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การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ เพื่อให้เลิก ยาสูบเป็น
ยุทธศาสตร์หนึง่ ทีส่ าำ คัญในการควบคุมยาสูบ สำาหรับ
ผูท้ ม่ี โี รคเรือ้ รัง การเลิกสูบบุหรีช่ ว่ ยลดภาวะแทรกซ้อน
และการเสียชีวติ การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบ
เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นำ า เสนอบทเรี ย นจาก
ต่างประเทศเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน
โรคถุงลมโป่งพอง โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลิก
สูบบุหรีเ่ ฉพาะทีเ่ ป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (Systematic Review) และงานวิจัยที่เป็น
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จาก

ฐานข้อมูลต่าง ๆ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2001-2014 จากการ
สืบค้นพบหลักฐานจำานวนทัง้ หมด 7 เรือ่ ง พบหลักฐาน
เชิงประจักษ์แสดงถึงประสิทธิผลของการให้บริการ
เลิกสูบบุหรีใ่ นผูท้ มี่ โี รคเรือ้ รังทีส่ อดคล้องกันกล่าวคือ
การให้คำาปรึกษาอย่างเข้มเพียงอย่างเดียว หรือร่วม
กับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนจะให้ผล
การรักษาทีด่ กี ว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการดูแลแบบปกติ
ในขณะเดียวกันการบำาบัดโรคติดบุหรี่สำาหรับผู้ที่มี
โรคเรือ้ รังควรมีระยะเวลานานกว่าหนึง่ เดือน และควร
มีการติดตามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ประสิทธิผล, เลิกบุหรี่, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
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บทนำา

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ อาทิ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด มะเร็ง รวมทั้งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ซึ่ งโรคเรื้ อ รั ง ดั ง กล่ า วนั บ เป็ น เพชร¦าตที่ สำ า คั ญ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉลีย่ แล้วจะมีผเู้ สียชีวติ อันเนือ่ ง
มาจากการสูบบุหรี่ 1 คนในทุก ๆ 6 วินาที หรือกล่าว
ได้ว่า ในแต่ละปี การสูบบุหรี่พรากชีวิตผู้คนมากถึง
6 ล้านคนและทำาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
มากกว่าห้าแสนล้านเหรียญ นอกจากนี้ องค์การ
อนามัยโลกระบุวา่ การสูบบุหรีอ่ าจจะพรากชีวติ ผูค้ น
กว่าพันล้านคนในศตวรรษที่ 21 นี้ หากประเทศต่าง ๆ
ยังไม่ได้ดำาเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบอย่างเร่งด่วน1
หนึง่ ในยุทธศาสตร์สาำ คัญของการควบคุมยาสูบ
คือ “การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เลิกยาสูบ (Offer
Help to Quit)” ซึง่ เป็นหนึง่ ในมาตรการ MPOWER
อันเป็นเครือ่ งมือสำาคัญทีอ่ งค์การอนามัยโลกกำาหนดขึน้
สำาหรับประเทศต่าง ๆ ใช้ในการลดปริมาณการบริโภค
ยาสูบ เพือ่ เป้าหมายสำาคัญคือการลดอัตราการเจ็บป่วย
และการเสียชีวติ จากโรคทีเ่ ป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ2 ในขณะเดียวกันมาตรการเหล่านี้ก็สอดคล้อง
กับมาตราต่าง ๆ ในกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบ องค์การอนามัยโลก (The WHO Framework
Convention on Tobacco Control: WHO FCTC)
มาตรการนี้ มี ค วามก้ า วหน้ า น้ อ ยมาก กล่ า วคื อ มี
21 ประเทศหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรโลก
เท่านั้นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เลิกเสพยาสูบ
อย่างเพียงพอ1
ประเทศไทยในฐานะภาคี ส มาชิ ก ของกรอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก
ได้ให้ความสำาคัญกับเรื่องการลดจำานวนผู้สูบบุหรี่

โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบำาบัดรักษาผู้ติดยาสูบ
ทัง้ ในด้านการจัดบริการเลิกบุหรีใ่ นหน่วยบริการสุขภาพ
ทัว่ ประเทศ อาทิ โครงการเครือข่ายคลินกิ ฟ้าใส ทีพ่ ฒ
ั นา
โดยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
และการจัดตัง้ ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ
ทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุนมาจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ3 ทั้งนี้ในรายงาน
ความก้ า วหน้ า ของการดำ า เนิ น การตามมาตรการ
MPOWER ขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 4 ประเทศ
ทีม่ รี ายได้ปานกลาง-รายได้สงู ซึง่ ได้จดั ให้มกี ารบำาบัด
ดูแลรักษาผู้ติดยาสูบที่คุ้มค่าแก่ประชาชน1 อย่างไร
ก็ตาม การให้บริการโดยทั่วไปยังไม่อำานวยให้ผู้สูบ
ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ เข้าถึงบริการได้สะดวกนัก
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอบทเรียนจาก
ต่างประเทศเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เพื่อศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้
ในการขยายบริการช่วยเลิกบุหรีใ่ นประเทศไทย ผูป้ ว่ ย
โรคเรื้อรังดังกล่าว อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง

ระเบียบวิธีการสืบค้นและวิเคราะห์เนื้อหา

การวิจัยนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกสูบ
บุหรี่ซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
(Systematic Review) โดยค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
หลัก ๆ สองฐานข้อมูลคือ PubMed และ Cochrane
Database ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2014 ด้วยคำาสำาคัญ
คือ (Tobacco Cessation OR Smoking Cessation) AND (Quit Rate OR Abstinence Rate)
AND (Systematic Review) รวบรวมบทความวิจัย
ได้ทั้งหมด 177 เรื่อง นำามาคัดกรองจากหัวข้อเรื่อง
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บทคัดย่อ และ บทความฉบับเต็ม จนเหลือบทความ
ที่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำาหนดนำามาใช้ในการทบทวน
ทั้งหมด 54 บทความ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้บทความ
ทีเ่ กีย่ วกับผูส้ บู ทีป่ ว่ ยเป็นโรคเรือ้ รัง จำานวน 7 บทความ
ทั้งนี้จะนำาเสนอเนื้อหา 3 ประเด็น ดังนี้
1. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
2. ประเภทของการบำาบัดรักษาเพื่อเลิกบุหรี่
3. ประสิทธิผลของการบำาบัดรักษาเพือ่ เลิกบุหรี่

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
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หลักการประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการเลิก
สูบบุหรี่ คือ เลิกได้อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากเริ่ม
การบำาบัดรักษา3 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า
ในการสังเคราะห์งานวิจยั ประสิทธิผลของการช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังให้เลิกสูบบุหรีน่ น้ั ประเมินได้จากตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์ 2 อย่าง ได้แก่ 1) การหยุดสูบบุหรี่ได้นาน
ต่อเนื่องกันตามระยะเวลาที่กำาหนด (Continuous
Abstinence) เช่น 6 เดือน หรือ 12 เดือน เป็นต้น
และ 2) การหยุดสูบบุหรี่ ณ จุดเวลาใดเวลาหนี่ง
หรือในช่วงเวลาที่กำาหนด (Point Prevalence
Abstinence) โดยทั่วไปจะประเมินว่า ในช่วงเวลา
7 วันที่ผ่านมานั้นหยุดสูบได้ต่อเนื่องกันหรือไม่ ทั้งนี้
มักจะใช้วิธีการประเมินทางชีวเคมี (Biochemical
Verification of Tobacco Cessation) มายืนยัน
ร่วมด้วย เช่น ในการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบ
เกีย่ วกับการเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล
(จำานวน 50 เรือ่ ง) ได้ใช้การเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
นาน 12 เดือน ร่วมกับการประเมินตัวบ่งชีท้ างชีวภาพ
เป็นเกณฑ์ตดั สินว่า เลิกสูบบุหรีไ่ ด้หรือไม่ ทัง้ นี้ งานวิจยั
ส่วนใหญ่ (32 เรื่อง) ใช้การตรวจวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก (Exhaled CO) เป็นตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพเพือ่ ยืนยันว่า เลิกสูบบุหรี่ และบางงานวิจยั

(17 เรือ่ ง) ใช้การตรวจโคตินนิ (Cotinine) ในป˜สสาวะ,
เลือด, หรือ น้ำาลาย4 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วย
เบาหวาน Nagrebetsky และคณะ5 ให้ความหมาย
ของการเลิกสูบบุหรีว่ า่ เป็นการหยุดสูบ ณ ช่วงเวลา
ที่กำาหนด

