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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำแบบกระชับ และ
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่สูบบุหรี่ซึ่งเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม
และกลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ 30 คน ทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั การจับคูใ่ ห้มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันในเรือ่ งเพศ อายุ และระดับการติดนิโคติน
กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับค�ำแนะน�ำแบบกระชับประมาณ 10-15 นาที และได้รับ
การติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง ประเมินผลโดยติดตามผลการเลิกบุหรี่ในช่วง 7 วันก่อนประเมินที่ 1 เดือนหลังเข้าร่วม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย สถิติ Z (Z-test) และ Mann-Whitney U test ผลการทดลองพบว่า กลุม่ ทดลองสามารถ
เลิกบุหรีไ่ ด้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุม่ ควบคุมเลิกบุหรีไ่ ด้เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 สัดส่วนการเลิกบุหรีไ่ ด้ตดิ ต่อ
กันในช่วง 7 วันก่อนการประเมินในกลุม่ ทดลองสูงกว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p <.05)
ค�ำส�ำคัญ: เลิกบุหรี่ การให้ค�ำแนะน�ำ ผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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The Effects of Brief Advice Intervention on Quitting Smoking
among Patients at Emergency Department*
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Abstract

This quasi-experimental research aimed to examine the effect of brief advice intervention on quitting smoking
among emergency department patients. Sixty study samples were recruited in the emergency department at
Kanthaluk Hospital. The first 30 study samples were assigned to a control group and the latter 30 were assigned
to the experimental group. The groups were matched in term of age, gender, and level of nicotine dependence.
The control group was given usual care while the ones in the experimental group were individually given 10-15
minutes of brief advice for smoking cessation and two follow-up phone calls. Smoking cessation outcome was
assessed by 7-day point prevalence abstinence using the self-reported questionnaire. Data were analyzed using
percentage, mean, standard deviation, Mann-Whitney u test and Z-test. The major finding showed that six patients
in the experimental group (20.0%) and only one in the control group (3.3%) could quit smoking. The proportion
of patients who quit smoking of the experimental group was significantly higher than that of the control group
(p < .05)
Keywords: smoking cessation, advice, emergency department
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การบริโภคยาสูบเป็นหนึง่ ในปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ
ในปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ผู ้ สู บ บุ ห รี่ ป ระมาณ 1,100 ล้ า นคน
คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,600 ล้านคนในปี พ.ศ.2568 การสูบ
บุหรีส่ ง่ ผลให้แต่ละปีมผี เู้ สียชีวติ มากกว่า 6 ล้านคน หากไม่มี
การควบคุมการบริโภคยาสูบทีจ่ ริงจัง ในศตวรรษที่ 21 อาจมี
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากการสู บ บุ ห รี่ ม ากกว่ า หนึ่ ง พั น ล้ า นคน 1,2
ในประเทศไทย จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2560 มีประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่จ�ำนวนทั้งสิ้น 10.7 ล้านคน
(ร้อยละ 19.1)3 ผลจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้ประชากร
ไทยเสียชีวิตประมาณ 52,000 คน สร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจเท่ากับ 74,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) 4 แม้ ว ่ า
ประเทศไทยได้ดำ� เนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากอัตราผู้สูบบุหรี่ยังไม่ลดลงตามเป้าหมายที่
วางไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) ก�ำหนดอัตราการเลิกบุหรี่ของ
ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2557 ต้อง
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ
18.7 แต่จากผลการด�ำเนินงานพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ใน
ปีพ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 19.9 ซึง่ ยังลดลงไม่ถงึ ค่าเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ในขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2562) ก�ำหนดอัตรา
ความชุกของการเสพยาสูบของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกินร้อยละ 16.75 ดังนั้น
จึงนับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการผลักดันให้อัตรา
การเลิกสูบบุหรี่ลดลงตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นแผนกที่รักษา บ�ำบัด
ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ เปิด
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันท�ำการไม่มีวันหยุด เป็นสถานที่ที่ไม่
เพียงแต่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังให้
บริการผูป้ ว่ ยทุกประเภทอีกด้วย6 แผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
จะคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความเจ็บป่วย ระบบคัดแยกที่
นิยมใช้ในปัจจุบันและเป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขคือ ระบบ Emergency Severity Index:
ESI ระบบ ESI จ�ำแนกผูป้ ว่ ยออกเป็น 5 ระดับ คือ 1) ผูป้ ว่ ย
เจ็บป่วยวิกฤต 2) ผู้ป่วยเจ็บป่วยรุนแรง 3) ผู้ป่วยเจ็บป่วย
ปานกลาง 4) ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย 5) ผู้ป่วยเจ็บป่วย
ทั่วไป7 ในกลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยวิกฤต และผู้ป่วยเจ็บป่วยที่
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รุนแรงจะได้รับการรักษาทันที ส่วนผู้ป่วยกลุ่มเจ็บป่วย
ปานกลาง ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย และผู้ป่วยทั่วไป อาจรอ
การตรวจรักษาได้ ภาสินี คงเพ็ชร์8 ได้ศึกษาระยะเวลา
รอคอยในแผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะสมุย
พบว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับการตรวจทันที แต่ผู้ป่วย
เจ็บป่วยปานกลาง ผูป้ ว่ ยเจ็บป่วยเล็กน้อย และผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
ต้องรอตรวจในล�ำดับถัดไป ระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจ
แต่ละกลุ่มนาน 16, 26, 40 นาทีตามล�ำดับ ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ผู้ป่วยมารับบริการคือ 1 ชั่วโมง 29 นาที9 Horwitz,
Green10 ได้ทบทวนวรรณกรรมมีหลักฐานทีย่ นื ยันว่าแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินเหมาะแก่การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ คือ เป็น
สถานที่ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ เป็นหน่วยงาน
ที่ประชาชนเข้าถึงเป็นสัดส่วนที่มาก11 ผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาจะมีช่วงเวลาที่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง (Teachable
moment) คือช่วงเวลาที่หมายถึงโอกาส หรือช่วงเวลาที่มี
ประโยชน์ ใ นการให้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม12
การบ�ำบัดแบบกระชับหรือแบบย่อ (Brief advice) ให้
เลิกบุหรี่ หมายถึง ค�ำแนะน�ำโดยพยาบาลซึ่งใช้เวลาสั้นๆ
ประมาณ 10 นาที หรือน้อยกว่านั้น แนะน�ำแก่ผู้สูบบุหรี่
ทุกคนให้หยุดสูบบุหรี่ อาจเป็นค�ำแนะน�ำที่ให้ระหว่างการ
รักษาโดยทั่วไป และมีการติดตามผล 1 ครั้ง13 มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุนว่า การบ�ำบัดเพือ่ เลิกบุหรีแ่ บบกระชับ
ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิผล เช่น งานวิจัยใน
ผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่จ�ำนวน 543 คน ที่เข้ารับบริการใน
แผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินพบว่า ภายหลังได้รบั ความรูเ้ พือ่ ช่วย
เลิกบุหรี่แบบกระชับ อัตราการเลิกบุหรี่ในเดือนที่ 1 และ
3 เท่ากับร้อยละ 16.8 และร้อยละ 27.3 ตามล�ำดับ14 ใน
ท�ำนองเดียวกันจากการศึกษาของ Easel et al15 เปรียบ
เทียบประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาแบบกระชับ 5 นาที
ระหว่างแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่า
1 เดือนหลังได้รับโปรแกรม ผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับค�ำปรึกษาที่
แผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินสามารถเลิกบุหรีไ่ ด้รอ้ ยละ 14.7 ส่วน
ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกเลิกได้รอ้ ยละ 7.5 ดังนัน้ การส่งเสริมการ
เลิกบุหรี่ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงน่าจะมีความเป็นไปได้
ซึง่ เป็นการเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรีใ่ ห้
แก่ประชาชน และช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากร
ไทยให้ลดลงตามเป้าหมายของประเทศที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาว่าโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่
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แบบกระชับ ในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินจะสามารถช่วยผูป้ ว่ ย
ที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้หรือไม่ ก�ำหนดตัวแปรตามเป็นการ
เลิกบุหรี่ คือ การหยุดสูบบุหรี่ได้ติดต่อกัน 7 วัน (Point
Prevalence Abstinence) ประเมิน ณ จุดเวลาที่ก�ำหนดไว้
คือ 1 เดือน หลังจากได้รับโปรแกรม

