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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้เป็ นทาการวิจยั เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของการใช้วติ ามินซี25 มิลลิกรัม
ร่ วมกับ การสร้ า งแรงจู ง ใจในการลดบุ ห รี่ โดยอาสาสมัค รเป็ นนัก เรี ย นนายประจ าเรื อ
โรงเรี ยนเอกชนแห่ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่สูบบุหรี่ ได้รับการประเมินภาวะสุ ขภาพ
เบื้องต้นและได้รับการประมินภาวะการติดนิ โคตินและวัดก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ใน
ลมหายใจออกก่ อนเข้าร่ วมการทดลอง จากการเลื อกแบบเจาะจง(Purposive sampling)
โดยอาสาสมัครให้ความยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ด้วยความสมัครใจจนจบระยะเวลาที่
ทาโครงการ 2เดือน ทั้งสิ้ น33คน
ในระหว่างเข้าโครงการผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะได้รับแจกวิตามินซี25มิลลิกรัมอมครั้งละ 2
เม็ด ทุก 4 ชัว่ โมงหรื อทุกครั้งที่มีอาการอยากสู บบุหรี่ ตลอดทั้งวันไม่เกิน 10 เม็ดและแบบ
บันทึกโครงการโดยบันทึกปริ มาณการสู บบุหรี่ ในแต่ละวัน นัดหมายให้เข้าอบรมเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเลิ ก บุหรี่ โดยจัดขึ้ น3ครั้ งคื อสัป ดาห์ แรกที่ เข้าโครงการ สัป ดาห์ ที่4และ

สัป ดาห์ ที่ 6 จากนั้น มี ก ารวัดและติ ดตามผลติ ดตามวัดระดับ การก๊ าซการเผาไหม้ในลม
หายใจออกและระดับการติดนิโคตินในสัปดาห์ที่ 0,4,8
โดยเมื่ อ สรุ ป ผลการทดลองก็ พ บว่ า การใช้ วิ ต ามิ น ซี ช นิ ด อมขนาด 25
มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจ ทาให้จานวนบุหรี่ ที่สูบและระดับการติดนิโคตินมีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) แต่ ก ารใช้ วิ ต ามิ น ซี ช นิ ด อมขนาด 25
มิ ล ลิ ก รั ม ร่ วมกับ การสร้ า งแรงจู ง ใจ ไม่ ท าให้ ค าร์ บ อนมอนนอกไซด์ ที่ ล มหายใจออก
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการวิจยั ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการอมวิตามินซี มีเพียงอาการทาง
กายที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่ผเู ้ ข้าวิจยั พยายายามลดหรื อเลิกการสู บบุหรี่ เช่น หงุดหงิด นอน
ไม่หลับ ไม่เจริ ญอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ก็ได้แนะนาวิธีปฎิบตั ิตนเพื่อแก้ไขอาการ
เบื้องต้นแล้วจนเสร็ จสิ้ นโครงการไม่พบผลอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น
คาสาคัญ: การลดสู บบุหรี่ / วิตามินซี / การสร้างแรงจูงใจ /
Abstract
This study aimed at investigating behavioral the effect of 25mg vitamin C with
smoking reduction motivation in marine student smoking volunteers in Bangkok. This
work, 25mg vitamin C amount 2 tablet per 4 hours in daily day (overall<10 tablets/day)
and follow up to 2 months with 5R principles smoking reduction motivation was applied
at the stage of action
to help the participants realized about the smoking harm. The measuring included physical
performance which exhaled carbon monoxide. Smoking rate, fagerstrom test for
nicotine dependence was also recorded. All parameters were statistically analyzed with
Repeated Measurement ANOVA Test (p value <0.05).
The result, revealed that the improvement of 25mg vitamin C with 5R principles
smoking reduction motivation after the intervention and follow up stage in experimental
group (n=33), group was only male at average age of 22.82 year- old, smoking rate and
nicotine dependence were reduced (p value <0.05). However, 25mg vitamin C with
smoking reduction motivation were no significant improvement of exhaled carbon
monoxide reduction (p value >0.05).
There was no serious side effects from taking vitamin C. Only physical symptoms