ประเภทของการให้บริการเลิกบุหรี่

โดยทั่วไปการให้บริการเลิกบุหรี่สามารถแบ่ง
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและการบำาบัดรักษาโดยการใช้ยา
ทว่าหากพิจารณาระดับความเข้ม (Intensity) ของ
บำาบัดรักษา พบว่า มีเกณฑ์ในการพิจารณาทีแ่ ตกต่าง
กันเล็กน้อย อาทิ Rigotti และคณะ4, 6 แบ่งระดับ
ความเข้มของการให้บริการเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ที่พัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- การให้บริการเพียงครั้งเดียว ระยะเวลา
15 นาทีหรือน้อยกว่า ไม่มีการติดตามให้กำาลังใจ
- การให้บริการหนึง่ ครัง้ หรือมากกว่า ใช้เวลา
มากกว่า 15 นาที ไม่มีการติดตามให้กำาลังใจ
- การให้บริการหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ร่วมกับ
การติดตามให้กำาลังใจ 1 เดือน
- การให้บริการหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ร่วมกับ
การติดตามให้กำาลังใจมากกว่า 1 เดือน4, 6
ส่วนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่พบในการทบทวน
งานวิจัยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่า แบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
- การให้คำาปรึกษาแบบกระชับ (Brief or
Minimal Counseling) ระยะเวลาน้อยกว่า 90 นาที
- การให้คาำ ปรึกษาแบบเข้มโดยใช้เวลา 90 นาที
หรือนานกว่า (Intensive Counseling) แต่ไม่ได้ให้ยา
ร่วมด้วย;
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- การให้คำาปรึกษาแบบเข้มใช้เวลา 90 นาที
หรือนานกว่า ร่วมกับการให้ยาเลิกบุหรี่ร่วมด้วย7
นอกจากนี้ Bartlett, Sheeran, และ Hawley8
ได้วเิ คราะห์อภิมาน (Meta-analysis) งานวิจยั เกีย่ วกับ
เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในการบริการเลิกบุหรี่
สำาหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำานวน 17 เรื่อง
พบว่า เทคนิคทีใ่ ช้ในการช่วยเหลือให้เลิกบุหรีท่ น่ี ยิ มใช้
มากที่สุด ได้แก่ การเสริมแรงจูงใจและสมรรถนะ
แห่งตน (Boost Motivation and Self-eﬃcacy)
ส่วนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ส่งผลทำาให้การให้
บริการเลิกบุหรี่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ได้แก่ การช่วย
ผูป้ ว่ ยวางแผนการเลิกสูบ/แผนการรักษา; การติดตาม
พฤติกรรมตนเองและลงบันทึกทันที; การให้คาำ แนะนำา
เกีย่ วกับการควบคุมน้าำ หนักตัว; และการให้คาำ แนะนำา/
อำานวยความสะดวกเกีย่ วกับการสนับสนุนจากบุคคล
รอบข้าง ในทางตรงกันข้าม เทคนิคการเสริมแรงจูงใจ
และสมรรถนะแห่งตนและการประเมินภาวะติดนิโคติน
(Assess Nicotine Dependence) มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของการช่วยให้เลิกบุหรี่ที่ลดลง ทั้งนี้
อาจเป็นไปได้ว่าการประเมินภาวะติดนิโคตินทำาให้
ผูป้ ว่ ยถูกตราว่า “ติด” บุหรี่ ทำาให้หมดกำาลังใจทีจ่ ะเลิก
อีกประการหนึง่ คือ ผูป้ ว่ ยทีม่ ถี งุ ลมโป่งพองจะมีแนวโน้ม
ที่จะเลิกสูบอยู่แล้ว หากได้รับแรงจูงใจมากเกินไป
อาจทำาให้เกิด “Over-motivation” ได้8
มี ร ายงานจากการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านระบุ ว่ า
การให้บริการเลิกบุหรี่สำาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดนัน้ บางครัง้ อาจสอดแทรกอยูใ่ นโปรแกรม
การฟ„œนฟูสมรรถภาพหัวใจ หรืออาจเป็นโปรแกรมที่
เน้นเฉพาะการเลิกบุหรี่ โดยวิธีการที่ใช้มีทั้งการปรับ
พฤติกรรม การโทรศัพท์ตดิ ตาม การใช้สอ่ื หรือเอกสาร
เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง และการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ซึ่ง
ผูด้ าำ เนินการมักเป็นพยาบาลวิชาชีพ9 หรือแพทย์เป็น

