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บทคัดย่อ
บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด การเสียชีวิตของคนก่อนวัยอันควร เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดโรคร้ายต่างๆ
แม้ทั่วโลกจะมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แต่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็ไม่ลดลง กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลง
ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ทั้งนี้พฤติกรรมการสูบบุหรี่มักเริ่มต้นสูบ บุหรี่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่กาลังเปลี่ยนแปลงทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมาก เนื่องจากเขา
ต้องการให้เพื่อนยอมรับ และคิดว่าสูบบุหรี่แล้วเท่ห์ อีกทั้งวัยรุ่นที่ไม่มีความพึงพอใจในตนเอง จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่
ให้กับตน โดยเลียนแบบพฤติกรรมคนดัง หรือบุคคลที่ตนชื่ นชอบ ดังนั้นหากสามารถป้องกัน ระงับ ยับยั้ง หรือช่วยให้
วัยรุ่นเลิกสูบบุหรี่ได้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข และสังคมอย่างมหาศาล บทความนี้จึงได้ รวบรวมเนื้อหา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ แนวทางการป้องกัน และการบาบัดเพื่อช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสามารถใช้เป็นพืน้ ฐานในการศึกษาวิจัย สาหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่สาหรับวัยรุ่นต่อไป
คาสาคัญ: การสูบบุหรี่, บุหรี่, ยาสูบ, การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่, หยุดการสูบบุหรี่

ABSTRACT
Smoking is one of the most dominant factors to premature death and lethal diseases. Even
though the rising awareness of quit smoking is promoted, numbers of smokers tend to significantly
increase over time. Adolescents smokers, males and females, are apparently observed. Smoking
behavior tends to emerge since the early stage of adolescents, which the quantities of changes
considerably dominate their life ranging from physical, emotional and social changes. One of the main
influential factors is friend who has a strong impact on sense of belonging and acceptance. Some view
that smoking is a way to maturity and sex appeal. This is because the majority of teenagers does not
have self-satisfaction and self-respected; consequently, they tend to smoke believing that they have
greater personality trait and image. For this reason, they may imitate behavior from celebrities and their
role models. Therefore, if one can prevent or restrain adolescents from undesirable behaviors; this
would contribute a great deal to the public health and society. This paper integrates key literatures,
conceptual frameworks and theories on smoking behaviors, which can be employed as a fundamental
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of this research for program development to reach the end goal for Smoking Cessation among
Adolescents.
Keywords: Smoking, Tobacco, Cigarette, Smoking Cessation, Stop Smoking

ความนา
บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่แพร่หลายทัว่ โลก
เป็นปัจจัยหนึ่งของปัจจัยเสี่ยงในการคร่าชีวิต ของคนก่อน
วัยอันควร และเป็นตัวการสาคัญที่เพิ่มโอกาสการเกิดโรค
ร้ายต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ
เนื่ อ งจากหลอดเลื อดหั ว ใจตี บ หรือ โรคเกี่ ยวกั บระบบ
หมุนเวียนโลหิต เป็นต้น และเป็นผลร้ายต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
จากควันบุ หรี่ ดังนั้นการเลิกบุห รี่จะช่วยลดความเสี่ย ง
เหล่านี้ได้
แม้มีการรณรงค์ และมีมาตรการณ์ต่างๆ
ออกมา แต่การสูบบุหรี่ก็ไม่มีแนวโน้มลดลง คนก็ยังสูบ
เพิ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 2013 องค์การอนามัยโลก (2013,
online) [1] รายงานว่า มีคนเสียชีวิต จากการใช้ยาสูบ
และการสัมผัสกับควันบุหรี่ ปีละ 5 ล้านคน ในทุก 6 วินาที
ร้อยละ 22 ของประชากรโลก เริ่มสูบบุหรี่อายุ 15 ขึ้นไป
และจากผลการส ารวจวั ย รุ่ น ทั่ ว โลก ปรากฏว่ า วั ย รุ่ น
ประมาณ 1.8 พันล้านคน มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ทั้งนีป้ ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดสูบบุหรี่ใน
กลุ่มวัยรุ่นมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล
ได้ แ ก่ ด้ า นกลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี อิ ท ธิ พ ลมาก เนื่ อ งจากเขา
ต้องการเป็นเหมือนกลุ่มที่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมกลุ่ม
ที่ได้รับการยอมรับ ด้านความชุกของการสูบบุหรี่ในสังคม
ที่วัยรุ่นได้พบเห็นมาก
เช่น คนในครอบครัว ดารา หรือบุคคลที่ชื่นชอบสูบบุหรี่
เป็นประจา 2) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ การมี
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Thinking) ของ
วั ย รุ่ น ซึ่ ง เป็ น การคิ ด ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
ตนเอง โดยมีความคิด ความเชื่อว่า การสูบบุหรี่แล้วเท่ห์
มีเสน่ห์ ส่วนวัยรุ่นที่ไม่มีความพึงพอใจในตนเอง จะสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตน โดยเลียนแบบพฤติกรรมคนดัง
หรือคนที่ชื่นชอบ หากบุคคลเหล่านั้นสูบบุหรี่ ก็จะมอง
ภาพตนในอุดมคติที่เป็นเหมือนบุคคลนั้น แล้วเลียนแบบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ 3) ปัจจัยด้านฤทธิ์ของนิโคติน

(Nicotine) ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทางานของสมองส่วน
อารมณ์ (Limbic system) สารนิโคตินในควันบุหรี่เป็น
สารกระตุ้นประสาท การสูดควันบุหรี่เข้าไปทาให้นิโคติน
ถูกดู ดซึ มเข้ าสู่ กระแสเลื อด และแพร่ผ่ านโครงสร้า งกั้ น
