P203 : ผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.
ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจ ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563
สุดาลักษณ์ ชานาญเวช
รพ.สต.โคกเจริญ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุผลสาเร็จของการเลิกบุหรี่ของผู้สมัค รใจเลิ ก บุ ห รี่ ใ น
ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึ ก ษารู ป แบบ Action research
เก็บข้อมูลโดยใช้ “” ตาบลโคกสาร อาเภอชานมาน จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562
ถึง 30 เมษายน 2563 เป้าหมายผู้สมัครใจ จานวน 63 โดยใช้ ”แบบบาบัดและติดตามการเลิ ก บุ ห รี่ แ บบง่ า ย
อานาจเจริญ 4 ส.ปี2560-2562 ประกอบด้ ว ย 6 ขั้ นตอน คื อ การซั ก ประวั ติ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ,การประเมิ น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่,การแนะนาเลิก 4 ส.,การประเมินการเลิ ก บุ ห รี่ ,การบ าบั ด โดยใช้ ห ลั ก 4 ล.และการ
ติดตามช่วยการเลิกบุหรี่ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้ที่สูบบุหรี่มากจากการคัดกรองและสมัครใจเลิกบุหรี่ จานวน 63
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ “แบบบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริ ญ 4 ส.ระหว่ า งเดื อ น
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสถิติที่ใช้ คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้เมื่อครบ 1 เดือน และ 3 เดือน มี ส าเหตุ จู ง
ใจในการเลิกบุหรี่เพื่อลูก มีการเลือกเลิกบุหรี่ทัน พร้อมลั่นวาจากับลูกเพื่อเป็นพยานในการเลิกบุหรี่ วิธีการเลิก
เลือกแบบวิธีหักดิบและร้องขอยาอมหญ้าดอกขาวเป็นการทนแทนเมื่อมีอาการอยากสูบบุหรี่ มีเจ้าหน้าที่ รพ.
สต.และ อสม.เป็นผู้ช่วยติดตามโดยกาหนดสถานที่บาบัดคือ รพ.สต.และบ้านผู้บาบัด มีช่องทางการติดตาม 2
ช่องทาง คือ 1.การโทรศัพท์ติดตามต่อเนื่ อง 2.การให้ อสม.ลงติ ด ตามที่ บ้ า นผู้ บ าบั ด โดยติ ด ตามในช่ ว งที่
ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เคยสูบบุหรี่ ผลการติดตามครบ 1 เดือน ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ๆ ได้ ร้อยละ 59.3 ติ ด ตามครบ
3 เดือน เลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 64.4 คน และผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้กลับมาสู บใหม่ เนื่องจาก
สาเหตุไปดื่มเหล้าเมา,และลืมตัวกลับไปสูบใหม่ ดังนั้นการใช้ ”แบบบาบัดและติดตามการเลิ ก บุ ห รี่ แ บบง่ า ย
อานาจเจริญ 4 ส. ปี 2560-2562” ทาให้เกิดผลการบาบัดและช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนได้จึงควรนาไปประยุกต์ใ ช้
กับสถานบริการใกล้เคียงในพื้นที่ต่อไป

