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บทคัดย่อ
		 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์
ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรีข่ องเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ�ำนวน
60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเลิก
สูบบุหรี่ โดยการประยุกต์ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และจัดกิจกรรมตามขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ กิจกรรม
ประกอบด้วยการอภิปรายกลุ่มและการให้ค�ำปรึกษา ส่วนกลุ่มควบคุม ได้รับเอกสารแผ่นพับ
คูม่ อื การเลิกสูบบุหรีด่ ว้ ยตนเอง มีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้สมุด
บันทึกการเลิกสูบบุหรี่ และแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1)ข้อมูลทั่วไป และ
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ประวัติการสูบบุหรี่, 2)การประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, 3)ความสมดุลของการ
ตัดสินใจมีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.83, 4)การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ
0.84, 5)พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลัง
การทดลองในกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติ Paired t-test และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Independence t-test
		 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ความสมดุลของ
การตัดสินใจในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
		 ผลการวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะการให้ค�ำปรึกษา และการใช้ทักษะในการเลิกสูบบุหรี่
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรีข่ องเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ ใช้กับบุคลากรอื่นๆได้
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี/่ ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม/ เจ้าหน้าที่
				 รักษาความปลอดภัย
ABSTRACT
		 The purpose of this quasi-experimental study was to examine the
effectiveness of a smoking cessation program applying the Transtheoretical Model
to the smoking behaviors of security officers in Siriraj Hospital. Sixty male workers
in the security unit were randomly divided into an experimental group (n=30)
and a comparison group (n=30). The experimental group took part in a smoking
cessation program according to their stage of readiness toward changing behaviors. The
experimental group met for group discussion and cessation counseling once a
week for 4 weeks, while the comparison group received only self-help material
for their smoking cessation. Data were collected before the experiment and at the
4th week after the experiment, using individual smoking diaries and questionnaires.
(1)General information & smoking history, 2)Stages of change, 3) Decision balance
have the reliability of the scale was 0.83, 4) Perceived self-efficacy to quit smoking
have the reliability of the scale was 0.84, 5) Smoking cessation behavior have
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the reliability of the scale was 0.80) Compare differences between Mean scores
before and after the experimentation by Paired t-test. Compare differences
Mean scores before and after the experimentation between the control group
by Independence t-test
The results of this study revealed that at the 4th week after the receiving the
counseling, the experimental group had a significantly higher mean score for
decision balance, self-efficacy, and smoking cessation behaviors than before the
experiment, and compared to those in the comparison group (p<0.05).
It is suggested that the smoking cessation program applying the Transtheoretical Model,
especially cessation counseling and cessation skill can change smoking cessation
behaviors in security officers, and should be applied to other groups of smokers
in a smoke-free setting.
KEY WORDS: Smoking cessation/ Stages of change/Security officer
ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย
การสู บ บุ ห รี่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ สุ ข ภาพ
ของผู้สูบบุหรี่ท�ำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย และ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างทีต่ อ้ งรับควันบุหรี่
(วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์, 2546: 53) ปัจจุบันทั่วโลกมี
ผูส้ บู บุหรี่ 1,100 ล้านคน และคาดว่าในอีก 20-30
ปีข้างหน้าจ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง
1,600 ล้านคน และหากอัตราการสูบบุหรีไ่ ม่ลดลง
ในปี 2020 จะท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สูบบุหรี่ถึง 10 ล้านคนต่อปี (รัชนา ศานติยานนท์,
2549: 68) นอกจากนี้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 51
ล้านกว่าคน สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 21 ของประชากร
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ของผูท้ สี่ บู บุหรีม่ จี �ำนวนมากและหาก
ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรีจ่ ะส่งผลต่อ

สุขภาพของผูส้ บู บุหรีโ่ ดยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ในที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองสุ ข ภาพผู ้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
พ.ศ. 2535 ดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการร่วมตักเตือนบุคคล
อื่นๆ ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล หาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังคงมีพฤติกรรม
การสูบบุหรีย่ อ่ มเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการทีจ่ ะว่า
กล่ า วตั ก เตื อ น หรื อ เชิ ญ ชวนบุ ค คลอื่ น ให้ เ ลิ ก
สูบบุหรีไ่ ด้ จากการสุม่ ส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยจ�ำนวน 50 คน พบการสูบบุหรี่ร้อยละ
56 พบว่ า ในกลุ ่ ม นี้ มี ทั้ ง ผู ้ ที่ ไ ม่ เ คยเลิ ก สู บ บุ ห รี่
ผูท้ กี่ ำ� ลังคิดจะเลิกสูบบุหรี่ รวมทัง้ ผูท้ เี่ คยพยายาม
เลิกสูบบุหรี่

