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บทคัดยอ
การวิ จั ยกึ่ งทดลองแบบสองกลุ มวั ด ก อน - หลั งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ผลโปรแกรม
การเลิ กบุ หรี่ และเปรี ยบเที ยบน้ํ า หนั กตั ว และระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อด ก อนและหลั ง การเลิ กบุ หรี่ ของผู ป ว ย
โรคเบาหวานที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สูบบุหรี่เปนประจํานานมากกวา
1 ป มารั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลในจั ง หวั ด สมุ ทรสงคราม และยิ น ยอมที่ จะร ว มมื อในการวิ จั ย ซึ่ ง ได จาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 130 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ ตามความสมัครใจ กลุมละ
65 คน ทั้งนี้ กลุมทดลองจะไดรับคําแนะนําใหเลิกบุหรี่ และนําเขาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ สวนกลุมเปรียบเทียบ
ได รั บคําแนะนําให เ ลิ กบุ หรี่ เ พี ยงอย างเดี ยว เก็ บข อมู ลก อนและหลั ง การทดลอง 3 เดื อน ดําเนิ นการศึ กษา
ระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2555 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ 1. แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูล
ลักษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง 2. แบบบันทึกการสูบบุหรี่ น้ําหนักตัว และระดับ
น้ําตาลในเลือด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา Chi-square test, Independent t-test, และ Paired sample
t-test ปรากฏผลการศึกษาดังนี้คือ กอนการทดลองพบวา กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน
ในปริมาณการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย (P - value > 0.05) ภายหลังการทดลองพบวา กลุมทดลองมีปริมาณการสูบบุหรี่
นอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.048) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหรี่กอน
และหลั ง การทดลอง ในกลุ มทดลองและกลุ มเปรี ย บเที ยบ พบว า หลั ง การทดลองมี ป ริ มาณการสู บ บุ หรี่
โดยเฉลี่ยนอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) ทั้งนี้ ผู ที่ไดรับโปรแกรมการเลิกบุหรี่
หลังสิ้นสุดการเขาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ รอยละ 32.3 เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักตัว
และระดั บน้ําตาลในเลื อดกอนและหลั งการเลิ กบุหรี่ ของผู ป วยโรคเบาหวานที่ เลิ กบุ หรี่ ได สําเร็จ พบว าหลัง การ
เลิกบุหรี่มีน้ําหนักตัวและระดับน้ําตาลในเลือดในแตละเดือนหลังการทดลอง (1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน)
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P - value > 0.05)
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ดังกลาวมีผลทําใหสามารถลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได
ดังนั้น ควรนําโปรแกรมดังกลาวไปใชกับผูปวยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่ เพื่อการเลิกบุหรี่ตอไป

Abstract
This two groups pre - posttest design of quasi-experimental research intended to study the effectiveness of smoking quitting program and comparison of body weight and blood sugar level before and after
smoking quitting in diabetic patients who had successfully quit smoking. The sample, from specific sampling,
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consisted of 130 patients with type II diabetes who had regularly smoked for more than one year and got
treatment at hospitals in Samutsongkhram province and consented to participate in research. They were
divided by voluntariness into experimental group and comparison group, 65 patients for each group. The
experimental group was advised to give up smoking and utilize smoking quitting program, simultaneously, the
comparison group was merely advised to give up smoking. Data collection was carried out before and after 3
months of trial during July - October, 2012. Research instrument consisted of 1. Questionnaire; included
personal data, health status and self-care behavior 2. Record form of smoking, body weight and blood sugar
level. Data was analyzed by descriptive statistics, Chi-square test, Independent t-test, and Paired sample
t-test. It was found that before trial, the experimental group and comparison group had no significant difference in the average amount of smoking (P - value > 0.05), however, after trial, the experimental group had
statistically significant lower amount of smoking than comparison group (P-value = 0.048). Comparison in
amount of smoking before and after trial of the both groups found that after trial had statistically significant
lower average amount of smoking than before trial (P-value < 0.001). Moreover, 32.3 percent of patients
who got smoking quitting program could successfully quit smoking after the end of program. Comparison in
body weight and blood sugar level before and after smoking quitting of patients who had successfully quit
smoking, showed that after smoking quitting they had no statistically difference of body weight and blood
sugar level (P - value > 0.05) at each month after trial (1 month, 2 months, and 3 months).
According to the results, we concluded that the aforementioned program had effectiveness for reducing or quitting smoking. Consequently, such program should be advised to diabetic smoker in order to quit
smoking.
ประเด็นสําคั ญ
การเลิกบุหรี่ น้ําหนักตัว
ระดับน้ําตาลในเลือด โรคเบาหวาน
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บทนํา
โรคเบาหวาน เปนโรคเรื้อรังที่เกิดจากความ
ผิดปกติของการหลั่งฮอรโมนอินสุลิน หรือการออกฤทธิ์
ของอิ น สุ ลิ น ทํ าให ร างกายมี ระดั บน้ํ าตาลในเลื อดสู ง
ส ง ผลทํ าให เกิ ดภาวะแทรกซ อนเฉี ยบพลั นและเรื้ อรั ง
จนอาจทํ า ให เกิ ดอั น ตรายถึ งแก ใ ชี วิ ต ของผู ที่ เป น
โรคเบาหวานได (1) ภาวะแทรกซ อนที่ เกิ ดขึ้ น ได แก
ภาวะแทรกซอนตอตา ไต(2) ระบบประสาท หัวใจและ
หลอดเลื อดสมอง (3) บุ หรี่ เป นสาเหตุ สํ าคั ญของ
การเกิดโรค ที่คุกคามชีวิ ตประชากรโลกอยางนอย 25
โรค โรคเหล านี้ สามารถป องกั น ได หรื อสามารถ
2