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการเลิกสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มที่ได้
รั บ ค� ำ แนะน� ำ แบบกระชั บ กั บ กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาล
ตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย

ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี
ประวัติสูบบุหรี่ ภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ค�ำแนะน�ำ
แบบกระชับ สามารถเลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้น�ำแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการ
บ�ำบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
25552 และจากการทบทวนวรรณกรรม มาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิด โดยใช้หลักการ 3A’s ประกอบไปด้วย สอบถามและ
บันทึกประวัตกิ ารสูบบุหรี่ (Ask) แนะน�ำให้เลิกบุหรี่ (Advise)
และการติดตามผล (Arrange Follow Up)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ (Quasi-experimental
Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยทั้ง
เพศชายและหญิงที่เข้ารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ�ำนวน 60 คน ในระหว่าง
วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 - 31 กันยายน 2561 โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ผู้ป่วยประเภทเจ็บป่วยปานกลาง เจ็บป่วยเล็กน้อย
และเจ็บป่วยทัว่ ไปทีม่ ปี ระวัตสิ บู บุหรี่ อายุ 18-59 ปีทเี่ ข้ารับ
บริการทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 มวน ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ
สือ่ สารภาษาไทยได้ดี สามารถติดต่อสือ่ สารทางโทรศัพท์ได้
สะดวก ไม่มีอาการผิดปกติทางจิต ไม่ได้รับการรักษาด้วย
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ยาหรือสารนิโคตินทดแทนเพือ่ เลิกบุหรี่ และไม่เข้าร่วมหรือ
อยู่ในโครงการวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เกีย่ วกับอายุ เพศประวัตสิ บู
บุหรี่ โรคประจ�ำตัว อาการเจ็บป่วย แบบทดสอบระดับการ
ติดนิโคติน (Fagerstrom Test of Nicotin Dependence)
เป็นแบบทดสอบค�ำถาม 6 ข้อ เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ คะแนนรวม 10 คะแนน ผูว้ จิ ยั ใช้ฉบับทีแ่ ปลเป็นภาษา
ไทยโดยศู น ย์ ข ้ อ มู ล มู ล นิ ธิ ร ณรงค์ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ 2
แบบสอบถามชุดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0..80 และ แบบสัมภาษณ์การเลิกบุหรี่ ปรับปรุงจาก
แบบสัมภาษณ์การเลิกบุหรีข่ องณันฑิยา คารมย์ และ สุนดิ า
ปรีชาวงษ์16 เป็นค�ำถาม 6 ข้อ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เช่น
ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ใน 7 วันที่ผ่านมา ท่านหยุดสูบ
บุหรี่ได้ติดต่อกันหรือไม่ เป็นต้น แบบสอบถามชุดนี้มีค่า
ความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1
ส่วนที่ 2 เครื่ อ งมื อ ก� ำ กั บ การทดลองได้ แ ก่ แบบ
สัมภาษณ์ระดับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ มีลักษณะเป็น
Visual Analog Scale มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.83
ส่วนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับ ที่ประยุกต์
จากแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดโรคเสพยาสูบใน
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 255514 และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยใช้หลักการ 3A’s ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ สอบถามและบันทึกประวัตกิ ารสูบบุหรี่ (Ask)
แนะน�ำให้เลิกบุหรี่ (Advise) และติดตามผล (Arrange
Follow Up) โดยนัดติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้งในสัปดาห์
ที่ 1 และ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่
ใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ภายหลังปรับแก้ตามค�ำแนะน�ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผู้วิจัยน�ำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจ�ำนวน
5 คน ที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลเบญจลั ก ษ์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจ
สอบความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หา ความสอดคล้ อ งของ
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของรูปแบบ ความเหมาะสม
ของภาษาทีใ่ ช้ และระยะเวลาทีท่ ำ� กิจกรรม พบว่าภาษาทีใ่ ช้
