
บทท่ี 5

อภิปรายผลการศึกษา

การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีโดยทันตแพทยน้ันมีขอดี คือ ทันตแพทยสามารถชี้ใหเห็นผลของ
การสูบบุหร่ีตอสุขภาพชองปากไดอยางเปนรูปธรรม (Warnakulasuriya, 2002) เชน การมีกลิ่นปาก
การมีคราบบุหร่ีติดบนตัวฟน การมีโรคปริทันตอักเสบ เปนตน นอกจากน้ีทันตแพทยยังมีโอกาสพบผู
สูบบุหร่ีไดมากกวาอาชีพอ่ืน เน่ืองจากผูสูบบุหร่ีสวนมากมีความจําเปนที่จะตองมารับบริการทาง
ทันตกรรมอยูเสมอ ดังน้ัน ทันตแพทยจึงสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีรวมไปกับการรักษา
ทางทันตกรรมได การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี
ใ นผู ป วย ที่ ม า รับ ก า ร รั ก ษ า โ รค ป ริทันต อัก เ ส บ โด ย ก า ร ขูดหิ น นํ้ า ล า ย แล ะ เก ล า รา ก ฟน ที่
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 77 คน เพศชาย 66 คน หญิง
11 คน มีอายุระหวาง 21 ถึง 56 ป แบงผูปวยออกเปน 2 กลุม คือ ไดแก กลุมควบคุมและกลุมศึกษา โดย
กลุมควบคุมจะได รับการรักษาโรคปริทันต รวมกับได รับคําแนะนําเพื่อ เลิกบุหร่ีแบบทั่วไป
(ตามแนวทาง 2A’s) สวนกลุมศึกษาจะไดรับการรักษาโรคปริทันตรวมกับคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตาม
แนวทาง 5A’s

ขอมูลเบื้องตนกอนเร่ิมใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี พบวากลุมควบคุมและกลุมศึกษาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของอายุ เพศ อาชีพและระดับการศึกษา โดยกลุมควบคุมมีอายุ
เฉลี่ย 37.10±9.0 ป กลุมศึกษามีอายุเฉลี่ย 33.64±9.2 ป ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวากลุมควบคุม
และกลุมศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของจํานวนบุหร่ีที่สูบ ระยะเวลาที่สูบ
บุหร่ี จํานวนซองป ระดับการติดนิโคติน ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ี ประวัติการเคยเลิกบุหร่ี
วิธีที่ใชในการเลิกบุหร่ีและแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี

ผลการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังการใหคําแนะนําเพื่อเลิก
บุหร่ีไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมควบคุมและกลุมศึกษา จากการศึกษาพบผูปวยที่
ไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรอยละ 42.5 ในกลุมควบคุม (รอยละ 25 สูบบุหร่ีเทาเดิมและรอยละ
17.5 ขอถอนตัวจากการศึกษา) รอยละ 45.95 ในกลุมศึกษา (รอยละ 35.14 สูบบุหร่ีเทาเดิมและรอยละ
10.81 ขอถอนตัวจากการศึกษา) สวนการลดปริมาณการสูบบุหร่ีมีผูที่ลดการสูบบุหร่ีไดมากกวาหรือ
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เทากับรอยละ 20 ของปริมาณการสูบ เทากับรอยละ 45 ในกลุมควบคุมและรอยละ 40.55 ในกลุมศึกษา
และพบผูเลิกบุหร่ีไดทั้งหมดจํานวน 5 คน โดยเลิกบุหร่ีได 3 คน ในกลุมควบคุมคิดเปนรอยละ 7.5 และ
2 คน ในกลุมศึกษาคิดเปนรอยละ 5.40

จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบพบวาผูที่เลิกบุหร่ีไดทั้ง 5 คน มีระดับการติดนิโคตินตํ่าถึงตํ่า
มาก (1 ถึง 3) จากการประเมินระดับการติดนิโคตินโดยใชแบบทดสอบ Fagerstrom test for nicotine
dependence (FTND) และการวัดระดับโคตินินในนํ้าลายโดยใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลาย พบวา
ทั้ง 5 คน มีระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีสูงเมื่อประเมินโดยใชแบบวัดระดับความพรอมในการเลิก
บุหร่ี (Contemplation Ladder Score) โดยกลุมควบคุมทั้ง 3 คน มีระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ี
ระดับ 6, 8 และ 10 ตามลําดับ สวนกลุมศึกษา 2 คน มีระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีระดับ 6 และ 7
แสดงใหเห็นวาการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีแบบทั่วไป (2A’s) ในคนที่มีระดับการติดนิโคตินตํ่าและมี
ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีสูง ก็สามารถกระตุนใหผูสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีไดไมแตกตางจากการให
คําแนะนําโดยใชแนวทาง 5A’s

ผลการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ระยะเวลา 3 เดือน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมศึกษา ผลการศึกษาพบผูปวยที่ไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรอยละ 45
ในกลุมควบคุม (รอยละ 20 สูบบุหร่ีเทาเดิมและรอยละ 25 ขอถอนตัวจากการศึกษา) รอยละ 43.24 ใน
กลุมศึกษา (รอยละ 29.73 สูบบุหร่ีเทาเดิม รอยละ 13.51 ขอถอนตัวจากการศึกษา) สวนปริมาณการสูบ
บุหร่ี มีผูที่ลดปริมาณการสูบบุหร่ีไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 ของปริมาณการสูบ เทากับรอยละ
42.5 ในกลุมควบคุม และรอยละ 45.95 ในกลุมศึกษา พบผูเลิกบุหร่ีทั้งสิ้นจํานวน 6 คน โดยเลิกบุหร่ี
3 คน ในกลุมควบคุมคิดเปนรอยละ 7.5 และ 3 คน ในกลุมศึกษาคิดเปนรอยละ 8.11

ที่เวลา 3 เดือน กลุมควบคุมมีอัตราการเลิกบุหร่ีเทาเดิม คือ รอยละ 7.5 แตกลุมศึกษามีอัตราการ
เลิกบุหร่ีเพิ่มขึ้น 1 คน จากการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวาผูที่เลิกบุหร่ีเพิ่มขึ้นน้ันมีการติด
นิโคตินระดับตํ่า จากการประเมินการติดนิโคตินโดยการใชแบบทดสอบ FTND อยูในระดับ 2 ระดับ
โคตินินในนํ้าลายอยูในระดับ 3 และมีระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีปานกลางอยูในระดับ 5
แสดงใหเห็นวาการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s ทําใหผูที่มีระดับความพรอมในการเลิก
บุหร่ีปานกลางสามารถเลิกบุหร่ีไดหลังจากไดรับคําแนะนําและมีผูชวยวางแผนชี้แนะแนวทางที่
เหมาะสม

ผลการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ระยะเวลา 6 เดือน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระหวางกลุมควบคุมและกลุมศึกษา พบผูปวยที่ไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรอยละ 40 ใน
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กลุมควบคุม (รอยละ 12.5 ยังคงสูบบุหร่ีเทาเดิม และรอยละ 27.5 ขอถอนตัวจากการศึกษา) และรอยละ
32.44 ในกลุมศึกษา (รอยละ 16.22 สูบบุหร่ีเทาเดิม รอยละ 16.22 ขอถอนตัวจากการศึกษา) สวน
ปริมาณการสูบบุหร่ี พบผูที่ลดปริมาณการสูบบุหร่ีไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 ของปริมาณการสูบ
เทากับรอยละ 37.5 ในกลุมควบคุม และรอยละ 29.72 ในกลุมศึกษาและพบผูเลิกบุหร่ีไดทั้งหมดจํานวน
14 คน โดยเลิกบุหร่ีได 4 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน) คิดเปนรอยละ 10 ในกลุมควบคุม และ 10 คน
(เพิ่มขึ้น 7 คน) คิดเปนรอยละ 27.03 ในกลุมศึกษา

