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Factors Predicting Intention to Quit Smoking 
among Psychiatric Patients with Depression*
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Abstract
 Purpose: This research aimed to study predicting factors on intention to quit smoking among 
psychiatric patients with depression.
 Design: Correlational predictive study.
 Methods: The subjects were 132 psychiatric patients with depression who currently smoked. 
They were outpatients of psychiatric hospitals and mental health clinics in general hospitals in the 
south of Thailand who met inclusion criteria. The research instrument consisted of 7 parts:  
1) general information questionnaire, 2) cigarette information questionnaire, 3) Fagerstrom test for 
nicotine dependence, 4) intention to quit smoking in psychiatric patient with depression questionnaire, 
5) attitude toward quit smoking in psychiatric patient with depression questionnaire, 6) subjective 
norm to quitting smoking in psychiatric patient with depression questionnaire, and 7) perceived  
behavioral control to quit smoking in psychiatric patient with depression questionnaire. Data were 
analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.
 Main findings: The results showed that level of perceived behavioral control to quit smoking and 
nicotine dependence could explain 11% of intention to quit smoking in psychiatric patients with 
depression (R2 = .110, p = .010) The factors that significantly predicted intention to quit smoking in 
psychiatric patients with depression were perceived behavioral control to quit smoking (β = .283, t = 
3.411, p = .001) and level of nicotine dependence (β = - .193, t = 2.334, p = .021).
 Conclusion and recommendations: The result showed the statistically significant prediction of 
perceived behavioral control to quit smoking and nicotine dependence on intention to quit smoking 
in psychiatric patient with depression. Therefore, nurse should develop a guideline for assessing  
smoking behavior. Furthermore, nurse should increase an intention to quit smoking by reinforcing 
perceived behavioral control to quit smoking together with nicotine replacement therapy for making 
an effective smoking cessation among psychiatric patient with depression. 

Keywords: depression, intention, psychiatric patients, smoking cessation

Corresponding Author: Associate Professor Wandee Suttharangsee, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University,  
Songkhla 90110, Thailand; e-mail: wandee.s@psu.ac.th
* Master’s thesis, Master of Nursing Science in Psychiatric and Mental Health Nursing, Faculty of Nursing, Prince of Songkla 
 University
1 Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(4):54-65

Received: 4 March 2019 / Revised: 18 September 2019 / Accepted: 8 October 2019



NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 4  October – December  2019

Nursing Science Journal of Thailand 55

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(4):54-65

ปัจจัยทำานายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวช 
ที่มีภาวะซึมเศร้า*

มณฑา สายธารวาณิตร์กุล1, วันดี สุทธรังษี, PhD1, วีณา คันฉ้อง, PhD1

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์: การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทำานายความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวช

ท่ีมีภาวะซึมเศร้า

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้าและยังคงมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี	 ท่ีมารับบริการ 

ในคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชและคลินิกสุขภาพจิตของโรงพยาบาลในภาคใต้	จำานวน	132	คน	เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 7	 ส่วน	 คือ	 1)	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	 

2)	 แบบสอบถามข้อมูลการใช้บุหร่ี	 3)	 แบบสอบถามฟาเกอร์สตรอมเพ่ือวัดระดับการติดนิโคติน	 4)	 แบบสอบถาม 

ความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้า	5)	แบบสอบถามเจตคติต่อการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวช

ท่ีมีภาวะซึมเศร้า	 6)	 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้า	และ	 

7)	แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้า	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา	และวิเคราะห์ปัจจัยทำานายโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน

 ผลการวิจัย: การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเลิกสูบบุหร่ีและระดับการเสพติดสารนิโคตินสามารถ

ร่วมกันทำานายได้ร้อยละ	 11	 (R2	 =	 .110,	 p	=	 .010)	 โดยตัวแปรท่ีสามารถทำานายความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของ 

ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	การรับรู้ความสามารถในการเลิกสูบบุหร่ี	(β	=	.283,	t	=	
3.411,	p	=	.001)	และระดับการเสพติดสารนิโคติน	(β	=	-	.193,	t	=	2.334,	p	=	.021)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเลิกสูบบุหร่ี	 และ

ระดับการเสพติดสารนิโคตินสามารถร่วมทำานายความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	พยาบาลจึงควร

พัฒนาแนวทางการประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี	 และเพ่ิมความต้ังใจต่อการเลิกสูบบุหร่ีด้วยการสร้างเสริมการรับรู้ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเลิกสูบบุหร่ี	 ร่วมกับให้ความสำาคัญกับการใช้สารนิโคตินทดแทน	 เพ่ือให้การเลิก

สูบบุหร่ีของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะซึมเศร้าเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

คำาสำาคัญ:	ภาวะซึมเศร้า	ความต้ังใจ	ผู้ป่วยจิตเวช	การเลิกสูบบุหร่ี	
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