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ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสาเร็จของการเลิกสูบ
บุหรี่ของนักสูบไทย

THE ASSOCIATION BETWEEN ENVIRONMENTAL AND POLICY FACTORS AND
SUCCESSFUL SMOKING CESSATION OF THAI SMOKERS
ภูเบศ วณิชชานนท์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อารี จาปากลาย
Phoobade Wanitchanon, Chalermpol Chamchan, Aree Jampaklay
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว
จาแนกตามกลุ่ ม อายุร ะหว่ า ง 15 - 44 ปี และ กลุ่ มอายุ 45 ปีขึ้ นไป การศึ กษาครั้ง นี้เ ป็น การ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ในปี 2557 โดยส านักงานสถิติแห่ งชาติ และใช้การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ ม
(Binary Logistic Regression) จากกลุ่มตัวอย่างจานวนรวมทั้งสิ้น 2,250 คน ผลการศึกษาพบว่า
การไม่พบการสูบบุหรี่ในตัวบ้านเป็นปัจจัยในกลุ่มสภาพแวดล้อมและนโยบายเพียงปัจจัยเดียวที่มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทยที่อายุ 15 – 44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีความ
แตกต่างกันตามกลุ่มอายุ อาทิ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่า การมีปัญหาสุขภาพและแพทย์แนะนา
ให้ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จของการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ อ ย่า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ผลที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายสาธารณสุข ยังมี
ความจาเป็นต้องพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างช่องทางสื่อสารไปยังผู้ที่ยังคงสูบ
บุหรี่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น
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ABSTRACT
The purpose of this study were 1) to explore the environmental and
policy factors associated with the success of smoking cessation among Thai
smokers, and 2) to compare the relationship of such factors between participants
aged 15-44 and 45 years old and above. The methodology of this quantitative
research employed the use of secondary data from the smoking and drinking
behavior survey 2014 by National Statistical Office. Totally, 2,250 samples were
included in the analysis. The results from binary logistic regression showed that the
absence of home smoking was the only factor in the environmental and policy that
was associated to the success of smoking cessation among Thai smokers aged 15-44
and 45 years old and above. There were other factors relative to the success of
smoking cessation in different age groups, such as in the 45-year age group and
above, the health problems and doctor’s advice to quit smoking were found to
significantly affect smoking cessation. the results from this study indicated that the
agencies involved in the public health policy need to develop effective policies
that provide a way to communicate with current smokers to be aware of the
dangers and harms of smoking.
keywords: environmental, policy, smoking cessation
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1. บทนา

บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง ตลอดจนเป็นสาเหตุที่
นาไปสู่การเสียชีวิต การศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบว่า การ
ตายจากปัจจัยเสี่ยง (attributable death) ที่สูงที่สุดในเพศชาย คือ บุหรี่/ยาสูบ โดยคิดเป็น ร้อย
ละ 17.7 ของจานวนตายทั้งหมดในเพศชาย ขณะที่ในเพศหญิงคิดเป็นอัตราที่ต่ากว่าที่เพียงร้อยละ
4.1 (สานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556) ข้อค้นพบจากการสารวจการบริโภค
ยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554 (Global Adult Tobacco Survey (GATS) พบว่า มีจานวน
ผู้บริโภคยาสูบมีควัน สูงถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมี
อัตราการบริโภคในเพศชายร้อยละ 46.6 และในเพศหญิงร้อยละ 2.6 ผลการสารวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2557 ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้ม
การสูบบุหรี่ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในปี 2557 มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
20.7 จากปี 2556 ที่มีอัตราการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเมื่อพิจารณาตามเพศเปรียบเทียบ
อัตราการสูบบุหรี่ระหว่างปี 2557 และ 2556 พบว่าทั้งเพศชาย และหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่ม
