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Abstract
Objectives: To compare the demographic and smoking characteristics as
well as the readiness to quit smoking of occasional and daily smokers
among dental patients in Thailand.
Materials and methods: The data in this study were derived from the
dental patient tobacco use survey, a self-administered questionnaire survey,
conducted in Thailand during September 2011 to March 2012. The analyses
were limited to current smokers (1,521 out of a total of 7,383 respondents).
Descriptive statistics and chi-square test for categorical variables were
used. The significant level was set at 0.05.
Results: Occasional smokers constituted 46.5% of all current smokers
and they significantly differed from daily smokers on several characteristics
(P<0.001). When compared with daily smokers, occasional smokers were
less often male (89.4% vs. 96.2%), younger (age 15-24 years: 25.3% vs.
13.8% and age >45 years: 29.7% vs. 41.4%), had higher education level
(45.0% vs. 25.6%), more often student (20.2% vs. 5.2%) but less often
laborer/agriculturist/fisherman and unemployed/housewife (35.4% vs. 48.8%
and 7.4% vs. 10.4%, respectively). They also reported lower consumption
level (78.5% vs. 29.1%), shorter smoking duration (49.2% vs. 19.3%),
and lower nicotine dependence score (90.7% vs. 67.9%). Both daily and
occasional smokers were similar in their readiness to quit smoking. Almost
60% of all smokers were thinking about quitting smoking without definite
plan, and nearly 15% were planning to quit smoking in the next 30 days.
Conclusion: This study demonstrates that almost half of the smokers among
dental patients in Thailand do not smoke daily. Occasional and daily smokers
differed on several demographic and smoking characteristics but reported
similar level of readiness to quit smoking. Smoking cessation intervention
in dental clinics should be targeting to both daily and occasional smokers
and it needs to be tailored for smokers in each group.
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การเปรียบเทียบผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและสูบประจำในกลุ่มผู้ป่วย
ทันตกรรมในประเทศไทย
เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรางคณา ชิดช่วงชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ และลั ก ษณะการสูบ
บุหรี่ร วมทั้ ง ความพร้ อ มในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวและสู บ บุ ห รี่
ประจำในกลุ่มผู้ป่วยทันตกรรมในประเทศไทย
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารศึ ก ษา: ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ จ ากการสำรวจ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคยาสู บ ของผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมไทย ซึ่ ง เป็ น การสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามชนิ ด ตอบเอง ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2554 ถึ ง มี น าคม พ.ศ.
2555 ทำการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เฉพาะในผู้ สู บ บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น (จำนวน 1,521 คนจากผู้
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7,383 คน) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้การทดสอบไค
สแควร์ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึ ก ษา: ผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวมี อ ยู่ ในอั ต ราร้ อ ยละ 46.5 ของผู้ สู บ บุ ห รี่
ปัจจุบันทั้งหมด และมีลักษณะหลายประการแตกต่างจากผู้สูบบุหรี่ประจำ (P<0.001)
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูบบุหรี่ประจำพบว่า ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีสัดส่วนเพศ
ชายน้อยกว่า (ร้อยละ 89.4 เทียบกับร้อยละ 96.2), อายุน้อยกว่า (อายุ 15-24 ปี:
ร้อยละ 25.3 เทียบกับร้อยละ 13.8 และ อายุ >45 ปี: ร้อยละ 29.7 เทียบกับร้อยละ
41.4), มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว่ า (ร้ อ ยละ 45.0 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 25.6), เป็ น
นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษามากกว่ า (ร้ อ ยละ 20.2 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 5.2) แต่ เ ป็ น ผู้ ใช้
แรงงาน/เกษตรกร/ชาวประมง และผู้ว่างงาน/แม่บ้านน้อยกว่า (ร้อยละ 35.4 เทียบ
กับ ร้อยละ 48.8 และร้อยละ 7.4 เทียบกับ ร้อยละ 10.4 ตามลำดับ) นอกจากนี้ผู้
สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ในระดับที่ต่ำกว่า (ร้อยละ 78.5 เทียบกับร้อย
ละ 29.1), มี ร ะยะเวลาในการสู บ บุ ห รี่ ที่ น้ อ ยกว่ า (ร้ อ ยละ 49.2 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ
19.3) และระดับการเสพติดนิ โคตินที่น้อยกว่า (ร้อยละ 90.7 เทียบกับร้อยละ 67.9)
ทั้งผู้สูบบุหรี่ประจำและสูบเป็นครั้งคราวมีความพร้อมในการเลิกบุหรี่เหมือนกัน โดย
ผู้ สู บ บุ ห รี่ เกือบร้อยละ 60 คิดจะเลิกสูบบุหรี่แต่ยังไม่มีแผนชัดเจน และร้อยละ 15
วางแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 เดือน
บทสรุ ป : การศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ สู บ บุ ห รี่ ในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยทาง
ทันตกรรมในประเทศไทยไม่ ได้สูบบุหรี่ประจำ ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและผู้สูบบุหรี่
ประจำมี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ และลั ก ษณะการสู บ บุ ห รี่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี
ระดั บ ความพร้ อ มในการเลิ ก บุ ห รี่ เ หมื อ นกั น การให้ ค ำแนะนำรั ก ษาเพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ ใน
คลินิกทันตกรรมควรมุ่งเน้นทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ประจำและสูบเป็นครั้งคราว และการให้คำ
แนะนำรักษานั้นจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้สูบบุหรี่ ในแต่ละกลุ่ม
รหัสคำ: ความพร้อมในการเลิกบุหรี่, ประเทศไทย, ผู้ป่วยทางทันตกรรม, ลักษณะ
การสูบบุหรี่
วิธีอ้างอิงบทความนี้: เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรางคณา ชิดช่วงชัย. การเปรียบเทียบผู้
สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและสูบประจำในกลุ่มผู้ป่วยทันตกรรมในประเทศไทย. ว ทันต
มหิดล 2559; 36: 361-373.
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บทนำ
การเสพติดบุหรี่จัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง1 และ
เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท ำให้ เ กิ ด โรคหรื อ สภาวะอั น ไม่ พึ ง
ประสงค์ต่างๆ ในช่องปากได้มากมาย เช่น มะเร็งช่อง
ปาก2, 3 ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือโรคปริทันต์4 ที่แม้
จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็มีผลกระทบทางสังคม
และคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย
สำหรับการรักษาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ทันตบุคลากร
จึ ง มี บ ทบาทโดยตรงในการบำบั ด ผู้ ติ ด บุ ห รี่ ซึ่ ง
นอกจากจะช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคและ
สภาวะในช่องปากดังกล่าวแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด โรคหรื อ สภาวะร้ า ยแรงอี ก มากมายใน
ร่างกายส่วนอื่นๆ ด้วย5
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้
ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทย พบว่าการสูบบุหรี่
เป็นพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบที่แพร่หลายมากที่สุด
และมีความชุกถึงร้อยละ 20.66 ดังนั้นการสร้างระบบ
และเตรียมทันตบุคลากรเพื่อช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ โดย
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม
ตามปกติ (routine dental care) ที่ ไม่กระทบต่องาน
ประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในปัจจุบันมีแนวทางเวชปฏิบัติ
สำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่7 แต่ ในการดำเนิน
การตามแนวทางดังกล่าวของทันตบุคลากรนั้น ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการสูบบุหรี่ ความรุนแรง
ในการติดบุหรี่ สถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่
และความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่เข้ามารับ
บริการในคลินิกทันตกรรม นับว่าเป็นข้อมูลที่มีความ
สำคัญต่อการวางแผนให้ความรู้ และการวางแผนการ
รักษาให้เหมาะสม เช่น การให้คำปรึกษา การใช้ยา
ช่วยเลิกบุหรี่ หรือการรักษาทางเลือก รวมทั้งการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น จากการทบทวน
วรรณกรรมยั ง ไม่ พ บรายงานการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป
แบบและลักษณะการสูบบุหรี่ ความรุนแรงในการติด
บุหรี่ สถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
ทางทันตกรรมในประเทศไทย ในส่วนของการประเมิน

