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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงอัตราการเลิกสูบหรี่ของผู้ที่เข้ารับการรักษาเลิกบุหรี่ที่คลินิกเลิกบุหรี่
โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณาแบบย้อนหลัง (retrospective descriptive study) โดย
ท�ำการศึกษาข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ที่มารับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลศิริราช
ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 ข้อมูลที่ศึกษาจะประกอบด้วยข้อมูลทั่วๆ ไป เช่น อายุ เพศ ระยะเวลา
ที่สูบบุหรี่ คะแนน fagerstrom และข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่คือ เลิกสูบได้หรือไม่ โดยเก็บข้อมูล
ที่ระยะเวลา 4 และ 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน รวมทั้งปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเลิกบุหรี่ เช่น
การเจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย โรคทางจิตเวช สิทธิการรักษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรม
SSPS เวอร์ชั่น 13
ผลการศึกษา ผู้ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่จ�ำนวน 94 ราย พบว่าสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
34 ราย (ร้อยละ 36.2) 35 ราย (ร้อยละ 37.2) 30 ราย (ร้อยละ 31.9) และ 16 ราย (ร้อยละ 17)
เมือ่ วัดทีร่ ะยะเวลา 4 และ 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน ตามล�ำดับ ทีเ่ วลา 12 เดือน มีผทู้ ไี่ ม่สามารถ
ติดต่อได้จ�ำนวน 71 ราย หรือ ร้อยละ 75.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ส�ำเร็จในช่วง 12 สัปดาห์
และ 6 เดือน คือ สิทธิข้าราชการ
สรุป อัตราความส�ำเร็จในการรักษาผู้ติดบุหรี่ของคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 31.9 ที่เวลา 6 เดือนซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับการรักษาในต่างประเทศ และสิทธิข้าราชการ
มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จที่ระยะเวลา 12 สัปดาห์ และ 6 เดือน
ค�ำส�ำคัญ อัตราการเลิกบุหรี่ ปัจจัย
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ABSTRACT
Objectives: 1) Study of smoking cessation rate at smoking cessation clinic, Siriraj hospital.
2) studying about factors that influence smoking cessation.
Methods: This was a retrospective descriptive study of 94 patients who received treatment
at smoking cessation clinic between 2009-2011. Information had been collected from
medical charts include general information such as age, gender, duration of smoking
and Fagerstrom score as well as information about quitting rate at 4 weeks 12 weeks 6
and 12 months and factors that might affect quitting rate such as type of health insurance
or medical illness. Statistical analysis used percentage, mean, standard deviation and
chi-square for identifying factors influened smoking cessation.
Results: There were 94 patients who received treatment at our clinic. Patients remained
smoking free at 4 weeks, 12 weeks, 6 and 12 months were 34 (36.2%), 35 (37.2%),
30 (31.9%) and 16 (17%) respectively. There were 71 patients (75.5%) whom lost follow up
or could not reach by phone. Of 45 patients used civil insurance (covered by
government). Factor influenced smoking assation at 12 weeks and 6 months was civil
insurance coverage.
Conclusion: Outcome of our smoking cessation clinic was similar to other clinics.
Smoking cessation rate at 6 months is 31.9%. Patients who had civil insurance had higher
successful quitting rate at 12 weeks and 6 months.
Keywords: smoking cessation rate, factors
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บทน�ำ

