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บทคัดยอ
การใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน ชวยใหประชาชนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นทิศทาง
ทีด่ ขี นึ้ พยาบาลเปนบุคลากรสุขภาพทีถ่ กู คาดหวังวาจะใหบริการชวยเลิกบุหรีไ่ ดมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีความใกลชดิ
กับประชาชนจำนวนมาก การวิจัยแบบการหาความสัมพันธเชิงทำนายครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมขอมูลในพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครปฐม จำนวน 88 คน ดวยแบบสอบถาม ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา ไดคา ดัชนีความเทีย่ งตรง (Content validity index: CVI) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
เทากับ 0.98 โดยคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบสอบถามดานความรู ทัศนคติ ความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และการใหบริการชวยเลิกบุหรี่เทากับ1.00, 0.98, 0.97, และ 0.97
ตามลำดับ และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความรูในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ไดคา KR20
เทากับ 0.77 คาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามดานทัศนคติ ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองในการให
บริการชวยเลิกบุหรี่ และพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach's alpha coefficient) ซึง่ มีคา เทากับ 0.75, 0.91, และ 0.94 ตามลำดับวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสำเร็จ
รูปโดยใชสถิตพิ รรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใชสถิตเิ ชิงอนุมาน
เพือ่ หาปจจัยทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ดวยการวิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงพหุ (Multiple
logistic regression)
ผลการศึกษาพบวา พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมีพฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีใ่ นระดับดีถงึ ดีมากและพบวาความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง (Adjusted odds ratio = 1.177,
p-value = 0.001) และประสบการณการไดรบั การอบรมเกีย่ วกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (Adjusted odds ratio
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= 14.151, p-value = 0.017) สามารถทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชนได รอยละ
39.9 (Model Chi-Square = 28.385, p-value < .001)ผลการศึกษาเสนอแนะวาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ควรมีนโยบายทีต่ อ เนือ่ งเกีย่ วกับการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชนทีส่ ามารถดำเนินการไดในระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล อีกทัง้ สนับสนุนใหพยาบาลชุมชนไดรบั การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ เพือ่ เสริมสราง
ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน พยาบาลชุมชน ปจจัยทำนาย จังหวัดนครปฐม
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Abstract
Providing smoking cessation services in the community can help people make a positive change in their
smoking habits. Nurses are the healthcare personnel who are the most expected to provide smoking cessation
services due to their closerelationship to the population.This predictive correlational research design study
aimed to study factorspredicting smoking cessation service behaviors of nurses who work in the community.
Data were collected on 88 nurses working in Tambon Health Promoting Hospitals in NakhonPathom province
by questionnaires that include demographic data, knowledge, attitude, and self-efficacy related to smoking
cessation service and smoking cessation service behaviors of nurses. The content validity of the entire
questionnaire was 0.98 and the ones of knowledge, attitude, self-efficacy related to smoking cessation
services, and smoking cessation service parts were 1.00, 0.98, 0.97, and0.97 respectively.Whereas, the
reliability of knowledge related to smoking cessation services calculated with KR20 was 0.77. Cronbach's
alpha reliability coefficients related to attitude, self-efficacy, and smoking cessation service behaviors were
0.75, 0.91, and 0.94, respectively. Data were analyzed using statistical package that included descriptive
statistics such as frequency distributions, percentages, and standard deviations. In addition, multiple logistic
regression was used to analyze factors predicting smoking cessation service behaviors of community nurses.
The results illustrated that nurses who work in the Tambon Health Promoting Hospital provided good to
very good smoking cessation service behaviors. The self-efficacy related to smoking cessation services
(Adjusted odds ratio = 1.177, p-value = 0.001) andthe experience of receiving smoking cessation service
training (Adjusted odds ratio = 14.151, p-value = 0.017) were the factors that could predict the smoking
cessation service behaviors of nurses for 39.9% (Model Chi-Square = 28.385, p-value < .001). Finding from
the study provided that the Provincial public health office should have an ongoing policy on the provision
of smoking cessation services in the community that can be implemented at the Tambon health promoting
hospital level and should encourage nurses to receive training in smoking cessation services to strengthen their
self-efficacy for providing smoking cessation services.
Keywords: Smoking cessation services behavior in the community, Community Nurse, Predicting factors,
NakhonPathom province
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การสูบบุหรีเ่ ปนปญหาสำคัญระดับโลก และเปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ปจจุบันมีสถิติผูสูบบุหรี่
ทัว่ โลกประมาณ 1.3 ลานคน มีผเู สียชีวติ จากการสูบบุหรี่
มากถึงปละมากกวา 8 ลานคน ซึง่ ในจำนวนนี้ ประมาณ
7 ลานคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่โดยตรง ในขณะที่
ประมาณ 1.2 ลานคน เสียชีวิตจากการสูดดมควันบุหรี่
มือสอง (World Health Organization [WHO], 2021)
โดย รอยละ 25.0 ของการเสียชีวติ ดวยโรคหัวใจทัง้ หมด
และรอยละ 80.0 ของผเู สียชีวติ จากโรคมะเร็งปอด มีสาเหตุ
มาจากการสูบบุหรี่ (Marquez, 2021) สำหรับประเทศไทย
พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป เปนผูสูบบุหรี่ 10.7
ลานคน (รอยละ 19.1) ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของประชากรไทย พ.ศ.2560 พบวา มีครัวเรือนที่มีคน
สูบบุหรีม่ ากถึง 4,962,045 ครัวเรือน คนทีไ่ มสบู บุหรีจ่ งึ
ไดรบั ควันบุหรีม่ อื สองในบานโดยเฉลีย่ มากถึง 10,333,653 คน
บุหรีก่ อ ใหเกิดโรคเรือ้ รังหลายชนิด ควันบุหรีป่ ระกอบดวย
สารเคมีมากกวา 7,000 ชนิด และมีมากกวา 60 ชนิด ทีเ่ ปน
สารกอมะเร็ง รวมถึงสารที่จะสงผลใหหลอดเลือดตีบ
ทำลายหลอดเลือด ทำใหเกิดความดันโลหิตสูงและหัวใจ
เตนเร็วกวาปกติ (WHO, 2018) การสูบบุหรีม่ ผี ลกระทบ
ทั้งตัวผูสูบบุหรี่เอง และคนรอบขาง ตลอดจนกอใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทีเ่ ปนภาระรายจายดานสุขภาพ
ของประเทศถึง รอยละ 0.78 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศแหงชาติ (Bundhamcharoen, Aungkulanon,
Makka, & Shibuya, 2016) ดังนัน้ การควบคุมการบริโภค
ยาสูบ และการใหบริการชวยเลิกบุหรี่จึงเปนกลยุทธที่
สำคัญ ซึง่ ในประเทศไทยไดมกี ารประกาศการเลิกสูบบุหรี่
โดยมีมาตรการตาง ๆ ทัง้ ดานกฎหมายและสังคม และไดรว ม
ลงนามใหสัตยาบันตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก (Who Framework Convention on
Tobacco Control: FCTC) ตัง้ แตป พ.ศ. 2548 (Bureau of
Tobacco Control, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health, 2016) จากการสำรวจพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรี่ พบวาปจจุบนั มีอตั ราผทู พี่ ยายามเลิกสูบบุหรี่
มีปริมาณสูงขึ้น โดยเมื่อป พ.ศ. 2550 พบอัตราการเลิก