ความพร้อมในการเลิกบุหรี่นั้นพบว่า เคยมีรายงานการ
ศึ ก ษาความพร้ อ มในการเลิ ก บุ ห รี่ ข องผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ
บริการในคลินิกทันตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น8 โดยอาศัยหลักการจาก
ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (stages of change
model) ของ Prochaska และ DiClemente9 แต่การ
ศึ ก ษาดั ง กล่ า วต้ อ งการที่ จ ะทราบเพี ย งว่ า ผู้ ป่ ว ยมี
ความตั้งใจที่อยากจะเลิกบุหรี่บ้างหรือไม่ จึงอาศัยข้อ
คำถามที่ว่า “ท่านมีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 6
เดือนข้างหน้าหรือไม่” โดยไม่มีการจำแนกผู้ที่สูบบุหรี่
ตามขั้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะอื่นๆ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ และลั ก ษณะการสู บ
บุ ห รี่ ร วมทั้ ง ความพร้ อ มในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องผู้ สู บ
บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวและสู บ บุ ห รี่ ป ระจำในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
ทันตกรรมในประเทศไทย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร
ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ จ ากการสำรวจ
พฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของผู้ป่วยทางทันตกรรม
ไทย ซึ่งเป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional
study) โดยใช้ แ บบสอบถามชนิ ด ตอบเอง (selfadministered questionnaire) ได้รับการพิจารณา
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือรับรองเลขที่ COA.
No. MU-IRB 2010/259.1409 การสำรวจทำระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2555 ใน
กลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ และมาลงทะเบียนเพื่อรับบริการในคลินิก
ทั น ตกรรมของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยต่างๆ 7 แห่ง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ) และในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมสั ง กั ด
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กระทรวงสาธารณสุ ข ใน 13 จั ง หวั ด (กระบี่
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปัตตานี
พิษณุโลก แพร่ ยะลา สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี
หนองบั ว ลำภู และ อุ บ ลราชธานี ) การคั ด เลื อ ก
ตัวอย่างใช้กระบวนการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
(convenient sampling) คำนวณขนาดตัวอย่างจาก
แต่ ล ะคลิ นิ ก โดยใช้ สู ต รการประมาณค่ า สั ด ส่ ว นใน
กรณีที่ ไม่ทราบประชากร10 กำหนดให้ระดับความมีนัย
สำคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ 0.05, ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วน เท่ากับ 0.05, ค่า
ประมาณของสั ด ส่ ว นผู้ ป่ ว ยใหม่ ท างทั น ตกรรมที่ สู บ
บุหรี่ประจำซึ่งเคยมีรายงานไว้เท่ากับ 0.225 11 และ
กำหนดอัตราการไม่ตอบสนอง (non-response rate)
ร้อยละ 50 ดังนั้นตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาจากแต่ละคลินิก
เท่ า กั บ 400 คน รวมตั ว อย่ า งที่ ใช้ ศึ ก ษาทั้ ง หมด
8,000 คน แบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืน และมีข้อมูล
ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์ ได้มีจำนวน 7,383
ฉบับ (ร้อยละ 92.3) จากการแจกแจงสถานะการสูบ
บุหรี่ของผู้ป่วยที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ ไม่สูบบุหรี่ โดยเป็นผู้ ไม่เคยสูบบุหรี่ 5,212 คน
(ร้อยละ 70.6) และเป็นผู้เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 650
คน (ร้อยละ 8.8) ส่วนผู้ที่ตอบรับว่าสูบบุหรี่ปัจจุบันมี
จำนวน 1,521 คน ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันเท่านั้น
การเก็บข้อมูล
ข้ อ มู ล จากแบบสำรวจพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ยาสูบ ซึ่งนำใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
ลักษณะการสูบบุหรี่ ได้แก่ รูปแบบการสูบบุหรี่
(สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว/สูบบุหรี่เป็นบางวัน และสูบ
บุหรี่ประจำ/สูบบุหรี่ทุกวัน), จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันใน
วันที่สูบบุหรี่, ระยะเวลาในการสูบ, ประเภทของบุหรี่ที่
สูบ (ได้แก่ บุหรี่จากโรงงาน/บุหรี่ซอง และ บุหรี่มวน
เอง), ประวั ติ ใ นการพยายามเลิกบุหรี่, ประวั ติ ก าร
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บริโภคยาสูบไร้ควัน (เช่น การเคี้ยว อม หรือจุกยาเส้น
/ยาฉุน หรือสูดยานัตถุ์) และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสูบบุหรี่
ระดับการติดนิ โคติน เป็นคะแนนรวมที่ ได้จาก
การที่ผู้สูบบุหรี่ตอบแบบสอบถามในส่วนแบบทดสอบ
วัดระดับการติดนิโคตินของ Fagerström12 ที่แปลเป็น
ภาษาไทย ซึ่งมีข้อคำถาม 6 ข้อ โดยคะแนนรวมที่เป็น
ไปได้คือ 0-10 คะแนน
ความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ ได้จากการที่ผู้
สูบบุหรี่เลือกข้อความ 1 ใน 3 ข้อ ซึ่งตรงกับความคิด
ของตนเองที่ สุ ด โดยข้ อ ความนั้ น ถู ก กำหนดขึ้ น โดย
อาศัยทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของ Prochaska
และ DiClemente9 ได้แก่ 1) ไม่สนใจจะเลิกสูบบุหรี่
(precontemplation), 2) คิดจะเลิกสูบบุหรี่ ใน 6 เดือน
ข้างหน้าแต่ยังไม่มีแผนชัดเจน (contemplation) และ
3) วางแผนจะเลิกสูบบุหรีภ่ ายใน 1 เดือน (preparation)
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS for window version 11.5 (SPSS, Chicago,
IL, USA) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้การทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi-square test) เพื่ อ ทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลจำแนกประเภท (categorical data)
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อมูล
จำแนกประเภทที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เพศ; อายุ แบ่ง
เป็น 3 กลุ่ม คือ 15-24 ปี, 25-44 ปี, และตั้งแต่ 45
ขึ้นไป; ระดับการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษา, ระดั บ สู ง กว่ า
มัธยมศึกษา; อาชีพ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ข้าราชการ/
พนั ก งาน/นั ก ธุ ร กิ จ , ผู้ ใช้ แ รงงาน/เกษตรกร/ชาว
ประมง, ผู้ว่างงาน/แม่บ้าน, และนักเรียน/นักศึกษา;
ระดับการสูบบุหรี่ แบ่งตามเกณฑ์ของ Biener และ
Albers13 เป็น 2 ระดับ คือ ระดับน้อย (สูบบุหรี่ ไม่เกิน
9 มวน/วันในวันที่สูบบุหรี่) และ ระดับปานกลางถึง
มาก (สูบบุหรี่ตั้งแต่ 10 มวนขึ้นไป/วันในวันที่สูบบุหรี่);
ระยะเวลาในการสูบ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1-5 ปี,
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6-10 ปี, และตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป; ประเภทของบุหรี่ที่สูบ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สูบบุหรี่จากโรงงาน/บุหรี่ซอง
อย่างเดียว, สูบบุหรี่มวนเองอย่างเดียว และสูบบุหรี่
ทั้ง 2 ประเภท; ประวัติการใช้ยาสูบไร้ควัน แบ่งเป็น 2
กลุ่ ม คื อ ใช้ ย าสู บ ไร้ ค วั น และไม่ ใช้ ย าสู บ ไร้ ค วั น ;
ระดับการติดนิโคติน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ
มากถึงต่ำ, ระดับปานกลาง และระดับสูงถึงสูงมาก
(คะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบน้อยกว่า 5, 5-6
และ 7-10 คะแนนตามลำดับ); ประวัติในการพยายาม
เลิกบุหรี่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เคยเลิกบุหรี่ และเคย
พยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง ; และความ
พร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่สนใจ
จะเลิกสูบบุหรี่, คิดจะเลิกสูบบุหรี่ ใน 6 เดือนข้างหน้า
แต่ ยั ง ไม่ มี แ ผนชั ด เจน และวางแผนจะเลิ ก สู บ บุ ห รี่
ภายใน 1 เดือน