ลดความรุนแรงลงไดดวยการเลิกสูบบุหรี่(4) โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่เปนตัวเรงที่สําคัญของการเกิด
โรคแทรกตางๆ ในคนที่ ป วยเป นโรคเบาหวาน ตั้ งแต
โรคหัวใจ ไตเสื่อมและเบาหวานขึ้นตา เพิ่มโอกาสที่จะ
ต องถู กตั ด ขาจากการขาดเลื อดไปเลี้ ยง (5,6) สารเคมี
ในควันบุหรี่ ทําใหเกิดการตานอินสุลิน ผู ที่มีภาวะตาน
อินสุลิ นจะไม สามารถนําอินสุ ลินไปใช ถึงแม จะมีระดับ
อินสุลินในเลือดสูง (6) ผูที่สูบบุหรี่จะไดรับผลตออินซูลิน
ทั้ ง ระยะเฉี ยบพลั น และระยะยาว ในระยะเฉี ยบพลั น
การสูบบุหรี่ทําใหเกิด Impaired glucose tolerance ได
ส วนผู สู บ บุ หรี่ น านๆ จะมี ภาวะ Hyperinsulinemia
เกิ ดขึ้ น(7,8) นอกจากนี้ การสู บบุ หรี่ ยังทําให เนื้ อเยื่ อดู ด
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รับกลูโคสเขาสูเ ซลลไดนอ ยลง (ภาวะดือ้ อินซูลนิ ) (9,10) คือ
มี ระดั บ อิ น ซู ลิ น มากขึ้ น แต เ ซลล กลั บ ตอบสนองต อ
อินซูลนิ ไดนอ ยลง ผูป ว ยจะมีภาวะอวน ลงพุง (Metabolic
syndrome) (2) เมื่อเลิกสูบบุหรี่แลว เนื้อเยื่อของรางกาย
จะตอบสนองตออินซูลนิ ไดดีขนึ้ (9,10) การเลิกบุหรี่เปนสิง่
ที่ดีที่สุด ที่จะปองกันโรคแทรกซอนจากเบาหวาน ลดการ
ทํ า ให เ กิ ด โรคแทรกซ อนทั้ ง Microvascular และ
Macrovascular complication ของโรคเบาหวานในระยะ
ยาว(2) ทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลไดงายขึน้ และลดยา
ที่ ตองใชลง(5) ดังนั้ น จึงมีความจําเปนที่ จะตองแนะนํา
ใหผู ปวยโรคเบาหวานทุรายใหเลิกบุ หรี่ (2) ซึ่ งหลั งจาก
การเลิกบุหรี่ ผูปวยบางรายอาจมีน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากสารนิโคตินมีฤทธิ์ ในการลดความอยากอาหาร
และเพิ่ มการเผาผลาญพลั งงานของร างกาย เมื่ อหยุ ด
สูบบุหรี่จึงรับประทานอาหารเกงขึ้ น และมี น้ําหนักตัว
เพิ่มขึน้ ได(11)
การเลิ กบุ หรี่ เ ป นการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม
ของบุคคล ซึ่ งเปนเรื่ องที่ ซั บซ อน และอาจมี อิทธิ พล
ภายใน แตละบุคคลดวย (12) สาเหตุที่ทําใหผูติดบุหรี่ไม
สามารถเลิ กบุ หรี่ ไ ด มี หลายประการ เช น ไม สามารถ
ทนอาการถอนนิ โคติ นที่ เ กิ ดขึ้ นหลั ง เลิ กบุ หรี่ อาการ
อยากสู บ บุ หรี่ และความเคยชิ น จากการใช บุ หรี่ ใน
ชีวิตประจําวัน(13,14) โดยมากอาการที่เกิดขึ้น เปนผลมา
จากสารนิ โ คติ น ในบุ หรี่ ซึ่ ง เป น สารที่ ก อให เ กิ ด การ
เสพติด มีรายงานวารอยละ 70 ของผูสูบบุหรี่ มีความ
ตองการเลิกบุหรี่ แตมีเพียงรอยละ 10 ที่เลิกไดสําเร็จ
ดวยตนเอง ในจํานวนนีม้ ีผตู ดิ บุหรี่ ถึงรอยละ 20 ตองการ
ความช ว ยเหลื อและพร อมที่ จะร ว มมื อกั บแพทย และ
เลิกบุหรี่ในทันที (13) และจากการศึกษาของ Baddoura
and Wehdeh(15) พบวา การใหคําปรึกษาจากเจาหนาที่
ก็เปนเหตุผลหนึ่ง ที่ทําใหเลิกบุหรี่ ดังนั้น จะเห็นไดวา
การเลิกบุหรี่เปนสิ่งที่ไมงายนักที่จะทําไดสําเร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราปวยโรคเบาหวาน
ตั้งแตป 2553 - 2555 เทากับ 3,010.5 3,271.6
และ 3,581.3 ตอประชากรแสนคน ซึ่ งเปนอัตราปวย
ที่สูงในอันดับตน ๆ ของประเทศ (16) ทั้งนี้ จากอันตราย

ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเบาหวาน

ผลที่ เกิ ดขึ้ น และสถานการณ ดั งกล าว ผู วิ จัยในฐานะ
แพทย ผู รั กษาผู ป วย จึ งได รวมกั บโรงพยาบาลต าง ๆ
ในจั งหวั ดสมุ ทรสงครามจั ด ทํ า คลิ นิ กเลิ กบุ หรี่ ขึ้ น
ตามแนวทางของคลิ นิ ก "ฟ าใสไร ควั น" ซึ่ งเปนคลิ นิ ก
ที่ รั กษาโรคติ ดบุ หรี่ ที่ มี การจั ดการเป นระบบใช ทั กษะ
การเลิกบุหรี่อยางงาย ๆ ในสถานพยาบาล ซึ่งเริ่มจาก
การสร างแรงจู งใจในการเลิ กบุ หรี่ ให คําแนะนําการ
เลิกบุหรี่ขั้นตน ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต และให
การบําบัดรั กษาโดยยา(17) เพื่ อใหผู ปวยโรคเบาหวาน
ที่ติดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได และไดติดตามประเมินผล
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้คือ
1. เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ผลโปรแกรมการ
เลิกบุหรี่ที่ใชกับผูปวยโรคเบาหวาน (ปริมาณการสูบ
บุหรี่ และความสําเร็จในการเลิกบุหรี)่
2. เพื่อเปรียบเทียบน้ําหนัก และระดับน้ําตาล
ในเลื อ ด ก อ นและหลั ง การเลิ กบุ ห รี่ ของผู ป ว ยโรค
เบาหวานที่ เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ เป นการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง
(Quasi - Experimental Research) แบบสองกลุมวัด
กอน - หลัง (Two groups pre - posttest design) กลุมที่
ศึกษา ไดแก กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบกลุ ม
ตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 130
คน โดยมีลักษณะดังนี้ ดังนี้
1. เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม (โรงพยาบาล
สมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศ หล า โรงพยาบาลอั มพวา และ
โรงพยาบาลนภาลัย)
2. สูบบุหรีเ่ ปนประจํา และสูบมานานมากกวา 1 ป
3. สมัครใจที่จะเขารวมศึกษา
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
จากกลุ มตั ว อย างซึ่ งได จากการสุ มตั ว อย าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 130 คน
โดยนํากลุมตัวอยางมาจับคูลักษณะตาง ๆ ทีใ่ กลเคียงกัน
ไดแก ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส
3

Disease Control Journal Vol 39 No. 1 Jan- Mar 2013

Effectiveness of Smoking Quitting Program of Diabetic Patients

การศึกษา อาชีพ รายได) ภาวะสุขภาพ (ระยะเวลาการ
ป วยเป นโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ อนของโรค
เบาหวาน) และพฤติ กรรมการดู แลตนเอง แบ งเป น
กลุ มทดลอง และกลุ มเปรี ยบเที ยบ กลุ มละ 65 คน
ซึ่ งกลุ มทดลองจะเป น กลุ มที่ ได รั บ คํ าแนะนํ าให เ ลิ ก
บุ หรี่ จากแพทย / บุ ค ลากรทางการแพทย และนํ าเข า
โปรแกรมการเลิ กบุหรี่ ส วนกลุ มเปรียบเที ยบไดรับคํา

แนะนําจากแพทย /บุ คลากรทางการแพทย ให เลิ กบุ หรี่
เพียงอยางเดียว
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย
1. โปรแกรมโปรแกรมการเลิ กบุ หรี่ โดย
โครงการคลิ นิ ก “ฟ าใสไร ควั น ” ที่ เริ่ มโดยเครื อข าย
วิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้ง 3 แหง
ซึ่งดําเนินการในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ ดังนี้

กลุมทดลอง

กลุมเปรียบเทียบ

1. พูดคุยใหเห็นความจําเปนในการเลิกบุหรี่ พรอมทั้งชี้แจง 1. พูดคุยใหเห็นความจําเปนในการเลิกบุหรี่ พรอมทั้งชี้แจง
ใหเห็นถึงโทษภัย และชักชวน ใหเลิกบุหรี่ โดยแพทย /
ให เห็ นถึ งโทษภั ย และชั กชวนให เลิ กบุ หรี่ โดยแพทย /
บุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทย
2. ทํา การสอบถามก อ นเข าโปรแกรมการเลิ กบุ หรี่ ในเรื่ อง 2. ทํา การสอบถามก อ นเข าโปรแกรมการเลิ กบุ หรี่ ในเรื่ อง
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง พรอมทั้งบันทึกการ สูบบุหรี่ น้ําหนักตัว และระดับ
ตนเอง พรอมทั้งบันทึกการ สูบบุหรี่ น้ําหนักตัว และระดับ
น้ําตาลในเลือดกอน การศึกษา
น้ําตาลในเลือดกอน การศึกษา
3. ดําเนิ นการพูดคุย รับฟงปญหา แนะนําวิธี การ และการ 3. เมื่อครบเวลา 3 เดือนแลว ทําการเก็บขอมูล การสูบบุหรี่
ปฏิบัตติ นในการเลิกบุหรีท่ คี่ ลินิกเลิกบุหรี่ พรอมทัง้
น้ําหนักตัว และระดับน้ําตาลในเลือด ในชวง 1 เดือน 2
ใหกําลังใจ ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง จํานวน 5 ครั้ง และ
เดือน และ 3 เดือน จากขอมูลการบันทึกการรักษา พยาบาล
ในกรณีที่ มี แนวโน มวาจะเลิกบุหรี่ ไมไดแต มีความมุ งมั่ น
(OPD Card)
ก็จะสงบุคคลดังกลาวไปพบแพทย เพื่อ ทําการบําบัดรักษา
โดยยา ใชเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
4. เก็บขอมูลการสูบบุหรี่ น้ําหนักตัว และระดับ น้ําตาลในเลือด
ในชวง 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน จากขอมูลการบันทึกการ
รักษาพยาบาล (OPD Card)

2. แบบสอบถาม ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และ
ภาวะสุขภาพ สรางโดยผูวิ จัย ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลา
การป วยเป นโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ อน
จากโรคเบาหวาน ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
และเติมคําในบางขอ
4