Kuakarun Journal of Nursing Vol.19 No.2 July-December 2012

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยส่งเสริมการเลิกสูบ
บุหรีใ่ นเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงและ
คุกคามต่อสุขภาพ ดังนั้นพยาบาลควรมีบทบาท
อย่างยิ่งในการใช้ความรู้ความสามารถมาปรับใช้
ในการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ จึงน�ำทฤษฎีขั้น
ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาประยุกต์ใน
การจัดโปรแกรมการเลิกสูบบุหรีเ่ พือ่ ให้สอดคล้อง
กับความพร้อมของแต่ละบุคคลในการเลิกสูบบุหรี่
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
เลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่อการเลิกสูบบุหรีข่ องเจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลศิริราช
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
เลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรี่ ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสมดุลของการตัดสินใจในการเลิก
สูบบุหรี่		
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเลิกสูบบุหรี่
3. พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
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สมมติฐานทางการวิจัย
1. ภายหลั ง การเข้าร่วมโปรแกรมการ
เลิกสูบบุหรี่โดยการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ กลุ ่ ม
ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ดีกว่าก่อนทดลองในเรือ่ ง
ต่อไปนี้
		 1.1 ความสมดุลของการตัดสินใจใน
การเลิกสูบบุหรี่		
		 1.2 การรั บ รู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่
		 1.3 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
2. ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เลิกสูบบุหรี่โดยการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ กลุ่ม
ทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยดีกว่ากลุ่มควบคุมใน
เรื่องต่อไปนี้
		 2.1 ความสมดุลของการตัดสินใจใน
การเลิกสูบบุหรี่
		 2.2 การรั บ รู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่
		 2.3 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้
ทฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
(Transtheoretical Model หรือ Stages of
change) เป็นทฤษฎีทใี่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลในการส่งเสริมสุข
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ภาพ ซึง่ ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
จะเป็นการจัดแบ่งบุคคลตามความแตกต่างตาม
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละ
ระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะประเมิน
ว่าบุคคลอยู่ในระยะใดของการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตรงกับบุคคลทีอ่ ยูใ่ น
แต่ละระยะนัน้ ๆ ซึง่ ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมได้อธิบายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เป็นไปตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อน
ชั่งใจ (2) ขั้นชั่งใจ (3) ขั้นพร้อมปฏิบัติ (4) ขั้น
ปฏิบัติ และ (5) ขั้นคงไว้ซึ่งพฤติกรรม โดยมีระยะ
เวลาในการประเมินขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามแนวคิดของทฤษฎีนจี้ ะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 10
ประการทีจ่ ะช่วยในการจัดกิจกรรมเพือ่ ผลักดันให้
บุคคลก้าวเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ (Prochaska & Reading, 1994: 99-120) ซึ่ง

ทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีม่ หี ลัก
ฐานเชิงประจักษ์อย่างมากในการน�ำมาใช้ในการ
จัดโปรแกรมเลิกบุหรี่ โดยกล่าวว่า บุคคลมีความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตกต่างกัน
ซึ่งบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆได้ต้องมี
ความตั้ ง ใจและพยายาม ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด การรั บ รู ้ ค วาม
สามารถตนเอง เห็ น ประโยชน์ ข องการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม จึงจะสามารถเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมดังกล่าวได้ การประเมินความตัง้ ใจและ
ความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ของบุคคลร่วมกับ
การให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมตรงกับสภาพ
ปัญหาของบุคคลในแต่ละขัน้ ตอนเป็นสิง่ ส�ำคัญใน
การช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
(Prochaska & Reading, 1994: 99-120) ดัง
แผนภูมิ กรอบแนวคิดการวิจัย
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แผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย
			 ตัวแปรต้น 				
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประกอบด้วย
กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดความสมดุลของการตัดสินใจในการเลิกสูบ
บุหรี(่ ขั้นก่อนชั่งใจและขั้นชั่งใจ)
- กิจกรรมที่ให้เห็นผลดีและประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่ การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
การดูวีดีโอ การเสนอตัวแบบจากชมรมผู้ไร้กล่องเสียง การอภิปรายกลุ่ม
- การใช้ค�ำถามแบบ Pros และ Cons ให้เห็นประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่และผลเสีย
จากการสูบบุหรี่ โน้มน้าวให้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสมดุลของการตัดสินใจในการเลิก
สูบบุหรี่
กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่
(ขั้นชั่งใจขั้นพร้อมที่จะปฏิบัติและขั้นปฏิบัติ)
- ประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความส�ำเร็จด้วยตนเอง ได้แก่
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การฝึกทักษะการเลิกสูบบุหรี่ การจัดการกับตัว
กระตุ้น และการจัดการกับอาการถอนนิโคติน
- การเสนอตัวแบบจาก รปภ. ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นถึงวิธีการที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
- การพูดชักจูงโน้มน้าวในการเลิกสูบบุหรี่จากผู้วิจัย และตัวแบบที่สามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ส�ำเร็จ มีการแนะน�ำวิธีการที่ใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ วิธีเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจาก
การเลิกสูบบุหรี่
- การกระตุ้นทางอารมณ์ ได้แก่ การค้นหาและจัดการกับสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดการ
อยากสูบบุหรี่
- การก�ำหนดเป้าหมาย การให้สัญญาที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยลงสัญญาในใบสัญญาการ
เลิกสูบบุหรี่ และประกาศอิสรภาพในการเลิกสูบบุหรี่
- การให้รางวัลผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จและผู้ที่ลดจ�ำนวนบุหรี่ได้มากที่สุด
- การเสริมแรงให้ก�ำลังใจจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบ
กึ่งทดลอง (quasi-experimental research)
วัดก่อน-หลัง (two group pretest-posttest
design) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โรงพยาบาลศิริราช จ�ำนวน 60 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม
30 คน ซึง่ ในหน่วยรักษาความปลอดภัยได้แบ่งชุด

ตัวแปรตาม

การเลิกสูบบุหรี่
- ความสมดุลของการ
ตัดสินใจในการเลิกสูบ
บุหรี่
- การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเลิก
สูบบุหรี่
- พฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่

การท�ำงานออกเป็น 3 ชุด ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุม่ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ได้ชุดท�ำงานที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม และชุดที่ 2
เป็นกลุม่ ทดลอง หลังจากนัน้ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม โดยน� ำ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาจั บ คู ่
(matched pair) เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
โดยจั ด ให้ ทั้ ง สองกลุ ่ ม มี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นกั น
(Mann, 2001) โดยใช้แบบประเมินระดับนิโคติน
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วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ของ Fagerstrom test for nicotine
dependence (FTND) โดยมีการประเมินคะแนน
ดังนี้ คะแนน 0-2 ติดนิโคตินระดับต�ำ่ คะแนน 3-4
ติดนิโคตินระดับปานกลาง คะแนน 5-10 ติด
นิโคตินระดับสูง (พิชัย แสงชาญชัย, 2553: 17)
ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 30 คน โดยมีเกณฑ์
การคัดเข้าและเกณฑ์คัดออก ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. เพศชายอายุ 20-60 ปี
2. ท�ำแบบประเมินขัน้ ตอนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่แล้วอยู่ในระยะใดระยะหนึ่ง ดังนี้ คือ
ระยะก่อนชั่งใจ หรือระยะชั่งใจ หรือระยะพร้อม
ปฏิบัติ หรือระยะปฏิบัติ
3. ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มตลอดระยะเวลาของ
โปรแกรม 8 สัปดาห์
เกณฑ์การคัดออก
1. ท�ำแบบประเมินขัน้ ตอนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่แล้วอยู่ในระยะคงไว้ซึ่งพฤติกรรม
2. ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยรั ก ษาความ
ปลอดภัยน้อยกว่า 3 เดือน
3. ไม่อยู่ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ศึกษา 8
สัปดาห์
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท�ำงานในสถานที่
เดี ย วกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นของกลุ ่ ม
ตัว อย่า ง ผู้วิจัยจึงได้ท�ำ การเก็บข้อมูลในกลุ ่ม
ควบคุมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยกลุม่ ควบคุม
ได้รับการแจกแผ่นพับและคู่มือการเลิกสูบบุหรี่
ด้วยตนเอง หลังจากนัน้ เก็บข้อมูลและให้โปรแกรม
การเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลองเป็นระยะเวลา 8