that occurred after reducing or stopping smoking, these include irritability. Insomnia,
Nausea and vomiting. The researcher would introduce the method to correct the
symptoms. Initially, since the project has been completed, no serious harm was found.
Keywords: Smoking reduction/ Vitamin C / Motivation /
บทนา
ในแต่ละปี มีวยั รุ่ นเริ่ มทดลองสู บบุหรี่ มากขึ้น และอายุผทู ้ ี่เริ่ มต้นสู บบุหรี่ ยงั คงเฉลี่ยลดลง
เรื่ อย ๆ เมื่อเริ่ มติดบุหรี่ แล้วการเลิกสู บบุหรี่ จะทาได้ยากขึ้น และนาไปสู่ อบายมุขและสารเสพติด
อย่างอื่นและกลายเป็ นผูใ้ หญ่ที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาเช่นโรงมะเร็ งปอด
ซึ่ งเป็ นมะเร็ งที่พบมากที่สุดทัว่ โลกและมีสาเหตุมาจากการสู บบุหรี่ การรณรงค์และการช่วยเหลือผู ้
ที่ติดบุหรี่ ที่ยงั อายุนอ้ ยและยังเป็ นเยาวชนจึงการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่ มต้นเพื่อป้ องกันผูส้ ู บหน้าใหม่
ปัญหาการสู บบุหรี่ และติดสิ่ งเสพติดของเยาวชนไทยจึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งได้รับการดูแลและแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วนซึ่ งต้องทาอย่างต่อเนื่ อง จากการศึกษาพบว่ามีผสู ้ ู บบุหรี่ หลายรายได้พยายามเลิกสู บบุหรี่
หลายครั้ง และหลายรายไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้เนื่องจากสารนิ โคตินในบุหรี่ และปั จจัยอื่น ๆทั้งทาง
กาย สังคม สิ่ งแวดล้อม ในการช่วยเหลือผูเ้ ลิกบุหรี่ จึงต้องอาศัยทั้งการช่วยเหลือทางด้านร่ างกายจาก
การติดนิโคตินร่ วมกับการให้กาลังใจและให้คาปรึ กษา ในปั จจุบนั มีการคิดค้นและพัฒนาตัวช่วยใน
การเลิกสู บบุหรี่ หลายรู ปแบบ ทั้งในรู ปแบบของ การให้นิโคตินทดแทน ( Nicotine replacement
therapy ) นอกจากนี้ยงั มีเม็ดอมเลิกบุหรี่ ชาเลิกบุหรี่ หมากฝรั่ง จากการสื บค้นพบหลักฐานเชิง
ประจักษ์แสดงถึงประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การเลิกสู บบุหรี่ ในผูท้ ี่มีโรคเรื้ อรังที่สอดคล้องกัน
กล่าวคือ การให้คาปรึ กษาร่ วมกับการใช้ยาหรื อผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการดูแลแบบให้ยาอย่างเดียวหรื อให้คาปรึ กษาอย่างเดียว
ในปั จจุบนั เริ่ มมีการนาประโยชน์จากวิตามินซี มาใช้ในการเลิกบุหรี่ เนื่องจากวิตามินซี มีฤทธิ์
เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถช่วยปกป้ องเซลล์ไม่ให้ถูกทาลายจากอนุมูลอิสระ จึงมีแนวคิด
ที่วา่ วิตามินซี อาจจะสามารถป้ องกันหลอดเลือดของคนสู บบุหรี่ ที่นาเอาสารพิษเข้าสู่ ร่างกายได้ และ
ยังมีวจิ ยั แนะนาว่าการรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว เช่น มะนาว ฝรั่งหรื อมะม่วงดิบก็จะช่วยให้
เลิกบุหรี่ ได้เพราะผลไม้เหล่านี้มีวติ ามินซี สูง ทาให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้เร็ วขึ้น วิตามินซี จะมี
สารที่ช่วยลดความอยากของนิโคตินและช่วยฟื้ นฟูร่างกายที่ทรุ ดโทรมให้สดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ าจึง
มีการนาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ การรับประทานผลไม้รสเปรี้ ยวที่มีวติ ามินซี สูงโดยเฉพาะมะนาวพบว่า
เมื่อนาไปใช้แล้วมีประสิ ทธิภาพได้ผลดีมาก เนื่องจากมะนาวมีผลต่อการทางานของต่อมรับรสขม

ทาให้รสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนไป สาหรับผูต้ ิดบุหรี่ จานวนมาก มีการเกิดอาการขาดนิ โคตินขึ้นขณะ
เลิกบุหรี่ ทาให้เป็ นปัญหาสาคัญที่ทาให้การเลิกสู บบุหรี่ เป็ นไปได้ยาก การใช้ยาเพื่อรักษาอาการขาด
นิโคตินจึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ผตู ้ ิดบุหรี่ เลิกสู บบุหรี่ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการรณรงค์การให้การ
ดูแลในเชิงรุ กจะทาให้ช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ได้ดีกว่าเชิงรับ การรณรงค์และการช่วยเหลือผู ้
สู บบุหรี่ ให้เลิกบุหรี่ ขณะที่อายุยงั น้อยหรื อเป็ นเยาวชนมีรายงานว่าประสบความสาเร็ จและได้ผลดี
มากกว่าการทาในผูใ้ หญ่หรื อผูท้ ี่สูบบุหรี่ เรื้ อรัง
เนื่องจากการเลิกบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการติดตามหลังการเลิกสู บเป็ น
เวลานานว่าผูเ้ ข้าโครงการนั้นสามารถเลิกสู บได้จริ งและไม่กลับมาสู บซ้ า ผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจวิธีการที่
จะช่วยลดปริ มาณการสู บบุหรี่ เบื้องต้น เพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ ได้ในอนาคตเป็ นลาดับต่อไป ผูว้ ิจยั
จึงสนใจนาวิตามินซีขนาด 25 มิลลิกรัมซึ่ งมีรสเปรี้ ยวและอาศัยประโยชน์ของวิตามินซี ในเรื่ องลด
การอยากนิโคติน ร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจซึ่ งปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทัว่ โลกว่าเป็ น
วิธีหนึ่งที่มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มและจูงใจให้คนอยากเลิกสู บบุหรี่ และลงมือเลิกสู บบุหรี่
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเลิกบุหรี่ โดยลด
ปริ มาณการสู บบุหรี่ ลง จึงจัดทาโครงการวิจยั นี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้วติ ามินซีชนิดอมขนาด25มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้าง
แรงจูงใจต่อการลดการสู บบุหรี่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร อาสาสมัครชาย อายุ18-25ปี ของโรงเรี ยนเดินเรื อเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่สูบบุหรี่ ทุกวัน วันละ3 มวนขึ้นไป ติดต่อกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 1ปี
สุ ขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวที่มีผลต่อการใช้วติ ามินซี เช่น โรคกระเพาะอาหาร นิ่ว
โรคธาลัสซีเมีย จานวน44 คน
2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรต้น การลดบุหรี่ โดยการอมวิตามินซี ร่วมกับการเข้ารับ
แรงจูงใจ ต้นแปรตาม อัตราการสู บบุหรี่ (เฉลี่ยมวน/วัน) ระดับการติดนิโคติน ค่าก๊าซคาร์ บอนมอน
นอกไซด์ในลมหายใจออก
3. ขอบเขตเวลา นัดหมายผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เข้าร่ วมอบรมการสร้างแรงจูงใจการเลิกบุหรี่ ใน
สัปดาห์ที่ 0, 4, 6 และนัดหมายผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เข้าวัดก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก
และประเมินระดับการติดนิโคตินในสัปดาห์ที่0, 4, 8