ส ว นที่ 2 แบบสอบถามพฤติ กรรมการดู แล
ตนเอง ประกอบด ว ยพฤติ กรรมการดู แลตนเองด าน
การรั บ ประทานอาหาร การรั บ ประทานยา และการ
จั ดการกั บ ความเครี ยด โดยมี ข อคําถามแบบลิ เคอร ต
(Likert Scale) ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ใหเลือกตอบวา
ไมเคย นาน ๆ ครัง้ เปนประจํา และทุกวัน จํานวนทัง้ สิน้
26 ขอ ทัง้ นี้ คําถามเชิงบวกถาตอบไมเคย ให 0 คะแนน
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นาน ๆ ครั้ง ให 1 คะแนน เปนประจํา ให 2 คะแนน
และทุกวัน ให 3 คะแนน สวนคําถามเชิงลบ ถาตอบไมเคย
ให 3 คะแนน นาน ๆ ครั้ง ให 2 คะแนน เปนประจํา ให
1 คะแนน
และทุ กวั น ให 0 คะแนน
ไดแบงระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองออกเปน 3 ระดับ
คื อ ระดั บ ต่ํ า มี ค าคะแนนรวมน อยกว าร อยละ 60
ระดับปานกลาง มีคาคะแนนรวมรอยละ 60 - 79 และ
ระดับสูง มีคาคะแนนรวมตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
3. แบบบั นทึ กการสูบบุหรี่ น้ําหนักตัว และ
ระดับน้ําตาลในเลือด กอนการศึกษาในชวง 1 เดือน 2
เดือน และ 3 เดือน
คุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยใหผูเชี่ ยวชาญตรวจสอบ และ
วิ เคราะห ความเชื่ อถื อได ของมาตรวั ด โดยใช วิ ธี การวั ด
ความสอดคลองภายใน แบบครอนบาค อัลฟา (Cronbach's
Alpha) ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อถือ ของแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง = 0.73
การเก็ บรวบรวมข อมู ล
ผู วิ จั ยและผู ช ว ยวิ จั ย ที่ ผ านการอบรมแล ว
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมขอมู ลในชวงเดือนกรกฎาคม ตุลาคม 2555 ดังนี้
1. แบบสอบถาม เก็ บ ข อมู ล โดยการให กลุ ม
ตั วอย างตอบแบบสอบถาม
2. แบบบั น ทึ กข อมู ล เก็ บ ข อมู ล จากการ
บั น ทึ กการรั กษาพยาบาล (OPD Card) โดยผู วิ จั ย
และผูช วย

ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเบาหวาน

1. ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได) ภาวะสุขภาพ (ระยะ
เวลาการป วยเป นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ อนของ
โรคเบาหวาน น้ํ าหนั ก และระดั บน้ํ าตาลในเลื อด)
และพฤติ กรรมการดู แลตนเองด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และเปรียบ
เที ยบลั กษณะดั งกล าวระหว างกลุ มทดลอง และกลุ ม
เปรียบเทียบโดยใช Chi-square test
2. เปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหรี่ของกลุ ม
ทดลอง และกลุ มเปรี ยบเที ยบว าแตกต างกั น หรื อไม
ทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Independent ttest และเปรี ยบเที ยบปริ มาณการสู บ บุ หรี่ ก อนและ
หลั งการทดลอง ของแต ละกลุ ม โดยใช สถิ ติ paired
sample t-test
3. ผลสํ า เร็ จ ของการเลิ ก บุ ห รี่ ด ว ยสถิ ติ
เชิงพรรณนา (รอยละ)
4. เปรี ยบเที ยบน้ํ าหนั ก และระดั บ น้ํ าตาล
ในเลื อด ก อนและหลั ง การเลิ กบุ ห รี่ ของผู ป ว ยโรค
เบาหวานทีเ่ ลิกบุหรี่ไดสําเร็จ โดยใชสถิติ paired sample
t-test

ผลการศึกษา

ในการศึ กษาประสิ ทธิ ผ ลโปรแกรมการเลิ ก
บุหรี่ ของผู ปวยโรคเบาหวาน ในจังหวั ดสมุทรสงคราม
ได เปรี ยบเที ยบลั กษณะส วนบุ คคล (เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได) ภาวะสุขภาพ
(ระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอน
ของโรคเบาหวาน น้ําหนัก และระดับน้ําตาลในเลือด)
และพฤติ กรรมการดู แลตนเองด ว ยวิ ธี การวิ เคราะห
ทางสถิติ โดยใช Chi-square test พบวา ทั้งกลุมทดลอง
การวิ เคราะห ข อมู ล
และกลุม เปรียบเทียบ มีลกั ษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนแลว และพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน (P-value
ไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและแกไขขอ > 0.05) ซึ่ งเหมาะสมต อการนํ า ทั้ งสองกลุ มมา
บกพร อง บั นทึ กข อมู ลและวิ เคราะห โดยใช โปรแกรม เปรี ยบเที ยบ ให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ทธิ ผ ลโปรแกรมการ
สําเร็จรูป โดยวิเคราะห
เลิกบุหรี่ รายละเอียดดังตาราง 1
5
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ตัวแปร

กลุมทดลอง
จํานวน
ร อยละ

ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

65
62
3

อายุ
นอยกวา 50 ป
50 - 59 ป
60 ป ขึ้นไป

65
17
16
32

สถานภาพสมรส
เดี่ยว (โสด/หมาย/ หยา/แยก)
คู

65
16
49

การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา / สูงกวา

65
44
17
4

อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
รับจาง
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกรรม
ขาราชการ / ขาราชการบํานาญ

65
21
17
16
7
4

รายได / เดือน
ไมมรี ายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 บาท ขึ้นไป

65
16
7
23
19

ภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน
นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
11 ป ขึ้นไป

65
26
23
16

100.0
95.4
4.6
2 = 0.975 df = 1
100.0
26.2
24.6
49.2
2 = 4.247 df = 2

65
100.0
58
89.2
7
10.8
P-value = 0.323
65
100.0
14
21.5
27
41.6
24
36.9
P-value = 0.120

100.0
24.6
75.4
2 = 0.748 df = 1
100.0
67.6
26.2
6.2
2 = 1.109 df = 2
100.0
32.3
26.2
24.6
10.8
6.2
2 = 3.801 df = 4
100.0
24.6
10.8
35.4
29.2
2 = 0.337 df = 2

