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Abstract
Objectives: The aims of this study were to determine the prevalence of
tobacco use behavior and the related factors among dental patients in
Thailand.
Materials and methods: A cross-sectional study was conducted on
8,000 new patients aged 15 years and older attending dental clinics in 7
public dental schools and in 13 Ministry of Public Health hospitals. A selfadministered questionnaire regarding of demographic characteristics and
tobacco use status was used. Frequency and percentage distribution of
the variables were computed. Bivariate association of tobacco use status
and independent variables were assessed with chi-square tests. Binary
logistic regression analysis was used to identify factors independently
associated with current tobacco use status while simultaneously controlling
for potential confounding effects of other variables. The significant level
was set at 0.05.
Results: A total of 7,383 completed questionnaires were returned and
analyzed. Respondents were 48.6% males and 51.4% female with the
mean age of 37.2±15.9 years. Overall, 70.2% had no history of using
any tobacco products, 8.7% were former tobacco users and 21.1% were
current tobacco users of at least 1 product (smoking and/or using
smokeless tobacco). When considering the prevalence according to the
tobacco products, it was found that 20.6% were current smokers and
1.7% were current smokeless tobacco users. Using binary logistic
regression analysis, current tobacco users were more likely to be male
(OR 18.1, 95% CI 14.9-21.9); age 15-24 years (OR 1.9, 95% CI 1.4-2.5),
25-44 years (OR 1.9, 95% CI 1.5-2.4), and 45-59 years (OR 1.6, 95% CI
1.2-2.0) compared to those aged 60 years and older; have secondary
education level or lower (OR 1.5, 95% CI 1.3-1.7) compared to those with
higher than secondary education level; were unemployed (OR 2.8, 95%
CI 2.0-3.8), laborers/agriculturists/fishermen (OR 2.5, 95% CI 1.9-3.3)
and officers/employees/businessmen (OR 1.8, 95% CI 1.4-2.3) compared
to housewives/students; and attended the Ministry of Public Health
hospital dental clinics (OR 1.6, 95% CI 1.3-1.8) compared to those
attended dental school clinics.
Conclusions: A substantial percentage of dental patients used tobacco
products. The most prevalent tobacco use behavior was smoking. Prevalence
of current tobacco use among dental patients was independently associated
with gender, age group, education level, occupation group and dental clinic
type.
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ความชุกของการบริโภคยาสูบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วย
ทางทันตกรรมในประเทศไทย
เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรางคณา ชิดช่วงชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ หาความชุ ก และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันของผู้ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: ทำการสำรวจแบบตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามชนิด
ตอบเอง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของผู้
ป่ ว ยใหม่ จ ำนวน 8,000 คน ซึ่ ง มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป มารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก
ทั น ตกรรมของรั ฐ ในคณะทั น ตแพทยศาสตร์ 7 แห่ ง และในโรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข 13 แห่ง แจกแจงความถี่และร้อยละของตัวแปร ประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละปัจจัยกับสถานะการบริ โภคยาสูบด้วยการทดสอบ
ไคสแควร์ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ เพื่อระบุปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์อย่างอิสระกับการบริ โภคยาสูบปัจจุบัน โดยที่ควบคุมผลกระทบจากตัวแปร
อิสระอื่นๆ ไปพร้อมกัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา: แบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนและมีความสมบูรณ์นำมาวิเคราะห์ ได้ มี
จำนวน 7,383 ฉบั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น ชายร้ อ ยละ 48.6 และหญิ ง ร้ อ ยละ
51.4 อายุเฉลี่ย 37.2±15.9 ปี ในภาพรวมพบผู้ ไม่เคยบริ โภคยาสูบประเภทใดๆ เลย
ร้ อ ยละ 70.2 ผู้ เ คยบริ โ ภคยาสู บ แต่ ปั จ จุ บั น เลิ ก แล้ ว ร้ อ ยละ 8.7 ผู้ บ ริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันอย่างน้อย 1 ประเภท (สูบบุหรี่และ/หรือใช้ยาสูบไร้ควัน) ร้อยละ 21.1 เมื่อ
หาความชุกของการบริ โภคยาสูบปัจจุบันตามประเภทของยาสูบที่บริ โภค พบความชุก
ของการสูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 20.6 ส่วนความชุกของการใช้ยาสูบไร้ควันปัจจุบันมี