ระหว่างเลือด และสมอง (blood-brain barrier) ทาให้
เกิดอารมณ์สุข เมื่อหยุดสูบบุหรี่ ทาให้สารสื่อประสาทใน
สมองที่เป็นผลจากฤทธิ์ของนิโคตินมีระดับลดลง แล้วเกิด
อาการขาดนิโคติน มีผลทาให้เกิด อารมณ์เสียง่าย อารมณ์
สุขหายไป มีอาการหงุดหงิดง่าย จึงทาให้ผู้ที่เสพติดบุหรี่
ต้องสูบเป็นประจา และเลิกได้ยาก
จากปัจจัยดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อ
ช่ ว ยให้ เ ลิ ก บุ ห รี่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย แต่ ก็ ยั ง ไม่
ส า ม า ร ถช่ วย ใ ห้ ผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ลิ กสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ บทความนี้จึงนาเสนอเนื้อหา ทั้งในแง่มุม
ของแนวคิด ทฤษฎี ที่นามาประยุกต์ใช้ในการบาบัดเพื่อ
ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ และรวบรวม อ้างอิงการศึกษาที่ผ่าน
มา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สามารถนาไปศึกษาวิจัย เพื่อช่วย
ให้เลิกสูบบุหรี่สาหรับวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประวัติความเป็นมาของบุหรี่
บุ ห รี่ ท ามาจากใบยาสู บ มี ชื่ อ สามั ญ คื อ
Tobacco ชื่อวงศ์ คือ Solanaceae และชื่อพฤกษศาสตร์
คือ Nicotianatabacum ยาสูบมีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนของ
ทวีปอเมริกา ชาวอินเดียแดงพื้นเมืองเริ่มต้นใช้ยาสูบเป็น
พวกแรก ซึ่งใช้ในพิธีกรรมต่างๆ และใช้ยาสูบเป็นยาแก้
ปวด โดยเฉพาะการปวดท้องคลอด เมื่อ ปี พ.ศ. 2091 มี
การปลูกยาสูบในประเทศบลาซิล ซึ่งเป็นอาณานิคมของ
ประเทศโปรตุ เ กส เพื่ อ เป็ น สิ น ค้ า ส่ งออก จึ ง เป็ น ผลให้
ยาสูบแพร่หลายในประเทศโปรตุเกส และประเทศสเปน
ต่อมา ปี พ.ศ. 2103 Jean Nicot เป็นเอกอัครราชฑูต
ฝรั่งเศส ประจาโปรตุเกส ได้ส่งเมล็ดยาสูบมายังราชสานัก
ฝรั่งเศส ชื่อของ Nicot จึงเป็นที่มาของชื่อสาร Nicotin ที่
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รู้ จั ก ในปั จ จุ บั น จากนั้ น ปี พ.ศ. 2107 Sir John
Hawkins ได้นายาสูบเข้าไปในประเทศอังกฤษ ต่อมา ปี
พ.ศ. 2155 John Rolfe ชาวอังกฤษ ประสบผลสาเร็จ
ในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์เป็นคนแรก จึงทาให้มีการทา
ไร่ยาสูบเชิงพาณิชย์แพร่หลายทั่วโลก

สารเคมีในบุหรี่
ไส้ บุห รี่ ท าจากใบยาสู บ ตากแห้ ง แล้ ว น า ไป
ผ่านกระบวนการทางเคมี และการเพิ่มสาร ต่างๆ ซึ่งทา
ให้ บุ ห รี่ และควั น บุ ห รี่ ประกอบด้ ว ยสารเคมี ม ากกว่ า
4,000 ชนิด ในจานวนสารเคมีเหล่านี้มีสารเคมีจานวน
มากที่เป็นสารพิษ ต่อร่างกาย มีสารก่อมะเร็งไม่น้อยกว่า
42 ชนิด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556, ออนไลน์) [2]
ดังเช่น Nicotine, Tar, Cyanide/Hydrogen cyanide,
Ammonia, Acetone, Aluminiam, Chloroform,
Copper, Arsenic, Benzene, Butane, DDT/Dieldrin,
Ethenol, Cadmium, Formaldehyde, Caffeine,
Lead, Magnesium, Methane, Mercury, Polonium,
หรือ Methanol เป็นต้น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม วั ย รุ่ น มี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ที่ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น บุหรี่มวนแรกมักเริ่มต้นสูบในช่วงวัยรุ่น
หากวัย รุ่นเริ่ม สูบบุ หรี่ เร็ว เพี ยงใด ก็ มีโอกาสกลายเป็ น
ผู้ใหญ่ที่เสพติดบุหรี่สูง และมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้ยาก
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ได้แก่
1.
ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล คื อ การรั บ รู้
ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยง หรือไม่หลีกเลี่ยง
การสู บ บุ ห รี่ เป็ น ความคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ สึ ก ของ
บุคคลที่ทาให้แสดงพฤติกรรม ตามความคิด ความเชื่อของ
เขา หาเขาคิดว่าบุหรี่เป็นของดี สูบแล้วเพื่อนยอมรับ เท่ห์
หรือไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ก็จะทาให้เขามีพฤติกรรมที่
เห็ น ด้ ว ยกั บ การสู บ บุ ห รี่ มี ก ารศึ ก ษาของ ปรี ยาพร ชู
เอียด (2550) [3] พบว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน
ของประเทศไทยมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ การสูบ บุ ห รี่ และ
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ปัจจัยด้านทัศนคติ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Zhang et al., 2000) [4]
2. ปั จ จัย ภายนอกตั ว บุ คคล ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า น
ครอบครั ว ได้ มี ก ารศึ ก ษาวั ย รุ่ น ที่ อ ยู่ ใ นครอบครั ว ที่
ผู้ปกครองสูบบุหรี่ มักเป็นต้นแบบของลูกในการปฏิบัติ
กิจกรรม และทาให้เลียนแบบการสูบบุหรี่ ซึ่งการศึกษา
ของ Paul et al. (2008) [5] ปรากฏว่า การสูบบุหรี่ของ
พ่อแม่เป็นปัจจัยทานายการสูบ บุหรี่ของลูก ที่เป็นวัยรุ่น
ในออสเตรเลีย ส่ วนปั จจั ยด้ านกลุ่ม เพื่ อนที่ สูบ บุห รี่ ก็ มี
ความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ความกดดันจาก
กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลสูง เนื่องจากวัยรุ่นมักให้ความสาคัญ
กับกลุ่มเพื่อนที่ตนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึงทา
พฤติกรรมเหมือนกลุ่มที่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมกลุ่มที่
ได้รับการยอมรับ ดังผลการศึกษาของ Can et al. (2009)
[6] ปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประเทศตุรกี ที่มี
เพื่อนสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ มากกว่ากลุ่มที่
ไม่ มี เ พื่ อ นสู บ บุ ห รี่ ส อดค ล้ องกั บ การ ศึ กษา ของ
Kemppainen et al. (2005) [7] ได้ข้อสรุป จาก
การศึกษาว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 9 ในประเทศ
รั ส เ ซี ย แ ล ะ ฟิ น แ ล น ด์ ที่ มี เ พื่ อ น ส นิ ท สู บ บุ ห รี่ มี
ความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมากที่สุด

แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กี่ยวกับการบาบัดเพื่อช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่
จากการทบทวนงานวิจัย ที่ผ่านมา สามารถจัด
กลุ่มวิธีช่วยให้เลิกบุหรี่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
เภสั ช บ าบั ด (Pharmacotherapy) 2)
กลุ่ ม ที่ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ส นั บ ส นุ น ( Information
technology
support) และ 3) กลุ่ ม จิ ต บ าบั ด
(Psychotherapy)
เภสั ช บ าบั ด (Pharmacotherapy) ได้ มี
หลั ก ฐานทางวิ ช าการ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากองค์ ก าร
อาหาร และยาว่า เป็นการบาบัดที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ แต่
มีความยุ่งยากต่อการใช้ บางรายมีอาการข้างเคียง เช่น
การใช้ยาแบบ Sustained-Release ที่ใช้การออกแบบ
ระบบการบริห ารการให้ยา โดยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ออก
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ฤทธิ์อย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ ลดปริมาณยาในอัตราที่กาหนด
ห รื อ กา ร ใช้ แ ผ่ นแ ป ะ นิ โ ค ติ นทด แ ทน ( Nicotine
replacement therapy) และการเคี้ยวหมากฝรั่ง ซึ่งวิธี
ดังกล่ า วปรากฏว่ า ก่ อให้ เ กิ ด อาการข้ า งเคี ยง คื อ ปวด
ศีรษะ นอนไม่หลับ มึน งง มีปัญหากับทันตกรรม และผื่น
แพ้ อีกทั้งใช้ระยะเวลาบาบัดนาน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น
(Information technology support) เพื่อช่วยให้เลิกสูบ
บุหรี่ ได้แก่ การบาบัดผ่านเว็บไซด์ ซึ่งได้รับความนิยม
มากกว่า การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (Li, 2009,
p.1) [8] หรือการใช้สายด่วนทางโทรศัพท์ วิธีการนี้เป็น
การเพิ่ ม ช่ อ งทางเข้ า ถึ ง การบริ ก าร ที่ ท าให้ ส ะดวก
ให้ บ ริ การได้จ านวนมาก และประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ มี
ข้อจากัดเนื่องจากระบบต้องกาหนดจานวนข้อความในแต่
ละครั้ง และการตอบโต้ที่ ผ่านตัวอักษร หรือ พูดคุยทาง
โทรศั พ ท์ จะเหมาะสมหรั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ ต้ อ งการเปิ ด เผย
ตัวตน หรือไม่มีเวลาเดินทางไปพบผู้ให้การบาบัด แต่ก็มี
ข้อเสีย ด้า นความรู้สึ กที่ แ ตกต่า งจากการได้สั มผั สตั วตน
อีกทั้งวิธีการบาบัดยังอาศัยกระบวนการทางเภสัชบาบัด
หรือทางจิตบาบัด ร่วมด้วย และมีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า
ผลการเลิ กบุหรี่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังการศึกษา
ของ Cohn and Friedman (2009) [9] ที่ใช้ระยะเวลา
บาบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่นาน 23 เดือน และ Tzelepis
et al. (2010) [10] ได้ศึกษาผลการให้คาปรึกษาเชิงรุก
ทางโทรศั พ ท์ ปรากฏว่ า มี ผ ลในระดั บ มาก แต่ ใ ช้
ระยะเวลาบาบัด 12-18 เดือน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบาบัดต้อง
มีวินัยในการทาตามข้อปฏิบัติของโปรแกรมอย่างเคร่งคัด
จิ ต บ าบั ด (Psychotherapy) เป็ น วิ ธี ก าร
บ าบั ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และนิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง มี
หลั ก ฐานหลากหลายแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้บาบัดเพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ ดังเช่น
วิ ธี ก ารสะกดจิ ต บ าบั ด มั ก ใช้ รั ก ษาอาการผู้
เจ็บป่วย หรือผิดปรกติของข้อมูลในระดับ จิตใต้สานึกที่ทา
ให้ได้ย้อนกลับไปแก้ไขปมปัญหาในอดีต แต่สาเหตุการสูบ
บุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่น ไม่ได้มีสาเหตุจากปมปัญหาในอดีต

วิ ธี ก ารพึ่ งพาตนเอง (Self-Help) เป็ น วิ ธี ที่ มี
คู่มือให้ผู้รับ การบาบัด นาไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง และมี
ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาร่วมด้วย ทั้งนี้วิธีดังกล่าวเหมาะ
สาหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ยอมรับ และทาตามแบบ
แผนของคู่มือที่กาหนดไว้ แต่ผลจากการใช้วิธีนี้อาจเกิด
ปัจจัยสอดแทรกอื่นได้ เนื่ องจากไม่สามารถควบคุมตั ว
แปรที่เกี่ยวข้องได้
วิ ธี อ อกก าลั ง กายอย่ า งหนั ก สามารถ
ประยุกต์ใช้เมื่อผู้เสพติดบุหรี่เกิดอาการถอนนิโคติน แล้วมี
ความต้องการอยากสูบบุหรี่ ก็จะให้ออกกาลังกายอย่าง
หนัก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่งก็ เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่ได้ แต่การใช้วิธีการออกกาลังกายอย่างหนัก
อาจไม่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม วั ย รุ่ น ที่ ร่ า งกายก าลั ง
เจริญเติบโต ซึ่งอาจส่งผลให้เขาเชื่อมโยงสู่เจตคติ ทางลบ
ต่อ การออกก าลั งกาย ทั้ งนี้ การออกก าลั งกาย ควรใช้
ส่งเสริมให้วัยรุ่นหันมาออกกาลัง เพื่อสุขภาพ มากกว่าใช้
แล้วทาวัยรุ่นขยาด หรือเกลียดการออกกาลังกาย
วิธีบาบัดแบบการยอมรับ (Acceptance and
Commitment therapy) เป็นแนวคิดเพื่อช่วยให้ผู้รับการ
บาบัด ที่ ใช้ ก ารหลีก เลี่ย ง หลบ หรื อขจั ดประสบการณ์
ภายในเชิงลบ แล้วใช้ความพยายามเก็บกดความรู้สึก ซึ่ง
วิธีนี้จะช่วยให้ผู้รับการบาบัดได้รับประสบการณ์ในปัจจุบัน
แบบเต็ ม ใจ และยอมรั บ แต่ แ นวคิ ด นี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะวัยรุ่น ที่มิได้เป็นผลจากการหลีกเลี่ยง หรือควบคุม
ความรู้สึกของตนไว้
วิธีบาบัดด้วยแนวคิดเรื่องสติ (Mindfulness Based Cognitive therapy) วิธีบาบัดตามแนวคิดนี้ จะ
เน้นการสารวจกาย และใจ จนเข้าใจตัวเอง และเห็นความ
จริงของกาย และใจ ควบคู่การฝึกสติ ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นให้
กลุ่มวัยรุ่น มีสติอาการนิ่ง สงบ (passive) แม้จะเป็นสิ่งที่
ดี แต่ ก็ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บลั ก ษณะของวั ยรุ่ น ที่ มีพ ลั งมาก
ชอบการแสดงออก (active) ต้องการเป็นจุดสนใจ และ
การยอมรับ
ดังนั้นการปรับโครงสร้างทางความคิด จึงเป็น