ผูเ้ ริม่ ต้นให้คาำ แนะนำาในการเลิกบุหรีข่ ณะผูป้ ว่ ยรักษา
ในโรงพยาบาล จากนัน้ พยาบาลเป็นผูบ้ ริหารการดูแล
ติดตาม9 เช่นเดียวกับในผูป้ ว่ ยเบาหวาน Nagrebetsky
และคณะ5 ได้ทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบเกีย่ วกับ
การเลิกสูบบุหรี่ จำานวน 8 เรื่อง พบว่า การบำาบัด
รักษาเพื่อเลิกบุหรี่สำาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้คล้ายกับกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอืน่ อันประกอบด้วย การให้คาำ ปรึกษาและ
การให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ (อาทิ Bupropion, Nicotine
Replacement Therapy) โดยผู้ให้คำาปรึกษามักเป็น
พยาบาล แพทย์ และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

ประสิทธิผลของการให้บริการเลิกบุหรี่

ในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังหรือถุงลมโป่งพอง
มีรายงานจากการวิเคราะห์อภิมานว่า ประสิทธิผล
ของการช่ ว ยให้ เ ลิ ก บุ ห รี่ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมมีความแตกต่างกัน โดยพบอัตราการเลิกบุหรี่
ในช่วงร้อยละ 0.0-28.9 โดยเฉลี่ย อัตราการเลิกสูบ
บุหรี่เท่ากับ ร้อยละ 13.19 และมีค่าขนาดอิทธิพล
ปานกลาง (Effect Size = 0.33) นอกจากนีก้ ารช่วย
ให้เลิกบุหรีท่ โี่ รงพยาบาลมีประสิทธิผลดีกว่าการจัดให้
บริการทีบ่ า้ น อีกทัง้ รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรีท่ มี่ ี
การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มมีประสิทธิผลดีกว่าการให้
บริการเลิกสูบแบบตัวต่อตัว (Face-to-Face)8
แม้วา่ การเลิกสูบบุหรีจ่ ะเป็นมาตรฐานการดูแล
ประการหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน10 ทว่าประสิทธิผล
ของการให้การบำาบัดรักษาช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่มากนัก
Nagrebetsky และคณะ5 ได้สังเคราะห์ข้อมูลจาก
งานวิจยั การเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยเบาหวาน จำานวน 8 เรือ่ ง
โดยเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการเลิกสูบบุหรี่
แบบเข้มข้น (Intensive Intervention) ซึ่งมีการให้
คำาปรึกษา การติดตามทางโทรศัพท์ และการใช้ยา
(อาทิ ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน และ Bupropion)
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กับการดูแลตามปกติ (Usual Care) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การช่วยให้เลิกแบบไม่ใช้ยา เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบที่
Less Intensive กล่าวคือ ผู้ป่วยได้รับคำาแนะนำาให้
เลิกบุหรี่และข้อมูลผลเสียทางสุขภาพที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการช่วยให้เลิก
สูบบุหรี่แบบเข้มข้น (Intensive Intervention) จะมี
แนวโน้มเลิกสูบได้มากกว่าผู้ที่ได้รับการช่วยให้เลิก
บุหรี่แบบ Less Intensive 1.85 เท่า (RR 1.75;
95% CI 0.28-6.92)
การเลิกสูบบุหรีเ่ ป็นป˜จจัยสำาคัญทีช่ ว่ ยลดอัตรา
เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Barth,
Critchley, & Bengel9 ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบเกีย่ วกับการเลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดพบว่า วิธกี ารช่วยเลิกบุหรีท่ างด้านจิตสังคม
(Psychosocial Interventions) อาทิ การปรับ
พฤติกรรม การติดตามสนับสนุนการเลิกทางโทรศัพท์
และการให้เอกสารวิธีการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง (Selfhelp Materials) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลช่วยให้
ผู้ป่วยเลิกสูบได้สำาเร็จที่ 6 - 12 เดือน ในภาพรวม
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การบำาบัดด้านจิตสังคมมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่
มากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ
การบำาบัดแบบปกติ (OR 1.66, 95% CI 1.25-2.22)
เมือ่ วิเคราะห์แต่ละวิธกี าร พบว่า ยังไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนว่าวิธกี ารบำาบัดแบบใดมีประสิทธิผลทีด่ กี ว่ากัน
เนื่องจากในการวิจัยที่ใช้วิธีการเลิกบุหรี่โดยการปรับ
พฤติกรรมมักจะใช้การติดตามให้กาำ ลังใจทางโทรศัพท์
ควบคูไ่ ปด้วย ในขณะเดียวกันการให้เอกสารวิธเี ลิกบุหรี่
ด้วยตนเองซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงกับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
ก็มปี ระสิทธิผลเช่นกัน (OR 1.48, 95% CI 1.11-1.96)
อย่างไรก็ตาม การทบทวนงานวิจยั ดังกล่าว9 ยังระบุวา่
การให้คาำ ปรึกษาแบบกระชับ (Minimal Counseling)
(อาทิ ไม่มกี ารติดตาม หรือระยะเวลาภายใน 4 สัปดาห์)

