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บทนํา

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

บุหร่ีเปนยาเสพติดประเภทหน่ึงซึ่งมีนิโคตินเปนสารประกอบที่ทําใหเกิดการเสพติด
นอกจากน้ียังมีสารอ่ืนๆ เชน นํ้ามันดิน (tar) คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide) เบนซีน
(benzene) เปนตน ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรทั้งตัวผูสูบ
บุหร่ีเองและบุคคลใกลเคียง (Wald and Hackshaw, 1996) การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการเสียชีวิต
มากกวา 120,000 คนตอป ในสหราชอาณาจักรและมากกวา 650,000 คนในทวีปยุโรป (Johnson and
Bain, 2000; Peto, 1994) การสูบบุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคทางระบบหลายโรค เชน โรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) โรคถุงลมโปงพอง (emphysema) หอบหืด
(asthma) โรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) และโรคมะเร็ง เชน มะเร็งปอด (lung cancer) มะเร็ง
หลอดอาหาร (esophageal cancer) มะเร็งชองปาก (oral cancer) เปนตน (Blot et al., 1988; Etzel et al.,
2003) นอกจากน้ีการสูบบุหร่ียังเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหน่ึงของโรคปริทันตอักเสบ (Haber and
Kent, 1992) ในประเทศไทยไดมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีและโรคปริทันตอักเสบที่
จังหวัดขอนแกน พบวาการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับโรคปริทันตอักเสบโดยมี odd ratio (95%
CI) เทากับ 2.26 (1.76-2.89) (Chatrchaiwiwatana, 2003)

โรคปริทันตอักเสบมีสาเหตุจากหลายปจจัยรวมกัน (multifactorial disease) โดยสาเหตุหลักคือ
เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (Slots and Listgarten, 1988) การแสดงออกและการลุกลามของโรคปริทันต
อักเสบขึ้นกับการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปจจัยทางพันธุกรรม พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอม ทําใหบุคคลมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมเทากัน การสูบบุหร่ีสงผลตอการเกิดโรคปริทันต
อักเสบหลายประการ เชน การสูบบุหร่ีมีผลตอระบบภูมิคุมกันทั้งที่มีต้ังแตกําเนิดและระบบภูมิคุมกันที่
เกิดขึ้นในภายหลัง (Barbour et al., 1997) นอกจากน้ียังพบวานิโคตินมีผลตอการหลั่งพรอสตาแกลนดิน
อี 2 (prostaglandin E2) และอินเตอรลิวคิน-1 (IL-1) ซึ่งสงผลใหเกิดการทําลายอวัยวะปริทันตมากขึ้น
(Payne et al., 1996) ดังน้ัน ผูสูบบุหร่ีจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคปริทันตอักเสบและมีการสูญเสียการ
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ยึดเกาะของเน้ือเยื่อปริทันตมากกวาผูไมสูบบุหร่ี ความสัมพันธระหวางโรคปริทันตอักเสบกับการสูบ
บุหร่ีน้ันพบวาความรุนแรงของโรคปริทันตจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนบุหร่ีและระยะเวลาที่สูบ (Calsina et
al., 2002) อีกทั้งผูสูบบุหร่ีจะมีการตอบสนองตอการรักษาโรคปริทันตอักเสบตางไปจากผูไมสูบบุหร่ี
(Haffajee et al., 1997) พบวาการตอบสนองตอการรักษาโรคปริทันตดวยการขูดหินนํ้าลายและเกลาราก
ฟน ในผูสูบบุหร่ีใหผลดอยกวาผูที่เคยสูบแลวเลิกหรือผูไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (Preber and
Bergstrom, 1985; Ah et al., 1994) สวนการหายของแผลหลังการรักษาดวยวิธีศัลยกรรมปริทันต พบวา
ผูสูบบุหร่ีมีการหายของแผลและผลการรักษาที่ไมนาพึงพอใจเทาผูไมสูบบุหร่ี (Rosen et al., 1996)
นอกจากน้ีการสูบบุหร่ียังมีผลตอการกลับมาเปนซ้ําของโรคปริทันตดวย มีการศึกษาพบวารอยละ 90
ของผูสูบบุหร่ีมีการกลับมาเปนซ้ําของโรคปริทันตภายหลังได รับการรักษาทางปริทันตแลว
(Magnussen and Walker, 1996)

