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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยแบบสหสัมพันธเชิงทํานายนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทํานายการเลิกบุหรี่ในผูใชบริการ
เลิกบุหรี่ของศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากผูใชบริการของศูนยฯ ตั้งแต 1
กุมภาพันธ ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใชการสุมอยางงายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 194 ราย เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบไคสแควร และการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจยั พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายการหยุดสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก ความมั่นใจในการเลิกบุหรี่ (OR = 1.52, 95% CI = 1.21-1.92) จํานวนครั้งในการโทรติดตาม (OR =
1.40, 95% CI = 1.10-1.76) และคุณภาพชีวิตดานจิตใจ (OR = 0.30, 95% CI = 0.14-0.65) การสงเสริม
ใหเกิดความมัน่ ใจในการเลิกบุหรีแ่ ละมีการโทรศัพทตดิ ตามเปนระยะ จะชวยใหผสู บู บุหรีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ดอยาง
ตอเนื่อง
คําสําคัญ: ปจจัยทํานาย การเลิกบุหรี่ ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ

Abstract
This correlational study aimed to examine the predicting factors of quit smoking among smokers
who called the Thailand National Quitline. A secondary data source from February to July 2013 was used.
A sample of 194 smokers was randomly recruited from the TNQ’s database. Data were collected from TNQ’s
database and telephone interviewing throughout August to September 2014. Data were analyzed with
descriptive statistics, chi-square, and logistic regression.
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Results revealed that the significant predictors of smoking abstinence over 6 months were confidence
to quit (OR = 1.52, 95% CI = 1.21-1.92), numbers of follow-up support calls (OR = 1.40, 95% CI =
1.10-1.76), and Mental Component Summary (MCS) (OR = 0.30, 95% CI = 0.14-0.65). From the
results, smoking cessation intervention needs to assess and encourage smokers to have confidence to quit, and
provided follow-up support calls.
keywords: predicting factors, quit smoking, Thailand National Quitline

º·¹íÒ
การสูบบุหรีเ่ ปนปญหาทางพฤติกรรมสุขภาพ
ทีส่ าํ คัญ เปนสาเหตุของการเสียชีวติ ทีป่ อ งกันได เนือ่ งจาก
การสูบบุหรี่กอใหเกิดพิษภัยตอผูสูบอยางกวางขวาง
และรุนแรง สงผลใหเกิดปญหาทัง้ ดานสุขภาพ คุณภาพ
ชีวติ และสิง่ แวดลอม ทําใหเสียชีวติ กอนวัยอันควร เกิด
มะเร็งของอวัยวะตางๆ เกิดโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
โรคถุงลมโปงพอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและกลาม
เนื้อหัวใจตาย โรคความดันโลหิตสูง เปนตน1 จากการ
ศึกษาพบวาอัตราการสูบบุหรีท่ วั่ โลกยังคงเปนตัวเลขทีส่ งู
แตละปมผี เู สียชีวติ จากการสูบบุหรีป่ ระมาณ 5 ลานคน
ซึ่งเทียบเทากับเดือนละเกือบ 11,000 คน หรือวันละ
8 คน2 สําหรับสถานการณการสูบบุหรี่ในประเทศไทย
จากผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากร
ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ในปพ.ศ. 2557 พบวา
มีผสู บู บุหรี่ 11.4 ลานคน (รอยละ 20.7) โดยอายุเฉลีย่
ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกคือ 17.8 ป3
องคการอนามัยโลกไดกาํ หนดกรอบอนุสญ
ั ญา
ควบคุมยาสูบ (World Health Organization Framework
Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) รวมทัง้
ไดเสนอกลยุทธตา งๆ เพือ่ ปองกันนักสูบหนาใหมและ
ลดการสูบบุหรี่ของประชาชน เชน การปรับราคาบุหรี่
ใหสูงขึ้น การเพิ่มขนาดขอความเตือนพิษภัยบนซอง
บุหรี่ เปนตน4 ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวา
ดวยการควบคุมยาสูบ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558-2562 ซึง่
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 1) สรางเสริมความ
เขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุม

ยาสูบของประเทศ 2) ปองกันมิใหเกิดผูเสพยาสูบราย
ใหมและเฝาระวังควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ 3) ชวย
ผูเสพใหเลิกใชยาสูบ 4) ควบคุมและเปดเผยสวน
ประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 5) ทําสิ่งแวดลอมใหปลอด
ควันบุหรี่ และ6) ใชมาตรการภาษีและปราบปรามเพือ่
ควบคุมยาสูบ5 การบําบัดรักษาโรคติดบุหรี่หรือการ
ชวยผูเสพใหเลิกใชยาสูบ เปนหนึ่งในหกยุทธศาสตรที่
ถือเปนความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญของผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางสุ ข ภาพ เพราะมี ผู สู บ บุ ห รี่ จํ า นวนไม น อ ยที่ ไ ม
สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดดวยตนเอง เนื่องจากการที่ไมรู
วิธีที่จะเลิกบุหรี่ หรือวิธีจัดการกับอาการถอนนิโคติน
หรือขาดแรงจูงใจที่จะเลิก จากการศึกษาพบวา การให
คําแนะนําโดยบุคลากรทางสุขภาพ เปนวิธีที่สามารถ
เพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได6
การให บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท างโทรศั พ ท เ ป น
วิธกี ารทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวางและมีหลักฐาน
ทางวิชาการวาเปนวิธกี ารชวยใหเลิกบุหรีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ที่ ส ะดวก เข า ถึ ง ได ง า ย ประหยั ด
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม เชน ผูพิการ หรือผูที่อยู
ในชุมชนทีห่ า งไกลสถานบริการ ไมตอ งเสียเวลาในการ
เดินทาง หรือรอรับบริการในคลินิก7,8 และจากการ
ศึกษายังพบอีกวาผูสูบบุหรี่สวนใหญชอบรูปแบบการ
ให คํ า ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท ม ากกว า การพู ด คุ ย แบบ
เห็นหนาตัวตอตัวกับผูใหคําปรึกษา (face-to-face
program)9 สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานทีใ่ หบริการเลิก
บุหรีท่ างโทรศัพทคอื ศูนยบริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท
แหงชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เปนโครงการที่เกิด
จากความรวมมือระหวาง มูลนิธสิ รางสุขไทย กระทรวง
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สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหบริการ
ชวยเหลือการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพททมี่ ปี ระสิทธิผลและ
ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ การบริการของศูนย
บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพทแหงชาติมที งั้ บริการเชิงรุก
(proactive call back services) และเชิงรับ (reactive
services) โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยเปนสําคัญ
ทั้งในเรื่อง วัฒนธรรม ความสามารถในการเขาถึง และ
แหลงทุนสนับสนุน ซึง่ วางแผนใหเกิดระบบการบริการ
และการสงตออยางเปนรูปธรรม ทีจ่ ะใหบริการประชาชน
ไดทั่วประเทศ จัดระบบใหประชาชนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงบริการไดอยางสะดวก ประหยัด และตอเนื่อง
สําหรับทีมผูใหคําปรึกษาตองผานการอบรมทั้งภาค
ทฤษฎีและการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อสามารถใหคํา
แนะนําไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการทําใหผตู ดิ บุหรีเ่ ลิกไดอยางเด็ดขาด
สวนผูท ยี่ งั ลังเลหรือยังไมตอ งการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผูใหคําปรึกษาจะใหขอมูลและกําลังใจในการเลิกสูบ
การรักษาโรคติดบุหรีแ่ ละการสงเสริมใหเลิก
บุหรี่ที่เหมาะสมนั้น ตองพิจารณาปจจัยหลายประการ
เชน ความตัง้ ใจในการพยายามเลิกบุหรี่ จํานวนครัง้ ใน
การพยายามเลิกบุหรี่ การลดหรือเลิกสูบอยางฉับพลัน
และไมมีความเครียด10 ระยะเวลาในการเลิกสูบ การ
สนับสนุนจากครอบครัว และกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ในการเลิกสูบ11 นอกจากนีย้ งั พบวา การรับรูส มรรถนะ
แหงตนในการเลิกสูบบุหรี่ ความวิตกกังวล ระยะเวลา
ทีส่ บู บุหรีม่ วนแรกภายหลังตืน่ นอน จํานวนมวนบุหรีท่ ี่
สูบตอวันและการสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทํานาย
การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นระยะสั้ น ในผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ12
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สามารถทํานายความ
สํ า เร็ จ ในการเลิ ก บุ ห รี่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
โครงการ/โปรแกรมชวยใหเลิกสูบบุหรี่ และบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพยังสามารถใชขอมูลดังกลาว วางแผน
ใหการชวยเหลือผูที่ตองการเลิกสูบไดอยางเหมาะสม
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และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร
สําหรับประเทศไทยพบวามีการศึกษาปจจัยดังกลาวใน
กลุมประชากรตางๆ เชน ปจจัยทํานายการเลิกบุหรี่
ระยะสัน้ ในผูป ว ยเรือ้ รัง12 ปจจัยทํานายการเลิกบุหรีใ่ น
วัยผูใหญ13 เปนตน แตอยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลิกสูบบุหรี่ของผูใช
บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษา
ปจจัยเหลานั้น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
การบริการของ 1600 สายเลิกบุหรี่ ใหมคี ณ
ุ ภาพตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่อศึกษาปจจัยทํานายการเลิกบุหรี่ในผูใช
บริการเลิกบุหรี่ของศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท
แหงชาติที่ระยะเวลา 6 เดือน