สูบบุหรี่ รอยละ 15.95 และพบวาอัตราการเลิกสูบบุหรี่
เพิม่ ขึน้ เปน รอยละ33.75 ใน 10 ปใหหลัง หรือในป พ.ศ.
2560 และยังพบวา ป พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐมเปน
จังหวัดที่มีอัตราคนที่เคยพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่สูงสุด
1 ใน 5 อันดับ คือเปนอันดับที่ 4 อัตรารอยละ 53.80
(Tobacco Control Research and Knowledge Management
Center [TRC], 2019)
อยางไรก็ตาม จากการรายงานของมูลนิธริ ณรงคเพือ่
การไมสบู บุหรี่ พบวาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,800 แหง
มีเพียง 197 แหง ทีม่ กี ารดำเนินการรณรงคเรือ่ งการควบคุม
ผสู บู บุหรีอ่ าทิการรณรงค และการจัดสภาพแวดลอม และ
ยังพบวาปจจุบันครอบครัวไทยทุก 1,000 ครอบครัว
มีคนสูบบุหรีถ่ งึ 150 ครอบครัว โดยมีสมาชิกทีส่ บู บุหรีเ่ ฉลีย่
2 คนตอครอบครัว (Thai Health Promotion Foundation,
2015) จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารดำเนินการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเปนรูปธรรม คือมีการจัดตัง้
คณะกรรมการในการดำเนินงาน มีการดำเนินงานตาม
นโยบาย และมีการประเมินผลการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง
จากยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบระดับชาติ ป 2559-2562
ที่ดำเนินการในระดับจังหวัดนครปฐมพบวาในป พ.ศ.
2560 ประชากรในอําเภอตางๆ ของจังหวัดนครปฐมมี
ผสู บู บุหรี่ 17,051 ราย หรือคิดเปนรอยละ 8.0 ของประชากร
ทั้งหมด ผูสูบบุหรี่ไดรับการใหบริการเลิกบุหรี่ จํานวน
4,154 ราย และมีอตั ราการเลิกสําเร็จรอยละ 24.0 (Center
for Continuing Pharmaceutical Education [CCPE],
The Pharmacy Council, 2018) ซึง่ ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
จากการสัมภาษณนกั วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบวาโครงการไดดำเนินการ
พัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ในชุมชน โดยมีโปรแกรม
คัดกรองและสงตอ การพัฒนาเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการใหคำแนะนำปรึกษา การพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชวยเลิกบุหรี่และ
การสรางสิง่ แวดลอมปลอดควันบุหรี่ และในป พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดคดั กรองผสู บู บุหรี่ จำนวน
800 คน เพือ่ เขาสกู ระบวนการบำบัดเลิกสูบบุหรี่ หากแต
โครงการยังเนนการดำเนินงานในโรงพยาบาลชุมชน
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(NakhonPathom Provincial Public Health Office is
moving forward to drive a smoke-free province, 2021)
ทีย่ งั ไมมกี ารลงสกู ารใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นระดับชุมชน
หรือ รพ.สต. ทีช่ ดั เจนใน รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ เปนบุคลากร
สุขภาพกลุมหนึ่งที่ปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชนใน
ชุมชนมีบทบาทที่สําคัญ4 ดาน คือ 1) ดานผูปฏิบัติการ
พยาบาล 2) ดานผสู รางเสริมสุขภาพ 3) ดานผจู ดั การและ
ประสานงานสุขภาพชุมชน และ 4) ดานผพู ฒ
ั นาคุณภาพ
การพยาบาลระดับปฐมภูมิ (Chaichana & Prachusilpa,
2018) จากบทบาทดังกลาว พยาบาลชุมชนจะสามารถมี
สวนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาวาดวย
การควบคุมยาสูบ มีบทบาทโดยตรงในการใหคำปรึกษา
ใหขอมูลและชี้แนะเพื่อสรางจิตสำนึกของสาธารณชน
สามารถแสดงบทบาทเชิงรุกในการปองกันผูสูบบุหรี่
รายใหม และเปนบุคคลหนึ่งที่เขาถึงผูสูบบุหรี่ไดงาย
(Preechawong, 2007) โดยเฉพาะเวลาทีผ่ ปู ว ยมารับบริการ
ที่ รพ.สต.และขณะเยี่ยมบาน ดวยเหตุนี้พยาบาลชุมชน
จึงมีบทบาททีถ่ กู คาดหวังทีจ่ ะจัดบริการชวยเลิกบุหรีใ่ หกบั
ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบไดมากทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม
จากการสัมภาษณพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต.
ในเขตจังหวัดนครปฐมจำนวนหนึ่ง พบวาบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพสวนใหญเนนการใหการรักษาพยาบาล
เบือ้ งตนบางสวนเคยไดรบั การอบรมในการใหบริการชวย
เลิกบุหรี่ แตไมไดมีการใหบริการชวยเลิกบุหรี่อยางเปน
รูปธรรม มีการใหคำแนะนำใหประชาชนเลิกบุหรีบ่ างครัง้
สวนใหญจะสงตอเพือ่ การรักษาอาการติดบุหรีโ่ ดยการแนะนำ
คลินกิ ทีใ่ หบริการเลิกบุหรี่ เนือ่ งจากยังขาดความเชือ่ มัน่ ใน
ความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาพยาบาลทีม่ ที ศั นคติ
ทีด่ ตี อ การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ จะมีความเชือ่ มัน่ ในความ
สามารถของตนเองในการที่จะใหบริการชวยเลิกบุหรี่ใน
ผปู ว ยทีร่ กั ษาในโรงพยาบาล (Banu, 2018) สอดคลองกับ
การศึกษาของแชงและคณะ (Zhang et al., 2019) ทีพ่ บวา
ความรเู กีย่ วกับบุหรี่ และการมีทศั นคติทดี่ ตี อ การใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ดวยเทคนิค 5As (เทคนิคการใหบริการชวย
เลิกบุหรีแ่ บบกระชับ ประกอบดวย Ask, Advise, Assess,

