
บทท่ี 2

สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ

โรคปริทันตมีจุดเร่ิมตนจากการติดแบคทีเรีย การแสดงออกของระบบภูมิคุมกันของรางกายตอ
แบคทีเรียในผูปวยโรคปริทันตสวนใหญ พบการอักเสบและการทําลายของอวัยวะปริทันต ซึ่งการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของรางกายตอแบคทีเรียจะแตกตางกันในแตละคน โดยมีอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยทางพันธุกรรม ปจจัยแวดลอมและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (Grossi et al., 1994)
การสูบบุหร่ีเปนปจจัยเสี่ยงอยางหน่ึงของโรคปริทันตอักเสบ มีการศึกษา จํานวนมากเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีกับโรคปริทันต ดังตอไปน้ี

การศึกษาทางระบาดวิทยา
การศึกษาจํานวนมากบงชี้วาการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของความชุกและความ

รุนแรงของโรคปริทันตอักเสบ ผูสูบบุหร่ีจะมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการสูญเสียการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันต เมื่อเปรียบเทียบกับผูไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา odd ratio (95% CI) เทากับ 5.4
(1.50, 19.5) (Machtei et al., 1997) ผลการสํารวจสภาวะโภชนาการและสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 1
ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Health and Nutrition Examination Survey I; NHANES I) โดย
การศึกษาน้ีมีการควบคุมตัวแปรตางๆ ไดแก อายุ รายได การดูแลอนามัยชองปาก ระดับการศึกษา เพศ
และเชื้อชาติ พบวาผูสูบบุหร่ีมีการทําลายของอวัยวะปริทันตมากกวาผูที่เลิกสูบและผูที่ไมเคยสูบบุหร่ีมา
กอน แมแตในประชากรอายุนอยและประชากรที่มีอนามัยชองปากดี การสูบบุหร่ีก็ยังเพิ่มความเสี่ยงตอ
โรคปริทันต (Ismail et al., 1983) สอดคลองกับการศึกษาในทหาร จํานวน 304 คน อายุเฉลี่ย 19.38 ป
พบวาผูสูบบุหร่ีมีรองลึกปริทันตลึกกวาผูไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ (P0.049) (Machuca et al., 2000)

การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีกับการสูญเสียกระดูกเบาฟนใน
กลุมทันตนามัยชาวสวีเดนซึ่งมีอนามัยชองปากดี จํานวน 210 คน อายุระหวาง 24 ถึง 60 ป โดยการใช
ภาพถายรังสีเทคนิคไบทวิง (bite-wing) พบการสูญเสียกระดูกเบาฟนในผูสูบบุหร่ีมากกวาผูไมสูบบุหร่ี
อยางมีนัยสําคัญ (Bergström et al., 1991) สอดคลองกับการศึกษาระยะยาวซึ่งติดตามผลเปนเวลา 20 ป
ในผูปวยจํานวน 507 คน พบวาการสูบบุหร่ีสงผลระยะยาวตอการสูญเสียกระดูกเบาฟน (Jansson and
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Lavstedt, 2002) การศึกษาในผูสูบบุหร่ีจํานวน 60 คน สูบบุหร่ีมากกวา 10 มวนขึ้นไปตอวัน เปนเวลา
อยางนอย 5 ป เปรียบเทียบกับผูไมสูบบุหร่ี จํานวน 60 คน โดยทั้งสองกลุมมีการดูแลอนามัยชองปากไม
แตกตางกัน พบวาผูสูบบุหร่ีมีเหงือกรน รองลึกปริทันต การสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตและ
ความวิการบริเวณงามรากฟนมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ (Kerdvongbundit and Wikesjö,
2000) การศึกษาในกลุมผูสูงอายุต้ังแต 70 ป ขึ้นไป จํานวน 1,156 คน ผลการศึกษาพบผูมีภาวะไรฟน
(edentulism) สูงสุดในกลุมผูสูบบุหร่ีรอยละ 45.7 สวนผูที่เคยสูบและผูที่ไมสูบบุหร่ีเลย พบมีภาวะไร
ฟน รอยละ 38.0 และ รอยละ 34.4 ตามลําดับ (Jette et al., 1993)

จากการศึกษาขางตนน้ีแสดงใหเห็นวาสภาวะปริทันตของผูสูบบุหร่ีเมื่อเปรียบเทียบกับผูไมสูบ
บุหร่ีมีความแตกตางกัน ผูสูบบุหร่ีจะมีรองลึกปริทันตและการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะ
ปริทันตมากกวาผูไมสูบบุหร่ี อีกทั้งมีความวิการบริเวณงามรากฟนและมีการละลายของกระดูกเบาฟน
รวมถึงมีความเสี่ยงตอการสูญเสียฟนมากกวาผูไมสูบบุหร่ีอีกดวย

ผลของการสูบบุหร่ีตอแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย
ผูสูบบุหร่ีมีการติดเชื้อแอคกรีเกทิแบคเทอร แอกทิโนไมซีเทมคอมิแทนส (Aggregatibacter

actinomycetemcomitans) และแทนเนอเรลลา ฟอรไซเทนซิส (Tannerella forsythensis) มากกวาคนไม
สูบบุหร่ีหรือเลิกสูบไปแลวถึง 3.1 และ 2.3 เทา (Zambon et al., 1996) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาโดยวิธี
พีซีอาร (polymerase chain reaction) พบวาผูที่เลิกสูบบุหร่ีมีความเสี่ยงของการมีแอคกรีเกทิแบคเทอร
แอกทิโนไมซีเทมคอมิแทนส ในนํ้าลายลดลง โดยมีคา odd ratio (95% CI) เทากับ 0.23 (0.07-0.75)
ขณะที่ผูสูบบุหร่ีพบการเพิ่มขึ้นของแทนเนอเรลลา ฟอรไซเทนซิส ในรองลึกปริทันตที่ odd ratio (95%
CI) เทากับ 4.61 (1.25-16.98) (Umeda et al., 1998) และพบพอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
(Porphyromonas gingivalis) แทนเนอเรลลา ฟอรไซเทนซิสและทรีโปนีมา เดนติโคลา (Treponema
denticola) ในรองลึกปริทันตของผูสูบบุหร่ีที่ความลึกเพียง 4 มิลลิเมตร (Haffajee and Socransky, 2001)
แสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีมีผลตอการเจริญของแบคทีเรียในตําแหนงรองลึกปริทันตที่ต้ืน แตอยางไรก็
ตาม บางการศึกษาไมพบความแตกตางของเชื้อแบคทีเรียในผูที่สูบและไมสูบบุหร่ี เชน การศึกษาเพื่อหา
ความชุกของแบคทีเรีย 5 ชนิด ไดแก พอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส, แอคกรีเกทิแบคเทอร แอกทิโนไมซี
เทมคอมิแทนส, พรีโวเทลลา อินเตอรมีเดีย (Prevotella intermedia), อีคิเนลลา คอโรเดนส (Eikenella
corrodens), ฟวโซแบคทีเรียม นิวคลีเอตัม (Fusobacterium nucleatum) ผลการศึกษาไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ในคนทั้ง 2 กลุม แตพบวาในกลุมคนสูบบุหร่ีที่มี
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รองลึกปริทันตมากกวาหรือเทากับ 3.5 มิลลิเมตร จะพบแอคกรีเกทิแบคเทอร แอกทิโนไมซีเทมคอมิ
แทนส, พรีโวเทลลา อินเตอรมีเดียและอีคิเนลลา คอโรเดนส มากกวาอยางมีนัยสําคัญ (Stoltenberg et
al., 1993)