บทนา
องค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2573 จะมีประชากรโลกตายเนื่ อ งจากโรคที่ เ กิ ด
จากการบริโภคบุหรี่ปีละ 8 ล้านคน (GCTR,2008) และจะมีผู้เสี ย ชี วิ ต มากกว่ า 600,000 คน เนื่ อ งจากการ
สัมผัสควันยาสูบมือสอง (WHO,2011) การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบยัง ขาดความเข้ ม แข็ ง
โดยผลการศึกษา พบว่า การขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี และการวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ยังคงอยู่และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (บุปผา ศิริรัศมี,2554) การสูบบุหรี่มีโทษต่อร่างกายหลายด้านด้วยกัน นามาซึ่งโรคร้ายต่า งๆ
หลากหลายที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ไม่ใช่เพียงผู้ที่สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ เพราะคนรอบข้ า งเองก็
ได้รับโทษไม่น้อยเช่นกันในควันบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เป็ นหนึ่ ง ในโรคร้ า ยคร่ า ชี วิ ต ให้ ถึ ง แก่
ความตายได้ และกลายเป็นปัญหาหลักๆ ในการสูญเสียประชากรของสังคม นอกจากโรคมะเร็งก็ ยั ง มี โ รคร้ า ย
อื่นๆ ที่เกิดจากควันบุหรี่ได้เช่นกัน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง อีกทั้งยัง เพิ่ ม ความถี่ ค วาม
รุนแรงให้กับอาการหอบหืด และภาวะตายฉับพลันในทารกแรกเกิดโทษของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น ควันบุ ห รี่
มือหนึ่ง ควันบุหรี่มือสอง และควันบุหรี่มือสาม ควันบุหรี่มือหนึ่งคือควันที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง ควัน
บุหรี่มือสองคือควันที่ผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทาให้ผู้ที่อยูโ่ ดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับ
สารพิษ ส่วนควันบุหรี่มือสามเป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์สิ่งของเสื้อผ้าและวัตถุอื่นๆทา
ให้ ส ารพิ ษ เกาะติ ด อ ยู่ ใ นสภาพ แวดล้ อ ม (https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/
article/โทษของบุหรี่-มีผลต่อสุขภาพ)
จากการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ของพื้นที่ตาบลโคกสาร ในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 คัดกรองได้
ร้อยละ 93.85 พบสูบบุหรี่ร้อยละ 30.45 เข้าสู่บาบัดร้อยละ 81.70 เลิกสูบบุหรี่ 1 เดือน ร้อยละ 9.56 เลิ ก ได้
3 เดือน ร้อยละ 0.54 และเลิกได้ 6 เดือนร้อยละ 0.40 เลิกได้ 1 ปี ร้อยละ 0.1 ซึ่งยังต่าอยู่ บ่ ง ชี้ ว่ า ยั ง มี ค วาม
เสี่ยงต่อการป่วยโรคต่างๆ ทั้งผู้สูบและไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดรูปแบบการช่วยบ าบั ด บุ ห รี่ ขาดการ
ติดตามที่ต่อเนื่อง ในปี 2563 ได้มีการคัดกรองการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ นไป คั ด กรองได้ ร้อ ยละ
94.35 พบผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 30.74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกเจริญจึงได้นารูปแบบการช่ว ยบ าบั ด บุ ห รี่ 4 ส. ของฝ่ า ยงาน
ควบคุมและป้องกันโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ มาดาเนินการช่วยเลิกและติ ด ตามการเลิ ก
บุหรี่ ในปี 2563

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการบาบัดและติดตามช่วยเลิกบุหรี่แบบง่าย 4 ส. อ านาจเจริ ญ
ปี 2560-2562 มีผลต่อการเลิกบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ตาบลโคกสาร
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
1.ประเมินพฤติกรรมการสูบ
2.แนะนาเลิก 4 ส.

พฤติกรรมการเลิกบุหรี่
1.พร้อมเลิก
2.ลังเลใจ
3.ปฏิเสธ

วิธีการช่วย
1.ผู้ติดตาม

ผลสาเร็จการเลิกบุหรี่

2.ช่องทางติดตาม

1.เลิกได้ 1 เดือน

3.สถานที่ติดตาม

2.เลิกได้ 3 เดือน

4.ความถี่การติดตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective)
1.เพื่อศึกษาผลสาเร็จการใช้รูปแบบช่วยบาบัดบุหรี่แบบง่าย 4 ส. ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุ ม าน
จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2560-2562
2.เพื่อศึกษาสาเหตุผลสาเร็จของการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
3.เพื่อศึกษาสาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
4.เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้วางแผนแก้ไข กระบวนการช่วยบาบัดบุหรี่ต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย (Material and Method)
4.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบ Action research
4.2 ประชาการศึกษา
ประชาชนที่สูบบุหรี่จากการคัดกรองกลุ่มอายุ15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตาบลโคกสาร อ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอานาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2563 ช่วงเดือน ตุล าคม-ธั นวาคม 2562 ที่ ส มั ค รใจทั้ ง หมดของ
พื้นที่ตาบลโคกสาร จานวน 63 คน