Assist และ Arrange follow up) จะทำใหนกั ศึกษาพยาบาล
มีการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ดวยเทคนิค 5As มากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใหบริการชวย
เลิกบุหรี่ของพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานอยูใน รพ.สต.
ในจังหวัดนครปฐม รวมทัง้ อยากทราบวามีปจ จัยใดทีส่ ามารถ
ทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชน
ซึ่งในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกใชกรอบแนวคิดของ PRECEDE model (Green & Kreuter, 2005) เนือ่ งจากสามารถ
คนหาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมไดอยางครอบคลุม
โดยแนวคิดนี้อธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุ
มาจากหลายปจจัย ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภาย
นอกตัวบุคคล โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือปจจัยนำ
(Predisposing factors) ปจจัยเสริม (Reinforcing factors)
และปจจัยเอือ้ (Enabling factors) โดยผวู จิ ยั กำหนดปจจัยนำ
ไดแก ความรู ทัศนคติ และความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ปจจัยเสริมไดแก
การสนับสนุนจากผนู ำองคกรสวนทองถิน่ ในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ และปจจัยเอือ้ ไดแก ประสบการณการไดรบั
การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และการมีนโยบาย
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชนรวมกับคุณลักษณะ
ของประชากร ไดแก อายุ และระดับการศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ นำ
ขอมูลทีไ่ ดไปใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของพยาบาลทีช่ มุ ชนปฏิบตั งิ านใน รพ.สต. ในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพในชุมชนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ของพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของปจจัยนำ ไดแก
ความรู ทัศนคติ และความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ปจจัยเสริมไดแก
การสนับสนุนจากผนู ำองคกรสวนทองถิน่ ในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ และปจจัยเอือ้ ไดแก ประสบการณการไดรบั
การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และการมีนโยบาย
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชนรวมกับคุณลักษณะ
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ของประชากร ไดแก อายุ และระดับการศึกษา ตอพฤติกรรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยนำ
ความรเู กีย่ วกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ทัศนคติในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวย
เลิกบุหรี่
ปจจัยเสริม
การสนับสนุนจากผูนำองคกรสวนทองถิ่นในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่
ปจจัยเอื้อ
ประสบการณการไดรบั การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
การมีนโยบายการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน

พฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่
ในชุมชน

คุณลักษณะของประชากร
อายุ
ระดับการศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบการหาความสัมพันธเชิงทำนาย
(Predictive correlational research design) ดำเนินการ
เก็บขอมูลชวงเดือนมกราคม- มีนาคม 2563
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต.
ในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 134 แหง (ไมรวมหนวยบริการ
ปฐมภูมิในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย)

กรณีที่ รพ.สต. มีพยาบาลมากกวา 1 คนจะเลือก คนทีใ่ ห
บริการเรือ่ งการควบคุมการบริโภคบุหรี่ 1 คน ตอ 1 รพ.สต.
รวมประชากรทั้งหมด 134 คน คำนวณขนาดตัวอยาง
โดยใชวธิ กี ารประมาณคาสัดสวนโดยใชสตู ร Estimationproportion outcome simple random sampling และแทนคา
สัดสวนการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นสูตร จากการศึกษาของ
กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร, สุรนิ ธร กลัมพากร, มาจอรี
แมคคูลาช, สุนีย ละกำปน, และศันสนีย กีรติวิริยาภรณ
(Chatdokmaiprai, Kalampakorn, McCullagh, Lagampan,
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& Keeratiwiriyaporn, 2017)ที่พบพยาบาลใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รอยละ 24 ระดับ
ความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 และความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได
รอยละ 0.08 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 100 คนและเนือ่ งจาก
การวิจัยครั้งนี้จัดเก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถามและ
ตอบแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย จึงวางแผนจัดเก็บ
ขอมูลเพิม่ เติมเพือ่ ปองกันการสูญหาย รอยละ 20 ดังนัน้
กลุมตัวอยางที่ตองจัดเก็บเทากับ 120 คน สุมตัวอยาง
ดวยวิธกี ารสมุ อยางงาย (Simple random sampling) โดย
กำหนดเกณฑคดั เขาไดแก 1) พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใน รพ.สต.ปจจุบนั ไมนอ ยกวา 6 เดือน 2) กรณีที่ รพ.สต.
มีพยาบาลมากกวา 1 คนจะเลือกเพียง 1 คน ทีใ่ หบริการ
เรือ่ งการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใช แ บบสอบถามพยาบาลชุ ม ชนที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
รพ.สต. ซึง่ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1ขอมูลทัว่ ไป พัฒนาโดยผวู จิ ยั จากการทบทวน
วรรณกรรมลักษณะขอคำถามเปนแบบหลายตัวเลือก
และแบบเติมคำในชองวาง รวมจำนวน 11 ขอ ไดแก เพศ
อายุ ประสบการณ ก ารทำงาน ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณการไดรบั การฝกอบรมเกีย่ วกับการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่
สวนที่ 2 สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีข่ องชุมชน พัฒนาโดยผวู จิ ยั จากการทบทวน
วรรณกรรม ลักษณะขอคำถามเปนแบบสอบถามปลายปด
และแบบเติมคำในชองวาง จำนวน 27 ขอ ไดแก การดำเนิน
งานควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน การมีนโยบายการ
ใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชน และการสนับสนุนจาก
ผนู ำองคกรสวนทองถิน่ ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ส ว นที่ 3 ความรู ข องพยาบาลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ลักษณะเปนขอคำถามเปนแบบ
ใหเลือกตอบ (Multiple choices) ซึง่ ผวู จิ ยั พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีขอคำถามทั้งหมด 20 ขอ รวม
20 คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
การแปลผลโดยการแบงกลุมระดับความรู โดยใชเกณฑ

