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บทคัดย่อ
การสูบบุหรีเ่ ป็นสาเหตุส�ำ คัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวติ ดังนัน้ นักศึกษาพยาบาลมีความจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนา
สมรรถนะในด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในผู้รับบริการ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจสภาพการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่
และการเลิกสูบบุหรี่ เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ� จำ�นวน 30 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 4 จำ�นวน 105 คน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปีการศึกษา 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับ
อาจารย์ใช้แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ นักศึกษาใช้แบบสอบถามความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ และการสนทนากลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่างบางส่วน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการศึกษา 1) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า ไม่มรี ายวิชาใดทีม่ เี นือ้ หาการสอนสำ�หรับการส่งเสริมสุขภาพ
ในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรี่ แต่มกี ารจัดการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกทัง้ ในรายวิชาภาคทฤษฎี และภาค
ปฏิบัติ โดยเนื้อหาการสอนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบยาสูบ โทษและพิษภัยบุหรี่ และการพยาบาล
เพื่อช่วยให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มคี ะแนนเฉลีย่ ความรูใ้ นระดับปานกลาง มีทศั นคติตอ่ การป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยให้ข้อมูลแก่ผ้ปู ่วยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เพื่อป้องกันการ
สูบบุหรี่ ร้อยละ 85.70 และเคยให้ค�ำ แนะนำ�การเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.70
ผลการวิจยั นี้ เสนอแนะว่าควรพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน และการ
เลิกสูบบุหรี่ เพือ่ พัฒนาทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรีแ่ ก่
ผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
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Abstract
Smoking is a major cause of illness and death. Nursing students are required to develop competencies
in health promoting smoking prevention and smoking cessation for clients. This study aims to explore
the teaching situation to develop health promotion competency related to smoking prevention and
smoking cessation. Purposive sampling technique was used to recruit 30 full-time lecturers and 105
the fourth-year nursing students at Boromarajonani College of Nursing Bangkok in the 2014
academic year. Data were collected using focus group and a set of questionnaires including current
situation of teaching for health promoting smoking prevention and smoking cessation for lecturer,
knowledge, attitude, and behaviors related to promoting smoking prevention and smoking cessation
for students. Data were analyzed using content analysis and descriptive statistics.
Results are as follows: 1) for the teaching situation, there was no specific course on smoking
prevention and cessation but contents were integrated in some theoretical courses and nursing
practicum. The majority of contents related to effects of smoking, adverse effects and toxic of
cigarette, and nursing care on smoking reduction, abstain, and cessation; 2) in term of health
promoting smoking prevention and smoking cessation, student knowledge was reported at moderate
level whereas attitudes toward smoking prevention and cessation was at good to very good levels.
Moreover, 85.7 percent of nursing students reported having experience in giving information about
negative impacts of cigarettes to patients to prevent smoking meanwhile 86.7 percent of nursing
students reported giving advices to patients on smoking cessation. This finding is useful for further
planning to improve health promotion towards smoking prevention and cessation of undergraduate
nursing students.
Keywords: teaching situation, nursing student, smoking prevention, smoking cessation