บุหรี่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญปัญหาหนึ่ง
ทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศไทย ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ.2554 คนไทยที่อายุมากกว่า
15 ปี จ�ำนวน 53.9 ล้านราย มีถึง 11.5 ล้านราย (ร้อยละ
21.4) สูบบุหรี่ ในจ�ำนวนนี้ 9.9 ล้านราย (ร้อยละ 18.4)
สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ1 อันตรายจากการสูบบุหรี่มีหลาย
ประการตั้ ง แต่ ก ารป่ ว ยเป็ น โรคถุ ง ลมปอดโป่ ง พอง
ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
หรือ โรคมะเร็งเพิม่ มากขึน้ 2 ดังนัน้ การเลิกบุหรีจ่ ะช่วยลด
ความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้
ที่ ผ ่ า นมาการเลิ ก บุ ห รี่ ด ้ ว ยตนเองโดยไม่ ไ ด้ รั บ
การช่ ว ยเหลื อ ใดๆ นั้ น มี โ อกาสส� ำ เร็ จ น้ อ ยมากคื อ
ประมาณร้อยละ 95 ของผูท้ พี่ ยายามเลิกบุหรีด่ ว้ ยตนเอง
ไม่ประสบผลส�ำเร็จ3 ถึงแม้จะเข้ารับการรักษาปัญหา
ติดบุหรี่อัตราการเลิกได้ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�ำ่ คือ
ผู้ที่ได้รับการรักษาเพียงร้อยละ 24.7 เท่านั้นที่สามารถ
เลิกสูบบุหรี่ได้4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
เช่น เพศชาย มีความตั้งใจที่จะหยุดสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ที่
ไม่ได้มีเมลทอลเป็นส่วนผสม เศรษฐานะ การติดบุหรี่
ระดับต�ำ่ (วัดจากจ�ำนวนบุหรี่ที่สูบ คะแนน Fagerstrom
หรื อ เวลาที่ สู บ มวนแรกหลั ง ตื่ น ) 5,6 ขณะที่ ก ารศึ ก ษา
ในประเทศไทยและมาเลเซี ย พบว่ า จ� ำ นวนมวนที่ สู บ
ความตั้งใจที่จะเลิก มีผลต่อการพยายามที่จะเลิกและ
การเลิกสูบได้ ส่วนปัญหาสุขภาพมีผลต่อการพยายาม
เลิกเท่านั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบคือ อายุมาก และ
ประวัติที่เคยเลิกสูบได้นานกว่า 6 เดือน7
ส�ำหรับการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึง
อัตราความส�ำเร็จของคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล
ศิรริ าช และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ เช่น การเจ็บป่วย
ด้ ว ยโรคทางจิ ต เวชหรื อ โรคทางกาย โดยผู ้ ที่ ม ารั บ
การรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอาจมีความจ�ำเพาะคือ
ผู้ที่มารับการรักษาหลายรายเป็นผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
ทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคถุงลมปอดโป่งพอง หรือ
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โรคของเส้ น เลื อ ดขา มากกว่ า คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ อื่ น ๆ
นอกจากนีย้ งั ศึกษาถึงปัจจัยทีจ่ ำ� เพาะส�ำหรับประเทศไทย
คือ สิทธิการรักษาต่างๆ เช่น สิทธิข้าราชการ บัตรทอง
และประกันสังคม