วิ ธี ห นึ่ งที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง ความคิ ด จะมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
(Ellis, 1996, pp. 11-14) [11] ดังเช่น แนวคิดการ
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บาบัดความคิด และพฤติกรรม (Cognitive behavioral
therapy : CBT) ที่เน้นการบาบัดที่ปัจจุบัน ไม่ได้กลับไป
แก้ ไ ขปมที่ มี ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต ซึ่ ง cognition ไม่ ไ ด้ มี
หมายความแค่ความคิด หรือคาพูด แต่รวมถึงลักษณะการ
คิดทีเ่ ป็นภาพ ก็ได้ แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า เหตุการณ์มีผล
ทาให้เกิดอารมณ์ แต่ระหว่างกลางก่อนทาให้เกิดอารมณ์
จะเกิดความคิด ขึ้นก่อน แล้วความคิด ก็ทาให้เกิดอารมณ์
แตกต่างกั น นาไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ที่
สอดคล้องกับอารมณ์ ทั้งนี้แนวคิดนี้เชื่อว่า พฤติกรรมที่
เป็นปัญหาเกิดจากความคิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง
(dysfunctional thinking) แล้วทาให้เกิดผลกระทบต่อ
อารมณ์ของมนุษย์ แนวทางในการบาบัดจึงมุ่ง ช่วยให้
ผู้รับการบาบัดสามารถประเมิน ความคิดให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ และพฤติกรรมก็จะ
ช่วยให้ดีขึ้นได้ (Beck, 2011, pp. 35-37) [12]
นอกจากนั้นยังมีแนวคิด ที่พัฒนาจาก CBT นั่น
คือ แนวคิด การพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
บาบัด (Rational Emotive Behavior Therapy : REBT)
ก็เป็นอีกแนวคิด ที่สามารถบาบัดเพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่
สาหรับวัยรุ่นได้ เนื่องจากพฤติกรรมสูบบุหรี่ของวันรุ่นนั้น
เป็นผลจากความคิดที่ไม่มีเหตุผล โดย REBT ได้มีการ
พิ สู จ น์ ว่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ก ลไกสามารถเปลี่ ย นความคิ ด
ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล และสร้างความคิด ความเชื่อที่มี
เหตุผลขึ้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบ A-B-C ที่
อธิ บ ายว่ า เหตุ ก ารณ์ หรื อ ประสบการณ์ (Activating
experience or event : A) ที่กระตุ้นให้มนุษย์สร้างระบบ
ความคิ ด ความเชื่ อ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ หรื อ ประสบการณ์
(Think or Beliefs: B) นาไปสู่ผลที่เกิดขึ้นทางอารมณ์
และพฤติกรรม(consequences : C) (Corey, 2012, p.
378) [13] โดย Aggarwal (2014, p. 43) [14] ได้
วิพากษ์แนวคิด REBT กับอิทธิพลที่มีต่อการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนว่า REBT เน้นผลให้เยาวชนที่สูบบุหรี่มีแนวโน้ม
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่เขาสร้างขึ้น ให้
เห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งความคิ ด ที่ ไ ม่ มี เ หตุ ผ ล กั บ
ความคิ ด ที่ มี เ หตุ ผ ล สามารถน าไปใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
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ตนเองได้ ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจว่า อารมณ์ และ
พฤติกรรม ทีม่ ีสาเหตุจากการเชื่อมโยงความคิด
ดั ง นั้ น จากการน าเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ที่ ไ ด้
พิ จ ารณ์ ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
แนวคิด ทฤษฎีให้ สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา
แล้ ว สามารถน าไปสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ส าหรั บ วั ย รุ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ นั่นคือ จะช่วยให้วัยรุ่น มีพฤติกรรมสู บ
บุหรี่ลดลง หรือไม่สูบบุหรี่ตลอดไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดเพื่อช่วยให้เลิก
สูบบุหรี่
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การบาบัดเพื่อ
ช่วยให้ เลิกสู บบุหรี่ ไว้ม ากมาย ดั งการศึ กษาของกลุ่ ม
เภสัชบาบัด ได้แก่ การศึกษาของ Jorenby et al. (1999)
[15] ได้ศึกษาทดลองควบคุมโดยการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่
(Sustained-Release) และแผ่ น แปะนิ โ คติ น ทดแทน
(Nicotine Patch) หรือใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเพื่อช่วย
ให้เลิกสูบบุหรี่ วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการ
เลิกบุหรี่ โดยการใช้ยาช่วยให้เลิกบุหรี่ แผ่นแปะนิโคติน
การใช้ ทั้ ง สองอย่ า งร่ ว มกั น และการใช้ ย าหลอก กลุ่ ม
ตัวอย่างทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดกรอง มีจานวน 893 คน อาศัย
ในแอริโซนา 218 คน แคลิฟอร์เนีย 227 คน เนบราสกา
220 คน และ ในวิสคอนซิน 228 คน แล้วสุ่มให้เข้ากลุ่ม
ทดลอง 1 ใน 4 ของการบาบัด ข้อกาหนดของการศึกษา
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการของสถาบั น และ
อาสาสมัครให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
อาสาสมัครทีม่ ีอายุอย่างน้อย 18 ปี สูบบุหรี่อย่างน้อย 15
มวนต่อวัน มีน้าหนักไม่ต่ากว่า 45.4 กิโลกรัม มีแรงจูงใจที่
จะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ พู ด ภาษาอั ง กฤษ สู บ บุ ห รี่ เ พี ย งคนใน
ครอบครัว ไม่ป่วยเป็ นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ไต ความดั น
โลหิ ตสู ง ปอด ต่ อมไทรอยด์ ความผิด ปกติจ าก ระบบ
ประสาท โรคซึมเศร้า โรคจิต ความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน
ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ การใช้แผ่นแปะนิโคติน
ตั้งครรภ์ การติดสิ่งเสพติด สุราเรื้อรัง ตรวจสอบก่อนให้
ลงทะเบียน 6 เดือนการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาการใช้แผ่น
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แปะนิโคติน กับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ โดยเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ยา sustained-release bupropion
จานวน 244 ตัวอย่าง ใช้แผ่นแปะนิโคติน จานวน 244
