
บทท่ี 3

วิธีการวิจัย

รูปแบบและแนวทางการศึกษาวิจัย

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบการทดลอง โดยเก็บขอมูล ดังน้ี การตรวจทางคลินิก การเก็บ
ขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลการสูบบุหร่ี และการวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย

1. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง (sample selection)

กลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีคัดเลือกจากผูที่มีสัญชาติไทย ไมจํากัดเพศ มีคุณสมบัติตามเกณฑ
และยินดีเขารวมโครงการวิจัย โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย

1. ผูปวยโรคปริทันตที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
2. ผูปวยที่มาขอคําปรึกษาในการเลิกบุหร่ีที่คลินิกเภสัชอาสาพาเลิกบุหร่ี คณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและไดรับคําแนะนําใหมารับบริการที่คณะทันตแพทยศาสตร

เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการศึกษา (Inclusion criterias) มีดังน้ี
1. ผูสูบบุหร่ีเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 20 ป ขึ้นไป
2. สูบบุหร่ีมากกวา 5 มวนตอวัน (Janz et al., 1987)
3. ใหความยินยอมที่จะมารับการใหคําปรึกษาและ เก็บขอมูล ที่คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยในคร้ังน้ีใหผูเขารวมวิจัยไดรับทราบ พรอมกับใหลง
ลายมือชื่อยินยอมเขารวมการวิจัย (ภาคผนวก ค) ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองเชิง
จริยธรรมในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากศึกษา (Exclusion criteria) มีดังน้ี
1. ผูปวยที่มีโรคภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
2. ผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมไมได (uncontrolled diabetes mellitus)
3. ความดันโลหิตสูงที่ไมสามารถควบคุมได (uncontrolled hypertension)
4. ผูปวยที่มีอาการกลามเน้ือหัวใจตายภายใน 6 เดือน
5. ผูปวยที่กําลังรักษาโรคมะเร็ง
6. ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวามีปญหาสุขภาพจิต
7. ผูปวยที่ติดแอลกอฮอล
8. กําลังอยูระหวางการต้ังครรภในขณะทําการศึกษา
9. ผูที่ใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ เชน ไปป ซิการ เคี้ยวใบยาสูบ บารากู
10. ผูปวยที่กําลังอยูในระหวางการใชผลิตภัณฑชวยเลิกบุหร่ี เชน หมากฝร่ังนิโคติน แผนแปะ

นิโคติน หรือยาชวยเลิกบุหร่ีอ่ืนๆ
11. ในกรณีที่ผูรวมการศึกษามีความประสงคที่จะเลิกบุหร่ีดวยการใชยาชวยเลิกบุหร่ี หรือผูที่

ลดหรือเลิกการสูบบุหร่ีแลวมีอาการถอนยาอยางรุนแรงมีความประสงคจะใชยาชวยเลิกบุหร่ี ผูวิจัยจะ
ทําการสงตอผู รวมวิ จัยไปรับคําแนะนําที่ คลิ นิก เภสัชอาสาพาเลิกบุห ร่ี  คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดจากการศึกษาน้ี คํานวณไดจากสูตรการคํานวณ

n =
[ ]

โดยใชขอมูลจากการศึกษาของ Kudngaongarm, 2002 นํามาคํานวณขนาดหาของกลุมตัวอยางดังน้ี

 = คาความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
p1 = คาสัดสวนของกลุมควบคุมที่สูบบุหร่ี = 35/56 = 0.625
p2 = คาสัดสวนของกลุมควบคุมที่เลิกสูบบุหร่ี = 2/16 = 0.125
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q1 = คาสัดสวนของกลุมศึกษาที่สูบบุหร่ี = 21/56 = 0.375
q2 = คาสัดสวนของกลุมศึกษาที่เลิกสูบบุหร่ี = 14/16 = 0.875
อํานาจการทดสอบ 95% , Zβ = Z0.95 = 1.64
ระดับนัยสําคัญ 5% การทดสอบสองทาง α = 0.975, Z (0.05) = 1.96δ = p1-p2

นํามาแทนคาในสูตรจะไดขนาดของแตละกลุมอยางนอยเทากับ 22 คน
ดังน้ัน การศึกษาน้ีควรมีผูรวมการศึกษาไมนอยกวา 44 คน

