับควันบุหรี่ มือสองจากผูส้ ู บบุหรี่ (มูลนิ ธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ , 2551) รวมทั้งการสู ญเสี ยในด้านของคุณภาพชีวิตของผูท้ ี่เจ็บป่ วยจาก
โรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ ดงั เห็นได้จากการศึกษาของ จารุ ณี บันลือ ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่
สู ญเสี ยไปของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจากการสู บบุหรี่ พบว่าคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรั งตํ่ากว่ากลุ่มอ้างอิ งและมี การสู ญเสี ยจํานวนปี ของการมีคุณภาพชี วิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากป่ วยด้วยโรคดังกล่าวเท่ากับ 9.39 ปี ตลอดระยะเวลาของการเจ็บป่ วย (จารุ ณี บันลือ, 2542)
นอกจากนั้นยังมี ค่าใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับกลไกการผลิตบุหรี่ เช่ น
การสัง่ เข้าใบยาสู บ หรื อส่ วนประกอบในการผลิตบุหรี่ จากต่างประเทศรวมทั้งการที่ตอ้ งเสี ยเงินตรา
ออกนอกประเทศให้แก่บริ ษทั บุหรี่ ต่างประเทศในการนําเข้าบุหรี่ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2550)
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ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ควันบุหรี่ ทาํ ให้เกิดมลภาวะทางอากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นก้นบุหรี่ ที่ผู ้
สู บบุหรี่ ทิ้งโดยขาดความรับผิดชอบทําให้เกิ ดไฟป่ า หรื อเกิดเพลิงไหม้ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผูอ้ ื่นรวมทั้งเกิดความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการ
เพาะปลูกใบยาสู บ (สตีเฟน ฮาแมนเนาวรัตน์ เจริ ญค้า, นิ ภาพรรณ กังสกุลนิ ติและคณะ, 2548)
รวมทั้งการทําไร่ ยาสู บและขบวนการผลิตบุหรี่ ทําให้เกิดการทําลายป่ า ทําให้มีป่าไม้ที่จะดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2551) นอกจากนั้นการสู บบุหรี่ สามารถทําให้เกิด
เศษขยะที่เกิ ดจากก้นกรองบุหรี่ จาํ นวนมาก ซึ่ งขยะที่เกิ ดจากก้นกรองบุหรี่ เหล่านี้ ทํามาจากสาร
เซลลูโลสอะซิ เตท ซึ่งเป็ นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ตอ้ งใช้เวลาย่อยสลาย 10 ถึง 15 ปี (ประกิต วาทีสาธกกิจ,
2550) นอกจากนั้นพิษจากบุหรี่ มือสอง (secondhand smoke) หรื อการได้รับควันบุหรี่ โดยไม่ได้สูบ
(passive smoking) แต่ได้รับเอาควันบุหรี่ จากผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด เช่น การอยูใ่ นห้องทํางาน เดียวกัน หรื อ
ภรรยาที่มีสามีที่สูบบุหรี่ ควันบุหรี่ มือสองเป็ นการผสมผสานระหว่างควันสายข้างเคียง (side stream
smoke) ซึ่ งเป็ นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ปลายบุหรี่ ที่จุดสู บ ซึ่งผูท้ ี่สูบบุหรี่ จุดทิ้งค้างไว้โดยไม่ได้
สู บ หรื ออยูใ่ นระหว่างช่วงพักการสู บในแต่ละครั้งอีกประมาณร้อยละ85 และควันบุหรี่ ที่ผสู ้ ู บบุหรี่
พ่นออกมา (exhale mainstream smoke) ภายหลังจากการสู ดบุหรี่ เข้าปอดประมาณร้อยละ 15 ซึ่ง
ประกอบด้วยลมหายใจและควันบุหรี่ ผูท้ ี่ได้รับควันบุหรี่ มือสองมีสัดส่ วนการเกิดโรคที่ต่าํ กว่าผูส้ ู บ
บุหรี่ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณของสารพิษที่ได้จากควันบุหรี่ ระยะเวลาที่สัมผัสควันบุหรี่ และความ
เข้มข้นในการได้รับควันบุหรี่ มือสอง (มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ , 2550) ผลกระทบต่อ
สุ ขภาพของผูส้ ู บบุหรี่ มือสองได้แก่ มะเร็ งปอด มะเร็ งในช่องจมูก การติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจ และโรคหัวใจ (National Cancer Institute, 2550) มีผศู ้ ึกษาผลต่อสุ ขภาพของผูร้ ับควันบุหรี่
มือสองในระยะสั้น พบว่า จะเกิดความไม่พอใจกลิ่นบุหรี่ ที่ได้รับและกลิ่นที่ติดเสื้ อผ้า นอกจากนี้ยงั
ทําให้หายใจลําบากอึดอัด เคืองตา ไอ รู ้สึกไม่สุขสบาย ปวดศีรษะ และอาการอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า
ผลของการได้รับควันบุหรี่ มือสอง ต่อสุ ขภาพ ในระยะสั้นนั้นเกี่ยวกับความระคายเคืองเยือ่ บุตาและ
ทางเดินหายใจทําให้ไม่สุขสบายและก่อให้เกิดความไม่ พึงพอใจ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ,
2550) นอกจากนั้น การได้รับควันบุหรี่ มือสองเป็ นเวลานานๆ จะทําให้เกิดโรคได้ เช่นเดียว กับผูท้ ี่
สู บบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ มีสารเคมีอยูถ่ ึง 4, 000 ชนิด ซึ่งอันตรายในควันบุหรี่ มือสองมีโทษมากกว่า
เพราะมีนิโคตินมากกว่าการสู บบุหรี่ เองถึง 2 เท่า มีสารแอมโมเนี ยถึง 73 เท่า และทาร์ 5 เท่า (มณฑา
เก่งการพานิช, ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย, ศรัณญา เบญจกุลและสาโรจน์ นาคจู, 2549) โรคสําคัญๆ ที่พบ
บ่อยมีดงั นี้โรคมะเร็ งผูท้ ี่ได้รับควันบุหรี่ มือสองเป็ นประจําในระยะเวลาหนึ่งมีความเสี่ ยงต่อการเป็ น
มะเร็ ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะมะเร็ งปอดซึ่งมีหลักฐานและการศึกษาชัดเจน ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่อยู่
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ร่ วมบ้านกับผู ้ สู บบุหรี่ จะมีโอกาสเป็ นมะเร็ งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 -30 ส่ วนมะเร็ งอวัยวะอื่นๆ ที่มี
หลักฐานบ่งบอกว่าการได้รับควันบุหรี่ มือสองเป็ นสาเหตุหนึ่ง ได้แก่ มะเร็ งกล่องเสี ยง มะเร็ งช่อง
ปากและลําคอ มะเร็ งหลอด อาหาร มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งตับอ่อน มะเร็ งของไต มะเร็ งของ
กระเพาะปั สสาวะ มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเม็ดโลหิ ตขาว มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปากมดลูก โดยเฉพาะ
มะเร็ งเต้านมและปากมดลูกนั้น มี ผูศ้ ึ กษาว่า หญิ งไทยที่ ได้รับควันบุ หรี่ มือสองเหล่านี้
นักวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจพบสารนิ โคตินที่ฝังอยูใ่ นเซลล์เส้น ผม สามารถตรวจปั สสาวะพบ
สารก่อมะเร็ งชนิดเดียวกับที่มีในควันบุหรี่ และพบว่าการได้รับควันบุหรี่ มือ สองทําให้เกิดมะเร็ ง
ปากมดลูกและมะเร็ งเต้านมซึ่ งมะเร็ งอันดับที่หนึ่งและสองของหญิงไทย (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สู บบุหรี่ , 2550) นอกจากนั้นผลกระทบจากบุหรี่ มือสาม (Third-Hand Smoke) คือการได้รับสารพิษ
จากควันบุหรี่ ที่ออกมาจากลมหายใจของผูส้ ู บบุหรี่ หรื อที่ติดอยู่ตาม เสื้ อผ้า ผม ผิวหนัง หรื อตาม
ภาชนะเครื่ องใช้ต่างๆ เช่ น สารไฮโดรเจนไซยาไนด์ ซึ่ งใช้ในอาวุธเคมี สารคาร์ บอนมอนนอก
ไซด์ ซึ่งพบในไอเสี ยรถยนต์ lสารแอมโมเนีย ซึ่งอยูใ่ นนํ้ายาทําความสะอาดบ้าน หรื อสารโครเมียม
และตะกัว่ ซึ่ งใช้ทาํ เหล็กกล้า ซึ่งสามารถทําอันตรายต่อคนใกล้เคียงได้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเปรี ยบอันตรายนี้
ว่าเป็ นการสู บบุหรี่ มือสาม (Winickoff, 2008) เด็กๆ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับอันตรายมากที่สุดเพราะ
เด็กมีมวลของร่ างกายน้อยกว่าผูใ้ หญ่ แต่มีอตั ราการเผาผลาญอาหารสู งกว่าและมีการหายใจที่เร็ ว
กว่าอีกด้วย นอกจากนี้ เนื้ อเยื่อต่างๆ ในเด็กอยู่ในช่วงของการพัฒนา เช่น การหยิบของมาเลีย อม
เคี้ยว หรื อกัดเล่น ทําให้สารพิษซึ มเข้าสู่ ร่างกายเด็ก ดังนั้น เมื่อได้รับสารพิษในปริ มาณเท่ากัน ก็จะ
เข้าสู่ ร่างกายของเด็กได้ง่ายและมากกว่าผูใ้ หญ่ (วัลลภ พรเรื องวงศ์, 2552) เมื่อสารพิษในควันบุหรี่
เข้าสู่ ร่างกายเด็กจะเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคไหลตายหรื อโรคที่ทาํ ให้เด็กตายอย่างฉับพลัน (sudden
infant death syndrome [SIDS]) (Ballantyne, 2009) นอกจากนั้นผูท้ ี่เจ็บป่ วยจากโรคที่เกิดจากการ
สู บบุหรี่ ซ่ ึ งเป็ นโรคเรื้ อรังนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่
ยาวนานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของแบบแผนชีวิต บทบาทในครอบครัวและสังคม หน้าที่
การงาน สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่ น ทั้งยังส่ งผลให้ครอบครั วที่เป็ นสถาบันหลักที่สําคัญต้องเผชิ ญกับ
ภาวะวิกฤตจากการเจ็บป่ วยของสมาชิ กในครอบครัวบางครั้งไม่สามารถปรับตัวได้นาํ ไปสู่ ปัญหา
อื่นๆ ตามมาได้ เช่ น การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ แบบแผนการดํารงชี วิต ปั ญหาด้านการดูแล
(จารุ วรรณ มานะสุ ระการ, 2544) และที่เห็นได้ชดั เจนอีกอย่างคือเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย หรื ออาการ
ของโรคกําเริ บต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องถูกแยกออกจากครอบครัวและสังคม ต้อง
ปรับตัวใหม่กบั สิ่ งแวดล้อมของโรงพยาบาลเมื่อมารักษาตัว
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปได้ว่า การติดบุหรี่ ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อผูส้ ู บเองและ
ผูใ้ กล้ชิดทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม ดังกล่าวมาแล้วมากมาย แต่ประชาชนก็ยงั
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นิ ยมสู บบุหรี่ กนั อย่างแพร่ หลาย ส่ งผลทําให้เกิดการติดบุหรี่ ที่รุนแรงและอันตรายมากขึ้น ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องนําผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป
การดูแลผู้ทเี่ ป็ นโรคติดบุหรี่
ธรรมชาติของโรคติดบุหรี่ มีลกั ษณะการดําเนิ นโรคเป็ นแบบเป็ นๆ หายๆ เรื้ อรั งและ
กลับเป็ นซํ้า (chronic remitting and relapsing disorder) ไม่ต่างจากการดําเนิ นโรคแบบโรคเรื้ อรัง
ทัว่ ไป (พิชยั แสงชาญชัย, 2552) และจําเป็ นต้องได้รับการบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่ องผูส้ ู บบุหรี่
จําเป็ นต้องเลิกสู บบุหรี่ เนื่ องจากจะทําให้สุขภาพดีข้ ึนป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กับตนเองและคนรอบข้างจากการทบทวนวรรณกรรมได้พบแนวทางการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
นั้น ต้องดู แ ลให้ครอบคลุ มทั้ง ทางด้า นร่ างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คมและจิ ตวิญญาณและมี แ นว
ทางการปฏิบตั ิการบําบัดรักษาผูท้ ี่ติดบุหรี่ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน (รณชัย คงสกนธ์,
2550) ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการก่อนบําบัดรักษา (Pre-admission) เป็ นระยะที่ผรุ ้ ักษาประเมินความ
พร้อมทั้งบันทึกปั ญหาสถานภาพของผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ มักจะเป็ นการพูดคุยเพื่อโน้มน้าวผูท้ ี่เป็ น
โรคติดบุหรี่ ให้เห็นประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ และสร้างความมัน่ ใจความมุ่งมัน่ ในการหยุดบุหรี่
โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความตั้งใจ (motivation interview or motivation enhanced
therapy or brief intervention) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.1 ประเมินปั ญหาสุ ขภาพทางจิ ตซึ่ งส่ งผลให้ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้ยากขึ้น การ
ตรวจพบได้และทําการรักษาจะช่วยให้ การหยุดบุหรี่ ได้ผลสําเร็ จมากขึ้น การตรวจสุ ขภาพกายและ
โรคแทรกที่เกิดขึ้นจากการสู บบุหรี่ เช่น การเอกซเรย์ปอด
1.2 ประเมินความตั้งใจในการหยุดบุหรี่ ประเมินแรงจูงใจที่จะนํามาสู่ การรักษา เช่น
เคยรักษามาก่อนหรื อไม่ รักษาด้วยวิธีใด ผลที่ได้เป็ นอย่างไร ซึ่ งนํามาประกอบการพิจารณาในการ
ช่วยสร้างแรงจูงใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาอันจะส่ งผลต่อการสู บบุหรี่ โดย
เริ่ มต้ น การที่ ผู ้ป่ วยไม่ รู้ ต ัว ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการติ ด บุ ห รี่ ไม่ ไ ด้ ต้ ั ง ใจหยุ ด บุ ห รี่ (precontemplation) ไปสู่ การเริ่ มต้นมีความคิดอยากหยุดบุหรี่ (contemplation) จนกระทัง่ เข้าสู่ ระยะการ