4.3 เครื่องมือเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เป็น “แบบบาบัดและติดตามการเลิก บุ ห รี่ แ บบง่ า ย
อานาจเจริญ 4 ส.” ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญเจริญ ปี 2560-2562
4.4 วิธีเก็บข้อมูลหรือขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
1.คัดกรองการสูบบุหรี่ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จากแบบคัดกรองบุหรี่ในชุมชน
2.ให้ อสม.สอบถามผู้ที่สนใจสมัครใจเลิกบุหรี่ในคุ้มของตนเอง
3.นัดหมายผู้สมัครใจบาบัดบุหรี่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
4.ดาเนินการตาม “แบบบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริ ญ 4 ส. โดยมี 6
ขั้นตอนในการช่วยเลิกบุหรี่แบบง่าย ใช้เวลา 5-10 นาทีต่อราย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ซักประวัติข้อมูลส่วนตัวผู้สู บ
บุหรี่ (30วินาที-1นาที), ขั้นตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (1-2 นาที), ขั้นตอนที่ 3 แนะนาเลิ ก 4 ส.
(1-2นาที), ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการเลิกบุหรี่ (30วินาที-1นาที), ขั้นตอนที่ 5 บาบัดโดยใช้ห ลั ก 4 ล (2-3นาที )
และขั้นตอนที่ 6 ติดตามช่วยการเลิกบุหรี่ (1-2นาที)
5.ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563
6.ประเมินผลการเลิกบุหรี่ 1 เดือน, 3เดือน, 6เดือน และ 1ปี
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสถิติที่ใช้ คือ จ านวน ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย
5. ผลการวิจัย (Result)
1. ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบ Action research เก็บข้อมูลโดยใช้ “แบบบาบัดและ
ติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.” ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริ ญเจริ ญ ปี 25602562 จากผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตาบลโคกสาร อาเภอชานมาน จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งหมด จานวน 63 คน โดย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2. ผลสาเร็จของการเลิกบุหรี่
ส่วนที่ 3. สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตาบลโคกสาร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.74 รองลงมา ช่วงอายุ 35-44 ปี ร้ อ ย
ละ 22.22, ช่วงอายุ 25-39 ปี ร้อยละ 19.34, อายุ 45-54 ปี ร้ อ ยละ 17.46 และช่ ว งอายุ 15-24 ปี ร้ อ ยละ
9.52 ดังตารางที่ 1
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 58.73 รองลงมา ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 38.09 และน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 3.17 ดังตารางที่ 1

เพศ พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชาย ร้อยละ 92.1 และเพศหญิง ร้อยละ 7.9 ดังตารางที่ 1
อาชีพ ผู้สมัครใจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 60.03 รองลงมา รับจ้าง ร้อยละ 25.39 และ
กาลังศึกษาอยู่ร้อยละ 14.28 ดังตารางที่ 1
รายได้ พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ในช่วงระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 68.25 และไม่มี
รายได้เลยเนื่องจากเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 14.28 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่ า งจ าแนกตามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ส มั ค รใจเลิ ก บุ ห รี่
(n=63)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (n = 63) คน
ร้อยละ
อายุ(ปี)
15-24
6
9.5
25-34
12
19.1
35-44
14
22.2
45-54
11
17.5
55 ปีขึ้นไป
20
31.7
เพศ
ชาย
58
92.1
หญิง
5
7.9
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
37
58.73
มัธยมศึกษาตอนต้น
24
38.09
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2
3.17
อาชีพ
เกษตรกร
38
60.2
รับจ้าง
16
25.4
นักเรียน/นักศึกษา
9
14.4
รับราชการ
0
0
อื่นๆ
0
0
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการสู บ บุ ห รี่ ข องผู้ ส มั ค รใจเลิ ก บุ ห รี่ จ านวน 63 คน ส่ ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว ร้อยละ 71.4 และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวันร้อยละ 28.6
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
สูบทุกวัน
18
28.6
สูบเป็นครั้งคราว
45
71.4

อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ จานวน 63 คน พบว่า อายุ เ ริ่ ม สู บ บุ ห รี่ ม ากที่ สุ ด ใน
กลุ่มอายุ 10-15 ปี ร้อยละ 60.3 รองลงมา กลุ่มอายุ 16-20ปี อายุเริ่มสูบบุหรี่น้อยที่สุด คื อ กลุ่ ม อายุ 26-30
ปี ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ อายุเริ่มสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
อายุเริ่มสูบบุหรี่(ปี)
จานวน(n=63) คน
ร้อยละ
10-15
38
60.3
16-20
22
34.9
21-25
2
3.2
26-30
1
1.6
อายุเฉลี่ย 14.8 ปี
อายุต่าสุด 12 ปี
อายุสูงสุด 27 ปี
จากตารางที่ 4 พบว่า สาเหตุจูงใจสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่ส าเหตุ ม าจากเพื่ อ นชวน
ร้อยละ 57.2 รองลงมา อยากลองเอง ร้อยละ 33.3 และมีภาวะความเครียด ร้อยละ 9.5
ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ สาเหตุจูงใจสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
สาเหตุจูงใจสูบบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
เพื่อนชวน
36
57.2
อยากลองเอง
21
33.3
เครียด
6
9.5
จากโฆษณา
0
0
ช่วงเวลาสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจ ส่วนใหญ่พบการสูบบุหรี่ในช่วงดื่มเหล้า ร้อยละ 28.6 รองลงมา สู บ
บุหรี่หลังกินข้าวเที่ยง,ข้าวเย็น ร้อยละ 20.6 ,สูบบุหรี่ หลังตื่นนอน ร้อยละ 19.0 สูบตอนเข้ า ห้ อ งน้ าช่ ว งเช้ า
ร้อยละ17.5 และสูบบุหรี่ช่วงบ่าย ร้อยละ 14.4 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ช่วงเวลาสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
ช่วงเวลาสูบบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
หลังตื่นนอน
12
19.0
เข้าห้องน้าช่วงเช้า
11
17.5
หลังกินข้าวเที่ยง ข้าวเย็น
13
20.6
ช่วงบ่าย
9
14.3
ดื่มเหล้า
18
28.6
จากตารางที่ 6 พบว่า ประเภทยาสูบที่ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เลือกสูบ ส่วนใหญ่เป็น บุหรี่ซอง ร้อยละ
85.7 และยาเส้น/ยามวน ร้อยละ 14.3