ตัวอย่าง ใช้ทั้งสองแบบ จานวน 245 ตัวอย่าง และได้รับ
ยาหลอก จ านวน 160 ตั ว อย่ า ง ผู้ สู บ บุ ห รี่ ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าจะได้รับการยกเว้นการทดสอบ การทดลองใช้
ระยะเวลา 9 สั ป ดาห์ ได้ รับ ยา 150 มิล ลิ กรั ม ต่อ วั น
สาหรับสามวันแรก และได้รับยา 150 มก. วันละสองครั้ง
หรื อ ยาหลอก ส่ ว นการใช้ แ ผ่ น แปะนิ โ คติ น ใช้ เ วลา 8
สัปดาห์ (21 มิลลิกรัมต่อวันในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,
14 มิลลิกรัมต่อวันในสัปดาห์ที่ 8 และ 7 มิลลิกรัมต่อวัน
ในสั ป ดาห์ ที่ 9) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV), การตรวจทาง
กายภาพด้วยเครื่อง electrocardiography, อัลตราซาวน์
ปอด ด้วย chest roentgenography, การวัด carbon
monoxide และแบบรายงานตนเอง (self-report) สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Chi-square and analysis of
variance, Logistic-regression analysis
การศึกษาปรากฏว่า มีอัตราการเลิก สูบบุหรี่
ภายใน 12 เดือน ร้อยละ 15.6 ในกลุ่มยาหลอก เทียบกับ
กลุ่ ม ที่ ใ ช้ แ ผ่ น แปะนิ โ คติ น ร้ อ ยละ 16.4 กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
bupropion ร้อยละ 30.3 (P <0.001) และกลุ่มที่ได้รับ
bupropion และแผ่นแปะนิโคติน ร้อยละ 35.5 (P
<0.001) มีอาสาสมัครยกเลิกการเข้าร่วมทดลอง 79 คน
เนื่องจากมีอาการนอนไม่หลับ และปวดศีรษะ ดังนั้น การ
บาบัดร่วมโดยการใช้ยาช่วยเลิก และแผ่นแปะนิโคติน จะ
มีอัตราการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ดีกว่าการใช้แบบเดียวแต่
ก็มีผลข้างเคียงกับบางคน
Fagerstrom and Hughes (2001)[16] ได้
ศึกษาความเข้มข้นของสารนิโคติน ที่ใช้การบุหรี่ แบบสูบ
พ่น และแผ่นแปะนิโคติน การทดลองนี้จะให้กลุ่มตัวอย่าง
สูบบุหรี่แบบสูบพ่น กับใช้แผ่นแปะนิโคตินควบคู่กัน อย่าง
น้ อ ยในหนึ่ ง วั น ต้ อ งมี ก ารใช้ ทั้ ง สองอย่ า งควบคู่ กั น
เครื่องมือที่ใช้คือ การตรวจสอบความเข้มข้นของนิโคตินใน
เลือด และคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ การศึกษาได้

ข้อ สรุ ป ว่า การสู บ บุ หรี่ โ ดยสู บพ่ น กั บการใช้แ ผ่ น แปะ
นิโ คติ น ความเข้ มข้ น ของนิ โ คติ นไม่ เปลี่ย นแปลง ส่ ว น
การใช้แผ่นแปะนิโคตินทดแทน มีผลให้นิโคตินเพิ่ม 54%
การใช้ทั้งสองประเภทพร้อมกัน นิโคตินลดลงเหลือ 50%
สารคาร์บอนมอนอกไซด์ วัดได้ 30% และระดับสารคอติ
ไนน์ในน้าลาย มีค่า 360 ng/ml. เมื่อสิ้นสุดการทดสอบใน
2 สัป ดาห์ มี ค่า 350 และ 349 ng/ml. อย่ างไม่ มี
นัยสาคัญที่แตกต่างกันจากการเทียบช่วงเวลา ทั้งนี้แ ม้
การทดสอบจะไม่มีนัยสาคัญ แต่การใช้ทั้งสองประเภท
พร้อมกันจะมีความปลอดภัยกว่าการใช้แบบเดียว
Coponnetto et al. (2011) [17] ได้ศึกษาการ
ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ ด้วยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (E-cigarette)
สาหรับผู้สูบบุหรี่ที่หวนกลับมาสูบใหม่ โดยศึกษากับกรณี
ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทดสอบการใช้
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้นิโคตินระเหยผ่านการสูดดม
เข้าสู่ระบบหายใจ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูบบุหรี่ผิวชาว
จานวน 3 คน เป็นชาย 2 คน อายุ 47 ปี 65 ปี และ
หญิง อายุ 38 ปี ที่มีประวัติอาการกาเริบหวนกลับมาสูบ
บุหรี่ใหม่ และไม่ดื่มสุราอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะเริ่มใช้
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การวัดระดับ
การติ ด นิ โ คติ น (Fagerstrom Test of Nicotine
Dependence : FTND), E-cigarette การศึกษาปรากฏ
ว่า ผู้ติดบุหรี่ที่มีความพยายามซ้าแล้วซ้าอีกในการเลิกสูบ
บุหรี่ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยการใช้ E-cigarette แต่
การวิจัยนี้ขาดความน่าเชื่อถือของตัวอย่างที่มีจานวนน้อย
เกินไป ไม่เพียงพอต่อการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรส่วน
ใหญ่ อีกทั้งไม่มีการควบคุมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการใน
พิธีกรรมของการสูบบุหรี่
จากการศึกษาของกลุ่ม เภสัชบาบัดเพื่อช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่าวิ ธีการนี้สามารถใช้ไ ด้ผล แต่ ก็
อาจมีอ าการข้ างเคีย ง เช่ น ปวดศีร ษะคลื่ น ไส้ มึ น งง
ฟันผุ หรือเป็นผื่นตามผิวหนัง อีกทั้งมีความยุ่งยาก และไม่
สะดวกต่อการใช้
กลุ่ ม การวิ จั ย ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สนับสนุนในการบาบัดเพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ เช่น การให้
ค าปรึ ก ษาผ่ า นเว็ บ ไซด์ ผ่ า นระบบฝากข้ อ ความทาง
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โทรศัพท์มือถือ หรือฮอทไลน์สายด่วน ดังที่ Li (2009)
ได้ศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือ และเว็บไซด์เพื่อช่วยให้เลิก
สูบ บุห รี่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพ
ของกา ร ใช้ บ ริ กา ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ด์ แ ล ะ ผ่ า นร ะ บ บ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใช้ ส ถิ ติ ก านนั บ จ านวนครั้ ง ของการใช้
บริการ และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้เข้าใช้บริการ
สถิติผู้ป่วยที่ลงทะเบียน การคลิกเข้า ออก จากเว็บไซด์
กลุ่ม ที่ศึ กษาเป็ นผู้ป่ วยที่ใช้ แผ่ นแปะนิ โคติ น โดยมี การ
สนั บ สนุ น ให้ ค าแนะน าด้ ว ยการใช้ บ ริ ก ารของระบบ
โทรศัพท์มือถือที่ส่งข้อความอัตโนมัติ วิธีการที่พยายาม
ช่วยทาให้เลิกบุหรี่ (service called Txt2Quit) และ
การบริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซด์ ด้ ว ยโปรแกรม Txt2Quit ที่ ใ ช้
วิธีการพิมพ์ข้อความและส่งวันละ 3 ข้อความ แล้วระบบ
ตอบรับจะประมวลผลอย่างรวดเร็วในการให้คาปรึกษา
ใช้สถิติ chi-square ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาได้ข้อ ปรากฏว่า การใช้บริ การผ่า น