ผลการศึกษา
จากผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 1,521 คน
มีผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และสูบบุหรี่ประจำ
ในอัตราร้อยละ 46.5 และ ร้อยละ 53.5 ตามลำดับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันทั้งหมด ส่วนใหญ่มักจะเป็น
เพศชาย (ร้อยละ 93.0) มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (ร้อย
ละ 80.9) เป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือ
ต่ ำ กว่ า (ร้ อ ยละ 65.4) และเป็ น ผู้ ใช้ แ รงงาน/
เกษตรกร/ชาวประมง (ร้อยละ 42.5) (ตารางที่ 1)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และ
ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ จะเห็นว่า เพศ อายุ ระดับการ
ศึ ก ษา และอาชี พ ของผู้ สู บ บุ ห รี่ ทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) โดย

Table 1 Demographic characteristics of occasional and daily smokers
Occasional
Total
Demographic characteristics
smokers
n (%)
n (%)
Total
1,521 (100)
707 (46.5)
Sex
Male
1,415 (93.0)
632 (89.4)
Female
106 (7.0)
75 (10.6)
Age (years)
15-24
291 (19.1)
179 (25.3)
25-44
683 (44.9)
318 (45.0)
> 45
547 (36.0)
210 (29.7)
Education level
Secondary or less
995 (65.4)
389 (55.0)
Higher than secondary
526 (34.6)
318 (45.0)
Occupation
Officer/Employee/Tradesman
552 (36.3)
262 (37.0)
Laborer/Agriculturist/Fisherman
647 (42.5)
250 (35.4)
Unemployed/Housewife
137 (9.0)
52 (7.4)
Student
185 (12.2)
143 (20.2)
a