ประโยชนของการเลิกบุหร่ีตอสุขภาพรางกาย มีการศึกษาพบวาภายหลังจากการเลิกบุหร่ี 5 ถึง
15 ป ความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดในสมองแตกจะลดลงใกลเคียงกับผูไมเคยสูบบุหร่ี (Aldoori and
Rahman, 1998) สวนประโยชนที่มีตอสุขภาพชองปากพบวาสภาวะปริทันตของผูที่เลิกบุหร่ีไปแลวจะ
ดีกวาผูที่ยังคงสูบบุหร่ีอยู (Harber and Kent, 1992)

การศึกษาพบวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญมีความตองการเลิกบุหร่ี (Hughes et al., 2009) แตขาดการ
ใหคําแนะนําที่มีประสิทธิภาพ ผูสูบบุหร่ีบางรายพยายามเลิกบุหร่ีดวยตนเอง ซึ่งสวนใหญจะเลิกไดเพียง
รอยละ 3 ถึง 5 เทาน้ัน (Hughes et al., 2004) ดังน้ัน ทันตแพทยซึ่งเปนหน่ึงในบุคลากรทางการแพทย
เปนผูที่สามารถชวยเหลือใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีได จากการศึกษาพบวาการให
คําแนะนําในการเลิกบุห ร่ีโดยทันตแพทยมีประสิทธิภาพใกล เคียงกับคําแนะนําจากแพทย
(Warnakulasuriya, 2002) ขอดีของการใหคําแนะนําโดยทันตแพทย คือทันตแพทยสามารถชี้ใหเห็น
ผลเสียของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพชองปากไดชัดเจนเปนรูปธรรม เชน การมีคราบบุหร่ีติดตามตัวฟน
การมีกลิ่นปาก เปนตน นอกจากน้ีทันตแพทยยังสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีรวมไปกับ
การรักษาทางทันตกรรมได การศึกษาพบวาระยะเวลาในการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีประมาณ 3 ถึง 10
นาที หรือมากกวาน้ัน สามารถชวยใหผูปวยเลิกบุหร่ีได โดยการใหคําแนะนํา 3 ถึง 10 นาที มีอัตราการ
เลิกรอยละ 16 และการใหคําแนะนํามากกวา 10 นาทีขึ้นไป มีอัตราการเลิกรอยละ 22.1 (Fiore, 2000)

รูปแบบการใหคําแนะนําที่นิยมใชทั่วไป ไดแกวิธี 5A’s ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การซัก
ประวัติการสูบบุหร่ี (Ask) การแนะนําและชักจูงใหเลิกบุหร่ี (Advise) การประเมินภาวะการสูบบุหร่ี
และการเสพติดบุหร่ี (Assess) แนะนําวิธีการเลิกบุหร่ีในผูปวยที่ตองการเลิก (Assist) ติดตามและให
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ความชวยเหลืออยางตอเน่ือง (Arrange follow up) (Fiore, 2000) จากการศึกษาเปรียบเทียบและติดตาม
ผลเปนระยะเวลา 3 ป พบวาอัตราการเลิกบุหร่ีในกลุมที่ไดรับคําแนะนําตามแนวทาง 5A’s เทากับ
รอยละ 36 ขณะที่กลุมที่ไดรับคําแนะนําแบบทั่วไปเทากับรอยละ 8 (Richmond et al., 1986)

เน่ืองจากโรคปริทันตเปนโรคที่มีการอักเสบเร้ือรังในแตละขั้นตอนของการรักษาโรคปริทันต
ผูปวยตองใหความรวมมือในการมาพบทันตแพทยและตองกลับมารับการรักษาขั้นคงสภาพตามการนัด
หมายอยางสม่ําเสมอ ทันตแพทยผูใหการรักษาจึงสามารถสอดแทรกการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีแก
ผูปวยและสามารถติดตามผลไดอยางตอเน่ือง จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเกิดแนวคิดการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีในผูปวยโรคปริทันตแกผูสูบบุหร่ีที่มารับการ
รักษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โดยมีสมมติฐานของการศึกษาคือผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตรวมกับไดรับ
คําแนะนําใหเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s มีอัตราการเลิกบุหร่ีมากกวาผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรค
ปริทันตรวมกับไดรับคําแนะนําใหเลิกบุหร่ีแบบทั่วไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหร่ี ในผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตรวมกับไดรับ

คําแนะนําใหเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s เทียบกับผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตรวมกับไดรับ
คําแนะนําใหเลิกบุหร่ีแบบทั่วไป

2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาวะปริทันตระหวางผูสูบบุหร่ีและผูเลิกบุหร่ี

3. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบการทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางในการใหคําแนะนําเพื่อเลิก

บุหร่ี โดยเปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหร่ีระหวางผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตรวมกับไดรับ
คําแนะนําใหเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s กับผูสูบบุหร่ีที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตและไดรับคําแนะนํา
แบบทั่วไป
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4. การใหคํานิยามศัพท
4.1 การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s หมายถึง การใหคําแนะนําซึ่งมีขั้นตอน

ดังน้ี
1. การซักประวัติการสูบบุหร่ี (Ask)
2. การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี (Advise)
3. การประเมินการสูบบุหร่ีและการเสพติดบุหร่ี (Assess)
4. การชวยผูสูบใหเลิกบุหร่ี รวมถึงเสนอแนะวิธีการเลิกบุหร่ีและทางเลือกในการ

บรรเทาอาการเสพติดบุหร่ี (Assist)
5. การติดตามผลการใหคําแนะนําอยางเปนระบบ (Arrange follow up)

4.2 การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีแบบทั่วไป หมายถึง การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีโดยใช
แนวทาง 2A’s ไดแก

1. การซักประวัติการสูบบุหร่ี (Ask)
2. การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี (Advise)

4.3 การรักษาโรคปริทันตอักเสบเบื้องตน หมายถึง การรักษาโรคปริทันตอักเสบโดยการขูดหิน
นํ้าลายและเกลารากฟนรวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลอนามัยชองปาก

4.4 การเลิกบุหร่ี หมายถึง ผูสูบบุหร่ีที่ไดแจงวาเลิกบุหร่ี ณ วันที่ผูสูบบุหร่ีกําหนดและไดหยุด
สูบบุหร่ีจนถึงวันที่ทําการติดตามผลการศึกษา โดยประเมินสถานะการสูบบุหร่ีจากการซักประวัติการ
สูบบุหร่ี รวมถึงไดยืนยันสถานะการสูบบุหร่ีดวยการวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย ซึ่งแปลผลไดระดับ 0
และ/หรือระดับ 1

4.5 การวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย (the saliva cotinine assay) หมายถึง ตรวจสอบสถานะการ
สูบบุหร่ี โดยใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายซึ่งเปนผลิตภัณฑจากบริษัท Nymox โดยทําการอานคา
จากแผนทดสอบ แบงเปน 7 ระดับ ไดแก 0 ถึง 6

4.6 การประเมินการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ี หมายถึง การประเมินระดับการติดนิโคตินจาก
แบบสอบถาม โดยมีคําถามจํานวน 6 คําถาม แตละคําตอบจะมีคะแนนกํากับ ซึ่งคะแนนที่ไดจะเปนตัว
บงชี้ระดับการติดนิโคติน
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4.7 ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ี หมายถึง การประเมินพฤติกรรมและความพรอมในการ
เลิกบุหร่ีของผูสูบบุหร่ีซึ่งแบงออกเปน 6 ระยะ ดังน้ี

1. ยังไมคิดที่จะเลิก (Pre-contemplation)
2. คิดที่จะเลิก (Contemplation)
3. เตรียมที่จะเลิก (Preparation)
4. พรอมที่จะเลิก (Action)
5. ระยะคงสภาพ (Maintenance)
6. กลับมาสูบใหม (Relapse)

4.8 การกลับมาสูบใหม หมายถึง การหวนกลับมาสูบบุหร่ีอีกคร้ังภายหลังจากที่ไดหยุดการสูบ
บุหร่ี

4.9 อาการถอนนิโคติน หมายถึง ผูสูบบุหร่ีที่มีอาการตามเกณฑในการวินิจฉัยอาการถอน
นิโคติน (DSM IV) ภายหลังจากการหยุดหรือลดการสูบบุหร่ี

4.10 แบบบันทึกขอมูลการสูบบุหร่ี เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลการสูบบุหร่ี
4.11 ซองป หมายถึง จํานวนปคูณกับปริมาณการสูบนับเปนจํานวนซองตอวัน