การแบงชวงคะแนนตามแนวคิดของ บลูม (Bloom, Hastings,
& Madaus, 1971) แบงไดดงั นี้ ความรรู ะดับมาก ไดคะแนน
ตัง้ แตรอ ยละ 80 ขึน้ ไป (ชวงคะแนน 16-20) ความรรู ะดับ
ปานกลาง ไดคะแนนตัง้ แตรอ ยละ60-79.99 (ชวงคะแนน
12-15) และความรูระดับต่ำ ไดคะแนนต่ำกวารอยละ 60
(ชวงคะแนน 0-11)
สวนที่ 4 ทัศนคติของพยาบาลชุมชนในการใหบริการ
ช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ลั ก ษณะข อ คำถามเป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิง่
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ขอคำถามมีทงั้ หมด 15 ขอ ประกอบดวยขอคำถามเชิงบวก
และเชิ ง ลบ คะแนนเต็ ม 75 คะแนน ช ว งคะแนนอยู
ระหวาง 15-75 คะแนน ใชเกณฑการแบงชวงคะแนน
ตามแนวคิดของ เบสท (Best, 1981) แบงไดดงั นี้ คะแนน
รวม 56-75 คะแนน หมายถึง มีทศั นคติระดับสูง คะแนน
รวม 36-55 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
และคะแนนรวม15-35 คะแนนหมายถึ ง มี ทั ศ นคติ
ระดับต่ำ
สวนที่ 5 ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง
ของพยาบาลชุมชนตอการใหบริการการชวยเลิกบุหรี่
ลั ก ษณะข อ คำถามเป น แบบมาตราส ว นประมาณค า
(Rating scale) 5 ระดับ ไดแก มัน่ ใจมากทีส่ ดุ มัน่ ใจมาก
มัน่ ใจพอประมาณ มัน่ ใจบาง และไมมนั่ ใจเลย ขอคำถาม
มีทั้งหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ชวงคะแนน
อยรู ะหวาง 10-50 คะแนน ใชเกณฑการแบงชวงคะแนน
ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981) ดังนี้ คะแนนรวม
38 -50 คะแนน หมายถึง มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองระดับสูง คะแนนรวม 24-37 คะแนน หมายถึง
มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองระดับปานกลาง
และคะแนนรวม 10-23 คะแนน หมายถึง มีความเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองระดับต่ำ
สวนที่ 6 พฤติกรรมการใหบริการการชวยเลิกบุหรีข่ อง
พยาบาลชุมชน ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ
เปนประจำ ปฏิบตั เิ กือบทุกครัง้ ปฏิบตั บิ างครัง้ แทบจะไมเคย
ปฏิบัติ และไมเคยปฏิบัติเลย ขอคำถามมีทั้งหมด 10 ขอ
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คะแนนเต็ม 50 คะแนน ชวงคะแนนอยรู ะหวาง 0-50 คะแนน
ใชเกณฑการแบงชวงคะแนนตามแนวคิดของเบสท (Best,
1981) ดังนีค้ ะแนนรวม 30-50 คะแนน หมายถึง การใหบริการ
การชวยเลิกบุหรี่ระดับดีถึงดีมาก และคะแนนรวม 0-29
คะแนน หมายถึง การใหบริการการชวยเลิกบุหรีร่ ะดับต่ำ
ถึงปานกลาง
แบบสอบถามสวนที่ 4-6 ผวู จิ ยั พัฒนาจากแบบสอบถาม
ของสุนดิ า ปรีชาวงศ, กรองจิต วาทีสาธกกิจ, และแสงเดือน
สุวรรณรัศมี (Preechawong, Vathesathogkit, & Suwanratsamee,
2011)โดยปรับใหเขากับบริบทของพยาบาลในการที่จะ
ใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชนโดยใชแนวการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีด่ ว ยเทคนิค 5As
การหาคาความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) ผวู จิ ยั
นำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบไดคา
ดัชนีความเทีย่ งตรง (Content validity index: CVI) ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับเทากับ 0.98 คาดัชนีความเทีย่ งตรง
ดานความรู ทัศนคติ และความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของ
ตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ เทากับ 1.00, 0.98, 0.97, และ 0.97 ตามลำดับ
และนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับพยาบาลชุมชนที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัด
ราชบุรี จำนวน 30 คน หาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ดานความรใู นการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ โดยใช คูเดอร
ริชารดสัน 20 (KR20) ไดคา KR20 เทากับ 0.77 สวนคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานทัศนคติในการให
บริการชวยเลิกบุหรี่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และพฤติกรรมการ
ใหบริการ ชวยเลิกบุหรี่ ใชการหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ซึง่ มีคา เทากับ
0.75, 0.91, และ 0.94 ตามลำดับ
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจยั นีไ้ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เอกสาร
รับรองเลขที่ บ.11/2562 วันทีก่ ารรับรอง 9 มกราคม พ.ศ.
2563 และไดรับการรับรองการเขาเก็บรวบรวมขอมูล