การศึกษาน้ีคัดเลือกอาสาสมัครที่ผ านเกณฑคัดเลือกผูปวยที่มา รับบริการที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การเก็บขอมูลเร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 12 เดือน ไดจํานวนผูรวมการศึกษา 77 คน

3. การขออนุมัติการรับรองจากคณะกรรมการพิทักษสิทธ
เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการศึกษาที่ทําในมนุษย การวิจัยในคร้ังน้ีไดรับคํารับรองจาก

คณะกรรมการพิทักษสิทธสวัสดิภาพและปองกันอันตรายของผูถูกวิจัย จากคณะ ทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับการอนุมัติจากคณะทันตแพทยศาสตรในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
(ภาคผนวก จ)

4. การซักประวัติและการสัมภาษณขอมูลผูรวมวิจัย

ผูปวยทุกคนจะไดรับการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามขอมูลการสูบบุหร่ี โดยผูเขารวมวิจัย
ไดจัดทําแบบบันทึกขอมูลการสูบบุหร่ีซึ่งเปนแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี โดยแบง
ออกเปน 6 สวน แตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ภาคผนวก ก)

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา
สถานภาพ ขอมูลการสูบบุหร่ีของเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว
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ตอนที่ 2 ขอมูลการสูบบุหร่ีของผูรวมวิจัย ไดแกขอมูลเกี่ยวกับชนิดของยาสูบ ประวัติการใช
ยาสูบ ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี แรงจูงใจ รวมถึงประวัติการเคยเลิกสูบบุหร่ีและสาเหตุของการกลับมา
สูบใหม

ตอนที่ 3 การประเมินระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ี โดยใชแบบประเมินบันทึกผลใหคา
คะแนนระดับ 0 ถึง 10

ตอนที่ 4 การประเมินการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ีประกอบไปดวยคําถาม 6 ขอ

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

0 ถึง 2 มีความตองการนิโคตินระดับตํ่ามาก

3 ถึง 4 มีความตองการนิโคตินระดับตํ่า

5 มีความตองการนิโคตินระดับปานกลาง

6 ถึง 7 มีความตองการนิโคตินระดับสูง

8 เปนตนไป มีความตองการนิโคตินระดับสูงมาก

ตอนที่ 5 การวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย โดยใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย (NicAlert test
strip) ของบริษัท Nymox โดยผูรวมวิจัยบวนนํ้าลายลงในหลอดเก็บนํ้าลายประมาณคร่ึงหลอดทดลอง
นําแผนทดสอบวางบนบริเวณที่ขีดเสนประสีแดงซึ่งเปนบริเวณที่แหงและใชสําหรับการทดสอบ หยด
นํ้าลายจากหลอดเก็บนํ้าลายลงบริเวณปลายแผนทดสอบบริเวณลูกศรสีเขียวประมาณ 6 ถึง 8 หยด รอ
ประมาณ 30 นาที จนแถบสีฟาจางลงไป วิธีการแปลผล โดยการดูจากแถบสีแดงที่ขึ้นตําแหนงลางสุด
ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูป 3 การแปลผลจากแผนทดสอบระดับโคตินินในนํ้าลาย

จากภาพแสดงโคตินินในนํ้าลายที่ระดับ 1

(แหลงที่มา: ภาพจัดทําขึ้นเอง)

ตอนที่ 6 แบบติดตามขอมูลการสูบบุหร่ี (ภาคผนวก ข) ประกอบไปดวยขอมูลการติดตามการ
สูบบุหร่ีที่ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ภายหลังการใหคําแนะนําคร้ังแรก

5. การตรวจในชองปากและอวัยวะปริทันต

ผูปวยทั้งหมดจะไดรับการตรวจทางคลินิกโดยตรวจฟนทุกซี่ ยกเวนฟนกรามซี่ที่สาม (third
molar) พรอมทั้งบันทึกขอมูล ทําการวัดลักษณะทางคลินิกดวยอุปกรณตรวจปริทันตที่มีขีดแบงทุก 1
มิลลิเมตร (PCP-UNC 15 probe, Hu-Friedy, ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยบันทึกขอมูลในแบบบันทึก
สภาวะปริทันตของภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ภาคผนวก ง)