สั ป ดาห์ กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมการเลิ ก
สู บ บุ ห รี่ โ ดยการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรม 4 ครั้ง
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย
ก่อนเริ่มกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัย
แนะน�ำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
อธิ บ ายขั้ น ตอนในการท� ำ วิ จั ย ในกลุ ่ ม ทดลอง
จ� ำ แนกกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามทฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเพื่ อ ประเมิ น ขั้ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแต่ละ
บุคคลด้วยแบบสอบถามก่อนการทดลอง (Pre-test)
จากนั้นแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตามขั้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อจัด
กิจกรรมตามขั้นของแต่ละบุคคล และนัดหมาย
ผู้ที่อยู่ในขั้นก่อนชั่งใจในสัปดาห์ที่ 1 กรณีที่กลุ่ม
ทดลองไม่ได้อยูใ่ นระยะที่ 1 ให้รอเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์
สั ป ดาห์ ที่ 1 ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในกลุ ่ ม
ทดลองที่อยู่ในขั้นก่อนชั่งใจ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
โดย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารพิษ
ในบุหรี่ การดูวิดีโอ แจกแผ่นพับการเลิกสูบบุหรี่
การใช้ ตั ว แบบจากชมรมไร้ ก ล่ อ งเสี ย ง การ
อภิปรายกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น จากนัน้
ประเมินการก้าวผ่านโดยใช้แบบสอบถามประเมิน
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2 วันก่อนเริ่มกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 กลุ่มทดลอง
ที่สามารถก้าวผ่านไปยังขั้นชั่งใจผู้วิจัยนัดหมาย
การท�ำกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ส่วนผู้ที่ยังไม่ก้าว
ผ่านผู้วิจัยให้ค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคล คนละ 15
นาที
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สั ป ดาห์ ที่ 2 ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในกลุ ่ ม
ทดลองทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ชัง่ ใจ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง โดย การ
วิเคราะห์ตนเองเกีย่ วกับอุปสรรค อาการทีเ่ กิดจาก
การเลิกสูบบุหรี่ เสนอตัวแบบโดยเพือ่ นร่วมงานที่
เลิกสูบบุหรี่ได้พูดชักจูงโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรี่ จากนั้นประเมินการก้าวผ่านโดย
ใช้แบบสอบถามประเมินขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 2 วันก่อนเริ่มกิจกรรมใน
สัปดาห์ที่ 3 กลุ่มทดลองที่สามารถก้าวผ่านไปยัง
ขั้นพร้อมปฏิบัติ ผู้วิจัยนัดหมายการท�ำกิจกรรม
ในสัปดาห์ที่ 3 ส่วนผู้ที่ยังไม่ก้าวผ่านผู้วิจัยให้
ค�ำปรึกษารายบุคคล คนละ 15 นาที
สั ป ดาห์ ที่ 3 ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในกลุ ่ ม
ทดลองที่อยู่ในขั้นพร้อมปฏิบัติ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
โดยท�ำกิจกรรมกระตุน้ ให้กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรม
ในการเลิกสูบบุหรี่โดยอภิปรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็น ก�ำหนดวิธีในการเลิกสูบบุหรี่ ก� ำหนด
เป้าหมายการให้ค�ำสัญญาและประกาศอิสรภาพ
ของตนเองในการเลิ ก สู บบุ ห รี่ พร้ อ มทั้ งให้ ทิ้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสูบบุหรี่ และการฝึก
ปฏิบัติทักษะในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น ทักษะการ
ปฏิเสธ การยับยั้งชั่งใจ การจัดการสิ่งกระตุ้น
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น จากนัน้ ประเมิน
การก้าวผ่านโดยใช้แบบสอบถามประเมินขัน้ ตอน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 2 วันก่อน
เริ่มกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลองที่สามารถ
ก้าวผ่านไปยังขั้นปฏิบัติ ผู้วิจัยนัดหมายการท�ำ
กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 ส่วนผูท้ ยี่ งั ไม่กา้ วผ่านผูว้ จิ ยั
ให้ค�ำปรึกษารายบุคคล คนละ 15 นาที
สั ป ดาห์ ที่ 4 ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในกลุ ่ ม
ทดลองที่อยู่ในขั้นปฏิบัติ โดยให้เจ้าหน้าที่รักษา
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ความปลอดภัยปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ โดย
การใช้ตวั แบบภายในกลุม่ ทีส่ ามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้
การเสริมแรงให้ก�ำลังใจ การวิเคราะห์อุปสรรคใน
การเลิกสูบบุหรี่ การอภิปรายกลุม่ ร่วมหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
หลังสิ้นสุดกิจกรรม 4 สัปดาห์ (สัปดาห์
ที่ 8) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล (Post-test) ด้วย
แบบสอบถามชุดเดิม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ได้แก่
ประวัติการเริ่มสูบบุหรี่ เหตุจูงใจในการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ระดับการติด
สารนิโคติน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ ความถี่ใน
การสูบบุหรี่ ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่
วิธพี ยายามเลิกสูบบุหรี่ และสาเหตุทที่ ำ� ให้เลิกสูบ
บุ ห รี่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ เป็ น แบบเลื อ กตอบและเติ ม
ข้อความ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประเมินขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบตัวเลือก 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
สมดุลของการตัดสินในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นข้อ
ค�ำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 20 ข้อโดยสร้าง
ตามแบบวั ด ของ Likert’s Scale เป็ น มาตร
ประมาณค่า 5 อันดับ ลักษณะข้อความด้านบวก
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และข้อความด้านลบโดยให้เลือกตอบเพียง 1 ตัว
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสมดุลของ
เลือก มีค่าความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) การตัดสินในการเลิกสูบบุหรี่มีค่า CVI = 0.82
เท่ากับ 0.83
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความ ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่มีค่า CVI = 0.88
แบบสอบถามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
สามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นข้อ
ค�ำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�ำนวน 15 ข้อ โดยสร้าง มีค่า CVI = 0.83
ตามแบบวั ด ของ Likert’s Scale เป็ น มาตร
ประมาณค่า 5 อันดับ ลักษณะข้อความด้านบวก
และข้อความด้านลบโดยให้เลือกตอบเพียง 1 ตัว
เลือก มีค่าความเที่ยงของแบบวัด (Reliability)
เท่ากับ 0.84