ในชุมชน ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากไดรบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
เรียบรอยแลว ผูวิจัยนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลวิจยั จาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน เสนอตอสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
รพ.สต. เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค พรอมทัง้ แนบแบบสอบถาม
เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตใหเก็บรวบรวม
ขอมูลผวู จิ ยั จากนัน้ ติดตอประสานงานพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใน รพ.สต.ทางโทรศัพท เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถามทีจ่ ะสงไปทางไปรษณีย ชีแ้ จงวัตถุประสงค
ของการศึกษา การขอใหพยาบาลกลมุ ทีศ่ กึ ษา ลงนามใน
หนังสือยินยอมตนใหทำการวิจัย การชี้แจงการมีสิทธิ์
ถอนตัวจากการวิจยั ไดโดยไมสญ
ู เสียสิทธิใ์ ด ๆ การนำเสนอ
ขอมูลเปนภาพรวม ไมเปดเผยชื่อของผูใหขอมูลในการ
วิเคราะหขอมูลแตอยางใดการอธิบายถึงการแยกซอง
จดหมายในการสงกลับระหวางหนังสือยินยอมตนให
ทำการวิจยั และแบบสอบถามเพือ่ ปองกันการเชือ่ มโยงของ
ขอมูล รวมทัง้ นัดหมายเวลาทีส่ ง แบบสอบถามกลับ และ
หลังจากไดรับแบบสอบถามกลับคืน ผูวิจัยตรวจสอบ
ความเรียบรอยของแบบสอบถามกอนทำการวิเคราะห
ขอมูล สวนในกรณีไมมกี ารตอบกลับของแบบสอบถาม
ผวู จิ ยั จะติดตามดวยตนเอง รวมทัง้ จะประสานกับเจาหนาทีข่ อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพือ่ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
เพิ่มเติมให
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถิติ
ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก ขอมูลคุณลักษณะ
ดานประชากร สถานการณการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ในชุมชน ความรู ทัศนคติ และความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ และพฤติกรรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน ดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา
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ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับ
พฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชน
ดวยสถิตเิ ชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยลอจิสติก
เชิงเดีย่ ว (Univariate logistic regression)
3. วิเคราะหความสามารถในการทำนายพฤติกรรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแก
การวิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงพหุ (Multiple logistic
regression) โดยการคัดเลือกตัวแปรทีม่ คี า p-value < 0.25
(Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant, 2013) จากการ
วิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงเดี่ยว (Univariate logistic
regression) เพือ่ เขาสกู ารวิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงพหุ
(Multiple logistic regression) ในการคัดเลือกปจจัยจาก
สมการสุดทายดวยวิธกี าร Backward: Wald ทดสอบสมการ
ดวย Hosmer-Lemeshow test กำหนดนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับคุณลักษณะทัว่ ไปของตัวอยาง
คุณลักษณะทั่วไปของตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐมที่
ยินดีตอบแบบสอบถาม 88 คน คิดเปนรอยละ 73.33
เปนเพศหญิง รอยละ 87.50 อายุ ระหวาง 31-40 ป มากทีส่ ดุ
รอยละ 42.05 อายุเฉลีย่ 38.28 ป (S.D. = 8.67) จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 95.45 และ ร อ ยละ 98.86
ไมเคยสูบบุหรี่
2. ปจจัยนำปจจัยเสริมและปจจัยเอื้อ
ปจจัยนำ
ความรูเกี่ยวกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ พบวา
พยาบาลสวนใหญ รอยละ 75.00 มีคะแนนความรเู กีย่ วกับ
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ อยูในระดับต่ำ ( x = 10.17,
S.D. = 2.32) โดยความรทู มี่ ใี นระดับมาก อาทิ ความรเู กีย่ วกับ
สารพิษที่ทำใหเกิดการติดบุหรี่ การใหบริการที่สำคัญ
เปนลำดับแรก เมือ่ ผสู บู บุหรีเ่ ขามาปรึกษาเพือ่ การเลิกบุหรี่

และการใหชว ยเหลือผสู บู บุหรีใ่ หมกี ารเลิกบุหรีอ่ ยางถาวร
สวนความรทู พี่ ยาบาลมีในระดับต่ำ อาทิ กลไกทางสมอง
ทีท่ ำใหผสู บู บุหรีเ่ กิดการติดบุหรี่ กลยุทธทมี่ ปี ระสิทธิผล
ทีท่ ำใหประชาชนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ และโรคทีม่ สี าเหตุ
จากการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอ การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ พยาบาลสวนใหญ
รอยละ 87.5 มีทัศนคติตอการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ในระดับสูง ( x = 61.18, S.D. = 7.24) โดยมีทศั นคติใน
ระดับสูงในเรื่องพยาบาลควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางใน
การไมสบู บุหรี่ พยาบาลควรไดรบั การอบรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ และควรชวยเหลือประชาชนที่สูบบุหรี่ที่มี
ความตั้งใจเลิกบุหรี่ใหสามารถเลิกบุหรี่ไดสำเร็จ และมี
ทัศนคติในระดับต่ำเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ โดยเห็นดวยวา
การสูบบุหรี่เปนสิทธิสวนบุคคล และมองวาการชวยให
ประชาชนทีส่ บู บุหรีเ่ ลิกสูบบุหรีเ่ ปนเรือ่ งทีท่ ำไดยาก
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการให
บริการชวยเลิกบุหรีพ่ บวาพยาบาล สวนใหญ รอยละ 65.9
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเองในการให
บริการชวยเลิกบุหรี่ ในระดับปานกลาง ( x = 32.05, S.D. =
7.07) โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในระดับสูงในเรือ่ งการจัดหาเอกสารทีแ่ นะนำวิธกี ารเลิก
สูบบุหรี่ การใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และการ
สอบถามประชาชนทุกรายทีใ่ หบริการถึงพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ สวนเรือ่ งทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ของตนเองในระดับต่ำ คือ
การประเมินความพรอมของประชาชนทีจ่ ะเลิกบุหรีภ่ ายใน
30 วันขางหนา การใหความชวยเหลือประชาชนทีพ่ รอม
จะเลิกบุหรี่ในการกำหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่ใน 30 วัน
ขางหนา และการใหคำแนะนำเกีย่ วกับวิธบี รรเทา/จัดการ
กับอาการขาดนิโคติน
ปจจัยเสริม
การสนับสนุนจากผนู ำองคกรสวนทองถิน่ ในการให
บริการชวยเลิกบุหรี่ พบวาผนู ำองคกรสวนทองถิน่ รอยละ
37.50 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ รอยละ 30.68 สนับสนุน
ในระดับมากโดยสนับสนุนใหจัดสถานที่ทำงานและ
สถานที่สาธารณะที่รับผิดชอบเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่
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กฎหมายกำหนดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ กำหนดนโยบาย
ในการดำเนินงานการบริโภคยาสูบอยางเปนรูปธรรม
ปจจัยเอื้อ
ประสบการณการไดรบั การอบรมการใหบริการชวย
เลิกบุหรี่ พยาบาลสวนใหญรอ ยละ 78.41 ไมเคยไดรบั การ
ฝกอบรมดานการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
การมีนโยบายการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชน
พบวา มีนโยบายการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชน
รอยละ 86.84
3.พฤติ ก รรมการให บ ริ ก ารช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ข อง
พยาบาลชุมชน
พบวาพยาบาลสวนใหญ รอยละ 72.7 มีการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ในชุมชนในระดับดีถึงดีมาก ( x = 33.64,
S.D. = 7.49) โดยการใหบริการทีป่ ฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ การ
สอบถามประชาชนที่ใหบริการทางการพยาบาลถึงเรื่อง
การสูบบุหรี่ (Ask) และการใหกำลังใจแกประชาชนทีไ่ ด
กำหนดวันทีจ่ ะเลิกสูบบุหรีใ่ หไดรบั การสนับสนุน ติดตาม
จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว สวนการใหบริการ