เว็บไซด์ได้รับความสนใจมากกว่าการใช้วิธีส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ระยะเวลาในการบาบัดด้วยการใช้บริการ
ผ่านเว็บไซด์ ใช้เวลา 6 เดือน ส่วนการใช้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ใช้เวลาอย่างน้อย 26 สัป ดาห์ ข้อเสี ย
การใช้โปรแกรมของการศึกษานี้ คือ ให้ระยะเวลานาน
Cohn and Friedman (2009) ได้ศึกษานา
ล่ อ งโปรแกรมการช่ ว ยให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ผ่ า นบริ ก าร
โทรศัพท์มือถือ วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อการประเมิน
และลดความเหลื่อมล้าการให้บริ การของโปรแกรมการ
ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ ศึกษาในช่วง ปี ค.ศ. 2007-2009 ใน
ย่านชานเมืองนิวยอร์ก มีผู้ใช้บริการ จานวน 1,263 คน
เป็นผู้ใหญ่ที่ด้อยโอกาส ในชุมชนชายขอบ คนเร่ร่อน คน
ที่มีอาการทรมานจากพิษสุราเรื้อรัง / ติดยาเสพติด คน
ป่วยทางจิต และ /หรือคนป่วย HIV การศึกษานี้ทาให้ได้
รูปแบบการบริการที่ทันสมัย ต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ใช้
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้สาเร็จ ใช้
ระยะเวลาเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ 23 เดือน โปรแกรมนี้มี
การฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ มีผู้ให้คาปรึกษา
ในการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ มีการให้คาปรึกษาในเชิงลึกกับ
บางราย มีการให้ดูวีดิโอสั้นๆ เกี่ยวกับผู้ป่วย HIV ที่สูบ
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บุหรี่ การให้ค วามรู้ด้านสุขภาพที่ป ราศจากยาสูบ เช่ น
ผลกระทบที่ร้ายแรงของการสูบบุหรี่ และความยากลาบาก
ของการเลิกสูบบุหรี่ แต่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จ การ
ให้ความรู้ของผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อร่างกาย
อารมณ์ และจิ ต ใจ อาการถอนนิ โ คติ น และการให้
คาปรึกษารายบุคคล การศึกษาได้ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่าง
483 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ได้รายงานว่า พวกเขาไม่เคย
ได้รับข้อมูลการต่อต้านการสูบบุหรี่ ก่อนที่ลองไอสแลนด์
ได้นามาใช้ แม้จะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ า ทุก คนจะสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อั น ตรายของการสู บ บุ ห รี่ และ
ประโยชน์ของการเลิกบุ หรี่ ในกลุ่มผู้เ ข้าร่วมโปรแกรม
จ านวน 88 คน เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษา โดยสู บ บุ ห รี่
ลดลงเหลือ 16 มวนต่อวัน จากที่เคยสูบ 20 มวนหรือ 1
ซองต่อวัน
Tzelepis et al. (2010) ได้ศึกษาการให้
ค าปรึ ก ษาเชิ งรุ ก ด้ ว ยโทรศั พ ท์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่
โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมตต้า วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้คาปรึกษาผ่าน
ระบบโทรศัพท์ในการลดอัตราการสูบบุหรี่ โดยวิเคราะห์
จาก 24 การศึ ก ษา ใช้ ก ารสื บ ค้น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ คื อ Medline PsycINFO, Current
Contents Embase และ CINAHL เกณฑ์การคัดเลือก
เพื่อ เข้า ระบบ แบ่งเป็นกลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่ม ที่สุ่ม ในการให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์เชิงรุก เป็นกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไป จากชุมชนทั่วไป การเลิกสูบบุหรี่ ใช้ระยะเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือน การศึกษาได้รับการยกเว้นผู้ที่มีความกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพ หรือหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ป่วยที่เพิ่งออก
จากโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกที่ มีกาหนดการผ่าตัด ผู้ ที่มี
ภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง หรือบุคลากรที่เป็นทหาร เครื่องมือ
ที่ใช้ได้พัฒนาโดย Public Health Practice ใช้การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ Logistic regression ด้ ว ย
ซอฟต์แวร์ SAS เวอร์ชัน 9.1 The meta-analyses โดย
ใช้ Stata version 9.1 การศึกษาได้ข้อสรุปว่า โดย
ภาพรวมจากการเปรียบเทียบ กับการใช้วิธี self-help
หรือไม่มีกลุ่มควบคุมการแทรกแซง การให้คาปรึกษาทาง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 165
โทรศัพท์เชิงรุก มีผลอย่างนัยสาคัญทางสถิติในระดับมาก
ซึ่งการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์เชิงรุกมีผลเชิงบวกในการ
ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ แต่ใช้ระยะเวลานานถึง 18 เดือน
การศึกษาของกลุ่มจิตบาบัด เพื่อช่วยให้เลิกสูบ
บุหรี่ เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุด ดังการศึกษาของ Persky
et al. (2005) [18] ได้ศึกษาการควบคุมข้ามพฤติกรรม ใน
การส่ งเสริ ม บ าบั ด เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ลิ ก บุ ห รี่ กั บ การควบคุ ม
น้าหนั ก กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี แบบเจาะจง เป็ น เพศหญิ ง
อายุ 20-75 ปี 79 คน สุ่ ม จาก จ านวน 315 คน มี
พฤติ กรรมสู บ บุห รี่ 10 มวนต่ อวั น เป็ นระยะเวลาอย่ า ง
น้อย 1 ปี ไม่เป็นหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ไม่ได้ใช้แผ่นแปะ
นิ โ คติ น ทดแทน ไม่ ป่ ว ยเป็ น โรคเบาหวาน ไม่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ หรือกาลังรักษาการติดสิ่งเสพติดในปีที่ผ่านมา
ไม่เป็นโรคจิต โรคอ้วน หรือรั บประทานอาหารผิดปกติ
แล้วสมัครใจเป็นอาสาสมัครที่มีเป้าหมายในการรักษาใน 3
เงื่อนไข ได้แก่ ควบคุมการกิน การออกกาลังกาย และ
การสู บบุหรี่ ใน 8 สัปดาห์แรก ใช้ ระยะเวลาทั้งหมด 16
สัปดาห์ อาสาสมัครจะได้รับการแทรกแซงการช่วยให้เลิก
สูบ บุ ห รี่ ด้ ว ยการปรั บ ความคิด และพฤติ ก รรม ซึ่ ง การ