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เลิ ก สู บ บุ ห รี่ เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
จ�ำนวน 15 ข้อ 2 ตัวเลือก โดยให้เลือกตอบเพียง
1 ตัวเลือก เป็นมาตราประมาณค่า 2 ระดับ คือ
มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.80
แบบบันทึกการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ น แบบบั น ทึ ก รายวั น ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วยช่องตารางวันที่ การสูบหรือไม่สูบ
บุหรี่ จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน เหตุผลที่
สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
ผูว้ จิ ยั น�ำเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมของ
ข้อค�ำถาม แล้วน�ำมาหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ
ผลการตรวจความตรงตามเนื้อหา (Content
validity) ได้ผลดังนี้
แบบสอบถามประเมิ น ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีค่า CVI =
0.89

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ประกอบ

ด้วย
		 1. โปรแกรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข อง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
			 - แผนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ ที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้น
			 - การอภิปรายกลุ่ม
			 - การใช้ตัวแบบ
			 - การฝึกปฏิบัติทักษะในการเลิก
สูบบุหรี่ - การเสริมแรงให้ก�ำลังใจ
		 2. สื่ อ ประกอบการสอน ได้ แ ก่
เอกสารแผ่นพับ คู่มือในการเลิกสูบบุหรี่ วีดีโอ
โปสเตอร์ แบบบันทึกการสูบบุหรี่ กล้องถ่ายรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS และสถิติที่ใช้ มีดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์
ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ย ความสมดุลของการตัดสินในการ
เลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
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ก่อนและหลังการทดลองในกลุม่ เดียวกันด้วยสถิติ
Paired t-test
3. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ย ความสมดุลของการตัดสินในการ
เลิ ก สู บ บุหรี่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Independence t-test
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทัว่ ไปและข้อมูลเกีย่ วกับ
ประวัติการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โรงพยาบาลศิรริ าช ในกลุม่ ทดลองมีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส
ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 53.3 จบการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 70 มีรายได้เฉลีย่ 5,000
-7,000 บาท/เดือน ร้อยละ 50.0 มีประวัติการสูบ
บุหรี่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.7 สูบบุหรี่วันละน้อย
กว่า 10 มวน ร้อยละ 73.3 สูบบุหรี่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ7 วัน ร้อยละ 53.3 มีเหตุจูงใจที่ท�ำให้
เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากทดลอง ร้อยละ 56.7 ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 67.7 เคยเลิกสูบบุหรี่โดยพบว่า
จ�ำนวนครัง้ ในการเลิกสูบบุหรีม่ ากสุด คือ น้อยกว่า
3 ครั้ง ร้อยละ 56.7 เคยเลิกสูบบุหรี่ครั้งล่าสุด 6
เดือนขึ้นไป ร้อยละ 43.3 โดยเลิกสูบบุหรี่ได้นาน
ที่สุดน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 36.3 สาเหตุที่เคย
เลิกสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.3 คือ กลัว
อันตรายของบุหรี่ สาเหตุที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้
ร้อยละ 40.0 คือ จิตใจไม่เข้มแข็งพอ วิธีการเลิก
สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.7 ค่อยๆ ลดจ�ำนวน