รายละเอียดในการตรวจมีดังตอไปน้ี

1. การนับจํานวนฟนธรรมชาติที่เหลือในชองปาก

2. การประเมินสภาวะเหงือกอักเสบ ตรวจโดยใชเคร่ืองมือตรวจสภาวะปริทันตสอดเขาไปใน
รองเหงือก ในฟนแตละซี่จะทําการตรวจ 6 ตําแหนง ไดแก ดานแกม (Buccal) และดานลิ้น (Lingual)



30

ประกอบดวย ดานใกลกลาง (mesial) กึ่งกลาง (mid) ไกลกลาง (distal) ดังรูปที่ 4 สังเกตการมีเลือดออก
หลังจากยกเคร่ืองมือออก 10 ถึง 30 วินาที บันทึกผลใหคาเปน 0 เมื่อไมมีเลือดออก และใหคาเปน 1 เมื่อ
มีเลือดออก

MB Mid-B DB

ML Mid-L DL

(A) (B)

รูป 4 ตัวอยางตําแหนงของการตรวจสภาวะปริทันตทั้ง 6 ตําแหนง

ในตําแหนงฟนกรามนอย (A) และฟนกราม (B)

(MB= mesio-buccal, Mid-B= mid-buccal, DB= disto-buccal

ML= mesio-lingual,  Mid-L= mid-lingual, DL= disto-lingual)

(แหลงที่มา: ภาพจัดทําขึ้นเอง)

3. การวัดความลึกรองลึกปริทันต (probing depth; PD) วัดจากขอบเหงือก (free gingival
margin; FGM) ไปยังจุดที่ลึกสุดของรองลึกปริทันต ซี่ละ 6 ตําแหนง ไดแก ดานแกม (Buccal) และดาน
ลิ้น (Lingual) ประกอบดวย ดานใกลกลาง (mesial) กึ่งกลาง (mid) ไกลกลาง (distal) ดังรูปที่ 4

4. การวัดระดับเหงือกรน (gingival recession; Re) วัดจากจุดอางอิงคือรอยตอระหวางเคลือบ
ฟนกับเคลือบรากฟน (cemento-enamel junction; CEJ) ถึงขอบเหงือก คาเหงือกรนจะมีคาเปน (+) หาก
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พบวามีเหงือกรน กรณีที่ขอบเหงือกอยูสูงกวาจุดอางอิง คาเหงือกรนจะมีคาเปน (-) การบันทึกผลตาม
ตัวเลขที่ตรวจไดโดยมีหนวยเปนมิลลิเมตร

5. การสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต (clinical attachment level: CAL) เปนระยะ
ที่ไดจากการรวมคารองลึกปริทันตกับคาของเหงือกรน หนวยเปนมิลลิเมตร

6. การถายภาพรังสี จะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรคในแตละบุคคลเปนรายๆ

6. การปรับมาตรฐานการตรวจทางคลินิกของผูตรวจ

การหาคามาตรฐานจะทําการประเมิน 2 ระดับ คือ

1. การปรับมาตรฐานการตรวจระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตของผูทําการวิจัยกับ
ผูเชี่ยวชาญทางสาขาปริทันตวิทยาที่มีประสบการณในการทํางานมานานกวา 10 ป (inter-examination
calibration) ในการตรวจวัดรองลึกปริทันตและการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต ดวย
อุปกรณตรวจปริทันตที่มีขีดแบงทุก 1 มิลลิเมตร (PCP-UNC 15 probe) สุมเก็บขอมูลรองลึกปริทันต
และการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต จากผูรวมการศึกษา 4 คน วัดซ้ํา 2 คร้ัง (Winn et
al., 1999) คํานวณคาความคลาดเคลื่อนในการตรวจสภาวะปริทันตดวยสถิติ Weighted Kappa

2. การทดสอบความเที่ยง (reliability) ในตรวจผูตรวจ (intra-examiner calibration) ระหวางการ
เก็บขอมูลสภาวะปริทันตดวยอุปกรณตรวจปริทันตที่มีขีดแบงทุก 1 มิลลิเมตร (PCP-UNC 15 probe)
สุมเก็บขอมูลรองลึกปริทันตและการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต จากผูรวมการศึกษา 4
คน วัดซ้ํา 2 คร้ัง (Winn et al., 1999) คํานวณคาความคลาดเคลื่อนในการตรวจสภาวะปริทันตดวยสถิติ
Weighted Kappa

การปรับมาตรฐานการตรวจระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตของผูทําการวิจัยกับ
ผูเชี่ยวชาญ พบวารองลึกปริทันตมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 1 มิลลิเมตร โดยมีคา Weighted Kappa
เทากับ 0.915 และการวัดคาการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตมีคา เทากับ 0.922 สวนการ
ทดสอบความเที่ยงในตัวผูตรวจพบวาการตรวจรองลึกปริทันตมีคาเทากับ 0.935 และการวัดคาการ
สูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตมีคาเทากับ 0.940
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7. วิธีการศึกษา

แบงผูปวยออกเปน 2 กลุม โดยมีการกําหนดตัวแปรที่ตองการควบคุม ดังน้ี อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา จํานวนบุหร่ี ระหวางกลุมควบคุมและกลุมศึกษา เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความ
ใกลเคียงกันมากที่สุด

การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี

โดยกลุมควบคุมจะไดรับคําแนะนําดวยวิธี 2A’s สวนกลุมศึกษาไดรับคําแนะนําการเลิกบุหร่ี
ตามแนวทาง 5A’s ดังน้ี

กลุมควบคุม

โดยคร้ังแรกของการมารับการรักษาโรคปริทันต ผูปวยจะไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีแบบ
ทั่วไป ดวยวิธี 2A’s ดัดแปลงจากวิธี 5A’s (Fiore, 2000) ประกอบดวย

1. การซักประวัติการสูบบุหร่ีเพื่อใหทราบขอมูลการสูบบุหร่ี

2. แนะนําผลเสียของการสูบบุหร่ีที่มีตอรางกายและสุขภาพชองปาก เชน การสูบบุหร่ี
เพิ่มความเสี่ยงตอโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหอบหืด โรคมะเร็ง เชน มะเร็งปอด มะเร็งในชองปาก และ
เปนปจจัยเสี่ยงของโรคปริทันตอักเสบ เปนตน

คร้ังถัดไปของการมารับการรักษา

ผูปวยจะไดรับคําแนะนําผลเสียของการสูบบุหร่ี แตผูใหคําแนะนําจะไมประเมินภาวะการสูบ
บุหร่ี หรือซักถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อาจเปนอุปสรรคตอการเลิกบุหร่ี รวมถึงการใหคําแนะนํา
วิธีการเลิกบุหร่ีและการบรรเทาอาการถอนนิโคติน
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กลุมศึกษา

คร้ังแรกของการมารับการรักษาโรคปริทันต ผูปวยจะไดรับคําแนะนําการเลิกบุหร่ีตามแนวทาง
5A’s ดังน้ี

1. แจงผลเสียของการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพรางกาย เชน โรคหัวใจ โรคปอด

2. ใหขอมูลแกผูปวยเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหร่ีตออวัยวะปริทันต โดยเชื่อมโยง
กับลักษณะที่แตกตางของแตละบุคคล ชี้ใหเห็นผลเสียของการสูบบุหร่ีอยางเปนรูปธรรม เชน การเกิด
โรคปริทันต การมีคราบติดบนตัวฟน จากชองปากของผูสูบบุหร่ีเอง และอธิบายผลเสียของการสูบบุหร่ี
ตอสุขภาพรางกาย

3. การประเมินภาวะการสูบบุหร่ีและการเสพติดบุหร่ี ไดแก การประเมินประวัติการ
สูบบุหร่ี การเสพติดบุหร่ี สภาพแวดลอมที่อาจเปนอุปสรรคตอการเลิกบุหร่ี การติดนิโคติน และความ
พรอมที่จะเลิกบุหร่ี

4. แนะนําวิธีการเลิกบุหร่ี ไดแก การชวยวางแผนการเลิกบุหร่ีที่เหมาะสมกับแตละ
บุคคล กําหนดวันเลิกบุหร่ี เสนอทางเลือกในการบรรเทาอาการถอนนิโคติน

คร้ังถัดไปของการมารับการรักษาโรคปริทันต

1. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและใหกําลังใจกรณีที่ผูปวยเลิกบุหร่ีได
และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาอาการถอนนิโคติน

2. ในกรณีผูสูบบุหร่ีที่พยายามเลิกแลวแตยังไมสามารถเลิกได ผูใหคําแนะนําจะทําการซัก
ประวัติเพิ่ม เพื่อคนหาอุปสรรคที่มีตอการเลิกบุหร่ี รวมถึงใหคําแนะนําในแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทา
อาการถอนนิโคตินที่เกิดขึ้น