μÑÇá»Ã·ÕèÈÖ¡ÉÒ
ตัวแปรตน คัดเลือกจากการทบทวนงานวิจยั
ในอดีตที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สัมพันธกับการเลิกสูบ
บุหรี่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก อายุ ชนิด
บุหรี่ที่สูบ ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ ปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวัน
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกภายหลังตื่นนอน ระดับ
การติดนิโคติน ระดับความตัง้ ใจในการเลิกบุหรี่ ระดับ
ความมัน่ ใจในการเลิกบุหรี่ จํานวนครัง้ ทีไ่ ดรบั การโทร
ติดตามใหกําลังใจ คุณภาพชีวิตมิติดานรางกาย และ
คุณภาพชีวติ มิตดิ า นจิตใจ สําหรับตัวแปรตาม คือ การ
เลิกสูบบุหรีต่ อ เนือ่ ง 6 เดือน ซึง่ หมายถึง การไมสบู บุหรี่
ตอเนื่องกันเปนเวลา 6 เดือน กอนวันเก็บขอมูล

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั แบบสหสัมพันธ
เชิงทํานาย โดยใชขอ มูลทุตยิ ภูมจิ ากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
ผลของการติ ด ตามให คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ ท าง
โทรศัพทตอคุณภาพชีวิตและอัตราการเลิกสูบบุหรี่ใน
ผู ใ ช บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ข องศู น ย บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท าง
โทรศัพทแหงชาติ14 ไดผานการพิจารณาจริยธรรมการ
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วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุม
สหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รหัส
095/2557) กลุมตัวอยางคือผูใชบริการในชวงระยะ
เวลาตัง้ แต 1 กุมภาพันธ ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เปนผูที่ไดรับบริการใหคําปรึกษาตามแนวทางปฏิบัติ
(quit counseling protocol) เปนเวลา 20-40 นาที และ
ไดรับการติดตามใหกําลังใจ (follow up call) จาก
ศูนยฯ อยางนอย 1 ครั้ง จํานวน 194 ราย โดยการ
สัมภาษณทางโทรศัพทตามแบบสอบถามที่ผูวิจัยใน
การศึกษาดังกลาว14 สรางขึ้น ประกอบดวย
1. แบบบันทึกขอมูลทั่วไปและคัดกรอง
การสูบบุหรี่ เปนขอมูลทีไ่ ดจากเวชระเบียนของศูนยฯ
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ปริมาณการสูบบุหรีต่ อ วัน ระยะ
เวลาที่สูบ ระยะเวลาตั้งแตตื่นนอนจนถึงการสูบบุหรี่
มวนแรกของวัน การสูบบุหรี่ขณะเจ็บปวย ชนิดของ
บุหรีท่ สี่ บู ปญหาสุขภาพ การใชบริการเลิกบุหรีด่ ว ยวิธี
การอื่นรวมกับการรับบริการจากศูนยบริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพทแหงชาติ แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ไดสาํ เร็จ
ระดับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ (0-10 คะแนน)
ความมั่นใจการเลิกบุหรี่ (0-10 คะแนน) และจํานวน
ครัง้ ทีไ่ ดรบั การโทรติดตามจากศูนยบริการเลิกบุหรีท่ าง
โทรศัพทแหงชาติ รวมจํานวนทั้งหมด 14 ขอ
2. แบบสัมภาษณการเลิกบุหรี่ ประกอบ
ดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ผูสูบบุหรี่สามารถ
หยุดสูบบุหรี่ไดตอเนื่อง 6 เดือน ลักษณะคําถามแบบ
เลื อ กตอบ จํ า นวนทั้ ง หมด 4 ข อ มี ค า ความเที่ ย ง
(Cronbanch’s alpha coefficient) เทากับ 0.9314
3. แบบสัมภาษณคณ
ุ ภาพชีวติ (12 items
Short Form Health Survey: SF-12) พัฒนาขึ้นโดย
Ware และคณะในป ค.ศ. 199615 มีคาํ ถามทัง้ หมด 7 ขอ
เปนประเภท standard form (recall period 4 สัปดาห)
และเปน version 2 ฉบับภาษาไทย ซึง่ ไดรบั อนุญาตการ
ใช จ ากบริ ษั ท Quality Metric Incorporated
สหรัฐอเมริกา โดยมี License number: QMO25777
แบบสอบถาม SF-12 ครอบคลุมทัง้ 2 มิตหิ ลัก ไดแก
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1) มิตดิ า นกายภาพ (Physical Component Summary-PCS)
และ 2) มิติดานอารมณ (Mental Component Summary-MCS) แปลผลคะแนนโดยใชคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตของคนปกติในสหรัฐอเมริกาเทากับ 50 คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เทากับ 10 เปนเกณฑการพิจารณา มีคา
Cronbanch’s alpha coefficient เทากับ 0.7716

