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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งพรรณนาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความรู ้ การตระหนักรู ้ในตนเอง พฤติกรรมการ
บริ โภคยาสู บ และปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคยาสู บ ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง โดยศึ ก ษากับ กลุ่ ม ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งที่ รับยาเคมีบาบัด (ผูป้ ่ วยนอก) ณ โรงพยาบาลศิ ริราช ในช่วงเดื อนพฤษภาคม-สิ งหาคม พ.ศ.2558 เพื่อตอบ
แบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้สถิ ติ เชิ ง พรรณนา, Independent t-test, Chi-square test และการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติก โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% (95%CI) กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า จาก
กลุ่มตัวอย่าง 263 ราย มีผูป้ ่ วยที่ยงั คงบริ โภคยาสู บในปั จจุบนั จานวน 42 ราย รวมทั้งพบว่ากลุ่มที่บริ โภคยาสู บปั จจุบนั
และไม่บริ โภคยาสู บมีทศั นคติ, ความรู ้ และการตระหนักรู ้ในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริ โภคยาสู บโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่ามี 6 ปั จจัย ได้แก่ การเป็ น
เพศชาย, การมีประวัติใช้สารเสพติด, การได้รับควันยาสู บภายในบ้านและสิ่ งแวดล้อม, การเจ็บป่ วยโรคมะเร็ งน้อยกว่า
1 ปี , ทัศนคติต่อการบริ โภคยาสูบ และความรู ้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสูบ
ABSTRACT
This descriptive research aimed to study the attitude, knowledge, self-awareness, smoking behavior and its
associated demographic and clinical factors among cancer outpatients at Siriraj Hospital. Patients who were recruited
by simple random sampling from May 2015 to August 2015 completed self-rated questionnaires. Factors associated
with tobacco smoking behavior were examined using descriptive statistics, Independent t-test, Chi-square test and
binary logistic regression. Among 263 patients, the prevalence of current smoking was 16% (n=42). The total score
of attitude towards tobacco use, knowledge about harmfulness of tobacco use, and self-awareness was significantly
different among the two groups. Additionally, six factors that associated with tobacco use behavior (active smoking)
by binary logistic regression were men, history of substance use, the duration of cancer (less than a year), exposed to
environmental tobacco smoke, attitude toward tobacco use, and knowledge about harmfulness of tobacco use.

คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ทัศนคติ ความรู ้
Keywords: Tobacco smoking behavior among cancer patients, Attitude, Knowledge
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MMO5-2
บทนา
ในปั จจุ บัน มี หลักฐานยืนยันว่าการบริ โภคยาสู บ
นั้นเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งหลายชนิด เช่น ปอด,
ศี ร ษะและล าคอ, กระเพาะปั สสาวะ, หลอดอาหาร,
กระเพาะอาหาร, ถุงน้ าดี , ปากมดลูก, ไต และเม็ดเลือดขาว
(IARC Working group on the evaluation of carcinogenic
risks to humans, 2004) รวมทั้งมีการศึ กษาถึงผลของการ
บริ โ ภคยาสู บ ภายหลัง การวิ นิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง หรื อ ใน
ระหว่างการรักษา พบว่า อาจเกิดผลกระทบหลายประการ
ต่อกระบวนการรักษา ซึ่ งสามารถก่ออันตรายแก่ผูป้ ่ วยได้
เช่ น การเพิ่ ม โอกาสการเกิ ด โรคมะเร็ งชนิ ด ที่ ส อง, เกิ ด
อาการกาเริ บของโรค, มีความเสี่ ยงต่ออัตราการรอดชี วิต
และรบกวนหรื อ ลดประสิ ท ธิ ภ าพของการรั กษาลง ดัง
กรณี ที่ ผู ้ป่ วยบริ โ ภคยาสู บ ก่ อ นเข้า รั บ การผ่ า ตัด รั ก ษา
ส่ งผลให้กระบวนการผ่าตัดมีความยากและซับซ้อนมาก
ขึ้น เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ หลังการผ่าตัดอาจทาให้แผลหาย
ช้ า ลงและท าให้ อ าการปวดแผลผ่ า ตั ด เพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ย
นอกจากนี้ ยัง ส่ ง ผลทางลบต่ อ วิธี รั ง สี รั ก ษา รวมถึ ง ลด
ประสิ ทธิภาพในการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด และก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงที่อนั ตรายต่อผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีงานวิจยั ที่
ระบุ ว่ า การเลิ กบ ริ โภค ยาสู บ ภายห ลั ง ได้ รั บ การ
วินิจฉัยโรคมะเร็ งและภายหลังการได้รับการรักษานั้นจะ
เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต รวมทั้งสามารถลดความเสี่ ยงต่อ
พัฒนาการของโรค ผลข้างเคียงจากการรักษาต่างๆ ลดลง
ส่ งผลดี ต่อการพยากรณ์ โรคและคุ ณ ภาพชี วิตของผูป้ ่ วย
(Andreas et al., 2013)
การได้รับรู ้ถึงโทษและอันตรายที่จะได้รับจากการ
บริ โภคยาสูบภายหลังจากเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง และการ
ได้รั บ ทราบถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ หากสามารถเลิ ก
บริ โภคยาสู บ ได้ ส าเร็ จ นั้ น นั บ ว่ า เป็ นสิ่ งส าคั ญ ของ
บุ คลากรสาธารณสุ ขที่ จะเข้ามามี บทบาทและหน้าที่ ใน
การให้ ค าปรึ กษาแนะน าหรื อช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ป่ วยให้
สามารถเลิ กบริ โภคยาสู บ ได้ต ามแนวเวชปฏิ บัติ ซึ่ งใน
หลายการศึกษา พบว่า การช่วยเหลือหรื อให้คาปรึ กษาแก่
ผูป้ ่ วยเพื่ อ ให้ เลิ กบริ โภคยาสู บ ทัน ที ภายหลัง ได้รับ การ
วินิจฉัยโรคมะเร็ งนั้น อาจส่งผลดีต่อการเลิกบริ โภคยาสู บ
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ได้ส าเร็ จ ในอัต ราที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ งพบอัต ราการเลิ กบริ โ ภค
ยาสู บภายหลั ง ได้ รั บ วิ นิ จฉั ย โรคมะเร็ ง ค่ อ นข้ า งสู ง
(Vilensky, et al., 2012; Kashigar et al., 2013; Berg et al.,
2013; Li et al., 2014) แต่พบบางรายงานที่ระบุวา่ มีผปู ้ ่ วย
เพียงบางส่ วนเท่านั้นที่ แพทย์แนะนาให้เลิกบริ โภคยาสู บ
หรื อให้คาแนะนาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริ โภค
ยาสู บ จากบุคลากรสาธารณสุ ข (Burke et al., 2009; Li
et al., 2014) จึ งยังพบอัต ราการบริ โภคยาสู บ ของผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งภายหลังได้รับการวินิจฉัยโรค ประมาณร้อยละ
10.9-57.1 (Kashigar et al., 2013; Berg et al., 2013; Regan
et al., 2015; Park et al., 2012; Fujisawa et al., 2014)
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ นยัง ไม่ ป รากฏหลัก ฐาน
ชัดเจนเกี่ ยวกับรายงานความชุกของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ มี
พฤติ กรรมบริ โภคยาสู บในปั จจุบนั แต่ในต่างประเทศมี
รายงานว่า ผูป้ ่ วยที่ ยงั คงพฤติ กรรมการบริ โภคยาสู บ อยู่
นั้นอาจไม่ทราบหรื อไม่ตระหนักรู ้ถึงความเสี่ ยงที่สามารถ
เกิ ดขึ้ น ได้กับ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งชนิ ดอื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
มะเร็ งปอดหรื อมะเร็ งบริ เวณศีรษะและลาคอ (Berg et al.,
2013; Park et al., 2012) ตามที่ ก ล่ าวมานั้น ท าให้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ
ที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคยาสู บ และ
อัต ราการบริ โ ภคยาสู บ ของผู ้ป่ วยโรคมะเร็ ง เพื่ อ เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของการนาไปพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ
ที่สามารถสื่ อสารทั้งในแง่มุมของการสร้างเสริ มความรู ้ถึง
อัน ตรายและความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ด ขึ้ น กับ ผูป้ ่ วย และการ
บาบัดรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับผูป้ ่ วยต่อไป
โดยสิ่ งสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาต่อไปได้นนั่ ก็คือ การ
ทาความเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บ
ของผูป้ ่ วยภายหลังจากได้รับ การวินิจฉัยโรคมะเร็ ง การ
รั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ การบริ โภคยาสู บ
ทัศนคติต่อการบริ โภคยาสูบ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีความ
เกี่ ยวข้องกับการบริ โภคยาสู บและการเลิ กบริ โภคยาสู บ
(Salander, 2007)
รายงานสถิติสาธารณสุ ข ปี พ.ศ.2557 ระบุว่าสาเหตุ
ของการเสี ยชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย คือ โรคมะเร็ งและ
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เนื้ องอกทุ กชนิ ด (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2558)
รวมถึงจากสถิติผรู ้ ับบริ การคลินิกเคมีบาบัดและหน่วยเคมี
บาบัดและให้เลือด โรงพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ.2548-2558
พบว่า มีผมู ้ ารับบริ การเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นกัน ทั้งนี้ ปัจจัยเชิ ง
สาเหตุที่สาคัญของการเกิดโรคมะเร็ งได้รับการระบุวา่ มาจาก
การบริ โภคยาสู บ (IARC, 2004) แม้ ว่ าประเทศไทยจะมี
มาตรการการควบคุมการบริ โภคยาสูบมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 2
ทศวรรษ แต่ขอ้ มูลจากการสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ พ.ศ.
2557 พบว่า ประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมสู บ
บุหรี่ สูงถึง 11.36 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในเพศชาย
และเพศหญิง (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2558) นับว่าเป็ นกลุ่ม
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงได้ในอนาคต
แม้วา่ ในปั จจุบนั การรักษาโรคมะเร็ งจะมีวิทยาการที่
ก้าวหน้ า แต่ ส าหรั บการช่ วยเหลื อให้ ผู ้ป่ วยโรคมะเร็ งเลิ ก
บริ โภคยาสู บนั้นกลับไม่ค่อยได้รับความใส่ ใจจากบุ คลากร
สาธารณสุ ขเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกเคมีบาบัดที่
พบว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยอยูค่ ่อนข้างจากัด และ
การบริ โภคยาสู บ นั้ นเป็ นโรคและพฤติ กรรมที่ ซั บซ้ อน
มีลกั ษณะการดาเนินโรคแบบเรื้ อรังและกลับเป็ นซ้ าไม่ต่างจาก
โรคเรื้ อรังทั่วไป ซึ่ งมี สาเหตุจากการบริ โภคยาสู บจนเคยชิ น
การติ ดสารนิ โคติ นจากสมอง และสาเหตุทางด้านจิ ตใจ เช่ น
อาการซึ มเศร้ า, ความสิ้ นหวัง, การได้รับการสนับสนุ นทาง
อารมณ์ , คุ ณภาพชี วิต และการรั บรู ้ ถึ งแหล่งสนับสนุ นทาง
สังคม จึ งมักพบว่าผูป้ ่ วยจานวนมากมี ประสบการณ์ ในการ
พยายามเลิกบริ โภคยาสู บด้วยตนเองแต่ไม่ประสบความสาเร็ จ
หลายครั้ง (Berg et al., 2013; Li et al., 2014; Schnoll et al.,
2004) ท าให้ ข าดความเชื่ อ มั่น ในการเลิ ก ได้ส าเร็ จ ใน
ปั จจุบนั คลินิกเลิกบุหรี่ ยงั ขาดจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรื อ
บุคลากรด้านสุ ขภาพจิ ตช่วยในการให้คาปรึ กษา และยัง
ขาดการผสมผสานการบาบัดทางยาร่ วมกับการบาบัดทาง
จิตสังคมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สุ ทศั น์, รณชัย, 2552) จะ
เห็ น ได้ว่าเหตุ ผ ลทางด้านจิ ต ใจที่ เกิ ดกับ ผูป้ ่ วยนั้น หาก
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ร่ ว มเป็ นที ม สหวิ ช าชี พ ก็ อ าจจะ
ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ่ วยได้อ ย่างตรงจุ ด และมี รู ป แบบการดู แ ล
รักษาที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ห า
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรม
การบริ โภคยาสูบของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
วิธีการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ ได้รับการรั บรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลัยมหิ ดล โดยกลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผู ้ที่ ท ราบการ
วินิ จฉั ยโรคว่าเป็ นมะเร็ งจากแพทย์ และเข้ารั บการรั กษา
โรคมะเร็ งด้วยยาเคมีบาบัด ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่ งทุกราย
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. สามารถอ่ าน-เขี ยนภาษาไทย หรื อสื่ อสารด้ วย
ภาษาไทยได้
3. มีสติสมั ปชัญญะสามารถตอบคาถามได้
ผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มอย่างง่าย ซึ่ ง
ได้ รั บ การเชิ ญ ชวนให้ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย ด้ ว ยใจสมั ค รจาก
เจ้าหน้าที่ พยาบาลของคลิ นิกเฉพาะทาง (Oncology clinic)
และหน่วยเคมีบาบัดและให้เลือด โรงพยาบาลศิริราช ที่ มารับ
บริ การในช่ วงเดื อนพฤษภาคม-สิ งหาคม พ.ศ.2558 จ านวน
263 ราย ทั้งนี้ ได้รับทราบถึงกระบวนการวิจยั และลงนาม
ในเอกสารยินยอมเข้าร่ วมวิจยั จากนั้นให้ผปู ้ ่ วยวัดปริ มาณ
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ในลมหายใจออก และตอบ
แบบสอบถาม โดยได้มี การทดสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content validity) แ ล ะ ค ว าม เชื่ อ มั่ น (Reliability) ข อ ง
แบบทดสอบก่อนนาไปใช้จริ ง โดยแบบสอบถาม มีจานวน
6 หน้า แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประวัติ
การเจ็ บป่ วยและการรั กษา ประวัติ การบริ โภคยาสู บ และ
สถานะของการบริ โภคยาสู บ ซึ่ งจ าแนกเป็ น ไม่ บ ริ โ ภค
ยาสู บ และบริ โภคยาสู บ ปั จจุบนั (บริ โภคภายใน 6 เดื อน
ที่ผ่านมารวมถึงปั จจุบนั ) และการทดสอบการเสพติดสาร
นิ โคติ น ตอนที่ 2 ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
แบบวัด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โภคยาสู บ (α=0.86)
ส่ วนที่ 2 แบบวัดทัศนคติ ต่อการบริ โภคยาสู บ (α=0.91)
และส่วนที่ 3 แบบวัดการตระหนักรู ้ในตนเอง (α=0.81)

