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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนและพฤตกิรรมในการเลกิบหุรี ่กลุม่ตวัอย่างเป็นชาย

ที่มารับบริการเลิกบุหรี่ท่ีโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ�านวน 

30 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน 

กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิก

บุหรี่และกิจกรรมตามปกติของโรงพยาบาล ส่วนกลุ ่ม

ควบคุมได้รับกิจกรรมตามปกติของโรงพยาบาลเท่านั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ และแบบวัดพฤติกรรม

การเลิกบุหรี่ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .86 และ .93 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติการทดสอบที 

วเิคราะห์การแปรปรวนแบบวดัซ�า้ และทดสอบความแตกต่าง 

รายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอโรนี

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการเลิกบุหร่ี

แตกต่างจากกลุ ่มควบคุมอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p < .001) ทั้งในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และ

ระยะตดิตามผล 1 เดอืน กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรบัรู้ 

สมรรถนะแห่งตนและคะแนนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี ่

ในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันทีและระยะติดตามผล 

1 เดือน สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p < .001) โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจนี้ 

มีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นบุคลากรด้านสุขภาพสามารถน�า

โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการลดและเลิกสูบบุหรี่ได้

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ การรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ ผู้รับบริการ

ชาย 

Abstract

 The purpose of this quasi-experimental 

study is to examine the effects of motivational 

enhancement program on smoking cessation of 

perceived self-efficacy and behavior among male 

clients of Tatakiab hospital. A simple random 

sampling was used to recruit a sample of 30 male 

smokers who met the study inclusion criteria. They 

were randomly assigned into the experimental  

(n = 15) and the control (n = 15) groups. The 

experimental group received motivational  

enhancement program plus regular program of 

the hospital, while the control group received 

only regular program. Research instruments  
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included a demographic questionnaire, the  

perceived self-efficacy for smoking cessation 

questionnaire and the smoking cessation behaviors 

questionnaire. These scales yielded Cronbach’s 

alphas of .86 and .93. Descriptive statistics,  

independent t-test, two way repeated measure 

ANOVA and pairwise comparison test using  

Bonferroni method were employed for data  

analyses. 

 The results revealed that the mean scores 

of perceived self-efficacy and smoking cessation 

behaviors between the experimental and control 

groups at post-test and 1 month follow-up were 

significantly different (p < .001). The mean scores 

of perceived self-efficacy and smoking cessation 

behaviors in the experimental group at pre-test 

was significantly lower than those at post-test  

and follow-up phases (p < .001). The findings  

supported the effectiveness of this motivational 

enhancement program. Health personnel could 

apply this program to assist the clients in order 

to reduce and stop smoking.

Key words: Motivational enhancement program, 

perceived self-efficacy, smoking cessation  

behaviors, male clients

ความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจบุนัมผีูส้บูบุหรีท่ัว่โลกประมาณ 1,100 ล้านคน

และคาดการณ์ว่าจ�านวนผู้สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ถึงปีละประมาณ 10 ล้านคน (Non-Smoking Campaign 

Foundation, 2010) ในประเทศไทยจากการส�ารวจโดย 

พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�านวน 54.8 ล้านคน 

พบผู้ที่สูบบุหรี่จ�านวน 11.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.7 

โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คิดเป็น 

ร้อยละ 18.4 (National Statistical Office, 2014) โดย

ในแต่ละปีมีนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณ  

2-3 แสนคน (Jewpattanakul & Petchroung, 2016) 

บุหรี่เป็นส่ิงเสพติดที่มีพิษภัยสูงก่อให้เกิดโรคร้ายแรง 

หลายโรค ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีประมาณ

ปีละ 5 ล้านคน หรือประมาณวันละ 13,600 คน การสูบ

บุหรี่น้ันนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบยังท�าให้ 

ผู ้อื่นที่อยู่ในระยะของควันบุหรี่สูดเอาพิษจากควันบุหรี่

เข้าไปด้วย (Tabtimthong, Junprasert, & Homsin, 

2012) การสูบบุหรี่ยังท�าให้สูญเสียงบประมาณปีละ 

หลายหมื่นล้านบาทเพื่อการรักษาโรคส�าหรับผู้เจ็บป่วยที่

สัมพนัธ์กบัการสบูบหุรี ่นอกจากนีย้งัก่อให้เกดิความสูญเสยี

ทีไ่ม่สามารถค�านวณออกมาเป็นตวัเงนิได้ ได้แก่ ความทกุข์

ทรมาน และคุณภาพชีวิตที่ลดลงของผู ้ป ่วยด้วยโรค 

จากการสบูบหุร่ี การสบูบหุร่ีเป็นโรคและพฤตกิรรมทีซ่บัซ้อน 

ผูส้บูบหุรีม่กัเคยพยายามหยดุสบูบหุรีแ่ละสามารถหยดุสบู

ได้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็หวนกลับมาสูบใหม่กลับไปกลับมา

หลายรอบ การสูบบุหรี่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการสูบ

บหุรีจ่นเคยชิน และการตดิสารนโิคตนิของสมอง (Homsin, 

2015)  

 ในปัจจุบันการบ�าบัดเพ่ือช่วยให้เลิกบุหรี่ มีหลาย

รูปแบบ โดยแบ่งกระบวนการบ�าบัดออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 1) การบ�าบัดโดยการใช้ยา เช่น การใช้นิโคตินทดแทน 

การใช้ยาในกลุ่มสมุนไพรได้แก่ หญ้าดอกขาว โปร่งฟ้า 

มะขามป้อม เป็นต้น และ 2) การบ�าบัดแบบจิตสังคม ซึ่ง

การบ�าบดัจติสงัคมนีเ้ป็นการบ�าบดัทีม่ปีระสทิธภิาพเช่นกนั 

โดยมีรูปแบบที่ส�าคัญ 4 รูปแบบ คือ 1) การบ�าบัดความคิด

และพฤติกรรม 2) การบัดพฤติกรรม 3) การบ�าบัดเร่งรัด 

4) การบ�าบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Wattanasichaikul, 

2007)

 การให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 

พบว่ามผีูเ้ข้ารับบรกิารเลกิบหุร่ีเพิม่ขึน้ทุก ๆ  ปี โดยส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 90 เป็นผู้รับบริการเพศชาย ช่วงปี 2557 ถึง ปี 

2559 มีจ�านวน 100, 128 และ 140 คน ตามล�าดับ 

โปรแกรมการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลท่าตะเกียบประกอบ

ด้วย  การซักประวัติการสูบบุหรี่ การประเมินความพร้อม

ในการเข้าร่วมโปรแกรม การให้ค�าปรึกษารายบุคคล และ

การให้ดื่มยาสมุนไพร คือ ชาชงหญ้าดอกขาว ซึ่งหญ้า 

ดอกขาวนี้ มีสรรพคุณช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ อย่างไรก็ตาม

จากการติดตามผูเ้ข้ารบัการบ�าบดับุหร่ี พบว่ามีการกลบัมา

สูบบุหรี่ซ�้าสูง พบอัตรากลับมาสูบบุหรี่ซ�้าปี 2557 ถึง  

ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 46, 52 และ 60 ตามล�าดับ โดย