65
11
54
P-value = 0.280
65
44
14
7
P-value = 0.575
65
14
23
12
10
6
P-value = 0.434
65
9
15
28
13
P-value = 0.845

100.0
40.0
35.4
24.6
2 = 0.337 df = 2
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กลุมทดลอง
จํานวน
ร อยละ

65
25
26
14
P-value = 0.845

100.0
16.9
83.1
100.0
67.7
21.5
10.8
100.0
21.5
35.4
18.5
15.4
9.2
100.0
13.8
23.1
43.1
20.0

100.0
38.5
40.0
21.5
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ตารางที่ 1 (ตอ) การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
ตัวแปร
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
ไมมี
มี

จํานวน
65
29
36

กลุมทดลอง
ร อยละ
100.0
44.6
55.4
2 = 0.126 df = 1

กลุมทดลอง
จํานวน
ร อยละ
65
100.0
26
40.0
39
60.0
P-value = 0.723

น้ําหนัก
40 - 49 กิโลกรัม
50 - 59 กิโลกรัม
60 - 69 กิโลกรัม
ตั้งแต 70 กิโลกรัม ขึ้นไป

6
14
16
29

ระดับน้ําตาลในเลือด
นอยกวา 140 mg%
140 mg% ขึ้นไป

27
38

41.5
58.5
2
 =1.112 df = 1

34
52.3
31
47.7
P-value = 0.292

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระดับต่ํา (0 - 45 คะแนน)
ระดับปานกลาง (46 - 61 คะแนน)
ระดับดี (62 - 78 คะแนน)

43
22
0

66.2
33.8
0.0
2
 = 3.226 df = 1

53
81.5
12
18.5
0
0.0
P-value = 0.072

9.2
21.5
24.6
44.6
2 = 0.743 df = 3

ประสิ ทธิ ผลโปรแกรมการเลิ กบุ หรี่ ของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ไดวัดประสิทธิผลโปรแกรมดังกลาว
หลังใหโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของผู ปวยโรคเบาหวาน
โดยพิจารณาจากปริมาณการสูบบุหรี่ (จํานวนมวนบุหรี)่
เปรี ยบเที ยบให เห็ น ว า ปริ มาณการสู บ บุ หรี่ ของกลุ ม
ทดลอง และกลุ มเปรี ย บเที ยบแตกต า งกั น หรื อ ไม
ทั้ งกอนและหลั งการทดลอง โดยใช สถิติ Independent
t-test และเปรี ยบเที ยบก อนและหลั งการทดลอง
ของแต ล ะกลุ ม โดยใช ส ถิ ติ paired sample t-test
พบผลการศึกษา ดังนี้
1. เปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหรี่ระหวาง
กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง กลุมทดลองสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย

5
7.7
18
27.7
14
21.5
28
43.1
P-value = 0.863

13.4 มวน สวนกลุมเปรียบเทียบสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 11.4
มวน เมื่อทดสอบความแตกตางของปริมาณการสูบบุหรี่
ระหว างกลุ มทดลองและกลุ มเปรี ยบเที ยบ พบว า
ไมมีความแตกตางกันทางสถิ ติ (P-value = 0.205)
ซึง่ หมายความวา กลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบมีการ
สูบบุหรี่ที่ใกลเคียงกัน
หลั งการทดลอง กลุ มทดลองมี การสู บ บุ หรี่
โดยเฉลี่ย 6.5 มวน สวนกลุมเปรียบเทียบมีการสูบบุหรี่
โดยเฉลี่ ย 8.9 มวน เมื่ อทดสอบความแตกต างของ
ปริ มาณการสู บ บุ ห รี่ ระหว า งกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (P-value = 0.048) ซึ่ ง หมายความว า
กลุ มทดลองมี การสู บบุ หรี่ น อยกว ากลุ มเปรี ยบเที ยบ
รายละเอียดดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ความแตกตางของปริมาณการสูบบุหรี่ ระหวางกลุม ทดลอง และกลุม เปรียบเทียบ กอนการทดลองและหลังการทดลอง
ปริมาณการสูบบุหรี่
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

n

X

t

65
65

13.4
11.4

9.6 1.275 128
7.6

0.205

65
65

6.5
8.9

7.4 -1.999 128
6.4

0.048

SD

2. เปรี ยบเที ยบปริ มาณการสูบบุ หรี่ กอนการ
ทดลองกั บหลั งการทดลองของกลุ มทดลอง และ
กลุ มเปรียบเทียบ
กลุ มทดลอง ก อนการทดลองสู บ บุ หรี่ โ ดย
เฉลี่ย 13.4 มวน สวนหลังการทดลองสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย
6.5 มวน เมื่ อทดสอบความแตกต างของปริ มาณการ
สู บ บุ ห รี่ ก อ นและหลั ง การทดลอง พบว า มี ค วาม
แตกต างกั นอย างมี นั ยสําคั ญทางสถิ ติ (P-value = <
0.001) ซึ่งหมายความวา หลังการทดลองผูปวยโรค
เบาหวาน ที่ ไดรับโปรแกรมการสูบบุหรี่ มี การสูบบุหรี่
นอยลง
กลุ มเปรี ยบเที ย บ ก อนการทดลองสู บ บุ หรี่

df

P-value

โดยเฉลี่ ย 11.4 มวน ส ว นหลั งการทดลองสู บบุ หรี่
โดยเฉลี่ ย 8.9 มวน เมื่ อทดสอบความแตกต างของ
ปริมาณการ สู บบุ หรี่ กอนและหลั งการทดลอง พบว า
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value =
< 0.001) ซึ่ ง หมายความว า หลั ง การทดลองผู ป ว ย
โรคเบาหวานที่ ไม ไ ด รั บ โปรแกรมการสู บ บุ หรี่ ก็ มี
การสูบบุหรี่นอยลงเชนกัน
รายละเอียดดังตาราง 3
กลาวโดยสรุป การไดรับโปรแกรมการเลิกบุหรี่
ทํ า ให สู บ บุ ห รี่ น อยลง และการไม ไ ด รั บ โปรแกรม
การเลิกบุหรี่ ก็ทําใหสูบบุหรี่นอยลงเชนกัน แตนอยกวา
การไดรับโปรแกรมการเลิกบุหรี่