Daily
smokers
n (%)
814 (53.5)

P-valuea
<0.001

783 (96.2)
31 (3.8)
<0.001
112 (13.8)
365 (44.8)
337 (41.4)
<0.001
606 (74.4)
208 (25.6)
<0.001
290 (35.6)
397 (48.8)
85 (10.4)
42 (5.2)

Difference between occasional and daily smokers was tested with chi-square test.
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ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมักจะมีสัดส่วนเพศชาย
น้อยกว่าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ประจำ (ร้อยละ 89.4 เทียบ
กับ ร้อยละ 96.2) และมีอายุน้อยกว่า ดังจะเห็นได้
จากการที่มีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 15-24 ปีมากกว่า
(ร้อยละ 25.3 เทียบกับ ร้อยละ 13.8) แต่ ในทางกลับ
กัน มี สั ด ส่ ว นของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ขึ้นไปน้ อ ยกว่ า
(ร้อยละ 29.7 เทียบกับ ร้อยละ 41.4) นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้ที่อยู่ ในกลุ่มสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมักจะมีการ
ศึกษาสูงกว่า (ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้น
ไป ร้อยละ 45.0 เทียบกับ ร้อยละ 25.6) และเมื่อ
พิจารณาการกระจายของกลุ่มอาชีพ พบว่าในกลุ่มผู้ที่
สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีสัดส่วนของผู้ที่เป็นข้าราชการ/
พนั ก งาน/นั ก ธุ ร กิ จ ใกล้ เ คี ย งกั บ ผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ป ระจำ
(ร้อยละ 37.1 เทียบกับ ร้อยละ 35.6) แต่มีสัดส่วน
ของผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/ชาวประมง และสัดส่วน
ของผู้ว่างงาน/แม่บ้านน้อยกว่า (ร้อยละ 35.4 เทียบ
กับ ร้อยละ 48.8 และร้อยละ 7.4 เทียบกับ ร้อยละ
10.4 ตามลำดับ) และในทางตรงกันข้ามมีสัดส่วนของ
นักเรียน/นักศึกษามากกว่า (ร้อยละ 20.2 เทียบกับ
ร้อยละ 5.2)
ลักษณะการสูบบุหรี่
ระดับและระยะเวลาในการสูบบุหรี่
ในภาพรวมผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันมีปริมาณการสูบ
บุ ห รี่ โดยเฉลี่ ย 9.0+6.7 มวนต่ อ วั น ในวั น ที่ สู บ บุ ห รี่
และสูบบุหรี่มาแล้วเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 14.1+12.2 ปี
เมื่ อ นำปริ ม าณการสู บ บุ ห รี่ ม าจั ด ระดั บ การสู บ บุ ห รี่
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับตามเกณฑ์ของ Biener และ
Albers13 คือ ระดับน้อย (สูบบุหรี่ ไม่เกิน 9 มวน/วันใน
วันที่สูบบุหรี่) และ ระดับปานกลางถึงมาก (สูบบุหรี่
ตั้งแต่ 10 มวนขึ้นไป/วันในวันที่สูบบุหรี่) และแบ่งระยะ
เวลาในการสูบเป็น 3 ระยะ คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี, และ
ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป (ตารางที่ 2) พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่สูบบุหรี่
เป็นครั้งคราวและกลุ่มที่สูบบุหรี่ประจำ (P<0.001)
โดยผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวมั ก จะป็ น ผู้ สู บ บุ ห รี่ น้ อ ย
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(ร้อยละ 78.5) และสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาไม่นาน
(เกือบร้อยละ 50 สูบบุหรี่มานาน 1-5 ปี) ส่วนผู้สูบ
บุ ห รี่ ป ระจำมั ก จะป็ น ผู้ สู บ บุ ห รี่ ม าก (ร้ อ ยละ 70.9)
และสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานาน (ร้อยละ 57.5 สูบ
บุหรี่มานานมากกว่า 10 ปี)
ประเภทของบุหรี่ที่สูบและการบริ โภคยาสูบไร้
ควัน
จากตารางที่ 2 จะเห็ น ว่ า บุ ห รี่ จ ากโรงงาน
หรื อ บุ ห รี่ ซ องจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ สู บ บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น
เกือบร้อยละ 70 ใช้สูบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.4 สูบ
บุหรี่มวนเอง และร้อยละ 8.7 สูบทั้งบุหรี่จากโรงงาน
และบุหรี่มวนเอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราวและกลุ่มผู้สูบบุหรี่ประจำ พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) (ตาราง
ที่ 2) โดยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวจะมีสัดส่วน
ของผู้สูบบุหรี่จากโรงงานสูงกว่า (ร้อยละ 79.8 เทียบ
กับร้อยละ 61.3) แต่มีสัดส่วนของผู้สูบบุหรี่มวนเอง
และสัดส่วนของผู้สูบทั้งสองประเภทในสัดส่วนที่ต่ำ
กว่า (ร้อยละ 15.8 เทียบกับร้อยละ 26.2 และ ร้อยละ
4.4 เทียบกับร้อยละ 12.5 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยัง
พบว่าประมาณร้อยละ 6 ของผู้สูบบุหรี่ ในกลุ่มที่สูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราว และในกลุ่มที่สูบบุหรี่ประจำ จะเป็น
ผู้ที่บริโภคยาสูบไร้ควันร่วมกับการสูบบุหรี่
ระดับการติดนิโคติน
ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันทั้งหมดพบว่า ส่วน
ใหญ่ติดนิโคตินในระดับต่ำมากถึงต่ำ (ร้อยละ 78.5) มี
ผู้ที่ติดนิโคตินในระดับปานกลาง และในระดับสูงถึงสูง
มากในอัตราร้อยละ 16.5 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหรี่
เป็นครั้งคราว และกลุ่มผู้สูบบุหรี่ประจำ พบว่าสัดส่วน
ของผู้ที่ติดนิ โคตินในระดับต่างๆ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) (ตารางที่ 2) โดยผู้ที่สูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราวจะเป็นผู้ที่ติดนิโคตินในระดับต่ำมาก
ถึงต่ำในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ (ร้อยละ
90.7 เทียบกับร้อยละ 67.9) ในทางกลับกันผู้ที่สูบบุหรี่
ประจำจะเป็นผู้ที่ติดนิโคตินในระดับปานกลาง และใน
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Table 2 Smoking characteristics of occasional and daily smokers
Occasional
Total
Smoking characteristics
smokers
n (%)
n (%)
Total
1,521 (100)
707 (46.5)
Consumption level
792 (52.1)
555 (78.5)
Light smoking (1-9 cpdb)
b
Moderate to heavy smoking (>10 cpd )
729 (47.9)
152 (21.5)
Smoking duration (years)
1-5
505 (33.2)
348 (49.2)
6-10
366 (24.1)
177 (25.0)
>11
650 (42.7)
182 (25.7)
Types of cigarette
Manufactured
1,063 (69.9)
564 (79.8)
Hand-rolled
325 (21.4)
112 (15.8)
Both
133 (8.7)
31 (4.4)
Concomitant cigarette and SLT users
No
1,431 (94.1)
666 (94.2)
Yes
90 (5.9)
41 (5.8)
Nicotine dependence level
Very low to low (score <5)
1,194 (78.5)
641 (90.7)
Medium (score 5-6)
251 (16.5)
57 (8.1)
High to very high (score 7-10)
76 (5.0)
9 (1.3)