บทนำ�

การสูบบุหรีเ่ ป็นสาเหตุส�ำ คัญของการเจ็บป่วย และ
เสี ย ชี วิ ต โดยพบว่ า โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสู บ บุ ห รี่ เช่ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด และโรคมะเร็ง เป็นต้น
โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการสูบยาสูบ เป็นปัญหาและเป็น
สาเหตุการตายที่สูงกว่าสาเหตุอ่นื 1 นอกจากนี้พบว่าในบุหรี่มี
สารก่อมะเร็งไม่ตา่ํ กว่า 42 ชนิด สารบางชนิดเป็นอันตราย ที่
สำ�คัญ คือ นิโคติน (nicotine) ซึง่ เป็นสารทีท่ �ำ ให้คนติดบุหรี่
ทาร์หรือน้าํ มันดิบ (Tar) เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เป็นสาเหตุ
ของมะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งหลอดอาหาร และ อืน่ ๆ
มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคซึมเศร้า การตัง้ ครรภ์และสุขภาพ ทำ�ให้โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวานและโรคหอบหืดมีภาวะแทรกซ้อนมากขึน้ 2
ปัจจุบนั แม้วา่ ประเทศไทยมีการรณรงค์เพือ่ การไม่สบู
บุหรี่ เพื่อลดจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เช่น การขึน้ ภาษี และการห้าม
โฆษณา และกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่เพื่อการป้องกัน
การได้รบั ควันบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีการลงนามเห็นชอบจรรยา
ปฏิบตั ิ สำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพกับการควบคุมยาสูบ โดย
บุคลากรด้านสุขภาพต้องเป็นตัวอย่างกับสังคมในการไม่สบู บุหรี่
การป้องกันการสูบบุหรี่ และให้ค�ำ แนะนำ�การเลิกสูบบุหรี่ แต่
จากข้อมูลการสำ�รวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย
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อายุ 15 ปี ขึน้ ไป ในปี พ.ศ. 2554 โดยสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ3
ยังพบว่าอัตราการสูบบุหรีภ่ าพรวมทัง้ ประเทศสูงขึน้ คือ ร้อยละ
21.36 ซึ่งสูงกว่าปี 2550 (ร้อยละ 21.22) อายุเฉลี่ยที่เริ่ม
สูบบุหรี่อยู่ท่ี 18.08 ปี เพศชายเท่ากับ 17.90 ปี และเพศ
หญิงเท่ากับ 21.14 ปี ประชากรทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีเ่ ริม่ สูบบุหรี่
คืออายุ 6 ขวบ4
จากสถานการณ์การสูบบุหรีท่ ม่ี แี นวโน้มสูงขึน้ ปัญหา
การสูบบุหรี่จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และพัฒนา
แนวทางการป้องกันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน ตลอดจน
ประชาชนเอง วิชาชีพพยาบาลมีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี ป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จาก
พฤติกรรมเสี่ยงและพยาบาลเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำ�คัญที่สุดใน
การช่วยสนับสนุนการเลิกบุหรี่ เนื่องจากพยาบาลสามารถ
เข้าถึงผูส้ บู บุหรีท่ ม่ี ารับบริการในสถานบริการสุขภาพได้งา่ ยกว่า
วิชาชีพอืน่ 5
ดังนัน้ ในการจัดการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
ซึง่ ต้องมีบทบาทสำ�คัญในการป้องกันการสูบบุหรี่ และสนับสนุน
การเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
การพัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันการสูบบุหรี่ และสนับสนุน
ให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ซึ่ ง เป็ น สมรรถนะในด้ า นการสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพ โดยสภาการพยาบาลได้ ป ระกาศสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพ ณ วันที่ 24 เมษายน 2552 มีสมรรถนะ
8 ด้าน ซึ่งสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้แก่ สมรรถนะที่ 2 ข้อ 2 คือ มีความรูค้ วามสามารถในการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ข้อ 2.2 ใช้หลักการสร้าง
เสริมสุขภาพหลักการทางสุขศึกษา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การเสริมสร้างพลังอำ�นาจในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่
สำ�คัญ เช่น พฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย การรับประทานอาหาร
การจัดการกับความเครียด เป็นต้น ดังเช่น Poreddi, Gandhi,
Chandra, Wilson, และ Math ได้ศึกษาการสนับสนุนการ
เลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลในประเทศอินเดีย พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มที ศั นคติทด่ี ใี นการสนับสนุนผูป้ ว่ ยเลิกสูบบุหรี่
แต่พบอุปสรรคสำ�คัญในการสนับสนุนหลายด้าน เช่น การขาด
ความรูใ้ นการสนับสนุนและการเสริมสร้างแรงจูงใจของผูส้ บู บุหรี่
ให้เลิกสูบบุหรี่ และไม่มีทักษะในการสื่อสารกับผู้สูบบุหรี่ ใน

การศึกษานีใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรเพิม่ เนือ้ หาการควบคุมการ
สูบหรีไ่ ว้ในหลักสูตรสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล6
สำ�หรับในประเทศไทยมีการศึกษาพบว่า มีการสอด
แทรกความรู้ท่ีเกี่ยวกับบุหรี่ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการ
สอน สือ่ การเรียนของเด็ก และกระตุน้ การตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่ในระดับประถมศึกษา การเรียนการสอนเกี่ยวกับ
บุหรีป่ รากฏในสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา นักเรียน
จะได้เรียนเกีย่ วกับสารพิษในบุหรี่ โทษของบุหรี่ ข้อปฏิบตั ใิ น
การป้องกันอันตรายของบุหรี่ และการหลีกเลีย่ งเมือ่ ถูกชักชวน
จากการสูบบุหรีใ่ นระดับมัธยมศึกษา วิธกี ารให้คำ�ปรึกษาการ
เลิกบุหรี่ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นวิชา
เลือกในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
คณะเภสั ช ศาสตร์ เป็ น ต้ น นอกจากนี้มีก ารร่ า งหลั ก สู ต ร
ที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รของ
คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มี ก ารจั ด ทำ � หลั ก สู ต รเพื่อ ใช้ ใ นการ
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ที่เรียน และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามบริบทของวิชาต่างๆ ซึง่ ในขณะนีแ้ ต่ละหลักสูตร
ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ อยูใ่ นช่วงของการทดลองใช้และการประเมินผล2
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการสูบบุหรี่ และ
การเลิกสูบบุหรี่ รวมทัง้ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการ
ป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ แ ละเลิ ก บุ ห รี่ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการจัดการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่
และการส่ ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ก่ ป ระชาชน และนำ �
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปปฏิบตั ใิ นวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ศึกษา
1. สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่
และการเลิกสูบบุหรี่ ในด้านหลักสูตรและประมวลรายวิชา
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ และนักศึกษา
2. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรี่ และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล
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ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
research) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการ
สูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อน
และนักศึกษา และศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ประชากรทัง้ หมดในการศึกษา คือ
อาจารย์ประจำ� จำ�นวน 59 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 4 ทีใ่ กล้จะสำ�เร็จการศึกษา รุน่ ที่ 66 ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 119 คน
ประจำ�ปีการศึกษา 2557
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาใช้แบบสอบถาม
ดังนี้
1. แบบสอบถามสำ�หรับอาจารย์ ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการควบคุมสูบบุหรี่ ความคิดเห็นต่อสภาพการจัด
การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในการป้องกันการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่
2. แบบสอบถามสำ�หรับนักศึกษา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วยข้อมูล อายุ เพศ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของบุคคลใน
ครอบครัว
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับโทษและพิษภัย
ของบุหรี่ ผู้วิจัยคัดมาจากตำ�ราบุหรี่กับสุขภาพ: พยาบาลกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการ
ควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย7
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติตอ่ การควบคุมยาสูบ
พัฒนาโดย Wiangperm, Oungsakul และ Khamphiranon8
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ในด้านการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
แก่ประชาชนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดถามเกีย่ วกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการควบคุมยาสูบ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน
ด้านการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีแ่ ก่
ประชาชนโดยนำ�ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (IOC)
เท่ากับ 1.00
2. การหาความเชือ่ มัน่ (reliability) ของแบบสอบ
ถามทัศนคติท่ีมีต่อการควบคุมยาสูบ โดยนำ�ไปทดสอบกับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 รุน่ ที่ 67 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (*-coefficient) เท่ากับ 0.84
3. การหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ โดยนำ�ไป
ทดสอบกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 รุน่ ที่ 67 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 30 คน หาความ
เชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ ข องคู ด เดอร์ ริ ช าร์ ด สั น
(Kuder-Richardson coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.57 ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ปานกลาง (Garrett, 1965)9
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รหัสการออก
ใบอนุมตั เิ ลขที่ 09/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จะถูกเก็บเป็นความลับ แบบสอบถามจะไม่มีการ
ระบุช่อื ของผู้ตอบ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล การนำ�
เสนอผลการวิจยั จะนำ�เสนอในภาพรวมเท่านัน้
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในส่วนของ
อาจารย์ โดยการแจกแบบสอบถาม มีอตั ราการตอบกลับจาก
อาจารย์คิดเป็นร้อยละ 50.84 และจากนักศึกษาพยาบาล
คิดเป็นร้อยละ 88.24
หลังจากได้รบั แบบสอบถามคืน ดำ�เนินการสนทนา
กลุม่ (focus group) กับกลุม่ ตัวอย่างบางส่วนจำ�นวน 6 คน
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เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอน การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบ
2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในส่ ว นของนั ก ศึ ก ษา
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้ตอบในชัน้ เรียน หลังจากนัน้ ดำ�เนินการสนทนากลุม่ (focus
group) กับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 11 คน เข้าร่วมสนทนากลุม่
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อ
เสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการควบคุมยาสูบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
แบบสอบถามปลายเปิ ด และการสนทนากลุ่ ม ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนือ้ หา

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลทัว่ ไปของอาจารย์ประจำ�ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43.60 ไม่มปี ระสบการณ์ในการสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 100 มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.30
สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา จากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในกลุม่ ตัวอย่าง 105 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 96.20 มีอายุระหว่าง 21-24 ปี มีประสบการณ์ในการ
สูบบุหรี่ ร้อยละ 4.80 และปัจจุบนั ยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 1.90 มี
สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ ร้อยละ 36.20
2. สภาพการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะด้าน
การส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่ และการ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีข่ องวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
2.1 ด้านหลักสูตรและประมวลรายวิชา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ข้อมูลจากการศึกษาเล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
และประมวลรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)10 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พบว่า ไม่มรี ายวิชาใด

ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วการควบคุ ม การสู บ บุ ห รี่ กำ � หนดไว้ ใ นเล่ ม
หลักสูตร แต่พบว่ามีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวการควบคุม
การสูบบุหรี่ ในบางรายวิชาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลกระทบของ
การบริโภคยาสูบ และการพยาบาลเพื่อช่วยให้ลด ละเลิก
การสูบบุหรี่ ได้แก่ วิชาสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
การเจ็บป่วย วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน วิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต วิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ทัง้ ในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.2		การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เกีย่ วกับการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
ของอาจารย์ประจำ�วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
พบว่า อาจารย์มสี ว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันการสูบบุหรี่และ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 40.00 มีการนำ�เนือ้ หาเกีย่ วกับ
การป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีม่ าเป็นส่วน
หนึ่งในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน ร้อยละ 50.00 อาจารย์
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.00 ใช้เวลาในการสอนเนือ้ หาเกีย่ วกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ประมาณ 15-30 นาที เนือ้ หาทีส่ อน
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งโทษและพิษภัยบุหรี่ ร้อยละ 46.70 ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับมอบหมายงาน ร้อยละ
46.70 มีการประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น การสอบ การ
ประเมินผลชิน้ งาน และการสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมใน
ชัน้ เรียน
3. ด้านความรูเ้ รือ่ งบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล
พบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมด้านความรู้ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=9.82, SD=1.71)
และมีคะแนนระหว่าง 6-20 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมือ่
พิจารณาจำ�นวนและร้อยละของนักศึกษาทีม่ คี วามรูจ้ �ำ แนกตาม
ระดั บ ความรู้ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ใ นระดั บ
ปานกลาง (ร้อยละ 94.29) รองลงมาคือระดับตํา่ (ร้อยละ 3.81)
และน้อยทีส่ ดุ คือระดับสูง (ร้อยละ 1.90) ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อสอบทีน่ กั ศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูก เป็นเรือ่ งพิษภัยยาสูบต่อ
สุขภาพ และหลักการช่วยเหลือให้เลิกยาสูบ ส่วนข้อสอบที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบผิด เป็นเรื่องการป้องกันการบริโภค
ยาสูบ และกฎหมายการควบคุมยาสูบ
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับด้านความรูเ้ รือ่ งบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล (N=105)
คะแนนความรูเ้ รือ่ งบุหรี่
จำ�นวน
ร้อยละ
0-6
4
3.81
7 - 12
99
94.29
13 - 20
2
1.90
เฉลีย่ โดยรวม 9.82, SD=1.71			

ระดับความรู้
ตํา่
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ รายข้อด้านทัศนคติตอ่ การป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล (N=105)
ทัศนคติตอ่ การป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่

Mean

SD

การแปลผล

1. การมีกฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ นตัวตึกและอาคารทีเ่ ป็นสถานที่
สาธารณะเป็นสิง่ ทีด่ ี
2. ผูส้ บู บุหรีท่ เ่ี กิดโรคแล้วไม่จ�ำ เป็นต้องเลิกบุหรีเ่ พราะสายเกินไป
3. บุหรีจ่ ดั เป็นสารเสพติดชนิดหนึง่ ทีไ่ ม่รา้ ยแรง
4. การส่งเสริมการเลิกบุหรีค่ วรเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลมากกว่า
บุคลากรด้านการแพทย์
5. ไม่ใช่เรือ่ งยากทีผ่ สู้ บู บุหรีจ่ ะเลิกสูบบุหรีไ่ ด้เองถ้าเขารูว้ า่ บุหรีม่ โี ทษ
6. การออกกฎหมายห้ามขายบุหรีใ่ ห้บคุ คลทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 20 ปี
เป็นสิง่ จำ�เป็น		
7. หากมีคนในครอบครัวสูบบุหรีพ่ ยาบาลควรให้ค�ำ แนะนำ�
ช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่
8. พยาบาลควรมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการรณรงค์ให้สงั คมไทย
ปลอดบุหรี		่
9. พยาบาลควรได้รบั การอบรมการช่วยเหลือผูท้ ต่ี ดิ บุหรีใ่ ห้เลิก
บุหรี					
่
10. พยาบาลควรมีความสามารถในการป้องกันการสูบบุหรี่
11. พยาบาลควรมีความสามารถช่วยเหลือผูต้ ดิ บุหรีใ่ ห้เลิกบุหรี่
12. พยาบาลต้องประเมินประวัตกิ ารสูบบุหรีข่ องผูป้ ว่ ย
13. พยาบาลต้องมีบทบาทให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือผูท้ ต่ี ดิ บุหรี่
14. การช่วยเหลือผูท้ ต่ี ดิ บุหรีเ่ ป็นงานทีย่ ากและทำ�ให้เสียเวลา
15. พยาบาลควรช่วยผูป้ ว่ ยทุกรายให้เลิกสูบบุหรี่

4.85

0.38

ดีมาก

3.85
4.15
3.78

1.61
0.96
1.11

ดี
ดี
ดี

3.72
4.37

0.87
0.81

ดี
ดี

4.59

0.49

ดีมาก

3.88

0.80

ดี

3.88

0.80

ดี

4.06
4.32
4.32
4.45
3.78
3.88

0.73
0.59
0.59
0.58
1.11
0.80

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีต่ อ่ ผูป้ ว่ ยของนักศึกษาพยาบาล (N=105)
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่