ร้ อ ยละ 1.7 จากการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบทวิ พ บว่ า ผู้ บ ริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันมักจะเป็นเพศชาย (OR 18.1, 95% CI 14.9-21.9); อยู่ ในช่วงอายุ 15-24 ปี
(OR 1.9, 95% CI 1.4-2.5), 25-44 ปี (OR 1.9, 95% CI 1.5-2.4) และ 45-59
ปี (OR 1.6, 95% CI 1.2-2.0) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป; มี
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ ำ กว่ า (OR 1.5, 95% CI 1.3-1.7) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา; เป็นผู้ว่างงาน (OR 2.8,
95% CI 2.0-3.8), ผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/ประมง (OR 2.5, 95% CI 1.9-3.3)
และ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/นักธุรกิจ (OR 1.8, 95% CI 1.4-2.3) เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม แม่ บ้ า น/นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา; และเป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารจากคลิ นิ ก
ทันตกรรมของโรงพยาบาล (OR 1.6, 95% CI 1.3-1.8) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับ
บริการจากคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์
บทสรุป: ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่บริ โภคยาสูบมีมากพอสมควร พฤติกรรมการบริ โภค
ยาสูบที่พบมากที่สุดคือการสูบบุหรี่ ความชุกของการบริ โภคยาสูบปัจจุบันของผู้ป่วย
ทางทั น ตกรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งอิ ส ระกั บ เพศ กลุ่ ม อายุ ระดั บ การศึ ก ษา กลุ่ ม
อาชีพ และประเภทของคลินิกทันตกรรม
รหั ส คำ: ผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรม, ความชุ ก , ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง, ประเทศไทย, การ
บริ โภคยาสูบ
วิธีอ้างอิงบทความนี้: เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, วรางคณา ชิดช่วงชัย. ความชุกของการ
บริโภคยาสูบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทย. ว ทันต มหิดล
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บทนำ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดมีควัน
หรื อ ชนิ ด ไม่ มี ค วั น จั ด เป็ น สิ่ ง เสพติ ด และเป็ น ปั จ จั ย
เสี่ยงต่อสุขภาพ ในปัจจุบันการเสพติดยาสูบถูกจัดเป็น
โรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาได้1 จากการสำรวจ
ครัวเรือนของประเทศไทยที่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไปครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 25522 พบว่ามีผู้บริ โภคยาสูบ
ปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามร้อยละ 27.2 ทั้งนี้การ
สู บ บุ ห รี่ จ ะเป็ น รู ป แบบการบริ โ ภคที่ แ พร่ ห ลายมาก
ที่สุด โดยมีผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 12.5 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การค้นพบที่สำคัญว่า ผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกได้แล้วมี
จำนวนเพียง 4.66 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด ผู้ที่
สูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 60 มีแผนหรือมีความคิดที่จะ
เลิกสูบบุหรี่ และผู้ที่สูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 50 เท่านั้น
ที่ เ คยได้ รั บ คำแนะนำให้เลิกสูบโดยบุคลากรวิ ช าชี พ
สุ ข ภาพ ข้ อ มู ล จากการสำรวจดั ง กล่ า วชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
จำนวนผู้ สู บ บุ ห รี่ จ ะลดลงได้ ม ากกว่ า นี้ ห ากมี ก ารให้
บริ ก ารช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ อ ย่ า งเป็ น ระบบและทั่ ว ถึ ง การ
ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ น อกจากจะเป็ น
มาตรการสำคั ญ ในการลดความชุ ก ของการบริ โ ภค
ยาสู บ แล้ ว ยั ง มี ค วามสำคั ญ ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
สุขภาพต่างๆ3 ทันตบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพที่มีบทบาทโดยตรงในการบำบัดผู้ติด
บุหรี่ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคและสภาวะใน
ช่องปากหลายชนิดที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่
ในการสร้างระบบและการเตรียมทีมงานเพื่ อ
รั ก ษาโรคติ ด บุ ห รี่ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประกอบ
วิชาชีพทางทันตกรรมตามปกติ (routine dental care)
โดยไม่กระทบต่องานประจำ หรือการสร้างเครือข่าย
ในการส่งต่อผู้ป่วย ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องนำมา
พิจารณา คือ ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของการบริ โภค
ยาสู บ ในผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก าร ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
ประเทศไทยยังไม่มีรายงานการศึกษาโดยตรง จาก
รายงานการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 25454 เกี่ยวกับการรับ
รู้ผลของบุหรี่และทัศนคติเกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกสูบ

บุ ห รี่ ในผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมไทยที่ ท ำในคลิ นิ ก
ทั น ตกรรม 2 แห่ ง คื อ ที่ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จำนวน 784 คน และที่ ก อง
ทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 427
คน โดยใช้ แ บบสอบถาม ผู้ วิ จั ย รายงานว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษามีผู้ที่สูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 9.8 และ
ร้อยละ 22.5 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ป่วย
ที่ ม ารั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมแต่ ล ะแห่ ง อาจมี
ขนาดความชุ ก ของพฤติ ก รรมการบริ โ ภคยาสู บ ที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาดังกล่าวมุ่งเน้น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่แต่เพียงอย่างเดียว และไม่ ได้มี
การศึ ก ษาปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริโภคยาสูบ จึงควรมีการศึกษาที่กว้างขวางขึ้นเพื่อให้
ทราบขนาดของปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุก
ของการบริ โภคยาสูบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วย
ใหม่ที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจ
พฤติกรรมการบริ โภคยาสูบของผู้ป่วยทางทันตกรรม
ไทย ซึ่งเป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional
study) ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตาม
หนั ง สื อ รั บ รองเลขที่ COA. No. MU-IRB 2010/
259.1409
ประชากรที่ศึกษา
ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ซึ่งมีอายุตั้งแต่
15 ปี ขึ้ น ไป สามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ และมาลง
ทะเบียนเพื่อรับบริการในคลินิกทันตกรรมของรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย 1) คลิ นิ ก ทั น ตกรรมของคณะทั น ต
แพทยศาสตร์ ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ 7 แห่ ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ 2) คลิ นิ ก
ทั น ต ก ร ร ม ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด ต่ า งๆ 13 แห่ ง ได้ แ ก่ กระบี่
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปัตตานี
พิษณุโลก แพร่ ยะลา สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี
หนองบัวลำภู และ อุบลราชธานี
การคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งใช้ ก ระบวนการคั ด เลื อ ก
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenient sampling) คำนวณ
ขนาดตั ว อย่ า งจากแต่ ล ะคลิ นิ ก โดยใช้ สู ต รการ
ประมาณค่ า สั ด ส่ ว นในกรณี ที่ ไม่ ท ราบประชากร 5
กำหนดให้ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ
0.05 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วน
เท่ากับ 0.05, ค่าประมาณของสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ทาง
ทั น ตกรรมที่ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ประจำซึ่ ง เคยมี ร ายงานไว้
เท่ากับ 0.2254 และกำหนดอัตราการไม่ตอบสนอง
(non-response rate) ร้อยละ 50 ดังนั้นตัวอย่างที่ ใช้
ศึกษาจากแต่ละคลินิกเท่ากับ 400 คน รวมตัวอย่างที่
ใช้ศึกษาทั้งหมด 8,000 คน
การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลของคลินิกทันตกรรมแต่ละแห่งอยู่
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2555 ผู้ป่วยใหม่จะได้รับเอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้
เข้าร่วมโครงการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย
พร้ อ มกั บ แบบสอบถามพฤติ ก รรมการบริ โ ภคยาสู บ
เพื่อให้ผู้ป่วยตอบด้วยตนเองและส่งแบบสอบถามกลับ
โดยใส่ลงในกล่องที่จัดเตรียมไว้ ให้ ทั้งนี้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่
จะไม่ตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่ง หากไม่สบายใจหรือ
อึดอัดที่จะตอบคำถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้ง
ฉบับก็ ได้
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบ เป็น
แบบสอบถามชนิ ด ตอบเอง (self-administered
questionnaire) ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งคำถาม
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบ ส่วนที่ 2 เป็น
แบบทดสอบวัดระดับการติดนิโคตินของ Fagerström6
และส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการ
เลิกสูบบุหรี่ที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงของ Prochaska และ DiClemente7 โดย
สองส่วนหลังนี้เป็นส่วนที่ ให้เฉพาะผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
ตอบ และไม่ ได้นำเสนอในบทความนี้
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS for window version 11.5 (SPSS, Chicago,
IL, USA) ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการแจกแจงความถี่
และร้อยละของผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงผู้
บริโภคยาสูบประจำและผู้บริโภคยาสูบเป็นครั้งคราว
ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
เพื่อทดสอบดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ
แต่ละปัจจัยกับสถานะการบริ โภคยาสูบ และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (binary logistic
regression analysis) เพื่อระบุตัวแปรอิสระที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคยาสู บ ปั จ จุ บั น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เมื่ อ ได้ ค วบคุ ม ผลกระทบจากตั ว แปร
อิสระอื่นๆ ไปพร้อมกัน ตัวแปรอิสระที่ศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ เพศ (มี 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง)
อายุ (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 15-24 ปี, 25-44 ปี, 4559 ปี และตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ระดับการศึกษา (แบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า และ
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา) อาชีพ (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
ข้าราชการ/พนักงาน/นักธุรกิจ, ผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/
ชาวประมง, ผูว้ า่ งงาน และแม่บา้ น/นักเรียน/นักศึกษา)
และแหล่งที่มาของผู้ตอบแบบสอบถาม (มี 2 กลุ่ม คือ
ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารจากคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของคณะทั น ต
แพทยศาสตร์ และจากคลินกิ ทันตกรรมของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) สำหรับการบริโภคยาสูบ
ซึ่งเป็นตัวแปรตามจะจำแนกเป็น บริโภคยาสูบปัจจุบัน
(บริ โภคเป็นประจำทุกวันหรือเป็นครั้งคราว) และไม่
บริโภคยาสูบ (ไม่เคยบริโภคยาสูบหรือเคยบริโภคแต่
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ปัจจุบันเลิกแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) กำหนดระดับนัย กระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน 392 ฉบับ (ร้อยละ 7.5)
รวมทั้งสิ้น 617 ฉบับ (ร้อยละ 7.7)
สำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
คลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 7
แห่ง และคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 13 แห่ง ได้รับแบบสอบถาม
แห่งละ 400 ฉบับ รวม 8,000 ฉบับ แบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน และสามารถนำมาวิเคราะห์ ได้มี 7,383
ฉบับ (ร้อยละ 92.3) แบบสอบถามที่ ไม่ ได้รับกลับคืน
เนื่องจากผู้ป่วยใหม่ ไม่ต้องการตอบแบบสอบถามที่ ได้
รับแจกไป และที่ถูกคัดออกเนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบ
ถ้วนในข้อถามที่ว่า “คุณสูบบุหรี่หรือไม่” ซึ่งไม่สามารถ
นำมาวิเคราะห์ ได้ จากคลินิกทันตกรรมของคณะทันต
แพทยศาสตร์มีจำนวน 225 ฉบับ (ร้อยละ 8.0) และ
จากคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของโรงพยาบาลในสั ง กั ด

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยใหม่
ทางทันตกรรมที่ตอบแบบสอบทั้งหมดรวม 7,383 คน
พบว่าเป็นเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ
48.6 และร้อยละ 51.4 ตามลำดับ) มีอายุเฉลี่ย 37.2±
15.9 ปี ส่วนใหญ่อยู่ ในกลุ่มอายุ 25-44 ปี (ร้อยละ
39.8) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.2 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพหรือ
การจ้ า งงาน ซึ่ ง กลุ่ ม อาชี พ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม
ข้าราชการ/พนักงาน/นักธุรกิจ (ร้อยละ 36.8) รองลง
มา คือ กลุ่มผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/ชาวประมง (ร้อย
ละ 28.2) ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน/นักเรียนและ
นักศึกษาร้อยละ 28.5 และกลุ่มผู้ว่างงานร้อยละ 6.5

Table 1 Number and percentage of respondents by demographic characteristics and dental clinic type
(n = 7,383)
Characteristic
n
%
Gender
Male
3,588
48.6
Female
3,795
51.4
Age group (years)
15-24
2,081
28.2
25-44
2,939
39.8
45-59
1,596
21.6
60+
767
10.4
Education level
Secondary and less than secondary
3,929
53.2
Higher than secondary
3,454
46.8
Occupation
Officer/Employee/ Tradesman
2,719
36.8
Laborer/Agriculturist/Fisherman
2,081
28.2
Unemployed
476
6.5
Housewife/Student
2,107
28.5
Source of respondent
Ministry of Public Health hospital dental clinics
4,808
65.1
Public dental school clinics
2,575
34.9
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เมื่ อ จำแนกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามประเภทของคลิ นิ ก
ทันตกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมาจากคลินิกทันตกรรม
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ร้อยละ 34.9 และจาก
คลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีร้อยละ 65.1
ความชุกของการบริโภคยาสูบ
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดตามคำตอบที่ ได้จากข้อถามที่ว่า “คุณสูบบุหรี่
หรือไม่” และ “คุณใช้ยาสูบไร้ควัน เช่น เคี้ยว อม หรือ
จุกยาเส้น/ยาฉุน หรือสูดยานัตถุ์หรือไม่” พบผู้ ไม่เคย
บริโภคยาสูบประเภทใดๆ เลย มีร้อยละ 70.2 (5,179
คน) ผู้เคยบริโภคยาสูบประเภทใดๆ ก็ตามแต่ปัจจุบัน
เลิกแล้วจำนวนมีร้อยละ 8.7 (644 คน) ผู้บริโภคยาสูบ
ปัจจุบัน 1 ประเภท (สูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบไร้ควัน) มี
ความชุกร้อยละ 19.9 (1,470 คน) และผู้บริโภคยาสูบ
ปัจจุบันทั้ง 2 ประเภท มีความชุกร้อยละ 1.2 (90 คน)
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ หาความชุ ก ของการบริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันตามประเภทของยาสูบที่บริ โภค พบความชุก
ของการสูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 20.6 (1,521 คน) ส่วน
ความชุกของการใช้ยาสูบไร้ควันปัจจุบันมีร้อยละ 1.7
(129 คน)
เมื่ อ พิ จ ารณาความชุ ก ของการบริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันตามแหล่งที่มาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบ
ความชุ ก ของการบริ โ ภคยาสู บ ปั จ จุ บั น ในคลิ นิ ก
ทั น ตกรรมของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ร้ อ ยละ 4.7
(346 คน) ส่วนในคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพบความชุกร้อยละ 16.4
(1,214 คน)