ผลของการสูบบุหร่ีตอระบบภูมิคุมกัน
การสูบบุหร่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน โดยสงผลตอระบบ

ภูมิคุมกันทั้งที่มีมาต้ังแตกําเนิดและระบบภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นในภายหลัง (Barbour et al., 1997) การสูบ
บุหร่ีมีผลตอนิวโทรฟล (polymorphonuclear leukocytes) ซึ่งเปนเซลลเม็ดเลือดขาวที่พบมากที่สุดใน
กระแสเลือดและเปนกลไกการปองกันดานแรกในการยอยทําลายแบคทีเรีย ผูสูบบุหร่ีจะมีจํานวนของ
นิวโทรฟลเพิ่มมากกวาผูไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ (Noble and Penny, 1975) แตผลของการสูบบุหร่ีที่
มีตอนิวโทรฟลในกระแสโลหิตน้ันสามารถกลับคืนได โดยจํานวนของนิวโทรฟลและเม็ดเลือดขาวจะ
ลดลงภายใน 2 สัปดาหหลังจากที่หยุดสูบบุหร่ี (Bain et al., 1992) การสูบบุหร่ีมีผลทําใหนิวโทรฟลทํา
หนาที่ลดลง สงผลตอขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เขามาสูรางกาย ลดความสามารถในการหลั่ง
ไซโตไคน และการนําเสนอแอนติเจนตอทีลิมโฟไซต (T-lymphocytes) (MacFarlane et al., 1992) การ
สูบบุหร่ีมีผลตอบีลิมโฟไซต (B-lymphocytes) ทั้งในดานการเพิ่มจํานวนและการเปลี่ยนแปลงไปเปน
พลาสมาเซลล (plasma cells) ซึ่งทําหนาที่สรางแอนติบอดี การสูบบุหร่ีมีผลในการลดลงของแอนติบอดี
ในเลือด (Barbour et al., 1997) การศึกษาเกี่ยวกับทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร (Tumor necrosis factor)
ซึ่งเปนไซโตไคนที่มีผลทําใหเกิดการทําลายอวัยวะปริทันต จากการตรวจนํ้าเหลืองเหงือกพบวาผูสูบ
บุหร่ีมีระดับทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรสูงกวาผูไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ (Bostrom et al., 1998)
นอกจากน้ี การสูบบุหร่ียังมีผลตอเอ็นเคเซลล (Natural killer cells) ซึ่งเปนสวนประกอบยอยของ
ลิมโฟไซต มีหนาที่สําคัญในการตอตานการเกิดเน้ืองอกและการติดเชื้อไวรัส พบวาในกระแสเลือดของ
คนสูบบุหร่ีมีจํานวนของเอ็นเค เซลล ลดลงอยางมีนัยสําคัญและผลน้ียังคงอยูนานหลายปแมวาจะเลิก
สูบบุหร่ีไปแลว (Tollerud et al., 1989) ซึ่งความผิดปกติทั้งจํานวนและหนาที่ของเอ็นเคเซลลน้ี สัมพันธ
กับการพัฒนาและการแพรของเซลลมะเร็ง

ผลของการสูบบุหร่ีตอเน้ือเย่ือปริทันต
การสูบบุหร่ีทําใหเกิดการทําลายเน้ือเยื่อปริทันต พบการสะสมของนิโคตินบริเวณผิวรากฟนใน

คนสูบบุหร่ีที่เปนโรคปริทันต (Cuff et al., 1989) และพบโคตินินในนํ้าเหลืองเหงือกและในนํ้าลายอีก
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ดวย (McGuire et al., 1989) นิโคตินทําใหเกิดการหดตัวของเสนเลือด ซึ่งมีผลตอการไหลเวียนของ
เลือดภายในเหงือก (Morozumi et al., 2004) นอกจากน้ี นิโคตินยังมีผลตอเซลลเยื่อบุผิวและเซลล
ไฟโบรบลาสท พบวาเซลลที่จับสารนิโคตินไวจะมีความสามารถในการสรางเซลลใหมลดลงและไม
สามารถยึดเกาะกับผิวรากฟนได อีกทั้งมีผลตอการสรางคอลลาเจนและการสรางโปรตีนของเซลล
ไฟโบรบลาสท (Tanur et al., 2000; Giannopoulou et al., 2001) การศึกษาในหองปฏิบัติการพบการ
สรางคอลลาเจนที่ลดลงและมีการเพิ่มการทํางานของเอนไซมคอลลาจีเนสในเซลลไฟโบรบลาสทที่
สัมผัสกับนิโคติน (Tipton and Dabbous, 1995) นอกจากน้ีสารระเหยในควันบุหร่ีที่เปนพิษตอเซลล
ไดแก อะโครลีน (acrolein) และอะเซตาลดีไฮด (acetaldehyde) ยังมีผลตอการยึดเกาะและการแบงตัว
ของเซลลไฟโบรบลาสท (Cattaneo et al., 2000) สารประกอบเหลาน้ียังขัดขวางการทํางานของ
ไมโครทูบูล (microtubules) และไมโครฟลาเมนต (microfilaments) (Rota et al., 2001)

ผลของการสูบบุหร่ีตอการรักษาโรคปริทันต
ผูสูบบุหร่ีจะมีการตอบสนองตอการรักษาโรคปริทันตแตกตางจากผูไมสูบบุหร่ี (Kinane et al.,