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป คํานวณ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และตัวแปร
แตละปจจัย คํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
แตละปจจัยกับการเลิกสูบบุหรีต่ อ เนือ่ ง 6 เดือน โดยใช
สถิติ chi-square และการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
(logistic regression) แบบ enter ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% confidence interval (CI)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ลักษณะกลุมตัวอยาง
ผูส บู บุหรีท่ ใี่ ชบริการของศูนยบริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพทแหงชาติซึ่งไดรับการใหคําปรึกษาตาม
แนวทางการปฏิบตั ิ สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.7
และรอยละ 10.3 เปนเพศหญิง กลุมตัวอยางมีอายุ
ระหวาง 13-76 ป อายุเฉลีย่ 39.4 ป (SD= 13.4) โดย
เกือบครึง่ หนึง่ เปนวัยผูใ หญตอนตน คือ มีอายุ 25 - 44 ป
(รอยละ 49.5) รองลงมารอยละ 32.0 คือวัยผูใหญ
ตอนกลางอายุ 45-64 ป และรอยละ 15.5 คือเยาวชน
อายุตํ่ากวา 24 ป และกลุมตัวอยางสวนใหญมีโรค
ประจําตัว (รอยละ 63.4) สวนขอมูลเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ สูบบุหรีซ่ กิ าแรต
(บุหรีโ่ รงงาน) (รอยละ 67.5) มีเพียงเล็กนอย สูบบุหรี่
มวนเอง (ยาเสน) (รอยละ 6.2) กลุมตัวอยางสูบบุหรี่
เฉลี่ยวันละ 17 มวน (SD= 10.1) เกือบครึ่งหนึ่งของ
กลุม ตัวอยาง (รอยละ 47.9) สูบบุหรีว่ นั ละ 11 - 20 มวน
กลุมตัวอยางสูบบุหรี่มานาน โดยเฉลี่ย 20.4 ป (SD=
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12.6) รอยละ 20.6 สูบบุหรีม่ าเปนเวลามากกวา 30 ป
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกภายหลังตื่นนอน เมื่อ
พิจารณาระดับการติดนิโคตินโดยใช Heaviness of
Smoking Index (HSI) พบวา กลุมตัวอยางรอยละ
53.6 มีระดับการติดนิโคตินตํ่า และรอยละ 46.4
ติดนิโคตินในระดับสูง นอกจากนี้ กลุม ตัวอยางมีความ
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ตัง้ ใจในการเลิกบุหรีเ่ ฉลีย่ 9.0 (SD= 1.5) และมีระดับ
ความมัน่ ใจในการเลิกบุหรีเ่ ฉลีย่ 8.8 (SD = 1.6 ) หนึง่
ในสี่ของกลุมตัวอยางไดรับการติดตามทั้งหมด 5 ครั้ง
(รอยละ 24.7) รองลงมาคือ 4 ครัง้ , 6 ครัง้ , และ 3 ครัง้
(ร อ ยละ 23.2, 18.0, และ 15.5 ตามลํ า ดั บ )
รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ โรคประจําตัว และขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ลักษณะทั่วไป