ตัดสิ นใจหยุดบุหรี่ (determination) จนถึงขั้นการเกิ ดลงมือทําเพื่อการหยุดสู บบุหรี่ (action) และ
พยายามที่จะคงการเปลี่ยนแปลงการหยุดสู บบุหรี่ น้ นั ไว้ให้ได้ (maintenance) ซึ่งวิธีที่ใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจทําได้โดยการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความตั้งใจ (motivation interview) และการบําบัดแบบสั้น
(brief advice) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการวางแผนการรักษาและการวางแผน
ป้ องกันการกลับไปสู บบุหรี่ ซ้ าํ
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1.3 ประเมิ น สภาพและพฤติ ก รรมการใช้บุ ห รี่ โดยการประเมิ น จากขนาดที่ ใ ช้
ประมาณวันละเท่าใด ใช้เวลาใดบ้าง สถานที่ที่เสี่ ยงต่อการสู บบุหรี่ บุคคลที่สูบด้วยกันเป็ นประจํา
สภาพอารมณ์แบบใดที่ทาํ ให้อยากสูบบุหรี่
1.4 ประเมินสภาพสิ่ งแวดล้อม สภาพภายในครอบครัว การงานหรื อการเรี ยนของผู ้
ที่เป็ นโรคติดบุหรี่ การใช้เวลาว่างว่ามีผลในการจูงใจหรื อผลักดันให้เกิดการใช้บุหรี่ หรื อไม่
1.5 ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ อาการขาดนิโคติน กระบวนการรักษาการหยุด
บุหรี่ และให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ควรรู ้ เช่น ความจําเป็ นในการหยุดสู บบุหรี่ เพราะ
อะไร อาการรุ น แรงหลังสู บบุ หรี่ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อใด หรื อการกลับไปสู บบุ ห รี่ แ ม้เพี ยงครั้ งเดี ย วก็
สามารถเพิม่ ความเสี่ ยงต่อการกลับไปสู บบุหรี่ ซ้ าํ ได้อีก
1.6 การสร้างสัญญา ต้องมีการตกลงที่จะร่ วมมือกันทั้งฝ่ ายผูร้ ับการรักษาแลผูร้ ักษา
เช่น การกําหนดวันที่จะเลิกบุหรี่
2. ขั้นดําเนิ นการรักษา (treatment for smoking cessation) ประกอบด้วยการรักษา 2 ส่ วน
คื อ การบํา บัด ด้า นจิ ต สั ง คม (psychosocial
intervention) และการรั ก ษาโดยการใช้ย า
(pharmocotherapy) (รณชัย คงสกนธ์, 2550) ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การบําบัดด้านจิตสังคม (psychosocial intervention) หมายถึง กระบวนการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความร่ วมมือในการรับประทานยา ร่ วมมือใน
การักษาได้นานขึ้น และเป็ นการช่วยผูป้ ่ วยให้จดั การปั ญหาทางจิตสังคมที่เกิดตามมาหลังจากเป็ น
โรคติดบุหรี่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรี ยนรู ้การป้ องกันไปเสพซํ้า
สามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมการหยุด สู บบุ ห รี่ ใ ห้ไ ด้น านที่ สุ ด หรื อ สามารถเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้อย่า ง
เด็ดขาด โดยเสริ มสร้างกําลังใจให้มีจิตใจเข้มแข็งไม่กลับไปสู บบุหรี่ อีก และเสริ มศักยภาพผูท้ ี่เป็ น
โรคติดบุหรี่ ให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อกลับไปอยูใ่ นชุมชนและครอบครัว ขั้นตอนนี้
ใช้ระยะเวลาการรักษาต่อเนื่ องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (สํานักงาน ปปส, 2547) โดยมีรูปแบบการ
บําบัดที่มีประสิ ทธิผลสูงดังนี้
2.1.1 การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล
เป็ นวิธีที่คนสูบบุหรี่ ชอบมากที่สุดเพราะเป็ นการพูดคุยกันระหว่างบุคคลสองคน
มองเห็นหน้ากัน สามารถซักถามข้อมูลได้โดยตรง ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาสามารถประเมินความรู ้สึกของผู ้
สูบบุหรี่ ได้ชดั เจนทัง่ ภาษาพูดและการแสดงออกทางร่ างกายและในทางกลับกันผูส้ ู บบุหรี่ ก็สามารถ
มองเห็นความตั้งใจ จริ งใจและความห่ วงใยของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาที่มีต่อตนเองสร้างความรู ้สึกไว้วางใจ
และความเชื่ อมัน่ ซึ่ งสามารถกระตุน้ ให้ผสู ้ ู บบุหรี่ สร้างแรงจูงใจในการเลิกสู บบุหรี่ ได้มากขึ้นเป็ น
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วิธีการที่ บุคลากรสาธารณสุ ขมี โอกาสใช้มากที่สุด (กรองจิ ต วาทีสาธกกิ จ, 2551) โดยมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1.1.1 สร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจตัวผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
2.1.1.2 สร้ างบรรยากาศอบอุ่นเป็ นกันเอง ให้ผูร้ ั บบริ การรู ้สึกว่า เขามีมิตร
พร้อมที่จะช่วยเหลือ
2.1.1.3 แสดงความจริ ง ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ พูด คุ ย ด้ว ยความเห็ น อกเห็ น ใจ
ไม่หวั เราะเยาะหรื อตําหนิในพฤติกรรมที่เคยชินของผูร้ ับบริ การ
2.1.1.4 สร้างเจตคติ และความมุ่งมัน่ ในการลดสู บบุหรี่
2.1.1.5 ให้ความรู ้ถึงโทษ และพิษภัยบุหรี่ เช่น บุตร ภรรยา มีส่วนร่ วม
2.1.1.6 สร้างพลังจูงใจในการเลิกบุหรี่ เช่น บุตร ภรรยา มีส่วนร่ วม
2.1.1.7 ให้เด็กวัยรุ่ นหาแนวร่ วม เช่น กิจกรรมในโรงเรี ยน เพื่อนปรึ กษาเพื่อน
หรื อการให้คาํ ปรึ กษาแบบกลุ่ม
2.1.1.8 จัด หาสิ่ ง ทดแทน เช่ น กิ จ กรรมที่ พึ ง พอใจ การเล่ น กี ฬ าที่ ช อบ
ร้องเพลง
2.1.1.9 สร้างความหวัง และเป้ าหมายในอนาคต ที่เป็ นจริ ง
2.1.1.10 การให้กาํ ลังใจ
2.1.2 การบําบัดเพื่อเสริ มสร้างแรงจูงใจ
เป็ นแนวทางในการช่ ว ยให้บุ ค คลได้ต ระหนัก ถึ ง ปั ญ หา หรื อ ประเด็ น ที่ อ าจ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาขึ้นกับตนเองโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางโดยใช้หลักการของการสัมภาษณ์ เพื่อ
เสริ มสร้ า งแรงจู ง ใจในการช่ ว ยผูป้ ่ วยได้สํา รวจ ค้น หา และแก้ไ ขความลัง เลใจของตนเอง ใน
บรรยากาศการช่วยเหลือประคับประคอง มากกว่าที่จะเป็ นการกล่าวอ้างถึงเหตุผลหรื อข้อบังคับโดย
มี เ ป้ าหมายเพื่ อ กระตุ ้น แรงจู ง ใจจากภายในตัว บุ ค คลไม่ ใ ช่ ก ารกํา หนดหรื อ บัง คับ จากผูอ้ ื่ น จน
สามารถสร้างความรู ้สึกให้ผปู ้ ่ วยรับรู ้วา่ ตนเองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้ (รณชัย
คงสกนธ์, 2550)
2.1.3 การบําบัดแบบสั้น (brief intervention)
เป็ นแนวทางที่ใช้กระตุน้ ให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เกิดแรงจูงใจและคํามัน่ สัญญาที่
จะลดหรื อเลิกการใช้บุหรี่ ใช้เวลาในการพูดคุยเพียง 3-5 นาที เริ่ มด้วยการพูดคุยถึงปริ มาณบุหรี่ ที่สูบ
ความถี่ในการสู บ ความเสี่ ยงหรื อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและที่อาจตามมาได้ โดยให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
ทบทวนทั้งผลดีและผลเสี ยจาการสูบบุหรี่ จากนั้นเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
เกิดการตระหนักถึงปั ญหา นํามาซึ่ งความรู ้สึกขัดแย้งระหว่างการมีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ กบั ผลที่
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เกิ ด ตามมาทั้ง ในปั จ จุ บนั และอนาคตจนกระทัง่ ผูท้ ี่ เ ป็ นโรคติ ด บุ ห รี่ เ กิ ด ความตั้ง ใจมุ่ งมั่น ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของตนเอง จากนั้นทั้งผูบ้ าํ บัดและผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ร่วมกัน
ตั้งเป้ าหมายให้ชดั เจนและคาดการณ์ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยผูท้ ี่เป็ นโรคติด
บุหรี่ ในการวางแผนในการจัดการกับปั ญหานั้นๆ โดยอาจให้สมาชิกครอบครัวมามีส่วนร่ วมในการ
ดูแลด้วย (พิชยั แสงชาญชัย, 2552) โดยในปั จจุบนั การบําบัดแบบสั้นนี้ ได้นาํ หลักการ5’A มา
ประยุกต์ใช้การถาม A 1 (ask) หรื อซักประวัติว่ามีการสู บบุหรี่ หรื อไม่ จํานวนการสู บ และการ
แนะนําเพื่อเลิกบุหรี่ A 2 (advice) ข้อเสนอในการช่วยให้เลิกสู บบุหรี่ และแนะนําการให้บริ การของ
คลินิกอดบุหรี่ หลังจากนั้นส่ งเข้าคลินิกอดบุหรี่ เพื่อประเมินความรุ นแรง A 3 (assess) ในการติด
นิโคตินของผูส้ ูบบุหรี่ โดยใช้แบบประเมินแบบประเมินประเมินความรุ นแรงในการติดนิโคตินของ
ผูส้ ู บบุหรี่ (fagerstrom test for nicotine dependence: FTND) และมีการช่วยเหลือเพื่อบําบัดรักษา
อย่างเหมาะสม A 4 (assist) และมีการติดตามผลการบําบัดเพื่อช่วยเลิกสู บบุหรี่ A 5 (arrange) (ผ่องศรี
ศรี มรกต, 2550)
2.1.4 การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior therapy CBT)
การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมมุ่งเน้นที่การเพิ่มแรงจูงใจและความเชื่อมัน่
ในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ และนํา ขั้น ตอนในการเตรี ย มตัว เพื่ อ ที่ จ ะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ การเผชิ ญ กับ ความ
ยากลํา บากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ขณะเลิ ก และช่ ว งเวลาที่ เ ปลี่ ย นผ่า นเพื่ อที่ จ ะสามารถเลิ ก ได้อย่า งถาวร
(Perkins, Conklin, Levine, 2007) รู ปแบบการบําบัด เน้นปั ญหาปั จจุบนั ของผูต้ ิดบุหรี่ โดยมี
เป้ าหมายของการบํา บัด เพื่ อ แก้ไ ขความคิ ด ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ให้ผูร้ ั บ บริ ก ารมี วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่
เหมาะสมหลักการให้มองว่าพฤติกรรมและอารมณ์เป็ นผลมาจากลักษณะความคิดโดยแต่ละคนมี
ปฏิกิริยาทางความคิด ความเชื่อ ความรู ้สึกต่อสิ่ งแวดล้อมตนเองที่ต่างกัน ทําให้เกิดการตีความและ
รับรู ้สิ่งเหล่านั้นต่างกันไปดังนั้นความคิดที่คลาดเคลื่อนจะทําให้การรับรู ้ผิดเพี้ยนไปเป็ นผลทําให้
เกิดอารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่ดีอนั จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ข้ ึนในการบําบัดทางความคิด
และพฤติกรรมในการรักษาผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ทาํ ได้ดงั นี้ (รณชัย คงสกนธ์, 2550)
2.1.4.1 เริ่ มจากให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้ทบทวนสถานการณ์ หรื อความคิด
อัตโนมัติที่ทาํ ให้ตนเองเกิดอาการหรื อความอยากสู บบุหรี่ หรื อเกิดการใช้บุหรี่ ข้ ึนมา เช่น ความคิด
ในแง่ลบกับตนเอง หรื อความคิดที่ทาํ ให้เกิดความไม่มนั่ ใจในตนเอง ทําให้เกิดความเครี ยด หรื อคิด
ว่าบุหรี่ ไม่ใช่สิ่งไม่ดี หรื อคิดว่าการสูบบุหรี่ เพียงมวนเดียวไม่ทาํ ให้ติด
2.1.4.2 ช่วยให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้ตรวจสอบความคิดว่าความคิดอัตโนมัติ
นั้นเป็ นจริ งหรื อไม่มีทางเป็ นอย่างอื่นได้อีกหรื อไม่ ส่ วนใหญ่ถา้ เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้อื่นนอกจาก
ข้อสรุ ปที่ได้ของตนเอง ความรู ้สึกที่ไม่ดีน้ นั จะหายไป
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2.1.4.3 ตรวจสอบว่าความคิดอัตโนมัติที่ไม่เหมาะสมของผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
นั้นเป็ นผลจากประสบการณ์หรื อความเชื่ อในอดีต เช่น ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เชื่ อว่าการกลับไปสู บ
บุหรี่ เพียงมวนเดียวไม่เป็ นไร ไม่ติด อาจให้ผปู ้ ่ วยเห็นว่าการกลับไปสู บบุหรี่ เพียงมวนเดียวมีโอกาส
กลับไปติดใหม่ได้
2.1.4.4 การฝึ กทักษะการแก้ปัญหาคือการที่ ผูบ้ าํ บัดให้ผูท้ ี่เป็ นโรคติ ดบุหรี่
ตระหนักรู ้ถึงสถานการณ์ที่กระตุน้ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะนําไปสู่ การสู บบุหรี่ ได้ เช่น การอยูใ่ กล้ชิด
กับผูส้ ู บบุหรี่ การดื่ มสุ รา การปล่อยให้ตนเองเครี ยดหรื อมีอารมณ์ไม่สดชื่ นซึ่ งการฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหาทําได้ดงั นี้
2.1.4.4.1 ให้ผูท้ ี่เป็ นโรคติ ดบุหรี่ ได้เรี ยนรู ้ ที่จะคิดคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า
และหาทางออกที่เหมาะสมไว้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความคิดในการใช้บุหรี่ เพื่อการแก้ไขปัญหา
2.1.4.4.2 ปรับกระบวนการคิด วิธีคิด เพื่อช่วยลดอารมณ์ที่เป็ นปั ญหา เช่น