สูงจากร้อยละ 39 เป็น 40.5 และจากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2 ตามลาดับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมถึงสาเหตุที่นาไปสู่การสูบบุหรี่ มีความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
หรือกลุ่มอายุของนักสูบ สาหรับกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี การศึกษาแนวโน้มการบริโภคยาสูบ
ของประชากรไทยของประชากรเด็กและเยาวชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่น่าเป็นห่วง
โดยมีประชากรที่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีค่าเฉลี่ยของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกลดลง
จากปี 2544 ที่ 18.5 ปี เหลือ 17.8 ปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยสาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชนนั้น
ส่ว นหนึ่งเป็นผลมาจากพัฒ นาการของวัยรุ่นตอนต้น ที่มีการเปลี่ ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์
จึงเกิดความรู้สึกอยากรู้ อยากลอง ต้องการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจของตนเอง จึงมีความ
เสี่ยงต่อการถูกชักจูงได้ง่าย (John et al., 2010) ขณะที่ประชากรกลุ่มอายุระหว่าง 25 – 44 ปีนั้น
จากผลการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชากร
พ.ศ. 2557 นับเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด คือคิดเป็นร้อยละ 24 ของประชากรทั้งหมด
สาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม
อายุอื่นๆ โดยการสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิ ตสูงถึงร้อยละ 10 ของผู้มีอายุไม่เกิน
44 ปี (Vineis et al., 2004) และจากการศึกษาแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พบว่า
ผู้ที่มีอายุในช่วงดังกล่าว ถือเป็นช่วงอายุที่มีวุฒิภาวะและมีรายได้เนื่องมาจากการทางานหลังจากจบ
การศึ กษา ทาให้ มีโ อกาสเข้ าถึ ง บุ ห รี่ ไ ด้ ง่า ย อีก ทั้ ง ยัง เป็ นกลุ่ ม ที่มั ก คิ ดว่ า การสู บ บุห รี่ จ ะไม่ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพของตน ขณะที่ประชากรกลุ่มอายุ 45-59 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่
รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 22.8 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ที่ร้อยละ 16.6 จะเห็น
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ได้ว่ายิ่งผู้สูบบุหรี่มีอายุมากขึ้นจะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง เนื่องจากอาการของความเจ็บป่วยที่
เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่มักจะแสดงออกมาเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เมื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขมักจะให้คาแนะนาให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการสูบบุหรี่ที่ผ่านมา และข้อจากัดที่พบจากงานศึกษา
ที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จ
ของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยจาแนกการวิเคราะห์ออกเป็นช่วงอายุ
เพื่อทาความเข้าใจปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการเลิก
สูบบุหรี่ในแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการหาแนวทางในการหามาตรการสาหรับการพัฒนานโยบายการ
สื่อรณรงค์สาหรับการเลิกสูบบุหรี่ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถลดจานวนผู้สูบบุหรี่ได้ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการ
เลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายต่อความสาเร็จ
ของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย จาแนกตามกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 44 ปี และ กลุ่มอายุ 45 ปี
ขึ้นไป

3. วิธีการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และการดื่มสุราในปี 2557 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ และผู้ที่เคยสูบบุหรี่ โดยเป็นผู้ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้ งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เพื่อต้องการหาปัจจัยที่
สนับสนุนให้ผู้ที่เคยพยายามเลิกบุหรี่นั้น สามารถเลิกได้สาเร็จ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน
2,250 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15 – 44 ปี จานวน 899 คน และผู้ที่มีอายุ 45 ปี
ขึ้นไป จานวน 1,351 คน และกาหนดให้ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ หมายถึง ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่
ได้มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
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4. ผลการวิจัย

การวิเคราะห์สองตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ของปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับ
ความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า การไม่เคยพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในตัวบ้านมีร้อยละของการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จสูงที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย
อื่นๆ โดยหากในบ้านไม่เคยพบการสูบบุหรี่ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไปเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จถึงร้อยละ
35.7 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จร้อยละ 25.6 และเมื่อพิจารณาปัจจัย
สภาพแวดล้อมและนโยบายอื่นๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี มีร้อยละของการเลิกสูบได้สาเร็จ
ในแต่ล ะปัจจัยค่อ นข้างใกล้ เคียงกั น ทั้งการตระหนักถึงอัน ตรายจากภาพคาเตือนบนซองบุห รี่
ครอบครัวขอร้องให้เลิกสูบ ปัจจัยด้านราคา การได้รับความรู้การเลิกสูบบุหรี่ และเรื่องของการมี
กฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะ คิดเป็นความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ในอายุ 15 – 44 ปี ร้อยละ
16.6 15.6 15.8 17.0 และ 16.2 ตามลาดับ ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่ามีร้อยละของ
การเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จในแต่ละปัจจัยค่อนข้างใกล้เคียงเช่นเดียวกัน หากแต่มีร้อยละของการเลิก
ได้สาเร็จสูงกว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ทุกปัจจัย คือร้อยละ 21.2 19.4 21.9 23.2 และ 23.6
ตามลาดับ
สาหรับปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรและเศรษฐสังคม ในส่วนของเพศนั้นกลับพบว่า
ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เพศหญิงมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จสูงกว่าเพศชาย ร้อยละ 26.4
ต่อ 14.4 ในทางกลับกันเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป เพศชายกลับเป็นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 20.3 ต่อ 13.4
ในส่ ว นของระดับการศึกษาทั้ งสองกลุ่ มอายุมีแนวโน้มของการเลิ กบุห รี่ ได้ส าเร็จเมื่ อ
จาแนกตามระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ระดับต่ากว่าประถมศึกษาหรือไม่ได้ศึกษา กลุ่มอายุ
15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.0 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.8 และเมื่อ
พิจารณาระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา จะพบว่ามี
แนวโน้มการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จสูงขึ้นเรื่อง โดยในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.5 15.5
และ 18.6 ตามลาดับ ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.0 19.5 และ 31.0 ตามลาดับ
สาหรับปัจจัยด้านรายได้ พบว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี กลุ่มที่รายได้น้อยที่สุด กลับเป็นผู้ที่เลิกสูบ
บุหรี่ได้สาเร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.0 ขณะที่กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่มีรายได้มากที่สุด
เป็นผู้ที่เลิกได้สูงสุด ร้อยละ 22.2 และสาหรับปัจจัยการมีปัญหาสุขภาพจนแพทย์แนะนาให้เลิก
สูบบุหรี่ พบว่า ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี มีผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จจากสาเหตุดังกล่าวเพียง 18.1
ขณะที่เมื่อพิจารณาในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่ามีจานวนมากกว่าในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คือมีสูง
ถึงร้อยละ 25.2
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เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการเลิกสูบบุหรี่ จะพบว่า
ความถี่ของการสูบบุบหรี่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ที่มีรูปแบบการสูบแบบสูบบ้างบางครั้ง เป็นผู้ที่
เลิกบุห รี่ได้สาเร็จสูงถึงร้อยละ 35.3 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ในกลุ่ มที่มีความถี่ในการสู บ
ดังกล่าวก็ยังสามารถเลิกได้สาเร็จเกือบร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติกรรมการสูบแบบเป็น
ประจา ในกลุ่มอายุ 15 -44 ปี สามารถเลิกได้สาเร็จเพียงร้อยละ 9.4 เท่านั้น สาหรับระยะเวลาการ
สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน การสูบภายใน 5 นาทีหลังจากตื่นนอน เป็นผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จน้อย
กว่า การสูบหลังจากตื่นนอนมากกว่า 5 นาที ทั้งสองกลุ่มอายุ ขณะที่พฤติกรรมการดื่มสุราในรอบ 1
ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดในทั้งสองกลุ่มอายุว่า หากยังคงเป็นผู้ที่ดื่มอยู่ เป็นประจาทุกสัปดาห์ จะเป็น
กลุ่มที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จน้อยที่สุด ขณะที่กลุ่มที่เลิกได้สาเร็จมากที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุคือ ผู้ที่เคย