97

มวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน เหตุจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่
ครั้งนี้ ให้เหตุผลว่ากลัวอันตรายจากบุหรี่ ร้อยละ
53.3 ระดับความรุนแรงของการติดสารนิโคติน
ส่วนใหญ่ติดสารนิโคตินระดับปานกลาง ร้อยละ
46.7
กลุ่มควบคุม มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
ร้อยละ 36.7 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 70
มีรายได้เฉลี่ย 5,000 -7,000 บาท/เดือน ร้อยละ
53.3 มีประวัตกิ ารสูบบุหรี่ 10 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 60.0
สูบบุหรี่วันละน้อยกว่า 10 มวน ร้อยละ 66.7
ส่วนใหญ่สบู บุหรีน่ อ้ ยกว่าสัปดาห์ละ7 วัน ร้อยละ
46.7 เหตุจูงใจที่ท�ำให้เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยาก
ทดลอง ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.3
เคยเลิกสูบบุหรี่โดยพบว่าจ�ำนวนครั้งในการเลิก
สูบบุหรี่มากสุด คือ น้อยกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 53.3
เคยเลิกสูบบุหรี่ครั้งล่าสุด 6 เดือนขึ้นไป ร้อยละ
36.7 โดยเลิกสูบบุหรีไ่ ด้นานทีส่ ดุ น้อยกว่า 1 เดือน
ร้อยละ 36.7 สาเหตุที่เคยเลิกสูบบุหรี่ส่วนใหญ่
ร้อยละ 40.0 คือ ครอบครัวขอร้องให้เลิกสูบ
สาเหตุที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ร้อยละ 56.7 คือ
จิตใจไม่เข้มแข็งพอ วิธีการเลิกสูบบุหรี่ส่วนใหญ่
ร้อยละ 43.3 ค่อยๆ ลดจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อ
วัน เหตุจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ครั้งนี้ ส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่ากลัวอันตรายจากบุหรี่ ร้อยละ 40.0
ระดับความรุนแรงของการติดสารนิโคตินส่วนใหญ่
ติดสารนิโคตินระดับปานกลาง ร้อยละ 43.3
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ่ ม
ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ในด้ า น อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และประวัตกิ าร
สูบบุหรี่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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2. การประเมินขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
กลุม่ ทดลอง ในสัปดาห์ที่ 1 ส่วนใหญ่มขี นั้
ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนการทดลอง
ในระยะพร้อมปฏิบัติ คือ ร้อยละ 33.3 สัปดาห์ที่
2 อยู่ในระยะชั่งใจมากที่สุด ร้อยละ 46.7 สัปดาห์
ที่ 3, 4 และ 8 อยู่ในระยะพร้อมที่จะปฏิบัติมาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 53.3 ร้อยละ 56.7 ร้อยละ 63.3 ตาม
ล�ำดับ
กลุ ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ มี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (สัปดาห์ที่ 1) อยู่ในขั้น
ชัง่ ใจและขัน้ พร้อมปฏิบตั ิ ร้อยละ 30.0 ในสัปดาห์
ที่ 8 ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นพร้อมปฏิบัติ ร้อยละ 33.3
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มทดลองและ

กลุม่ ควบคุมก่อนการทดลอง พบว่า ไม่มคี วามแตก
ต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมภายหลัง
การทดลอง พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
3. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
ภายในกลุ ่ ม ทดลองก่ อ นและหลั ง การได้ รั บ
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความสมดุล
การตัดสินใจในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ และ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่หลังเข้าร่วมโปรแกรม
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) รายละเอียด
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ภายในกลุ ่ ม ทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเลิก
สูบบุหรี่
ตัวแปร
ความสมดุลของการตัดสินใจในการ
เลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลิก
สูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
p-value<0.05

*

S.D.

t

df

p-value

65.80
74.87

4.66
3.71

12.99

29

0.000*

46.57
53.20

4.62
5.56

10.05

29

0.000*

7.23
10.30

3.01
3.20

10.53

29

0.000*
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4. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลังการได้รับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ความสมดุลการตัดสินใจใน
การเลิกสูบบุหรี่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
ไม่แตกต่างกัน

ภายหลั ง การทดลอง กลุ ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความสมดุลการตัดสินใจในการเลิก
สูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เลิ ก สู บ บุ ห รี่ และพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม
		 การเลิกสูบบุหรี่
ตัวแปร
ความสมดุลของการตัดสินใจในการ
เลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
S.D.