ตารางที่ 6 จานวน ร้อยละ ประเภทยาสูบที่สูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
ประเภทยาสูบที่สูบบุหรี่
จานวน
บุหรี่ซอง
54
ยาเส้น/มวนเอง
9
ยานัตถ์/ยาเคี้ยว/ไปป์
0

ร้อยละ
85.7
14.3
0

จานวนมวนที่สูบบุหรี่ของผู้สมัครในเลิกบุหรี่ 63 คน ส่วนใหญ่ สูบบุหรี่1-10 มวนต่อวัน ร้อยละ 44.5
รองลงมา 11-19 มวนต่อวัน ร้อยละ31.7 และสูบบุหรี่มากกว่า20 มวนต่อวัน ร้อยละ 23.8 เฉลี่ย 13.4 มวน
ต่อวัน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวน ร้อยละ จานวนมวนที่สูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
จานวนมวนที่สูบบุหรี่
จานวน(n=63)คน
ร้อยละ
มากกว่า 20มวนต่อวัน
15
23.8
11-19 มวนต่อวัน
20
31.7
1-10 มวนต่อวัน
28
44.5
เฉลี่ย 13.4 มวนต่อวัน
การประเมินระดับการติดบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ จานวน 63 คน ส่วนใหญ่ติดนิโคตินระดับน้อย
ร้อยละ 46.0 รองลงมา ติดนิโคติดระดับปานกลาง ร้อยละ34.9 และติดนิโคตินระดับรุนแรง ร้อยละ19
ตารางที่ 8 จานวน ร้อยละ ระดับการติดบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=63)
ระดับการติดบุหรี่
จานวน
ติดนิโคตินรุนแรง
12
ติดนิโคตินปานกลาง
22
ติดนิโคตินน้อย
29

ร้อยละ
19.0
34.9
46.0

2.ผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.
ผลการศึกษาผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริ ญ 4
ส. พบว่าการประเมินการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก จ านวน 63 คน ส่ ว นใหญ่
พร้อมเลิกทันที ร้อยละ 93.6 ลังเลใจ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.2และปฏิเสธการเลิก ร้อยละ 3.2 ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ประเมินการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส. (n=63)
ประเมินการเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
พร้อมเลิก
59
93.6
ลังเล/ไม่แน่ใจ
2
3.2
ปฏิเสธการเลิก
2
3.2

สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่พร้อมเลิก กลัวป่วยเป็นโรค ร้ อ ยละ27.1 รองลงมา เพื่ อ ลู ก
ร้อยละ 23.7 และเหตุจูงใจพร้อมเลิกน้อยที่สุด คือ เพื่อพ่อแม่ ร้อยละ 6.8 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส.
(n=59)
สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
ป่วยเป็นโรค
9
15.3
เพื่อลูก
14
23.7
กลัวป่วยเป็นโรค
16
27.1
เพื่อภรรยา
6
10.2
เพื่อพ่อแม่
4
6.8
เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
10
16.9
การเลือกวันเลิกบุหรี่ พบว่า ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ เลือกทันทีหลังให้คาแนะนาช่วยบาบัด ร้อยละ 88.1
รองลงมา เลือก1-7วันหลังการให้คาแนะนาช่วยบาบัด ร้อยละ 10.2 และเลือกเกิน7วันหลังให้คาแนะนาช่วย
บาบัด ร้อยละ 1.7 ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ เลือกวันเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อ เลิก 4 ส. (n=59)
เลือกวันเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
ทันที่หลังให้คาแนะช่วยบาบัด
52
88.1
1-7วันหลังให้คาแนะช่วยบาบัด
6
10.2
เกิน7วันหลังให้คาแนะช่วยบาบัด
1
1.7
การลั่นวาจาบอกเพื่อเป็นพยานเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก พบว่า ส่วนใหญ่ บอกลูก ร้อยละ
33.9 รองลงมา บอกภรรยา ร้อยละ 28.8 และลั่นวาจาน้อยที่สุดคือการบอกเพื่อน ร้อยละ 1.7 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ลั่นวาจาบอกเพื่อพยานเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4
ส. (n=59)
ลั่นวาจาบอกเพื่อพยานเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
บอกลูก
20
33.9
บอกพ่อแม่
9
15.3
บอกภรรยา
17
28.8
บอกเพื่อน
1
1.7
บอกผู้ช่วยเลิก
12
20.3
วิธีการเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการหักดิบและร้องขอใช้ยาอมหญ้าดอกขาว มากที่สุด ร้อยละ 71.2 รองลงมา
การเลิกแบบหักดิบ ร้อยละ 28.8 ผู้ป่วยจาเป็นต้องใช้ยา ไม่มี ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ วิธีการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส. (n=59)