จำ�นวน

1. เคยพบผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรี่ และเป็นโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
86
2. เคยสอน/ให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยถึงพิษภัยบุหรี่ (n=90)
90
		 สมํา่ เสมอ
17
		 บ่อยครัง้ 		
46
		 นานๆ ครัง้
27
3. เคยถามประวัตกิ ารสูบบุหรีผ่ ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ล (n=98)
98
		 สมํา่ เสมอ
39
		 บ่อยครัง้ 		
42
		 นานๆ ครัง้
17
4. เคยให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยเลิกสูบบุหรี่ (n=91)
91
		 สมํา่ เสมอ
20
		 บ่อยครัง้ 		
42
		 นานๆ ครัง้
29
5. เคยประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรีข่ องผูป้ ว่ ย (n=57)
57
		 สมํา่ เสมอ
7
		 บ่อยครัง้ 		
25
		 นานๆ ครัง้
25
6. เคยวางแผนให้การพยาบาลเพือ่ ป้องกันการสูบบุหรี่ และการส่งเสริมการ		
เลิกสูบบุหรีแ่ ก่ผปู้ ว่ ย (n=54)
54
		 สมํา่ เสมอ
6
		 บ่อยครัง้ 		
16
		 นานๆ ครัง้
32
7. เคยติดตามประเมินผลและให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันการกลับมาสูบ
บุหรี่ (n=52)		
52
		 สมํา่ เสมอ
4
		 บ่อยครัง้ 		
16
		 นานๆ ครัง้
32

ร้อยละ
81.90
85.70
18.90
51.10
30.00
93.30
39.80
42.90
17.30
86.70
21.90
46.20
31.90
54.30
12.20
43.90 		
43.90
51.40
11.10
29.60
59.30
49.50
7.70
30.80
61.50
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4. ด้านทัศนคติตอ่ การส่งเสริมสุขภาพในด้านการป้องกันการ
สูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรี่ ของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มที ศั นคติตอ่ การป้องกันการ
สูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลีย่ รายด้าน อยูร่ ะหว่าง 3.78-4.85 มีคะแนนเฉลีย่ ในภาพ
รวมเท่ากับ 63.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน เมือ่
พิจารณาตามเกณฑ์แล้วพบว่านักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการเลิกสูบบุหรี่ ดังแสดงในตารางที่ 2
5. ด้านพฤติกรรมการส่งเสริมด้านการป้องกันการสูบบุหรี่
และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล
5.1 พฤติกรรมการส่งเสริมด้านการป้องกันการ
สูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อสมาชิกในครอบครัว
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีสมาชิกในครอบครัว
สูบบุหรี่ ร้อยละ 36.20 ส่วนใหญ่เคยสอนหรือให้คำ�แนะนำ�
สมาชิกในครอบครัวให้ทราบถึงพิษภัยบุหรี่เพื่อป้องกันการ
สูบบุหรี่ ร้อยละ 67.60 เคยสอนหรือให้คำ�แนะนำ�สมาชิกใน
ครอบครัวเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 50.50
5.2 พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริม
การเลิกสูบบุหรีต่ อ่ เพือ่ นของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีเพื่อนสูบบุหรี่ ร้อยละ
89.50 เคยให้คำ�แนะนำ�เพื่อนเพื่อให้ทราบถึงพิษภัยบุหรี่เพื่อ
ป้องกันการสูบบุหรี่ ร้อยละ 80.00 เคยให้คำ�แนะนำ�เพื่อนที่
สูบบุหรีใ่ ห้เลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 83.30
5.3 พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละส่งเสริม
การเลิกสูบบุหรีต่ อ่ ผูป้ ว่ ยของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยพบผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรี่ และ
เป็นโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 81.90 ส่วนใหญ่เคยให้
คำ�แนะนำ�ผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ทราบถึงพิษภัยบุหรี่ ร้อยละ 85.70 เคย
ถามประวัตกิ ารสูบบุหรีผ่ ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ล ร้อยละ
93.30 เคยให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยสูบบุหรีเ่ ลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.70
เคยวางแผนให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่และการ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่แก่ผ้ปู ่วย ร้อยละ 51.40 เคยติดตาม
ประเมินผล และให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันการกลับมาสูบบุหรี่
ร้อยละ 49.50 แสดงในตารางที่ 3
6. ด้านความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนเกีย่ ว
กับการป้องกันการสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของ
อาจารย์ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