เข้าใจง่าย ผู้ป่วยเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี มีระยะเวลาที่
เหมาะสม
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การด� ำ เนิ น การทดลองและเก็บ รวบรวมข้อ มูล
โครงการวิจยั นี้ ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในคน กลุม่ สหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 เมือ่ ได้รบั อนุญาต
ให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัย ตั้งแต่วันจันทร์ถึง
อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น รายบุ ค คล ในขณะรอเข้ า รั บ การตรวจจากแพทย์
ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยแนะน�ำตัวกับกลุ่มตัวอย่าง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการ
เมื่อกลุ่มตัวอย่างอ่านรายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
วิ จั ย และตอบรั บ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ได้ ข อให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วม
การวิจัย (Informed Consent Form) จากนั้นจึงเริ่มด�ำเนิน
การวิจัย โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง 30 คนแรกเป็นกลุ่ม
ควบคุม และอีก 30 คนหลังเป็นกลุ่มทดลอง รายละเอียด
การด�ำเนินการ ดังนี้
กลุ่มควบคุม ผู ้ วิ จั ย ซั ก ประวั ติ ก ารสู บ บุ ห รี่ แจก
เอกสารคู่มือการเลิกบุหรี่ ประเมินการติดบุหรี่ด้วยแบบ
ทดสอบการเสพติดนิโคติน (Fagerstrom Test for Nicotine
Dependence) จากนั้นผู้วิจัยนัดหมายติดตามผลการเลิก
บุหรี่ทางโทรศัพท์เมื่อครบ 1 เดือน (วันที่ 30 หลังได้รับการ
พยาบาลตามปกติ)
กลุ่มทดลอง ผู ้ วิ จั ย ซั ก ประวั ติ ก ารสู บ บุ ห รี่ แจก
เอกสารคูม่ อื การเลิกบุหรี่ และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ช่วยเลิกบุหรี่
แบบกระชับ เป็นเวลา 10-15 นาที โดยมีขนั้ ตอนดังนี้ ครัง้ ที่
1 สอบถามประวัติการสูบบุหรี่ (Ask) และการใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบชนิดอื่น บันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียนคอมพิวเตอร์
ทดสอบการเสพติดนิโคติน ประเมินระดับความตั้งใจในการ
เลิกบุหรี่ แนะน�ำให้เลิกบุหรี่ (Advise) จากนั้นให้ค�ำแนะน�ำ
แบบกระชับ (Brief intervention) อธิบายอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ ที่มีผลต่อผู้สูบและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งอธิบายความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสพบุหรี่ที่สัมพันธ์กับอาการ
ของผู้ป่วย ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่ วิธีเลิกบุหรี่ด้วย
ตัวเอง และการปฏิบตั ติ วั เมือ่ มีอาการอยากสูบบุหรี่ ส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ด้วย เทคนิค Star หรือ 4ล คือ เลือกวัน
(Set a target quit date) (ไม่เกิน 7 วัน) ก�ำหนดวันเลิกสูบ
บุหรี่ ลัน่ วาจา (tell family and other) บอกคนในครอบครัว
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ให้ ท ราบว่ า จะเลิ ก บุ ห รี่ แ ละขอก� ำ ลั ง ใจจากครอบครั ว
ละอุปกรณ์ (Remove all tobacco-related product) ก�ำจัด
บุ ห รี่ และอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด พร้ อ มลงมื อ
(Anticipate challenges) วางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิด
ขึน้ หลังการเลิกบุหรี่ รวมทัง้ พร้อมรับมืออาการถอนนิโคติน
เพือ่ รับมืออาการถอนนิโคตินทีอ่ าจะเกิดขึน้ จากนัน้ สรุปผล
ทวนซ�้ำวันที่ผู้ป่วยก�ำหนดเลิกบุหรี่ แจกเอกสารคู่มือเลิก
บุหรี่ด้วยตนเอง นัดหมายการติดตาม ครั้งที่ 2 ติดตามการ
บ�ำบัด (Arrange Follow up) ทางโทรศัพท์ (ครั้งที่ 1) ในวัน
ที่ 3 หลังกลุ่มตัวอย่างได้รับค�ำแนะน�ำแบบกระชับ เพื่อ
สอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการเลิกบุหรี่
อาทิ อาการถอนนิโคตินทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำและ
ให้กำ� ลังใจ (2-10 นาที) ครัง้ ที่ 3 ติดตามการบ�ำบัด (Arrange
Follow up) ทางโทรศัพท์ (ครัง้ ที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 - 14
หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับค�ำแนะน�ำแบบกระชับ ให้ค�ำ
แนะน�ำและให้กำ� ลังใจ (2-10 นาที) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ติดตามนัด
หมายติดตามผลการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์เมือ่ ครบ 1 เดือน
(วันที่ 30 หลังได้รับการให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบ
กระชับ) 8) น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
สถิติ Z (Z-test) และ Mann-Whitney U test

ผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย โดยทั้ง
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง มีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 96.7
กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 41.36 ปี (SD=11.45) และ
กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 40.63 ปี (SD=12.02) กลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 60.0
และ 56.6 ตามล�ำดับ ในกลุ่มควบคุมมากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้ อ ยละ 56.6) จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 53.3) ส่วนกลุ่มทดลอง
ร้อยละ 40.0 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และหนึ่งในสาม (ร้อยละ 33.3) ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ทัง้ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมากกว่าครึง่ หนึง่
ไม่มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 76.6 และ 63.3 ตามล�ำดับ)
2. ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีระยะเวลาที่สูบบุหรี่เฉลี่ย
22.5 ปีและ 18.0 ปี ตามล�ำดับ จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน
ของทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มควบคุม 12.9 มวน
และกลุม่ ทดลองสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 11.0 มวนต่อวัน กลุม่ ตัวอย่าง
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ทัง้ สองกลุม่ เคยพยายามในการเลิกบุหรีใ่ นรอบ 1 ปี (ร้อยละ
66.7) ในด้านความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ (คะแนนเต็ม 10
คะแนน) พบว่า ภายหลังได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกบุหรี่แบบ
กระชับ กลุ่มทดลองมีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่มากกว่า
กลุม่ ควบคุม กล่าวคือ กลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ความตัง้ ใจ
ในการเลิกบุหรี่เฉลี่ย ก่อนและหลังได้รับการพยาบาลแบบ
ปกติ เท่ากับ 2.96 และ 3.10 ตามล�ำดับ ส่วนทดลองมี
คะแนนความตัง้ ใจในการเลิกบุหรีเ่ ฉลีย่ ก่อนและหลังการให้
ค�ำแนะน�ำ เท่ากับ 3.36 และ 4.93 ตามล�ำดับ
3. ภายหลังการทดลอง พบว่า จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ลิกสูบ
บุหรีไ่ ด้ในกลุม่ ทดลอง เท่ากับ 6 คน มากกว่ากลุม่ ควบคุมที่
สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้จำ� นวน 1 คน เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกัน
ด้วย Z (Z-test) พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ

ให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับ สามารถเลิกบุหรี่ได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
(ตารางที่ 1)
นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของ
จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้สถิติ Mann-whitney U Test พบว่า กลุ่ม
ควบคุ ม มี ผ ลต่ า งของจ� ำ นวนมวนบุ ห รี่ ที่ สู บ ต่ อ วั น ลดลง
เท่ากับ 1.23 มวนในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองมีผลต่างของจ�ำนวน
มวนบุหรีท่ สี่ บู ต่อวันลดลงเท่ากับ 2.36 มวน ค่าเฉลีย่ อันดับ
ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 26.25 ค่าเฉลี่ยอันดับของกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 34.75 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ผลต่าง
ของจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ≤.05 (z= -2.077 p=<.001) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเลิกบุหรี่ภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม (n=30)
กลุ่มทดลอง (n=30)
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
เลิกบุหรี่ได้
1
3.3
6
20.0
เลิกบุหรี่ไม่ได้

29

96.7

24

80.0

Z
4.043

p-value
.044

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างของจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n1=n2=30)
Mean Rank Some of Rank Mann-Whitney-U Test Z
p-value
กลุ่มควบคุม
1.23
26.25
787.5
157.500
-2.077 <.001
กลุ่มทดลอง
2.36
34.75
1042.5