กลุ่มควบคุม
S.D.

t

df

p-value

65.80
74.87

4.66
3.71

65.60
66.93

5.51
5.85

0.15
6.27

58
58

0.880
0.000*

46.57
53.20

4.62
5.56

45.13
47.07

4.29
5.27

1.25
4.23

58
58

0.218
0.000*

7.23
10.30

3.01
3.20

7.27
7.40

3.31
3.19

0.41
3.52

58
58

0.968
0.001*

p-value<0.05

*

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประสิทธิผลของ
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยโรงพยาบาลศิริราช สามารถท�ำให้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความสมดุลของการตัดสิน
ใจในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่ หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง
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และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ทั้งนี้อธิบายได้ว่าการประยุกต์ทฤษฎีขั้น
ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีไ่ ด้มกี ารประเมิน
ความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ของแต่ละบุคคล
ตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
น�ำกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน 10 ประการ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับความ
พร้อมในแต่ละบุคคล ได้แก่ การจัดกิจกรรมทีส่ ร้าง
ความตระหนักต่ออันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยให้
ข้อมูลเกีย่ วกับสารพิษ โรคและอันตรายทีเ่ กิดจาก
การสูบบุหรี่ ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่ โดยการ
บรรยายจากผูว้ จิ ยั การชมวีดโี อ การเสนอตัวแบบ
จากชมรมไร้กล่องเสียง การอภิปรายกลุ่มแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้กลุ่มทดลองเห็นถึงโทษและ
ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่ ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ จากนั้น ให้กลุ่มทดลอง
ได้พฒ
ั นาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
เลิกสูบบุหรี่ โดยการเสนอตัวแบบจากเพื่อนร่วม
งานทีส่ ามารถเลิกบุหรีส่ ำ� เร็จพร้อมทัง้ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ เกีย่ วกับปัญหาอุปสรรคจากการเลิก
สูบบุหรี่ จากนั้นส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการ
เลิกสูบบุหรี่ โดยการฝึกปฏิบัติทักษะการเลิกบุหรี่
การก�ำหนดเป้าหมายวิธีการปฏิบัติตัวในการเลิก
สู บ บุ ห รี่ การให้ สั ญ ญาประกาศตั ว ในการเลิ ก
สูบบุหรี่ รวมถึงการทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการ
สูบบุหรี่ ผู้วิจัยกระตุ้นให้กลุ่มทดลองปฏิบัติตัวใน
การเลิกสูบบุหรี่ โดยการเสริมแรงให้กำ� ลังใจ กล่าว
ชมเชยผูท้ สี่ ามารถเลิกบุหรีแ่ ละผูท้ ลี่ ดจ�ำนวนมวน
บุหรี่ได้ รวมทั้งให้ตัวแทนในกลุ่มที่สามารถเลิก