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
การวิ จั ย ในคนของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช คณะผู ้ วิ จั ย
จะศึกษาและเก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติของผู้เข้ารับ
การรักษาทีค่ ลินกิ เลิกบุหรีข่ องโรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552-2554 ทุกราย (จ�ำนวน 94 ราย) ที่มีระยะ
เวลาครบ 12 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่รับการรักษาจนถึง
วันที่เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษานี้ โดยจะเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ สิทธิการรักษา การที่ผู้ป่วยเคย
พยายามเลิกสูบมาก่อน หรือ การเลิกสูบได้หรือไม่ ระยะ
เวลาที่ผู้เข้ารับการรักษา การได้รับยา การเจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ และ คะแนน Fagerstrom การเลิกสูบได้ที่
ระยะเวลาที่ 4 และ 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน เพื่อน�ำ
มาศึกษาถึงอัตราการเลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จของคลินิกเลิก
บุหรีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลิกส�ำเร็จ
ผู ้ ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ข องโรงพยาบาล
ศิริราช จะได้รับการรักษาต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี และ
พบแพทย์ประมาณ 8-10 ครั้ง ในช่วง 3 เดือนแรกถ้าไม่มี
ข้ อ จ� ำ กั ด ใดๆ (ปั ญ หาการเงิ น หรื อ สุ ข ภาพ) ผู ้ ป ่ ว ย
จะได้รับยากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ทั้ง 3 กลุ่มรวมกัน คือ
1) nicotine gum 2) nicotine patch 3) buproprion
นอกจากนีพ้ ยาบาลยังได้โทรศัพท์ตดิ ตามเป็นระยะๆ เพือ่
สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ระหว่างการรักษา ส�ำหรับยืนยัน
ว่าผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ ใช้วิธีถามจากผู้ป่วยโดยตรง
เมื่อผู้ป่วยมารับการรักษาร่วมกับมีการใช้เครื่องวัดระดับ
ปริมาณของคาร์บอนมอนนอกไซด์ร่วมด้วย ในกรณีที่
ผู้ป่วยไม่มารับการรักษา จะใช้วิธีสอบถามโดยพยาบาล
ทางโทรศัพท์ และถ้าติดต่อไม่ได้ให้ถือว่าผู้ป่วยยังเลิก
สูบบุหรี่ไม่ส�ำเร็จ
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ตัวแปรทีเ่ ป็นผลลัพธ์ (outcome measure)

1. การเลิกสูบได้สำ� เร็จ หมายถึงการทีผ่ ปู้ ว่ ยตอบ
ว่าไม่ได้สูบบุหรี่หรือระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์อยู่ใน
ระดับต�่ำ (ไฟเขียว) ส่วนเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ หมายถึงผู้ป่วย
ที่ตอบว่าสูบบุหรี่อยู่หรือระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์อยู่
ในระดับกลางถึงสูง (ไฟเหลืองหรือแดง) ผู้ป่วยที่เลิกสูบ
ไม่ได้นี้ รวมถึงผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรีเ่ ท่าเดิมตัง้ แต่เข้ารับการรักษา
ผู้ป่วยที่สูบลดลง ผู้ป่วยที่เลิกได้แล้วแต่กลับมาสูบใหม่
ในกรณีทตี่ ดิ ตามผูป้ ว่ ยไม่ได้จะถือว่าผูป้ ว่ ยเลิกสูบไม่สำ� เร็จ
2. ความรุ น แรงของการติ ด บุ ห รี่ วั ด โดยแบบ
สอบถาม fagerstrom เป็นแบบสอบถามที่มีช่วงคะแนน
อยู่ระหว่าง 0-10 โดยคะแนน 7-10 หมายถึงติดบุหรี่มาก
4-6 หมายถึงติดบุหรีป่ านกลาง และ 0-3 ติดบุหรีใ่ นระดับต�ำ่
3. สิ ท ธิ ก ารรั ก ษา ในงานวิ จั ย นี้ จ ะแบ่ ง เป็ น
สิทธิขา้ ราชการและสิทธิทไี่ ม่ใช่ขา้ ราชการ (ประกันสังคม
บัตรทอง และ จ่ายเอง)
4. ตัวแปรอื่นๆ เช่น จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบซึ่งหมายถึง
จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบเมื่อเข้ารับการรักษา ระยะเวลาที่สูบ
การเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวช

วิเคราะห์ทางสถิติ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมวิจัย SPSS
version 13 ในการค�ำนวณค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการเลิก
สูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จใช้สถิติ chi-square โดยผลการทดสอบ
ถือว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อค่า p < 0.05