Daily
smokers
n (%)
814 (53.5)

P-valuea
<0.001

237 (29.1)
577 (70.9)
<0.001
157 (19.3)
189 (23.2)
468 (57.5)
<0.001
499 (61.3)
213 (26.2)
102 (12.5)
0.856
765 (94.0)
49 (6.0)
<0.001
553 (67.9)
194 (23.8)
67 (8.2)

a Difference between occasional and daily smokers was tested with chi-square test.
b The number of cigarettes per day (cpd) for occasional smokers was the usually number on the days that they smoked.
SLT = smokless tobacco

ระดับสูงถึงสูงมากในสัดส่วนที่สูงกว่า (ร้อยละ 23.8
เทียบกับร้อยละ 8.1 และ ร้อยละ 8.2 เทียบกับร้อยละ
1.3 ตามลำดับ)
สถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่
รูปที่ 1 แสดงสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการสูบ
บุหรี่ พบว่าสถานการณ์ที่ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวตอบ
รับมากใน 6 อันดับแรก ได้แก่ ขณะดื่มสุรา (ร้อยละ
44.1), หลังรับประทานอาหาร (ร้อยละ 34.7), ขณะ
อยู่ ในงานเลี้ยงหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 33.8),
เวลาเครียด (ร้อยละ 31.8), ขณะอยู่ ในห้องน้ำ (ร้อยละ
22.3), และขณะโกรธ (ร้อยละ 21.9) ส่วนของผู้ที่สูบ
บุหรี่ประจำได้แก่ หลังรับประทานอาหาร (ร้อยละ
69.4), ขณะดื่ ม สุ ร า (ร้ อ ยละ 51.8), เวลาเครี ย ด

(ร้อยละ 47.9), ทันทีเมื่อตื่นนอนตอนเช้า (46.3), ขณะ
อยู่ ในห้องน้ำ (ร้อยละ 45.1), และขณะอยู่ ในงานเลี้ยง
หรืออยู่กับกลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 41.5)
ความพยายามเลิกสูบบุหรี่และความพร้อมในการ
เลิกบุหรี่
ในจำนวนผู้ สู บ บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น ทั้ ง หมด พบว่ า มี ผู้
เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน
819 คน (ร้อยละ 53.8) โดยร้อยละ 53.7 ของผู้ที่เคย
พยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก ารหั ก ดิ บ ร้ อ ยละ
43.0 เลือกใช้วิธีการลดจำนวนบุหรี่ที่สูบ และร้อยละ
3.3 ใช้วิธีอื่นๆ เช่นยาช่วยเลิกบุหรี่ ในประเด็นที่เกี่ยว
กับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ พบว่าผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
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Figure 1 Percentage of positive response to smoking related situations of current smokers (n = 1,521),
occasional smoker (n = 707) and daily smoker (n = 814)

400 คนจากทั้งหมด (ร้อยละ 26.3) ยังไม่สนใจจะเลิก
สูบบุหรี่ ใน 6 เดือนข้างหน้า ส่วนผู้ที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่
แต่ยงั ไม่มแี ผนชัดเจนมีจำนวน 898 คน (ร้อยละ 59.0)
และผู้ที่กำลังวางแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 เดือน
ข้างหน้า หรือเริ่มเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่มีจำนวน
223 คน (ร้อยละ 14.7) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
กันระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่ประจำ พบว่าสัดส่วนของผู้ที่เคยพยายามเลิกสูบ
บุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้งไม่มีความแตกต่างกัน (P=0.24)
เช่นเดียวกับระดับความพร้อมต่างๆ ในการเลิกบุหรี่
ระหว่ า งกลุ่ ม ก็ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น (P=0.33)
(ตารางที่ 3)
368

บทวิจารณ์
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความแตกต่ า ง
ระหว่างผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและผู้สูบประจำ ใน
กลุ่มผู้ป่วยทางทันตกรรมที่ทำเป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุตนว่า
เป็นผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันจำนวน 1,521 คน จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ ง หมด 7,383 คน ในการสำรวจ
พฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของผู้ป่วยทางทันตกรรม
ในประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการสำรวจขนาดใหญ่
ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการจากคลินิกทันตกรรม
ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
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Table 3 Previous quit attempt and readiness to quit smoking of occasional and daily smokers
Occasional
Daily
Total
Smoking variables
smokers
smokers
n (%)
n (%)
n (%)
Total
1,521 (100)
707 (46.5)
814 (53.5)
Previous quit attempt
No attempt
819 (53.8)
392 (55.4)
427 (52.5)
At least one attempt
702 (46.2)
315 (44.6)
387 (47.5)
Readiness to quit smoking
Precontemplation
400 (26.3)
188 (26.6)
212 (26.0)
Contemplation
898 (59.0)
406 (57.4)
492 (60.4)
Preparation
223 (14.7)
113 (16.0)
110 (13.5)
a
Difference between occasional and daily smokers was tested with chi-square test.