MMO5-4
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ วิเคราะห์โดยใช้ ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บและไม่บริ โภคยาสู บ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 18 ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาใน
ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
การอธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์
แต่ละปั จจัยกับทัศนคติ ความรู ้ การตระหนักรู ้ในตนเอง และ
จานวน (ร้ อยละ)
X2
p-value
บริโภค
ไม่ บริโภค
พฤติ กรรมการบริ โภคยาสู บโดยการทดสอบไคสแควร์ ,
ยาสู บ
ยาสู บ
independent t-test และวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มีค วามสัม พัน ธ์ เพศ
<0.000**
41.26
กับการบริ โภคยาสูบ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
ชาย
40 (95.2)
91 (41.2)
ผลการวิจยั
ลักษณะทัว่ ไปของผู้ร่วมวิจยั
มี ผูร้ ่ วมวิจัยทั้งสิ้ น 263 ราย (ตารางที่ 1) พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างเพศชายและหญิงมีสัดส่ วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.8
และ 50.2 ตามลาดับ) อายุเฉลี่ยเท่ากับ 54.86±12.95 ปี ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 74.1) และจบการศึกษาสู งสุ ดชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อสู งกว่า (ร้อยละ 54.4) เมื่อพิจารณา
ปั จจัยด้านการงานและสภาพเศรษฐกิจ พบว่า สัดส่ วนของการ
ประกอบอาชี พและไม่ ประกอบอาชี พใกล้เคี ยงกัน (ร้ อยละ
49.8 และ 50.2 ตามล าดับ) และส่ วนใหญ่ มี รายได้ต่ อเดื อน
ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 58.6) ด้านการใช้สารเสพติ ด
พบว่า ร้อยละ 52.9 มีประวัติการใช้สารเสพติด ซึ่ งทุกรายระบุ
ว่า เคยดื่ มสุ รา/แอลกอฮอล์ แต่ปั จจุ บันส่ วนใหญ่ เลิ กใช้สาร
เสพติ ดแล้ว (ร้ อยละ 98.1) ส่ วนด้านการบริ โภคยาสู บของ
บุคคลรอบตัวผูป้ ่ วย พบว่า กลุ่มที่บริ โภคยาสู บปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่ มีบุ คคลรอบตัวบริ โภคยาสู บ (ร้ อยละ 63.4) ซึ่ งมักเป็ น
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน (ร้อยละ 34.4) และผูป้ ่ วยได้รับควันยาสู บ
มื อสองเป็ นประจ าภายในบ้ านและสิ่ งแวดล้ อมในช่ วง
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ร้อยละ 57.1) ในด้านการเจ็บป่ วยและการ
รักษา พบว่า อายุเฉลี่ยที่ เริ่ มเจ็บป่ วยโรคมะเร็ ง 54.86±12.95 ปี
และได้รับการวินิ จฉัยโรคมะเร็ งมาเป็ นระยะเวลาโดยเฉลี่ ย
15.10±28.67 เดื อน ขณะเดี ยวกันจากประวัติ การรักษา พบว่า
ร้อยละ 59.7 นอกจากได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบาบัดแล้วยัง
รั กษาร่ วมกั บวิ ธี อื่ นๆ ด้ วย รวมทั้ งส่ วนใหญ่ มี สิ ท ธิ การ
รักษาพยาบาล (ร้อยละ 87.1) และไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ
61.1)

หญิง
สถานภาพ
โสด
คู่
หย่า/แยก, หม้าย
ระดับการศึกษา (n=262)
<ม.ปลาย/ปวช.
≥ม.ปลาย/ปวช.
รายได้ ต่อเดือน
≤9,000 บาท
≥ 9,001 บาท
อาชีพ
มี
ไม่มี
ประวัติการใช้ สารเสพติด
เคย
ไม่เคย
ระยะเวลาที่เจ็บป่ วย
> 1 ปี
< 1 ปี
ชนิดของมะเร็ง
ศีรษะและลาคอ/ปอด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

อื่นๆ
วิธีการรักษา
เคมีบาบัด
> 1 วิธี
โรคประจาตัว
มี
ไม่มี
สิ ทธิ์การรักษาพยาบาล
มี
ไม่มี

130 (58.8)

5 (11.9)
31 (73.8)
6 (14.3)

36(16.3)
164 (74.2)
21 (9.5)

22 (53.7)
19 (46.3)

97 (43.9)
124 (56.1)

23 (54.8)
19 (45.2)

86 (38.9)
135 (61.1)

19 (45.2)
23 (54.8)

112 (50.7)
109 (49.3)

38 (90.5)
4 (9.5)
35 (19.0)
7 (8.9)
17 (40.5)
11 (26.2)
14 (33.3)
22 (52.4)
20 (47.6)

2.59

0.460

1.33

0.249

0.29

0.586

0.42

0.518

28.35

0.001**

4.252

0.039*

30.92

<0.000**

3.03

0.080

0.88

0.349

0.51

0.473

4.88

0.030*

6.71

0.010*

101 (45.7)
120 (54.3)
149 (81.0)
72 (91.1)
25 (11.3)
31 (14.0)
165 (74.7)
84 (38.0)
137 (62.0)

19 (45.2)
23 (54.8)

83 (37.6)
138 (62.4)

38 (90.5)
4 (9.5)

191 (86.4)
30 (13.6)

มี
27 (64.3)
ไม่มี
15 (35.7)
การได้ รับควันยาสู บมือสอง
เคย
26 (61.9)
ไม่เคย
16 (38.1)

101 (45.7)
120 (54.3)

การมีคนรอบตัวบริโภคยาสู บ

*p<0.05 **p<0.01
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2 (4.8)

89 (30.3)
132 (59.7)

MMO5-5
สาหรั บ ชนิ ด ของมะเร็ งที่ พ บในผูป้ ่ วยมากที่ สุ ด
ได้แก่ มะเร็ งเต้านม (ร้อยละ 27) รองลงมาคือ มะเร็ งต่อม
น้ าเหลื อ ง Non-Hodgkin's Lymphoma (ร้ อ ยละ 16) และ
มะเร็ งลาไส้ใหญ่ (ร้อยละ 13.7) รวมถึงชนิ ดของมะเร็ งที่
พบในกลุ่มบริ โภคยาสู บปั จจุ บันมากที่ สุด ได้แก่ มะเร็ ง
ศี รษะและลาคอ (ร้อยละ 26.2) รองลงมาคื อ มะเร็ งต่อม
น้ าเหลือง Non-Hodgkin's Lymphoma (ร้อยละ 26.2) และ
มะเร็ งปอด (ร้อยละ 16.7) ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่ อยู่ในระยะ III
และ IV (ร้อยละ 54.8) สาหรับชนิ ดของมะเร็ งที่ มีความถี่
ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 3 ผู ้วิ จัย จัด ไว้ใ นกลุ่ ม มะเร็ ง ชนิ ด อื่ น ๆ
(ตารางที่ 2) และผู ้ป่ วยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ท ราบถึ ง การเปิ ด
ให้บริ การคลินิกเลิกบุหรี่ ณ โรงพยาบาลศิ ริราช (ร้อยละ
80.2)
ตารางที่ 2 ชนิดมะเร็ งที่พบในกลุ่มตัวอย่าง
ชนิดของโรคมะเร็ง
จานวน (คน)
เต้านม
71
Non-Hodgkin's Lymphoma
42
ไส้ตรงและลาไส้ใหญ่
36
หลอดลม แขนงปอดและปอด
25
Multiple Myeloma
19
ศีรษะและลาคอ
16
Leukemia
11
ปากมดลูกและมดลูก
9
อื่นๆ
43
* จานวนเกินร้อยละ 100 เนื่องจากมีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคมะเร็ งมากกว่า 1 ชนิด