ช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ที่ ทำได ใ นระดั บ ต่ำ ถึ ง ปานกลาง ได แ ก
การประเมินความพรอมของประชาชนที่จะเลิกสูบบุหรี่
ภายใน 30 วันขางหนา และการใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การจัดการกับอาการขาดนิโคติน และการใหคำปรึกษา
รายกลมุ แกประชาชนถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ นเพือ่ เลิกสูบบุหรี่
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ของพยาบาลชุมชน
เมือ่ วิเคราะหปจ จัยคัดสรรทีส่ มั พันธกบั การใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชนดวยการวิเคราะหการถดถอย
ลอจิสติกเชิงเดีย่ ว (Univariatelogistic regression analysis)
พบปจจัยคัดสรรที่สัมพันธตอการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ของพยาบาลชุมชน ที่ p-value < 0.25 คือ ปจจัยนำ ไดแก
ความรใู นการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (p =.101) ความเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิก
บุหรี่ (p = .000) และปจจัยเอือ้ ไดแก การมีประสบการณ
การไดรบั การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (p = .007)
และการมีนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ (p = .048)
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ของพยาบาลชุมชน ดวยการวิเคราะห
การถดถอยลอจิสติกเชิงเดีย่ ว ((Univariate logistic regression analysis)
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ในชุมชน

ปจจัยคัดสรร

ระดับต่ำ
ระดับดี
ถึงปานกลาง n% ถึงดีมาก n%
คุณลักษณะทั่วไปของตัวอยาง
อายุ1
นอยกวาหรือเทากับ 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
50-60 ป
Mean
(S.D.)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปจจัยนำ
ความรูเกี่ยวกับการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่1
ต่ำ
ปานกลาง
มาก
Mean
(S.D.)
ทัศนคติตอการใหบริการชวยเลิกบุหรี่1
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
Mean
(S.D.)

6 (40.0)
11 (28.9)
6 (24.0)
1 (10.0)
36.38 (7.53)

9 (60.0)
27 (71.1)
19 (76.0)
9 (90.0)
39.00 (9.01)

23 (27.4)
1 (25.0)

61 (72.6)
3 (75.0)

20 (27.4)
4 (25.0)
0 (0)
9.50(2.04)

46 (72.6)
18 (75.0)
0 (0)
10.42(2.38)

0 (0)
5 (50.0)
19 (24.7)
60.21 (5.51)

1 (100)
5 (50.0)
58 (75.3)
61.55 (7.80)

OR crude
(95% CI)

p-value

1.038
(.980-1.100)

.207*

Reference
1.131
(.112-11.435)

.917

1.192
(.967-1.470)

.101*

1.024
(.963-1.090)

.449
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ของพยาบาลชุมชน ดวยการวิเคราะห
การถดถอยลอจิสติกเชิงเดีย่ ว ((Univariate logistic regression analysis) (ตอ)

ปจจัยคัดสรร

การใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ในชุมชน
ระดับต่ำ
ระดับดี
ถึงปานกลาง n% ถึงดีมาก n%

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่1
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
Mean
(S.D.)
ปจจัยเสริม
การสนับสนุนจากผนู ำองคกร
สวนทองถิน่ ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
สนับสนุนนอยหรือไมสนใจ
สนับสนุนปานกลางถึงมาก

OR crude
(95% CI)

p-value

1.187
(1.083-1.300)

.000**

Reference
1.421
(.531-3.806)

.484

7 (70.0)
16 (27.6)
1 (5.0)
27.00 (6.63)

3 (30.0)
42 (72.4)
19 (95.0)
33.94(6.29)

9(32.1)
15(25.0)

19(67.9)
45(75.0)

ปจจัยเอื้อ
ประสบการณการไดรบั การอบรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ไมเคยไดรบั การอบรม
เคยไดรบั การอบรม

23 (34.3)
1 (4.8)

44 (65.7)
20 (95.2)

Reference
16.784
.007**
(2.133-132.036)

การมีนโยบายการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน
ไมมี
มี

9 (45.0)
15 (22.1)

11 (55.0)
53 (77.9)