2000) ซึ่งผลการตอบสนองตอการรักษาโรคปริทันตน้ัน สัมพันธกับปริมาณของบุหร่ีที่สูบ (Kaldahl et
al., 1996) การรักษาโรคปริทันตดวยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน สามารถลดความลึกของรองลึก
ปริทันตและเพิ่มการยึดเกาะของเน้ือเยื่อปริทันตได แตในผูสูบบุหร่ีจะมีการตอบสนองตอการรักษาที่
นอยกวาผูไมสูบบุหร่ี (Preber and Bergstrom, 1985) นิโคตินทําใหเกิดการหดตัวของเสนเลือด ทําใหมี
เลือดมาเลี้ยงเน้ือเยื่อปริทันตลดลง สงผลตอการหายของแผลภายหลังการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน
ทําใหมีการลดลงของรองลึกปริทันตหลังการรักษานอย (Goultschin et al., 1990) ไมเพียงแคการรักษา
ทางปริทันตโดยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน การทําศัลยกรรมปริทันตในผูสูบบุหร่ีก็มีการ
ตอบสนองตอการรักษานอยกวาผูไมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญเชนกัน (Haffajee et al., 1997) การศึกษา
ผลของการสูบบุหร่ีตอการลดลงของรองลึกปริทันตภายหลังจากการทําศัลยกรรมปริทันต ในผูปวย
จํานวน 54 คน ซึ่งเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง หลังการรักษาปริทันต
เบื้องตนและการทําศัลยกรรมปริทันต ติดตามผลที่ระยะเวลา 12 เดือน พบวามีการลดลงของรองลึก
ปริทันตในคนสูบบุหร่ีเทากับ 0.76±0.36 มิลลิเมตร แตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับคนไมสูบบุหร่ี
ซึ่งมีการลดลงของรองลึกปริทันตเทากับ 1.27±0.43 มิลลิเมตร และผูสูบบุหร่ีที่ทําศัลยกรรมปริทันตไป
แลว จะมีการเพิ่มขึ้นของรองลึกปริทันตภายใน 1 ปหลังการรักษา และพบการสูญเสียการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันตเพิ่มขึ้นดวย (Preber and Bergström, 1990) ผลของการสูบบุหร่ีที่มีตออวัยวะปริทันตน้ัน
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สามารถผันกลับได เมื่อหยุดการสูบบุหร่ีพบการดําเนินโรคปริทันตลดลง โดยผูสูบบุหร่ีมี odd ratio
(95% CI) เทากับ 3.3 (1.8-5.8) ในขณะที่ผูเลิกบุหร่ีแลวมี odd ratio (95% CI) เทากับ 2.1 (1.3-3.4)
(Haber and Kent, 1992)

กลไกการเสพติดบุหร่ี
การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ซับซอน ยากที่จะอธิบายดวยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง พฤติกรรมการ

เสพติดบุหร่ีมี 3 ปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยดานชีวภาพ ปจจัยดานจิตใจ และปจจัยทางสังคม (Engel,
1977)

1. ปจจัยดานชีวภาพ
ภายหลังการสูบบุหร่ี นิโคตินจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดและสมองอยางรวดเร็วภายใน 11

วินาที (Henningfield et al., 1993) จากน้ันไปจับกับแอลฟา 4 เบตา 2 (alpha-4 beta-2 receptor; α4β2)
(Picciotto et al., 1998; Tapper et al., 2004) ซึ่งเปนตัวรับสัญญาณประสาทในสมองสวน ventral
tegmental area (VTA) สมองสวนน้ีจะสงสารสื่อประสารในรูปของโดปามีน (dopamine) ไปยังสมอง
สวน nucleus accumbens และ prefrontal cortex ทําใหสมองเพิ่มการหลังโดปามีนมากขึ้น สารโดปามีน
ทําใหรางกายเกิดความรูสึกเปนสุข ต่ืนตัว ลดความตึงเครียด ดังน้ันการเลิกสูบบุหร่ีในผู ที่เสพติดบุหร่ี
อยางมาก จะทําใหเกิดความรูสึกดานลบ เชน อารมณเศรา หงุดหงิด

2. ปจจัยดานจิตใจ
ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกวาการสูบบุหร่ีชวยลดความเครียด ผอนคลายความวิตกกังวล ทํา

ใหมีสมาธิในการเรียนหรือการทํางาน

3. ปจจัยดานสังคม
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตอพฤติกรรมการสูบหรือการเลิกสูบบุหร่ี มนุษยน้ันมี

พื้นฐานตองการการยอมรับจากสังคม (O’Brien, 2003) ถาผูสูบบุหร่ีอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคนสูบบุหร่ี ไม
วาจะเปนที่บานหรือที่ทํางาน ผูสูบบุหร่ีเหลาน้ีโอกาสสูงที่จะเลิกบุหร่ีไดยากหรือเมื่อเลิกสูบแลวก็จะ
หวนกลับมาสูบใหม
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นอกจากปจจัยขางตน การควบคุมการทํางานของสมองสวนที่ทําหนาที่รับรูอารมณและ
ความสุข (the brain reward system) มีกลไกการทํางานแบบควบคุมซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ
นอกจากน้ี มีปจจัยภายนอก เชน ปจจัยจากสิ่งแวดลอม ความเครียด ที่มีสวนในการเกิดพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกเปนบุคลิกภาพที่แตกตางกันของแตละบุคคล พันธุกรรมก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีสวนใน
การควบคุมกลไกดังกลาวดวย ดังแสดงในรูปที่ 1

รูป 1 แสดงปจจัยที่มีผลตอการเกิดวงจรการเสพติด
(แหลงที่มา Koob, 2004)
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การวินิจฉัยการเสพติด
การวินิจฉัยการเสพติดน้ันโดยทั่วไปมีเกณฑที่ใช 2 รูปแบบคือ Diagnostic and Statistical

Manual-IV (DSM-IV) (APA, 2000) และ ICD-10 ขององคการอนามัยโลก (WHO, 2007) สวนเกณฑที่
ใชอยางแพรหลายไดแก เกณฑในการวินิจฉัยการติดนิโคตินของ DSM-IV

เกณฑในการวินิจฉัยการติดนิโคติน มีดังน้ี
1. มีอาการด้ือยาและตองการนิโคตินในปริมาณที่มากขึ้น
2. มีอาการถอนนิโคติน
3. มีการใชนิโคตินในปริมาณที่มากขึ้นหรือใชในระยะเวลานานขึ้น
4. มีความตองการนิโคตินตอไปเร่ือยๆ หรือไมสามารถหยุดการไดรับสารนิโคตินได
5. มีการใชเวลาอยางมากไปกับกิจกรรม เพื่อใหไดเสพสารนิโคติน
6. มีการลดหรืองดเวนการทํากิจกรรมทางสังคมหรือการทํางาน เน่ืองจากการเสพนิโคติน
7. มีการใชสารนิโคตินตอ ถึงแมวาจะตระหนักปญหาตอทางรางกายและจิตใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือ
ในบางคร้ังจากการใชสารดังกลาว

และเมื่อผูสูบบุหร่ีสูบติดตอกันมานานแลวหยุดการสูบบุหร่ี ระดับนิโคตินในรางกายจะลดลง
จะทําใหเกิดอารมณเศรา หงุดหงิด หรือที่เรียกวาอาการถอนนิโคตินซึ่งทําใหผูสูบหันกลับมาสูบอีกเพื่อ
บรรเทาอาการดังกลาว

เกณฑในการวินิจฉัยอาการถอนนิโคติน (DSM IV) ไดแก
1. การใชนิโคตินทุกวันติดตอกันอยางนอย 2-3 สัปดาห
2. มีอาการดังตอไปน้ี 4 ขอ หรือมากกวา ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากหยุดหรือลดการใชนิโคติน

2.1 ซึมเศรา
2.2 นอนไมหลับ
2.3 หงุดหงิด อารมณเสีย
2.4 วิตกกังวล
2.5 ขาดสมาธิในการทํางาน
2.6 กระวนกระวาย
2.7 หัวใจเตนชาลง
2.8 มีความอยากอาหารมากขึ้นหรือมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น
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3. อาการที่เกิดขึ้นในขอ 2. ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การเขาสังคมและอาชีพ
อยางเห็นไดชัด
4. อาการที่เกิดขึ้นในขอ 2. ไมไดเกิดจากความเจ็บปวยอ่ืนๆของรางกายและไมไดเกิดจากความผิดปกติ
ของระบบประสาท

วิธีในการประเมินอาการติดนิโคตินในผูสูบบุหร่ี ไดแก Fagerström test for nicotine
dependence (Heatherton et al., 1991) ซึ่งมีประโยชนในการประเมินภาวะการติดนิโคตินและชวยแพทย
หรือเภสัชกรในการใหยาเพื่อลดอาการขาดนิโคติน โดยแบบทดสอบที่ใชจะมีทั้งสิ้น 6 คําถาม ซึ่ง
คะแนนที่ไดจะเปนตัวบงชี้ระดับการติดนิโคตินและสามารถนํามาพยากรณความลมเหลวในการเลิกสูบ
บุหร่ีได ดังแสดงในตารางที่ 1

ตาราง 1 การประเมินการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ี (Fagerström test for nicotine dependence; FTND)

คําถาม                                                                  คําตอบ                                         คะแนน
สูบบุหร่ีมวนแรกหลังต่ืนนอน                         ภายใน 5 นาที 3
นานเทาใด 6-30 นาที 2

31- 60 นาที 1

รูสึกลําบากหรือไมที่จะงดสูบ ใช 1
บุหร่ีในสถานที่หามสูบ เชน ไมใช 0
หองสมุด โรงภาพยนตร

บุหร่ีมวนใดที่งดยากที่สุด มวนที่สูบในตอนเชา 1
มวนใดก็ได 0

สูบบุหร่ีวันละกี่มวน นอยกวา 10 0
11-20 1
21-30                                                2

31 หรือมากกวา 3
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ตาราง 1 การประเมินการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ี (ตอ)

คําถาม                                                                  คําตอบ                                         คะแนน
สูบบุหร่ีบอยคร้ังระหวาง 2 ถึง 3 ใช 1

ชั่วโมงแรกหลังจากต่ืนนอนตอนเชา ไมใช 0
มากกวาชวงเวลาอ่ืนๆของวัน

แมวาเจ็บปวยตองนอนอยูบน                                 ใช 1
เตียงเกือบตลอดเวลา แตก็ยังคงสูบบุหร่ี ไมใช 0

การใหคะแนน
0 ถึง 2 มีความตองการนิโคตินระดับตํ่ามาก
3 ถึง 4 มีความตองการนิโคตินระดับตํ่า
5 มีความตองการนิโคตินระดับปานกลาง
6 ถึง 7 มีความตองการนิโคตินระดับสูง
มากกวา 8 มีความตองการนิโคตินระดับสูงมาก

วิธีการตางๆในการชวยเลิกสูบบุหร่ี
การสูบบุหร่ีสงผลตอรางกายในหลายระบบ ถึงแมจะทราบดีวาการเลิกสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่มี

ประโยชน แตการเลิกบุหร่ีไมงายสําหรับคนที่มีภาวะการเสพติดบุหร่ี ผูสูบบุหร่ีที่เลิกบุหร่ีดวยตนเอง
โดยไมไดรับคําปรึกษาจากหนวยงานใดๆสวนใหญเลิกสูบบุหร่ีไดนาน 6 ถึง 12 เดือน เพียงรอยละ 3 ถึง
5 เทาน้ัน (Hughes et al., 2004) การศึกษาจํานวนมากไดเสนอวิธีการตางๆในการชวยเลิกสูบบุหร่ี สรุป
วิธีหลักๆ แบงออกได 3 กลุม ดังน้ี
1. การรักษาโดยไมใชยา มีหลายแนวทางดังน้ี

การใหคําแนะนํา เชน 5A’s, 3A’s
การใหคําแนะนํารายบุคคลและแบบกลุม
การใหคําแนะนําทางโทรศัพท
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2. การใชยาชวยเลิกบุหร่ี ในปจจุบันยาที่ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยามี 2 ประเภทหลัก
ไดแก

2.1 ยาที่ใหนิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy; NRT) (Frishman et al., 2006) มี
หลายรูปแบบ ดังน้ี

แผนปดผิวหนังนิโคติน ขนาดยาเร่ิมตน 21 ถึง 42 มิลลิกรัมตอวัน ขอหามใชในผูที่มีอาการแพ
อาการไมพึงประสงคอาจเกิดการระคายผิวหนัง นอนไมหลับ

หมากฝร่ัง 8 ถึง 10 ชิ้น ขนาด 2 ถึง 4 มิลลิกรัมตอวัน อาการไมพึงประสงคอาจเกิดการระคาย
เคืองในชองปาก ปวดขากรรไกร สะอึก

ยาพน ขนาดยา 4 ถึง 6 คร้ังตอวัน อาการไมพึงประสงคอาจเกิดการระคายเคืองในชองปาก
อาการไอ

ยาอม ขนาดยา 9 ถึง 20 เม็ดตอวัน
ระยะเวลาในการใชยาที่ใหนิโคตินทดแทนสามารถใชไดนาน 8 ถึง 12 สัปดาห และอาจใชติดตอกันได
นานกวา 6 เดือน เพื่อปองกันการกลับมาสูบใหม

2.2 ยาที่ไมใชนิโคตินทดแทน (Non-nicotine products) ยาชวยเลิกบุหร่ีที่เปนยาอันดับแรก
ไดแก Varenicline (Champix®) และ Bupropion (Zyban®)

Bupropion (Zyban®) เปนยาที่ออกฤทธิ์นาน ขนาดที่ใช 150 มิลลิกรัมตอวัน ใน 3 วันแรก
หลังจากน้ันเพิ่มขนาดยาเปน 300 มิลลิกรัมตอวัน นาน 8 สัปดาห และอาจใชติดตอกันไดนานกวา 6
เดือน เพื่อปองกันการกลับมาสูบใหม ขอหามในผูที่มีประวัติเปนโรคลมชัก

Varenicline (Champix®) ขนาดที่ใช 0.5 มิลลิกรัมตอวัน ใน 3 วันแรก และเพิ่มเปนวันละ 2
คร้ัง ติดตอกัน 4 วัน หลังจากน้ันเพิ่มขนาดยาเปน 1 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง นาน 12 สัปดาห และอาจใช
ตอเน่ืองไดถึง 24 สัปดาห เพื่อปองกันการกลับมาสูบใหม อาการไมพึงประสงค ไดแก อาการคลื่นไส
อาเจียน นอนไมหลับ