7 แห่ง และในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด
ต่างๆ 13 จังหวัด ซึ่งกระจายตัวอยู่ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ
การศึกษานี้ ได้แสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มผู้ป่วยทาง
ทันตกรรมที่สูบบุหรี่ปัจจุบันนั้น ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นครั้ง
คราวมีอยู่ถึงร้อยละ 46.5 จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราว และผู้สูบบุหรี่ประจำมีอัตราส่วนที่
ใกล้ เ คี ย งกั น มาก (1:1.2) แต่ อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า ว
แตกต่ า งจากอั ต ราส่ ว น 1:6 ที่ พ บจากการสำรวจ
ครัวเรือนที่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปของประเทศ
ครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 255214 ความแตกต่างนี้อาจเกิด
จากการที่กรอบการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งสองนี้
ไม่เหมือนกัน (ผู้ป่วยทางทันตกรรมเทียบกับประชากร
ทั่ ว ไป) อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากไม่ เ คยมี ข้ อ มู ล ใน
ประเทศไทยมาก่อนว่า การสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวใน
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมที่ สู บ บุ ห รี่ มี อั ต ราร้ อ ยละ
เท่าใด จึงไม่สามารถบอกได้ว่าอัตราที่พบมากในการ
ศึก ษานี้ เ ป็ น เพราะมีการเพิ่มขึ้นของการสูบบุ ห รี่ เ ป็ น
ครั้งคราวหรือไม่ รายงานความชุกหรืออัตราการสูบ
บุ ห รี่ จ ากการศึ กษาในกลุ่มประชากรผู้ป่วยต่ า งๆ 15-17
รวมทั้งผู้ป่วยทางทันตกรรมที่ผ่านมา18 มักจะรายงาน
ในภาพรวม คื อ เป็ น ความชุ ก หรื อ อั ต ราการสู บ บุ ห รี่
ปัจจุบัน แต่สำหรับในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่ม
ประชากรอื่นๆ ในปัจจุบันมีการศึกษาที่เน้นถึงการสูบ

