
บทที่  1 
 

บทน า 
 
ช่ือโครงการ 
โครงการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    โรงพยาบาลห้วยทบัทนั 
    ท่ีอยู่  66 หมู ่6 ต าบลห้วยทบัทนั  อ าเภอห้วยทบัทนั  จงัหวดัศรีสะเกษ  33210 
    โทรศพัท์ 045-699045 
    โทรสาร         045-699128 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวนชุราภรณ์ สโุพนอก 
    ท่ีอยู่  66 หมู ่6 ต าบลห้วยทบัทนั  อ าเภอห้วยทบัทนั  จงัหวดัศรีสะเกษ  33210 
    โทรศพัท์ …084-6848402 ……/… …045-699045-116.   
    โทรสาร         ……045-699128……………………………………………… 
 
ความส าคัญและประเดน็สุขภาพท่ีเก่ียวข้อง 

ตามพันธกิจของเครือข่ายกายภาพบ าบดัเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ีด้านการสร้างเครือข่าย
กายภาพบ าบดัในชมุชนเพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ี มีเป้าหมายส าคญัในการสนบัสนนุแผนงานในเครือข่าย
กายภาพบ าบดัเพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ีในภูมิภาค/ชมุชนท่ีเก่ียวกบัการเลิกบหุร่ีในชมุชน  รวมถึงสนับสนนุ
ให้นกักายภาพบ าบดัทัง้ในเขตเมืองและชนบทจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเลิกบุหร่ีอย่างสม ่าเสมอในชุมชน 
เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์หลกัของเครือข่ายวิชาชีพสขุภาพด้านการพฒันาระบบบริการเลิกบหุ ร่ีในรูปแบบ 
population level approach  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการเลิกบหุร่ีท่ีมีคณุภาพในระดบัปฐมภูมิมากขึน้และ
อย่างทัว่ถึง   ซึ่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งตอ่การส่งเสริมสขุภาวะของประชาชนในการ
เลิกบหุร่ี เน่ืองจากนกักายภาพบ าบดัมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้ผู้ ป่วยทางระบบตา่งๆลดปัจจยัเส่ียง
หรือสาเหตจุากการสบูบุหร่ี เช่น อมัพาตคร่ึงซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง  โรคปอด โรคหวัใจ โรคปวดหลงั 
เป็นต้น 

ในการนี ้งาน/แผนกกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลห้วยทบัทนั ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ลดปัจจัยเส่ียงหรือสาเหตุจากการสูบบุหร่ีในกลุ่มผู้ ป่วย ท่ีเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบดั ซึ่งมีเป็น



จ านวนมาก จึงได้จดัโครงการพฒันาระบบบริการ ลดละเลิกบุหร่ีในโรงพยาบาลห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ
เกษ ขึน้ เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ ป่วย/ครอบครัว/ผู้ใกล้ชิด ลดละเลิกการบริโภคยาสบู  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีตดิบหุร่ี มีความรู้ ความเข้าใจ
รวมทัง้ตระหนกัถึงโทษภยัของบหุร่ี 

2) เพ่ือให้ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีตดิบหุร่ี สามารถเลิกบหุร่ีได้  
 

กลุ่มเป้าหมายและพืน้ท่ีด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย (บอกจ านวนคน และจ านวนรวมทัง้หมดก่ีคน) 

ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและ ผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้งท่ีบริโภคบหุร่ีจ านวน  50 คน  
พืน้ท่ีด าเนินงาน (ระบสุถานท่ีจดัโครงการ) 

ห้องประชมุโรงพยาบาลห้วยทบัทนั อ าเภอห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ  
 
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 

ล าดั
บ 

แผนด าเนินงาน/กิจกรรมของ
โครงการ 

แผนปฏิบัติการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ 

            

2 ส ารวจข้อมลูพืน้ฐาน และ ความ
ต้องการเข้าร่วมในโครงการ 

            

3 ประชาสมัพนัธ์โครงการ             
4 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด าเนินงานและประสานงานกับ
ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

            

5 จดักิจกรอบรมแก่กลุม่เป้าหมาย             
6 ติดตามการเลิกบุหร่ีของผู้ ป่วยที่

เข้าร่วมโครงการ 
            

7 ประ เ มินผลกา รด า เ นิ นงาน 
จดัท าสรุปรายงานสง่  

            