3. การรักษารวมกันระหวางการใหคําแนะนําและการใชยา
การใหคําแนะนําพรอมๆไปกับการประคับประคองใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปกับ

การใชยา การศึกษาจํานวนมากใหความเห็นวาวิธีดังกลาวเปนวิธีที่ชวยผูตองการเลิกสูบบุหร่ีไดดีกวา
การใหคําแนะนําหรือการใหยาเพียงอยางเดียว (West et al., 2000; Fiore et al., 2008)
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การใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีดวยวิธี 5A’s
การชวยเลิกสูบบุหร่ีมีหลายวิธี แนวทาง 5A’s ซึ่งเปนวิธีที่ใชอยางแพรหลาย (Fiore, 2000) มี

ขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 2

ตาราง 2 ขั้นตอนในการใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีดวยวิธี 5A’s

ขั้นตอน วิธีการ
ซักประวัติการสูบบุหร่ี                ซักประวัติการสูบบุหร่ีเปนขั้นตอนแรกเพื่อคนหาผูที่สูบบุหร่ีและทํา

ใหทราบขอมูลการสูบบุหร่ีรวมทั้งบันทึกประวัติการสูบบุหร่ีของ
ผูปวย เพื่อใหทราบสถานะการสูบบุหร่ี ไดแก กําลังสูบ เคยสูบแลวเลิก
หรือไมเคยสูบมากอน

แนะนําและชักจูงใหเลิก             โดยเชื่อมโยงกับลักษณะที่แตกตางของกลุมคนสูบบุหร่ี ยกตัวอยางที่ชี้
สูบบุหร่ี                                       ชัดเปนรูปธรรมเพื่อใหผูสูบบุหร่ีเห็นชัดเจน เชน ทันตแพทยควรชี้แจง

ใหเห็นผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพชองปากโดยดูจากคราบจุลินทรีย
หรือคราบบุหร่ีที่เกาะสะสมบนตัวฟน กลิ่นปาก เหงือกรน ฟนโยก
กระดูกเบาฟนละลาย เปนตน

การประเมินภาวะ                       โดยการประเมินผูสูบบุหร่ีในเร่ืองประวัติการสูบ การเสพติดบุหร่ี
การสูบบุหร่ีและ                          สภาพแวดลอมที่อาจเปนอุปสรรคตอการเลิกบุหร่ี การติดนิโคติน
การเสพติดบุหร่ี                           และความพรอมที่จะเลิกบุหร่ีและกระตุนใหผูที่ยังไมคิดจะเลิก

ใหลองเลิกหรือเร่ิมคิดจะเลิก ดังน้ันผูใหคําแนะนําควรซักประวัติ
และหาสาเหตุของการติดบุหร่ีใหไดมากที่สุด เพื่อจะไดหาแนวทาง
ที่เหมาะสมกับตัวผูสูบบุหร่ีเอง
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ตาราง 2 ขั้นตอนในการใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีดวยวิธี 5A’s (ตอ)

ขั้นตอน                                                                                   วิธีการ
แนะนําวิธีการเลิกบุหร่ี ชวยวางแผนการเลิกบุหร่ี ไดแก การกําหนดวันเลิกบุหร่ี
ในผูปวยที่ตองการเลิก                 และเสนอทางเลือกในการบรรเทาอาการ

ติดตามและใหความ                    ติดตามและใหความชวยเหลืออยางตอเน่ือง ควรมีการติดตามผลเปน
ชวยเหลืออยางตอเน่ือง               ระยะๆ โดยเฉพาะชวง 8 วันแรก ภายหลังการหยุดสูบบุหร่ี จะมีอัตรา

การกลับไปสูบบุหร่ีสูงที่สุด (Hughes et al., 2004) หลังจากน้ันติดตาม
ผลอยางนอย 6 เดือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

การศึกษาประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีโดยวิธี 5A’s ในคลินิกระดับปฐมภูมิ
ของประเทศชิลี มีผูรวมการศึกษาทั้งสิ้น 773 คน โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาสูบ
และความรูทั่วไป การประเมินระดับการติดนิโคติน และประเมินระยะความพรอมในการเลิกบุหร่ี
(Prochaska and DiClemente, 1983) แบงผูรวมการศึกษาออกเปน 3 กลุม โดยกลุมศึกษาไดรับคําแนะนํา
ตามแนวทาง 5A’s สวนกลุมควบคุม 2 กลุม ไดรับความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับบุหร่ีตอสุขภาพรางกาย
ระยะเวลาในการใหคําแนะนําทั้งสองรูปแบบ ประมาณ 12 ถึง 15 นาที ทําการติดตามผลที่เวลา 18 เดือน
พบกลุมศึกษามีอัตราการเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมมีอัตราการเลิกสูบบุหร่ีรอย
ละ 7.8 และรอยละ 14.6 ตามลําดับ (Puschel et al., 2008)

การประเมินความพรอมในการเลิกบุหร่ีน้ันมีความสําคัญ (Prochaska and DiClemente, 1983)
เน่ืองจากการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ซับซอน เปนภาวะเร้ือรังและความพยายามในการเลิกบุหร่ีอาจ
ลมเหลวไดหลายคร้ัง (Fiore, 2000) ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ี แบงออกเปน 6 ระยะ ดังน้ี
1. ยังไมคิดที่จะเลิก เปนระยะที่ผูสูบบุหร่ียังไมคิดอยากจะเลิกสูบบุหร่ีในตอนน้ี ไมสนใจที่จะรับการให
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําใดๆ และไมคิดวาพฤติกรรมน้ันเปนปญหา ไมไดคิดจะเลิกในอีก 6 เดือน
ขางหนา ในขั้นตอนน้ีผูใหคําแนะนําควรมุงประเด็นไปที่การชักจูงใหคิดถึงการเลิกบุหร่ี
2. คิดที่จะเลิก เปนระยะที่ผูสูบบุหร่ีคิดอยากจะเลิกบุหร่ีภายใน 6 เดือนขางหนา มีความตระหนักใน
ผลเสียและเร่ิมคิดวาการสูบบุหร่ีเปนปญหา แตยังเปนระยะที่ไมมีความมั่นใจ ไมแนใจ ผูใหคําแนะนํา
ควรสนับสนุนโดยใชหลักเหตุและผล
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3. เตรียมที่จะเลิก เปนระยะที่ผูสูบไดตัดสินใจและเตรียมพรอม หรือมีการใหคํามั่นในการที่จะเลิกบุหร่ี
ภายใน 30 วันขางหนา ผูใหคําแนะนําตองหากลยุทธที่จะใหความชวยเหลือ
4. ระยะพรอมที่จะเลิก เปนระยะที่ผูสูบลงมือดําเนินการเพื่อเลิกบุหร่ี ผูใหคําแนะนําก็ชวยแนะนําวิธีการ
ตางๆรวมทั้งใหกําลังใจ
5. ระยะคงสภาพ เปนระยะที่ผูสูบสามารถเลิกสูบบุหร่ีได แตควรนัดผูปวยมาเปนระยะเพื่อปองกันก าร
กลับไปสูบใหม
6. กลับมาสูบใหม ผูใหคําแนะนําควรประเมินหาสาเหตุสิ่งที่เปนตัวกระตุนการกลับมาสูบใหม ควรให
กําลังใจในการเลิกสูบบุหร่ีคร้ังตอไป

