
รปูแบบการติดตามและผลลพัธก์ารเลิกบหุร่ี 
จนิตนา ยนูิพนัธุ,์ ส่องแสง ธรรมศกัดิ,์ และ ยวุด ีวงษ์แสง 

ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาติ 

บทน า ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ(Quitline) เริม่ใหบ้รกิารเลกิบุหรีเ่มือ่มกราคม ๒๕๕๒ 
โดยผูใ้หค้ ำปรกึษำเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีสุขภำพ ซึง่ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำร ใชก้ระบวนกำรใหค้ ำปรกึษำ
ตำม Evidence-based protocol ทีศู่นยเ์ลกิบุหรีฯ่ พฒันำขึน้ ต่อมำกำรใหค้ ำปรกึษำจดัใหม้กีำรบรกิำร
โทรฯ กลบัไปยงัผูร้บับรกิำรอกีเป็นระยะเพือ่สอบถำม ใหค้ ำแนะน ำและใหก้ ำลงัใจ เป็นกำร
ประคบัประคองและเพือ่ป้องกนักำรกลบัสบูซ ้ำ (Support call)   
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั เพื่อเปรยีบเทยีบอตัราการหยุดสบู(Quit rate) ที ่๑ เดอืนและที ่๓ เดอืน 
ภายหลงัไดร้บับรกิารโทรกลบัหลงัใหค้ าปรกึษา   
วิธีการศึกษา เป็นการศกึษาแบบยอ้นหลงั เชงิส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิเปรยีบเทยีบ   
ผลการศึกษา น าเสนอการเปรยีบเทยีบอตัราการหยดุสูบ (Quit rate) ที ่๑ เดอืนและที ่๓ เดอืน 
หลงัจากไดร้บับรกิารโทรกลบั ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างครัง้ที ่๑ หลงัไดร้บัค าปรกึษา ๕-๗ วนั, ครัง้ที ่๒ 
หลงัไดร้บัค าปรกึษา ๑๔ วนั, ครัง้ที ่๓ หลงัไดร้บัค าปรกึษา ๓๐ วนั (๑ เดอืน) และครัง้ที ่๔ หลงัไดร้บั
ค าปรกึษา ๙๐ วนั (๓ เดอืน)  ผลการศกึษาน าเสนอดงัตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๑ จ านวน รอ้ยละของผูใ้ช้บริการท่ีสามารถหยุดสบูได้หลงัได้รบัค าปรกึษา ๑ เดือน จ าแนก Quit rate 
ตามจ านวนครัง้ของการบริการโทรฯ กลบั (Support call) 

 
 
 

ผลลพัธก์ารเลกิบุหรี ่

จ านวนผูร้บับรกิารทีส่ามารถหยดุสบูไดห้ลงัไดร้บัค าปรกึษา ๑ เดอืน 
 

ไดร้บัการโทรกลบัครัง้ที ่๑ 
(N=716) 

ไดร้บัการโทรกลบัอย่างน้อย 
๑ ครัง้(ยกเวน้ครัง้ที ่๑) 

(N=484) 

 
ไดร้บัการโทรกลบั ๓ ครัง้ 

(N=323)  
จ านวน(คน) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

อตัราการหยุดสบู ๑ 
เดอืน (Quit rate) 

๓๘๘ ๕๔.๑๙ ๒๕๔ ๕๒.๔๘ ๑๘๑ ๕๖.๐๔ 

 
ตารางท่ี ๒ จ านวน รอ้ยละของผูร้บับริการท่ีสามารถหยุดสบูได้หลงัได้รบัค าปรกึษา ๓ เดือน จ าแนก Quit rate 
ตามจ านวนครัง้ของการบริการโทรกลบัฯ (Support call) 
 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถหยดุสบูไดห้ลงัไดร้บัค าปรกึษา ๓ เดอืน 
 ไดร้บัการโทรกลบั 

ครัง้ที ่๑ 
(N=949) 

ไดร้บัการโทรกลบั 
ครัง้ที ่๑ และ ๒ 

(N=262) 

ไดร้บัการโทรกลบั 
ครัง้ที ่๒ 
(N=416) 

ไดร้บัการโทรกลบั  
๔ ครัง้ 
(N=65) 

 จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน
(คน) 

รอ้ยละ 

อตัราการหยุดสบู ๓ 
เดอืน (Quit rate) 