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 
งบประมาณรวมท่ีขอรับการสนบัสนนุ จ านวน    …15,000    บาท 
 ดงัรายละเอียด  ดงันี ้ (ตวัอยา่งเชน่) 
-คา่ตอบแทนวิทยากร                1,800 บาท 
-คา่อาหารกลางวนั …1…. มือ้ x …50.. คน x …75 บาท            3,750.บาท 
-คา่เคร่ืองดื่มและอาหารวา่ง 2 มือ้ x .50. คน x …35 บาท            3,500 บาท 
-คา่วสัด ุอปุกรณ์การประชมุ                1,000  บาท 
-คา่เดนิทาง                 1,000  บาท 
-คา่ถ่ายเอกสาร                     300  บาท 
-คา่ใช้จา่ยในการตดิตามผลการด าเนินงาน (เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่เอกสาร)    1,500 บาท 
-เบด็เตล็ด อ่ืน ๆ          650 บาท 
-คา่ตอบแทนผู้ รับผิดชอบโครงการ  ร้อยละ 10    1,500 บาท 
รวมงบประมาณทัง้สิน้                                                            15,000  บาท 
           (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
(หมายเหต:ุ ขอถวัเฉล่ียทกุรายการ) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีติดบหุร่ี มีความรู้ ความเข้าใจรวมทัง้ตระหนกั
ถึงโทษภยัของบหุร่ีมากขึน้ 
 2.ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีติดบหุร่ี สามารถอดบหุร่ีได้ตลอดไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  2 
 

การด าเนินงาน 
 

โครงการเลิกบหุร่ีในผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง โรงพยาบาลห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ
เกษ งานกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ได้จดัโครงการ พฒันาระบบบริการ ลดละเลิกบหุร่ี
ในโรงพยาบาลห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ โดยมีผู้ รับผิดชอบโครงการ นางสาวนชุราภรณ์ สโุพนอก ได้ด าเนินการจดั
กิจกรรมหลกั  ดงันี ้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัและโทษของบหุร่ีส าหรับผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู
และผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ท่ีบริโภคบหุร่ีจ านวน 50 คน 

1. ซกัประวตัผิู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีมารับบริการท่ีคลินิก พบผู้ ท่ีบริโรค
บหุร่ี คดัผู้ ท่ีสนใจต้องการเลิกบหุร่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน 

2. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัและโทษของบหุร่ีส าหรับผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วย
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ท่ีบริโภคบหุร่ีจ านวน 50 คน โดยนางสาวสิริมาบงัอร ดีหลี พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ และนายพฒันา แสนทวีสขุ นกัจิตวิทยา 

3. ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ท่ีบริโภคบหุร่ีท่ีต้องการลดเลิกบหุร่ีเข้า
รับการบ าบดัจากพยาบาลจิตเวทและนกัจิตวิทยาตามโปรแกรม จ านวน 50 คน ประเมินก่อน 

4. ประเมินการใช้บหุร่ี โดยใช้แบบประเมินสารนิโคตนิ (Fagerstorm  Test  for  Nicotine  Dependence) ครัง้
แรกวนัอบรม และครัง้ท่ี 2 ครบ 3 เดือนหลงัอบรม และครัง้ท่ี 3 หลงั 6 เดือนหลงัอบรม และสรุปผล
รายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชีวั้ดเชิงผลผลิต 
     เชิงปริมาณ   ผู้ เข้าร่วมประชมุมี ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ  80 ของจ านวนท่ีก าหนด 
รายงานผลท่ีท าได้……………………ผู้ เข้าร่วมรับฟังคิดเป็นร้อยละ 100…………. 
    เชิงคุณภาพ   ระดบัความพงึพอใจเฉล่ียของผู้ เข้าร่วมในโครงการนี ้ 
                     ไมน้่อยกวา่       3     จากระบบ 5 ระดบัคะแนน 
รายงานผลท่ีท าได้จากการฟังบรรยายเร่ืองพิษภยัและโทษของบหุร่ี เฉล่ีย..3.21..(จากระดบัเตม็ 4). 
 