บุหรีไ่ ด้ บอกถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ วั การแก้ไขอุปสรรค
ที่เกิดระหว่างการเลิกเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้
ก�ำลังใจกับผู้ที่ยังเลิกไม่ได้ ทั้งนี้ในผู้ที่ไม่ก้าวผ่าน
ในแต่ ล ะระยะของขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ผู้วิจัยได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
เลิกสูบบุหรี่โดยให้ค�ำปรึกษารายบุคคล ท�ำให้มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากขั้นก่อนชั่งใจไปสู่
ขั้นชั่งใจ จากขั้นชั่งใจไปสู่ขั้นพร้อมปฏิบัติ และ
จากขั้นพร้อมปฏิบัติไปสู่ขั้นปฏิบัติได้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ปิยมาศ สวนกูล (ปิยมาศ สวน
กูล, 2552: 50-86) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
ส่ ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
กลุ่ม การใช้ตัวแบบ การระดมความคิด อภิปราย
ปัญหา ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติตัว การกระตุ้นและ
ติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ ผลการทดลองพบว่า
กลุม่ ทดลองมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ รีฟ คาลาโบร และอดัม แมคเนล
(Reeve Calabro & Adams-McNeill, 2000:
163-169) พัฒนาโปรแกรมการอดบุหรี่ในคลินิก
พยาบาลเวชปฏิบัติ โดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเป็นแนวทางในการจัดกลุม่
ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังไม่คิดจะ
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เลิกสูบบุหรี่ กลุ่มที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ และกลุ่มที่
พร้อมจะเลิกสูบบุหรี่ และเปรียบเทียบประสิทธิผล
การดูแล ให้ค�ำแนะน�ำอย่างเป็นขั้นตอน กับการ
ให้คำ� แนะน�ำตามปกติ การให้คำ� แนะน�ำอย่างเป็น
ขั้ น ตอนประกอบด้ ว ย การให้ ค� ำ แนะน� ำ สั้ น ๆ
รายบุ ค คล การเสริ ม แรง การก� ำ หนดวั น เลิ ก
สูบบุหรี่ การให้คำ� ปรึกษารายบุคคล ผลการศึกษา
พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมผู้ป่วยมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เช่น จากการทีไ่ ม่เคยคิดจะเลิกสูบ
มาเป็นการเริ่มคิดจะเลิกสูบบุหรี่
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบทบาทพยาบาล ควรน�ำแนวทาง
ที่ได้จากผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการช่วย
เหลือผูท้ มี่ ารับบริการ และบุคลากรในโรงพยาบาล
โดยซักประวัติการสูบบุหรี่ เพื่อสอบถามระดับ
ความพร้อมของการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทั้งแนะน�ำ
ให้ค�ำปรึกษาตามความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่
ของผู้มารับบริการ

101

2. ด้านการศึกษา ควรน�ำโปรแกรมนี้
ไปใช้ในการอบรม ให้ความรู้ และฝึกทักษะการให้
ความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสนับสนุน
ให้ พ ยาบาล มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ รวมทั้ ง พั ฒ นา
ศักยภาพในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่
3. ด้านบริการ ควรสนับสนุนการเข้าถึง
คลินกิ เลิกบุหรี่ของบุคลากรและผู้ที่ตอ้ งการเลิก
สูบบุหรี่ โดยมีการประชาสัมพันธ์แหล่งประโยชน์
จัดให้มีบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลให้
แก่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
4. ด้านการวิจัย ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม
มีกลุม่ ทดลองทีย่ งั คงอยูใ่ นขัน้ ชัง่ ใจ แม้วา่ ผูว้ จิ ยั ให้
ค�ำปรึกษารายบุคคล ในกลุ่มนี้ พบว่า มีการติด
นิ โ คติ น ในระดั บ รุ น แรง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาราย
บุคคลยังไม่เพียงพอ ควรได้รับการรักษาด้วยยา
ควบคู่ไปด้วย
5. ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการศึ ก ษา
อย่ า งน้ อ ย 6 เดื อ นเพื่ อ ดู ค วามคงทนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มากขึ้น ตามทฤษฎี
ขั้ น ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

102

วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

เอกสารอ้างอิง
ปิยมาศ สวนกูล. (2552). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่
ของทหารเกณฑ์ในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎ์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิชัย แสงชาญชัย. (2553). การสัมภาษณ์เพื่อตรวจประเมินการติดบุหรี่. ใน: สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา,
(บรรณาธิการ). คูม่ อื การรักษาโรคติดบุหรี่ (หน้า 24). กรุงเทพฯ: เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ.
วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ. (2546). แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการรักษาผู้ติดบุหรี่. กรุงเทพฯ:
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
รัชนา ศานติยานนท์. (2549). พิษภัยบุหรี่. ใน: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, (บรรณาธิการ). ต�ำราวิชาการ
สุขภาพ การควบคุมการบริโภคยาสูบ (หน้า 68). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.).
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2550). สรุปการส�ำรวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550 . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก.
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/smokeExe_50.pdf.
(สืบค้นวันที่ 12 กันยายน 2552)
Mann, P. S. 2001). Introductory statistics. New York: John Wiley and Sons.
Prochaska, J.O., & Reading, C.A. (1994). The Transtheoretical model and stages of change.
In Glanz, K., Rimer,B., Lenis,F.B. (5th .ed.pp.99-120). Health behavior and health
education: Theory research and practice. California, San Fancisco: Jossey-Bass.
Reeve, K., Calabro, K., & Adams-McNeill, J. (2000). Tobacco Cessation Intervention in a
Nurse Practitioner Managed Clinic. Journal of the American Academy of Nurse
Practitioners, 12(5), 163-169. Retrieved Jun 18 2010, form PubMed Database.