การมองโลกตามความเป็ นจริ งมากขึ้นแทนการมองโลกในแง่ลบ
2.1.4.4.3 การเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่าง เพื่อลดความตึงเครี ยดหรื อ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
2.1.4.4.4 เรี ยนรู ้วิธีการที่จะเผชิ ญความอยากบุหรี่ ได้อย่างเหมาะสม เช่ น
เมื่อเกิดความอยากบุหรี่ ให้ผปู ้ ่ วยเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมหรื อให้ผปู ้ ่ วยเลี่ยง
ตัวกระตุน้ (trigger) และใช้เทคนิคการหยุดความคิดเมื่อเกิดความคิดอยากสูบบุหรี่ เช่น การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การผ่อนคลาย การจินตนาการ การดีดหนังยาง โทรศัพท์ปรึ กษาคนที่เป็ นกําลังใจได้
เพื่อป้ องกันการเข้าไปสู่ ระยะอยากบุหรี่ (craving) ซึ่งเป็ นช่วงที่มีความเสี่ ยง เนื่องจากผูท้ ี่เป็ นโรคติด
บุหรี่ มกั ทนความอยากบุหรี่ ไม่ได้และนําไปสู่การใช้บุหรี่ ในที่สุด
2.1.4.4.5 ให้มีพฤติกรรมการหลี กเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความคิด
อยากสู บบุหรี่ เนื่องจากผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ บางคนเห็นว่าสถานการณ์ที่กระตุน้ ความอยากมากๆ เป็ น
สิ่ งท้าทาย เป็ นคนเก่ง อาจต้องให้ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เข้าใจถึงธรรมชาติของการเสพติดและปรับ
มุมมองใหม่ให้ถูกต้อง
2.1.5 กลุ่มบําบัด (Group therapy) เป็ นการบําบัดโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ร่ ว มกัน ระหว่า งสมาชิ ก ในการดํา เนิ น กลุ่ มแต่ ละครั้ ง ผูน้ ํา กลุ่ ม จะทํา หน้า ที่ เ ป็ นผู ้
ประสานที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ทําให้เกิดปั จจัยบําบัดอัน
เป็ นผลให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เกิดการเรี ยนรู ้เทคนิคการหยุดสูบบุหรี่ เป็ นแรงกระตุน้ การหยุดบุหรี่ ให้
สมาชิกคนอื่นๆ ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ รู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวเมื่อเห็นเพื่อนสมาชิ กหยุดได้ทาํ ให้
เกิดกําลังใจ (therapeutic factor) (สมพร รุ่ งเรื องกิจ, 2549)
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2.1.6 ครอบครัวบําบัด (Family therapy) เป็ นการบําบัดที่ให้ครอบครัวมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหา ทั้งนี้ เพราะผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่กบั ครอบครั วมากกว่าผู ้
บํา บัด ดัง นั้น หากครอบครั ว ได้เ รี ย นรู ้ ต ัว กระตุ ้น และแนวทางการเลิ ก บุ ห รี่ ค รอบครั ว สามารถ
ช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ได้อย่างถูกต้อง โดยผูบ้ าํ บัดเป็ นผูช้ ่วยทําให้เกิดความเข้าใจกันระหว่าง
ผูต้ ิ ดบุหรี่ และครอบครั ว ทําให้ผูต้ ิ ดบุหรี่ มีกาํ ลังใจ ได้รับการสนับสนุ นให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ทั้ง นี้ การทํา ครอบครั ว บํา บัด ผูต้ ิ ด บุ ห รี่ แ ละครอบครั ว ต้อ งยิ น ยอมให้
ช่วยเหลือ และยอมรับว่าเป็ นปั ญหา และมารับการบําบัดทุกครั้งที่นดั จึงจะทําให้การบําบัดประสบ
ผลสําเร็ จ ได้ ในประเทศไทยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านครอบครัวบําบัดมีนอ้ ยจึงเป็ นข้อจํากัดในการรักษาด้วย
วิธีน้ ี (สถาบันควบคุมการบริ โภคยาสูบ, 2553)
2.1.7 การใช้โปรแกรมการเลิกบุหรี่ แบบกาย-จิต-สังคมบําบัด
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ แบบกาย-จิต-สังคมบําบัดเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ได้พฒั นาขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ให้เลิกบุหรี่ ได้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการบําบัดที่หลากหลายมา
รวมกันเพื่อให้เกิดการบําบัดที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งโปรแกรมการเลิกบุหรี่ แบบกาย-จิต-สังคมบําบัด
ประกอบด้วยรู ปแบบการให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล (Individual counselling) กลุ่มฝึ กทักษะการเลิก
บุหรี่ ระยะต้น (Early Recovery Skills) กลุ่มป้ องกันการกลับไปสู บบุหรี่ (Relapse Prevention) และ
กลุ่มครอบครัวศึกษา (Family Education) ซึ่ งแต่ละกลุ่มล้วนมีความสําคัญต่อโปรแกรมทั้งสิ้ นโดย
ใช้ระยะเวลาการดําเนิ นการบําบัดทั้งสิ้ น 4 เดือนโดยผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ตอ้ งเข้ากลุ่มตามที่กาํ หนด
ไว้คือในเดือนแรกสัปดาห์ละ 2วันและเดือนต่อไปสัปดาห์ละ 1 วันจนครบ 4 เดือน (สถาบันควบคุม
บริ โภคยาสู บ, 2553)
2.1.8 การส่ งเสริ มการดูแลตนเองเพื่อเสริ มกําลังใจในการหยุดบุหรี่ (self-help)
เป็ นวิธีการที่ผใู ้ ห้บาํ บัดได้เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้แสวงหาความรู่ ในการดูแลตนเอง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอ่านเอกสาร การดูเทป หรื อการติดตามเว็ปไซด์ ที่กล่าวถึงการให้ความรู ้
เกี่ยวกับบุหรี่ การเลิกบุหรี่ และการปฏิบตั ิตวั อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ตนเองเลิกบุหรี่ ให้ได้ (รณชัย
คงสกนธ์, 2550)
2.1.9 การหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม(social support) เป็ นวิธีการที่ผใู ้ ห้การ
บําบัดได้เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้ฝึกทักษะการแสวงหาความช่วยเหลือทางสังคมอย่าง
ทันท่วงที เช่ น hotline ที่ช่วยให้ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้รับคําปรึ กษาเรื่ องการหยุดสู บบุหรี่ การ
แก้ปัญหาความเครี ยดในชีวิตและผูร้ ักษาช่วยจัดให้มีแรงสนับสนุนอื่นๆ จากสังคมของผูท้ ี่เป็ นโรค
ติดบุหรี่ เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน ชุมชน (รณชัย คงสกนธ์, 2550)
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2.1.10 การให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Quitline) การให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์มี
ประสิ ทธิ ภาพในการจูงใจให้คนเลิกบุหรี่ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการไม่
สู บบุหรี่ ของชาติ และเป็ นแหล่ งทรั พยากรที่ ใช้ให้ความรู ้ และแรงจูงใจเพื่อการเลิ กบุหรี่ ที่ทาํ ให้
สัง คมไทยตระหนัก ถึ งความสําคัญของการเลิ ก บุ ห รี่ เ นื่ องจากการโทรศัพ ท์เ ป็ นช่ องทางหนึ่ งที่
สะดวก และช่วยให้เกิดความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2551 จากการรวม
สถิติการใช้บริ การผ่านทางโทรศัพท์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2548 พบว่าผูใ้ ช้ควิทไลน์สายปลอดบุหรี่
เป็ นเด็กวัยรุ่ นร้อยละ 8 ช่วงอายุ 16-25 ปี ร้อยละ 22 (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2550) นอกจากนั้นยัง
พบว่าการให้คาํ ปรึ กษาผ่านทางโทรศัพท์ในเชิงรุ กจะช่วยให้ผเู ้ ป็ นโรคติดบุหรี่ สนใจที่จะเลิกมากขึ้น
(ทัศนา บุญทอง, ผ่องศรี มรกต, และ สุ รินธร กลัมพากร, 2551) และพบว่าการให้คาํ ปรึ กษาผ่านทาง
โทรศัพท์จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่มีความสําคัญในการช่วยเลิกสู บบุหรี่ และพบว่ามีประโยชน์คือการ
ที่ผสู ้ ู บบุหรี่ สามารถโทรกลับมาเพื่อขอคําปรึ กษาได้สะดวกมากขึ้น (Stead, Perera, and Lancaster,
2006)
หลักการให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ , 2550)
1. ให้ความเป็ นมิตร มีเจตคติที่ดีต่อผูข้ อรับคําปรึ กษา มีความตั้งใจ เต็มใจและ
จริ งใจ
2. เน้นการจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นหลักและส่ งต่อตามความจําเป็ น
3. การให้ความรู ้จะสอดแทรกไปกับการค้นหาประสบการณ์โดยมีหลักกระตุน้
ให้ผขู ้ อรับคําปรึ กษาคิดหาแนวทางก่อนแล้วจึงเสริ มแรงจูงใจและให้ความรู ้เพิ่ม
4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สุ ภาพ เหมาะสมกับผูข้ อรับคําปรึ กษา
5. ไม่ขดั แย้งความเชื่อของผูข้ อรับคําปรึ กษา แต่จะให้เหตุผลและเสริ มความรู ้ให้
เกิดความเชื่อมัน่
6. การจูงใจและให้ความรู ้ตอ้ งให้เหมาะสมกับเพศ วัย และภูมิหลัง ประสบการณ์
ของผูข้ อรับคําปรึ กษา
7. ไม่ คาดคั้น หรื อผิดหวังหากผูข้ อรั บคําปรึ กษาไม่ตอ้ งการเลิ กบุ หรี่ หลังการ
พูดคุย
8. มีการบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
2.1.11 โปรแกรมช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ที่ ใ ห้ ค ํา แนะนํ า โดยส่ งข้ อ ความสั้ นผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
โรบิล วิทเทกเกอร์ นกั วิจยั จากมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ประเทศนิ วซี แลนด์ ศึกษา
พบว่าการส่ งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเพิ่มโอกาสในการเลิกสู บบุหรี่ ได้ถึง 2 เท่าใน
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ระยะหนึ่ งปี โดยมีการส่ งข้อความให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ วนั ละ 2-3 ข้อความเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ตัวอย่างข้อความ เช่น หากคุณต้องการสู บบุหรี่ ผเู ้ ข้าโครงการสามารถพิมพ์คาํ ว่า “อยาก”และส่ ง
ข้อความดังกล่าวไปยังหมายเลขที่ระบุไว้หลังจากนั้นระบบจะตอบกลับมาเป็ นวิธีการปฏิบตั ิและสิ่ ง
ที่ตอ้ งกระทําในทันทีเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ นอกจากนั้นการส่ งข้อความสั้นบ่อยๆ ยังเป็ นเครื่ อง
เตือนใจและสร้างกําลังใจอย่างดีให้กบั ผูต้ อ้ งการเลิกบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ , 2553)
2.1.12 ารใช้โปรแกรมพื้นฐานการเลิกสู บบุหรี่ ในระบบอินเตอร์เนต (web-based
smoking cessation program) การสื่ อสารทางอินเตอร์เนตเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่ อสาร
และสามารถเป็ นสื่ อสามารถทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้มากมาย และเป็ นสื่ อที่สามารถเรี ยนรู ้และเข้าถึง
ได้ง่าย ผลการวิจยั พบว่าการใช้ โปรแกรมพื้นฐานการเลิกสู บบุหรี่ ในระบบอินเตอร์เนต (web-based
smoking cessation program) สามารถสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการเลิกบริ โภคยาสู บ
และกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม (Escoffery, Mccormick, and Batema, 2004)
นอกจากนี้ ยงั สามารถเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ อต่างๆ ได้มากมาย เช่ น โทรทัศน์ วิดิทศั น์ วิทยุ หนังสื อ หรื อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ซึ่ งพบว่า การนําไอทีมาผสามผสานกับการบําบัดวิธีอื่นๆ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการช่วยเหลือได้ดีข้ ึน (Chen and Yeh, 2006)
2.2 การรักษาโดยการใช้ยา (pharmocotherapy)
การใช้ยาร่ วมในการรั กษาโรคติ ดบุหรี่ เพื่อบรรเทาและระงับป้ องกันอาการถอน
นิ โคตินทําให้ผปู ้ ่ วยมีเวลามากขึ้นหรื อทุ่มเทกําลังใจในการต่อสู ้กบั ภาวะการเสพติดและเรี ยนรู ้ที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสู บบุหรี่ พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น (ศุภกิจ วงศ์วิวฒั นนุกิจ,
2550) ยาที่ใช้มี 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มสารนิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy-NRT)
สารนิ โคติ นทดแทนเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่สกัดนิ โคติ น จากใบยาสู บนํามาผลิ ตเป็ นยา
รู ปแบบต่างๆ หลักการคือการให้สารนิ โคตินในระดับตํ่าๆ ทําให้ผใู ้ ช้มีระดับของนิ โคตินในเลือด
เพียงพอที่จะป้ องกันอาการขาดนิโคติน แต่กย็ งั มีระดับที่ต่าํ กว่าที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ นิโคตินที่ได้
รับเข้าสู่ ร่างกายทําให้ลดอาการหงุดหงิดหรื ออาการไม่สบายที่เกิ ดจากกการที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่