ทดลองได้กาหนดให้ กลุ่มแรกควบคุมอาหาร และการ
ออกก าลั ง กาย ในช่ ว ง 8 สั ป ดาห์ แ รกของการทดลอง
และกลุ่มที่ควบคุมน้าหนักในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 8
หลังจากวันที่เลิกสูบบุหรี่ การควบคุมมุ่งเน้นการเลิกสูบ
บุหรี่ใน16 สัปดาห์ และได้รับคาปรึกษาเรื่องน้าหนักในช่วง
สุ ด ท้ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ การบั น ทึ ก เสี ย งทาง
โทรศัพท์ แบบสอบถามทางอีเมลล์ การวัดค่าดัชนีมวล
กาย แบบวัดระดับการติดนิโคติน (The Fagerstrom
Tolerance Questionnaire) การประเมินการออกกาลัง
กาย การศึกษาปรากฏว่า โปรแกรมการควบคุมการสูบ
บุหรี่ และควบคุมอาหาร จะค่อยๆ ลดลง เมื่อเวลาผ่านไป
ส่ ว นกิ จ กรรมการออกก าลั งกาย ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นไม่ควรใช้การควบคุม
ใน 3 เงื่อนไข แต่เงื่อนไขที่มีผล คือ ใช้การควบคุมการสูบ
บุหรี่ กับแผนการควบคุมอาหาร แต่การศึกษาที่ใช้ การ
ควบคุมทั้ง 3 วิธีนี้ ทาให้มีความซับซ้อน ทั้งนี้ อาสาสมัคร

จะมุ่งควบคุมการสูบบุหรี่มากกว่า การควบคุมอาหาร หรือ
การออกกาลังกาย
Harper et al. (2012) [19] ได้ศึกษาผลการ
ออกกาลังกายอย่างหนั กที่ มีต่ อความอยากสูบ บุห รี่ ใน
กลุ่ ม หญิ ง ที่ พ ยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ที่ ใ ช้ แ ผ่ น แปะนิ โ คติ น
ทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกาย
อย่างหนักที่มีต่อความอยาก และอาการถอนการสูบบุหรี่
ทดแทนการใช้แผ่นแปะนิโคติน อาสาสมัครเป็นเพศหญิง
ที่สูบบุหรี่ จานวน 178 คน การดาเนินการทดลองโดยใช้
โปรแกรมการออกก าลั งกาย ทดแทนการใช้ แ ผ่ น แปะ
นิโคติน ทางกายภาพเกี่ยวกับบุหรี่ ระยะเวลาการทดลอง
14 สั ป ดาห์ เครื่ อ งมื อ วั ด คื อ มาตรวั ด ของ ShiffmanJarvik ผลการศึกษาปรากฏว่า อาสาสมัครสามารถลด
ระดับการใช้แผ่นแปะนิโคติน เหลือ 14 mg. ใช้เวลา 11
สัปดาห์ 7 mg. ใช้เวลา 13 สัปดาห์ และมีนัยสาคัญต่อ
การลดลงของความอยากสูบบุหรี่ ในระยะของการออก
กาลังกาย 3 ช่วงเวลา ได้แก่ สัปดาห์ที่ 5, 11 และ 13
ผลในด้ านจิ ตวิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ องกั บระยะของอาการถอน
นิโคติน จะปรากฏในสัปดาห์ที่ 5 และ 11 แต่ไม่ปรากฏ
ในสัปดาห์ที่ 13 แสดงว่า การออกกาลังกาย ส่งผลด้าน
จิตวิทยาที่ช่วยบรรเทาอาการอยากสูบบุหรี่ และสามารถ
ช่ ว ยระงั บ อาการถอนได้ ใ นระบบประสาท โดยใช้
ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมโปรแกรมการ
ออกกาลังกายอย่างหนัก ในกลุ่มผู้หญิง ที่สามารถทดแทน
การบาบัดด้วยแผ่นแปะนิโคตินทดแทนได้
Pimenta et al. (2008) [20] ได้ศึกษาความ
เชื่อด้านสุขภาพ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโปรตุเกต โดยสารวจ
ความแตกต่างในการให้คุณค่าสุขภาพ ความสามารถการ
รับรู้ด้านสุขภาพ และความ สามารถในการละเว้นการสูบ
บุหรี่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จานวน 380 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ่ งเป็ น กลุ่ ม ที่ สู บ บุ ห รี่ ป ระจ า 278 คน
กลุ่ม เคยสูบบุหรี่ 63 คน และกลุ่มสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว
39 คน อาสาสมัครมีอายุเฉลี่ย 15 ปี และกลุ่มที่เคยสูบ
บุ ห รี่ และหยุ ด สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 21 ปี โดยมี
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ ขั้นก่อนการ
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ใคร่ครวญ ขั้นใคร่ครวญ ขั้นการเตรียม และขั้นการลงมือ
กระทา นอกจากนี้มีการประเมินตามรูปแบบพฤติกรรมที่
เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความตั้งใจที่จะ
หยุดการสูบบุหรี่ ความสามารถในการดูแลสุขภาพ และ
ความสามารถแห่งตนในการละเว้นการสูบบุหรี่ เครื่องมือที่
ใช้ ไ ด้ แ ก่ แ บ บ ร า ย ต น เ อ ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ นร ะ ดั บ
ความสามารถแห่ งตนในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ และการเห็ น
คุณค่าด้านสุขภาพ เป็นแบบสอบถามที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ Oneway ANOVA การศึกษาได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเกี่ยวกับการ
เห็นคุณค่าของสุขภาพ ความสามารถในการรับรู้สุขภาพ
ของตน และการรับรู้ความสามารถแห่งตนที่จะละเว้นจาก
การสูบบุหรี่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ และมีความ
แตกต่างกันของสถานการณ์การสูบบุหรี่ และขั้นตอนของ
การเปลี่ยนแปลง
Pholsena et al. (2011) [21] ได้ศึกษาอิทธิพล
ต่ อ โปรแกรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษา ในเมื อ ง Paranaque ประเทศฟิ ลิ ปิ น ส์
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อการตรวจสอบผลของโปรแกรม
การป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นหมู่ เ ยาวชน ที่ เ ป็ น นั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษา ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ และการปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่
ระบุความชุกของการสูบบุหรี่ในหมู่ นักเรียน การวัดระดับ
ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อการใช้ยาสูบ การประเมิน การ
ด าเนิ น การของโปรแกรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ น
โรงเรียน และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างความ
ชุกของการสูบบุหรี่ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลี่ย 14 ปี เพศหญิง 447 คน และเพศชาย 364 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ปรั บปรุงจากแบบสารวจ
เยาวชนที่ใช้ยาสูบ (GYTS) ขององค์การอนามัยโลก และการ
ควบคุม โรคติดต่อ ของสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบประเมินที่ให้
นักเรียนประเมินสถานะของการสูบบุหรี่ระดับความรู้ และ
ทัศนคติที่มีต่อยาสูบ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตาม
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้ อมูลด้ วยสถิ ติ