วิธีการเลิกบุหรี่
หักดิบ
หักดิบและร้องขอใช้ยาอมหญ้าดอกขาว
ผู้ป่วยจาเป็นต้องใช้ยาช่วย

จานวน
17
42
0

ร้อยละ
28.8
71.2
0

ผู้ช่วยติดตามเลิกบุหรี่ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร้อยละ 52.5 และ อสม.ร้อยละ 47.5 ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ผู้ช่วยติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=59)
ผู้ช่วยติดตาม
จานวน
ร้อยละ
อสม.
28
47.5
เจ้าหน้าที่ รพ.สต
31
52.5
สถานที่ติดตามๆโดยการนัดมาที่ รพ.สต. ร้อยละ52.2 และบ้านผู้บาบัด ร้อยละ47.5 ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ สถานที่ติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=59)
สถานที่ติดตามเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
28
47.5
บ้านผู้บาบัด
31
52.5
รพ.สต
ช่องทางในการติดตามเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่ติดตามผ่านทางโทรศัพท์ ร้อยละ 69.5 ผ่าน อสม.บ้านผู้
บาบัด ร้อยละ 30.5 ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละ ช่องทางการติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=59)
ช่องทางติดตามเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
อสม.บ้านผู้บาบัด
18
30.5
โทรศัพท์
41
69.5
ช่วงเวลาการติดตามเลิก ติดตามช่วงที่เคยสูบ ร้อยละ 81.4 และช่วงเวลาอื่นๆ ร้อยละ 18.6 ดังตาราง
ที่ 17
ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละ ช่วงเวลาการติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ (n=59)
ช่วงเวลาติดตามเลิกบุหรี่
จานวน
ร้อยละ
เคยสูบ
48
81.4
อื่นๆ
11
18.6
ผลการติดตามการเลิกบุหรี่ ครบ14 วันแรก พบว่า ติดตามครบ 14 วัน ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 87.2 สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 12.8 ติดตามไม่ครบ 14วัน ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 58.3 และสูบบุหรี่ ร้อยละ 41.7 ดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 จานวน ร้อยละ ผลการติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ครบ 14 วันแรก (n=59)
ผลติดตามเลิกบุหรี่ 14 วัน
ไม่สูบ
ร้อยละ
สูบ
ครบ 14วัน
ไม่ครบ 14 วัน

41
7

87.2
58.3

6
5

ร้อยละ
12.8
41.7

ผลการติดตามเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ครบ 1เดือน และ 3 เดือน จานวน 59 คน พบว่า
ผลสาเร็จเลิกบุหรี่ 1 เดือน ไม่สูบ ร้อยละ 79.7 สูบบุหรี่ ร้อยละ 20.3 ผลสาเร็จเลิกบุหรี่ 3เดือน พบว่า ไม่
สูบบุหรี่ ร้อยละ 64.4 สูบบุหรี่ร้อยละ 35.6 ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 จานวน ร้อยละ ผลสาเร็จเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ครบ 1เดือน และ3 เดือน (n=59)
ผลสาเร็จเลิกบุหรี่
ไม่สูบ
ร้อยละ
สูบ
ร้อยละ
1 เดือน
47
79.7
12
20.3
3 เดือน
38
64.4
21
35.6
สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกเดือนกับการเลิกได้ 1 เดือน ส่วนใหญ่มาจาก เลิกเพื่อลูก จานวน14 คน เลิก
ได้ 13 คน ร้อยละ 92.9 รองลงมา กลัวป่วยเป็นโรค 16 ราย เลิกได้ 14ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 จานวน ร้อยละ สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกเดือน กับการเลิก ได้ 1 เดือน (n=59)
สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่
จานวน
เลิกได้
ร้อยละ
ป่วยเป็นโรค
9
6
66.7
เพื่อลูก
14
13
92.9
กลัวป่วยเป็นโรค
16
14
87.5
เพื่อภรรยา
6
5
83.3
เพื่อพ่อแม่
4
3
75.0
เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
10
6
60.0
59
47
สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกเดือนกับการเลิกได้ 3 เดือน ในผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 59 ราย อันดับ 1 พร้อม
เลิกได้เพื่อลูก ร้อยละ 92.9 รองลงมา เลิกได้บุหรี่เนื่องจากกลัวเป็นโรค ร้อยละ 87.5 เลิกได้เพื่อภรรยา ร้อย
ละ 83.3 เลิกได้เพื่อพ่อแม่ ร้อยละ 75.0 เลิกได้เพราะป่วยเป็นโรค ร้อยละ 66.7 และเลิกได้เพราะสาเหตุเสีย
เงินโดยเปล่าประโยชน์ ร้อยละ 60 ดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 จานวน ร้อยละ สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกเดือน กับการเลิก ได้ 3 เดือน (n=59)
สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่
จานวน
เลิกได้
ร้อยละ
ป่วยเป็นโรค
9
5
66.7
เพื่อลูก
14
12
92.9
กลัวป่วยเป็นโรค
16
11
87.5
เพื่อภรรยา
6
4
83.3
เพื่อพ่อแม่
4
2
75
เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
10
4
60
รวม
59
38
ส่วนที่ 3 สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ได้ เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ1เดือน พบว่า
ส่วนใหญ่ ดื่มเหล้าเมาแล้วสูบ ร้อยละ 41.7 รองลงมา ลืมตัวกลับมาสูบอีก ร้อยละ 33.3 เพื่อนชวน,เครียด
ร้อยละ16.7 และร้อยละ 8.3 ตามลาดับ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 จานวน ร้อยละ สาเหตุเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ 1 เดือน (n=12)
สาเหตุเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่
จานวน
ร้อยละ
ลืมตัวกลับมาสูบอีก
4
33.3
ดื่มเหล้าเมา
5
41.7
เพื่อนชวน
2
16.7
เครียด
1
8.3
สาเหตุเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ3 เดือน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มเหล้าเมาและลืม
ตัวกลับมาสูบอีก ร้อยละ 33.3 รองลงมา เพื่อนชวน ร้อยละ 14.3 ติดตามไม่ได้ ร้อยละ 14.3 และเครียด ร้อย
ละ 4.8 ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 จานวน ร้อยละ สาเหตุเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ 3 เดือน (n=12)
สาเหตุเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่
จานวน
ร้อยละ
ลืมตัวกลับมาสูบอีก
7
33.3
ดื่มเหล้าเมา
7
33.3
เพื่อนชวน
3
14.3
เครียด
1
4.8
ติดตามไม่ได้
3
14.3
6. อภิปรายผล (Discussion)
การศึกษาครั้งนี่ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตาบลโคกสาร อาเภอชานมาน จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งหมด
จานวน 63 คนที่ได้จากการคัดกรองประชาชนสูบบุหรี่ทั้งหมดที่มีอ ายุ 15 ปี ขึ้น จานวน 3,258 คน