เป็นความคิดเห็นทีไ่ ด้จากแบบสอบถามทีเ่ ป็นคำ�ถาม
ปลายเปิ ด และจากการสนทนากลุ่ ม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา โดยวิเคราะห์แยกตาม
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคทฤษฏี ภาคปฏิ บั ติ และ
ข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ภาคทฤษฏี อาจารย์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
ไม่มกี ารระบุหวั ข้อการสอนไว้อย่างชัดเจน ไม่เห็นกระบวนการ
สอน หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีช่ ดั เจนเนือ้ หาสาระโดยตรงของ
วิชา มีเพียงการสอดแทรกความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่ใน
เนือ้ หาการเรียนทีพ่ อจะเกีย่ วข้อง เช่น วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 1 สอนเรื่องผลกระทบของยาสูบที่มีต่อ
ทารกในครรภ์ การป้องกันการสูบบุหรี่ และการส่งเสริมการ
เลิกสูบบุหรีใ่ นหญิงตัง้ ครรภ์ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 มีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการพยาบาล
หญิงตัง้ ครรภ์ทเ่ี สพสารเสพติด ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตัง้ ครรภ์
เช่น เรือ่ งรกลอกตัวก่อนกำ�หนดจากมารดาสูบบุหรี่ ในวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ได้บูรณาการเนื้อหาการ
ควบคุมยาสูบกับหัวข้อการพยาบาลบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ
6.2 ภาคปฏิบตั ิ พบว่า ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 มีแบบประเมินที่นักศึกษา
พยาบาลจะต้องประเมินข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติการ
ใช้สารเสพติดของผู้ป่วย และครอบครัวที่รับไว้ในความดูแล
ทุกราย หากพบผูป้ ว่ ยหรือครอบครัวรายใดมีประวัตกิ ารใช้บหุ รี่
อาจารย์ ผู้ส อนจะสอนให้ นัก ศึ ก ษาพยาบาล วางแผนการ
พยาบาลเพื่อให้ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว สำ�หรับวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 และ 2 นักศึกษาพยาบาลจะต้องประเมิน
ครอบครัวและชุมชน หากพบมีปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่
จะนำ�มาวางแผนให้การช่วยเหลือ เพือ่ สะท้อนให้คนในชุมชน
เห็นความสำ�คัญของปัญหาการสูบบุหรี่ กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ในลักษณะ
การจัดโครงการแก้ไขปัญหา กรณีเป็นครอบครัวทีต่ อ้ งเยีย่ มบ้าน
มีบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ แนะนำ�ให้ใช้หลัก 5 A เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
6.3 ข้อเสนอแนะ ต่อการจัดการเรียนการสอนเกีย่ ว
กับการป้องกันการสูบบุหรี่ และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
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อาจารย์สว่ นใหญ่ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรให้การสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดย
กำ�หนดเนือ้ หาในรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ทัง้ ในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ควรมีนโยบายมีการประชุมอาจารย์รวมทุกภาควิชา
ภายในวิทยาลัยฯ วางแผนบูรณาการความรูเ้ รือ่ งการควบคุม
ยาสูบร่วมกัน เพือ่ ให้มแี ผนการสอนทีช่ ดั เจน เนือ้ หาไม่ซา้ํ ซ้อน
และอาจช่วยให้ได้ใช้เวลาที่มีจำ�กัดได้อย่างคุ้มค่า การปรับรูป
แบบกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎี การส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์นำ�ความรู้ภาค
ทฤษฎีน�ำ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างเหมาะสม
7. ด้านความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษาพยาบาล
ต่อการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการควบคุมยาสูบในภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
เป็นความคิดเห็นทีไ่ ด้จากแบบสอบถามทีเ่ ป็นคำ�ถาม
ปลายเปิด และจากการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา โดยวิเคราะห์แยกตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียด ดังนี้
7.1 ภาคทฤษฏี นักศึกษาส่วนใหญ่ จำ�นวน 89 คน
(ร้อยละ 93.68) แสดงความเห็นว่า ไม่มรี ายวิชาทีม่ หี วั ข้อการ
สอนเกีย่ วกับบุหรี่ แต่พบว่ามีการสอนสอดแทรกในบางรายวิชา
เวลาในการสอนน้อยมากประมาณ 30 นาที ในวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน1 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ วิชาการให้
คำ�ปรึกษาทางสุขภาพ มีการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุม่ โดย
อาจารย์จะจำ�ลองสถานการณ์ผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัย และมี
ปัญหาสุขภาพต่างๆ มาให้นกั ศึกษา ได้ฝกึ ทดลองให้ค�ำ ปรึกษา
ทางสุขภาพ
7.2 ภาคปฏิ บัติ มี โ ครงการอนามั ย โรงเรี ย นใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 อาจารย์
มอบหมายให้นักศึกษาสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ส่วนของการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย เมื่อนักศึกษาซักประวัติ
ผูป้ ว่ ยแล้วพบว่า ผูป้ ว่ ยสูบบุหรีก่ จ็ ะศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมด้วย
ตนเองในเรือ่ งการเลิกสูบบุหรีแ่ ละให้ค�ำ แนะนำ� ไม่สามารถให้
คำ�แนะนำ�เชิงลึกได้ เนือ่ งจากขาดประสบการณ์ และความรูใ้ น
เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ไม่มากพอ ทำ�ให้รู้สึกไม่ม่ันใจที่จะให้คำ�
แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยเพือ่ ให้เลิกสูบบุหรี่