การอภิปรายผล

ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลอง ผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรี่
ที่เข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายหลังได้รับ
โปรแกรมการให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับ สามารถเลิกบุหรี่
มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นแผนกที่มีประชากรเข้าถึง
เป็นสัดส่วนทีม่ าก ในสหรัฐอเมริกาประชาชนร้อยละ 20 เข้า
รับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ครั้งใน
รอบ 12 เดือน11 แสดงให้เห็นว่า แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562

เป็นหน่วยงานที่ประชาชนเข้าถึงเป็นสัดส่วนที่มาก แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การเลิกบุหรี่ โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะมีช่วงเวลาที่
พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง (teachable moment) คือช่วงเวลา
ทีห่ มายถึงโอกาส หรือช่วงเวลาทีม่ ปี ระโยชน์ในการให้ขอ้ มูล
เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม12 ผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการแม้จะมาด้วยอาการเจ็บป่วยอย่างอื่น ไม่ได้ต้องการ
ที่จะเลิกบุหรี่ แต่หากพยาบาลสามารถให้ค�ำแนะน�ำแบบ
กระชับทีไ่ ม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไป สามารถอธิบายให้เห็น
ถึงผลกระทบที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ที่เชื่อมโยงกับความ
เสี่ยงหรือโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ จะส่งผลให้ผู้ป่วยตระหนักถึง
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อันตรายและความจ�ำเป็นที่ต้องเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ประกอบกับการได้รับค�ำแนะน�ำในวิธีการการเลิก
บุหรี่แบบกระชับ จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถเลิก
บุหรี่ได้ อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจากโรคที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการการสูบบุหรี่ ระยะเวลา
ที่นอนโรงพยาบาลสั้นลง การหายของแผลเร็วขึ้น โอกาส
กลับมาเป็นซ�้ำของโรคลดลง เป็นต้น
กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมการให้ ค� ำ แนะน� ำ แบบ
กระชั บ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก 3A’s 2 เป็ น แนวทางในการให้
ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับ ในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ประกอบไปด้ ว ย Ask สอบถามและบั น ทึ ก
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ คือ สอบถามสถานะการสูบบุหรีท่ กุ ชนิด
ในผู้ที่เข้ารับบริการ Advise การแนะน�ำให้เลิกบุหรี่ คือ
การพูดโน้มน้าวเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยรับรูถ้ งึ อันตรายจากการสูบบุหรี่
ผลที่เชื่อมโยงกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่หรือโอกาสเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการสูบบุหรี่ ประโยชน์จากการเลิก
สูบบุหรี่ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยรับทราบ ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นหากยังคงไม่เลิกบุหรี่ มีความมั่นใจและมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ Arrange การติดตามผลการบ�ำบัดของ
ผูส้ บู บุหรีท่ างโทรศัพท์ เพือ่ ติดตามอาการ ปัญหา อุปสรรค
ในการเลิกบุหรี่ ให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมก�ำลังใจกับผู้ป่วย
เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ อาการต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
มีก�ำลังใจในการเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด
ภายหลั ง การทดลองพบว่ า ในกลุ ่ ม ทดลอง มี ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 6 คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ คือ การเลิกสูบ
บุหรี่ได้ติดต่อกันในช่วง 7 วัน ก่อนการประเมินผล ณ จุดที่
ก�ำหนดไว้ คือ 1 เดือนหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค�ำ
แนะน�ำเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับ (Point prevalence
abstinence rate) กลุม่ ทดลองสามารถส่งเสริมให้ผทู้ สี่ บู บุหรี่
เลิกบุหรี่ได้ จ�ำนวน 6 คน จากจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่เลิกบุหรี่ได้เพียง
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ป่วยที่มี
ประวัตสิ บู บุหรีท่ รี่ บั บริการทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินภายหลัง
ได้รับโปรแกรมการให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับในกลุ่มทดลอง
มีการเลิกบุหรี่สูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้เนื่องมาจากผลของ
โปรแกรมการให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้น
ตามหลั ก 3A’s ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง อั น ตรายจากการสู บ บุ ห รี่
ประโยชน์ทไี่ ด้จากการเลิกบุหรี่ การปฏิบตั ติ นในการเลิกบุหรี่
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การรับมือกับอาการถอนนิโคติน ตลอดจนการติดตามอาการ
ทางโทรศัพท์ ให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมก�ำลังใจกับผู้ป่วย
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเลิกบุหรี่มากขึ้น
เมือ่ พิจารณาถึงระดับความตัง้ ใจในการเลิกบุหรี่ พบว่า
กลุ่มทดลองมีระดับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ภายหลังได้
รับค�ำแนะน�ำสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยในกลุม่ ควบคุมมีระดับ
คะแนนความตัง้ ใจในการเลิกบุหรีเ่ ฉลีย่ ก่อนและหลังการให้
ค�ำแนะน�ำเป็น 2.96 และ 3.10 ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความตั้งใจในการเลิก
บุหรีเ่ ฉลีย่ ก่อนและหลังการให้คำ� แนะน�ำเป็น 3.36 และ 4.93
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 1.57 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ MacKenzie, Pereira17
ทีพ่ บว่าผูท้ มี่ รี ะดับความตัง้ ใจในการเลิกบุหรีไ่ ด้ใน 1 สัปดาห์
มี โ อกาสเลิ ก บุ ห รี่ ส� ำ เร็ จ 9.8 เท่ า อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนก่อนทดลองของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า
กลุ่มควบคุมมีคะแนนความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 2.96 และกลุ่มทดลองมีระดับความตั้งใจ
ในการเลิกบุหรี่ 3.36 เมื่อน�ำมาทดสอบทางสถิติพบว่า
ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนมวน
บุหรี่ที่สูบต่อวัน หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับค�ำแนะน�ำแบบกระชับ และกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ พบว่า กลุ่มควบคุมมีผลต่างของจ�ำนวน
มวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ลดลงเท่ากับ 1.23 ในขณะที่กลุ่ม
ทดลองมีผลต่างของจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ลดลง
เท่ากับ 2.36 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบด้วยวิธีทางสถิติ พบว่า
ค่าเฉลี่ยผลต่างของจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันของทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของ
จ� ำ นวนมวนบุ ห รี่ ที่ สู บ ต่ อ วั น ลดลงมากกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม
(p-value <.001) จ�ำนวนผู้ที่เลิกบุหรี่ในกลุ่มทดลอง 6 คน
สามารถเลิกบุหรี่ได้ และอีก 24 คนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้
และแม้ทั้ง 24 คนจะไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่ค่าเฉลี่ยผล
ต่างของจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันลดลง แสดงให้เห็นว่า
กลุม่ ตัวอย่างรับรูถ้ งึ อันตรายจากการสูบบุหรี่ ประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับเมื่อสามารถเลิกบุหรี่ได้ และแม้จะยังไม่สามารถเลิก
บุ ห รี่ ไ ด้ แต่ อ าจจะสามารถเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด้ ใ นอนาคต หาก
สามารถติดตามหรือปรับโปรแกรมที่เข้มข้นขึ้น หรือส่งต่อ
สถานบริการเลิกบุหรี่ที่ติดตามและให้ค�ำแนะน�ำที่ยาวนาน
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และเข้มข้นขึ้น เช่น คลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาตามระดับการติดนิโคตินของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ติดนิโคตินระดับเล็กน้อย ในกลุ่ม
ควบคุมสามารถเลิกบุหรี่ได้ 1 คน (ร้อยละ3.3) และในกลุ่ม
ทดลองสามารถเลิกบุหรี่ได้ 6 คน (ร้อยละ 20) เมื่อเปรียบ
เทียบจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่าแตกต่างกัน แต่ในกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ติ ด นิ โ คติ น ระดั บ ปานกลางถึ ง รุ น แรง พบว่ า
ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ Z-test พบว่าไม่แตกต่าง
กัน ทัง้ นีใ้ นกลุม่ ทีต่ ดิ นิโคตินในระดับทีส่ งู คือระดับปานกลาง
และรุนแรง มีโอกาสเลิกบุหรีไ่ ด้ยากกว่ากลุม่ ทีต่ ดิ นิโคตินใน
ระดับเล็กน้อย อาจจะต้องได้รับการบ�ำบัดที่เข้มข้นและ
ยาวนานขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่สรุปว่า การติดนิโคติน
เป็นปัจจัยทีท่ ำ� นายการเลิกบุหรีไ่ ด้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