ผลการศึกษา

ผู ้ ที่ ม ารั บ การรั ก ษาเลิ ก บุ ห รี่ จ� ำ นวน 94 ราย
ส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย 81 ราย (ร้อยละ 86.2) มีอายุระหว่าง
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14-87 ปี อายุเฉลี่ย 49.98 ปี ส่วนใหญ่สูบเป็นเวลา
11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 เป็นกลุ่มติดบุหรี่ปานกลาง
(fagerstrom 4-6) ร้อยละ 50 มีโรคประจ�ำตัวอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง
โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น พบร้อยละ 66 และ
มีผู้ป่วยที่เคยพยายามเลิกบุหรี่มาก่อน 77 คน (ร้อยละ
81.9) (ตารางที่ 1-3) มีผู้ป่วย 17 รายที่ไม่ได้มีการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเลิกสูญบุหรี่ส�ำเร็จ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อั ต ราของการเลิ ก สู บ บุ ห รี่
เมื่อวัดที่ 4 และ 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน คือ 34 ราย
(ร้อยละ 36.21) 35 ราย (ร้อยละ 37.2) 30 ราย (ร้อยละ
31.9) และ 16 ราย (ร้อยละ 17) ตามล�ำดับ ที่เวลา 1 ปี
มีผทู้ ไี่ ม่สามารถติดตามได้สงู ถึง 71 ราย หรือ ร้อยละ 75.5
เมื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้
ส�ำเร็จพบว่า ผู้ที่มีสิทธิข้าราชการจ�ำนวน 45 ราย ร้อยละ
53.3 และ 42.2 สามารถเลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จเมื่อวัดที่เวลา
12 สัปดาห์และ 6 เดือนตามล�ำดับมากกว่าผู้ที่ใช้สิทธิ
การรักษาอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ (P=0.002 และ 0.04
ตามล�ำดับ) แต่ที่เวลา 12 เดือน ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนการเจ็บป่วยเป็นโรคทางกาย
และจิตเวชพบว่าผูท้ มี่ โี รคทางกายสามารถเลิกได้มากกว่า
ผูท้ ไี่ ม่มปี ว่ ยเป็นโรคทางกายอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะยะเวลา
12 สัปดาห์เท่านัน้ (P=0.004) ผูไ้ ม่ปว่ ยเป็นโรคทางจิตเวช
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จได้มากกว่าที่ 4 สัปดาห์
เท่านั้น (p=0.04) ผู้ที่ไม่เคยพยายามเลิกสูบมาก่อน
สามารถเลิกสูบได้มากกว่าผู้ที่เคยเลิกสูบมากก่อน 1 ปี
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p=0.04 ที่ 12 สัปดาห์, p=0.04
ที่ 12 เดือน) ปัจจัยอื่น เช่น จ�ำนวนสูบ ประวัติของ
การเคยเลิกสูบบุหรีส่ ำ� เร็จมาก่อนและระยะเวลาทีส่ บู ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มารับการรักษาเลิกบุหรี่ 94 ราย
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61-80 ปี
มากกว่า 80 ปี
มีโรคทางกาย
มี
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เคยสูบบุหรี่
1-10
11-20
21-30
31-40
41 ปีขึ้นไป

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

81
13

86.2
13.8

5
19
42
25
3

5.3
20.2
44.7
26.6
3.2

62
32

66
34

18
17
28
15
16

19.4
18.2
30.1
16.2
16.1

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับการติดสารนิโคติน ที่ได้จาก Fagerstrom Test
คะแนน Fagerstrom
<4
4-6
7-10

จ�ำนวน (ราย)
28
47
19

ร้อยละ
29.8
50
20.2

ระดับการติดสารนิโคติน
ต�่ำ
ปานกลาง
สูง

ตารางที่ 3 ผลการรักษาผู้ติดบุหรี่ที่ระยะเวลา 4 และ 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน
ระยะเวลา
4 สัปดาห์
12 สัปดาห์
6 เดือน
12 เดือน

สูบเหมือนเดิม
8 (8.5%)
3 (3.2%)
1 (1.5%)
-

สูบลดลง
35 (37.2%)
16 (17.6%)
2 (2.1%)
-

เลิกได้
34 (36.2%)
35 (37.2%)
30 (31.9%)
16 (17%)
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กลับมาสูบใหม่
4 (4.3%)
7 (7.4%)
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ติดตามไม่ได้
17 (18.1%)
40 (42.6%)
57 (60.6%)
71 (75.5%)
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สนทรรศ บุษราทิจ และคณะ