ร้ อยละ*
27.0
16.0
13.7
9.5
7.2
6.1
4.2
3.4
16.3

ใหญ่บริ โภคมานานกว่า 30 ปี (ร้อยละ 69) โดยพบว่ามีอายุที่
เริ่ มใช้เฉลี่ย 18.24±5.93 ปี
ส่ ว นสาเหตุ ที่ ผู ้ป่ วยเริ่ ม บริ โ ภคยาสู บ ครั้ งแรก
เพราะว่าถู กเพื่ อ นชักชวน/สู บ ตามเพื่ อ น (ร้ อ ยละ 52.4)
รวมทั้ งกว่ า ร้ อ ยละ 84 เคยพยายามเลิ ก บริ โภคยาสู บ
(เลิ ก สู บ เป็ นครั้ งคราว) โดยมากใช้วิธีการเลิ กด้วยตนเอง/
หักดิบ (ร้อยละ 94.3) สาหรับเหตุจูงใจส่ วนใหญ่ที่ทาให้ผปู ้ ่ วย
ตัดสิ นใจเลิกบริ โภคยาสู บ คือ เพื่อสุ ขภาพที่ดีข้ ึน/อยากมีชีวิต
ที่ ยาวนานขึ้ น (ร้ อยละ 31.4) อี กทั้ งยังพบว่ า ร้ อยละ 57.1
มีอาการผิดปกติทางร่ างกายและจิตใจภายหลังการเลิกบริ โภค
ยาสู บ ซึ่ งส่ วนใหญ่ระบุวา่ มีความรู ้สึกหงุดหงิด/ฉุ นเฉี ยวง่าย
(ร้ อยละ 65) และให้ เหตุ ผลของการบริ โภคยาสู บอยู่อย่าง
ต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บันมากที่ สุด 3 อันดับแรกคื อ เป็ นความ
ความเคยชิ น (ร้อยละ 38.3), เห็ นผูอ้ ื่นหรื อเพื่อนบริ โภคยาสู บ
จึงทาตาม (ร้อยละ 18.4) รวมถึงติดใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและมีความรู ้สึกเครี ยด/วิตกกังวล (ร้อยละ 15.8) ด้านการ
ประเมิ นภาวะเสพติ ดสารนิ โคติ น พบว่า ผูป้ ่ วยมี ระดับการ
ติดสารนิ โคตินเฉลี่ย 4.70±2.20 คะแนน ซึ่ งส่ วนใหญ่ติดสาร
นิ โคติ นในระดั บ ปานกลางถึ งสู งมาก จ านวน 22 ราย
(ร้อยละ 53.7) ส่ วนข้อมูลเกี่ ยวกับความประสงค์ที่จะเข้าร่ วม
โครงการเลิ ก บริ โภคยาสู บ พบว่ า มี ผู ้ ป่ วยเพี ย ง 7 ราย
(ร้ อยละ 16.7) เท่ านั้ นที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการเพราะ
ต้องการเลิกบริ โภคยาสู บ และอีกจานวน 20 ราย (ร้อยละ 47.6)
ระบุวา่ ไม่แน่ใจและไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว

ความชุกของพฤติกรรมการบริโภคยาสู บ
จากการส ารวจ พบว่า มี ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ รับยาเคมี ทัศนคติต่อการบริโภคยาสู บ
พบว่า ทั้งสองกลุ่มส่ วนใหญ่มีทัศนคติทางลบต่อ
บาบัดที่มีพฤติกรรมบริ โภคยาสูบปั จจุบนั จานวน 42 ราย (ร้อย
การบริ โภคยาสู บ (ร้อยละ 89) กล่าวคือ ส่วนใหญ่เห็นด้วย
ละ 16) ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 30.5)
ว่าการบริ โภคยาสู บมี ผลเสี ยมากกว่าผลดี เป็ นสิ่ งทาลาย
สุ ข ภาพและเป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคร้ ายแรง ท าให้
ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคยาสู บ
จากประวัติการบริ โภคยาสู บ พบว่า ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง เป็ นกิ จ กรรมที่ ท าให้ เสี ย เวลาที่ มี
ที่บริ โภคยาสูบปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสู บประเภท ประโยชน์ ไป และไม่เห็ น ด้วยกับ ความเชื่ อ ที่ ว่าการสู บ
บุหรี่ ซอง/บุ หรี่ โรงงาน (ร้อยละ 92.9) ปริ มาณการสู บ 11-20 บุหรี่ เพียงวันละ 1-2 มวน ไม่น่าเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
มวนต่อวัน (ร้อยละ 54.8) และบริ โภคยาสู บทุ กวัน (ร้อยละ และการสู บ บุ ห รี่ ก้น กรอง บุ ห รี่ ไร้ ค วัน บุ ห รี่ ไฟฟ้ าและ
95.2) ส่ วนระยะเวลาในการบริ โภคยาสู บที่ ผ่านมานั้น ส่ วน บารากู่ จะช่ ว ยลดอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพได้ แต่ ป ระมาณ
ร้อยละ 30 มีความเห็ นว่า เมื่อป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งแล้วการ
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MMO5-6
จะเลิ กสู บบุ หรี่ ได้สาเร็ จหรื อไม่น้ ัน ก็คงจะไม่มีประโยชน์
ใดๆ ตามมา ส่ วนอีกร้อยละ 26 มีความเห็นว่าคนเราไม่มีทาง
รู ้ ว นั ตายของตนเอง แล้วจะเชื่ อได้อย่างไรว่า การบริ โภค
ยาสู บจะท าให้ เราตายเร็ วขึ้ น ขณะที่ ประมาณร้ อยละ 25
เห็นด้วยว่าการบริ โภคยาสู บช่วยลดความวิตกกังวลต่างๆ ได้
รวมถึงอีกกว่าร้อยละ 18 เห็ นด้วยว่าการบริ โภคยาสู บทาให้
บุคลิกภาพดีข้ ึนและมัน่ ใจมากขึ้น และร้อยละ 16 มีความเห็น
ว่าการส่ งบุหรี่ ให้กบั เพื่อนหรื อคนที่เพิ่งรู ้จกั กันนั้นเป็ นการ
แสดงถึงความมีน้ าใจต่อกัน
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ ก็ยงั มี ความเห็ นว่า
การบริ โภคยาสู บ มี โ ทษต่ อ คนรอบข้า ง (ร้ อ ยละ 97)
เป็ นสิ่ งที่ น่ารังเกี ยจ (ร้อยละ 88) อีกทั้งยังไม่ใช่สิ่งปกติที่
ควรปฏิ บตั ิ กนั โดยทั่วไปในสังคม (ร้อยละ 77) และเห็ น
ด้ ว ยว่ า ควรมี ก ารก าหนดพื้ นที่ ใ นการบริ โภคยาสู บ
(ร้ อ ยละ 94.7) ส าหรั บ ทัศ นคติ เกี่ ยวกับ การเลิ ก บริ โ ภค
ยาสู บ ส่ ว นใหญ่ น้ ั นเห็ น ด้ว ยว่า การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ เป็ นที่
สามารถทาได้ (ร้อยละ 94.7) ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกชนิ ดจึงควร
เลิกบริ โภคยาสู บ (ร้อยละ 98.8) ทั้งนี้ หากผูป้ ่ วยไม่สามารถ
เลิ กได้ส าเร็ จบุ คลากรสาธารณสุ ขควรให้ การช่ วยเหลื อ
(ร้ อยละ 93.2) และบุ คคลที่ สามารถเลิ กบริ โภคยาสู บ ได้
สาเร็ จนั้นควรได้รับการยกย่องชมเชย (ร้อยละ 94.7)
นอกจากนั้น เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยทัศนคติ ต่อการ
บริ โภคยาสู บของทั้งสองกลุ่ ม พบว่า กลุ่ มที่ บริ โภคยาสู บ
ปั จจุบนั และไม่บริ โภคยาสู บ มีทศั นคติต่อการบริ โภคยาสู บ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีแนวโน้ม
ว่ากลุ่มไม่บริ โภคยาสู บมีทศั นคติทางลบต่อการบริ โภคยาสู บ
มากกว่ากลุ่มที่บริ โภคยาสูบปั จจุบนั