ไม่มีผลต่อการบำาบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (OR 0.92; 95%
CI 0.70-1.22)
ในทำานองเดียวกัน Eisenberg และคณะ11
ได้ศึกษาประสิทธิผลของการบำาบัดเพื่อเลิกบุหรี่ใน
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั
เชิงทดลอง 15 เรื่อง ซึ่งเป็นการบำาบัดโดยการใช้ยา
ช่วยเลิก 4 เรื่อง และพฤติกรรมบำาบัดอีก 11 เรื่อง
พบว่า การช่วยให้เลิกบุหรี่โดยใช้พฤติกรรมบำาบัดนั้น
ส่วนใหญ่เป็นการให้คาำ ปรึกษาโดยพยาบาลแบบตัวต่อตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับการพยาบาลหรือการรักษาแบบ
ทัว่ ไปแล้ว การใช้พฤติกรรมบำาบัดมีประสิทธิผลในการ
ช่วยให้เลิกบุหรี่ดีกว่า 1.97 เท่า (pooled OR =
1.97; 95% CI 1.37-2.85) เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า การช่วย
ให้เลิกบุหรีโ่ ดยวิธพี ฤติกรรมบำาบัดมีความแตกต่างกัน
มากทัง้ ในเรือ่ งระยะเวลาทีใ่ ช้และจำานวนครัง้ กล่าวคือ
จำานวนครัง้ ทีใ่ ช้ในการบำาบัดมีตง้ั แต่ 1-3 ครัง้ ใช้เวลา
20-150 นาที และระยะเวลาของการบำาบัด ก็แตกต่าง
กันตัง้ แต่ 20 นาที จนถึง 12 เดือน ทัง้ นี้ Eisenberg
และคณะ ให้ความเห็นว่าข้อมูลจากงานวิจยั ทีม่ อี ยูย่ งั ไม่
สามารถสรุปรายละเอียดได้วา่ ระยะเวลา จำานวนครัง้
และชนิ ด ของการบำ า บั ด แบบใดจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มากกว่ากัน11 แต่ทว่าในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่
สำาหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล Rigotti
และคณะ4 ได้รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มย่อย
ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดว่า รูปแบบการให้
คำาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แบบเข้ม (Intensive Counseling) ทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยยังพักรักษาในโรงพยาบาล
และมีการติดตามดูแลอย่างน้อย 1 เดือนหลังจำาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลช่วยเพิ่มอัตราการเลิกสูบบุหรี่
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Risk Ratio:
RR = 1.42; 95% CI 1.29 – 1.56) ทั้งนี้รูปแบบ
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การให้คำาปรึกษาดังกล่าวให้ประสิทธิผลใกล้เคียงกัน
เมือ่ พิจารณาในภาพรวมสำาหรับผูป้ ว่ ยทัว่ ไปทีพ่ กั รักษา
ในโรงพยาบาล (RR = 1.37; 95% CI 1.27-1.48)
แต่ยงั ไม่อาจสรุปได้แน่ชดั ว่า การใช้รปู แบบการให้บริการ
เลิกบุหรีด่ งั กล่าวในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือดนัน้
จะให้ประสิทธิผลที่ดีกว่าเมื่อใช้ในผู้ป่วยทั่วไปที่พัก
รักษาในโรงพยาบาล4 นอกจากการให้บริการเลิกบุหรี่
แก่ผู้ที่มีโรคเรื้อรังโดยการให้คำาปรึกษาและการปรับ
พฤติกรรมแล้ว ในด้านของการบำาบัดโดยการใช้ยา
พบว่า ในผู้ป่วยโรคหัวใจ การใช้ผลิตภัณฑ์นิโคติน
ทดแทน (เฉพาะ Nicotine Gum และ Nicotine
Patch) หรือยาช่วยเลิกบุหรี่ (Bupropion) มีประสิทธิผล
ในการช่วยให้เลิกบุหรีด่ กี ว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับยาหลอก
(Placebo) 1.72 เท่า (pooled OR = 1.72; 95%
CI 1.15-2.57)11
สำาหรับการศึกษาประสิทธิผลในระยะยาว (Longterm Effectiveness) ของการให้บริการเลิกบุหรี่
ในผู้ป่วยเรื้อรังนั้นยังมีอยู่ไม่มากนัก Hoogendoorn
และคณะ7 ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในระยะยาวและต้นทุนประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
มาตรการช่วยให้เลิกสูบบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคถุงลมโป่งพอง
โดยมีรายงานวิจัยที่นำามาวิเคราะห์ทั้งหมด 9 เรื่อง
พบว่า จากการเปรียบเทียบ intervention ด้วยวิธี
4 แบบ ได้แก่ การดูแลตามปกติ (Usual Care),
การให้ คำ า แนะนำ า เพื่ อ เลิ ก สู บ อย่ า งย่ อ (Minimal
Counseling), แบบเข้ม (Intensive Counseling);
และแบบเข้มข้นร่วมกับการให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ พบว่า
โดยเฉลี่ยอัตราการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งประเมินจากการ
เลิกสูบได้ตดิ ต่อกัน 12 เดือน สำาหรับมาตรการแบบเข้ม
คือ ร้อยละ 6.0 และให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ร่วมด้วย คือ
ร้อยละ 12.3 หากประเมินอัตราการเลิกสูบ ณ จุดเวลา