๒๘๐ ๒๙.๕๐ ๑๖๔ ๓๙.๔๒ ๒๓๘ ๕๗.๒๑ ๔๑ ๖๓.๐๘ 



อภิปรายผล จากการศกึษาพบว่า การไดร้บับรกิารโทรฯ กลบัท าให ้Quit rate มคีวามแตกต่างกนั 
ดงันัน้การบรกิารเลกิบุหรีท่ีม่คีุณภาพซึง่ท าใหผู้ส้บูเลกิบุหรีไ่ดต่้อเนื่อง (Maintenance or Abstinence) 
จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารโทรกลบัหรอืการประคบัประคองในระยะทีผู่สู้บก าลงัพยายามเลกิ 
(Action stage)  
ประสบการณ์ของผูท้ีเ่ลกิบุหรีไ่ดจ้รงิ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้รกิารเลกิบุหรีแ่ลว้ยงัเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนทัง้ผูส้บูทีต่อ้การเลกิ ก าลงัคดิจะเลกิ หรอืผูใ้กลช้ดิทีจ่ะเป็นก าลงัใจใหผู้ส้บูเลกิ

บุหรีอ่กีดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชีวิตปลอดบหุร่ี ๑ ปี 

โดย จนิตนา ยนูิพนัธุ ์และคณะ 
ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาติ 

บทน า ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ(Quitline) เริม่ด าเนินการตัง้แต่มกราคม ๒๕๕๒ โดย

ผูใ้หค้ าปรกึษาซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสุขภาพทีผ่่านการฝึกอบรมจนมสีมรรถนะสูง ใชก้ระบวนการให้

ค าปรกึษาตาม Evidence-based protocol ด าเนินการช่วยเหลอืผูส้บูบุหรีท่ ัว่ประเทศมาเป็นเวลา ๒ ปี 

(รายงานเมือ่ พ.ศ. 2554) มผีูส้บูบุหรีจ่ านวนหนึ่งสามารถเลกิไดอ้ยา่งต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ ปี การศกึษา

ขอ้มลูประสบการณ์เชงิลกึของบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นองคค์วามรูท้ีส่ าคญัในบรบิทสงัคมไทย 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั เพื่อศกึษาประสบการณ์การเป็นผูเ้ลกิบุหรีไ่ด ้๑ ปี 

วิธีการศึกษา ใชร้ปูแบบการศกึษารายกรณ ีมผีูใ้หข้อ้มลูจ านวน ๑๐ ราย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการ

สมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่ม 

ผลการศึกษา หลงัจากไดร้บับรกิารใหค้ าปรกึษาจากผูใ้หค้ าปรกึษาของ Quitline ผูส้บูลงมอืเลกิสบูบุหรี่

ในทนัท ีในวนัทีไ่ดร้บัค าปรกึษา โดย 

 - แรงจงูใจคอื ตนเอง ครอบครวั บุคคลใกลช้ดิ การไดร้บัขอ้มลูและก าลงัใจจาก Quitline และ

ความสิน้เปลอืงจากบุหรี ่

 - อุปสรรคของการเป็นผูเ้ลกิบุหรีค่อื อาการทีเ่กดิขึน้ในระยะแรกของการเลกิ (อาการขาด

นิโคตนิ) 

- สิง่ทีก่ระตุน้ใหอ้ยากสบูไดแ้ก่ เหน็เพื่อนสบู วงเหลา้ การเขา้สงัคม เครยีด เมือ่เขา้หอ้งน ้า 

อาหารรสจดัและหาซือ้ไดง้า่ย 

- เทคนิคส าคญัทีท่ าใหก้ารเลกิสบูเป็นผลส าเรจ็คอื เทคนิค ๗ ส. ไดแ้ก่ สจัจะ สื่อสาระ สรา้ง

สมาธ ิคดิเรือ่งสุขภาพ อยูใ่นสิง่แวดลอ้มปลอดบุหรี ่หาผู้สนบัสนุน และคดิถงึสตางค ์ 

- ผลทีเ่กดิขึน้จากการเลกิบุหรีท่ีพ่บมากคอื สุขภาพด ีหายใจสะดวก ไมม่กีลิน่ปาก และเป็น

ตวัอยา่งทีด่ ี

อภิปรายผล จากการศกึษาพบว่าประสบการณ์ของผูท้ีเ่ลกิบุหรีไ่ดจ้รงิ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้

ใหบ้รกิารเลกิบุหรีแ่ลว้ยงัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัง้ผูส้บูทีต่อ้งการเลกิ ก าลงัคดิจะเลกิ หรอืผูใ้กลช้ดิ

ทีจ่ะเป็นก าลงัใจใหผู้ส้บูเลกิบุหรีอ่กีดว้ย  