ลาคอ (ร้อยละ 93.2) และสถานที่ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย
(ร้ อ ยละ 92.7) ตามล าดับ ขณะเดี ย วกัน ผูป้ ่ วยยังมี ค วาม
เข้าใจผิดหรื อไม่ทราบว่า การเลิกสู บบุหรี่ ดว้ ยตนเองโดย
วิธีการหักดิบนั้นเป็ นวิธีการที่ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่ สุด (ร้อยละ 74.1) รองลงมาคือไม่ทราบว่าการบริ โภค
ยาสู บ อาจท าให้ เกิ ด โรคมะเร็ ง กระเพาะปั ส สาวะและ
กระเพาะอาหาร (ร้อยละ 71.9 และ 62.7 ตามลาดับ)
นอกจากนั้ นเมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความรู ้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสู บของทั้งสอง
กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ บริ โภคยาสู บ ปั จจุ บันและไม่บ ริ โภค
ยาสู บ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับ โทษและพิ ษ ภัยจากการบริ โภค
ยาสู บแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
มีแนวโน้มว่ากลุ่มไม่บริ โภคยาสู บมีความรู ้มากกว่ากลุ่มที่
บริ โภคยาสูบปั จจุบนั

การตระหนักรู้ ในตนเอง
พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี ก ารตระหนั ก รู ้ ใ นตนเองใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 51.7) เมื่อพิจารณาในกลุ่มผูป้ ่ วย
ที่ไม่บริ โภคยาสู บส่ วนใหญ่มีการตระหนักรู ้ในตนเองอยู่
ในระดั บ สู ง (ร้ อ ยละ 50.7) แต่ ผู ้ป่ วยที่ บ ริ โภคยาสู บ
ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มีการตระหนักรู ้ในตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 64.3)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีคะแนน
เฉลี่ ยการตระหนักรู ้ ในตนเองด้านรู ้ อารมณ์ ตนเอง และ
ด้ า นความมั่ น ใจในตนเองอยู่ ใ นระดั บ สู ง ส่ วนการ
ตระหนักรู ้ในตนเองด้านประเมิ นตนเองได้อย่างถูกต้อง
มี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึ งเมื่ อทาการ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยการตระหนักรู ้ในแต่ละด้าน พบว่า
ความรู้ เกีย่ วกับโทษและพิษภัยจากการบริโภคยาสู บ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ บริ โภคยาสู บปั จจุ บัน และไม่ บริ โภค
จากสารวจ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความรู ้ในระดับดี (ร้อย ยาสู บมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ในตนเองด้าน
ละ 47.5) แต่เมื่อพิจารณาในกลุ่มผูป้ ่ วยที่บริ โภคยาสูบปั จจุบนั ความมัน่ ใจในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนใหญ่ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับโทษและพิ ษภัยจากการบริ โภค (p<0.01)
นอกจากนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการตระหนัก
ยาสู บในระดับปานกลางและต่ า (ร้ อยละ 71.4) โดยทั้งสอง
กลุ่ ม ทราบว่า การบริ โ ภคยาสู บ มี ค วามเสี่ ย งท าให้ เกิ ด รู ้ในตนเองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า กลุ่ม ที่ บริ โภคยาสู บ
โรคมะเร็ ง ปอดมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 95.1) รองลงมาคื อ และไม่บริ โภคยาสู บ มีการตระหนักรู ้ในตนเองแตกต่าง
การบริ โภคยาสู บอาจท าให้เกิ ดโรคมะเร็ งช่ อ งปากและ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีแนวโน้มว่า
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MMO5-7
กลุม่ ผูป้ ่ วยที่ไม่บริ โภคยาสูบมีการตระหนักรู ้ในตนเองสู ง
กว่ากลุ่มที่บริ โภคยาสูบ

และจากตารางที่ 4 พบว่า ปั จ จัย ที่ ส ามารถท านาย
พฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ รับยา
เคมี บ าบั ด อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี 6 ปั จ จัย ได้แ ก่
ตารางที่ 3 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ ที่ ก าร เป็ น เพ ศ ช าย (OR=22.72, 95% CI=4.74, 109.05)
เกี่ ยวข้องพฤติ กรรมการบริ โภคยาสู บและไม่ การมี ประวัติ ใช้สารเสพติ ด (OR=6.65, 95% CI=1.97, 22.44)
บริ โภคยาสู บภายของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับยา การได้รับควันยาสู บภายในบ้านและสิ่ งแวดล้อม (OR=3.43,
95% CI=1.45, 8.11) ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ วยจากโรคมะเร็ ง
เคมีบาบัด
น้ อยกว่า 1 ปี (OR=5.54, 95% CI=1.94, 15.80) การมี ทัศนคติ
ค่ าเฉลี่ย (S.D.)
t
p-value
บริโภค
ไม่ บริโภค
ปานกลางต่อการบริ โภคยาสูบ (OR=3.49, 95% CI=1.00, 12.15)
ยาสู บ
ยาสู บ
และการมีความรู ้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสู บ
0.826
อายุ
54.45 (13.51) 54.93 (12.87) 0.220
ในระดับต่า (OR=2.95, 95% CI=1.19, 7.31)
0.906
อายุเริ่มเจ็บป่ วย 53.93 (13.56) 53.67 (12.83) 0.952
ความรู้ a
13.98 (3.52) 15.23 (3.51)
2.113
95.79 (9.50) 100.82 (9.80) 3.068
ทัศนคติb
การตระหนักรู้
135.86 (12.66) 140.92 (12.14) 2.462
ในตนเองC
*p<0.05 **p<0.01
a
แบบวัดความรู ้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสู บ
b
แบบวัดทัศนคติต่อการบริ โภคยาสู บ
C
แบบวัดการตระหนักรู ้ในตนเอง

0.036*
0.002**
0.014*

ตารางที่ 4 แสดงการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการบริ โภคยาสู บของผู ้ ป่ วย
โรคมะเร็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ยาเคมี บ าบั ด โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
ตัวแปร

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริโภคยาสู บ
จากการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่
บริ โภคยาสู บและไม่ บริ โภคยาสู บเที ยบกับปั จจัยข้อมู ล
ทัว่ ไปด้วยการทดสอบไคสแควร์ (ตารางที่ 1) พบว่า ปั จจัยที่
มี ความสั มพั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ คื อ เพศ
(X2=41.26, p<0.01), ประวัติ การใช้สารเสพติ ด (X2=28.35,
p<0.01), ชนิ ดของมะเร็ ง (X2=10.29, p<0.01), การมี บุ คคล
รอบตั วบริ โภคยาสู บ (X2=4.88, p=0.03), การได้ รั บ ควัน
ยาสู บมือสองภายในบ้านและสิ่ งแวดล้อม (X2=6.71, p=0.01)
และระยะเวลาการเจ็บป่ วยโรคมะเร็ ง (X2=4.25, p=0.04)
จากตารางที่ 3 พบว่า ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ไม่
บริ โภคยาสู บ มี ทั ศ นคติ ต่ อ การบริ โภคยาสู บ ความรู ้
เกี่ ยวกับการบริ โภคยาสู บ และการตระหนักรู ้ในตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.002, p=0.036
และ p=0.014 ตามลาดับ) หมายความว่า ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ที่ ไม่บริ โภคยาสู บมีทัศนคติทางลบต่อการบริ โภคยาสู บ
รวมถึงมีความรู ้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากการบริ โภคยาสู บ
และมีการตระหนักรู ้ในตนเองมากกว่ากลุ่มบริ โภคยาสูบ
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OR