ตารางที่ 3 ความแตกตางของปริมาณการสูบบุหรี่ ระหวางกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ของกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
ปริมาณการสูบบุหรี่
กลุมทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

n

X

65
65

13.4
6.5

65
65

11.4
8.9

ผลสําเร็ จของการเลิ กบุหรี่
เมื่ อพิ จารณาผลสํ า เร็ จของการเลิ กบุ หรี่
ในกลุ มทดลอง (ผู ที่ ได รั บ โปรแกรมการเลิ ก บุ หรี่ )
พบวาในเดือนที่ 1 หลังการไดรับโปรแกรมการเลิกบุหรี่
8

t

df

P-value

9.6 6.600
7.4

64

< 0.001

7.6 4.368
6.4

64

< 0.001

SD

สามารถเลิ กบุ หรี่ ได ร อ ยละ 16.9 ส ว นเดื อนที่ 2
และเดือนที่ 3 (หลังสิ้นสุดการใหโปรแกรมการเลิกบุหรี)่
พบวา สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ 21.5 และ 32.3
ตามลํ า ดั บ ส วนกลุ มเปรี ยบเที ยบในเดื อนที่ 1
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ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเบาหวาน

สามารถเลิกบุหรี่ได รอยละ 3.1 สวนเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 พบวา สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ 3.1 และ 9.2
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพ 1
100
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

80

60
32.3

40
21.5

16.9

9.2

20
3.1

3.1
0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

ภาพที่ 1 รอยละของการเลิกบุหรี่ไดสําเร็จในแตละเดือนของกลุมทดลอง (n = 65) และกลุมเปรียบเทียบ (n = 65)

เปรี ย บเที ยบน้ํ า หนั กตั ว และระดั บ น้ํ า ตาล
ในเลื อด ก อนและหลั งการเลิ กบุ หรี่ ของผู ป วย
โรคเบาหวาน ที่ เลิ กบุ หรี่ ได สํ าเร็ จ ได เ ปรี ยบเที ยบ
ใหเห็นวา กอนและหลังการเลิกบุหรี่ (1 เดือน 2 เดือน
และ 3 เดื อน) มี น้ําหนั ก และระดั บน้ํ าตาลในเลื อด
แตกตางกันหรือไม โดยใชสถิติ paired sample t-test
พบผลการศึกษา ดังนี้
1. เปรียบเทียบน้ําหนักตัว และระดับน้ําตาลใน
เลือด กอนและหลังการเลิกบุหรี่
พบวา กอนการเลิกบุหรี่ 1 เดือน 2 เดือน และ
3 เดื อน ของผู ป วยโรคเบาหวานที่ เลิ กบุ หรี่ ได สําเร็ จ
มีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 64.9 กิโลกรัม 68.6 กิโลกรัม และ
66.9 กิโลกรัม ตามลําดับ สวนหลังการเลิกบุหรี่ 1 เดือน
2 เดือน และ 3 เดือน มีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 65.0 กิโลกรัม
69.3 กิ โลกรั ม และ 66.6 กิ โลกรั ม ตามลําดับ เมื่ อ
ทดสอบความแตกต างของน้ําหนั กตั วกอนและหลั งการ
เลิกบุหรี่ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน พบวา ไมมีความ
แตกต าง กั น ทางสถิ ติ (P-value > 0.05) ซึ่ ง
หมายความวา หลังการเลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเบาหวาน

ที่ไดรับ โปรแกรมการสูบบุหรี่ มีน้ําหนักตัวในแตละเดือน
หลั งการทดลอง (1 เดื อน 2 เดื อน และ 3 เดื อน)
ใกลเคียงกัน
2. เปรี ยบเที ยบระดั บ น้ํ าตาลในเลื อดก อน
และหลังการเลิกบุหรี่
พบวา กอนการเลิกบุหรี่ 1 เดือน 2 เดือน และ
3 เดือน ของผูปวยโรคเบาหวานที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ มี
ระดับน้าํ ตาลในเลือดโดยเฉลีย่ 181.0 mg% 172.6 mg%
และ 168.8 mg% ตามลําดับ สวนหลังการเลิกบุหรี่ 1
เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน มีระดับน้ําตาลในเลือด โดย
เฉลี่ย 174.0 mg% 155.3 mg% และ 162.3 mg%
ตามลําดับ เมื่ อทดสอบความแตกตางของระดับน้ําตาล
ในเลือด กอนและหลังการเลิกบุหรี่ 1 เดือน 2 เดือน และ
3 เดือน พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P-value
> 0.05) ซึ่งหมายความวา หลังการเลิกบุหรี่ของผูปวย
โรคเบาหวานที่ ได รั บ โปรแกรมการสู บ บุ หรี่ มี ระดั บ
น้ําตาลในเลือดในแตละเดือนหลังการเลิกบุหรี่ (1 เดือน
2 เดือน และ 3 เดือน ไมแตกตางหรือใกลเคียงกัน)
รายละเอียดดังตาราง 4
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ตารางที่ 4 ความแตกตางของน้ําหนักตัว และระดับน้ําตาลในเลือด กอนและหลังการเลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเบาหวาน
ที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ
ตัวแปร
น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
กอนการเลิกบุหรี่
หลังการเลิกบุหรี่ 1 เดือน

n

X

SD

t

df

P-value

11
11

64.9
65.0

11.1
10.8

- 0.136

10

0.894

กอนการเลิกบุหรี่
หลังการทดลอง 2 เดือน

14
14

68.6
69.3

14.0
13.8

- 0.941

13

0.364

กอนการเลิกบุหรี่
หลังการเลิกบุหรี่ 3 เดือน
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg%)
กอนการเลิกบุหรี่
หลังการเลิกบุหรี่ 1 เดือน