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคยาสูบปัจจุบนั
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระแต่ ล ะตั ว กั บ การบริ โ ภคยาสู บ พบว่ า ตั ว แปร
อิสระทุกตัวที่ศึกษา ซึ่งได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการ
ศึ ก ษา, กลุ่ ม อาชี พ และ แหล่ ง ที่ ม าของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ (P<0.001) โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ ไม่บริ โภคยาสูบ พบว่าผู้บริ โภคยาสูบ
ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป็ น เพศชาย (ร้ อ ยละ 91.9
เทียบกับร้อยละ 37.0) อยู่ ในกลุ่มอายุ 25-44 ปี (ร้อย
ละ 44.5 เทียบกับร้อยละ 38.6), มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า (ร้อยละ 65.7 เทียบกับร้อย
ละ 49.9), และอยู่ ในกลุ่ ม อาชี พ ผู้ ใช้ แ รงงาน/
เกษตรกร/ชาวประมง (ร้อยละ 42.6 เทียบกับร้อยละ
24.3) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบันส่วน
ใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรมของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ
77.8 เทียบกับร้อยละ 61.7)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย
โลจิ ส ติ ก แบบทวิ ข องตั ว แปรอิ ส ระต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ การ
บริโภคยาสูบปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ ไม่บริโภค
ยาสูบ โดยมีการควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอิสระ
อื่นๆ ไปพร้อมกัน พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวที่ศึกษายัง
คงเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคยาสู บ
ปั จ จุ บั น โดยผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น เพศชายมี
โอกาสเป็นผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันมากกว่าเพศหญิง 18
เท่า (odds ratio; OR 18.1, 95% CI 14.9-21.9) เมื่อ
พิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับอายุโดยใช้กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่

