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บทคัดย่อ
โรคไม่ติดต่อเรือ้ รังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การสูบบุหรี่จะส่งผลให้โรค
ที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
ปัจจัยทานายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จานวน
153 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เจตคติต่อการเลิกสูบบุหรี่
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่โดย Chi-square และ
วิเคราะห์ปัจจัยคาดทานายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ Binary logistic regression
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รวมถึงเจตคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ทางลบถึง
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.89 การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับ ต่าถึงปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 17.70 และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับ ต่าถึง
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23.20 นอกจากนี้พบว่า การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ สามารถทานายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (OR Adj=3.39, 95% CI: (1.26-9.12) สามารถทานาย
ความตั้ ง ใจเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ ร้ อ ยละ 20 ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข้ อ เสนอแนะว่ า การพั ฒ นาโปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพ ควรมุ่งเน้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ เช่น การเสริมพลัง
อานาจ การเสริมแรงเชิงบวกด้วยการให้ข้อมูล และการให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้ข้อมูลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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ABSTRACT
Different predictors of intention to quit smoking among patients with
noncommunicable disease were studied using the theory of planned behavior (TPB).
Subjects comprised outpatients at Thammasat University Hospital, Bangkok, Thailand. Data
were gathered using questionnaires, and measuring behavioral attitudes, subjective norms,
perceived behavioral control and intention to quit smoking. Data were statistically
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation using a chi-squared test
and binary logistic regression.
The results indicated that the mean score of sample intention to quit smoking was
4.17 with standard deviation (SD) 0.51. Attitude toward quitting smoking was 82.81 with S.D
22.89. Subjective norm was 65.39 with SD 17.70. Perceived behavioral control was 78.54
with SD 23.20. Significant relationships were found between sample education, attitude
toward quitting smoking, subjective norms and perceived behavioral control (p<0.05).
Perceived behavioral control could predict subjects’ intention to quit smoking significantly
(p<0.05, OR Adj=3.39, 95% CI: 1.26-9.12). The factor was predictive of 20% of results.These
findings suggested that effective smoking cessation programs should focus on
empowerment, individual counseling, motivation information and family involvement
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