การทบทวนวรรณกรรม
ภาพรวมปัญหาการสู บบุหรี่ของประชากรไทย
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของคนไทยที่ผา่ นมาทาให้การสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุสาคัญ อันดับ2ที่
ทาให้คนไทยป่ วยและเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร แม้การสู บบุหรี่ ของประชากรไทยมีแนวโน้มที่ลดลง
แต่ก็ยงั มีผเู้ สพติดบุหรี่ 10 ล้านคน ในปั จจุบนั พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของวัยรุ่ นพบว่ามีอตั ราเพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้เกิดจากวัยรุ่ นมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการสู บบุหรี่ ขาดความตระหนักใน
พิษภัยของ บุหรี่ ถึงแม้วา่ จะมีการรณรงค์การงดสู บหรี่ แต่ก็ พบว่าในแต่ละปี จะมีวยั รุ่ นเริ่ มทดลอง
สู บบุหรี่ และมีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้นเรื่ อย ๆซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ วา่ ในอนาคตจะมี ผูใ้ หญ่ที่ติดบุหรี่ เพิม่ สู งขึ้น
และกลายเป็ นปัญหาของสังคมและประเทศชาติต่อไป ในการสู ญเสี ยทรัพยากรเยียวยาและฟื้ นฟู
บุคคลเหล่านี้ ดังนั้นการที่มีหน่วยงานมีทีมที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของการสู บ
บุหรี่ ของเยาวชนจะช่วยหยุดวงจรหล่านี้ได้ เพราะคนที่สูบบุหรี่ จนติดแล้วจะสู บบุหรี่ ในจานวนมาก
พอที่จะทาให้ร่างกายได้รับปริ มาณสารนิ โคตินพอเพียงในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายรู ้สึกตื่นตัว รู้สึก
สบายและเพื่อหลีกเลี่ยงอาการอยากบุหรี่ เนื่องจากขาดนิโคติน(nicotine withdrawal syndrome) โดย
ที่นิโคตินจะถูกดูดซึ มผ่านกระแสเลือดไปยังสมองและมีปริ มาณความเข้มข้นสู งสุ ดหลังจากสู บบุหรี่
แล้วภายใน 1 นาที สาหรับอาการขาดนิ โคตินนั้นพบได้ในผูต้ ิดบุหรี่ และพยายามที่จะเลิกสู บบุหรี่
ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ ปั ญหาการติดนิโคตินจึงเป็ นอีกหนึ่งปัญหาที่สาคัญที่ทาให้คนเลิกบุหรี่ ได้
ยากและกลับมาสู บบุหรี่ ซ้ า
การรักษาผูต้ ิดบุหรี่ มี 2 แนวทางคือ
1.การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Nonpharmacological Treatment)
มีการศึกษาพบว่าการที่แพทย์ใช้เวลา 5นาที หรื อน้อยกว่าเพื่อแนะนาให้ผปู ้ ่ วยเลิกสู บบุหรี่ ระหว่างที่
ผูป้ ่ วยมารับการตรวจที่ โอพีดี จะสามารถทาให้ผปู ้ ่ วยเลิกสู บบุหรี่ ได้มากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้รับคาแนะนา
2. การรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacological Treatment)
2.1 การให้นิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy) ให้ในผูส้ ู บบุหรี่ บางรายที่มี
การติดทางร่ างกายมาก ซึ่ งในประเทศไทยมีใช้กนั อยู่ 2 แบบคือ หมากฝรั่งอดบุหรี่ (Nicotine
polacrilex gum) และ แผ่นแปะนิโคติน (Transdermal nicotine patch)
2.2 การใช้ยาที่ไม่ใช่นิโคติน (Nonnicotine Drug) ปัจจุบนั มีการพัฒนายาที่ไม่ใช่นิโคติน
เพื่อใช้สาหรับการเลิกสู บบุหรี่ แต่ที่อนุ ญาติให้ใช้ในอเมริ กาตั้งแต่พ.ศ. 2540 มีเพียงตัวเดียว คือ
Bupropion hydrochloride ( Zyban R) Bupropionเป็ น antidepressant ในกลุ่มของ amino ketoneซึ่ง