95% CI

เพศ
หญิง
Ref.
ชาย
22.72
4.74, 109.05
ประวัติการใช้ สารเสพติด
ไม่เคย
Ref.
เคย
6.65
1.97, 22.44
การได้ รับควันมือสอง
ไม่เคย
Ref.
เคย
3.43
1.45, 8.11
ระยะเวลาเจ็บป่ วย
> 1 ปี
Ref.
< 1 ปี
5.54
1.94,15.80
ทัศนคติ
ทางลบ
Ref.
ปานกลาง
3.49
1.00,12.15
ความรู้
ระดับสู ง
Ref.
ระดับปานกลาง
3.76
0.75,18.81
ระดับต่า
2.95
1.19,7.31
*p<0.05 **p<0.01 OR, odds ratio; 95% CI confidence interval.

p-value
<0.000**
0.002**
0.005**
0.001**
0.050*
0.107
0.020*

MMO5-8
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ ยงั คง
พฤติ ก รรมบริ โภคยาสู บ อยู่ ร้ อ ยละ 16 ซึ่ งผลการศึ กษา
ใกล้เคี ยงกับ การศึ กษาในต่ างประเทศที่ พ บว่ า มี ผู ้ป่ วย
โรคมะเร็ งบริ โภคยาสู บภายหลังได้รับการวินิจฉัยโรคและ
ระหว่ างการรั ก ษาประมาณร้ อ ยละ 10.9-20 (Berg et al.,
2013; Li et al., 2014; Regan et al., 2015) ข้อมู ลที่ ได้จาก
การวิจยั ครั้งนี้ สามารถเป็ นฐานข้อมูลอัตราการบริ โภคยาสู บ
ปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในประเทศไทย ซึ่ งก่อนหน้าไม่
ปรากฏหลักฐานชัดเจน
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ โภคยาสู บของผู ้ป่ วย
โรคมะเร็ งที่รับยาเคมีบาบัด พบว่า มี 6 ปั จจัย ได้แก่ การเป็ น
เพศชาย, การมี ประวัติใช้สารเสพติ ด, การได้รับควันยาสู บ
ภายในบ้านและสิ่ งแวดล้อม, ระยะเวลาของการเจ็บป่ วยจาก
โรคมะเร็ ง, ทัศนคติต่อการบริ โภคยาสู บ และความรู ้เกี่ ยวกับ
โทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสูบ
ผูป้ ่ วยเพศชายมีโอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสู บปั จจุบนั
มากกว่ า เพศห ญิ งเป็ น 22.72 เท่ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษา ในอดี ต ที่ พ บว่า ผู ้ป่ วยโรคมะเร็ ง เพศชายมี
โอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสูบปั จจุบนั มากกว่าเพศหญิง (Shin
et al., 2014; Guzzo et al., 2012; Park et al., 2012)
ส่ วนผูป้ ่ วยที่ มีประวัติใช้สารเสพติ ดมีโอกาสเป็ น
ผูบ้ ริ โภคยาสูบปั จจุบนั มากกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติการใช้
สารเสพติ ดเป็ น 6.65 เท่ า โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคยาสู บส่ วน
ใหญ่เคยดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 77.5) ซึ่ งสอดคล้อง
กับ Park et al. (2012) ที่ พ บว่า ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอดที่ มี
ประวัติ ก ารดื่ ม สุ ร า 1-3 ดื่ ม มาตรฐานและตั้ง แต่ 4 ดื่ ม
มาตรฐานขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีโอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสู บ
ปั จ จุ บัน มากกว่าผู ้ที่ ไ ม่ เคยดื่ ม สุ ร า (0.80 และ 1.22 เท่ า
ตามลาดับ)
สาหรับผูป้ ่ วยที่ ได้รับควันยาสู บมือสองภายในบ้าน
และสิ่ งแวดล้อมมีโอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสูบปั จจุบนั มากกว่า
ผูป้ ่ วยที่ ไม่ เคยได้รั บควันยาสู บมื อสองเป็ น 3.43 เท่ า โดย
พบว่า กลุ่มที่บริ โภคยาสูบปั จจุบนั ที่ได้รับควันยาสู บมือสอง
ภายในบ้านและสิ่ งแวดล้อมในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่ วน
ใหญ่ ได้รับจากบุ คคลรอบตัว มักเป็ นเพื่ อน/เพื่ อนร่ วมงาน
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ทั้งนี้ ผู ้ป่ วยได้ระบุ ว่าประมาณร้ อยละ 34 กลับมาบริ โภค
ยาสู บซ้ าเนื่ องมาจากเห็ นผูอ้ ื่ น/เพื่ อนสู บจึ งปฏิ บัติ ตาม และ
ร้อยละ 7.1 ให้เหตุผลว่าเป็ นสิ่ งสังคมยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีตที่พบว่าเหตุผลของการกลับมาสู บซ้ าในช่วง
ระยะเวลา 1-6 เดื อน คื อ การต้องเข้าสังคมกับเพื่อน และการ
เห็ นบุ คคลอื่ นสู บแล้วอยากสู บอี ก (วัชภู มิ และคณะ, 2553)
รวมทั้งยังสอดคล้องกับการศึ กษาในต่ างประเทศที่ พบว่า
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งบางรายที่ บริ โภคยาสู บอยู่ มีการรับรู ้วา่ การ
สู บบุ หรี่ เป็ นเรื่ องปกติ ทางสังคม และเป็ นสื่ อ กลางในการ
สร้างปฏิ สัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เมื่ อเพื่อนฝูงชักชวนให้สู บ
ก็ ไม่ กล้าที่ จะปฏิ เสธเพราะกลัวจะอับอายและเป็ นการไม่
สุ ภาพ จึ งยากที่ จะเลิ กสู บบุ หรี่ ได้ (Li et al., 2014) และยังมี
หลักฐานที่ ระบุว่า อุปสรรคสาคัญที่ ทาให้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
เลิ ก บริ โภคยาสู บได้ ส าเร็ จลดลง คื อ การมี บุ คคลใน
ครอบครัวบริ โภคยาสู บและการใช้เวลาอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภคยาสู บ
(Berg et al., 2013; Burke et al., 2009)
ด้านระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง พบว่า ผูป้ ่ วย
ที่ ได้รั บการวินิ จฉั ยโรคมะเร็ งเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 1 ปี
มีโอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสู บปั จจุบนั มากกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ งมามากกว่า 1 ปี เป็ น 5.54 เท่า อาจเนื่องมาจาก
ผูป้ ่ วยที่ยงั บริ โภคยาสู บอยูน่ ้ นั อาจไม่ทราบถึงความเสี่ ยงที่
สาม ารถเกิ ดขึ้ น ได้ กั บ ผู ้ ป่ วยโรคมะเร็ งชนิ ดอื่ น ๆ
นอกเหนื อ จากมะเร็ งปอดหรื อ มะเร็ งบริ เวณศี รษะและ
ล าค อ (Berg et al., 2013; Park et al., 2012) รวมถึ งผล
การศึ กษายังพบว่า กลุ่มที่ ย งั คงบริ โภคยาสู บอยู่ส่ วนใหญ่
มี ภ าวะติ ด สารนิ โคติ น ในระดั บ ปานกลางถึ ง สู งมาก
(ร้อยละ 53.7) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาในอดี ต (Berg
et al., 2013; Schnoll et al., 2004) มี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าบุ คคลกลุ่ม
นี้ มีแนวโน้มติดสารนิ โคตินในระดับสู งและจะเลิกยากขึ้ น
การเลิ ก ด้ ว ยตนเองอาจไม่ เพี ยงพอ ควรพบบุ คลากร