อาการไม่สบายจะไม่หายไปทั้งหมด นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยาจะไม่ได้รับความพึงพอใจ (reward)
เหมือนกับการสู บบุหรี่ สารนิโคตินทดแทนที่ใช้ในปั จจุบนั ได้แก่หมากฝรั่งนิ โคติน แผ่นนิโคตินติด
ผิวหนัง สเปรย์พน่ จมูก เม็ดอมใต้ลิ้น เม็ดอมในปาก หลอดดูด (oral inhaler) การใช้นิโคตินทดแทน
ควรมีขอ้ บ่งชี้ที่เหมาะสม พึงตระหนักว่า สารกลุ่มนิโคตินทดแทนไม่สามารถทดแทนคําแนะนําที่
ให้กบั ผูป้ ่ วยในการหยุดสู บบุหรี่ การใช้นิโคตินทดแทนเพียงอย่างเดียวพบว่าอัตราการหยุดบุหรี่ ได้
สําเร็ จไม่เป็ นที่น่าพอใจ แพทย์ควรช่วยให้ผปู ้ วยมีแรงจูงใจ และมีคาํ มัน่ สัญญาในการหยุดสู บ
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บุหรี่ ดว้ ย เพื่อให้ การใช้สารกลุ่มนิโคตินทดแทน ได้ผลในการรักษาอย่างเต็มที่ ข้อจํากัดของการใช้
นิโคตินทดแทนนี้ คือ เมื่อเริ่ มใช้ยา ผูส้ ู บบุหรี่ ตอ้ งหยุดสู บบุหรี่ ทนั ที การใช้ยาไปด้วยแล้วค่อยๆ สู บ
น้อยลง จะทําให้เลิกบุหรี่ ไม่สาํ เร็ จ นอกจากนั้นปริ มาณนิโคตินโดยรวมที่ร่างกายได้รับเข้าไปอาจ
มากเกินไปทําให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นการใช้นิโคตินทดแทนจึงต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์
หรื อได้รับคําแนะนําในการใช้ยาจากเภสัชกร
2. ยากลุ่มที่ไม่มีส่วนประกอบของสารนิโคติน
ยาในรู ปแบบของยาเม็ดรับประทาน ซึ่ งแม้ไม่มีส่วนประกอบของนิ โคตินเลยแต่
สามารถใช้รักษาโรคติดบุหรี่ ได้ผลดีโดยสามารถใช้ลดอาการขาดนิ โคตินได้ โดยที่ผสู ้ ู บบุหรี่ ไม่
จําเป็ นต้องหยุดสู บบุหรี่ ในทันทีที่ทานยา ยาที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางและมีหลักฐานว่าใช้ได้ผลอย่าง
ชัดเจนดังนี้ (สุ ทศั น์ รุ่ งเรื องหิ รัญญา, 2550)
บิ ว โพรเปี ยน (Bupropion) เป็ นยาต้า นซึ ม เศร้ า ในกลุ่ ม norepinephrine-dopamine
reuptake inhibitorและยังมีฤทธิ์ เป็ นnicotine receptor antagonist คือจะไปแย่งที่และป้ องกันไม่ให้
นิโคตินมาจับกับ receptorด้วย ซึ่งเมื่อเข้าสู่ ระบบประสาทส่ วนกลางแล้วจะมีผลทําให้ระดับของสาร
สื่ อประสาทนอร์ อิฟิเนฟฟิ น (norepinephrine) และโดปามีน (dopamine) เพิ่มมากขึ้นซึ่ งโดปามีน
(dopamine) เป็ นสารสื่ อประสาทที่จะเพิ่มมากขึ้นในบริ เวณbrain reward pathway เมื่อได้รับการ
กระตุน้ จากนิโคตินดังนั้นการใช้ยาจึงสามารถช่วยลดอาการถอนนิโคตินหลังจากหยุดสูบบุหรี่ ได้
วาริ นิคลิน (Varenicline)
เป็ นยารับประทานที่ออกฤทธิ์เป็ นpartial agonist และpartial antagonistของ alpha 4beta 2 nicotine receptor ยานี้จะจับและกระตุน้ nicotine acetylcholine receptor ซึ่งจะให้ผล เช่นเดียว
กับการได้รับสารนิ โคตินเข้าสู่ ร่างกายจึงช่วยลดอาการถอนนิ โคตินลงได้ในขณะเดียวกันยาก็ออก
ฤทธิ์เป็ น antagonist โดยแย่งที่และป้ องกันไม่ให้นิโคตินมาจับกับ receptorด้วยซึ่งถือว่าเป็ นการตัด
วงจรการติดบุหรี่ ได้อย่างสิ้ นเชิง
นอร์ทริ พไทลิน (Noetriptyline)
เป็ นยาต้านอาการเศร้าซึ่ งมีฤทธิ์ ยับยั้งการเก็บกลับของสารสื่ อประสาทนอร์ อิฟิเนฟ
ฟิ น (norepinephrine) และซี โรโตนิ น (serotonin) ที่ ปลายประสาทได้ทาํ ให้สามารถช่ วยบรรเทา
อาการถอนนิ โคตินได้โดยจะเห็ นได้จากการศึกษาของศิริกุล รั ตนะที่ศึกษาประสิ ทธิ ผลการใช้ยา
Noetriptylineในผูท้ ี่ติดนิโคตินผลการศึกษาพบว่ายา Noetriptylineสามารถนํามาใช้ช่วยในการเลิก
บุหรี่ โดยใช้ช่วยในการบําบัดอาการถอนนิโคตินในคนที่ติดบุหรี่ ได้ (ศิริกลุ รัตนะ, 2551)
นอกจากยาต่ า งๆ เหล่ า นี้ แล้ว ยัง มี ก ารบํา บัด ด้ว ยแพทย์ท างเลื อ ก เช่ น การฝั ง เข็ม
ธรรมชาติบาํ บัด การสะกดจิตบําบัด การใช้สมุนไพร เช่น รางจืดในการช่วยขับสารนิ โคตินออกจาก
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ร่ างกายและการใช้มะนาว ชาหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea) มาช่ วยในการเลิกบุหรี่ เนื่ องจาก
สมุนไพรหญ้าดอกขาวมีสารไนเตรต ซึ่ งมีฤทธิ์ ทําให้ประสาทรับรสบริ เวณลิ้นรู ้สึกชา ทําให้ผทู ้ ี่
บริ โภคเข้าไปไม่รับรู ้รสชาติใดๆ จึงส่ งผลให้มีความรู ้สึกว่าไม่อยากบุหรี่ เนื่องจากหญ้าดอกขาวเป็ น
กลุ่ม ที่มีโปแตสเซี ยมสู ง สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการลดการสู บบุหรี่ ได้ (ปรี ดา เบญจนากาศกุล ,
2549)
3. ขั้นติดตามผล (Follow-up)
เป็ นการติดตามผลใน 1-2 สัปดาห์หลังจากวันเลิกบุหรี่ หลังจากนั้นติดตามผลต่อทุก 1
เดือน ใน 6เดือนแรกรวมระยะที่ติดตามทั้งหมดประมาณ 1-2 ปี การติดตามผลเป็ นระยะๆ เป็ นผลดี
กับผูบ้ าํ บัดคือเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูถ้ ูกบําบัดสามารถใช้ความรู ้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปใน
ขั้นตอนของการรั กษามาจัดการกับอาการขาดนิ โคตินและอาการอยากนิ โคตินได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของผูร้ ับการบําบัดแต่ละราย รวมทั้งมีการ
ติดตามเกี่ยวกับการใช้ยาในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาไปเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการรักษา
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งปฏิกิริยาระหว่างกันของยาด้วย (เธี ยรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา,
2552)
4. การป้ องกันการกลับเป็ นซํ้า (Prevention of Relapse)
เป้ าหมายเพื่อป้ องกันการกลับไปสู บบุหรี่ ซ้ าํ หรื อจัดการกับกระบวนการที่จะนําผูท้ ี่เป็ น
โรคติดบุหรี่ ที่จะกลับไปสู บบุหรี่ ซ้ าํ ถึงแม้ว่าการเลิกบุหรี่ จะเป็ นภาวะที่มีโอกาสกลับไปติดซํ้าได้
บ่อยหลังจากหยุดแต่ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบําบัดยาเสพติดมองว่าการกลับไปติดซํ้าเป็ นเหตุการณ์ที่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ดงั นั้นผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ จะเรี ยนรู ้การคาดการณ์โอกาสและเงื่อนไข
ที่ เป็ นปั จจัยของการกลับไปติ ดซํ้า รวมทั้งการเรี ยนรู ้ วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิ ดขึ้ น รวมทั้งวิธีการ
จัดการกับการกลับไปติดบุหรี่ ที่เกิดขึ้น ในบทบาทของผูร้ ักษาควรช่วยค้นหาปั ญหาที่หยุดสู บบุหรี่
ไม่ได้อยูท่ ี่ใดและช่วยผูป้ ่ วยหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม เช่น ฝึ กทักษะการแก้ไขปั ญหาและการหาแหล่ง
สนับ สนุ น ทางสัง คมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ รวมทั้ง การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งของการปรั บ เปลี่ ย นนิ สั ย และ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่จะนําไปสู่การกลับไปใช้บุหรี่ อีก
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวิธีการบําบัดรักษาเพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยเลิกบุหรี่ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย การบําบัดทางยาและพฤติกรรมบําบัดแต่ละวิธีการมีประสิ ทธิ ภาพใน
การบําบัดรักษาแม้ใช้เพียงลําพังโดยสามารถทําให้อตั ราการหยุดสู บบุหรี่ ได้สาํ เร็ จเพิ่มขึ้นเป็ นสอง
เท่าการใช้ท้ งั สองวิธีการร่ วมกันทําให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นแนวทางจิตสังคมบําบัดที่ได้ผลดี
ในการบําบัดรักษาผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ได้แก่ การบําบัดอย่างย่อ (Brief intervention) แนวทางการ
เสริ มสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing) การบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
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(cognitive-behavioral therapy) โดยทําในรู ปของการบําบัดแบบกลุ่ม (group therapy) การให้
คําปรึ กษารายบุคคล (individual counseling) ผลการบําบัดมีความสัมพันธ์กบั จํานวนครั้งของการ
บําบัดจํานวนครั้งควรตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป (พิชยั แสงชาญชัย, 2552) และการช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่
นั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ ที่มีพ้ืนฐานของเพศ วัยที่ต่างกัน และสอดคล้อง
กับความต้องการของผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ (ทัศนา บุญทอง, ผ่องศรี มรกตและสุ รินธร กลัมพากร, 2551)
ผูป้ ่ วยที่เข้ามารับบริ การที่หน่ วยบริ การสาธารณสุ ขไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามควร ได้รับการซัก
ประวัติเกี่ยวกับการสู บบุหรี่ และควรได้รับคําแนะนําและข้อเสนอในการช่วยให้เลิกสู บบุหรี่ อย่าง
น้อยวิธีใดวิธีหนึ่ ง (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ, 2546) หรื อทําให้การซักประวัติเกี่ยวกับการสู บ
บุหรี่ และควรได้รับคําแนะนําและข้อเสนอในการช่วยให้เลิกสู บบุหรี่ ให้เหมือนการวัดสัญญาณชีพ
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2552)
การติ ด บุห รี่ เ ป็ นโรคๆ หนึ่ ง ที่ เ รื้ อรั ง หลายคนพยายามเลิ กเมื่ อเลิ กได้แ ล้ว อาจยังไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้ทนั ที เพราะเคยชินกับวิถีชีวิตเดิม ที่เคยสู บบุหรี่ ทาํ ให้คนที่
ติดบุหรี่ เมื่อ เข้าใกล้บุหรี่ หรื อได้กลิ่นบุหรี่ ก็อยากสู บได้ และก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ว่าพยายามเลิก
แล้ว แต่ถูกยัว่ ยวนให้กลับไปใช้อีก การรั กษาผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ จึงเหมือนการเดิ นทางไกล ใช้
เวลานาน ต้องอดทน ร่ วมมือร่ วมใจกันทุกฝ่ าย เพื่อช่วยให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ สามารถคงภาวะของ
การหยุดสู บบุหรี่ ให้ได้อย่างต่อเนื่ องและป้ องกันการไปสู บซํ้า ฉะนั้นการนําเหตุการณ์ต่างๆ มาทํา
การวิเคราะห์และวางแผนจะเป็ นการช่วยลดภาระและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้
การวิเคราะห์ สถานการณ์
ความหมายของการวิเคราะห์ สถานการณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์ มีผูใ้ ห้
ความหมายไว้หลากหลาย เช่น
การวิเคราะห์ สถานการณ์ หมายถึง การระบุเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ กาํ ลังเผชิ ญอยู่ รวมทั้ง
ข้อมูลหรื อรายละเอียด เกี่ยวกับความเป็ นมา สาเหตุระดับความรุ นแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ความพร้อมในการเผชิ ญเหตุการณ์ และทางเลือกที่เป็ นไปได้ในการ
แก้ไ ขปั ญ หา หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจว่ า จะแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งไร
(สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก, 2552)
นอกจากนี้ สุ ร ศัก ดิ์ สุ น ทรได้ใ ห้ ค วามหมายของการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ว่ า เป็ น
การศึกษา ภาพรวมของสิ่ งบางสิ่ งบางอย่างที่สนใจ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใดๆ สถานที่ใดๆ หรื อ การ
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สื บสวนสภาวการณ์เล็กๆ ที่เป็ นส่ วนของสถานการณ์ที่จะศึกษา เพื่ออธิบายภาพรวมในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง (สุ รศักดิ์ สุ นทร, 2551)
พิกุล นันทชัยพันธ์ (2551) ได้มีการอธิ บายถึงความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางคลินิก (Clinical Situational Analysis) ว่าเป็ นการอธิ บายถึงความหมายเชิงปฏิบตั ิการ โดย
อธิบายถึงขอบเขตของช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ และสถานที่ หรื อหน่วยงานที่เกิดสถานการณ์ โดย
ที่มาหรื อสาเหตุตามความเห็นหรื อการรับรู ้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อที่มีส่วน
ในสถานการณ์ที่ศึกษา ในด้านลักษณะของสถานการณ์ ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น หรื อแนวทาง
หรื อความเป็ นไปได้ในการแก้ไขสถานการณ์