Table 2 Distribution of the respondents by smoking and smokeless tobacco using status (n = 7,383)
Smokeless tobacco using status
Total
Never
Former
Current
Never
5,179
11
22
5,212
Former
611
22
17
650
Smoking status
Current
1,387
44
90
1,521
Total
7,177
77
129
7,383
354
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60 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ามี โอกาสมากขึ้น
ประมาณ 2 เท่าที่จะพบผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันในกลุ่ม
ที่มีอายุ 15-24 ปี และ 25-44 ปี (OR 1.9, 95% CI
1.4-2.5 และ OR 1.9, 95% CI 1.5-2.4 ตามลำดับ)
และมากขึ้น 1.6 เท่า ในกลุ่มที่มีอายุ 45-59 ปี (OR
1.6, 95% CI 1.2-2.0) สำหรับปัจจัยเกี่ยวกับระดับ
การศึ ก ษา พบว่ า ในกลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ ำ กว่ า มี โ อกาสเป็ น ผู้ บ ริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันมากถึง 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มี
การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา (OR 1.5, 95% CI
1.3-1.7) เมื่อพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้กลุ่ม
แม่บ้าน/นักเรียนและนักศึกษาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ

พบว่ามี โอกาสมากขึ้นประมาณ 2.8 เท่า, 2.5 เท่า
และ 1.8 เท่า ที่จะพบผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันในกลุ่มผู้
ว่ า งงาน (OR 2.8, 95% CI 2.0-3.8), กลุ่ ม ผู้ ใช้
แรงงาน/เกษตรกร/ชาวประมง (OR 2.5, 95% CI
1.9-3.3) และกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/นักธุรกิจ (OR
1.8, 95% CI 1.4-2.3) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณา
ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ค ลิ นิ ก ทั น ต ก ร ร ม ที่ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเข้ารับบริการ จะเห็นว่ามี โอกาสพบผู้
บริ โภคยาสู บ ปั จ จุ บั น ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าใน
คลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1.6 เท่า
(OR 1.6, 95% CI 1.3-1.8)

Table 3 Bivariate associations of independent variables and tobacco using status (n = 7,383)
Current
Never and former
Variable
tobacco user
tobacco user
n (%)
n (%)
Total
1,560 (100)
5,823 (100)
Sex
Male
1,433 (91.9)
2,155 (37.0)
Female
127 (8.1)
3,668 (63.0)
Age group (years)
15-24
295 (18.9)
1,786 (30.7)
25-44
694 (44.5)
2,245 (38.6)
45-59
400 (25.6)
1,196 (20.5)
60+
171 (11.0)
596 (10.2)
Education level
Secondary or less
1,025 (65.7)
2,904 (49.9)
Higher than secondary
535 (34.3)
2,919 (50.1)
Occupation group
Officer/Employee/Businessman
559 (35.8)
2,160 (37.1)
Laborer/Agriculturist/Fisherman
665 (42.6)
1,416 (24.3)
Unemployed
137 (8.8)
339 (5.8)
Housewife/Student
199 (12.8)
1,908 (32.8)
Source of respondent
Ministry of Public Health hospital dental clinics
1,214 (77.8)
3,594 (61.7)
Public dental school clinics
346 (22.2)
2,229 (38.3)

P-value*
<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

* Chi-square test
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Table 4 Binary logistic regression analysis of independent variables related to current tobacco using status
(n = 7,383)
Odds Ratio
95% CI
P-value
Sex
Male
18.1
14.9-21.9
<0.001
Female
1
Age group (years)
15-24
1.9
1.4-2.5
<0.001
25-44
1.9
1.5-2.4
<0.001
45-59
1.6
1.2-2.0
<0.001
60+
1
Education level
Secondary or less
1.5
1.3-1.7
<0.001
Higher than secondary
1
Occupation group
Officer/Employee/Businessman
1.8
1.4-2.3
<0.001
Laborer/Agriculturist/Fisherman
2.5
1.9-3.3
<0.001
Unemployed
2.8
2.0-3.8
<0.001
Housewife/Student
1
Source of respondent
Ministry of Public Health hospital dental clinics
1.6
1.3-1.8
<0.001
Public dental school clinics
1
95% CI = 95% Confidence Interval