P-valuea

0.244

0.333

บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวมากขึ้ น และพบว่ า มี อั ต ราที่
หลากหลาย เช่น Hassmiller และคณะ19 ศึกษาข้อมูล
จาก Current Population Survey Tobacco Use
Supplement ปี ค.ศ. 1998-1999 ของประเทศสหรัฐ
อเมริกา พบว่าในจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ปัจจุบัน 36,160
คน มี ผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวร้ อ ยละ 19.2 ส่ ว น
Oksuz และคณะ20 ทำการศึกษากลุ่มนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีอายุ 18-25 ปี ในประเทศตุรกี จำนวน
976 คน พบว่าเป็นผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 482 คน และใน
จำนวนนี้ร้อยละ 41.3 เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และ
Al-Sahab และคณะ21 ทำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก
การสำรวจระดับประเทศของแคนาดาที่ทำการสำรวจ
ก่อนและหลังคลอดในกลุ่มประชากรหญิงตั้งครรภ์ที่
มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 6,421 คน พบความชุก
ของการสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 10.5 โดย
เป็ น การสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราวร้ อ ยละ 3.6 และสู บ
ประจำร้อยละ 6.9
ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและผู้สูบบุหรี่ประจำใน
กลุ่มผู้ป่วยทางทันตกรรมที่ศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่าง
กัน โดยเมือ่ พิจารณาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์
จะเห็นว่าผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีสัดส่วนเพศชายน้อย
กว่า หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่
เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70) สูบบุหรี่
เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมักจะ
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มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า , มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว่ า และมี
สัดส่วนของผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/ชาวประมง และผู้
ว่างงาน/แม่บ้านน้อยกว่า แต่มีสัดส่วนของนักเรียน/
นักศึกษามากกว่า และเมื่อพิจารณาจากลักษณะการ
สูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีระดับในการสูบบุหรี่
ต่ำกว่า, ระยะเวลาในการสูบบุหรี่น้อยกว่า และระดับ
การเสพติดนิ โคตินน้อยกว่า ความแตกต่างดังกล่าว
ชี้แ นะว่ า รู ป แบบการสูบบุหรี่นั้นไม่ ได้ถูกกำหนดโดย
กระบวนการเสพติดทางชีวภาพแต่เพียงอย่างเดียว
เท่ า นั้ น แต่ น่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น
บรรทัดฐานทางสังคมหรือวัฒนธรรม ความรู้ เศรษฐ
สถานะ และ กฏหมาย เป็นต้น ตัวอย่างเช่นการสูบ
บุหรี่ของผู้หญิงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ดังนั้นผู้
สูบบุหรี่ที่เป็นผู้หญิงจึงอาจเลือกที่จะสูบบุหรี่เป็นครั้ง
คราวมากกว่า หรือผู้ที่มีการศึกษาสูงอาจมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ จึงมักเลือกที่จะสูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราวด้วยมีความเชื่อว่าจะลดอันตรายดัง
กล่าว
ผลจากการศึ ก ษาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ
แม้ว่าผู้ป่วยทางทันตกรรมที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและ
ที่ สู บ ประจำจะมี ลั ก ษณะหลายอย่ า งตามที่ ก ล่ า วมา
ต่างกัน แต่พบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งสองกลุ่มมีความพร้อมใน
การเลิกบุหรี่เหมือนกัน โดยผู้สูบบุหรี่ประมาณร้อยละ
60 คิ ด จะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ต่ ยั ง ไม่ มี แ ผนชั ด เจน และ
ประมาณร้อยละ 15 วางแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1
เดื อ น การให้ ค ำแนะนำรั ก ษาเพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ ในคลิ นิ ก
ทันตกรรมซึ่งมุ่งเน้นทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ประจำและสูบเป็น
ครั้ ง คราว โดยการให้ ค ำแนะนำรั ก ษาที่ ป รั บ ให้
เหมาะสมกับผู้สูบบุหรี่ ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการให้ผู้
ป่วยเหล่านี้ ได้รับรู้และเห็นประจักษ์ถึงผลของบุหรี่ ใน
ช่องปากของผู้ป่วยเองถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ในการให้ความรู้ และน่าจะช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาความ
พร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมให้ ม ากขึ้ น ได้
อย่างไรก็ตาม ในการให้คำแนะนำรักษาให้ผู้ป่วยเลิก
บริ โ ภคยาสู บ มีข้อแนะนำซึ่งเป็นประเด็นที่น่ า สนใจ
ต่างๆ ที่ ได้จากการศึกษานี้ ในภาพรวม และควรนำมา
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พิจารณาด้วยหรือเพื่อทำการศึกษาต่อไป ได้แก่
ประเด็นที่ 1 จากการศึกษาของ Hassmiller
และคณะ19 ยืนยันข้อสังเกตของ Evans และคณะ22 ที่
พบว่าผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมิใช่ผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่เท่านั้น
และยังพบว่าภายในกลุ่มของผู้สูบบุหรี่ ไม่ว่าจะสูบเป็น
ครั้งคราว และสูบประจำยังมีความหลากหลาย โดย
อาจจำแนกผู้สูบบุหรี่แต่ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก
โดยนอกจากจะมีผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่แล้ว ยังมีบางส่วนที่มี
รู ป แบบการสู บ บุ ห รี่ ค งที่ และบางส่ ว นอยู่ ในระยะ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการสู บ บุ ห รี่ (จากสู บ ประจำ
เปลี่ยนเป็นสูบเป็นครั้งคราว หรือในทางกลับกัน) ทั้งนี้
ในการจำแนกจะต้องนำประวัติการสูบบุหรี่และระยะ
เวลาที่ผู้สูบบุหรี่มีรูปแบบการสูบบุหรี่นั้นๆ มาพิจารณา
ซึ่งข้อมูลที่ ได้จากแบบสำรวจที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้
มาจากข้อคำถาม 2 ข้อ คือ “คุณสูบบุหรี่หรือไม่” (มี
คำตอบให้เลือก คือ ไม่สูบบุหรี่, เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิก
แล้ว, สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และสูบบุหรี่เป็นประจำทุก
วัน) และ “หากคุณสูบบุหรี่ คุณสูบบุหรี่มานานเท่าใด
(โปรดระบุระยะเวลา................ปี)” ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ระยะเวลาในข้อคำถามไม่ ได้ชี้ชัดถึงพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ในปัจจุบันจึงไม่อาจนำมาจำแนกกลุ่มย่อยของผู้
สูบบุหรี่ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในทางปฏิบัติหากทันตแพทย์
สามารถซักถามผู้สูบบุหรี่ ให้ชัดเจน และจำแนกผู้สูบ
บุ ห รี่ ในแต่ ล ะระยะได้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ในการให้ ค ำ
แนะนำรักษาที่เฉพาะตนมากขึ้น
ประเด็นที่ 2 ผู้ป่วยทางทันตกรรมทั้งที่สูบบุหรี่
เป็นครั้งคราวหรือสูบประจำส่วนใหญ่ ในการศึกษานี้
บริ โภคยาสูบเพียงประเภทเดียว คือ สูบบุหรี่เท่านั้น
แต่ก็พบว่าอีกร้อยละ 6 ของผู้ป่วยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ร่วม
กั บ การใช้ ย าสู บ ไร้ ค วั น ทั้ ง นี้ มี ก ารศึ ก ษาในสหรั ฐ
อเมริกาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่บริ โภคยาสูบหลายชนิด
ร่วมกัน มักมี โอกาสหยุดการบริโภคยาสูบน้อยกว่า ผู้ที่
บริโภคยาสูบเพียงชนิดเดียวอย่างเดียว23 ดังนั้นในการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ ริ โ ภคยาสู บ ในกลุ่ ม นี้ จะต้ อ งมี ก ารย้ ำ
เตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งจากการสูบบุหรี่และ
จากการใช้ยาสูบไร้ควัน และความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่ม
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ขึ้นจากการเพิ่มฤทธิ์กัน เช่น การใช้ยาสูบไร้ควันยังมี
ผลเพิ่มความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ24
ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ประเภทของบุหรี่ซึ่งผู้ป่วยใหม่ทาง
ทันตกรรมที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่นิยมสูบได้แก่ บุหรี่ซอง
แต่ ป ระมาณร้ อ ยละ 30 ยั ง เป็ น ผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ม วนเอง
หรือสูบบุหรี่ทั้งสองชนิด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุหรี่มวน
เองมีราคาถูกกว่าบุหรี่ซอง และผู้ที่สูบบุหรี่มวนเอง
อาจมีความเชื่อว่าบุหรี่มวนเองมีพิษภัยน้อยกว่า ทั้งนี้
เนื่องจากการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ในปัจจุบันส่วนใหญ่
เน้นไปที่บุหรี่ซอง จึงควรมีการประเมินความรู้ความ
เข้ า ใจของผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ม วนเอง และให้ ค วามรู้ ถึ ง
อันตรายของบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเองด้วย
ประเด็นที่ 4 ผู้ป่วยใหม่ทางทันตกรรมที่สูบบุหรี่
ปั จ จุ บั น เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง คราว และ
ประมาณร้อยละ 75 เป็นผู้ที่สูบบุหรี่น้อย คือสูบบุหรี่
ไม่เกิน 9 มวน/วันในวันที่บริโภค ประเด็นนี้เป็นประเด็น
สำคัญเพราะในปัจจุบันมีความเชื่อกันอย่างกว้างขวาง
ว่า การสูบบบุหรี่เป็นครั้งคราว หรือการสูบบุหรี่ต่อวัน
ในจำนวนที่น้อยเป็นเรื่องที่ ไม่อันตราย อีกทั้งได้มีการ
ศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ม าก คื อ สู บ บุ ห รี่
ตั้งแต่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน มักจะได้รับคำแนะนำให้
เลิกสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่น้อยหรือสูบเป็นครั้ง
คราว25 ดังนั้นทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วยจะต้องทราบว่า
ในความเป็นจริงแล้วไม่มีระดับของการสูบบุหรี่ที่ถือว่า
ปลอดภัย26 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับสารพิษจากบุหรี่ ใน
ปริมาณน้อย แต่ผู้สูบก็ยังคงได้รับนิ โคตินซึ่งเป็นสาร
เสพติ ด ทำให้ มี โอกาสเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นผู้ ที่ สู บ ใน
ปริมาณที่มากขึ้นได้27 และยังคงก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
มากต่อสุขภาพในระยะยาวได้28
ประเด็นที่ 5 แม้ว่าในปัจจุบันแนวทางเวชปฏิบัติ
ที่แนะนำสำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพเพื่อใช้ ในการ
บำบัดรักษาโรคติดบุหรี่7 จะมีคำแนะนำการใช้ยาเพื่อ
ช่วยเลิกบุหรี่ ให้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ทุกคน ยกเว้นในกรณีที่
มีข้อห้ามใช้ หรือในกรณีกลุ่มพิเศษซึ่งยังไม่มีข้อมูลมาก