บิฑินเนส ก๊อสซารี่ (Business Glossary, 2000) ให้ความหมายการวิเคราะห์สถานการณ์
การว่าคือความเข้มแข็งภายใน ความอ่อนแอ โอกาส และสิ่ งที่คุกคาม ผลกระทบที่มีต่อองค์กร ที่
เรี ยกกันว่าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่จะพัฒนา และสิ่ งที่คุกคาม การวิเคราะห์
สถานการณ์เป็ นการวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห์ทวั่ ไปเพื่อเป็ นการตอบคําถามทัว่ ไป
ว่าตอนนี้องค์กรอยูท่ ี่ใดและทิศทางจะไปทางไหน
จากความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis) สามารถสรุ ปได้ว่า
เป็ นการอธิ บายถึงการศึกษาและการวิเคราะห์ ถึงสภาพปั ญหาที่กาํ ลังดําเนิ นอยูใ่ นภาพรวม และมี
การมองเชิงลึก เพื่อศึกษาและแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่ดาํ เนินอยูโ่ ดยวิเคราะห์ถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิ่ งที่คุกคาม และผลกระทบต่อองค์กรตามความเห็นหรื อการรับรู ้ของผูใ้ ห้
ข้อมูลที่มีประสบการณ์ตรงหรื อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น และสามารถดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่กาํ ลังดําเนิ นอยู่อย่าง
ครอบคลุมและเกิดคุณภาพสูงสุ ด
รู ปแบบเกีย่ วกับการวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลัก สวอทอนาไลซิส (SWOT analysis) ของ ฮิล และ
เว็ดบุ๊ค (Hill & Westbrook, 1997) . คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรหรื อ
ชุมชน (SWOT) เพื่อศึกษาความต้องการขององค์กรหรื อชุมชน การสํารวจเพื่อศึกษาความต้องการ
ขององค์กรหรื อชุมชน และนํามาสรุ ปเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานเพื่อให้ตรงและตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรหรื อชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร
หรื อชุมชนนั้น มี 4ประเด็น คือ จุดแข็ง (strengths) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน
เป็ นบวกซึ่ งองค์กรนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ หมายถึงการ
ดําเนิ นงานภายในองค์กรที่ทาํ ได้ดี จุดอ่อน (weaknesses) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ น
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ลบหรื อด้อยความสามารถ ซึ่ งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรื อหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ไม่ดี โอกาส (opportunity) หมายถึง
ปั จจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวย ให้การทํางานขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อ
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นการสนับสนุนการดําเนิ นงานขององค์กร อุปสรรค (threats)
หมายถึง ปั จจัยหรื อสถานการณ์ภายนอกที่ขดั ขวางการทํางานขององค์กรไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นปั ญหาต่อองค์กรหรื ออาจกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็ นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค รู ้จกั สภาพแวดล้อม (รู ้เขา) รู ้ตนเอง (รู ้เรา) ซึ่ งการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนด
และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป (ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2550)
คลาก (Clarke, 2005) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็ นรู ปแบบหนึ่ง ของงานวิจยั
แบบสร้างคําอธิบายทัว่ ไปเชิงทฤษฎีจากข้อมูล (grounded theory approach) รวมถึงการอธิบาย จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเฉพาะเจาะจง ขึ้นมาวิเคราะห์ หาข้อสรุ ป ให้ได้คาํ อธิ บายเชิงทฤษฎีซ่ ึ งสามารถ
นําไปอธิ บายเหตุการณ์ปรากฏการณ์อื่นที่มีลกั ษณะ บริ บทคล้ายกัน ซึ่ งมี 3 วิธีหลักคือ 1) ผัง
สถานการณ์ (situation map) เป็ นวิธีการที่อธิ บายถึงสิ่ งที่มนุษย์กระทํา และสิ่ งที่มนุษย์ไม่ได้กระทํา
ซึ่งเป็ นอิสระต่อกันและอื่นๆ ที่สาํ คัญ ในการศึกษาสถานการณ์จากรายละเอียดและจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 2) ผังทางสังคม (social worlds/arenas maps) เป็ นวิธีการที่อธิ บายถึงสิ่ งที่มนุษย์
กระทํา และสิ่ งที่มนุษย์ไม่ได้กระทํา และจากข้อผูกมัดในสิ่ งที่เขาเกี่ยวข้องและในสิ่ งที่เขาเข้าร่ วม
การอธิ บายสถานการณ์ 3) . ผังตําแหน่งหรื อผังโรงสร้าง (positional map) เป็ นวิธีการอธิบายที่
มุ่งเน้นตําแหน่ งหรื อโครงสร้างเป็ นหลักและข้อมูลในส่ วนความรับผิดชอบเฉพาะ ความแตกต่าง
ความตระหนัก การถกเถียงในประเด็นของสถานการณ์ที่ศึกษาหรื ออาจกล่าวได้ว่าหลักการสําคัญ
ตามแนวคิดนี้คือ เวลา สถานที่ สิ่ งแวดล้อมรอบๆ เหตุการณ์ นัน่ เอง (สุ รศักดิ์ สุ นทร, 2551) และการ
วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบ ทฤษฏี กราวเด็ท (Grounded
theory) การนํามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางการพยาบาลและการเรี ยนการสอนในการใช้ระเบียบวิธี
วิ จ ัย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวทางในการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารแบบองค์ร วม โดยมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ที ม สุ ข ภาพและผู ้รั บ บริ ก าร ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการศึ ก ษา ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง
ความหมายของบุคคลที่เกี่ ยวข้องในปรากฏการณ์ ซึ่ งมีการเก็บข้อมูลจากการซักประวัติ สนทนา
ทําแบบสอบถามการสังเกตพฤติกรรมของผูร้ ับบริ การทําให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ (อารี ย ์
วรรณ อ่วมตานี, 2549)
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การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพ
ของโดนาบีเดี ยน (Donabedian, 2003) ตามกรอบแนวคิดนี้ ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์
สถานการณ์ (situational analysis) ว่า เป็ นการศึกษาถึงคุณภาพในการดูแลภาวะสุ ขภาพ การให้
ความสนใจในโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นการสํารวจเพื่อแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางคลินิก ซึ่ งมีกรอบแนวคิดที่แสดงถึงขอบเขตหรื อประเด็นที่ผูศ้ ึกษาต้องการ ซึ่ งมี
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ โครงสร้ าง (structure) กระบวนการ (process) ผลลัพธ์
(outcome) ซึ่ งทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อกัน คือโครงสร้างของการบริ การมีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการ และกระบวนการมีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักที่มีความสัมพันธ์กนั
และเชื่อว่าสามารถก่อให้เกิดคุณภาพสูงสุ ด เมื่อมีวิเคราะห์ท้ งั 3 องค์ประกอบร่ วมกัน
การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพ
ของโดนาบีเดียน (Donabedian, 2003) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วนดังนี้ คือ
โครงสร้ าง (structure) หมายถึ ง ลักษณะที่ เป็ นปั จจัยและสามารถสนับสนุ นการ
ดําเนิ นงานให้ดาํ เนิ นไปได้ดว้ ยดี ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล (human resources) เช่น จํานวนบุคลากร
สุ ขภาพ และลักษณะความสามารถของบุคลากร หรื อ ลักษณะองค์กร (organization characteristics)
ได้แก่ สถานะของโรงพยาบาล รู ปแบบการจัดการ การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดแบ่งหน้าที่
การมอบหมายงานตามคุณสมบัติเครื่ องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (material recourse) ซึ่ ง
รวมถึง งบประมาณและ สถานที่ดว้ ย
กระบวนการ (process) หมายถึง การปฏิบตั ิ เทคนิครู ปแบบกิจกรรมที่สนับสนุน ให้เกิด
การดูแลสุ ขภาพรวมถึงการคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การฟื้ นฟูสภาพ การป้ องกัน การมีส่วน
ร่ วมในการดู แลช่ วยเหลือของผูป้ ่ วยและครอบครั ว รวมถึงการให้ความรู ้ ของบุคลากร และการ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ
ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุ ขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ และพฤติกรรม ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาใช้ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพของ
ของโดนาบีเดียน (Donabedian, 2003) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) โครงสร้าง ลักษณะที่เป็ น
ปั จจัยและสามารถสนับสนุ นการดําเนิ นงานให้ดาํ เนิ นไปได้ดว้ ยดี ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล (human
resources) เช่ น จํานวนบุ คลากรสุ ขภาพ และลักษณะความสามารถของบุคลากร หรื อ ลักษณะ
องค์กร (organization characteristics) ได้แก่ สถานะของโรงพยาบาล รู ปแบบการจัดการ การจัด
โครงสร้างขององค์กร การจัดแบ่งหน้าที่ การมอบหมายงานตามคุณสมบัติเครื่ องมือ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (material recourse) ซึ่งรวมถึงด้านของงบประมาณและสถานที่ดว้ ย 2) กระบวนการ
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หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่หน่วยงานได้ลงมือทํา เช่น การวินิจฉัย การรักษา การฟื้ นฟู การป้ องกันและการ
ให้ความรู ้ ซึ่ งปฏิบตั ิโดยบุคลากรทางวิชาชีพ หรื ออาจจะเป็ นผูอ้ ื่นที่มีส่วนร่ วมในการดูแล เช่น
อาสาสมัครสาธารณสุ ข แกนนําชุมชน หรื อครอบครัวของผูป้ ่ วย 3) ผลลัพธ์ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้การดําเนิ นงานที่เกิดขึ้น ซึ่ งผลลัพธ์ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทาง
สถานะทางสุ ขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู ้ของผูป้ ่ วย ครอบครัว ซึ่ งจะมีผลในการดูแล
ต่อไปในอนาคต มี การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจจากผูป้ ่ วยและครอบครั วจากการดูแลของ
บุคลากรทีมสุ ภาพจากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศพบว่าการใช้การประเมิ นผลของ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพช่วยให้สามารถวิเคราะห์งานขององค์กรได้อย่างชัดเจน และวิธีการใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึงการ
สังเกต
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการหมายถึง (method) หมายถึง ระบบในการดําเนิ นการเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ง อย่างมี
แบบแผน มีข้ นั ตอน การจัดเก็บข้อมูลจัดเป็ นศาสตร์ สําหรับวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล และทักษะ
ในการใช้เครื่ องมือเหล่านั้นจัดเป็ นศิลปะ เช่น เทคนิ คการถาม เทคนิ คการฟัง (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร,
2551) ซึ่งในการศึกษาโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis) ถือว่าเป็ นกระบวนการ
หลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ (multi-methods approach) (สุ รศักดิ์ สุ นทร, 2551) ซึ่ งจะต้องใช้
วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้อธิบายสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีดงั นี้
1.1 การรวบรวมจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เป็ นกระบวนการรวบรวมฐานข้อมูลที่มีอยู่
เช่น รายงานผลงาน สํามโนประชากรหรื อสถิติต่างๆ ในการดําเนินงาน (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์,
2548) เพื่อนําข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงถูกต้อง มีความทันสมัย มีความเกี่ยวข้องในการนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาที่เกิ ดขึ้นและการศึกษาเอกสารจะช่วยในการกําหนดประเด็นและตัว
แปรที่ จ ะศึ ก ษาหรื อ ใช้ใ นการ กํา หนดแนวคิ ด นํา รวมทั้ง นํา มาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ถ้า ไม่ ไ ด้