แตกต่างจากantidepressant ตัวอื่นๆ โดยจะออกฤทธิ์ ท้ งั ทาง adrenergic และ dopaminergic
mechanism มีการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ bupropionจะเลิกสู บได้ 27% ที่ 6 เดือน ต่างจากยาหลอกซึ่ ง
เลิกได้ 16 % นอกจากนี้ยงั มีการใช้พืชสมุนไพรและผลไม้ต่าง ๆที่มีรสเปรี้ ยว
มีงานวิจยั ค้นพบว่าในผูท้ ี่สูบบุหรี่ และผูท้ ี่ได้รับควันบุหรี่ จากผูอ้ ื่นเป็ นประจาระดับวิตามินซี
ในเลือดและเซลล์เม็ดเลือดขาวจะลดลงเนื่องจากอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากควันบุหรี่ Institute
of Medicine ของประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงได้แนะนาให้ผทู ้ ี่สูบบุหรี่ น้ นั ควรได้รับวิตามินซี ต่อวัน
เพิ่มขึ้น 35 มิลลิกรัม สิ่ งสาคัญที่สุดที่ผสู ้ ู บบุหรี่ ควรทาก็คือการเลิกบุหรี่ เพื่อเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของ
ทั้งตนเองและคนใกล้ชิดผูท้ ี่สูบ จากข้อมูลการประชุมบุหรี่ กบั สุ ขภาพ แห่งชาติครั้งที่ 7 ได้เสนอผล
วิจยั พบว่า วิตามินซี มีสารที่ช่วยลดความ อยากนิโคติน ได้ และช่วยฟื้ นฟูร่างกายที่ทรุ ดโทรม ให้สด
ชื่นกระปรี้ กระเปร่ า จึงมีการนามาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ โดยเฉพาะมะนาวพบว่าเมื่อนาไปใช้แล้ว มี
ประสิ ทธิภาพได้ผลดีมาก เนื่ องจากมะนาวมีผลต่อการทางานของต่อมรับรสขม ทาให้รสชาติของ
บุหรี่ เปลี่ยนไป การเลิกบุหรี่ ดว้ ยการกินมะนาวส่ วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ ไดภายใน 2 สัปดาห์
และไม่อยากบุหรี่ อีก เนื่องจากการติดบุหรี่ เป็ นการเสพติดทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ นอกจาก
การช่วยเหลือทางกาย การสร้างแรงจูงใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผสู ้ ู บบุหรี่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ได้สาเร็ จ
โดยการสร้างแรงจูงใจนั้นมีหลายกระบวนการ หลากหลายแนวความคิด เทคนิค5 R เป็ นการสร้าง
แรงจูงใจแนวทางหนึ่งทีเป็ นที่ยอมรับและนามาใช้ปฏิบตั ิเป็ นแนวทางช่วยเหลือผูเ้ ลิกบุหรี่ ซึ่ง
ประกอบด้วยRelevance สร้างกิจกรรมจูงใจเลิกบุหรี่ ให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เป็ นจุดสนใจของผูส้ ู บ
บุหรี่ Risks ให้ขอ้ มูลเสี่ ยงกับผูส้ ู บบุหรี่ และคนรอบตัว เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ ยงอันตรายจาก
บุหรี่ Rewards บอกข้อดีที่จะได้รับจากการหยุดสู บบุหรี่ Road blocks ค้นอุปสรรค ปั ญหา และให้
คาแนะนาวิธีการช่วยเหลือผูส้ ู บบุหรี่ ที่ตอ้ งการเลิกอย่างถาวร Repetitionปฏิบตั ิซ้ า ๆ หรื อนัดซ้ า ให้
มาบาบัดรักษา อย่างต่อเนื่ อง จะสามารถให้ความรู ้แก่ผสู ้ ู บบุหรี่ และช่วยเลิกบุหรี่ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วารุ ณี เวชกามา และกรองจิต วาทีสาธกกิจ (2545) ได้ใช้หลักการในวิตามินซี จะมีสารที่ช่วย
ลดความอยากของนิ โคตินได้ และช่วยฟื้ นฟูร่างกายให้มีความสดชื่นกระปรี้ กระเปร่ า จึงมีการนาใช้
เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ โดยเทคนิคการรับประทานผลไม้รสเปรี้ ยว ที่มีวติ ามินซี สูง โดยเฉพาะมะนาว
พบว่า เมื่อนาไปใช้แล้วมีประสิ ทธิ ภาพได้ผลดีมาก
การฝึ กการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็ นเหตุเป็ นผลที่เหมาะสม เพื่อลดและหยุดพฤติกรรมการ
สู บบุหรี่ รวมถึง การรับประทานผลไม้รสเปรี้ ยว (มะนาว มะขามป้ อมฯลฯ) เพื่อช่วยลดอาการถอน