กลุมศึกษาที่เลิกบุหร่ีเพิ่มขึ้น 7 คน ที่ระยะเวลา 6 เดือนน้ัน มีระดับการติดนิโคตินตํ่าถึง
ปานกลาง พบการติดนิโคตินโดย FTND อยูในระดับ 1 ถึง 4 และมีโคตินินในนํ้าลายระดับ 1 ถึง 5 มี
ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีระดับ 5 ถึง 8 ถึงแมวาผูสูบบุหร่ีบางรายจะมีการติดนิโคตินและมี
ระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีปานกลาง แตเมื่อไดรับคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s และ
มาพบทันตแพทยสม่ําเสมอ การใหคําแนะนําและสรางแรงใจที่เหมาะสมกับแตละบุคคลรวมทั้ง
คําแนะนําการบรรเทาอาการถอนนิโคตินก็สามารถชวยผูสูบบุหร่ีใหเลิกบุหร่ีได สวนกลุมควบคุมที่เลิก
บุหร่ีไดเพิ่มขึ้น 1 คนน้ัน มีระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีระดับ 2 แตสามารถเลิกบุหร่ีได จากการ
สอบถามพบวาการเลิกบุหร่ีของผูปวยรายน้ีมีปจจัยแวดลอมเขามาเกี่ยวของ คือ เปลี่ยนไปคบเพื่อนที่ไม
สูบบุหร่ี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาปจจัยแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตอพฤติกรรมการสูบหรือเลิก
สูบบุหร่ี เน่ืองจากมนุษยน้ันมีพื้นฐานตองการการยอมรับจากสังคม (O’Brien, 2003)

ถึงแมวาการประเมินประสิทธิผลการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีในผูปวยโรคปริทันตรวมกับ
คําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโรคปริทันตรวมกับไดรับ
คําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีแบบทั่วไป (ตามแนวทาง 2A’s) จะไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตจะเห็นไดวา ที่เวลา 6 เดือน การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s รวมกับการรักษาโรค
ปริทันตที่ตองพบทันตแพทยเปนประจําสม่ําเสมอ สามารถกระตุนใหผูปวยที่มีระดับการติดนิโคติน
ปานกลางและยังลังเลใจที่จะเลิกบุหร่ีสามารถเลิกบุหร่ีไดเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับ
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี ในผูปวยโรคปริทันตจํานวนทั้งสิ้น
72 คน สูบบุหร่ีมากกวา 5 มวนตอวันขึ้นไป โดยกลุมศึกษาไดรับคําแนะนําใหเลิกบุหร่ี ระยะเวลา 4 ถึง
6 นาที สวนกลุมควบคุมไดรับคําแนะนําทั่วไป ติดตามผล 3 เดือน และ 6 เดือน พบวากลุมศึกษาเลิก
บุหร่ีไดรอยละ 37 และรอยละ 40 สวนกลุมควบคุมเลิกบุหร่ีไดรอยละ 2.7 และรอยละ 5.4 ตามลําดับ
(Kudngaongarm, 2002) เชนเดียวกับการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใหคําแนะนําการเลิกสูบ
บุหร่ีโดยทันตบุคลากร ในผูสูบบุหร่ีจํานวน 116 คน ที่สูบบุหร่ีมากกวา 10 มวนตอวัน กลุมทดลอง
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ไดรับคําแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ีโดยใชแนวทาง 5A’s สวนกลุมควบคุมจะไดรับคําแนะนําแบบทั่วไป
ติดตามผลที่เวลา 6 เดือน พบวากลุมศึกษาเลิกบุหร่ีรอยละ 10 กลุมควบคุมเลิกบุหร่ีรอยละ 5 (Binnie et
al., 2007)

การนําขอมูลที่ไดจากการซักประวัติพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรวมกับการประเมินระดับความ
พรอมในการเลิกบุหร่ีน้ันมีความสําคัญในการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี เน่ืองจากแตละคนจะมีระดับ
การติดนิโคตินและระดับความพรอมในการเลิกบุหร่ีแตกตางกัน ดังน้ันการใหคําแนะนําจึงควร
เหมาะสมในแตละบุคคล (Singer, 2007) บุคคลที่มีความพรอมสูง การใหคําแนะนําเพียงเล็กนอย เชน
การใหคําแนะนําแบบทั่วไป (ตามแนวทาง 2A’s) ก็สามารถชวยผูปวยใหเลิกบุหร่ีได สวนผูที่มีระดับ
การติดนิโคตินสูงขึ้นและมีความพรอมในการเลิกตํ่า นอกจากคําแนะนําเกี่ยวกับโทษของบุหร่ีแลว
การวางแผนชวยเหลือกําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจและติดตามผลอยางสม่ําเสมอก็สามารถชวย
ผูปวยใหลดหรือเลิกบุหร่ีได