ทําการศึกษาจากเอกสารงานวิจยั อาจจะขาดความสมบูรณ์ (โสภณา เหลืองวิลาวัณย์.2533)
1.2 แบบสอบถาม (questionnaire)
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องความหมายของแบบสอบถาม (questionnaire)
มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้
แบบสอบถาม (questionnaire) หมายถึงชุ ดของข้อคําถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ตอ้ งการซึ่ งลักษณะคําถามในแบบสอบถามมี 2 ชนิ ดคือคําถามปิ ด คือคําถามที่มีคาํ ตอบไว้
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ให้เลือกตอบ ลักษณะคําตอบมีอยู่หลายลักษณะ เช่น เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ งจากสองคําตอบ
เลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ ข้อดีคือสามารถตอบได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานในการตอบ สะดวก
ในการประเมิ น ผล แต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ ไม่ ส ามารถวัด ความคิ ด เห็ น ได้ก ว้า งขวาง สร้ า งคํา ตอบให้
ครอบคลุมได้ยาก ส่ วนคําถามเปิ ดเป็ นคําถามที่ต้ งั ขึ้นอย่างกว้างๆ ผูต้ อบสามารถตอบได้อย่างอิสระ
ข้อดีคือสร้างคําถามได้ง่ายผูต้ อบสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ข้อเสี ยคือค่อนข้าง ยุง่ ยากใน
การประมวลผลใช้เวลาในการตอบ (วรรณี จันทร์สว่าง, 2546)
แบบสอบถาม (questionnaire) หมายถึงรู ปแบบของคําถามเป็ นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวม
ไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบ เพื่อใช้วดั สิ่ งที่ผูว้ ิจยั ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรื อ
ประชากรเป้ าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ งทั้งในอดีต ปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคําถามที่สร้างอย่างประณี ต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นหรื อข้อเท็จจริ ง โดยส่ งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคําถามเป็ นงานที่สาํ คัญสําหรับผูว้ ิจยั เพราะว่าผูว้ ิจยั อาจไม่มี
โอกาสได้พบปะกับผูต้ อบแบบสอบถามเพื่ออธิ บายความหมายต่างๆ ของข้อคําถามที่ตอ้ งการเก็บ
รวบรวม (เกียรติสุดา ศรี สุข, 2552)
วัฒนา สุ นทรธัย (2549) กล่าวว่า แบบสอบถาม คือชุดของคําถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้กนั มากในการวิจยั เชิ งปริ มาณทางสังคมศาสตร์ ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผูต้ อบมีอิสระในการตอบคําถามเป็ นมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการ
รวบรวมข้อมูล มีหลักฐานข้อมูลเก็บไว้ตรวจสอบได้
บุญใจ ศรี สถิตนรากุล (2547) กล่าวว่าแบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความคิดเห็น แบบสอบถามเป็ นเทคนิ คที่นิยมนํามาใช้
ในการรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั เชิงปริ มาณ เช่น การวิจยั แบบบรรยาย (descriptive research) การ
วิจยั เชิงสํารวจ (surveyresearch) ซึ่ ง แบบสอบถามมี 2 ประเภทคือแบบสอบถามปลายปิ ด (closed
ended questionnaires) เป็ นแบบสอบถามที่มีการระบุคาํ ตอบสําหรับให้เลือกตอบ อาจเป็ นการเติม
คําหรื อข้อความสั้นๆ แบบสอบถามปลายเปิ ด (open-ended questionnaires) เป็ นแบบสอบถามที่ไม่
ระบุหรื อกําหนดคําตอบสําหรับผูต้ อบเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็ นความ
คิดเห็นในลักษณะกว้างๆ แล้วนําข้อคิดเห็นนั้นมาวิเคราะห์
1.3 การสังเกต (Observation)
ธี รพงษ์ แก้วนาวงษ์ (2546) กล่าวว่าการสังเกตเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์
หรื อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นการค้นหาพฤติกรรม เพื่อให้รู้ว่ามนุ ษย์คิดอะไร ทําอะไร
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โดยการเฝ้ าดูการกระทําของเขาซึ่ งได้แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ และในการทํากิจกรรม การ
สังเกตเป็ นการเฝ้ าดูพฤติกรรมโดยตรงที่สาํ คัญมาก
วรรณี จันทร์สว่าง (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสังเกตว่าเป็ นวิธีการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่ งของ พฤติกรรมของบุคล หรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการมองดู การฟังและการสัมผัส
ชาย โพธิ สิตา (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสังเกต คือกระบวนการที่นักวิจยั
เรี ยนรู ้ ด้วยการเฝ้ าดูปรากฏการณ์ที่กาํ ลังศึกษา ในขณะที่ปรากฏการณ์น้ นั เกิดขึ้น และดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ ติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยไม่มีการควบคุมหรื อดัดแปลง
ทวีศกั ดิ์ นพเกสร (2551) ให้ความหมายการสังเกตว่า หมายถึง การใช้ประสาท
สัมผัสทั้งหมด โดยเฉพาะตาและหู ในการเก็บข้อมูลของปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยความใส่ ใจ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตอย่างเป็ นระบบ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2552) กล่าวว่าการสังเกตคือการเฝ้ าดูสิ่งที่เกิ ดขึ้นอย่างเอาใจใส่
และละเอียดถี่ถว้ นโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมกัน เช่น ตาดู หูฟังรวมทั้งถ้าสิ่ งนั้นสัมผัส
ได้กต็ อ้ งสัมผัส
การสังเกตจําแนกออกเป็ น 2 แบบ คือ
การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (participation observation) คือ การสังเกตที่ผสู ้ ังเกตเข้า
ไปใช้ชีวิตร่ วมกับกลุ่มคนที่ศึกษา ชุ มชนที่ศึกษา มีการกระทํากิจกรรมด้วยกันจนกระทัง่ เข้าใจ
ความรู ้สึกนึ กคิดและความหมายที่คนเหล่านั้นให้ต่อปรากฎการณ์ทางสังคมที่ผวู ้ ิจยั ศึกษา ซึ่ งเมื่อ
สังเกตแล้วจะต้องมีการซักถามและการจดบันทึกข้อมูล (notetaking) ด้วย
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (non-participation observation) หรื อการสังเกต
โดยตรง (direct observation) คือ การสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนั้นๆ โดยผูศ้ ึกษาทําตัวเป็ นคนนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่สงั เกตและผูท้ ี่อยูใ่ นกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตวั ว่าตนเองถูกสังเกต (ศิริพร จิรวัฒน์กลุ , 2552)
นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งการสังเกตออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structure observation) ซึ่ งเป็ นการสังเกตโดยมีการ
กําหนดสิ่ งที่สังเกตไว้แน่นอน เช่น การสังเกตพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ มักมีเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต
การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured observation) เป็ นการปล่อยผูส้ ังเกตให้
สังเกตได้อย่างอิสระ ไม่มีหลักการว่าสังเกตสิ่ งใดก่อน หลัง แต่จะสังเกตในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
เวลาที่กาํ หนด
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1.4 การสัมภาษณ์ (interview) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
การสัมภาษณ์ (interview) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารสองทาง (two-way communication)
เกิดจากการสนทนาระหว่างผูม้ ีขอ้ มูลกับผูต้ อ้ งการข้อมูล เป็ นการถามตอบโดยตรง หากมีขอ้ สงสัย
หรื อเข้าใจไม่ชดั เจนก็ทาํ ความเข้าใจจนชัดเจนในทันที วิธีการที่มีการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่ระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นการสื่ อสารสองทาง (two-way communication) การ
สัมภาษณ์มีหลายประเภทและหลายลักษณะ ซึ่งแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของความ
ต้องการ (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร, 2548)
การสัมภาษณ์ (interview) หมายถึงการเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่ผศู ้ ึกษาสนใจ (สุ มิตร
สุ วรรณ, 2552)
การสัมภาษณ์ (interview) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานโดยใช้การ
สนทนาหรื อการเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ ายคือนักวิจยั (ฐานะผูส้ ัมภาษณ์) และ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (ฐานะผูถ้ ูกสัมภาษณ์) ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างกัน (อมรรัตน์
, มานพ, นฤมลและคณะ, 2550)
การสัมภาษณ์ (interview) หมายถึงการสนทนาพูดคุยอย่างมีจุดหมายเพื่อรวบรวม
ข้อมูลการสัมภาษณ์ มีลกั ษณะยืดหยุ่นเปิ ดโอกาสให้ผูส้ ัมภาษณ์ สามารถซักถามขยายความหรื อ
ซักถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา (เพชรน้อย สิ งห์ช่างชัย, 2550)
การสัมภาษณ์ (interview) แบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
การสัมภาษณ์ กลุ่ม (group interview) เป็ นการ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นและประสบการณ์ ของผูร้ ่ วมสนทนากันเองในประเด็นที่นักวิจยั นําเสนอเข้าในกลุ่ม เป็ น
วิธีการรวบรวมข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ ซึ่ งทํากับกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่ อ ให้ไ ด้ขอ้ มูลในประเด็น ที่
เฉพาะเจาะจง โดยมีการดําเนิ นการ โดยผูส้ ัมภาษณ์เก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีสมาชิ กกลุ่มที่เข้าร่ วม
สัมภาษณ์อยูป่ ระมาณ 6-12 คนใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง แต่ไม่ควรเกิน 2 ชัว่ โมง (ทวีศกั ดิ์ นพ
เกษร, 2548) ซึ่งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากมายดังนี้
โพฟาม (Popham อ้างใน โชคชัย สิ รินพมณี , 2550) กล่าวว่า การสัมภาษณ์กลุ่ม เป็ น
การหาข้อมูลเชิ งคุณภาพจากบุคคลที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันจํานวน 8-12 คนโดยมีผดู ้ าํ เนิ นการ
สัมภาษณ์กลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใช้เวลา 1-2 ชัว่ โมง ธี รพงษ์ แก้วนาวงษ์ (2546) กล่าวว่า การ
สัมภาษณ์กลุ่มเป็ นการสัมภาษณ์ ที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์พร้อมกันในเวลาเดียวกันครั้งละหลายๆ คน อาจ
เป็ นกลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็กก็ได้ ทุกคนตอบคําถามเดียวกันหมด ฉะนั้นคําตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
บางคนจึงอาจถูกชักนําจากคําตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนอื่นได้ การสัมภาษณ์ที่เน้นแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงทั้งในอดีตและปั จจุบนั ของผูร้ ่ วมการสัมภาษณ์ในประเด็นที่ผวู ้ ิจยั
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ผูน้ าํ การสัมภาษณ์นาํ เสนอเข้าไปในกลุ่ม จึงมีลกั ษณะของการสัมภาษณ์กลุ่มแบบการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และเป็ นอิสระทางความคิดของผูร้ ่ วมสนทนาเพื่อเป็ นข้อมูลหลักใน
การวิจยั ซึ่ งมีนักวิจยั เป็ นผูต้ ้ งั ประเด็น กระตุน้ ให้เกิ ดการแสดงความคิดเห็ น สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนั ให้มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยทักษะที่สาํ คัญคือผูว้ ิจยั ต้องมีทกั ษะในการรับฟัง ซักถาม
ข้อสงสัย เพื่อหาความกระจ่าง และบันทึกเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป (ศิริพร จิรวัฒน์กลุ , 2548)
การสัมภาษณ์รายบุคคล (individual interview) หมายถึง การสัมภาษณ์ทีละคน
ซักถามกันจนเป็ นที่พอใจ แล้วจึงสัมภาษณ์คนอื่นต่อไปการสัมภาษณ์แบบนี้ ผสู ้ ัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์จะมีความเป็ นอิสระและเป็ นส่ วนตัวมาก การสัมภาษณ์วิธีน้ ี เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ซึ่ งคําถามที่สร้างขึ้นนั้นกําหนดรู ปแบบเป็ นการสัมภาษณ์แบบ มีก่ ึ ง