ดื่มแต่ไม่ได้ดื่มแล้วในรอบปีที่ผ่านมา สาหรับจานวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า
ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จมากที่สุดในทั้งสองกลุ่มอายุ คือ ผู้ที่มีความพยายามเพียง 1 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นกว่า
ร้อยละ 20 ของการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีจานวนครั้งของความพยายามเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งพบว่าในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป แม้จะมีความพยายามเพิ่มมากขึ้นกว่า 1 ครั้ง ก็ยังคงมีร้อย
ละของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สาเร็จมากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี และสาหรับวิธีการที่เลิกสูบบุหรี่ในครั้ง
สุดท้าย พบว่า การเลิกด้วยตนเองทั้งการหักดิบหรือลดปริมาณการสูบลงเรื่อยๆ มีร้อยละของการ
เลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จสูงกว่าการเลิกด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ คลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล สายด่วนเลิก
บุหรี่ ฯลฯ โดยกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี เป็นผู้เลิกสูบได้สาเร็จ ร้อยละ 15.8 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้น
ไป เป็นผู้เลิกได้สาเร็จร้อยละ 20.0
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์สองตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้เป็นเพียงการการเปรียบเทียบการ
กระจายตั ว ของความส าเร็ จ ในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ จ าแนกตามกลุ่ ม อายุ เ ท่ า นั้ น การอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนัก
สูบไทย และความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวระหว่างกลุ่มอายุ 15-44 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป
ผู้วิจัยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่มสาหรับการ
ตอบคาถามการวิจัยในครั้งนี้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบ
สองกลุ่มในส่วนของสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่
ของนักสูบไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปนั้น พบว่า ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-44 ปี ปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
นโยบาย มีเพียงปัจจัยการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านที่พบว่า ผู้ที่ไม่เคยพบการสูบบุหรี่ใน
ตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จกว่าผู้ที่ในบ้านมีการสูบบุหรี่แม้จะเป็นประจาหรือเป็นครั้ง
คราว สูงถึง 3.74 เท่า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย
อื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่

1

61.indd 228

17/4/2561 10:31:36

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

229

ได้สาเร็จอื่นๆ ประกอบด้วย สถานภาพสมรส โดยผู้ที่มีสถานภาพแบบสมรส จะมีโอกาสในการเลิก
สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ ส าเร็ จ น้ อ ยกว่ า ผู้ ที่ มี ส ถานภาพโสด ร้ อ ยละ 44.7 ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
นอกจากนี้การมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนานๆ ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จมากกว่า
คนที่ มีพ ฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ เป็น ประจ า 4.03 เท่า ที่ ระดับ นัยส าคั ญทางสถิ ติ 0.001 และเมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราพบว่าผู้ที่เคยดื่มสุราแต่ไม่ได้ดื่มในรอบปีที่ผ่านมาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่
ได้สาเร็จกว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มสุรา 2.36 เท่า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของจานวนครั้งของ
ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่ มีความพยายามในการเลิกบุหรี่มากกว่า 2 ครั้ง จะมี
โอกาสเลิกบุหรี่ให้สาเร็จยากกว่าผู้ที่มีความพยายามในการเลิกบุหรี่ 1 ครั้ง ร้อยละ 60.5 โดยเมื่อ
พิจารณาร่ว มกับปัจจัยอื่นๆ ในแบบจาลอง พบว่าปัจจัยดังกล่ าวในแบบจาลองข้างต้นสามารถ
อธิบายความผันแปรของการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จร้อยละ 19.23
สาหรับกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย มีเพียงปัจจัยการพบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านเช่นเดี ยวกับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ที่พบว่า ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรือมี
การสูบบุหรี่ในตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จกว่าผู้ที่พบเห็นการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน
เป็นประจาหรือเป็นบางครั้งมากถึงเกือบ 6 เท่า ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายอื่นๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่า ภาวะของการ
เจ็บ ป่ว ยจนแพทย์ต้ องบอกให้เ ลิ ก สู บ บุห รี่เ ป็น สาเหตุ ส าคัญ ที่ท าให้เ ลิ ก บุห รี่ไ ด้อ ย่า งส าเร็จ เมื่ อ
พิจารณาร่วมกับสาเหตุในการเลิกอื่นๆ โดยผู้ที่เลิกด้วยสาเหตุนี้จะมีโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ
1.45 เท่า นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จ ประกอบด้วย พฤติกรรม
การดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มสุราเลยพบว่ารูปแบบการดื่มสุราทั้ง
แบบไม่ทุกสัปดาห์ และดื่มทุกสัปดาห์จะส่งผลให้การเลิกบุหรี่ได้สาเร็จยากขึ้ น ร้อยละ 47.8 และ
42.4 ตามลาดับ ขณะที่จานวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่มีความพยายาม
ในเลิกเลิกสูบบุหรี่ 2 ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จน้อยกว่าผู้ที่มีความพยายามเพียง 1
ครั้ง ร้อยละ 43.6 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่ผู้ที่มีความพยายามเลิกมากกว่า 2 ครั้ง
ยิ่งมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จน้อยกว่าผู้ที่พยายามเลิกเพียง 1 ครั้ง ร้อยละ 49.8 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในแบบจาลอง พบว่า
ปัจจัยทั้งหมดในแบบจาลองสามารถอธิบายความผันแปรของการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จร้อยละ 16.9
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5. อภิปรายผล

การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการเลิก
สูบบุหรี่ของนักสูบไทย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิง
นโยบายทั้งในส่วนของการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพื่อให้บุหรี่มีราคาที่สูงมากขึ้น การบังคับใช้
กฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะหรือที่ทางาน และการรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ
ไม่สูบบุหรี่ หรือแม้แต่ภาพคาเตือนอันตรายบนซองบุหรี่ ไม่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการ
เลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จของทั้งผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15-44 ปี หรือ ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาในส่วนของคุณลักษณะและความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของประชากรที่ทาการศึกษา
และผลการวิเคราะห์สองตัวแปรคุณลักษณะทั่วไป ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมและนโยบายกับการเลิ ก
สูบบุหรี่ได้สาเร็จ สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการความสาเร็จของการเลิกสูบ
บุหรี่แม้ว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบ
สองกลุ่มจะมีเพียงปัจจัยในเชิงสภาพแวดล้อ มเฉพาะการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านที่มี
ความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จทั้งในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป ในรูปแบบของ
ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรือมีการสูบบุหรี่ในตัวบ้านจะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จกว่าผู้ที่พบเห็น
การสูบบุหรี่ในตัวบ้านเป็นประจาหรือเป็นบางครั้ง โดยพบว่าในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป หากไม่เคยพบ
เห็นหรือมีการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน จะมีโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จมากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44
ปี สาเหตุสาคัญประการหนึ่งอาจเกิดจากการที่กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ
สมรส จึงอาจมีแนวคิดที่จะเลิกเพื่อคู่สมรสหรือเลิกเพื่อลูกของตน ได้มากกว่ากลุ่มอายุ 15 – 44 ปี
ที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็นผู้ที่ครองสถานภาพโสด
อย่างไรก็ตามการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ที่มุ่งเน้นจานวนครั้งของความ
พยามยามในการเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง มีส่วนช่วยให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบาย
ใด ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากการ
กระจายตัวในตารางแจกแจงความถี่ของปัจจัยสภาพแวดล้ อมและนโยบายของทั้งสองกลุ่มอายุ
พบว่ า ความตระหนั ก ถึง อั น ตรายจากภาพค าเตื อ นบนซองบุ ห รี่ มี ร้ อ ยละของผู้ ที่ เคยเห็ น และ
ตระหนักถึงอันตราย สูงกว่าร้อยละ 70 ในทั้งสองกลุ่มอายุ ซึ่งสะท้อนถึงความสาเร็จในเชิงนโยบาย
“การแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกกาแรต” ที่สามารถสร้างความตระหนักถึง