ที่ 12 เดือน (12-month Point Prevalence Rate)
พบว่า มาตรการช่วยให้เลิกสูบแบบเข้ม มีอัตรา
การเลิกสูบ เท่ากับ 12.3 และเมื่อให้ยาเลิกสูบบุหรี่
ร่วมด้วย อัตราการเลิกสูบ เท่ากับร้อยละ 19.0
เมือ่ เปรียบเทียบกับการให้การดูแลตามปกติ ส่วนการ
ประเมินความคุม้ ค่าของมาตรการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่
พิจารณาปีสขุ ภาวะ (Quality-Adjusted Life Years:
QALY) โดยพบว่าอัตราส่วนค่าต้นทุนประสิทธิผล¥
ในมาตรการให้คาำ แนะนำาเพือ่ เลิกยาสูบแบบย่อ; แบบ
เข้มข้น (Intensive Counseling); และแบบเข้มข้น
ร่วมกับการให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ เท่ากับ 16,900, 8,200,
และ 2,400 ยูโร ต่อหนึ่งปีสุขภาวะ ตามลำาดับ7

ข้อเสนอแนะสำาหรับการจัดบริการเลิกสูบ
บุหรีส่ าำ หรับผูท้ เี่ ป็นโรคเรือ้ รังในประเทศไทย 329

จากรายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครัง้ ล่าสุด12 ปรากฏว่า ประชาชน
ไทยที่มีโรคเรื้อรังประจำาตัว อันได้แก่ เบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหลอดเลือด
หัวใจ (กล้ามเนือ้ หัวใจตาย) และโรคหลอดเลือดสมอง
ยังสูบบุหรี่เป็นประจำาร้อยละ 17.9, 16.6, 25.3, 9.9
และ 14.1 ตามลำาดับ ทั้งนี้ผู้ชายมีสัดส่วนของการ
สูบบุหรีส่ งู กว่าผูห้ ญิง การสูบบุหรีท่ าำ ให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพและการรักษาโรค หากผูท้ เ่ี ป็นโรคเรือ้ รังยังคง
สูบบุหรี่ต่อไป ก็มีแนวโน้มว่าอาการของโรคเหล่านั้น
จะทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย13 ดังนั้น
การพิจารณาให้มกี ารบำาบัดเพือ่ การเลิกบุหรีส่ าำ หรับผูท้ ่ี
มีโรคเรือ้ รังจึงเป็นสิง่ สำาคัญ โรงพยาบาลเป็นสถานที่
สาธารณะที่ ใ ห้ มี ก ารคุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
อาทิ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจมักเริม่ หยุดสูบบุหรีแ่ ละตระหนัก
ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่และความเสี่ยงต่อสุขภาพ
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ของตน ผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่จึงมีแรงจูงใจที่จะเลิกสูบ
ดังนัน้ จึงนับเป็นโอกาสทองทีบ่ คุ ลากรวิชาชีพสุขภาพ
รวมทั้งพยาบาลจะให้คำาแนะนำาในการเลิกบุหรี่และ
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างเด็ดขาดเมือ่ ออกจาก
โรงพยาบาล13-14
การศึกษางานวิจัยซึ่งเป็นการทบทวนงานวิจัย
อย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นว่า การให้บริการเลิกบุหรี่
ในผูป้ ว่ ยเรือ้ รังมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ
บางกลุ่มมีข้อสังเกตว่า บุคคลที่เป็นผู้ให้คำาแนะนำา
คำาปรึกษาในการเลิกบุหรี่นั้น ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล
ซึ่งเป็นนักวิจัย (Nurse Researcher) หรือไม่ก็เป็น
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ เมือ่ พิจารณาในสถานการณ์เมืองไทย
พบว่าเคยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ½ƒกทักษะการให้
คำาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลที่เอื้อต่อการให้คำาแนะนำาการเลิกสูบบุหรี่
แก่ผทู้ ม่ี โี รคเรือ้ รังแต่อาการยังไม่รนุ แรงเป็นพิเศษด้วย
ทัง้ นีค้ วรพิจารณาป˜จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของ
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ เช่น ความเข้ม (Intensity)
และระยะเวลา (Duration) ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่
เป็นต้น
ในผูป้ ว่ ยเบาหวานจะมีความเสีย่ งในการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดสูง โดยความเสี่ยงนี้จะสัมพันธ์
โดยตรงกับจำานวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ผู้ป่วยเบาหวาน
มักเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนลีลาชีวิต
ของตนโดยเฉพาะเมื่ อ ต้ อ งพยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่
จากการศึกษางานวิจัยที่เป็นการทบทวนงานวิจัย
เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็น

ระบบ พบว่า ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
และประเมินรูปแบบการบำาบัดรักษาเพือ่ การเลิกบุหรี่
ในผู้ป่วยเบาหวาน ประเด็นที่น่าสนใจคือ รูปแบบ
การบำ า บั ด เพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ ที่ เ ฉพาะเจาะจงกั บ ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานจะมีประสิทธิผลแตกต่างจากการบำาบัดเพือ่
เลิกบุหรี่สำาหรับผู้ป่วยทั่วไปหรือไม่

บทสรุป

ป˜ จ จุ บั น มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ สดงถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของการให้ บ ริ ก ารเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นผู้ ที่ มี
โรคเรือ้ รังทีส่ อดคล้องกัน โดยพบว่า การให้คาำ ปรึกษา
อย่ า งเข้ ม เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หรื อ ร่ ว มกั บ การใช้ ย า
หรือผลิตภัณฑ์นโิ คตินทดแทนจะมีตน้ ทุนประสิทธิผล
ทีด่ กี ว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการดูแลแบบปกติ โดยต้นทุน
ต่อหนึ่งปีสุขภาวะของการให้คำาปรึกษาอย่างเข้มข้น
(Intensive Counseling) และแบบเข้มข้นร่วมกับ
การให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ เท่ากับ 0.5 และ 0.14 เท่า
ของมาตรการให้ คำ า แนะนำ า เพื่ อ เลิ ก ยาสู บ แบบย่ อ
ตามลำาดับ ในขณะเดียวกันการบำาบัดโรคติดบุหรีค่ วรมี
ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน และควรมีการติดตาม
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
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Reviews on Effectiveness of Smoking Cessation Interventions
Among Patients with Chronic Diseases
Sunida Preechawong* Forradee Nuchsongsin** Siriwan Pittayarangsarit**,***

ABSTRACT

Tobacco cessation is considered an
effective component in tobacco control.
For smokers with chronic diseases, quitting
smoking helps reduce complications and
mortality rate. The purpose of this ‘review
of systematic reviews’ was to present the
evidence from international research regarding
smoking cessation for smokers with chronic
diseases (i.e., coronary heart disease, and
chronic obstructive pulmonary disease). The
PubMed and Cochrane databases were
searched, limited to publications from 20012014. Seven studies met the inclusion criteria.

Evidence of the effectiveness for the following
strategies was found: intensive smoking
cessation interventions with and without
pharmacotherapies (or nicotine replacement
therapy) were more effective when compared
with usual care. In addition, the duration of
smoking cessation counseling for smokers
with chronic diseases should be longer than
one month and at least one follow-up support
should be offered.
Keywords: effectiveness, smoking cessation,
chronic diseases
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