สาธารณสุ ขเพื่ อรั บค าปรึ กษาและการสนั บ สนุ นให้ เลิ ก
บริ โภคยาสู บได้สาเร็ จ เพราะการเสพติดยาสู บเป็ นโรคและ
พฤติ กรรมที่ ซั บซ้ อน มี ล ักษณะการด าเนิ นโรคเป็ นแบบ
เรื้ อรั งและกลับเป็ นซ้ าไม่ ต่ างจากโรคเรื้ อรั งทั่วไป และมี
รายงานระบุวา่ อุปสรรคสาคัญของการเลิกได้สาเร็ จนัน่ ก็คือ
ผูป้ ่ วยมีความคิดหรื อเชื่อว่าเป็ นเรื่ องที่ยากและสายเกินแก้ไป
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เสี ยแล้ว ลักษณะดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงความรู ้สึกสิ้ นหวัง เบื่อ
หน่ าย และหมดก าลังใจที่ จะเลิ กบริ โภคยาสู บ (Berg et al.,
2013; Li et al., 2014) ซึ่ งบ่ งชี้ ว่าผู ้ป่ วยมี แนวโน้มของภาวะ
ซึ มเศร้าร่ วมด้วย ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุ ขจึ งควรตรวจคัด
กรองโรคซึมเศร้าที่อาจซ่อนอยูใ่ นผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ก็ได้ และควร
ให้ คาปรึ กษาโดยเน้นย้ าให้เห็ นถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่ อ
ทั้งตัวผูป้ ่ วยและครอบครัว พร้อมอธิ บายถึงผลดี ของการเลิก
ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าจะสามารถยืดอายุของผูป้ ่ วยให้ยืนยาว
ขึ้ นแม้ว่ าจะเกิ ดโรคมะเร็ งแล้วก็ ตาม (U.S. Department of
Health and Human Services, 2008) รวมทั้งแนะน าถึ งอาการ
ขาดนิโคติน วิธีการจัดการ และการป้ องกันการกลับไปสูบซ้ า
ทัศนคติ เกี่ ยวกับการบริ โภคยาสู บ พบว่า กลุ่มที่ ไม่
บริ โภคยาสู บมีทศั นคติทางลบต่อการบริ โภคยาสู บมากกว่า
กลุ่มบริ โภคยาสู บปั จจุ บันอย่างมี นัยทางสถิ ติ (p<0.01) ซึ่ ง
ผูป้ ่ วยที่มีทศั นคติปานกลางต่อการบริ โภคยาสู บ มีโอกาสเป็ น
ผูบ้ ริ โภคยาสู บปั จจุบันมากกว่าผูป้ ่ วยที่ มีทศั นคติทางลบต่อ
การบริ โภคยาสู บเป็ น 3.49 เท่ า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มมี
ทัศนคติ เห็ นด้วยว่า การบริ โภคยาสู บมีผลเสี ยมากกว่าผลดี
และการบริ โภคยาสู บเป็ นสาเหตุของการเกิ ดโรคร้ายแรง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ การวิ จัยในอดี ต (วิ ไลวรรณ, อภิ รดี , 2006;
จิ ตตานัน ทร์ , 2555) ขณะที่ ผูป้ ่ วยได้รายงานถึ งเหตุผลของ
พฤติกรรมดังกล่าวว่า เป็ นเพราะความเคยชิน, ติดใจในรสชาติ
ของยาสู บ และเพื่อคลายความเครี ยด/หงุดหงิด อาจเนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสู บโดยเฉพาะบุหรี่ น้ นั เป็ นสารเสพติดที่สามารถ
หาซื้ อได้ง่ายมีราคาไม่แพง ถูกกฎหมาย และอาจเข้าใจว่าเมื่ อ
บริ โภคยาสูบแล้วสามารถทาให้ลดอาการหงุดหงิดใจและคลาย
เครี ยดได้ จึงเป็ นสาเหตุให้ผปู ้ ่ วยบางรายยังคงบริ โภคยาสูบอยู่
(Goldberg et al., 2002) หากจะส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยสามารถ
เลิกบริ โภคยาสูบได้สาเร็ จนั้นควรมีการสร้างการตระหนัก
รู ้ถึงความเสี่ ยงอัน ตรายของการบริ โภคยาสู บ และปรั บ
ทัศ นคติ ต่ อ การบริ โ ภคยาสู บ ดังที่ Schwartz (1975) ได้
กล่ าวไว้ว่า ความรู ้ มี น้ ันมี ส่ วนส าคัญที่ จะก่ อให้เกิ ดความ
เข้าใจ เกิ ดแรงจู งใจที่ จะปฏิ บัติ พฤติ กรรม การมี ความรู ้ ที่
ถูกต้องเหมาะสมจะทาให้ทราบว่าจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร และ
จะต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง แต่อย่างไรก็ดี ความรู ้อย่างเดี ยว
ไม่ได้เป็ นข้อยืนยันว่าบุคคลจะปฏิ บตั ิตามสิ่ งที่ ตนรู ้เสมอไป
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ส่ วนทัศนคติ เป็ นตัวกลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความรู ้ ที่ได้รับ
กับการปฏิบตั ิ หากมีทศั นคติที่ดี รวมกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่
จะกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิแล้ว บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะกระทา หรื อ
ปฏิบตั ิมากกว่าบุคคลที่มีทศั นคติไม่ดี
นอกจากนี้ การศึ กษาถึ งความรู ้เกี่ ยวกับโทษพิ ษภัย
จากการบริ โภคยาสู บ พบว่า ส่ วนใหญ่ มี ความรู ้ ในระดับดี
(ร้ อยละ 47.5) และกลุ่มที่ ไม่บริ โภคยาสู บมี คะแนนความรู ้
สู งกว่ากลุ่มบริ โภคยาสู บอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ซึ่ งผูป้ ่ วยที่ มีความรู ้เกี่ ยวกับโทษและพิ ษภัยจากการบริ โภค
ยาสูบในระดับต่า มีโอกาสเป็ นผูบ้ ริ โภคยาสู บปั จจุบนั มากกว่า
ผูป้ ่ วยที่มีความรู ้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากการบริ โภคยาสู บ
ในระดับสู งเป็ น 2.95 เท่า โดยส่ วนใหญ่ทราบว่า การบริ โภค
ยาสู บมี ความเสี่ ยงทาให้เกิ ดโรคมะเร็ งปอด/มะเร็ งช่ องปาก
และลาคอ สอดคล้องกับการสารวจพฤติกรรมการสู บบุ หรี่
และการดื่มสุ ราของประชากรไทย พ.ศ.2557 (สานักงานสถิติ
แห่ งชาติ , 2558) รวมทั้งกลุ่ มที่ บริ โภคยาสู บปั จจุ บันส่ วน
ใหญ่ยงั ระบุว่าการสู บบุหรี่ เพียงวันละ 1-2 มวนนั้น ไม่เป็ น
อันตรายต่ อปอดและหลอดลม สอดคล้องกับการวิจัยใน
ต่างประเทศที่ พบว่า ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ ยงั คงพฤติกรรมการ
สู บบุ หรี่ อยู่น้ ันไม่ ทราบถึ งความสั มพันธ์ ระหว่างการสู บ
บุ หรี่ กับการเกิ ดโรคมะเร็ ง อี กทั้งยังเชื่ อว่าการสู บบุ หรี่ น้ ัน
เป็ นสาเหตุของการเกิ ดโรคมะเร็ งแค่เฉพาะในระบบทางเดิ น
หายใจเพี ยงเท่ านั้ น ส่ วนผู ้ที่ ไม่ ได้ป่ วยด้วยโรคมะเร็ งใน
ระบบทางเดิ นหายใจมี ความคิ ดว่าการสู บบุ ห รี่ เป็ นสิ่ งที่
ปลอดภัย และยังเชื่ อว่าการสู บบุ หรี่ น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน
จะไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย (Li et al., 2014)
นอกจากนี้ ผลการศึ กษายังพบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ มี
ความเชื่ อว่าการเลิ กสู บบุ หรี่ ด้วยตนเองโดยวิธี การหั กดิ บ
เป็ นวิธีการที่ ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (ร้อยละ 74.1)