ในระยะ 2 สัปดาหแรก ของการเลิกสูบบุหร่ีเปนชวงเวลาที่สําคัญ อาการถอนนิโคตินจะรุนแรง
ที่สุดภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังการหยุดสูบบุหร่ี สวนใหญคนที่สูบบุหร่ีมักจะลมเลิกความต้ังใจและหัน
กลับมาสูบบุหร่ีภายใน 8 วัน หลังจากเลิกสูบเน่ืองจากไมสามารถทนกับอาการถอนนิโคตินที่เกิดขึ้นได
(Hughes et al., 2004) ดังน้ันการหยุดสูบบุหร่ีจึงตองอาศัยพฤติกรรมบําบัดและความต้ังใจอยางแนวแน
เพื่อจะไดเลิกสูบบุหร่ีอยางถาวร

อยางไรก็ตามการทราบสถานะการสูบบุหร่ียังไมมีความชัดเจน หลายการศึกษามีความเห็นวา
การรายงานพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยผูสูบเองมีความนาเชื่อถือตํ่า เน่ืองจากสวนใหญผูสูบบุหร่ีมี
แนวโนมที่จะรายงานการสูบบุหร่ีของตนเองตํ่ากวาความเปนจริง (Sillett, 1978) ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
ปจจัยหลายอยาง เชน การนับจํานวนผิดทั้งต้ังใจและไมต้ังใจ ผูสูบบุหร่ีตองการปฏิเสธหรือมีความอายที่
จะแจงจํานวนที่แทจริง (Caraballo et al., 2004)

การตรวจสอบสถานะการสูบบุหร่ี
การวัดระดับของการสูบบุหร่ี สามารถทําไดโดยการวัดจากสารในควันบุหร่ี ไดแก นิโคติน

ไทโอไซยาเนท (thiocyanate) คารบอนโมนอกไซด และสารที่ไดจากการสลายนิโคติน ไดแก โคตินิน
(Jarvis et al., 1987) ซึ่งการวัดระดับคารบอนโมนอกไซดและไทโอไซยาเนทน้ันเปนวิธีการที่งาย แต
อาจจะมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอระดับคารบอนโมนอกไซดและไทโอไซยาเนทได เชน อาหาร ชวงเวลา
กิจกรรมภายในแตละชวงเวลา หรือการไดรับมลภาวะจากอากาศ เปนตน (Sepkovic and Haley, 1985)
สวนนิโคตินน้ันมีคาคร่ึงชีวิตสั้น ประมาณ 2 ชั่วโมง (Gilbert, 1993) ทําใหมีขอจํากัดในการนํามา
ประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จึงมีการใชโคตินินซึ่งเปนสารหลัก ที่ไดจากการเผาผลาญนิโคติน พบ
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ไดในเลือด ปสสาวะ และนํ้าลาย มีคาคร่ึงชีวิตที่ยาวนานกวา อยูในชวง 15 ถึง 40 ชั่วโมง (Wagenknecht
et al., 1990) และมีความจําเพาะตอนิโคติน เปนตัวบงชี้ระดับของนิโคตินในรางกาย การใชโคตินินจะ
ลดอิทธิพลของปจจัยอ่ืนตอการแปลผล เชน อาหาร ที่ รับประทานหรือสิ่งแวดลอม ระดับของ
โคตินินภายในรางกายน้ัน มีคาที่เปลี่ยนไปเพียงรอยละ 15 ถึง 20 ในหน่ึงวัน (Benowitz et al., 1983)
การวัดระดับโคตินินเปนวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการตรวจสอบระดับนิโคตินในรางกาย (Haley et al.,
1983) แตอยางไรก็ตาม ในอดีตการวัดระดับโคตินินมีคาใชจายสูงและมีความไมสะดวกในการสง
ตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ ซึ่ งเทคนิคที่ใชในการวัดระดับโคตินินมีหลายวิธี  ไดแก วิธีแกส
โครมาโตกราฟ (gas chromatography) (Knight et al., 1985) วิธีไฮดเพอรฟอมานซลิควิดโครมาโตกราฟ
(high-performance liquid chromatography) (Watson, 1977) วิธีคัลเลอรริเมทริกซเอสเสส (colorimetric
assays) (Byrd et al., 1994) และวิธีที่นิยมใชไดแก วิธีอิมมูโนเอสเสส (immunoassays) ซึ่งมีความ
ซับซอนนอยกวา ราคาถูกกวา (Gilbert, 1993) นอกจากการใชระดับโคตินินเปนตัวบอกสถานะการสูบ
บุหร่ี จากคาคร่ึงชีวิตที่ยาวนานกวานิโคติน ทําใหสามารถใชโคตินินเปนตัวบงชี้ กรณีผูที่เลิกสูบบุหร่ี
หวนกลับมาสูบบุหร่ีในระยะ 2 ถึง 3 วันแรกได (Binnie et al., 2004)

จากการศึกษาพบวาการวัดระดับโคตินินในนํ้าลายและในปสสาวะ มีความไว (sensitivity) และ
ความจําเพาะ (specificity) ที่ใกลเคียงกัน (Montalto and Wells, 2007) แตในทางคลินิก การวัดระดับ
โคตินินในนํ้าลายมีขอดีกวาการวัดระดับโคตินินในปสสาวะ ในแงของความสะดวกและการแปลผลที่
งายกวา การวัดระดับโคตินินในนํ้าลายน้ัน ทําไดโดยการใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายสําเร็จรูป
(saliva NicAlert test strip) ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบเซมิควอนติเททีฟ เอนไซมลิงค อิมมูโนเอสเสส
(semi-quantitative, enzyme-linked, immunoassay method) ผลิตโดยบริษัท Nymox

แผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย แบงออกไดทั้งหมด 7 ระดับ ในแตละระดับแสดงถึงปริมาณ
ของโคตินินในนํ้าลาย สามารถแปลผลเทียบกับสถานะการสูบบุหร่ี ในการอานคาจะอานไดต้ังแต ระดับ
0 ถึง 6 ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 3 เชน หมายเลข 0 แสดงระดับโคตินินในนํ้าลาย 0 ถึง 10
นาโนกรัมตอมิลลิลิตร เทียบเทากับผูไมสูบบุหร่ี จนถึงระดับ 6 (ระดับโคตินินในนํ้าลาย มากกวา 2000
นาโนกรัมตอมิลลิลิตร)
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รูป 2 ชุดวัดระดับโคตินินในนํ้าลายจากบริษัท Nymox
(แหลงที่มา: ภาพจัดทําขึ้นเอง)