ครอบคลุมร้อยละ 94.35 ผู้สูบบุหรี่ จานวน 945 คน ร้อยละ 30.74 ผู้สมัครใจบาบัดคิดเป็นร้อยละ 6.66
สามารถอภิปรายผลลักษณะข้อมูลทั่วไป ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 อายุ กับการเริ่มสูบบุหรี่
อายุเฉลี่ยเริ่มสูบบุหรี่ 14.8 ปี ซึ่งต่ากว่าอายุเฉลี่ยทั้งประเทศปี 2560 คือมีอายุเฉลี่ยเริ่มสูบุหรี่ ที่ 18
ปี อาจจะเป็นเพราะตาบลโคกสาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดอานาจเจริญ บริเวณแก่งคันสูง ทา
ให้มีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ที่มาดื่มและสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ทาให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นเห็น เกิดการ
เลียนแบบ และ ตาบลโคกสารมีโรงงานมัน ทาให้มีคนงานเข้ามาชุ มชน นาความเจริญด้านวัตถุเข้ามา มีการสูบ
บุหรี่ที่ห้ามสูบของแรงงาน
1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่สูบเป็นครั้งคราว ร้อยละ 71.4 บ่งชี้ว่ายังไม่ติด
นิโคตินขั้นรุนแรง และจาการประเมินติดนิโคตินรุนแรง เพียงร้อยละ 19 บ่งชี้ถึงขนาดความรุนแรงไม่มาก
สามารถที่แก้ไขโดยการช่วยบาบัดได้อย่างง่าย หากมีระบบติดตามที่เข้มแข็ง และเตือนความตั้งใจเลิกได้
1.3 สาเหตุจูงใจสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ และช่วงเวลาสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
สาเหตุจูงใจสูบบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่เพื่อนชวน ร้อยละ 57.2 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีการจับ
กลุ่มของเด็กวัยรุ่นมีกิจกรรมที่อาจจูงใจให้สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้น เช่น รวมกลุ่มดื่มเหล้าข้างถนนเพราะช่วงเวลาใน
การสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ช่วงดื่มเหล้าร้อยละ 28.6
1.4 ประเภทยาสูบที่สูบบุหรี่
ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ซอง ร้อยละ 85.7 เพราะสะดวกและง่าย ไม่ยุ่งยากหาที่พันมวน ถึงแม้ว่าจะมีราคา
แพงขึ้นถึงเท่าตัว คือก่อนปี 2560 ราคาซองละ 40-60 บาท ปี 2562 ราคาซองละ 80-120 บาท ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลป้องกันการเข้าถึงของนักสูบหน้าใหม่ โดยเพิ่มภาษีบุหรี่ ทาให้ราคาแพง
1.5 จานวนมวนที่สูบบุหรี่ต่อวัน
ส่วนใหญ่ สูบบุหรี่ 1-10มวน ต่อวันร้อยละ 44.5 นับว่าเป็นโอกาสที่จะสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายเพราะ
ไม่ได้ติดบุหรี่แบบรุนแรง
2.ผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.
2.1 ประเมินการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส.
หลังจากแนะนาการเลิกบุหรี่ โดยใช้ หลัก 4 ส. ผลส่วนใหญ่พร้อมเลิกถึงร้อยละ 93.6 โดย
หลักคาแนะนา 4 ส. คือ ให้รู้ถึงอันตราย ภัยสุขภาพ ต่อตัวเอง และครอบครัว คือ เสี่ยงต่อการป่วยเป็น
โรคมะเร็งปอด, โรคเส้นเลือดสมองแตก ตีบ,โรคหัวใจ,โรคถุงลมโป่งพอง,โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน
บุหรี่มือสอง-สาม ทาร้ายคนอื่นและคนที่รัก เพื่อป้องกันบุหรี่มือสอง(ได้รับควัน)และมือสาม(ติ ดตามผม เสื้อผ้า)
คนที่เรารักก็จะป่วยด้วยเช่นเดียวกับเราซึ่งจะมีความเสี่ยงเท่ากันกับคนสู บบุหรี่และต่อเศรษฐกิจ คือ การ
สูญเสียเงินเปล่าประโยชน์ บุหรี่ราคาแพง เสียรายได้ และสังคมไม่ยอมรับ สถานประกอบการหลายๆแห่งไม่
รับเข้าทางาน ทาให้โดนใจผู้สูบบุหรี่และพร้อมเลิกสูบบุหรี่ทันที

2.2 สาเหตุจูงใจให้พร้อมเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่หลังให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส.
หลังจากให้คาแนะนาเพื่อเลิก 4 ส. ผลส่วนใหญ่ของสาเหตุจูงใจเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่กลัวป่วยเป็นโรคมาก
ที่สุด ร้อยละ 27.1 เนื่องจากเห็นคนในชุมชนป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเพื่อลูก ร้อย
ละ 23.7 ส่งผลให้ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เลิกทันที ร้อยละ88.1 โดยกล่าวลั่นวาจากับคนที่รักเพื่อเป็นพยานในการ
เลิกบุหรี่กับลูกมากที่สุด ร้อยละ 33.9 เลือกวิธีการเลิกแบบหักดิบและร้องขอใช้ยาอมหญ้าดอกขาว ร้อยละ
71.2 เพราะจะใช้ทดแทนเวลาอยากสูบบุหรี่ได้ มีการเลิกแบบวิธีหกั ดิบ ร้อยละ 28.8 ซึ่งมีผู้ช่วยติดตามช่วยเลิก
โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถึงร้อยละ 52.5 และอสม.ช่วยติดตามเลิกบุหรี่ ร้อยละ 47.5 มีการติดตามผู้สมัครใจเลิก
บุหรี่โดยการนัดหมายมาที่ รพ.สต.ร้อยละ 52.5 และ อสม.เยี่ยมบ้านผู้บาบัด ร้อยละ 47.5 โดยมีช่องทางการ
ติดตามผ่านทางโทรศัพท์ ร้อยละ 69.5 และ อสม.บ้านผู้บาบัด ร้อยละ30.5 มีการติดตามๆช่วงเวลาที่เคยสูบ
ร้อยละ 81.4 ซึ่งผลจากการติดตามครบ 14วัน มีไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 87.2 ผลติดตามครบ1เดือน ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 79.7 ติดตามครบ3เดือน พบผู้ไม่สูบร้อยละ 64.4 ผู้สมัครใจเลิกได้เพราะมีสาเหตุแรงจูงใจทาเพื่อลูก
,กลัวป่วยเป็นโรค,เพื่อภรรยาและเพื่อพ่อแม่ ผู้ที่เลิกสูบแล้วแต่กลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ 1เดือน และ 3 เดือน
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากดื่มเหล้าเมา,ลืมตัวกลับมาสูบอีก,เพื่อนชวน,ความเครียดและติดตามไม่ได้
7. ผลสรุป (Conclusion)
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบ Action research เก็บข้อมูลโดยใช้ “แบบบาบัดและติดตาม
การเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.” ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญเจริญ ปี 2560-2562
จากผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตาบลโคกสาร อาเภอชานมาน จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งหมด จานวน 63 คน โดย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
2.ผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.
1. ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา ครั้งนี้ มีผู้สมัครใจ บาบัดบุหรี่ทั้งหมด 63 คน ส่วนใหญ่อายุ55 ปีขึ้นไป ร้อยละ
31.74
การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 58.73 เป็นเพศชายส่วนใหญ่ ร้อยละ92.1
ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ60.2 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว ร้อยละ 71.4 อายุเริ่มสูบบุหรี่อยู่
ในกลุ่มอายุ10-15 ปี อายุเฉลี่ยเริ่มสูบ 14.8ปี อายุตาสุด 12 ปี สูงสุด27ปี มีสาเหตุจูงใจสูบบุหรี่จากเพื่อนชวน
ร้อยละ 57 มักจะสูบเวลาดื่มเหล้า ร้อยละ 28.6 หลังข้าวเที่ยง ข้าวเย็น ร้อยละ17.5 และหลังตื่นนอน ร้อยละ
19.0 ประเภทบุหรี่ที่สูบเป็นบุหรี่ซอง ร้อยละ 85.7 จานวนมวนที่สูบบุหรี่ต่อวันที่ 1-10 มวนต่อวัน ร้อยละ44.5
เฉลี่ย 13.4 มวนต่อวัน ระดับติดบุหรี่ของผู้สมัครใจ พบว่าติดนิโคตินน้อย ร้อยละ 46.0
2.ผลสาเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอานาจเจริญ 4 ส.
ผลการศึกษา พบว่าผู้สมัครใจเลิกบุหรี่มีความพร้อมเลิกหลังให้คาแนะนา 4ส. ร้อยละ 93.6 สาเหตุ
จูงใจมาจากการทาเพื่อลูก ร้อยละ23.7 มีการเลือกวันเลิกบุหรี่ทันที ร้อยละ88.1 โดยกล่าวลั่นวาจาบอกเพื่อ