นิโคติน โดยเป็ นโปรแกรมที่พยาบาลสามารถดาเนินการได้โดยอิสระ และไม่ตอ้ งอาศัยยา (ผ่องศรี
ศรี มรกต, 2550)
Issei Komuro และคณะ รับประทาน วิตามินซี ในขนาด 2 กรัม เพียงช่วงสั้นๆ หลังจากที่
รับประทาน วิตามินซี ไม่นาน อาสาสมัครที่สูบบุหรี่ 13 คนพบว่ามีระบบไหลเวียนโลหิ ตอยูใ่ น
ระดับเดียวกับอาสาสมัครที่ไม่ได้สูบบุหรี่ จานวน 12 คน
เทอดศักดิ์ เดชคงและคณะ(2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิผลของการให้คาปรึ กษาแบบ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของผูร้ ับบริ การในคลินิกอดบุหรี่
โรงพยาบาลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงการเลิกบุหรี่ ในช่วง 1 ปี ครึ่ งนั้นโปรแกรมเชิงรุ กให้ผลการเลิก
สู บบุหรี่ ได้มากกว่าอย่างมีนยั ยะสาคัญ
Pbert et al. (2008) ศึกษาผลของการป้ องกันและการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่ นที่สูบบุหรี่ อายุ13
- 17 ปี โดยการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และใช้หลักการให้ปรึ กษา ด้วยโมเดล
5A หลังจากนั้นทาการติดตามและประเมินผลโดยการเยีย่ มบ้านและการโทรศัพท์ พบว่า เด็กและ
วัยรุ่ นดังกล่าวเลิกบุหรี่ ได้นานถึง 6 เดือน
Wyman et al. (2006) ศึกษาการเลิกบุหรี่ ในวัยรุ่ นพบว่าในรายที่สามารถเลิกบุหรี่ ได้สาเร็ จ
พบว่า ครอบครัวมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ มองว่าเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งร่ วมกันแก้ไข ประการแรกคือ การ
มองอย่างเข้าใจ ไม่ตาหนิ ให้กาลังใจและโอกาส
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ัย
เป็ นการทาวิจยั เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้วติ ามินซี 25มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้าง
แรงจูงใจในการลดบุหรี่ โดยให้อมวิตามินซีเพื่อลดการสู บบุหรี่ และนัดหมายให้เข้าอบรมเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการลดบุหรี่ ในสัปดาห์ที่0,4,6 จากนั้นมีการวัดและติดตามผลติดตามวัดระดับการก๊าซ
การเผาไหม้ในลมหายใจออกโดย เครื่ องตรวจวัด CO รุ่ นCO Check Pro และระดับการติดนิโคติน
ตามแบบทดสอบเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน(Fagerstrom Test for Nicotine Dependence)ระดับ
การติดนิโคตินในสัปดาห์ที่ 0,4,8
2. ขั้นตอนการวิจัย
1.แจกแบบบันทึกการเข้าร่ วมโครงการเลิกบุหรี่ ร่วมกับติดตามผลการลดบุหรี่ และปริ มาณ
การอมวิตามินซี ในแต่ละวันของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั โดยผ่าน LINE Application ที่ผวู ้ ิจยั จัดตั้งกรุ๊ ปขึ้น
2.แนะนาให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ใช้วธิ ี เลิกบุหรี่ หกั ดิบหากทาได้ หรื อค่อยๆลดปริ มาณการสู บลง
โดยบันทึกจานวนการสู บบุหรี่ ต่อวันตามจริ ง ร่ วมกับให้อมวิตามินซี 25มิลลิกรัมครั้งละ 2เม็ด ทุก 4