โครงสร้างคําถาม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , มปป) การสัมภาษณ์แบบนี้ ผูส้ ัมภาษณ์กบั
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะมีความเป็ นอิสระและเป็ นส่ วนตัวมาก ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 45-60 นาที ซึ่ ง
ข้อมูลถูกเก็บขึ้นมาโดยการยกคําพูดขึ้นมา35คําต่อคํา โดยผูบ้ นั ทึกไม่เปลี่ยนแปลงคําเหล่านั้น และ
จะบันทึกบริ บท เหตุการณ์ สิ่ งแวดล้อมประกอบด้วย ในขณะทําการบันทึกคําพูดนั้น เพื่อการตีความ
ภายหลัง ข้อมูลเหล่านี้ เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้หรื อประสบการณ์ต่างๆ การรับรู ้ ความเห็น
ความรู ้สึก (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร, 2551)
บุญใจ ศรี สถิตนรากุล (2547) กล่าวว่า การสัมภาษณ์รายบุคคลเป็ นการสัมภาษณ์
บุคคลที่ เป็ นผูร้ ู ้ และมีประสบการณ์ ในประเด็นที่สัมภาษณ์ สามารถให้รายละเอี ยดข้อมูลที่ เป็ น
ข้อเท็จจริ ง โดยผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งมีแนวคําถาม เพื่อให้อยูใ่ นขอบข่ายตามประเด็นที่ศึกษา
กรแก้ว จันทภาษา (2550) กล่าวว่า การสัมภาษณ์รายบุคคล หมายถึง การพูดคุย
ระหว่างผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ และผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เป็ นการถามโดยการเปิ ดโอกาสให้อธิบาย และถามถึง
เหตุผลด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรม เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพลักษณะต่างๆ
ธี รพงษ์ แก้วนาวงษ์ (2546) กล่าวว่า การสัมภาษณ์รายบุคคล เป็ นการสัมภาษณ์ ที่
นิ ยมใช้มากที่สุด โดยสัมภาษณ์ ทีละคนซักถามกันจนเป็ นที่พอใจ แล้วจึ งสัมภาษณ์ คนต่อไปการ
สัมภาษณ์แบบนี้จะมีความเป็ นอิสระและมีความเป็ นส่ วนตัวมาก
การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
1.4.1 การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการหรื อกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) เป็ นการสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้
เตรี ยมคําถามและข้อกําหนดไว้แน่นอนตายตัว โดยปกตินกั วิจยั เชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้วิธีการนี้เป็ น
หลัก เพราะไม่ได้ช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งและครอบคลุมเพียงพอโดยเฉพาะในแง่ของวัฒนธรรม
ความหมายและความรู ้สึกนึกคิด
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1.4.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (in formal interview) ซึ่ งคล้ายกับการ
พูดคุยสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองเป็ นไปตามธรรมชาติในบริ บทที่ศึกษาไม่เคร่ งครัดในขั้นตอนและ
ลําดับของข้อความการมักจะใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม โดยเตรี ยมคําถามกว้างๆ มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออก
ได้อีก คือ การสัมภาษณ์โดยเปิ ดกว้างไม่จาํ กัดคําตอบ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth
interview) การตะล่อมกล่อมเกลา (probe) เป็ นการซักถามที่ลว้ งเอาส่ วนลึกของความคิดออกมา
และการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (key informant interview) โดยกําหนดตัวผูต้ อบบางคนแบบ
เจาะจงเพราะมีขอ้ มูลที่ดี ลึกซึ้ ง กว้างขวางเป็ นพิเศษ รวมถึงการเงี่ยหูฟัง (eavesdropping) จากคํา
สนทนาของผูอ้ ื่นโดยผูว้ ิจยั ไม่ตอ้ งตั้งคําถามเองก็เป็ นเทคนิ คของการวิจยั เชิ งคุณภาพอีกอย่างหนึ่ ง
ตลอดจนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยการจัดกลุ่มสนทนา ประมาณ 8 -12 คน ที่มี
คุณลักษณะบางประการคล้ายคลึงกันในการสัมภาษณ์มีข้ นั ตอนที่สาํ คัญ คือ การแนะนําตัว การ
สร้างความสัมพันธ์ การบันทึกคําตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์ (ศิริพร
จิรวัฒน์กลุ , 2552)
1.5 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เป็ นวิธีการเก็บข้อมูลที่เน้นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูร้ ่ วมสนทนากันเองในประเด็นที่นกั วิจยั นําเสนอเข้า
กลุ่ม การสนทนากลุ่มจึงมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็ นอิสระทาง
ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาซึ่ งถื อว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในงานวิจยั โดยมี ผูว้ ิจ ัยเป็ นผูต้ ้ งั
ประเด็นกระตุน้ ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ให้มากที่สุดและนักวิจยั
ต้องคอยสังเกต ปฏิ กิริยาของคนในกลุ่ มต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น รั บฟั งและซักถามเพื่อความ
กระจ่างและบันทึกการสนทนาไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป (ศิริพร จิรวัฒน์กลุ , 2552)
กรแก้ว จันทรภาษา(2550) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มทําให้ได้ขอ้ มูลในระยะเวลาที่
รวดเร็ ว เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ย นํา เสนอผลการสนทนาได้ง่ า ย ผูน้ ํา การสนทนาสามารถควบคุ ม
บรรยากาศได้ ส่ วนข้อเสี ยนั้นผูส้ นทนาต้องมีทกั ษะถูกต้อง และมีศิลปะในการดําเนินกลุ่ม จึงจะทํา
ให้กลุ่มราบรื่ น ข้อมูลที่ได้อาจไม่ใช่สิ่งที่ทาํ จริ ง และไม่สามารถนํามาเป็ นตัวแทนข้อมูลของสังคม
ได้ ในการสัมภาษณ์ ประมาณ 60 -90 นาที
กล่าวโดยสรุ ปแล้วการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) เป็ นเทคนิ คซึ่ ง
ประยุกต์มาจากการสัมภาษณ์ ที่นิยมนํามาใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพ มักเป็ นการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริ งหรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไปจุดประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการอภิปรายขนาด
ของกลุ่มมักจะมีประมาณ 5-6 คน เพราะถ้ากลุ่มเล็กเกินไป จะไม่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการอภิปราย
แต่ถา้ กลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะกระทําได้ไม่ทวั่ ถึง ประเด็นที่อภิปรายจึงมักมีจาํ นวนไม่มากเกินไป
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ผูด้ าํ เนิ นการ (moderator) จะมีบทบาทสําคัญในการกระตุน้ ให้คนในกลุ่มพูดในประเด็นที่กาํ หนด
ข้อสําคัญคือ กลุ่มที่เราเลือกทํา Focus Group Discussions ควรทราบเรื่ องนั้นจริ งๆ สถานภาพของ
สมาชิกในกลุ่มน่ าจะใกล้เคียงกัน ผูด้ าํ เนิ นการควรปล่อยให้กลุ่มสรุ ปประเด็นของการสัมภาษณ์
หรื อยืนยันในข้อมูลที่ให้ก่อนการจบการสนทนา
ในการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ที่มารับบริ การในโรงพยาบาล
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิ ตถ์ ในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวคําถามใน
การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แนวคําถามปลายเปิ ด ผูศ้ ึกษาจะทําการสัมภาษณ์รายเดี่ ยวเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล ครอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ในกรณี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล แล้ว ได้ข ้อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ การใช้
แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structure observation) และแบบบันทึกข้อมูลด้าน
โครงสร้าง โดยมีการรวบรวมข้อมูลใน 4 กลุ่มคือ กลุ่มผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ กลุ่มผูด้ ูแล กลุ่มแกนนํา
ชุมชนที่มีผทู ้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ อาศัยอยู่ บุคลากรทีมสุ ขภาพในการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ที่มารับ
บริ การในโรงพยาบาลทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานการณ์ การดูแลผู้ทเี่ ป็ นโรคติดบุหรี่ทมี่ ารับบริการในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลทองแสนขันเป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงรับผิดชอบดูแลประชากร
ทั้งหมด 33, 286 คน มีหมู่บา้ นในเขตรับผิดชอบ 49 หมู่บา้ น มีสถานี อนามัยในเครื อข่ายบริ การ
จํานวน 5 แห่ งและศูนย์สุขภาพชุมชนจํานวน 1 แห่ งโครงสร้างการบริ หารแบ่งออกเป็ น 5 ฝ่ าย
มีเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด 128 คนเป็ นข้าราชการ 64 คนและลูกจ้าง 64 คน มีแพทย์ประจําจํานวน 2 คน
มีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 38 คนโรงพยาบาลทองแสนขัน มีหน่ วยงานสุ ขภาพจิต ยาเสพติดและ
เอดส์ เ ป็ นหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลผู ท้ ี่ ติ ด สารเสพติ ด ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ห รี่ สุ ร า ยาบ้า
สารระเหย หรื อผูท้ ี่ถูกส่ งตัวมาจากสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบริ การพบว่ามีการ
รั ก ษารวมถึ งการฟื้ นฟู ส ภาพผูท้ ี่ ติด สารเสพติ ด ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ได้มีการดู แลผูท้ ี่ เ ป็ นโรค
ติดบุหรี่ โครงสร้างของระบบบริ การพบว่ามีการประกาศนโยบายเป็ นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับ
นโยบายในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 และในปี พ.ศ. 2552 ประกาศนโยบายเป็ น
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%มีการพัฒนาระบบการบริ การสําหรับให้ความรู ้และส่ งเสริ มการเลิกสูบ
บุ ห รี่ ใ ห้ กับ บุ ค ลากรและผูร้ ั บ บริ ก ารของโรงพยาบาลมี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการดํา เนิ น งาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยมี คณะกรรมการด้านนโยบายซึ่ งมาจาก ที มสหสาขาวิชาชี พจํานวน
19 คน คณะทํางานแกนนําจากหน่วยงานต่างๆ จํานวน 19 คน มีทีมเจ้าหน้าที่จากสหสาขาวิชาชีพใน
การดู แลผูท้ ี่ เป็ นโรคติ ดบุหรี่ ที่ชัดเจน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชี พ เภสัชกร เจ้าหน้าที่
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ชันสู ตรมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรโดยกําหนดให้พยาบาลวิชาชี พทุกคนผ่านการอบรม
การให้การปรึ กษาขั้นพื้นฐานและจัดอบรมให้ความรู ้ แก่ บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเกี่ ยวกับ
ความรู ้เรื่ องบุหรี่ และแนวทางในการช่วยเหลือผูท้ ี่มีพฤติกรรมสู บบุหรี่ ตามทักษะ 5’A มีการพัฒนา
แนวทางการรักษาผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ โดยการจัดทําระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ มีการประเมินผูท้ ี่เป็ นโรค
ติดบุหรี่ โดยใช้ทกั ษะ 5A ร่ วมกับการใช้แบบทดสอบความรุ นแรงในการติดนิ โคตินของผูส้ ู บบุหรี่
ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยและดัดแปลงโดย (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2550) เพื่อแยกผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ตาม
ระดับ ความรุ น แรงของการติ ด นิ โ คติ น มี คู่มื อ แนวทางเวชปฏิ บตั ิ เ พื่ อ รั ก ษาผูต้ ิ ด บุ ห รี่ แ ละมี ก าร
ปรับปรุ งคลินิกอดบุหรี่ ให้มีสถานที่และสิ่ งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม มีความเป็ นส่ วนตัวที่เอื้อต่อ
การมารับบริ การ
ด้านกระบวนการดู แลนั้น มีการให้บริ การตามมาตรฐานวิชาชี พภายใต้กระบวนการ
พยาบาล การบริ การเริ่ มจากการคัดกรองผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในทุกจุดบริ การของโรงพยาบาลด้วยทักษะ 5’A
โดยทุกจุดบริ การต้องสามารถใช้ทกั ษะ A1(Ask) และ A2(Advice) ได้ เพราะถือปฏิบตั ิว่าการคัดกรอง
และแนะนําการเลิกสู บบุหรี่ เป็ นงานประจําของทุกคนโดยใช้ในส่ วนของการถาม (Ask) หรื อซัก