พอที่แสดงถึงประสิทธิผล (effectiveness) ของยา
เช่น หญิงตั้งครรภ์, วัยรุ่น, ผู้ที่ ใช้ยาสูบไร้ควัน และผู้ที่
สู บ บุ ห รี่ น้ อ ย จากการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ผู้ ป่ ว ยใหม่ ท าง
ทันตกรรมที่สูบบุหรี่ปัจจุบันส่วนใหญ่สูบบุหรี่น้อย และ
เกือบร้อยละ 90 ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ติดนิ โคตินใน
ระดับต่ำมากถึงต่ำ ซึ่งมี โอกาสที่จะเลิกบุหรี่ ได้ด้วย
ตนเองด้ ว ยการปรั บ พฤติ ก รรม 29 หรื อ แก้ ไขปั จ จั ย
เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ทำให้สูบบุหรี่ ซึ่งจากการศึกษานี้พบ
ว่ามีหลายปัจจัย เช่น การสูบบุหรี่หลังอาหาร และการ
สู บ บุ ห รี่ ร ะหว่ า งการดื่ ม สุ ร า เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควร
พัฒนาทันตแพทย์และทันตบุคลากรให้มีทักษะในการ
ให้คำแนะนำปรึกษาเพือ่ เลิกบุหรี่ (smoking cessation
counseling) แก่ผู้ป่วย ซึ่งได้มีการศึกษาที่แสดงให้เห็น
แล้วว่าสามารถผสมผสานการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อ
เลิกบุหรีแ่ ก่ผปู้ ว่ ยได้ ในระหว่างการรักษาทางทันตกรรม30
การศึกษานี้มีข้อจำกัดบางประการ คือ ผลการ
ศึ ก ษาได้ จ ากกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐทั้งสิ้น ประกอบด้วยคลินิกทันตกรรมของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 7 แห่ง และ
คลิ นิ ก ทั น ตกรรมในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ 13 จังหวัดซึ่งกระจายตัว
อยู่ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ ได้ทำการศึกษาใน
คลินิกทันตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งข้อมูลอาจมีความ
แตกต่างหรือเหมือนกันก็ ได้ สถานะการสูบบุหรี่ ในการ
ศึกษานี้ ได้จากการรายงานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเท่านัน้
ไม่ ได้มีการพิสูจน์ยืนยันทางชีวเคมี อย่างไรก็ตามมีผล
การศึกษาที่ ได้แสดงให้เห็นว่า การรายงานสถานะการ
สูบบุหรี่ด้วยตนเองของผู้ป่วยนั้นมีความเที่ยง31
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้
สูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทยไม่
ได้สูบบุหรี่ประจำ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ลักษณะการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและผู้
สูบบุหรี่ประจำมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มมี
ระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่เหมือนกัน คือส่วน
ใหญ่มีความคิดที่จะเลิกบุหรี่ โดยที่บางส่วนมีวางแผน
จะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 เดือน ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์
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209.
เหมาะสมกับผู้สูบบุหรี่ ในแต่ละกลุ่ม
5. U.S. Department of Health and Human Services.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ 2553 ขอขอบคุณ ทพญ.
เรวดี ต่ อ ประดิ ษ ฐ์ , รศ. นวลฉวี หงษ์ ป ระสงค์ ,
รศ. อาริยา รัตนทองคำ, ผศ. สุพัตรา แสงอินทร์,
ผศ. ดวงพร ดวงทิ พ ย์ , อ.ดร. ดวงพร ศรี สุ ภ าพ,
ทพญ.รัชนี จิตสันติวรรักษ์, ทพญ.กษมน สัจจพงษ์,
ทพญ.ภั ท ราวรรณ พรหมโชติ , ทพญ.ยุ พ าพรรณ
จามรเนี ย ม, ทพญ.พรทิ พ ย์ เดชานุ ว งษ์ , ทพญ.
สุวรรณา สมถวิล, ทพญ. ศิริรัตน์ รัศมี โสรัจ, ทพญ.
น้ ำ เพชร ตั้ ง ยิ่ ง ยง, ทพญ. อุ ไ ร บั ว ทอง, ทพญ.
วรางคณา อินทโลหิต, ทพ.เธียรไชย พึ่งรัศมี, ทพญ.
ดนุ น ารถ ชมธวัช, คุณเตือนใจ บุญรังษี, คุณ ชลิ ด า
นครินทร์ และคุณนาซรี หะสาเมาะ, ที่ช่วยประสาน
งานเจ้าหน้าที่ ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
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