ชัว่ โมงหรื อทุกครั้งที่มีอาการอยากสู บบุหรี่ เริ่ มตั้งแต่ตื่นจนถึงก่อนเข้านอนรวมตลอดทั้งวันไม่เกิน
10 เม็ด
3. นัดหมายประชุมกับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เกี่ยวกับการอบรมสร้างแรงจูงใจในสัปดาห์ที่ 0, 4, 6
เนื้อหาประกอบด้วย การให้ความรู ้ดา้ นสารประกอบอันตรายในบุหรี่ โรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่
วิธีการและขั้นตอนการเลิกบุหรี่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับแรงกระตุน้ ใน
การลดหรื อเลิกบุหรี่ และได้รับการสร้างแรงจูงใจ กาลังใจอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงสามารถปรึ กษา
ปั ญหาที่พบในการลดการสู บบุหรี่ ไปจนถึงกระทัง่ เลิกสู บบุหรี่ ได้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ติดตามวัดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์และระดับการติดนิ โคติน3ครั้งในสัปดาห์ที่ 0,4,8และ
ปริ มาณการสู บบุหรี่ ในแต่ละวันรวบรวมผลจากการเข้าร่ วมโครงการลดการสู บบุหรี่ จนครบ 2 เดือน
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาสรุ ปในตารางและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ที่พกั และข้อมูลปริ มาณการสู บบุหรี่ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)
2. วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ผลของการใช้วติ ามินซี ชนิดอมขนาด25 มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้าง
แรงจูงใจต่ออัตราการลดการสู บบุหรี่ ระดับการติดนิโคติน และปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ในลมหายใจออก ระหว่างก่อนเข้าโครงการ สัปดาห์ที่ 4, และ8โดยใช้สถิติ Repeated Measurement
ANOVA Test (p<0.05)
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอาสาสมัคร
1.1 ข้อมูลส่ วนตัวของอาสาสมัคร
อายุเฉลี่ยของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั คือ 22.50 ปี สู งสุ ด 25 ปี ต่าสุ ด 18 ปี โดยมีอายุอยูใ่ นช่วง 18-20 ปี
13 คน(ร้ อยละ 30) และอยู่ในช่ วง 21-25 ปี จานวน 31 คน( คิดเป็ นร้ อยละ70)นอกจากนี้ ยงั พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี โรคประจาตัว จานวน 38 คน (ร้ อยละ86) ที่ เหลื อมี โรคประจาตัว
จานวน 6 คน ได้แก่ ภูมิแพ้ 4 คน ไขมันในตับ 1 คน และหอบหืด 1 คน
ลักษณะของสถานที่พกั อาศัยพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูท่ ี่ หอพัก/ห้องเช่า จานวน 35
คน (ร้ อยละ80) บ้าน/คอนโด 7 คน (ร้ อยละ16) และพักอาศัยที่เรื อจานวน 2 คน(เนื่ องจากเป็ นช่ วง
ฝึ กงานของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั )

ตาราง 1. ข้อมูลส่ วนตัวของอาสาสมัคร(จานวน44 คน)
จานวน (คน)

ร้อยละ

อายุ

18-20
21-25
เฉลี่ย 22.50 ปี (สูงสุด 25 ปี ต่าสุด 18 ปี )

13
31

30
70

โรคประจาตัว

ไม่มี
ภูมิแพ้
ไขมันในตับ
หอบหื ด

38
4
1
1

86
9
2
2

สถานที่พกั อาศัย

หอพัก/ห้องเช่า
บ้าน/คอนโด
เรื อ

35
7
2

80
16
5

1.2 พฤติกรรมการสู บบุหรี่
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ เฉลี่ ยอยูท่ ี่จานวน 6-10 มวน/วัน จานวน 21
คน (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ48) สู บ 3-5 มวน จ านวน 10 คน (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ23) สู บ วัน ละ 11-15 มวน
จานวน 9 คน (คิดเป็ นร้ อยละ20) และพบว่ามีผสู ้ ู บบุหรี่ ที่สูบจานวนมากกว่า 15 มวน/วัน จานวน 4
คน (คิดเป็ นร้อยละ9) ด้านความถี่ ในการสู บบุหรี่ ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้ง44คนสู บบุหรี่ ทุกวัน สู บมาเป็ น
ระยะเวลา 1-3 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ23 สู บมาระยะเวลา3-5 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ36 และสู บ มาเป็ นระยะเวลา 5-10 ปี จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ34% และมี ผูเ้ ข้าร่ วมวิจ ัย
จานวน3 คน ที่สูบบุหรี่ มาเป็ นระยะมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ7)
ด้านสาเหตุของการสู บ ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวน 17 คน(ร้อยละ39)ตอบแบบสอบถามว่าสู บเพื่อ
คลายเครี ยด แก้เหงา/เวลาว่าง จานวน 17 คน (คิดเป็ นร้อยละ39) สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ อยากลอง สู บ
เพราะติด สู บตามเพื่อน และสู บในโอกาสต่าง ๆ
ในการสู บบุหรี่ ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวน 15 คนสู บบุหรี่ ทุกครั้งที่มีโอกาส (คิดเป็ นร้อยละ34) สู บ
เมื่ อมี ค วามเครี ย ด จานวน 11 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ25) สู บ บุ ห รี่ ก่ อนและหลังรั บ ประทานอาหาร
จานวน 10 คน (ร้อยละ23) สู บบุหรี่ เวลาหยุดพักระหว่างเรี ยน/ทางาน จานวน 5 คน (ร้อยละ11)