ประวัติวา่ มีการสู บบุหรี่ หรื อไม่ถา้ ไม่สูบบุหรี่ จะชมเชยเสริ มแรงและแจ้งนโยบายโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ 100% แต่หากถามแล้วพบว่ามีการสู บบุหรี่ จะถามถึง จํานวนการสู บ และการแนะนําเพื่อเลิก
บุหรี่ ข้อเสนอในการช่วยให้เลิกสู บบุหรี่ และแนะนําการให้บริ การของคลินิกอดบุหรี่ (Advice)หาก
ไม่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ จะมีการแจ้งนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% และให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกสู บบุหรี่ และประเมินความต้องการเลิกสู บบุหรี่ อีกครั้ง(Assess)หาก
ต้องการเลิกบุหรี่ ส่งเข้าคลินิกอดบุหรี่ เพื่อประเมินการสู บบุหรี่ ซักประวัติประเมินความรุ นแรงใน
การติดนิโคตินของผูส้ ู บบุหรี่ โดยใช้แบบทดสอบความรุ นแรงในการติดนิโคตินของผูส้ ู บบุหรี่ โดย
ผูท้ ี่มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 4-10 คะแนนซึ่งถือว่ามีการเสพติดนิโคตินในระดับปานกลางถึง
ระดับรุ นแรงหลังจากนั้นพยาบาลที่คลินิกอดบุหรี่ จะให้การวินิจฉัยโรคตามระบบการแบ่งโรคของ
องค์การอนามัยโลก (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, 10th revision [ICD-10])ร่ วมกับการวินิจฉัยการติดนิ โคตินตาม The Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)ว่าเป็ นโรคติดบุหรี่ (Nicotine dependence)ใช้
รหัสเป็ น F17.2แต่ไม่ครอบคลุมในทุกรายหลังจากนั้นพิจารณากําหนดวิธีการบําบัดรักษาให้ถูกต้อง
เหมาะสม และจัดหาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ โดยการบําบัดรักษามีท้ งั
แบบใช้ยาในกลุ่มต้านเศร้าคือ Amitriptyline รางจืด วิตามินซี และการบําบัดแบบไม่ใช้ยา คือ การ
บําบัดทางจิตสังคมแบบผูป้ ่ วยนอก การให้การปรึ กษาแบบกลุ่ม การทําครอบครัวบําบัดหรื อทั้ง 2
แบบร่ วมกัน แล้วแต่ความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Assist)จากนั้นจะมีการนัดติดตามเพื่อให้มารับ
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บริ การอย่างต่อเนื่ อง(Arrange follow-up)และหากผูร้ ับบริ การต้องการพบแพทย์หรื อตรวจโรคทาง
กายเพิ่ม เช่น ในรายที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการเหนื่ อยหอบหรื อไอเรื้ อรัง จะส่ ง
พบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปสําหรับผูท้ ี่มีคะแนนจากการประเมินน้อยกว่า 4 คะแนนซึ่ งถือว่ามี
การเสพติดนิโคตินในระดับน้อยซึ่งสามารถเลิกบุหรี่ ได้ดว้ ยตนเองจะให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อลดอาการไม่สุขสบายต่างๆหลังหยุดสู บบุหรี่ แต่หากว่ามีความประสงค์จะใช้ยาเลิกบุหรี่ ช่วย
ลดอาการไม่สุขสบายต่างๆในระยะถอนบุหรี่ ใหม่ๆก็จะพิจารณาจ่ายยาเพื่อรักษาและหากต้องการ
พบแพทย์เพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมก็จะส่ งพบแพทย์ต่อไป
ด้านผลลัพธ์พบว่าจากผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมาถึงแม้ว่าโรงพยาบาลทองแสนขันได้
ให้บริ การการดู แลอย่างครอบคลุมแล้วก็ตามยังพบว่าสถิติผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ เข้ารั บการบริ การ
บําบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ที่คลินิกอดบุหรี่ ที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีผเู ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ 270 คน บําบัด
ครบตามโปรแกรมและสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 20 คนคิดเป็ นร้อยละ 7.41 ของผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่
ทั้งหมด พ.ศ. 2547 มีผเู ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ 93 คน บําบัดครบตามโปรแกรมและสามารถเลิกบุหรี่ ได้
5 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.38 ของผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ พ.ศ. 2548 มีผเู ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ 144 คน ไม่มี
รายงานผลของการบําบัด พ.ศ. 2549 มีผเู ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ 36 คน บําบัดครบตามโปรแกรมจํานวน
17 คนสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 30.6 ของผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ พ.ศ. 2550 มีผเู ้ ข้า
คลินิกอดบุหรี่ 13 คน บําบัดครบตามโปรแกรมและสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.38
ของผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ พ.ศ. 2551 มีผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ 30 คน บําบัดครบตามโปรแกรมและ
สามารถเลิกบุหรี่ ได้ 3 คนคิดเป็ นร้อยละ10 ของผูเ้ ข้าคลินิกอดบุหรี่ (สถิติโรงพยาบาลทองแสนขัน,
2546-2551) และในปี พ.ศ. 2552 หลังจากที่โรงพยาบาลเข้าร่ วมโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
100 % เพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนดให้สถานพยาบาลต้องเป็ นเขตปลอดบุหรี่
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 ออกตามความพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
สุ ข ภาพของผูไ้ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. 2535 แล้ว นั้น พบว่ า มี ผูผ้ ่า นการคัด กรองในทุ ก จุ ด บริ ก ารของ
โรงพยาบาล ทั้งหมด 4, 000 คน คัดกรองพบผูเ้ ป็ นโรคติดบุหรี่ จาํ นวน 775 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.37
เข้าคลินิกอดบุหรี่ 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.74 ไม่เข้าคลินิกอดบุหรี่ 622 คนคิดเป็ นร้อยละ 80.26
มีผเู ้ ข้าบําบัดครบตามโปรแกรมและสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 36 คนคิดเป็ นร้อยละ 23.5 ของผูเ้ ข้ารับการ
บําบัดทั้งหมด (สรุ ปผลการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลทองแสนขัน, 2552) ส่ วน
ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 ไม่พบการบันทึกผลการดําเนิ นงานเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ มารับบริ การมีจาํ นวนมากขึ้นแต่ความ
ต่อเนื่ องในการเข้ารั กษามี จาํ นวนน้อย เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับจํานวนก่ อนเข้ารั บการรั กษาทั้งหมด
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อีกทั้งในระหว่างการบําบัดรักษาจํานวนผูม้ ารับบริ การก็ค่อยๆ ลดจํานวนลงเรื่ อยๆ ซึ่ งบางส่ วนไม่
สามารถติดตามให้มาบําบัดจนครบโปรแกรมได้และบางส่ วนไม่สามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังการ
บําบัดรักษาได้ นอกจากนั้นผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ บางส่ วนที่ได้รับการบําบัดจากคลินิกเลิกบุหรี่ ของ
โรงพยาบาลทองแสนขันแล้วก็ตามก็ยงั หันกลับมาสูบบุหรี่ อีกแม้จะเคยมีประสบการณ์ในการบําบัด
มาแล้วแต่ไม่สามารถทําให้เลิกสูบบุหรี่ ได้ ทําให้ทางโรงพยาบาลต้องสู ญเสี ยด้านกําลังคน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษานอกจากนั้นผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ บางคนที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังยังคงมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ แม้จะเคยเข้าบําบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ แล้วทําให้ให้อาการของ
โรคกําเริ บ ทําให้สูญเสี ยบุคลากรในการดูแล งบประมาณในการบําบัดรั กษาและใช้เวลาในการ
รักษาที่นานขึ้น
ดัง นั้ นผู ้ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ก ารดู แ ลผูท้ ี่ เ ป็ นโรคติ ด บุ ห รี่ ที่ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลทองแสนขัน จัง หวัด
อุตรดิตถ์ตามกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพของโดนาบีเดียน (Donabedian,
2003) ในด้า นของโครงสร้ า ง (structure) กระบวนการ (process) และผลลัพ ธ์ (outcome) ซึ่ ง
องค์ประกอบทั้งสามส่ วนมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั การมีคุณภาพที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพในระบบ
การดู แลต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่ วนนี้ ห ลังจากได้ขอ้ มูลมาแล้ว นําข้อมูลทั้งหมดมาจัด
ประเด็นเป็ นหมวดหมู่ วิเคราะห์และนํามาจัดทําเป็ นผังสถานการณ์ ซึ่ งการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดูแลทั้ง 3 องค์ประกอบนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจถึงบริ บทและการบริ การที่ดาํ เนิ นการอยู่ ทราบ
ข้อเท็จจริ งอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ และทําให้มองเห็นปั ญหาที่ชดั เจน
ได้ขอ้ มูลอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้แนวทางในการนําไปวางแผนระบบบริ การ การดูแลช่วยเหลือ
และป้ องกันการสู บบุหรี่ ในผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ในการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ต่อไป
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis) การดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติด
บุ ห รี่ ที่ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลทองแสนขัน จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ซ่ ึ งเป็ นปั ญ หาที่ สํา คัญ ของ
หน่ ว ยงาน มี แ นวโน้ม และความรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ แม้จ ะมี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาจากบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข มาโดยตลอดแต่ ปั ญ หาก็ย งั คงอยู่ ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ไ ม่ พึง ประสงค์แ ละเป็ นสิ่ งที่ ควร
ดํา เนิ น การแก้ไ ขต่ อ ไปดัง นั้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ต้อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเชิ ง ลึ ก ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หา
ดังกล่าวโดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพของ โดนาบีเดียน (Quality
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Assurance in Health care Framework Donabedian) (Donabedian, 2003) ที่ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ โครงสร้าง (structure) กระบวนการ (process) และผลลัพธ์ (outcome) โดยการ
วิเคราะห์โครงสร้าง (structure) ได้แก่ปัจจัยหรื อสิ่ งสนับสนุน ด้านอาคารสถานที่เครื่ องมือ อุปกรณ์
มาตรฐาน คู่มือ รวมถึงงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ จํานวน และความสามารถของ
บุคคลากร การจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึง นโยบาย แผนงาน ต่อระบบการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่
ที่มารับบริ การ การวิเคราะห์ กระบวนการ (process) ได้แก่ รูปแบบกิ จกรรมการดูแลสุ ขภาพของ
ผูร้ ับบริ การความรู ้ของผูป้ ่ วย และการมีส่วนร่ วมดูแลของผูป้ ่ วยและครอบครัว ของผูท้ ี่เป็ นโรคติด
บุหรี่ ที่มารับบริ การการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (outcome) ได้แก่ สถานะทางสุ ขภาพ ความรู ้ พฤติกรรม
ความพึงพอใจ ของผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ และผูด้ ูแล ที่มารับบริ การซึ่ งองค์ประกอบทั้งสามส่ วนมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั น่าจะทําให้เกิดความเข้าใจ และข้อเท็จจริ งอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการ
ดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ที่มารับบริ การในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อนํามา
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการดูแลในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ของ
การดูแลช่วยเหลือผูท้ ี่เป็ นโรคติดบุหรี่ ของหน่วยงานต่อไป