จํานวน

รอยละ

172
22

88.7
11.3

30
96
62
6

15.5
49.5
32
3.1

135
64

69.6
30.4

บุหรี่ซิกาแรต

131

67.5

บุหรี่มวนเอง

12

6.2

ทั้งบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง

51

26.3

< 10
11 – 20

74
93

38.1
47.9

21 – 30

17

8.8

> 30

10

5.2

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 24
25 – 44
45 – 64
> 65
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
ชนิดของบุหรี่ที่สูบ

จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน (มวน)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ โรคประจําตัว และขอมูลเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ (ตอ)
ลักษณะทั่วไป
ระดับการติดนิโคติน (Heavy Smoking Index)
ตํ่า (0-1 คะแนน)
ปานกลาง (2-4 คะแนน)
ความตั้งใจในการเลิกบุหรี่
5
6
7
8
9
10
ความมั่นใจในการเลิกบุหรี่
0
5
6
7
8
9
10
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเลิกสูบบุหรี่
ตอเนื่อง 6 เดือน
กลุมตัวอยาง 97 ราย สามารถหยุดสูบบุหรี่
ตอเนือ่ งได 6 เดือน คิดเปนรอยละ 50 เมือ่ เปรียบเทียบ
ลักษณะของกลุมตัวอยางที่สามารถหยุดสูบบุหรี่ตอ
เนือ่ งได 6 เดือน และกลุม ตัวอยางทีไ่ มสามารถหยุดสูบ
บุหรีต่ อ เนือ่ งได 6 เดือน พบวา ผูท สี่ ามารถหยุดสูบบุหรี่
ตอเนื่องได 6 เดือน มีอายุ 25-44 ป (รอยละ 53.6)
สูบบุหรีว่ นั ละ 11-20 มวน (รอยละ 44.3) มีระดับการ
ติดนิโคตินตํา่ (รอยละ 57.7) มีความมัน่ ใจในการเลิก

จํานวน

รอยละ

104
90

53.6
46.4

11
3
16
24
21
119

5.7
1.5
8.2
12.4
10.8
61.3

1
12
8
12
36
28
97

0.5
6.2
4.1
6.2
18.6
14.4
50.0

บุหรี่ 9-10 คะแนน (รอยละ 74.3) ไดรับการโทร
ติดตามใหกําลังใจ 5 ครั้ง (รอยละ 28.9)
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆกับการเลิกสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน ทีละปจจัย
พบวา ระดับความมั่นใจในการเลิกบุหรี่ คุณภาพชีวิต
มิติดานรางกาย และคุณภาพชีวิตดานจิตใจ มีความ
สัมพันธกบั การเลิกสูบบุหรีต่ อ เนือ่ ง 6 เดือนอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติ (p-value < .05) รายละเอียดดังแสดง
ใน ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลิกบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน
ปจจัย

การเลิกสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน
สําเร็จ (n=97) ไมสําเร็จ (n=97)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

อายุ (ป) ( = 39.4, SD = 13.4)
13-24
11
11.3
52
53.6
25-44
45-64
31
32.0
≥65
3
3.1
ชนิดบุหรี่ที่สูบ
72.2
70
บุหรี่ซิกาแรต
6.2
บุหรี่มวนเอง
6
ทั้งบุหรีซิกาแรตและบุหรี่มวนเอง
21
21.6
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ (ป) ( = 20.4, SD = 12.6)
≤ 10
22
22.7
11 – 20
32
33.0
21 – 30
25
25.8
> 30
18
18.6
ปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวัน (มวน) ( = 16.5, SD = 10.1)
< 10
41
42.3
11 – 20
43
44.3
21 – 30
8
8.2
> 30
5
5.2
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกภายหลังตื่นนอน
ภายใน 5 นาที
51
52.6
24
24.7
6 – 30 นาที
มากกวา 30 นาที
22
22.7
ระดับการติดนิโคติน (Heavy Smoking Index) ( = 3.1, SD = 1.3)
ตํ่า (0-3 คะแนน)
56
57.7
สูง (4-6 คะแนน)
41
42.3

19
44
31
3
61
6
30
28
26
21
22
33
50
9
5
62
14
21
48
49

df

χ2

3

2.80

2

2.21

3

2.09

3

1.45

3

5.73

1

1.33

19.6
45.4
32.0
3.1
62.9
6.2
30.9
28.9
26.8
21.6
22.7
34.0
51.5
9.3
5.2
63.9
14.4
21.6
49.5
50.5
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ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลิกบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน (ตอ)
ปจจัย

การเลิกสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน
สําเร็จ (n=97) ไมสําเร็จ (n=97)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ระดับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ ( = 9.0 SD = 1.5)
5-6 คะแนน
5
5.2
9
9.3
16
16.5
24
24.7
7-8 คะแนน
9-10 คะแนน
76
78.3
64
66.0
ระดับความมั่นใจในการเลิกบุหรี่ ( = 8.8; SD = 1.6)
< 5 คะแนน
0
0
1
1.0
5-6 คะแนน
6
6.1
14
14.4
7-8 คะแนน
19
19.6
29
29.9
9-10 คะแนน
72
74.3
53
54.6
จํานวนครั้งที่ไดรับการโทรติดตามใหกําลังใจ ( = 4.0 SD=1.5)
1 ครั้ง
5
5.2
6
6.2
2 ครั้ง
10
10.3
15
15.5
3 ครั้ง
11
11.3
19
19.6
คุณภาพชีวิตมิติดานรางกาย ( = 50.5; SD = 9.1)
≤ 50
25
25.8
38
39.2
> 50
72
74.2
59
60.8
คุณภาพชีวิตมิติดานจิตใจ ( = 54.8; SD = 9.4)
≤ 50
13
13.4
34
35.1
> 50
84
86.6
63
64.9
*p-value<.05

df

χ2

5

10.71

6

12.86*

5

10.47

1

3.97*

1

12.38*

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการเลิกสูบบุหรี่ไดตอเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน
ตัวแปร

β

S.E.

Wald
(X2)

OR (95%CI)

p-value

1.361
.672
.392

0.25 (0.02-2.59)
0.43 (0.06-3.26)
0.55 (0.09-3.51)
1

.243
.412
.531

อายุ
13-24
25-44
45-64
≥65

-1.40 1.199
-.849 1.035
-.589 .941
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการเลิกสูบบุหรี่ไดตอเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน (ตอ)
ตัวแปร

β

S.E.

Wald
(X2)

OR (95%CI)

จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
≤10 มวน
-.115 .923
.015 0.89 (0.15-5.44)
11-20 มวน
-.339 .769
.194 0.71 (0.16-3.22)
21-30 มวน
-.440 .891
.244 0.64 (0.11-3.69)
> 30 มวน
1
ระดับการติดนิโคติน
ตํา่ (0-3 คะแนน)
.196 .511
.147 1.22 (0.45-3.31)
สูง (4-6 คะแนน)
1
ความมั่นใจในการเลิกบุหรี่
.421 .119 12.576 1.52 (1.21-1.92)
จํานวนครั้งในการโทรติดตาม
.334 .119
7.818 1.40 (1.10-1.76)
คุณภาพชีวิตมิติดานรางกาย
-.548 .350
2.453 0.58 (0.29-1.15)
คุณภาพชีวิตมิติดานจิตใจ
-1.20 .395
9.24 0.30 (0.14-0.65)
Constant
-4.40 1.627 7.307
0.012
-2 Log Likelihood = 227.801 Nagelkerke R Square = .255
Cox & Shell R Square = .191 β : regression coefficient S.E. : Standard Error
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆกับการเลิกสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือน หลายปจจัย
โดยใชตัวแปร อายุ จํานวนบุหรี่ที่สูบ ระดับการติด
นิโคติน ความมั่นใจในการเลิกบุหรี่ จํานวนครั้งในการ
โทรติดตาม คุณภาพชีวิตมิติดานรางกาย และคุณภาพ
ชีวิตมิติดานจิตใจเปนตัวแปรตน พบวา ปจจัยในภาพ
รวมสามารถรวมกันทํานายการหยุดสูบบุหรีต่ อ เนือ่ ง 6
เดือนไดถูกตองรอยละ 25.5 (R2 = .255, p<0.05)
และเมือ่ พิจารณาจําแนกในแตละปจจัย พบวา ปจจัยที่
สามารถทํานายการหยุดสูบบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือนได
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ไดแก ความมัน่ ใจในการเลิก
บุหรี่ (OR = 1.52, 95% CI = 1.21-1.92) จํานวน
ครัง้ ในการโทรติดตาม (OR = 1.40, 95% CI = 1.101.76) และคุณภาพชีวิตมิติดานจิตใจ(OR = 0.30,
95% CI = 0.14-0.65) โดยแปลผลไดดังนี้