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จที่ระยะเวลาต่างๆ
ปัจจัย

จ�ำนวน
(ราย)

สิทธิ
ข้าราชการ
45
ไม่ใช่ข้าราชการ
49
โรคประจ�ำตัว
มี
62
ไม่มี
32
โรคจิตเวช
มี
29
ไม่มี
75
เคยพยายามเลิก
เคย
77
ไม่เคย
17
เคยเลิกสูบ
เคย
23
ไม่เคย
54
จ�ำนวนสูบ
≤ 10
37
> 10
57
Chi-square, *statistical significance

4 สัปดาห์
ร้อยละ
p

12 สัปดาห์
ร้อยละ
p

6 เดือน
ร้อยละ
p

12 เดือน
ร้อยละ
p

44.4
28.6

0.11

53.3
22.4

0.002*

42.2
22.4

0.04*

22.2
12.2

0.199

38.7
31.3

0.616

48.4
15.6

0.004*

38.7
18.8

0.083

17.7
15.6

1.00

15.8
41.3

0.038*

21.1
41.3

0.102

26.3
33.3

0.558

10.5
18.7

0.399

33.8
47.1

0.302

32.5
58.8

0.042*

28.6
47.1

0.139

13
35.3

0.038*

34.8
47.1

0.902

26.1
35.2

0.435

26.1
29.6

0.753

8.7
14.8

0.714

37.8
35.1

0.786

40.5
35.1

0.593

29.7
33.3

0.714

16.2
17.5

0.867

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่สูบกับอัตราการเลิกสูบได้ส�ำเร็จ วัดที่ระยะเวลา 4 และ 12 สัปดาห์ 6
และ 12 เดือน
ระยะที่เลิกได้
4 สัปดาห์
12 สัปดาห์
6 เดือน
12 เดือน

วิจารณ์

1-10
(ร้อยละ)
22.2
16.7
11.1
0

11-20
(ร้อยละ)
47.1
41.2
41.2
17.6

ผลการรั ก ษาผู ้ ติ ด บุ ห รี่ ที่ ค ลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ข อง
โรงพยาบาลมีอตั ราความส�ำเร็จใกล้เคียงกับต่างประเทศ
คือ ที่เวลา 12 เดือน มีผู้เลิกสูบได้ประมาณร้อยละ 17
ขณะที่การรักษาในต่างประเทศที่ใช้ยาร่วมกับการให้
ค�ำปรึกษามีอัตราความส�ำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 11-345,11-13
ผลการรักษายังสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่