3. ผูที่ไมคิดจะเลิกจะทําการเนนย้ํา กระตุนใหเลิกบุหร่ีตอไป โดยการใหคําแนะนําและชักจูงให
เลิกสูบบุหร่ี โดยหาความเชื่อมโยงกับลักษณะที่แตกตางกันของแตละบุคคล ทําการประเมินภาวะการ
สูบบุหร่ีและความพรอมที่จะเลิกบุหร่ี เสนอวิธีการเลิกบุหร่ี
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ระยะเวลาในการใหคําแนะนําทั้ง 5A’s และแบบ 2A’s ประมาณ 12 ถึง 15 นาที ซึ่งการให
คําแนะนําจะทําโดยผูวิจัยเพียงคนเดียว โดยผูวิจัยไดผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลใน
การชวยใหผู รับบริการเลิกบุหร่ี โดยมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีรวมกับวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย รุนที่ 21

การรักษาโรคปริทันต

ผูเขารวมการศึกษาทุกคนจะไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากรวมกับการรักษาโรค
ปริทันตอักเสบเบื้องตนโดยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน ซึ่งระยะเวลาในการขูดหินนํ้าลายและ
เกลารากฟนจะใชเวลาประมาณ 2 ถึง 5 คร้ัง รวมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยพิจารณาตามความรุนแรง
ของโรค ภายหลังจากเกลารากฟนเสร็จสิ้น 1 เดือน ผูรวมการศึกษาจะไดรับการติดตามเพื่อคงสภาพ
อวัยวะปริทันต โดยการนัดผูปวยมาเพื่อคงสภาพทุกๆ 2 เดือน ผูปวยจะไดรับคําแนะนําในการดูแล
สุขภาพชองปากและในผูปวยที่มีคราบจุลินทรียและหินนํ้าลายจะไดรับการขูดหินนํ้าลายซ้ํา ทําการ
ประเมินผลที่ระยะเวลา 6 เดือนภายหลังจากการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟนเสร็จสิ้นในคร้ังแรก

8. การประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

1. แบบสอบถาม
ผูรวมการศึกษาทุกรายจะไดรับการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูรวมการศึกษาภายหลัง

การใหคําแนะนําคร้ังแรก ดวยแบบติดตามขอมูลการสูบบุหร่ี ที่ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลําดับ
สวนผูที่ไมมาติดตามผลตามระยะเวลาดังกลาว จะถือวาเปนผูสูบบุหร่ี

สวนผูที่ยังคงสูบบุหร่ี จะทําการประเมินระดับการสูบบุหร่ีที่ระยะเวลา 6 เดือน โดยใชจุดตัด 2
จุด ไดแก การลดลงของจํานวนบุหร่ีที่สูบรอยละ 20 และการลดลงของจํานวนบุหร่ีที่สูบรอยละ 50 โดย
มีเหตุผลที่เลือกจุดตัด รอยละ 20 เน่ืองจากการลดการสูบบุหร่ีนอยกวารอยละ 20 จะไมเห็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางชัดเจน (Janz et al., 1987)

2. การวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย
ผูรวมการศึกษาทุกคน จะถูกวัดระดับโคตินินในนํ้าลายที่การตรวจคร้ังแรกและการติดตามผล

ระยะเวลา 6 เดือน
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9. การวิเคราะหผลทางสถิติ

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ฉบับ 16 ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 และ 0.01 โดยใชวิธีการตรวจดังตอไปน้ี

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแสดง คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลทั่วไปและสภาวะปริทันตของผูรวม
การศึกษา

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ที่ เปนอิสระตอกัน
(Independent sample t tests) ในการเปรียบเทียบสภาวะปริทันต ที่เร่ิมตนการศึกษาและ 6 เดือน

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมที่มีความสัมพันธกัน (Paired-
Samples T test) ในการเปรียบเทียบสภาวะปริทันต ภายในแตละกลุม ที่เร่ิมตนการศึกษาและที่
ระยะเวลา 6 เดือน

ไคสแควร (Chi-square) ในการเปรียบเทียบอัตราการลดหรือเลิกบุหร่ีระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ที่ 6 เดือน

10. สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล

คลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม


