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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิวเิคราะห์จากผลมาหาเหตแุบบศกึษาย้อนหลงั เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์
กบัการเลกิสบูบุหร่ีของผูป่้วยโรคเร้ือรงัชาย กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูหรอืโรคเบาหวาน เพศชาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดตราด จ�านวน 230 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มศึกษา (กลุ่มเลิกสูบบุหรี่)
และกลุม่เปรยีบเทยีบ (กลุม่ยงัไม่เลกิสบูบหุรี)่ กลุม่ละ 115 คน เคร่ืองมอืการวจัิยเป็นแบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น
8 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคจากการสบูบหุรี ่มค่ีาความเชือ่มัน่ .90 การรบัรูค้วามรนุแรงของการเกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคจากการสบูบหุรี่
มค่ีาความเชือ่มัน่ .90 การรบัรูป้ระโยชน์ของการเลกิสบูบหุรี ่มค่ีาความเชือ่มัน่ .94 การรบัรูอ้ปุสรรคของการเลกิสูบ
บุหรี ่มีค่าความเชือ่มัน่ .86 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเลกิสบูบหุรี ่มค่ีาความเช่ือมัน่ .99 และการได้รบั
การสนับสนุนเลิกสูบบุหรี่ มีค่าความเชื่อมั่น .94 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
แบบทวิ
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                        Abstract
 This retrospective case-control study aimed to examine factors related to smoking cessation
among male patients with chronic diseases. The participants consisted of 230 males with
hypertension or diabetes mellitus whom registered as chronic patients at the district health
promoting hospital in Trat Province and were equally divided into a case group (smoking
cessation) (n = 115) and a control group (smoking) (n = 115). The research instrument was a
8-part interview form: personal information, smoking and smoking cessation, perceived
susceptibility of smoking with the reliability of .90, perceived severity of smoking with the
reliability of .90, perceived benefits of smoking cessation with the reliability of .94, perceived
barriers to smoking cessation with the reliability of .86, perceived self-efficacy in smoking cessation
with the reliability of .99, and social support for smoking cessation with the reliability of .94.
Data were collected from January to March, 2017. Statistics used for data analysis included
frequency, percentage, mean, standard deviation, and binary logistic regression.
 The research results revealed that perceived self-efficacy in smoking cessation and
social support for smoking cessation were statistically significant related to smoking cessation
(p < .001). Every one-point increasing of perceived self-efficacy in smoking cessation score could
increased 1.29 times of chance in smoking cessation (adj. OR = 1.29, 95% CI = 1.16-1.43) and
every one-point increasing of social support for smoking cessation score could increased 1.11
times of chance in smoking cessation (adj. OR = 1.11, 95% CI = 1.05-1.17).
 This research suggests that health care providers should enhance perceived self-efficacy
in smoking cessation among male patients with chronic diseases who were smoking as well
as encourage family support in order to promote successful smoking cessation.
Keywords:  Smoking cessation,  Male patient,  Chronic disease

 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเลกิสบูบหุรี ่และการได้รบัการสนบัสนนุเลกิสบูบหุรี่
มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหร่ีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) โดยคะแนนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเลิกสบูบหุรีท่ีเ่พิม่ขึน้ทกุๆ 1 คะแนน มโีอกาสท่ีจะเลกิสูบบหุรีเ่พิม่ขึน้เป็น 1.29 เท่า (adj. OR = 1.29,
95% CI = 1.16-1.43) และคะแนนการได้รบัการสนบัสนนุเลกิสบูบุหรีท่ีเ่พิม่ขึน้ทุกๆ 1 คะแนน มโีอกาสทีจ่ะเลกิ
สบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เป็น 1.11 เท่า (adj. OR = 1.11, 95% CI = 1.05-1.17)
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเลกิสบูบุหรีข่องผูป่้วยโรคเรือ้รงัชายทีย่งัสบูบหุรีอ่ยู่ และกระตุน้ให้เกิดการสนบัสนนุจากครอบครัว เพือ่ให้ผูป่้วย
สามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด้ส�าเรจ็
ค�ำส�ำคัญ:  การเลิกสบูบหุรี ่ ผูป่้วยชาย  โรคเรือ้รงั