อันตรายของบุหรี่ให้กับกลุ่มผู้สูบบุหรี่ได้เป็นจานวนมาก และอาจนาไปสู่การลดลงของอัตราการสูบ
บุหรี่ในอนาคต แม้จะไม่พบว่าปัจจัยดังกล่าวนาไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จในทั้งสองกลุ่มอายุก็ตาม
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต (Mccool et al., 2012) ที่การมีภาพคาเตือนจะช่วย
ให้ ผู้สู บบุหรี่รับรู้ถึงอันตรายมากยิ่งขึ้น และนาไปสู่ความคิดที่จะเลิ กสู บบุห รี่ เมื่อพิจารณาจาก
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สาเหตุของการเลิ กหรื อความพยายามเลิ กสู บบุห รี่ ครั้งสุ ดท้าย พบว่า การถูก ร้องขอจากคนใน
ครอบครัวให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่ของทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี
และอายุ 45 ปี ขึ้นไป โดยทั้ งสองกลุ่ มอายุมีร้ อยละของการเลิ กสู บเนื่ องมาจากสาเหตุ ดังกล่ า ว
ใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเป็นจานวนที่ใกล้เคียงกับการพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัว
บ้าน ซึ่งในกลุ่มอายุ 15 -44 ปี ไม่เคยพบการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน ร้อยละ 38.8 และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 40.6 จึงอาจกล่าวได้ว่าการรณรงค์ในประเด็นของควันบุหรี่มือสองเป็นประเด็นที่ยังควร
ให้ความสาคัญ
ขณะที่ปัจจัยเรื่องของราคาบุหรี่ กลายเป็นสาเหตุสาคัญของการเลิกสูบบุหรี่ถัดจากการ
ถูกร้องขอจากคนในครอบครัว หากแต่พบว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 15 – 44 ปี มากกว่าอายุ 45 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 29.0 ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Siaphpush et al. (2009)
ที่ชี้ให้เห็นว่าผลของการปรับขึ้นราคาบุหรี่ มักจะส่งผลกระทบแก่กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ามากกว่าผู้มี
รายได้สูง นอกจากนี้การศึกษาของ Sarntisart (2011) พบว่านโยบายการขึ้นภาษีสรรพสิตบุหรี่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคไม่มากนัก สาเหตุสาคัญมาจากการที่บริษัทบุหรี่มักจะปรับราคาพื้นฐานของ
บุห รี่ให้ ต่าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีส รรพสามิต ในกรณีนี้แม้จะไม่ส ามารถสรุปผลการศึกษาให้ เห็นได้
ชัดเจนว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้มาก จะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปก็ตาม แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าการเลิกสูบ
บุหรี่เนื่องมาจากราคาของบุหรี่ ยังเป็นสาเหตุลาดับต้นๆ ของการเลิกสูบบุหรี่
การได้รับความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เป็นสาเหตุของ
การเลิกและความพยายามเลิกสูบบุหรี่ในลาดับถัดมา โดยมีผู้ท่ีพยายามเลิกเพราะเหตุผลดังกล่าว
ประมาณร้อยละ 20 ในทั้งสองกลุ่มอายุ แม้การศึกษาในเชิงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพจะชี้ให้เห็นว่าความรู้ มีส่วนสาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ หากแต่ในกรณีของการเลิกสูบบุหรี่นั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่ที่มุ่งไปหา
จุดหมายอย่างผู้สูบบุหรี่อาจยังไม่เพียงพอ เท่ากับการให้ความรู้แก่คนรอบข้าง หรือการเลิกบุหรี่ใน
ภาคปฏิบัติ
สาหรับการมีกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสาเหตุลาดับสุดท้ายของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอายุ โดยในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 12.3 ที่พยายามหรือเลิกสูบบุหรี่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขณะที่ในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 การมีอยู่ของกฎหมายการ
ห้ามสู บบุหรี่ในที่ส าธารณะและที่ทางาน นาไปสู่การจากัดพื้นที่การสูบบุหรี่ในแง่ของการปฏิบัติ
แม้จะพบว่ามีงานหลายชิ้นที่ทาการศึกษาแล้วพบว่ากฎหมายลักษณะดังกล่าวสามารถลดอัตราการ
สูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการไม่อยากสูบบุหรี่อยู่บ้าง (Dinno & Glasntz, 2009; Chang et al.,
2010) หากแต่การบังคับใช้ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่มาก อาทิ สถานที่ปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 ที่ยัง
สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ เป็นต้น
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แม้จะไม่พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความสาเร็จของ
การเลิกสูบบุหรี่ แต่กลับพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ อีก
ทั้งยังพบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพัน ธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จของทั้งสองกลุ่ม
อายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนามาอภิปรายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มอายุ 15 – 44 ปี