Reference
2.891
.048**
(1.011-8.270)**

*p-value < 0.25, ** p-value < 0.05
1
เนือ่ งจากทำ Cross tab แลวมีขอ มูลในเซลลบางเซลลมคี า เปน 0 หรือคาต่ำมากเชน 1 จึงวิเคราะห Univariate logistic
regression ดวยคะแนนดิบ (Raw data)
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5.ปจจัยทำนายการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลใน
ชุมชน
นำปจจัยแตละปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหตัวแปร
คั ด สรรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการให บ ริ ก าร
ชวยเลิกบุหรีท่ ี่ p-value < 0.25 (Hosmer, Lemeshow, &
Sturdivant, 2013) คือ ปจจัยนำ ไดแก ความรูในการให
บริการชวยเลิกบุหรี่ (p = .101) ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (p = .000)
ปจจัยเอือ้ ไดแก การมีประสบการณการไดรบั การอบรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (p = .007) และการมีนโยบาย
การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ (p = .048) และป จ จั ย
ดานคุณลักษณะของประชากร ไดแก อายุ (p = .207)
มาวิเคราะหดวยสถิติวิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงพหุ

(Multiple logistic regression) โดยการควบคุมอิทธิพล
ของตัวแปรอืน่ ๆ ในการคัดเลือกปจจัยจากสมการสุดทาย
ดวยวิธีการ Backward: Wald พบวา คงเหลือตัวแปร
จำนวน 2 ปจจัยทีท่ ำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิก
บุหรีข่ องพยาบาลชุมชน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ไดแก ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
(Adjusted odds ratio = 1.177, p-value = 0.001)
และประสบการณการไดรับการอบรมเกี่ยวกับการให
บริการ ชวยเลิกบุหรี่ (Adjusted odds ratio = 14.151,
p-value = 0.017) (ตารางที่ 2)โดยตัวแปรทัง้ สองสามารถ
ทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาล
ชุมชนได รอยละ 39.9 (Model Chi-Square = 28.385,
p-value < .001)

ตารางที่ 2 ปจจัยทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชนดวยการวิเคราะหถดถอยลอจิสติกเชิงพหุ
(Multivariate logistic regression analysis)
ปจจัยทำนาย
ปจจัยนำ
ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่
ปจจัยเอื้อ
ประสบการณการไดรบั การอบรม
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่

β

S.E.

Wald

df

OR adjusted

95%CI

p-value

.163

.050

10.476

1

1.177

1.066-1.299

.001

2.65

1.114

5.656

1

14.151

1.594-125.638 .017

Model Chi-Square = 28.385, p-value < .001
Nagelkerke R2 = .399
การอภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชน
จากการศึกษาพบวาพยาบาลสวนใหญ (รอยละ72.7)
มีพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีใ่ นชุมชน ในระดับ
ดีถึงดีมากถึงแมวาพยาบาลชุมชนสวนใหญจะมีความรู
เกีย่ วกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ในระดับต่ำและไมไดรบั
การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากปจจุบนั
มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับการใหบริการ

ชวยเลิกบุหรี่ โดยสนับสนุนพยาบาลหรือบุคลากรสุขภาพ
ใหบริการเลิกบุหรีด่ ว ยเทคนิค 5As ซึง่ สำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ได เ ผยแพร ท่ั ว ไปในเอกสารเผยแพร และใน
เว็บไซต อีกทัง้ เทคนิค 5As ไมมคี วามซับซอนในการนำ
ไปใช เชน ถามประวัติการสูบบุหรี่ (Ask) การแนะนำ
ใหเลิกสูบบุหรี่ (Advise) และการชวยผปู ว ยในการเลิกบุหรี่
(Assist)ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ทีผ่ า นมาอาทิ การศึกษา
ของสาธกา พิมพรณ
ุ , ฤดี ปุงบางกะดี,่ ยุพา จิว๋ พัฒนกุล, และ
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ธิราวรรณ เชือ้ ตาเล็ง (Pimroon, Pungbangkadee, Jewpattanakul,
& Chuetaleng, 2021) ที่พบวาพยาบาลวิชาชีพที่เคยเปน
แกนนำในกิจกรรมของชมรมนักศึกษาพยาบาลสรางสังคม
ไทยปลอดบุหรีม่ กี ารปฏิบตั เิ พือ่ การควบคุมยาสูบในระดับ
สูง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในบริบทของพยาบาลชุมชน
จะแตกตางจากการศึกษาของ กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร
และคณะ (Chatdokmaiprai et al, 2017) ทีศ่ กึ ษาในบริบท
ของพยาบาลอาชีวอนามัย ที่พบวาพยาบาลอาชีวอนามัย
ใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการในระดับต่ำ
(รอยละ 24.00) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะพยาบาลชุมชนอยู
ใกลชดิ กับประชาชนเปนระยะเวลานาน และนโยบายตางๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงสชู มุ ชน ทำใหพยาบาล
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล า ว ในขณะที่ พ ยาบาล
อาชีวอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการมักเปน
พยาบาลบางเวลา (Part time) ทำใหสวนใหญจะเนน
ดานการรักษาพยาบาลพนักงานมากกวาการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
ปจจัยที่สามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ของพยาบาลในชุมชน
จากการศึกษาพบวาปจจัยนำดานความเชือ่ มัน่ ในความ
สามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (95%
CI, .066-1.299) และปจจัยเอือ้ ดานประสบการณการไดรบั
การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ (95%CI, 1.594125.638) สามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรีข่ องพยาบาลชุมชนได รอยละ 39.9 (Model
Chi-Square = 28.385, p-value < .001) อภิปรายไดวา
ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977) ที่กลาววา
ถาบุคคลมีการรับรคู วามสามารถตนเอง (Perceived selfefficacy) และคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบตั ิ (Outcome
expectations) เขาจะแสดงออกซึง่ พฤติกรรมนัน้ ใหบรรลุ
เปาหมายทีก่ ำหนด สอดคลองกับงานวิจยั ของ กรรณิการ
ฉัตรดอกไมไพร และคณะ (Chatdokmaiprai et al, 2017)
ที่พบวาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการ
ใหบริการชวยเลิกบุหรี่ มีความสัมพันธทางตรงเชิงบวกกับ
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ในสถานประกอบการของ
พยาบาลอาชีวอนามัย และสอดคลองกับการศึกษาของ

