
บทคัดย่อ 

        การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกสบูบหุร่ีในบคุลากรมหาวิทยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรตท่ีิสบูบหุร่ีและยินดีเข้าร่วมโครงการเลิกบหุร่ี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลลพัธ์การเลิก

สบูบหุร่ีโดยใช้เทคนิค 5 A ตดิตามผลในระยะ 1 ปี และเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของผู้ ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  ก่อนและหลงัการเลิกหรือลดการสบูบหุร่ี ผู้ วิจยัได้คดักรองบคุลากรของมหาวิทยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรต ิจํานวน 763 คน ( A1) มีผู้สบูบหุร่ี 3 5 คน ท่ีได้รับคํา  แนะนําให้เลิกบหุร่ี และยินดีเข้าสู่

ขัน้ตอนการเลิกบหุร่ี  (A3 ถึง A5) จํานวน 14   คน ทําการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบประเมินระดบัการตดิสาร

นิโคตนิ  แบบวดัความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี และวดัสมรรถภาพปอดโดยใช้เคร่ืองวดั

สมรรถภาพปอด (Spirometer) 

        ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 92.85 (13/14 คน) อายเุฉล่ีย 43.07 ปี 

สว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบับหุร่ีอยูร่ะดบัมากคดิเป็นร้อยละ64.29 (9/14 คน) ทศันคตเิก่ียวกบัการสบูบหุร่ี

อยูใ่นระดบัดีคดิเป็นร้อยละ 57.14 (8/14 คน)  ร้อยละ 50 (7/14 คน) สบูบหุร่ีเม่ือเครียด  ร้อยละ 35.71 

(5/14 คน) สบูบหุร่ีเม่ือด่ืมสรุา ร้อยละ 50.00 (7/14 คน) มีระดบัการตดิสารนิโคตนิอยูใ่นระดบัต่ํา ท่ี

เหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉล่ียของอายท่ีุเร่ิมสบูเทา่กบั 18.14 ปี คา่เฉล่ียของจํานวนปีท่ีเร่ิมสบูเทา่กบั 

25.13 ปี คา่เฉล่ียของจํานวนบหุร่ีท่ีสบูตอ่วนัเทา่กบั      11.03 มวน  ผลลพัธ์การเลิกสบูบหุร่ีโดยใช้เทคนิค 

5 A ตดิตามผลในระยะ 1 ปี  พบวา่ ร้อยละ 14.29 (2/14 คน) สามารถเลิกบหุร่ีได้ และร้อยละ 71.43 

(10/14 คน) สบูบหุร่ีลดลง ผลการตรวจสมรรถภาพปอดพบวา่ คา่ FEV1 หลงัการเลิกหรือลดสบูบหุร่ี มีคา่

เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั คา่ FEV1 ก่อนเลิกหรือลดการสบูบหุร่ี ร้อยละ 50   สําหรับวิธีท่ีผู้ เลิกบหุร่ีใช้ได้ผลดี คือ 

วิธีการหกัดบิ และปัจจยัท่ีชว่ยทําให้เลิกบหุร่ีตดิตอ่กนัได้นาน 1 ปี คือ การตดิตามอยา่งใกล้ชิดและตอ่เน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

         The evaluation research was carried out to access smoking cessation campaign output 

among   Huachiew Chalermprakiet University personnel who willing participated to quit 

smoking. Result of the smoking termination was evaluated using 5A technique. All participants 

were followed   for 1-year period and the lung functions of participants were compared between 

before and after the quit or reduction. Before, the smoking cessation began; researchers 

screened 763 personnel of the University, and found that 35 smokers were suggested to quit 

smoking. However, only 14 personnel voluntarily participated and attended into abstinence (A3 

to A5).  Knowledge, attitudes, behaviors towards smoking and nicotin level were tested. 

Additionally, lung functions were measured using Spirometer. 

         Results of socio-demographic characteristics showed that most participants (13/14) were 

male with mean age 43.07 years. About 64.29 % (9/14) had high   knowledge level about 

smoking, 57.14% (8/14) had high attitude level. A half of participants (7/14) smoked when they 

stressed, 35.71 % (5/14) smoked when they had alcohol drinking. FiFty percent (7/14) had low 

nicotine level and the rest had medium level of nicotin. Mean age at starting of smoking was 

18.14 years; the average number of period smoking years was 25.13 years, the average 

number of cigarettes smoked per day was 11.3 cigarettes. After 1-year follow up, results 

showed 14.29 % (2/14) of smoking cessation, and 71.43 % (10/14) of smoking reduction. 

Additionally, results from pulmonary function test showed that the FEV1 value after quitting or 

reducing smoking increased when compared with FEV1 value before smoking cessation 

programe began about 50 %. The effective way to quit smoking was contrast quit smoking, and 

the factors helping to quit smoking were the close and the continuous monitor.  
 