ตัวชีวั้ดเชิงผลลัพธ์  

1.  จ านวนผู้สมคัรใจท่ีจะเลิกบหุร่ีสามารถเลิกบหุร่ีได้อย่างน้อย 6 เดือน ขึน้ไป ร้อยละ 40 
    จากจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน 
ผู้ ป่วยท่ีตดิบหุร่ี ลดหรือเลิกการบริโภคบหุร่ีได้อยา่งน้อย 6 เดือน ขึน้ไปจ านวน 10 ราย ร้อยละ 20 
 

กลุม่เป้าหมาย จ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนท่ีลด
ปริมาณการสบู 

จ านวนท่ีเลิกสบู หมายเหต ุ

50 50 12 1 -3 รายไป

ตา่งจงัหวดั
ตดิตามไมไ่ด้ 
-3รายลดบหุร่ีได้
แต่น้อยกว่า 6 
เดือน 
-7รายปริมาณ
มวน/วนัลดลง 

 
2. ผู้ ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 80 

รายงานผลลพัธ์.ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 84.5 
 

ความรู้ของผู้ เข้าอบรม คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสดุ คะแนนสงูสดุ คา่เฉล่ีย 
ก่อนการอบรม 10 3 6 4.14 
หลงัการอบรม 10 5 10 8.45 

 



 

บทที่  4 
 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการจดัโครงการ โครงการเลิกบหุร่ีในผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง     
เขตบริการสขุภาพ สปสช เขต 10 งานกายภาพบ าบดั กลุม่งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภมูิ 
โรงพยาบาลห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ซึง่โครงการได้จดัการบรรยาย ในหวัข้อ “พิษภยัและโทษของบหุร่ี” 
โดย นางสาวสิริมาบงัอร ดีหลี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลห้วยทบัทนั เป็นการบรรยายให้แก่
ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง    เพ่ือให้ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอด
อดุกัน้เรือ้รังท่ีติดบหุร่ี มีความรู้ ความเข้าใจรวมทัง้ตระหนกัถึงโทษภยัของบหุร่ี รวมถึงเพ่ือให้ผู้ ป่วยโรคความ
ดนัโลหิตสงูและผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังท่ีตดิบหุร่ี สามารถเลิกบหุร่ีได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังทัง้หมด 
50 คน จากท่ีก าหนด 50 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ส่วนการประเมินตวัชีว้ดัในด้านความพงึพอใจในการ
จดัการบรรยายสถานท่ีเหมาะสม ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมคดิเป็นมากท่ีสดุท่ี ร้อยละ 56.41 
และระดบัความพงึพอใจรวม คา่เฉล่ียประมาณ 3.21 คะแนนเตม็ระดบั 4 จากท่ีก าหนดไว้อยา่งน้อย 3 จาก
ระดบั 5 ถือวา่บรรลผุลทัง้ 2 ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัเชิงผลลพัธ์ จ านวนผู้สมคัรใจท่ีจะเลิกบหุร่ีสามารถเลิกบหุร่ีได้
อยา่งน้อย 6 เดือน ขึน้ไป ร้อยละ 20 จากท่ีก าหนด ร้อยละ 40  นอกจากนีย้งัให้ความสนใจในการรับฟังการ
บรรยายอยา่งตัง้ใจ ให้ความสนใจเป็นอยา่งดีอนัแสดงให้เห็นได้จากแบบประเมินวดัความรู้ก่อน-หลงัการรับ
ฟังการบรรยาย คะแนนก่อนรับฟังการบรรยายจากคะแนนเตม็ 10 เฉล่ียได้ 4.14 หรือคิดเป็น 41.4 % และ
คะแนนหลงัจากรับฟังการบรรยายเฉล่ีย 8.45 คะแนนคิดเป็น 84.5% เห็นได้วา่มีคะแนนเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 
และผู้ เข้าร่วมรับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่าการบรรยายดี อยากให้มีการจดัต่อไป เป็นโครงการท่ีให้
ความรู้ผู้สบูบหุร่ีท่ีไมเ่ป็นโรคตาม เพ่ือให้ผู้สบูบหุร่ีตะหนกัถึงพิษภยัและโทษของบหุร่ีและอยากเลิกบหุร่ีเพ่ือ
ป้องกนัโรคท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และอยากได้เทคนิคการเลิกบหุร่ีแบบง่าย อปุกรณ์หาได้ในท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้
สบูบหุร่ีมีความตัง้ใจอยากเลิกเพิ่มขึน้เน่ืองจากอปุกรณ์ชว่ยหาง่าย ไมแ่พง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากการจดัการบรรยายแล้วได้มีการสานตอ่ระบบในการส่งตอ่ผู้ ป่วยเพ่ือขอรับค าปรึกษากบัผู้ ให้