7.3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเกีย่ ว
กับการควบคุมยาสูบ นักศึกษาส่วนใหญ่ 89 คน (ร้อยละ
93.68) คิดว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อที่นักศึกษาจะมีความมั่นใจ
ก่อนลงมือปฏิบตั ิ และเพือ่ ช่วยลดจำ�นวนผูส้ บู บุหรี่ เช่น สอน
เนื้อหาโทษ และพิษภัยของบุหรี่ แนวทางการเลิกสูบบุหรี่
และควรมีโจทย์สถานการณ์ หรือจำ�ลองสถานการณ์ให้นกั ศึกษา
ฝึกให้ค�ำ แนะนำ�

อภิปรายผลการวิจยั

1. สภาพการจั ดการเรี ย นการสอนเพื่อพั ฒ นา
สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่
และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ
จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการเรียนการ
สอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพไม่มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เฉพาะ
สำ�หรับการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการ
เลิกสูบบุหรี่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประมวล
รายวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)10
อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีการกำ�หนดในหลักสูตรและ
ประมวลรายวิชา แต่ผบู้ ริหารของวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นสถาบัน
ผลิ ต บุ ค ลากรทางสุ ข ภาพให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะของนักศึกษาในด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
โดยเฉพาะการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการส่งเสริมการเลิกสูบ
บุหรี่ จึงมีการกำ�หนดนโยบายของวิทยาลัยและมาตรการทีใ่ ห้
อาจารย์ในแต่ละภาควิชานำ�เนือ้ หาการส่งเสริมการเลิกบุหรีเ่ ข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาในรายวิชา โดยอาจารย์มีการจัด
เนือ้ หาความรูส้ อดแทรกในรายวิชาทฤษฎี และปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ผลกระทบของการบริโภคยาสูบ และการพยาบาลเพื่อการ
ป้องกันการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ โดยเน้นการลด ละ
เลิกการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้วิทยาลัยได้เริ่มดำ�เนินการ
รณรงค์การลด ละ เลิกบุหรีอ่ ย่างชัดเจนจากกิจกรรมต่างๆ และ
การติดป้ายด้านหน้าวิทยาลัยทีเ่ ขียนว่า “สถานทีน่ ป้ี ลอดบุหรี่
100%” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตาม
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พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 โดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทีก่ �ำ หนดให้อาคารมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นสถานทีท่ ่ี
ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ท่ไี ม่สูบบุหรี่11 จากการรณรงค์
ดังกล่าวร่วมกับการมีนโยบายสนับสนุนให้การจัดการเรียนการ
สอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างชัดเจนทำ�ให้อาจารย์ของวิทยาลัย
มีความตระหนักในบทบาทของอาจารย์พยาบาลในการพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาในด้านการส่งเสริมสุขภาพในการ
ป้องกันการสูบบุหรี่และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งเห็นได้จากทั้งอาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็น
คล้ายกันว่า ถึงแม้วา่ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยไม่
ได้มกี ารระบุหวั ข้อการสอนเกีย่ วกับการป้องกันหรือส่งเสริมการ
เลิกสูบบุหรีไ่ ว้อย่างชัดเจน แต่มกี ารสอดแทรกความรูเ้ รือ่ งผล
กระทบของการบริโภคยาสูบ โทษและพิษภัยบุหรี่ และการ
พยาบาลเพือ่ ช่วยให้ลด ละ เลิกการบริโภคบุหรีใ่ นเนือ้ หาการ
เรียนในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาทางการ
พยาบาลต่างๆ ทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. ด้านความรู้เรื่องบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อสอบ
ทีน่ กั ศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูก เป็นเรือ่ งพิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ
และหลักการช่วยเหลือให้เลิกยาสูบ ส่วนข้อสอบทีน่ กั ศึกษาส่วน
ใหญ่ตอบผิด เป็นเรื่อง แนวทางการป้องกันการบริโภคยาสูบ
และกฎหมายการควบคุมยาสูบ อภิปรายได้ว่า จากการที่
อาจารย์ผสู้ อนได้สอดแทรกเนือ้ หาการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับพิษภัยยาสูบต่อสุขภาพใน
ส่วนของภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั มิ กั จะพบผูป้ ว่ ยหรือญาติท่ี
สูบบุหรี่ นักศึกษาพยาบาลจะให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ ให้เลิกสูบบุหรี่
และต้องนำ�ปัญหามาวางแผนการพยาบาลเพื่อให้ความรู้และ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ยกตัวอย่าง
เช่น อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 จะมอบหมายให้นกั ศึกษาสอนสุขศึกษาเกีย่ วกับพิษ
ภัยของบุหรี่ การจัดโครงการหรือนิทรรศการเพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ ง
โทษของบุ ห รี่ ใ นชุ ม ชน ทำ � ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์เรือ่ งพิษภัยยาสูบต่อสุขภาพและการส่งเสริมการ
เลิกสูบบุหรี่