21
21

66.9
66.6

13.6
13.0

0.322

20

0.751

11
11

181.0
174.0

55.5
70.2

0.515

10

0.618

กอนการเลิกบุหรี่
หลังการเลิกบุหรี่ 2 เดือน

14
14

172.6
155.3

54.7
40.5

1.017

13

0.328

กอนการเลิกบุหรี่
หลังการเลิกบุหรี่ 3 เดือน

21
21

168.8
162.3

54.3
56.4

0.365

20

0.719

วิจารณ
ภายหลั ง ได รั บ โปรแกรมการเลิ กบุ หรี่ กลุ ม
ทดลองมี การสู บบุ หรี่ น อยลงกว าก อนได รั บ โปรแกรม
ดั ง กล าว และดี กว ากลุ มเปรี ยบเที ยบ ซึ่ ง ได รั บ เพี ยง
การพูดคุยใหเห็นความจําเปนในการเลิกบุหรี่ พรอมทั้ง
ชี้ แจงให เห็ น ถึ ง โทษภั ย และชั กชวนให เลิ กบุ หรี่ โดย
แพทย / บุคลากรทางการแพทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งหมายความวา โปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ใชในการ
ดําเนิ น การนี้ มีประสิ ทธิ ผลทําเกิ ดการสู บบุ หรี่ น อยลง
และดี กว าการชี้ แจงให เห็ นถึ งโทษภั ย และชั กชวนให
เลิกบุ หรี่ อยางเดียว ทั้ งนี้ ผู ปวยโรคเบาหวานในกลุ ม
ทดลองมี ก ารสู บ บุ หรี่ น อยลงกว ากลุ มเปรี ย บเที ยบ
เปนเพราะวา ลักษณะของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ใชใน
การดําเนิ นการให ผู ปวยโรคเบาหวานนั้ น มี ทั้งการให
คําแนะนํา พู ดคุ ยให เห็นความจําเป นในการเลิ กบุ หรี่
พร อมทั้ งชี้ แจงให เห็ นถึ งโทษภั ย ชั กชวนให เลิ กบุ หรี่
10