ระยะเวลาสูบ(ปี)
21-30
(ร้อยละ)
32.1
32.1
28.6
21.4

>30
(ร้อยละ)
43.3
53.3
43.3
23.3

P
0.357
0.073
0.0164*
0.18

อัตราการเลิกสูบบุหรีไ่ ด้สำ� เร็จจะน้อยลงเมือ่ เวลานานขึน้ 4
หรือการมีอตั ราการกลับมาสูบใหม่ทคี่ อ่ นข้างสูง อัตราการ
เลิกบุหรีท่ อี่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ทัง้ ในไทยและต่างประเทศแสดง
ให้เห็นว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดที่เลิกยาก และมีอัตรา
การกลับมาสูบใหม่ค่อนข้างสูง ปัญหานี้อาจเป็นเพราะ
บุหรี่เป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย หาซื้อได้ง่าย ซึ่งเป็น
เหมือนกันหมดทัว่ โลก รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากมักไม่มารับ
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การรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่จะรักษาผู้ติดบุหรี่
ให้ส�ำเร็จอาจต้องใช้ความพยายามอย่างสูง นอกจาก
การให้ ย าในขนาดและระยะเวลาที่ เ หมาะสมแล้ ว
ยังจ�ำเป็นมีการให้คำ� ปรึกษาหรือพฤติกรรมบ�ำบัด ร่วมกับ
การติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้โทรศัพท์ติดตาม
หรือการเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของการมารับการรักษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาสูบใหม่
การศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่
ได้ส�ำเร็จ ได้แก่ สิทธิข้าราชการ การมีโรคประจ�ำตัวหรือ
เจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย ไม่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช
รวมทั้ ง ไม่ เ คยพยายามเลิ ก สู บ มาก่ อ น โดยที่ ผ ลของ
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ต ่ อ การเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี
เฉพาะในช่วงแรกๆ ของการรักษา แต่เมื่อวัดที่ระยะ
เวลา 12 เดือน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ส่งผลให้มีความแตกต่าง
ของการเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ รวมทั้งจ�ำนวนบุหรี่ที่สูบ
การที่เคยเลิกสูบบุหรี่มาก่อน ระยะเวลาที่สูบไม่มีผลต่อ
การเลิกได้ส�ำเร็จ
สิง่ ทีแ่ ตกต่างระหว่างการศึกษานีก้ บั การศึกษาอืน่
ในต่างประเทศคือ การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการรักษา
ซึง่ จ�ำเพาะส�ำหรับประเทศไทย ซึง่ สิทธิขา้ ราชการสามารถ
เบิกค่ายา buproprion หรือ varenicline ได้ ดังนั้นผู้ป่วย
สิทธิข้าราชการจึงได้รับยาตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่มีข้อห้าม
ใดๆ ในการรักษา ในขณะสิทธิอื่นๆ การได้รับยานี้หรือ
ไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐานะของผู้ป่วยเอง การศึกษานี้มีผล
สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้นคือ อัตราการเลิกได้ส�ำเร็จ
ของผู ้ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ข ้ า ราชการสู ง กว่ า สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาอื่ น ๆ
โดยเฉพาะในช่วง 12 สัปดาห์ และ 6 เดือน
การที่ผู้ป่วยมีโรคทางจิตเวชอื่น (ที่ไม่ใช่ติดบุหรี่)
ร่วมด้วยนัน้ มีผลท�ำให้อตั ราการเลิกสูบได้สำ� เร็จค่อนข้าง
ต�่ำโดยเฉพาะที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์เมื่อเทียบกับผู้ที่
ไม่ปว่ ยเป็นโรคทางจิตเวช ซึง่ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับ
การศึกษาก่อนๆ ของต่างประเทศ14 แต่เมื่อวัดที่ระยะ
เวลา 12 สัปดาห์ 6 และ 12 เดือน กลับไม่พบว่ามีความ
แตกต่างทางสถิติระหว่างผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชและผู้ที่
ไม่เป็น การทีค่ วามแตกต่างทางสถิตหิ มดไปเป็นเพราะว่า
อัตราการเลิกสูบได้ส�ำเร็จของผู้ป่วยจิตเวชมีแนวโน้ม
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สูงขึ้นซึ่งสวนทางกับผู้ป่วยทั่วไป คือ ถึงแม้อัตราการเลิก
ส�ำเร็จที่ 4 สัปดาห์จะค่อนข้างต�่ำแต่อัตราการเลิกสูบได้
ส�ำเร็จกลับค่อยๆเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.8 เป็น ร้อยละ
26.3 ที่ระยะเวลา 6 เดือน การที่อัตราการเลิกสูบบุหรี่
ได้ ส� ำ เร็ จ เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ นแรกของ
การรักษานี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความส�ำคัญทาง
สถิติหรือไม่ จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อจ�ำกัด

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาย้อนหลัง จึงไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรต่างๆได้ รวมทั้งจ�ำนวนผู้รับการรักษา
ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และการที่มีผู้รับการรักษาจ�ำนวน
มากที่ติดต่อไม่ได้ อาจส่งผลต่อผลการศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาที่เวลา 1 ปี
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