และสู บบุหรี่ เมื่อสังสรรค์ จานวน 3 คน ด้านสถานที่ในการสู บ ส่ วนใหญ่ร้อยละ77ไม่เลือกสถานที่
สู บบริ เวณ ที่พกั /โรงเรี ยน 8 คน (ร้อยละ18) และสู บในแหล่งสถานบันเทิง 2 คน (ร้อยละ5)
ในส่ วนของการได้รับ ควันบุ หรี่ มื อสองซึ่ งถื อว่าได้รับ อัน ตรายจากควันบุ หรี่ ไม่ แพ้สู บ เอง
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่ร้อยละ80ได้รับควันบุหรี่ มือสองทุกวัน 7 คนได้รับควันบุหรี่ มือสอง2-3 วัน
ต่อสัปดาห์ 1 คน ที่ ได้รับควันบุ หรี่ มือสองเกื อบทุ กวันคือ 4-5 วันต่อสัปดาห์ และมี ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
เพียง 1 คนที่ตอบว่าได้รับควันบุหรี่ มือสอง นาน ๆ ครั้ง ด้านลักษณะการซื้ อบุหรี่ ส่วนใหญ่ผเู ้ ข้าร่ วม
วิจยั จะซื้ อบุ หรี่ ครั้งละ 1-2 ซอง จานวน 26 คน (ร้อยละ59) ซื้ อบุหรี่ ครั้งละ 10 มวน จานวน 8 คน
(ร้อยละ18) ซื้ อครั้งละน้อยกว่า 10 มวน จานวน 9 คน (ร้อยละ20) และมีเพียง1คนที่ซ้ื อบุหรี่ ครั้งละ
มากกว่า 2 ซอง ท้ายที่สุดมีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ถึงร้อยละ73 เคยเลิกบุหรี่ ดว้ ยตนเองและปัจจุบนั ยังกลับมา
สู บบุหรี่ ซ้ า และยังมีถึงร้อยละ12 ที่ไม่เคยลองบุหรี่ ดว้ ยตนเองเลย

ส่ วนที่ 2 การเปรี ย บเที ย บอั ต ราการลดการสู บบุ ห รี่ ระดั บ การติ ด นิ โ คติ น และปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ในลมหายใจออก ระหว่ างก่ อนเข้ าโครงการ สั ปดาห์ ที่ 4 และ8 โดยใช้ สถิติ
Repeated Measurement ANOVA Test

ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บอัต ราการลดการสู บ บุ ห รี่ ระดับ การติ ด นิ โ คติ น และปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก (จานวน 33คน)
ก่ อนทดลอง

หลังทดลองสัปดาห์ ที่ 4 หลังทดลองสัปดาห์ ที่ 8 p-value

อัตราการสูบบุหรี่ (มวน/วัน)
11.34±5.00A
7.19±3.88B
CO (PPM)
6.21±3.79A
5.86±3.41A
Nicotin (คะแนน)
3.42±2.03A
2.78±1.81B
สถิติที่ใช้ทดสอบ: Repeated Measurement ANOVA Test
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน(A,B) แสดงคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

5.54±3.84B
5.70±4.14A
2.41±1.81B

0.00001
0.837
0.024

ภาพที่ 1 การเปรี ยบเทียบอัตราการลดการสู บบุหรี่ (เฉลี่ยมวน/วัน)

ภ าพ ที่ 2 ก าร เป รี ย บ เที ย บ ป ริ ม าณ ก๊ าซ ค าร์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด์ ใ น ล ม ห าย ใจ อ อ ก

ภาพที่ 3 การเปรี ยบเทียบอัตราการลดระดับการติดนิโคติน

จากตารางที่ 2 พบว่า
การใช้วติ ามินซี ชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจทาให้อตั ราการสู บ
บุ ห รี่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ ก่ อ นทดลองมี จ านวนบุ ห รี่ ที่ สู บ
11.34±5.0 มวน หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 7.19±3.88 มวน (ลดลง 4.42 มวน) และหลังทดลอง
สัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 5.54±3.84 มวน (ลดลง 5.42มวน)
ในส่ วนของการเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก พบว่า การ
ใช้วติ ามินซี ชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจ ไม่ทาให้คาร์ บอนมอนนอกไซด์ที่
ลมหายใจออกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ ก่อนทดลองมีคาร์ บอนมอนนอกไซด์
เท่ากับ 6.21±3.79 ppm หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.86±3.41 ppm (ลดลง 0.26 ppm) และหลัง
ทดลองสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 5.70±4.14 ppm (ลดลง 0.02 ppm)
การเปรี ยบเทียบระดับการติดนิโคตินโดยทาการเปรี ยบเทียบก่อนทดลอง และหลัง
ทดลองในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ผลการศึกษา พบว่า การใช้วติ ามินซี ชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมทาให้
ระดับการติดนิ โคตินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกล่าวคือ ก่อนทดลองมีระดับการ
ติดนิโคติน 3.42±2.03 คะแนน หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 2.78±1.81 คะแนน(ลดลง 0.52
คะแนน) และหลังทดลองสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 2.41±1.81 คะแนน(ลดลง 0.91 คะแนน)