p-value

.901
.660
.622

.70
.000
.005
.117
.002
.007

ความมั่ น ใจในการเลิ ก บุ ห รี่ พบว า กลุ ม
ตัวอยางทีม่ คี วามมัน่ ใจในการเลิกบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ 1 หนวย
มีโอกาสเลิกบุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือนได เพิ่มขึ้นจากเดิม
1.52 เทา สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่ของผูใหคํา
ปรึกษาของศูนยฯ กลาวคือ เมื่อผูรับบริการโทรเขามา
เพื่อรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาจะใหคําปรึกษาแบบ
เขมขน (intensive counseling) เปดโอกาสใหผูรับ
บริการซักถามขอสงสัย สงผลใหผูรับบริการเกิดความ
มัน่ ใจทีจ่ ะเลิกบุหรี่ เมือ่ ผูร บั บริการเกิดความมัน่ ใจแลว
ก็จะสามารถเลิกบุหรี่ได สอดคลองกับการศึกษาของ
Merchant และคณะ17 พบวา ความมั่นใจในการเลิกสูบ
บุหรี่เปนตัวแปรที่สามารถทํานายการเลิกสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จํานวนครั้งในการโทรติดตาม พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีจํานวนครั้งในการโทรติดตามเพิ่มขึ้น 1
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หนวย มีโอกาสเลิกบุหรีต่ อ เนือ่ ง 6 เดือนได เพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 1.40 เทา กลาวคือการที่ผูใหคําปรึกษาโทรศัพท
ติดตามผูรับบริการในแตละครั้งเปนการใหกําลังใจใน
การเลิกบุหรี่ ปองกันการกลับไปสูบซํา้ และผูร บั บริการ
ไดมีโอกาสสอบถามขอสงสัยจากผูใหคําปรึกษา ซี่ง
เปนการสนับสนุนทางสังคมและสรางความมั่นใจใน
การเลิกบุหรี่อยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ
Wang และคณะ18 ศึกษาความสัมพันธระยะยาวเกีย่ วกับ
ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข อง
กลุมตัวอยาง 3 เดือนหลังออกจากโรงพยาบาล พบวา
การสนับสนุนทางบวกมีความสัมพันธกับการเลิกสูบ
บุหรี่ เชนเดียวกับPapadakis และคณะ19 พบวา กลุม
ตัวอยางที่ไดรับการติดตามใหกําลังใจดวยโทรศัพท
สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จมากกวากลุมที่ไมไดรับการ
ติดตาม 3.1 เทา
คุณภาพชีวติ ดานจิตใจ พบวา กลุม ตัวอยาง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ดานจิตใจเพิม่ ขึน้ 1 หนวย มีโอกาสเลิก
บุหรี่ตอเนื่อง 6 เดือนได เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.30 เทา
สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sales และคณะ20 ทีป่ ระเมิน
ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังการ
เลิกบุหรี่ 12 เดือน ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เมือง
ฟอรทาริซา ประเทศบราซิล พบวา ผูเลิกบุหรี่ไดมี
คะแนนคุณภาพชีวิตดานจิตใจสูงกวาผูเลิกบุหรี่ไมได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับการศึกษาของ
Piper และคณะ21 ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เลิกบุหรี่กับคุณภาพชีวิตหลังเลิกบุหรี่เปนเวลา 1 และ
3 ป พบวากลุม ตัวอยางทีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ดมคี ะแนน
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นทั้งสองชวงเวลาที่ทําการประเมิน
รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 3

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. การชวยเหลือผูใชบริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพทใหเลิกบุหรี่ไดตอเนื่อง ผูใหคําปรึกษาควร
คํานึงถึง ความมั่นใจในการเลิกบุหรี่ จํานวนครั้งของ
การติดตาม และคุณภาพชีวิตมิติดานจิตใจ ไปใชเปน
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แนวทางในการสรางหรือพัฒนารูปแบบการใหบริการ
เลิกบุหรี่และสามารถปองกันการกลับมาเสพซํ้า ซึ่งจะ
สงผลใหผูใชบริการเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ
2. ควรมีการศึกษาการเลิกบุหรีแ่ บบติดตาม
ไปขางหนา (prospective study) ในระยะยาว 1 ป
รวมกับการตรวจทางชีวเคมี ในการยืนยันขอมูลการเลิก
บุหรี่ของกลุมตัวอยาง
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