และใหคําแนะนําถึงวิธีการเลิกบุหรี่ ซึ่งดําเนินการซ้ํา ๆ
หลายครั้ง และถาหากมีแนวโนมที่จะเลิกสูบบุหรี่ไมได
ก็ จะมี การให ยาช วยลดการอยากบุ หรี่ ทําให ส ามารถ
เลิกบุหรี่ ได เปนระยะ ๆ ทั้ งนี้ การใชยาชวยเลิกบุหรี่มี
เปาประสงค เพื่ อชวยระงับอาการถอนยานิ โคติ น (4, 18)
สวนในกลุ มเปรียบเทียบ จะไดรับแตการพูดคุยใหเห็น
ความจําเปนในการเลิ กบุ หรี่ พร อมทั้ งชี้ แจงให เห็ นถึ ง
โทษภั ย และชั กชวนให เ ลิ กบุ หรี่ เท านั้ น นอกจากนี้
ในกลุ มทดลองได มีการติ ดตาม และช วยกั นแก ป ญหา
ในการเลิกบุหรี่เปนระยะ ๆ ซึ่งจะเห็นไดวา กลุมทดลอง
ได รั บ การดู แลส ง เสริ มให เ ลิ กบุ หรี่ ตลอดจนให การ
ช วยเหลื อ และให กําลั งใจ ต างจากกลุ มเปรี ยบเที ยบ
ที่ไดรบั แตการชี้แจงใหเห็นถึงโทษภัย และชักชวนใหเลิก
บุหรี่เทานั้น
สําหรับในกลุมเปรียบเทียบ ซึ่ งไดรับแตการ
พูดคุยใหเห็นความจําเปนในการเลิกบุหรี่ พรอมทัง้ ชีแ้ จง
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ใหเห็นถึงโทษภัย และชักชวนใหเลิกบุหรี่ ก็สามารถ
ทําให ลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ลงได อี กทั้ งมีผู ที่สามารถ
เลิกบุหรี่ไดถึงรอยละ 9.2 ทั้งนี้ แมวากลุมเปรียบเทียบ
จะไดรับเฉพาะการพูดคุย ชี้แจงใหเห็นถึงโทษภัย และ
ชักชวนใหเลิกบุหรี่ ก็สามารถทําใหเลิกบุหรี่ได สวนหนึ่ง
เปนเพราะวาการที่ แพทย / บุคลากรทางการแพทยได
พูดคุยถึงความจําเปน และใหเห็นถึงโทษภัย ตลอดจน
ชั กชวนให เลิ กบุ หรี่ ก็ จะทําให ผู ป ว ยโรค เบาหวานได
รั บ รู ถึ งโทษภั ยของการสู บ บุ หรี่ และโรคแทรกซ อน
ที่ จะเกิ ดขึ้ น เกิ ดความรู สึ กที่ เห็ นความสําคั ญของการ
เลิ กบุ หรี่ และเลิ กบุ หรี่ ในที่ สุ ด ซึ่ ง Fiore, et al,.(19)
พบว า การให คํ าแนะนํ า อย างง าย ๆ จากแพทย เ วช
ปฏิบัติทั่วไป สามารถชวยใหผู ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ เพิ่ มขึ้ น
เมื่ อเทียบกับผูไมไดรับคําแนะนํา
จากโปรแกรมการเลิกบุหรี่ กลุม ทดลองสามารถ
เลิกบุหรี่ไดสําเร็จรอยละ 32.3 ซึ่งสอดคลอง หรือใกล
เคียงกับการศึกษาของ ศิริกุล รัตนะ พบวา อัตราการ
เลิ กบุ หรี่ ไ ด สํ าเร็ จ ร อยละ 39.5 (20) การศึ กษาของ
Haggstram, et al. ; Hall, et al. และ Costa, et al. พบ
อัตราการเลิกบุหรี่อยูระหวางรอยละ 15-30 (21, 22, 23)
สวนที่ เหลื ออี กรอยละ 67.7 ยั งไมสามารถเลิ กบุหรี่ ได
ทั้ งนี้ ผู สู บบุ หรี่ ที่ ไม สามารถเลิ กบุ หรี่ ได เป น เพราะว า
ส ว นใหญ ไ ม สามารถทนอาการถอนนิ โ คติ น ได คื อ
อาการกระวนกระวาย ฉุนเฉียว หงุดหงิดงาย ไมมีสมาธิ
เบื่ อหน าย ซึ มเศร า หิ ว บุ หรี่ เป น ต น และจากผล
การศึกษา พบวา น้ําหนักตัวและระดับน้ําตาลในเลือด
ก อนและหลั ง การเลิ กบุ หรี่ ในแต ล ะเดื อนของผู ป ว ย
โรคเบาหวาน ที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จไมแตกตาง กันทางสถิติ
แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของน้ําหนักตัว พบวา หลังการ
เลิกบุ หรี่ 1 เดือน และ 2 เดือน มีน้ําหนักโดยเฉลี่ ย
เพิ่ มขึ้ น เล็ กน อย ทั้ งนี้ โดยหลั กการพบว า การเลิ ก
บุ หรี่ มั กจะทําให น้ํ า หนั กเพิ่ มตอนเลิ กใหม ๆ ซึ่ งเป น
เพราะนิ โ คติ น มี ส ว นเพิ่ มอั ต ราการเผาผลาญอาหาร
พอหยุ ดบุ หรี่ อั ตราการเผาผลาญอาหารก็ ล ดลง และ
อี กอย างหนึ่ งบุ หรี่ ช วยลดความอยากอาหาร เมื่ อ
เลิกบุหรี่ทําใหกลิ่นและรสของอาหารดีขึ้น จึงกินมากขึ้น
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และน้ํ าหนั กเพิ่ มขึ้ น (24) และจากผลการศึ กษา พบว า
ระดั บน้ํ า ตาลในเลื อ ดโดยเฉลี่ ยลดลงหลั งการเลิ ก
บุหรี่ในแตละเดือนเพียงเล็กนอย แตไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ ทั้งนี้เปนเพราะสารเคมีในควันบุหรี่ ทําให
เกิดการตานอินซุลิน ผูท ี่มภี าวะตานอินซุลินจะไมสามารถ
นําอินซุลินไปใช ถึงแมจะมีระดับอินซุลินในเลือดสูง (6)
นอกจากนี้ การสู บบุ หรี่ ยั ง ทําให เ นื้ อเยื่ อดู ด
รั บกลู โคส เข าสู เ ซลล ไ ด น อยลง (ภาวะดื้ ออิ น ซู ลิ น )
เมื่อเลิกสูบบุหรี่แลว เนื้อเยื่อของรางกายจะตอบสนอง
ตออิ นซู ลินไดดี ขึ้น(9,10) จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
ลดลง ซึ่ งเมื่ อเลิ กบุ หรี่ ไปนานๆ ก็ น าจะเห็ นผลความ
แตกตางไดมากกวานี้

ขอเสนอแนะ
1. ควรนําโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในการศึกษา
วิ จั ย ครั้ งนี้ ไปใช กั บ ผู ป ว ยโรคเบาหวานที่ สู บ บุ หรี่
เพื่ อลดปริ มาณการสู บ บุ หรี่ หรื อ เลิ กการสู บ บุ หรี่
โดยชี้ แจงผู ป วยให ทราบถึ ง อั น ตรายจากการสู บ บุ หรี่
วามีผลตอโรคเบาหวานที่เปน และภาวะสุขภาพทั่วไป
อยางไร พรอมนําผูปวยเขาสูโปรแกรมการเลิกบุหรี่
2. ในกรณีที่ผูปวยโรคเบาหวานไมสมัครใจเขา
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ แพทย / บุคลากรทางการแพทย
ก็ ค วรชี้ แจงให เ ห็ น ถึ ง โทษภั ย และชั ก ชวนให เ ลิ ก
บุ หรี่ ใ นผู ป ว ยที่ สู บบุ หรี่ ทุกคน เพราะถึ งแม ว าผู ป วย
โรคเบาหวานจะไมไดเขาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ก็ทําให
เลิกบุหรี่ไดสวนหนึ่ง จากการพูดคุย ชักจูงจากแพทย
/ บุคลากรทางการแพทย
3. แม ว าการเลิ กบุ ห รี่ ไม ไ ด ทํา ให น้ํ า หนั ก
ตั วเพิ่ มขึ้ น และระดั บ น้ํ า ตาลลดลงอย างมี นั ยสําคั ญ
ทางสถิ ติ ผู ป ว ยโรคเบาหวานก็ ค วรลดปริ มาณการ
สู บ บุ หรี่ ลง เพราะบุ หรี่ เป น อั น ตรายต อสุ ขภาพมาก
นอกจากนี้ แพทย และบุ คลากรทางการแพทย ส ามารถ
แนะนํ า ผู ป ว ยเบาหวานให เ ลิ กบุ หรี่ ได อ ย า งมั่ นใจ
โดยไมตองกังวลวาผูปวยอาจรับประทานอาหารมากขึ้ น
และทําใหระดับน้ําตาลสูงขึ้น
4. ในการศึ กษาครั้งนี้ มุ งเนนเรื่ องการปรับ
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