คื อ ยิ่ ง ติ ด นิ โ คติ น มากโอกาสเลิ ก ได้ ยิ่ ง น้ อ ยกว่ า คนที่
ติดนิโคตินในระดับที่ต�่ำกว่า18-22
ดังนั้น ผลการทดลองในกลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
โปรแกรมการให้ ค� ำ แนะน� ำ แบบกระชั บ มี ก ารเลิ ก บุ ห รี่
มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Colby,
Monti23 ศึกษาผลของการสร้างแรงจูงใจแบบกระชับต่อการ
เลิกสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่เป็นผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน จ�ำนวน 85 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการ
สัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing)
เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่ รายงานแบบบันทึกการสูบบุหรี่
ด้ ว ยตนเอง Self-report data indicated that 7-day
abstinence ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการสร้างแรง
จูงใจแบบกระชับ มีอัตราการเลิกบุหรี่ในเดือนที่ 1,3 และ 6
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั เพียงค�ำแนะน�ำแบบสัน้ ในขณะเดียวกัน
ผลวิจัยยังสนับสนุนการศึกษาของ Ersel, Kitapcioglu15
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาแบบกระชับ
5 นาที ระหว่างแผนกผูป้ ว่ ยนอกและแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
ผลการศึกษาพบว่า 1 เดือนหลังได้รบั โปรแกรม ผูส้ บู บุหรีท่ ี่
ได้รบั ค�ำปรึกษาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินสามารถเลิกบุหรีไ่ ด้
ร้อยละ 14.7 และร้อยละ 7.5 ในแผนกผู้ป่วยนอก อย่างไร
ก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่
1600 ทีใ่ ห้บริการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ช่วยเลิกบุหรี่ มีอตั ราการ
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เลิกบุหรีส่ งู ถึง ร้อยละ 51.524 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูท้ ใี่ ช้บริการสาย
ด่วนเลิกบุหรี่ส่วนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่อยู่แล้ว
ประกอบกับได้รับการให้ค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการ
ติดตามอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้มีอัตราการเลิกบุหรี่ที่สูง
ต่างจากงานวิจยั นีท้ คี่ ดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากประวัตกิ ารสูบ
บุหรี่ โดยไม่ได้สนใจว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจะเลิก
บุหรี่หรือไม่ และให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับเพื่อชักชวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่
สรุ ป ได้ ว ่ า โปรแกรมการให้ ค� ำ แนะน� ำ แบบกระชั บ
ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งเสริมให้ผู้ที่สูบบุหรี่
สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะท�ำให้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ด้วยการให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับที่ชี้
ให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการ
เลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการ
ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตนเอง หากสามารถปฏิบัติ
ได้จะเกิดความภาคภูมิใจ สามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. จัดอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในการ
ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับ
ข้อมูลเกีย่ วกับโรคติดบุหรี่ การรักษาโรคติดบุหรี่ แนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกในการบ�ำบัดทางคลินิก บทบาทของพยาบาลใน
การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง สามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมได้
2. พยาบาลทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ควรพิจารณาหา
แนวทางร่วมกันในการน�ำโปรแกรมการให้ค�ำแนะน�ำเพื่อ
ช่วยเลิกบุหรีแ่ บบกระชับไปใช้ในหน่วยงานเพือ่ เป็นแนวทาง
ส�ำหรับพยาบาลและทีมสุขภาพในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้
ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับต่อสัดส่วนการเลิก
บุหรี่ ในบริบทอื่นๆ เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน
คลินิกพิเศษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์และกลุม่
ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ขอบพระคุณศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) ที่สนับสนุนทุนบางส่วนในการวิจัย
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