ตาราง 3 ระดับของโคตินินในแผนทดสอบ

ระดับในแผนทดสอบ                           ระดับของโคตินิน สถานะการสูบบุหร่ี
(นาโนกรัมตอมิลลิลิตร)

0                                                                    1 ถึง 10 ผูไมสูบบุหร่ี
1 10 ถึง 30 สูบบุหร่ีหรือเปนผูที่ไดรับ

ควันบุหร่ีจากสิ่งแวดลอม
2 30 ถึง 100 ผูสูบบุหร่ี
3 100 ถึง 200 ผูสูบบุหร่ี
4 200 ถึง 500 ผูสูบบุหร่ี
5 500 ถึง 2000 ผูสูบบุหร่ี
6 มากกวา 2000 ผูสูบบุหร่ี
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การตรวจสอบสถานะการสูบบุหร่ีโดยเปรียบเทียบในแตละการศึกษา
การศึกษาสถานะการสูบบุหร่ี โดยเปรียบเทียบระดับโคตินิน คารบอกซีฮีโมโกลบินและ

ไทโอไซยาเนทในเลือด จากผูรวมการศึกษา 368 คน เปนผูสูบบุหร่ี 187 คน ไมสูบบุหร่ี 181 คน โดย
เฉลี่ยสูบบุหร่ีจํานวน 22.8±12.5 มวนตอวัน ใชวิธีการวัด ดังน้ี การวัดระดับไทโอไซยาเนท ดวยวิธี
คัลเลอรริเมตริกซโครมาโตกราฟ (colorimetrically/ion-exchange chromatography) การวัดระดับ
คารบอกซีฮีโมโกลบิน ดวยวิธีออโตเมทสเปคโทรโฟโตเมทริกซ (automated spectrophotometric) และ
การวัดระดับโคตินิน ดวยวิธีแกสโครมาโตกราฟ ผลการศึกษาพบวาการวัดระดับโคตินินมี
ประสิทธิภาพสูงกวาวิธีอ่ืนๆ โดยมีความไวรอยละ 98 ขณะที่คารบอกซีฮีโมโกลบินและไทโอไซยาเนท
มีความไวรอยละ 94 และ 80 ตามลําดับ ทั้ง 3 วิธีมีคาความจําเพาะรอยละ 95 (Pojer et al., 1984)
สอดคลองกับการศึกษาที่เปรียบเทียบการวัดระดับนิโคติน โคตินิน ไทโอไซยาเนท ทั้งในเลือดและ
ปสสาวะ รวมถึงการวัดระดับคารบอกซีฮีโมโกลบินและคารบอนโมนอกไซด ในผูรวมการศึกษา 236
คน พบวาการวัดระดับโคตินินจากเลือดและปสสาวะมีประสิทธิภาพสูงสุด (Muranaka et al., 1988)

การศึกษาสถานะการสูบบุหร่ี โดยเทียบระหวางการใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายของ
บริษัท Nymox กับการวัดโคตินินในปสสาวะ ดวยวิธีลิควิดโครมาโตกราฟ/ แมสสเปคโทรเมทรี (liquid
chromatography/mass spectrometry; LC/MS) ซึ่งเปนวิธีที่ยอมรับวาเปนมาตรฐาน (gold standard) ในผู
รวมการศึกษา 167 คน อายุเฉลี่ย 42.1 ป มีการบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชนิดของบุหร่ีที่สูบ การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ จํานวนบุหร่ีที่สูบในแตละวัน รวมถึงการไดรับควัน
บุหร่ีจากสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาพบวา การใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายใหคาความไวรอยละ 99
ความจําเพาะรอยละ 96 เมื่อเทียบกับการวัดระดับโคตินินในปสสาวะ (Montalto and Wells, 2007)

การศึกษาสถานะการสูบบุหร่ี ในผูรวมการศึกษาจํานวน 49 คน มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 24 คน ที่
สูบบุหร่ีอยางนอย 5 มวนตอวัน เปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ทําการวัดระดับคารบอนโมนอกไซดเทียบ
กับการใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายของบริษัท Nymox พบวาการใชแผนวัดระดับโคตินินใน
นํ้าลายใหคาความไวรอยละ 100 และความจําเพาะรอยละ 96 ซึ่งใกลเคียงกับการวัดระดับ
คารบอนโมนอกไซด (Marrone et al., 2010)

วิธีการที่นํามาใชในการประเมินสถานะการสูบบุหร่ี แตละวิธีมีทั้งขอดี ขอดอยที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวัด และผูสูบบุหร่ีก็มีพฤติกรรมการสูบที่แตกตางกันไป แตในปจจุบัน
การใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายใหผลนาเชื่อถือ สะดวกตอการใชงาน จึงถือเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ที่สามารถนํามาใชในการศึกษา
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บทบาทของทันตแพทยตอการเลิกบุหร่ี
ทันตแพทยเปนบุคลากรทางสาธารณสุขอีกสาขาหน่ึง ที่สามารถชวยแนะนําใหผูปวยเลิกบุหร่ี

ไดดีเทากับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เชน แพทย พยาบาล (Cohen et al., 1989)
การใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ี โดยทันตแพทยน้ันมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับคําแนะนํา

จากแพทย (Warnakulasuriya, 2002; Dyer and Robinson, 2006) ขอดีของการที่ทันตแพทยเปนผูให
คําแนะนํา เชน ทันตแพทยสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีไดในขณะที่ทําการรักษา ชี้ใหเห็นผล
ของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรม คือ การมีกลิ่นปาก มีคราบบุหร่ีติดบนตัวฟน การมีโรค
ปริทันตอักเสบ กระดูกละลาย ฟนโยก เปนตน นอกจากน้ีทันตแพทยยังมีโอกาสพบผูสูบบุหร่ีที่ยังไมได
ปวยดวยโรคทางระบบมากกวาวิชาชีพอ่ืน เน่ืองจากผูสูบบุหร่ีสวนมากมีความจําเปนที่จะตองมารับ
บริการทางทันตกรรมอยูเสมอ

การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีโดยทันตแพทย ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูปวย
พบวารอยละ 73 ของผูปวย เชื่อวาทันตแพทยสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีได และรอยละ
61 คาดหวังวาทันตแพทยจะซักถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี (Rikard-Bell et al., 2003)
สอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี พบวารอยละ 58.5 ของผูปวยเชื่อวาทันตแพทยของตนเองจะสามารถ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ี (Campbell et al., 1999)

มีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาทันตแพทยและทันตบุคลากรมีบทบาทสําคัญในการแนะนําให
ผูปวยเลิกบุหร่ีได เชน การศึกษาเพื่อประเมินผลการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีโดยทันตแพทย 50 คน ที่
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการใหคําแนะนําการเลิกบุหร่ี ดวยแนวทางในการใหคําแนะนําทั้งหมด 4
ขั้นตอน ไดแก การซักประวัติการสูบบุหร่ี  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับโทษของบุหร่ี การกําหนดวันที่จะ
เลิก และการติดตามผลผูปวย โดยแบงผูรวมการศึกษาออกเปน 4 กลุม โดยกลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม
ทันตแพทยจะแจกเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีใหกับผูปวยพรอมกับใหคําแนะนํา กลุมที่ 2
ทันตแพทยจะแจกเอกสารรวมกับใหคําแนะนําและแจกหมากฝร่ังนิโคติน กลุมที่ 3 ทันตแพทยจะแจก
เอกสารใหคําแนะนําและมีการเตือนผูปวยเปนระยะ กลุมที่ 4 ทันตแพทยจะแจกเอกสาร ใหคําแนะนํา
รวมถึงแจกหมากฝร่ังนิโคติน และมีการเตือนผูปวยเปนระยะๆ ทําการติดตามผลเปนเวลา 1 ป ผล
การศึกษา พบวาผูปวยมีอัตราการเลิกบุหร่ี กลุมที่ 1 รอยละ 7.7 กลุมที่ 2 รอยละ 16.3  กลุมที่ 3 รอยละ
8.6  และกลุมที่ 4 รอยละ 16.9 (Cohen et al., 1989)

การศึกษาเพื่อประเมินผลของการเลิกสูบบุหร่ีตอโรคปริทันตอักเสบเร้ือรัง ในผูสูบบุหร่ีจํานวน
49 คน ซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง และไดรับการ
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รักษาทางปริทันตเบื้องตน ผูรวมการศึกษาจะไดรับคําแนะนําในการดูแลอนามัยชองปากรวมกับการขูด
หินนํ้าลายและเกลารากฟน อีกทั้งไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีและแนะนําการใชผลิตภัณฑชวยเลิก
บุหร่ี ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 12 เดือน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางจํานวนผูเลิกและ
ไมเลิกสูบบุหร่ี เน่ืองจากมีผูเลิกไดจํานวน 10 รายและอีก 10 รายยังคงสูบตอเน่ือง สวนผลที่มีตอสภาวะ
ปริทันตพบวาผู เลิกสูบบุหร่ีมีรองลึกปริทันตภายหลังการรักษา ลดลงมากกวาผูที่ยังคงสูบบุหร่ี
(Preshaw et al., 2005)

การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใหคําแนะนําการเลิกสูบบุหร่ีโดยทันตแพทย ในผู
สูบบุหร่ีที่เปนโรคปริทันตอักเสบจํานวน 164 คน อายุเฉลี่ย 16 ถึง 60 ป สูบบุหร่ีมากกวา 5 มวนตอวัน
ขึ้นไป แบงผูปวยออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลองไดรับคําแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ี ระยะเวลา 4 ถึง 6
นาที สวนกลุมควบคุมจะไมไดรับคําแนะนําใดๆ ผูรวมการศึกษาทุกคนจะไดรับการใหคําแนะนําในการ
ดูแลสุขภาพชองปากรวมทั้งการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน พบวามีการสูบบุหร่ีลดลงอยางนอย
คร่ึงหน่ึงในกลุมทดลองเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (Macgregor, 1996)

การศึกษาอัตราการเลิกบุหร่ีในผูปวยโรคปริทันตอักเสบเร้ือรัง จํานวน 49 คน ซึ่งไดรับคําแนะ
เกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีโดยทันตาภิบาล ซึ่งผานการอบรมการใหคําปรึกษาการเลิกบุหร่ี ผูปวยจะไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีต้ังแตคร้ังแรกที่มารับการรักษา และจะไดรับคําแนะนําซ้ําอีกในแตละ
คร้ังที่มารับการรักษา ประมาณ 4 ถึง 6 คร้ัง เปนระยะเวลา 10 ถึง 12 สัปดาห ติดตามผลการให
คําปรึกษาที่ระยะเวลา 1, 3, 6 และ 12 เดือน ผลการศึกษาพบวามีผูปวยสามารถเลิกบุหร่ีไดรอยละ 41
รอยละ 33 รอยละ 29 และรอยละ 25 ที่ระยะเวลา 1, 3, 6 และ 12 เดือนตามลําดับ (Nasry et al., 2006)

การศึกษาการใหคําแนะนําการเลิกบุหร่ีโดยบุคลากรทางทันตกรรมซึ่งประกอบดวยทันตแพทย
72 คน ทันตาภิบาล 31 คน และเจาหนาที่ทันตกรรมปองกัน 50 คน พบวาโดยทั่วไปทันตาภิบาลและ
เจาหนาที่ทันตกรรมปองกันจะใหคําแนะนําการเลิกบุหร่ีมากกวาเมื่อเทียบกับทันตแพทย แตเมื่อผูปวยมี
อาการแสดงในชองปากเน่ืองจากการไดรับการระคายเคืองจากความรอนและสารจากควันบุหร่ี
ทันตแพทยจะเปนผูใหคําแนะนํามากกวา ดังน้ันการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีจึงสามารถทําได
โดยบุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับ (Rosseel et al., 2009)

การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี ในผูปวยโรคปริทันต
จํานวน 72 คน สูบบุหร่ีมากกวา 5 มวนตอวันขึ้นไป โดยกลุมศึกษาไดรับคําแนะนําใหเลิกบุหร่ี
ระยะเวลา 4 ถึง 6 นาที สวนกลุมควบคุมไดรับคําแนะนําทั่วไป ติดตามผล 3 เดือน และ 6 เดือน พบวา
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กลุมศึกษาเลิกบุหร่ีไดรอยละ 37 และ 40 กลุมควบคุมเลิกบุหร่ีไดรอยละ 2.7 และ 5.4 (Kudngaongarm,
2002)

ถึงแมวาทันตแพทยทุกคนจะมีความรู ความเขาใจวาการสูบบุหร่ีมีผลเสียตอสุขภาพชองปาก
และมีผลตอการเกิดโรคปริทันตอักเสบ แตอยางไรก็ตามการใหคําแนะนําการเลิกบุหร่ีใ นผูปวยทาง
ทันตกรรมไมไดถูกนํามาปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ (Vogt et al., 2005, Dolan et al., 1997, Watt et al.,
2004) อุปสรรคสําคัญ ไดแก การไมมีประสบการณ และขาดการฝกอบรม (Thy et al., 2007) ไมมีเวลา
และงบประมาณ (Chestnutt and Binnie, 1995;  Watt et al., 2004; Dalia et al., 2007)