อภิปรายผลการวิจัย
อาสาสมัครที่ให้ความยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ด้วยความสมัครใจเบื้องต้นจานวน50คน
ได้ทาแบบสอบถามข้อมูลเบื้ องต้น พบว่ามี ผทู ้ ี่ไม่เข้าเกณฑ์การวิจยั จานวน6คน จึงได้คดั ออกตาม
เกณฑ์เหลือจานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 44คนได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนแรก ระหว่างโครงการวิจยั มี
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ต้องการออกจากโครงการ 2คน (ปั ญหาส่ วนตัวเรื่ องย้ายสถานศึกษา) และติดตามผูว้ จิ ยั
ไม่ได้ 9 คน จึงเหลื อผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จนจบโครงการทั้งสิ้ น33 คน จึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพียง33 คน
ในข้อมูลส่ วนที่ 2
จากผลการวิจยั การใช้วิตามินซี ชนิ ดอมขนาด 25 มิ ลลิ กรัมร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจ ทาให้
จานวนบุหรี่ ที่สูบมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ(P<0.05) สอดคล้องจากการทบทวน
วรรณกรรม Rigotti และคณะ กล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการให้ บ ริ ก ารเลิ ก สู บ บุ ห รี่ คื อ การให้
คาปรึ กษาร่ วมกับการใช้ยาหรื อผลิ ตภัณฑ์นิโคตินทดแทนจะให้ผลที่ ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ดูแลแบบปกติ และการใช้วติ ามินซี เข้ามาช่วยก็ให้ผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของวารุ ณี เวชกามา และ
กรองจิต วาทีสาธกกิจ (2545) กล่าวว่าในวิตามินซี จะมีสารที่ช่วยลดความอยากของนิ โคตินได้ และ
ช่ วยฟื้ นฟู ร่างกายให้ มี ค วามสดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ า จึ งมี ก ารนาใช้เพื่ อช่ วยเลิ ก บุ ห รี่ ซึ่ งจากการ
สอบถามพบมีผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จานวนหลายคนแจ้งว่ารู ้สึกถึงรสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนไป จนบางครั้งทา
ให้เกิดความไม่รู้สึกไม่อยากสู บบุหรี่ และทาให้จานวนการสู บบุหรี่ ต่อวันลดลง ทั้งนี้ยงั สอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่วา่ วิตามินซี ช่วยขับสารนิ โคตินออกจากร่ างกายได้ดีข้ ึน ดังนั้นระดับการติดนิ โคตินที่ลดลง
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติจึงอาจจะเกิ ดจากทั้งการอมวิตามิ นซี และพฤติ กรรมของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่
พยายามลดการสู บบุ หรี่ ซึ่ งเมื่ อไม่มีการสู บที่ เพิ่มขึ้ นและค่อยๆลดปริ มาณการสู บลง สารนิ โคติน
ส่ วนใหญ่จะถูกขับออกจากร่ างกายภายใน 3-4 วัน
ในขณะเดี ยวกันพบว่าการใช้วิตามินซี ชนิ ดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจ
ไม่ทาให้ค่าก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กล่าวคือในผูเ้ ข้าวิจยั บางรายที่มีแนวโน้มการสู บบุหรี่ ลดลงแต่เมื่อนัดหมายเพื่อวัดก๊าซคาร์ บอนมอน
ไซด์ในลมหายใจออก พบว่ายังมี ระดับ ก๊ าซการเผาไหม้ในลมหายใจที่ อ ยู่ในระดับสู ง จากการ
สอบถามพบว่ามี ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพิ่งสู บบุ หรี่ ก่อนมาทาการวัดก๊าซจึ งทาให้ระดับก๊าซคาร์ บอนมอน
นอกไซด์มีค่าที่สูงขึ้นในขณะนั้น
จากการวิจยั ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการอมวิตามินซี มีเพียงอาการทางกายที่เกิดขึ้นได้
หลังจากที่ผเู้ ข้าวิจยั พยายายามลดหรื อเลิกการสู บบุหรี่ เช่ น หงุ ดหงิ ด นอนไม่หลับ ไม่เจริ ญอาหาร
คลื่นไส้อาเจียน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ก็ได้แนะนาวิธีปฎิบตั ิตนเพื่อแก้ไขอาการเบื้องต้นแล้วจนเสร็ จสิ้ นโครงการ
ไม่พบผลอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1.การศึ ก ษาให้ มี ก ารเปลี่ ยนรสชาติ แต่ งกลิ่ น รวมถึ งของวิตามิ นซี ชนิ ดอมที่ นามาใช้ในการ
ทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบว่าวิตามินซี ที่มีกลิ่นรสแตกต่างกัน ให้ผลที่แตกต่างกันหรื อไม่
2. การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืช ผักสมุนไพรไทยที่ช่วยให้สามารถเลิก-ลดบุหรี่ ได้เพื่อลดความ
เสี่ ยงต่อการใช้ยา หรื อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
3. ทาการศึกษาโดยขยายกลุ่มไปยังหลายๆสถาบันการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ทาวิจยั รวมถึง ใน
ชุ ม ชนต่ า งๆ เนื่ อ งจากการรณรงค์ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ต้อ งเป็ นแนวรุ ก เริ่ ม ท าในเยาวชนเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
4.จากการเก็ บ ข้อ มู ล พบผู ้เข้า ร่ วมวิ จยั จานวน 1 คน ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ เลยขณะเข้าโครงการใน
ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่ งต้องติดตามและให้กาลังใจต่อไป เพื่อให้เลิกสู บบุหรี่ ได้อย่างถาวร
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