ค าปรึกษาซึง่ยงัคงท าตอ่เน่ืองตัง้แตโ่ครงการการพฒันาระบบบริการ ลดละเลิกบหุร่ีในโรงพยาบาลห้วยทบั
ทนั คลินิกฟ้าใส ดงันี ้

 

โรงพยาบาล

OPD

ER

IPD แบบประเมนิFagerstrom Test for Nicotine Dependence
NCD 1.แบบสัมภาษณ์ข้อมลูผู้เข้าบ าบัดบุหร่ี 

2.V/S T,P,R,BP
3.วดัExhaled (ถ้าม)ี
4.ให้ค าปรึกษาในการเลิกบุหร่ี
5.นัดผู้ป่วยคร้ังต่อไป (นัดหมาย 3วนั)*
6.ส่งต่อข้อมลูทางเอกสาร/โทรศัพท์/ไลน์/facebook  
ภายในวนัทีผู้่ป่วยมา**

1.ลงทะเบียน
2.แบบสัมภาษณ์ข้อมลูผู้เข้าบ าบัดบุหร่ี 
3.ให้ค าแนะน าในการเลิกบุหร่ี
4.นัดผู้ป่วยคร้ังต่อไป (นัดหมาย 7,14,21วนั  3 เดือน, 6 เดือน 1ปี )
5.ติดตาม

ส่งต่อข้อมลู

ผู้ป่วย รพ.สต.ทุกแห่ง

คลินิกฟา้ใส***

สอบถามการสูบบุหร่ีในผู้ป่วยทุกราย

 
 

 
 

 

 
 
 



 
ในจ านวนท่ีสมคัรใจเลิกบุหร่ีในผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังท่ีเข้า

รับการอบรมและสมคัรใจเข้าคลินิกฟ้าใส ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 -กนัยายน 2560 มีทัง้หมด 
50 ราย โดยทัง้หมดนีใ้นการติดตามผลการเสพของผู้ ป่วยพบว่ามีผู้ ท่ีลดการสูบ  12 ราย แต่ลดได้
นาน 6 เดือนขึน้ 9 รายและ3 รายพบวา่ลดได้แตน้่อยกวา่ 6 เดือน  เลิกสบูจ านวน 1 ราย สบูเท่าเดิม 
34 ราย ตดิตอ่ไมไ่ด้ 3 ราย ทัง้นีจ้ากการสอบถามยงัคงมีอปุสรรคในการติดตามผลทัง้ในด้านของตวั
ผู้ ป่วยเองท่ียงัมีจิตใจท่ีไม่เข้มแข็งพอ หรือมีความเช่ือท่ีผิดๆเก่ียวกับการสูบบุหร่ีจึงยงัคงมีทัง้ผู้ ไม่
เลิกสูบและกลับมาสูบซ า้  เช่น เลิกแล้วเพ่ือนชักชวนจึงกลบัมาสูบบุหร่ีอีกเพราะบอกว่าต้องเข้า
สงัคม เป็นต้น  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลคือ การติดตามแบ่งเป็น3 วิธี นดัติดตามใน
คลินิกฟ้าใส ติดตามโดยการออกเย่ียมบ้าน และติดตามใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการติดตามจึงมี
ปัญหาในด้านสญัญาณของโทรศพัท์ท่ีเป็นปัญหาส าคญัอนัจะเห็นได้จาก ยงัคงมีผู้ ท่ีติดต่อไม่ได้ 
และอีกประการคือภาระงานประจ าของนกักายภาพบ าบดัท่ีมีมากอนัส่งผลให้มีเวลาไม่เพียงพอใน
การออกติดตามในชุมชน กรณีรายท่ีไม่มาตามนดัคลินิก ท่ีเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขและปรับปรุงใน
การจดัการในกาลตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนอบรมโครงการบหุร่ี 

 
ภาพกิจกรรมให้ความรู้ผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังและโรคความดนัโลหติสงูทีส่บูบหุร่ีเก่ียวกบัโทษและพิษภยัของบหุร่ี 

 
ภาพกิจกกรมรวมพลงัเลิกบหุร่ีก่อนเร่ิมให้ความรู้ 



 
ภาพกิจกรรมทดสอบระดบัสารนิโคตินในร่างกายส าหรับผู้ทีส่บูบหุร่ี 

 
ภาพกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยทีร่่วมโครงการและขาดนดั คลินิกฟ้าใส ในชมุชน และสอนการบริหารปอดร่วมด้วย 



 
ภาพกิจกรรมการติดตามผู้ ป่วยในชมุชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