SPSS-PASW Statistics version18. , Simple calculation,
descriptive analysis, crosstabulation (Chi-square test),
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mean comparison, (t test and analysis of variance :
ANOVA), curve estimation (power regression model)
ผลการศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนที่เป็นผู้สูบ
บุหรี่ มี 7.4% นักเรียนไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่ 10.8% และ
นักเรียนที่ไม่เคยดมควันบุหรี่ 81.8% ส่วนความชุกของ
การสูบบุหรี่มีระดับสูงในนักเรียนชาย (11.9%) มากกว่าใน
นักเรียนหญิง (3.6%) (p<0.01) นักเรียนชายเริ่ม สูบเมื่อ
อายุ 8 ปี และนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี บทเรียนการสอน
ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อการชักชวนให้นักเรียนที่คิด
จะลองสูบบุหรี่ มีผลทาให้ เขาอยากเลิกสูบบุ หรี่ 43.3%
ของผู้ สู บ บุ ห รี่ และไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ที่ อ ยากเลิ ก สู บ บุ ห รี่
40% ผู้สูบบุหรี่ยอมรับว่าพวกเขาได้พยายามที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ เพราะบทเรียนที่โรงเรียนส่วนด้านความรู้ ผู้สูบบุหรี่มี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ น้อย
กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การสู บ บุ ห รี่
พบว่า กลุ่มที่สูบบุหรี่มีคะแนนทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการสูบ
บุหรี่สูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหรี่ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า แต่ละโรงเรียนได้รับการประเมินในด้าน
นโยบาย หลักสูตร การมีส่วนร่วมของบุคลากรนักเรียน
และผู้ปกครองรวมทั้งการให้คาแนะนา ผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนสามารถนามาใช้สาหรับการเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนอื่นๆ ได้
Nik (2013) [22] ได้ศึกษาการบาบัดแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม สาหรับการช่วยให้เลิกสูบ
บุ หรี่ และการลดภาวะซึ มเศร้ าของผู้ หญิ งที่ มี บุ ตรยาก
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
แทรกแซงที่ใช้การบาบัดแบบ REBT กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงที่มี
บุตรยาก มีประวัติการสูบบุหรี่ และได้รับการคัดเลือกจากการ
สุ่มในกลุ่มที่ไปทาการผสมเทียมที่โรงพยาบาลมายซอร์ ประเทศ
อิ นเดี ย 20 คน ใช้ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยสถิ ติ ANOVA
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า การใช้โปรแกรมบาบัดแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีประสิทธิภาพในการลดภาวะ
ซึมเศร้า และการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ ในสตรีที่มีบุตรยาก โดย
REBT ช่วยให้เผชิญปัญหาทางบวก และมีความพึงพอใจในการ
ช่วยให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยาก และ
ความรู้สึกสิ้นหวัง
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Umaru et al. (2014) [23] ได้ศึกษาผลการ
แทรกแซงการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้สูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่น
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย วั ตถุ ประสงค์ การศึ กษาเพื่ อ
ตรวจสอบผลของโปรแกรมการแทรกแซงการปรั บเปลี่ ยน
ความคิดของนักเรียน ที่อาศัยพื้นฐานทฤษฎี cognitive behavioural theory กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่น จาก 4
โรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาของรัฐคาดูน่า ประเทศ
ไนจีเรีย จานวน 129 คน เป็นชาย 71 คน และหญิง 58 คน
ใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบกึ่ งทดลอง แบบ pretest-posttest
design เครื่องมือที่ใช้คือ มาตรวัดการแทรกแซงการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรม (cognitive behaviors intervention
scale : CBIS) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ด้วยสถิติ ANCOVA การศึกษา
ได้ปรากฏว่า โปรแกรมการแทรกแซงการปรับเปลี่ยนความคิด
ในวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลช่วยให้เลิกสูบบุหรี่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ภายใต้พื้นฐานการบาบัด
ความคิด และพฤติกรรม มีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนความ
เชื่อเดิมที่เป็นความเชื่อที่บิดเบือน ให้มีความเชื่อใหม่ นาไปสู่
พฤติกรรมที่ไม่สูบบุหรี่ได้

บทสรุป
การช่วยให้วัยรุ่นเลิกสูบบุหรี่ได้ เท่ากับเป็นการลด
จานวนผู้ใหญ่ที่ สูบบุ หรี่ในอนาคต จากการทบทวนแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ จะ
เห็นได้ว่าสามารถประยุกต์ได้หลากหลายแนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีการบาบัด ในการป้องกัน และการบาบัดเพื่อช่วยให้ลด ละ
เลิก การสูบบุหรี่สาหรับวัยรุ่นที่เสพติดบุหรี่ ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัด
กลุ่มการบาบัดที่ผ่านมาไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเภสัชบาบัด กลุ่มที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน และกลุ่มจิตบาบัด ดังนั้นใน
การวิจัยในอนาคต ควรคานึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นสูบ
บุหรี่ ในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาผลการวิจัยที่ได้เสนอไว้
และควรศึกษาเชิงลึกในกลไกที่จะช่วยให้วัยรุ่นไม่เสพติดบุหรี่
ซึ่ งอาจใช้ วิ ธี ผสมผสานการบ าบั ด โดยควรเน้ นการปรั บ
โครงสร้ างทางปั ญญา ที่จะช่ วยให้วัยรุ่นมี ความคิดใหม่ ที่ไม่
บิดเบือน มีความคิ ดที่สมเหตุสมเหตุผล ตามความเป็นจริ ง

แล้วเขาก็จะมีอารมณ์ใหม่ที่สมเหตุสมผล นาไปสู่พฤติกรรมที่มี
เหตุผลตามคิด ความเชื่อใหม่นั้น นั่นคือ วัยรุ่นไม่สูบบุหรีต่ ่อไป
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