ุ และคณะ (Pimroon et al, 2021) ทีพ่ บวา
สาธกา พิมพรณ
การรับรคู วามสามารถของตน มีความสัมพันธกบั การปฏิบตั ิ
เพื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ ของพยาบาลวิ ช าชี พ รวมทั้ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญพรอม ไพรงาม, ศรัณญา
เบญจกุล, และวิรณ
ิ ธิ์ กิตติพชิ ยั (Praingam, Praingam, &
Kittipichai, 2019) ทีพ่ บวาการรับรคู วามเชือ่ มัน่ ของตนเอง
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การให บ ริ ก ารช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ข อง
ทันตแพทย ดังนั้นปจจัยนำ ดานความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเอง จึ ง เป น ป จ จั ย ที่ สำคั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง
ที่ทำใหพยาบาลชุมชน ปฏิบัติพฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ แบนดูรา (Bandura, 1977) ยังกลาววา
การทีจ่ ะเพิม่ การรับรคู วามสามารถของตนเองนัน้ จำเปน
ตองฝกใหบคุ คลมีทกั ษะเพียงพอทีจ่ ะประสบความสำเร็จ
พรอมๆ กับการทำใหบคุ คลไดรบั รวู า เขามีความสามารถ
ที่จะทำได ดังนั้น เมื่อพยาบาลมีทักษะในการใหบริการ
ชวยเลิกบุหรี่พยาบาลจะมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรีไ่ ดมากขึน้ การมี
ประสบการณการไดรบั การอบรมในการใหบริการชวยเลิก
บุหรี่ ทัง้ ในดานความรเู กีย่ วกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ทักษะการสรางแรงจูงใจในการใหประชาชนเลิกบุหรี่
ทักษะการเปนที่ปรึกษาในการเลิกบุหรี่ เทคนิคการใชยา
ในการชวยเลิกบุหรี่ สงผลใหพยาบาลมีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
กับประชาชนในชุมชนมากขึ้น อันจะมีผลใหพยาบาลมี
พฤติ ก รรมการให บ ริ ก ารช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ใ นชุ ม ชนดั ง ที่
แบนดู ร า (Bandura, 1977) กล า วไว ว า เมื่ อ บุ ค คลมี
ประสบการณ และเคยประสบความสำเร็จในการกระทำ
จะส ง ผลให มี ค วามรั บ รู ค วามสามารถของตนเองเพิ่ ม
มากขึน้ สอดคลองกับการวิจยั ของกรรณิการ ฉัตรดอกไม
ไพร และคณะ (Chatdokmaiprai et al, 2017)ที่พบวา
ประสบการณการไดรบั การอบรมมีความสัมพันธกบั ความ
เชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเองในการให บ ริ ก าร
ชวยเลิกบุหรีแ่ ละการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ของพยาบาล
ในสถานประกอบการและสอดคลองกับการวิจัยของ
ฮวงและคณะ (Huang et al.,2013) ทีพ่ บวาประสบการณ
การไดรบั การอบรมการชวยเลิกบุหรี่ สามารถทำนายการให
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บริการชวยเลิกบุหรีข่ องแพทยและงานวิจยั ของ มารตเิ นส
และคณะ (Martinez et al., 2017) ทีพ่ บวาการมีประสบการณ
เชิงบวกและความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ดวย เทคนิค
5As ของบุคลากรสุขภาพดังนัน้ ปจจัยนำ ดานความเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
และปจจัยเอือ้ ดานการมีประสบการณการไดรบั การอบรม
ชวยเลิกบุหรี่ของพยาบาลชุมชน จึงเปนปจจัยเที่สำคัญ
ทีร่ ว มกันทำนายพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ อง
พยาบาลชุมชน ทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต.ในจังหวัดนครปฐม
′

ขอจำกัดของการวิจัย
1. ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-2019 ซึ่งมีการระบาดหนักมากใน
จังหวัดนครปฐม ทำใหเกิดความลำบากในการประสานงาน
เพือ่ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม หรือการสงแบบสอบถาม
กลับ ตองอาศัยการติดตามทางออมจากกลมุ ของสาธารณสุข
อำเภอเพือ่ ประสานกับพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลอีกทางหนึ่งทำใหผลการวิจัยที่ได
อาจมีความคลาดเคลือ่ นบาง เนือ่ งจากไมใชขอ มูลทีส่ ะทอน
มาจากกลมุ ตัวอยางทัง้ หมด
2. งานการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลในบางแหง จะมีนกั วิชาการสาธารณสุข
เปนผดู ำเนินการ ดังนัน้ จะตองมีการประสานอยางชัดเจน
และครอบคลุมเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเปนพยาบาล
เทานั้น
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควรสนับสนุนให
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล ไดรบั การอบรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ รวมทัง้
การใชเทคนิคการใหบริการแบบ 5As โดยเฉพาะเรื่อง
การประเมิ น ความพร อ มของประชาชนที่ จ ะเลิ ก บุ ห รี่
ภายใน30 วันขางหนา การใหความชวยเหลือประชาชน
ที่พรอมจะเลิกบุหรี่ในการกำหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่ใน
30 วันขางหนา และการใหคำแนะนำเกีย่ วกับวิธบี รรเทา/

จัดการกับอาการขาดนิโคติน เพือ่ เสริมสรางความเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ตอไป
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรกำหนดนโยบายทีช่ ดั เจน
ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ใหเปนหนาที่ของพยาบาล
ชุมชน โดยใชเทคนิคการใหบริการแบบ 5As
ขอเสนอแนะการทำวิจัยในครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดาน
อืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลตอพฤติกรรมการใหบริการชวยเลิกบุหรี่
ของพยาบาลชุมชน
2. การศึกษาในกลุมตัวอยางพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในชุมชน ในหนวยงานอื่นๆ อาทิ หนวยบริการปฐมภูมิ
ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย และเทศบาล
ตางๆ
3. การพัฒนาโปรแกรมที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองในการใหบริการชวยเลิกบุหรีข่ อง
พยาบาลชุมชน เพื่อการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตอไป
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