สาหรับกลุ่มอายุ 15 - 44 ปี การมีสถานภาพสมรสแบบสมรสแล้ว จะมีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ยากกว่าสถานภาพอื่นๆ เมื่อพิจารณาร่วมกับงานศึกษาในอดีตจะเห็นว่าสถานภาพสมรสมีส่วน
สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล เหตุผลหนึ่งก็เพราะผู้ที่แต่งงานแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น จากที่
เคยอยู่ตัวคนเดียวกลับต้องมีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว จึงอาจก่อให้เกิดความกังวลใจที่ต้อง
ทางานหนักมากขึ้นหรือต้องการหารายได้เพิ่มมากขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่สมรสแล้วมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการบริโภคสิ่งเสพติดได้ง่าย ง่าย โดยเข้าใจว่าบุหรี่ สุรา มีส่วนช่วยให้คลายเครียดได้ ในกรณี
ของสถานภาพสมรสในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์สองตัวแปร กลับพบว่า
กลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ไม่สาเร็จกลับเป็นกลุ่มที่มีสถานภาพโสดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
แตกต่างของสถานภาพสมรสที่มีต่อความสาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีความแตกต่างกัน
ปัจจัยความถี่ในการสูบบุหรี่ พบว่ามี การสูบบุหรี่แบบนานๆ ครั้ง มีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ได้สาเร็จมากกว่าการสูบเป็นประจา เฉพาะในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ทั้งนี้ความถี่ในการสูบบุหรี่
เป็ น มาตรวั ด การติ ด บุ ห รี่ ที่ ส าคั ญ โดยการสู บ บุ ห รี่ น านๆ ครั้ ง ที่ มี ลั ก ษณะของการสู บ แบบไม่
สม่าเสมอหรือกาหนดระยะเวลาแน่นอนไม่ได้ หรือไม่ได้สูบเป็นประจาทุกวัน หรือเฉพาะโอกาส
พิเศษเมื่อไปงานเลี้ยง มีโอกาสเลิกบุหรี่ได้สาเร็จกว่าผู้ที่สูบเป็นประจาสูงถึง 4 เท่า การหาวิธีการ
หรือแนวทางในการพยายามลดจานวนบุหรี่ที่สูบ หรือกาหนดสถานการณ์ในการสูบบุหรี่ อาจเป็น
ช่องทางสาคัญสาหรับการงดการสูบบุหรี่ให้สาเร็จ หากแต่ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่มาอย่าง
ยาวนานจนไม่สามารถเลิกบุหรี่ที่สูบเป็นประจา อาจพิจารณาปัจจัยการลดการสูบเฉพาะสถานการณ์
ร่วมด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จเช่นในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี
ในส่วนของพฤติกรรมการดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา ในกรณีของกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี พบว่า
การที่งดเว้นการดื่มในรอบปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จสูงถึง 2.36 เท่า ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร ปี
2554 ที่พบว่า การเลิกสูบบุหรี่มักปรากฏพร้อมกับการเลิกดื่ม (ศูนย์วิจัย ปัญหาสุรา, 2556) การ
รณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการละเว้นจากสารเสพติดประเภทบุหรี่และสุรา และรูปแบบของการ
รณรงค์พร้อมกันทั้งสองสิ่ง อาจมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ สาเหตุที่
สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การเลิกบุหรี่โดยยังคงบริโภคสุราอยู่ใน มีค วามเสี่ยงในการที่ผู้ที่เลิกบุหรี่
หรือกาลังมีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ ต้องนาตนเองเข้าไปอยู่ในบริบทของการสังสรรค์ ที่อาจ
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มีผู้อื่นยังคงสูบบุหรี่อยู่ หรือทาให้ตนได้รับควันบุหรี่มือสองและเกิดการอยากสูบขึ้นมาจนไม่สามารถ
เลิกได้ในที่สุด
สาหรับปัจจัยจานวนครั้งของความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
มุ่งมั่น และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ผลการศึกษาในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี สอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีต โดยผู้ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ 1 หรือ 2 ครั้ง จะมีโอกาสในการเลิกสูบ
บุหรี่ได้สาเร็จกว่า ผู้ที่พยายามมากกว่า 2 ครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีการเตรียมตัวและมี
ความพร้ อ มในการเลิ ก บุ ห รี่ และมี แ รงจู ง ใจที่ ดี ส่ ง ผลให้ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ มี โ อกาสส าเร็ จ สู ง
(Jetiyanuwatr, 2001) อย่างไรก็ตามสาหรับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี ความพยายามในครั้งที่ 2 ยังคง
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลิกไม่สาเร็จอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นแล้วในช่วงอายุดังกล่าว หาก
ความพยายามครั้งแรกเลิกไม่สาเร็จ ยังคงมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้สาเร็จอีกครั้งหนึ่งหากมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจมากกว่าเดิมกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป
นอกเหนือจากปัจจัยการพบพฤติกรรมการสูบในตัวบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติแล้วนั้น ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี คือการมีปัญหา
สุขภาพ กลุ่มผู้สูบบุหรี่เมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีโอกาสในการเลิกสูบได้สาเร็จกว่ากลุ่มอายุอื่น ทั้งนี้เมื่อ
อายุมากขึ้นจะเริ่มแสดงอาการเจ็บป่ว ยอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และมักจะได้รับคาแนะนาหรือ
การบาบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (Osler & Prescott, 1988) การจะเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทยมักจะต้องรอ
คอยให้ตนเกิดปัญหาทางสุขภาพ หรือรอให้มีแพทย์มาแนะนาให้เลิกสูบบุหรี่ จึงจะเลิกสูบบุหรี่
ดังนั้นมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการเลิกบุหรี่ ต้องทาการพัฒนาให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายขณะที่อายุยังไม่มากนัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่เนื่องมาจากปัญหา
สุขภาพเมื่อเข้าสู่อายุที่เพิ่มมากขึ้น พฤติ กรรมการดื่ม สุ ร าในรอบปีที่ ผ่ า นมา แม้ จะเป็ น ปัจ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จเช่นเดียวกับในกลุ่มอายุ 15 – 44 ปี อย่างไรก็ตามการเลิก
ดื่มสุราในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จเช่นเดียวกับ
ในกลุ่มอายุข้างต้น หากแต่พบว่า การที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะดื่มสุราในระดับ
ความถี่ทุกสัปดาห์ หรือไม่ทุกสัปดาห์ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้โอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จลดลงกว่า
ร้อยละ 40 เนื่องมาจากบริบททางสังคมที่ยังคงอยู่ในบรรยากาศของงานเลี้ยง สังสรรค์ ย่อยมีโอกาส
ที่จะกลับไปสูบบุหรี่ได้ใหม่เนื่องจากคนในบริบทดังกล่าวยังคงสูบอยู่
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6. ข้อเสนอแนะ

6.1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันการบริโภคยาสูบ
อาทิ มูล นิธิร ณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
กระทรวงสาธารณสุข ยั งมีความจาเป็ นต้องพัฒ นานโยบายที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถสร้าง
ช่องทางสื่อสารไปยังผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่เพิ่มมากขึ้น
6.2 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันการบริโภคยาสูบ
ควรให้ความสาคัญกับนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่ มอายุเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการ
สูบบุหรี่ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะการป้องกันและรณรงค์งดการสูบบุหรี่ตั้งแต่
ยังอายุไม่มากนัก เพื่อป้องกันไม่ให้การเลิกสูบบุหรี่ต้องเป็นผลมาจากการมีปัญหาด้านสุขภาพในตอน
ที่มีอายุมากแล้ว
6.3 ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการเลิกบุหรี่ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การไม่พบพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในตัวบ้าน การจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันไม่ให้มีการ
สูบบุหรี่ในตัวบ้าน หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจเป็นช่องทางสาคัญในการลดการสูบบุหรี่ของ
นักสูบไทย อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้คนในบ้านจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่
6.4 นักสูบไทยที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ ควรมีการพิจารณาแนวทางในการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จ เนื่องจากปัจจุบันอัตราความสาเร็จในการเลิก
สูบบุหรี่ของนักสูบไทย นับว่ามีอัตราค่อนข้างต่า
6.5 สาหรับผู้ที่ไม่เคยพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ การสร้างให้เกิดความมุ่งมันและตั้งใจใน
การเลิกสูบบุหรี่โดยอาศัยความพยายามเพียงหนึ่งครั้ง เป็นแนวทางสาคัญในการรณรงค์ให้เกิดการ
เลิกสูบบุหรี่สาหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน
6.6 ปัจจัยเชิงนโยบายในปัจจุบันทั้งในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการทางภาษีต่อ
ราคาบุหรี่ การประชาสัมพันธ์ ภาพคาเตือนอันตรายจากบุหรี่บนซอง ยังไม่สามารถส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ จึงเป็นโจทย์สาคัญในการหาวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมุ่งเน้นไปยังการ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การส่งเสริมให้ทดลองเลิกบุหรี่ในโอกาสสาคัญของ
ชีวิต หรือแม้แต่การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่พร้อมกับการเลิกบริโภคสุรา เป็นต้น
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