การศึกษาน้ีใชการวัดระดับโคตินินในนํ้าลายเพื่อยืนยันสถานะการสูบบุหร่ีของผูรวมการศึกษา
เหตุผลที่นํามาใชในทางคลินิก เน่ืองจากสามารถประเมินสถานะการสูบบุหร่ีหรือเพื่อตรวจสอบการ
กลับมาสูบบุหร่ีใหมได และพบวาการใชแผนวัดระดับโคตินินในนํ้าลายใหผลที่สอดคลองไปกับการ
ประเมินการติดนิโคตินโดยใชแบบสอบถาม FTND แสดงใหเห็นวาการวัดระดับโคตินินในนํ้าลายเปน
วิธีที่สะดวก รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (Montalto and Wells, 2007;
Marrone et al., 2010)

จากการศึกษาพบวาทันตแพทยสามารถชวยผูปวยใหเลิกบุหร่ีได แตอยางไรก็ตามบทบาทของ
ทันตแพทยในการใหคําแนะนําแกผูสูบบุหร่ียังไมชัดเจนมากนัก มากกวารอยละ 40 ของทันตแพทย
ไมไดซักประวัติการสูบบุหร่ีในผูที่เขามารับการรักษาและมากกวารอยละ 60 ของทันตแพทย ไมไดให
คําแนะนําในการเลิกบุหร่ีแกผูมารับบริการ (Tomar, 2001) จากการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการให
คําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีตามแนวทาง 5A’s โดยการเก็บขอมูลจากจดหมาย พบวานอยกวา
รอยละ 20 ของทันตแพทยที่เขารวมการศึกษา ใชเวลา 3 นาทีหรือมากกวาในการใหคําแนะนําแกผูสูบ
บุหร่ี เหตุผลที่ทันตแพทยสวนใหญไมใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี เพราะขาดความรูเน่ืองจากไมได
เขารับการอบรมวิธีการใหคําแนะนําและไมอยากใหผูสูบบุหร่ีไมพอใจ (Hu et al., 2006) แตในทาง
ตรงกันขามจากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูปวยตอบทบาทของทันตแพทยในการชวยเลิก
บุหร่ี พบวารอยละ 73 ของผูปวย เชื่อวาทันตแพทยสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีได และ
รอยละ 61 คาดหวังวาทันตแพทยจะซักถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี (Rikard-Bell et al.,
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2003) สอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี พบวารอยละ 58.5 ของผูปวยเชื่อวาทันตแพทยของตนเองจะ
สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ี (Campbell et al., 1999)

เมื่อเทียบสภาวะปริทันตระหวางกลุมที่เลิกและไมเลิกบุหร่ี พบวาที่เร่ิมตนการศึกษาและที่เวลา
6 เดือน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้ง 2 กลุม แตทั้งสองกลุมมีการลดลงของ
รอยละของตําแหนงที่มีเลือดออกเมื่อใชเคร่ืองมือตรวจสภาวะปริทันต รองลึกปริทันต และการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการรักษาดวยการ
ขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน อยางไรก็ตาม การศึกษาน้ีเปนการศึกษาสภาวะปริทันตเฉพาะในกลุมผูที่
สูบบุหร่ี โดยไมมีสภาวะปริทันตของคนที่ไมสูบบุหร่ีมาเปรียบเทียบ
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ขอจํากัดของการศึกษา
ประการแรก กลุมตัวอยางของการศึกษาน้ีมาจากผูที่มารับบริการที่คณะทันตแพทยศาสตรและ

ผูป วยที่มาขอคําปรึกษาในการเลิกบุห ร่ีที่คลิ นิก เภสัชอาสาพาเลิกบุห ร่ี  คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไมอาจเปนตัวแทนของประชากรได ประการที่สอง การศึกษาน้ีมีการ
ประเมินผลในระยะสั้นที่ระยะเวลาเพียง 6 เดือน ควรมีการติดตามผลในระยะยาวเพื่อจะไดนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการใหคําแนะนําตอไป

ขอเสนอแนะของการศึกษา
1. ควรมีการศึกษาในระยะยาว เน่ืองจากผูเลิกบุหร่ีอาจกลับมาสูบบุหร่ีอีก (relapse) และควรมีการศึกษา
เชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลิกสูบบุหร่ีของผูปวย ซึ่งจะตองมีผูรวมการศึกษาจํานวนมากพอ
2. จากการศึกษาพบวา การใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีดวยวิธี 2A’s ประกอบไปดวยการซักประวัติการ
สูบบุหร่ีและการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ี มีผลใหผูสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีไดเชนกัน ดังน้ัน จึงควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับการใหคําแนะนําเพื่อเลิกบุหร่ีดวยวิธี 2A’s ตอไป