3. ด้านทัศนคติต่อการป้องกันการสูบบุหรี่และ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษาพยาบาล
พบว่า นักศึกษามีทศั นคติตอ่ การป้องกันการสูบบุหรี่
และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Poreddi และคณะ ที่พบว่านักศึกษา
พยาบาลมีทศั นคติในทางบวก มีความมุง่ มัน่ ต่อการป้องกันการ
สูบบุหรี่ และส่งเสริมให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่6 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Kalampakorn และคณะ
ทีพ่ บว่านักศึกษาสาธารณสุขมีทศั นคติทด่ี เี กีย่ วกับบทบาทของ
นักสาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบ12 เช่นกัน ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งมาจากวิทยาลัยมีการรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่
และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีท่ ง้ั การทำ�กิจกรรมต่างๆ การ
ทำ�ป้ายเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ 100% ร่วมกับการมีนโยบาย
สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีอ่ ย่าง
ชัดเจน
4. ด้านพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่และ
ส่ ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่เคยให้คำ�แนะนำ�สมาชิกในครอบครัว และ
เพือ่ นให้ทราบถึงพิษภัยบุหรีเ่ พือ่ ป้องกันการสูบบุหรี่ เคยสอน
หรือให้ค�ำ แนะนำ�สมาชิกในครอบครัว และเพือ่ นให้เลิกสูบบุหรี่
มีการซักประวัตกิ ารสูบบุหรีผ่ ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ล และ
ให้ค�ำ แนะนำ�ผู้ป่วยเพื่อให้ทราบถึงพิษภัยบุหรี่เพื่อป้องกันการ
สูบบุหรี่ เคยวางแผนให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่แก่ผ้ปู ่วย อภิปรายได้จากผล
การวิจยั ในครัง้ นี้ ในด้านความรู้ และทัศนคติทพ่ี บว่านักศึกษา
พยาบาลมีความรูใ้ นเรือ่ งบุหรีร่ ะดับปานกลาง มีทศั นคติตอ่ การ
ป้องกันการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีอ่ ยูใ่ นระดับดี
ถึงดีมาก ส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ และ
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีแ่ ก่ประชาชนไปในทิศทางทีด่ ี ประกอบ
กับวิทยาลัย มีนโยบายและการรณรงค์การป้องกันการสูบ
บุหรี่และการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ และมีความร่วมมือกับ
สมคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในโครงการการควบคุมการ
สูบบุหรี่ จึงทำ�ให้มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อและสนับสนุนจึงทำ�ให้
นักศึกษามีพฤติกรรมในการป้องกันการสูบบุหรี่
อย่างไรก็ตามในการสนทนากลุม่ นักศึกษาให้ขอ้ มูล
ว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้สูบบุหรี่ได้ เนื่องจากขาด
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ประสบการณ์ และความรู้ไม่แน่นพอ ทำ�ให้รู้สึกไม่ม่ันใจ ซึ่ง
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ Poreddi และคณะ ที่ศึกษาการ
สนับสนุนการเลิกสูบหรี่ของนักศึกษาพยาบาลในประเทศ
อินเดียพบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีอุปสรรคสำ�คัญใน
การสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่หลายด้าน ทั้งในด้านการขาด
ความมั่นใจ การขาดความรู้ในการสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่
และไม่มที กั ษะในการสือ่ สารกับผูส้ บู บุหรี6่ และจากการศึกษา
ของ Yaowares พบว่าวิชาชีพพยาบาลมีบทบาทมากที่สุด
ในการให้บริการเลิกบุหรี่ รองลงมาคือ แพทย์ และนักวิชาการ
สาธารณสุข5 ในการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่าวิทยาลัยควร
เพิ่มเนื้อหาการควบคุมการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ไว้ใน
หลักสูตรสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล โดยพบว่า โปรแกรมการ
ให้ความรู้การรักษาการเลิกสูบบุหรี่แก่นักศึกษานั้นได้ผลดี
ทั้ง ในด้ า นความรู้ การเสริ ม สร้ า งความมั่น ใจแก่ นัก ศึ ก ษา
ในการใช้ความรู้ และทักษะในการให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้สูบบุหรี่
เพิม่ มากขึน้ 13

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

ควรมีการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนให้การ
ศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริม
สุ ข ภาพในการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ของ
นักศึกษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้กระบวนการสะท้อน
คิด หรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการควบคุม
การสูบบุหรี่ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษา
พยาบาลต่อการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละ
การเลิกสูบบุหรี่
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