และเป็ นวิธีที่ผปู ้ ่ วยเลือกใช้ในการเลิกบริ โภคยาสู บมากที่สุด
(ร้ อ ยละ 78.6) ซึ่ งมี รายงานที่ ระบุ ว่ า ผู ้ป่ วยโรคมะเร็ งที่
สามารถเลิ กบริ โภคยาสู บด้วยตนเอง (หักดิ บ) มี อ ัตราการ
กลับมาบริ โภคยาสู บซ้ าถึ งร้ อยละ 22.3-85 (Vilensky et al.,
2012; Cooley, et al., 2009; Duffy et al., 2012) สอดคล้องกั บ
หลายงานวิจยั ที่ ช้ ีว่า ผูป้ ่ วยจานวนมากมักมีประสบการณ์ใน
การพยายามเลิ ก บริ โภคยาสู บ ด้ วยตนเองแต่ ไม่ ป ระสบ
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ความสาเร็ จหลายครั้ง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความเคยชิ น ความ
ต้องการพึ่ งพิ งทางจิ ตใจ และการเสพติ ดสารนิ โคติ นของ
สมอง โดยทัว่ ไปการดูแลรักษาเพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยเลิกบริ โภค
ยาสู บอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การ
ดูแลรักษาโดยไม่ใช้ยา มุ่งเน้นการให้คาปรึ กษาในรู ปแบบ
ต่างๆ แต่ก็มกั พบว่าการดูแลรักษาด้วยแนวทางนี้ เพียงอย่าง
เดียวได้ผลสาเร็ จเพียงร้อยละ15-20 เท่านั้น (Anderson, Hays,
2004; Hughes, 2000) ยังคงมีผูป้ ่ วยจานวนมากที่ ไม่สามารถ
เลิกบุหรี่ ได้สาเร็ จหรื อเลิกได้เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น แล้วก็
เกิ ดการกลับไปบริ โภคยาสู บซ้ าขึ้ น ดังนั้น การดู แลรั กษา
แบบใช้ยาช่ วยเลิ กบริ โภคยาสู บจึ งมี บทบาทส าคัญในการ
ช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภ าพการดู แ ลรั ก ษาให้ ดี ย่ิ งขึ้ น จาก
การศึ กษาพบตรงกั น ว่ าการใช้ ยาช่ วยเลิ ก บริ โภคยาสู บ
ร่ วมกับวิ ธี แรกสามารถเพิ่ มอัตราความส าเร็ จในการเลิ ก
บริ โภคบริ โภคยาสู บได้ ถึ ง 2 เท่ า (Hughes, 2000; Nides,
2008) ฉะนั้นการสร้ างเสริ มความรู ้ เกี่ ยวกับผลลัพธ์ทางลบ
ของการบริ โภคยาสู บภายหลังการวินิจฉัยโรคมะเร็ ง อาจเป็ น
สิ่ งจูงใจสิ่ งสาคัญให้ผูป้ ่ วยสามารถเลิกบริ โภคสาเร็ จได้ ซึ่ ง
ผูใ้ ห้ การรั กษาควรช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุ กชนิ ดที่ มี
ประวัติ การบริ โภคยาสู บ และเน้ นย้ าถึ งผลกระทบที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นหากยังมี พฤติ กรรมบริ โภคยาสู บอยู่ สอดคล้องกับ
แนวคิ ด แรงจู งใจในการป้ องกั น โรค (Roger’s Protection
Motivation Theory) โดยได้ให้ ความส าคัญร่ วมกันระหว่าง
แบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ (Health Belief Model) และ
ทฤษฎี ความคาดหวังในความสามารถของตน (Self-efficacy
Theory) (Rogers, 1975)
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้พ ัฒ นาแบบวัด ความรู ้ และ
ทัศ นคติ ต่ อ การบริ โ ภคยาสู บ ที่ ส ามารถน าไปใช้เป็ น
แนวทางกับ กลุ่ ม ตัว อย่างในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ จากผลการ
ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับ
ยาเคมี บ าบัด ณ โรงพยาบาลศิ ริ ราช ท าให้ ท ราบข้อ มู ล
เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู ้ การตระหนักรู ้ในตนเอง
และพฤติ กรรมการบริ โภคยาสู บของผู ้ป่ วยโรคมะเร็ งที่
บริ โภคยาสูบ สามารถนาไปวางแผนเพื่อการสร้างรู ปแบบ
หรื อ แนวทางการเลิ ก บริ โ ภคยาสู บ ให้ เหมาะกับ ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งที่ รับยาเคมีบาบัดให้มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยเหลือ
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ให้ผูป้ ่ วยเลิกบริ โภคยาสู บสาเร็ จได้ในอัตราที่ สูงขึ้นและ
ลดโอกาสกลับ มาบริ โภคยาสู บ ซ้ าลงด้ว ย รวมทั้ งยัง
สามารถน าไปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อการสร้ างแนวทางการ
ส่ งเสริ มความรู ้และทัศนคติให้ผูป้ ่ วยได้ตระหนักถึงโทษ
และพิษ ภัยจากการบริ โภคยาสู บ รวมถึ งประโยชน์ ของ
การเลิกบริ โภคยาสูบ และการสร้างเสริ มการตระหนักรู ้ใน
ตนเอง นอกจากนี้ บุ คลากรสาธารณสุ ขที่ เกี่ ยวข้อ งควร
ตระหนั ก ถึ ง การประเมิ น และการคัด กรองพฤติ ก รรม
การบริ โภคยาสู บในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกราย รวมถึงควร
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และเอื้ อ อ านวยให้ ผู ้ป่ วย
โรคมะเร็ งเข้าถึงบริ การเพื่อการเลิ กบริ โภคยาสู บได้มาก
ขึ้ น แล ะได้ รั บ การดู แลรั ก ษ าต ามม าต รฐาน อย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพต่อไป
ข้ อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษายังมีจากัดและศึ กษาเพียง
แค่ในสถานที่ แห่ งเดี ยว อาจมีผลกระทบต่อการอ้างอิงถึง
ภาพรวมของผลการศึ กษา ดังนั้นในการศึ กษาครั้งต่อไป
ควรเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ม ากขึ้ น อาจขยาย
ระยะเวลาการศึ กษา หรื อเพิ่มพื้นที่ การเก็บข้อมูลให้มาก
ขึ้น
2. แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึ้ นมานั้น มี การ
ทดลองใช้ก่อนทาการศึกษาจริ งกับกลุ่มตัวอย่างจานวนไม่
ม าก ดั ง นั้ น ใน การศึ กษ าค รั้ งต่ อ ไป ก่ อ น ที่ จะน า
แบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ควรทาการทดสอบความตรง
และความเชื่ อ มั่น อี ก ครั้ งโดยการท า Pilot study เพื่ อ น า
ผลลัพธ์ที่ ได้ม าปรั บปรุ งและแก้ไขข้อ คาถามให้มี ความ
สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วจิ ยั และ
จัด การความรู ้ เพื่ อการควบคุ ม ยาสู บ (ศจย.), ส านั กงาน
กองทุ นสนั บสนุ น การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
และผูว้ ิจยั ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุ นเฉลิ มพระเกี ยรติ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล อีกทั้ง
ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะแ พ ท ยศ าส ต ร์ ศิ ริ ราช พ ยาบ าล
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