เป็นพยานเลิกสูบกับลูกมากที่สุด ร้อยละ33.9 วิธีการเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่เลิกด้วยวิธีหกั ดิบและร้องขอยาอมหญ้า
ดอกขาว ร้อยละ71.2 มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม.เป็นผู้ช่วยติดตามๆใน รพ.สต.และบ้านผู้บาบัด โดยมีช่อง
ทางการติดตาม ดังนี้ ทางโทรศัพท์ ร้อยละ69.5 และอสม.เยี่ยมบ้านผู้บาบัด ร้อยละ30.5 ติดตามในช่วงเวลาที่
เคยสูบเป็นส่วนใหญ่ ผลการติดตามเลิกบุหรี่14วัน พบว่า ติดตามครบ 14 วัน ไม่สูบ ร้อยละ 87.2,สูบบุหรี่ ร้อย
ละ 12.8 ,ติดตามไม่ครบ14วัน พบว่า ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 59.3,ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ41.7 ผลสาเร็จเลิกบุหรี่ของ
ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ครบ 1 เดือน พบว่า ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 79.7 และ ครบ 3เดือน พบผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ
64.4 สาเหตุจูงใจที่เลิกสูบบุหรี่ได้1เดือน และ 3 เดือน ส่วนใหญ่สาเหตุจากเพื่อลูกสูงสุด ร้อยละ 92.9สาเหตุ
เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เมื่อครบ 1เดือน และ 3 เดือน เกิดจากสาเหตุที่ไปดื่มเหล้าเมา ร้อยละ 41.7 และ33.3
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการใช้รูปแบบ บาบัดและติดตามการเลิกบุหรี่แบบง่าย 4 ส.อานาจเจริญ ควรมีการนาไปใช้ในการ
บาบัดช่วยเลิกบุหรี่ของ รพ.สต.
การติดตามทางโทรศัพท์ไม่ได้ /เดินทางออกนอกพื้นที่ ปรับวิธีการโดยส่งต่อให้ 1600 ติดตามต่อเนื่อง
การใช้รูปแบบ4ส.มีข้อจากัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากมีหลายขั้นตอนโดยเฉพาะ การติดตามช่วยเลิก
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม
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จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ยาสูบ ที่กรุณาช่วยให้คาแนะนาและมอบแบบบาบัดติดตามช่วยเลิกบุหรี่แบบง่าย 4 ส.อานาจเจริญ และ
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เอ่ยนามทุ กท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ทาให้การศึกษาครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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