บทวิจารณ์
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การสำรวจพฤติ ก รรมการ
บริ โภคยาสูบ ในกลุ่มผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีขนาด
ใหญ่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ป่วยใหม่ที่มา
รั บ บริ ก ารจากคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของรั ฐ ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ต่างๆ 7 แห่ง และในโรงพยาบาล
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ของจั ง หวั ด ต่ า งๆ 13
จังหวัด ซึ่งกระจายตัวอยู่ ในทุกภูมิภาคของประเทศ
ทำให้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของการบริ โภคยาสูบ
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริ โภคยาสูบปัจจุบันที่ยัง
ไม่เคยมีรายงานมาก่อน
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การบริ โ ภคยาสู บ
ปัจจุบันของผู้ป่วยใหม่ทางทันตกรรมมีความชุกร้อยละ
21.1 และเมื่อพิจารณาตามประเภทของยาสูบที่บริโภค
356

พบว่ า การสู บ บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น มี ค วามชุ ก ร้ อ ยละ 20.6
ส่วนการใช้ยาสูบไร้ควันปัจจุบันมีความชุกร้อยละ 1.7
ความชุ ก เหล่ า นี้ ต่ ำ กว่ า เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ความชุกของการบริ โภคยาสูบปัจจุบันในภาพรวมของ
คนไทยที่ ได้จากการสำรวจครัวเรือนที่มีประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปในระดับประเทศที่มีการรายงานครั้งล่าสุด
เมื่อปี พ.ศ. 25522 ซึ่งพบว่าการบริโภคยาสูบปัจจุบัน
มีความชุกร้อยละ 27.2 โดยเป็นความชุกของการสูบ
บุ ห รี่ ปั จ จุ บั น ร้ อ ยละ 23.7 และความชุ ก ของการใช้
ยาสูบไร้ควันปัจจุบันร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ความชุกของการ
บริโภคยาสูบโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ปัจจุบันของผู้ป่วย
ใหม่ ท างทั น ตกรรมจากการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ
รายงานผลการศึ ก ษาที่ ท ำในสหราชอาณาจั ก รของ
Martinelli และคณะ8 ซึ่งพบความชุกของการสูบบุหรี่

Prevalence and related factors of tobacco consumption among dental patients in Thailand
Penpan Laohapand, Warungkana Chidchuangchai

M Dent J Volume 36 Number 3 September-December 2016

ปัจจุบันร้อยละ 24.5 ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่ถูกส่งมารับ
บริ ก ารทั น ตกรรมเฉพาะทางโรคปริ ทั น ต์ โดย
เป็นความชุกที่ ใกล้เคียงกับความชุกในประชากรทั่วไป
ของสหราชอาณาจักรด้วย (ร้อยละ 24.0) อย่างไรก็ตาม
มีรายงานความชุกของการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ทีห่ ลากหลาย
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพทางการแพทย์ ซึ่ง
อาจมีทั้งความชุกที่สูงถึงสูงมาก และอาจสูงกว่าความ
ชุกในประชากรทั่วไป เช่น ความชุกของการสูบบุหรี่
ปัจจุบันร้อยละ 21 และ 41 ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตชานเมือง9
และเขตเมืองตามลำดับ10 หรือความชุกร้อยละ 35 ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการบำบัดฉุกเฉินด้วยโรคหอบหืดเฉียบพลัน
(acute asthma)11 และความชุกถึงร้อยละ 65 ในกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV-infected persons) ที่อยู่ ใน
ระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อย12 ซึ่งความ
แตกต่างของความชุกดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และปัญหาสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง
จากการศึ ก ษานี้ อ าจกล่ า วได้ ว่ า การบริ โ ภค
ยาสูบของผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มารับบริการมีมาก
พอสมควร ซึ่งเป็นประเด็นที่ทันตบุคลากรต้องให้ความ
สนใจ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การ
บริ โภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงอันตรายที่ทำให้เกิดโรค
หรื อ สภาวะอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ ต่ า งๆ ในช่ อ งปากได้
มากมาย และอาจเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กันหลายอย่างโดย
ไม่รู้ตัว เช่น มะเร็งช่องปาก13, 14 ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
หรือโรคปริทันต์15 แม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็มี
ผลกระทบทางสังคมและคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้น
การสร้างระบบและการเตรียมทีมงานทันตบุคลากร
เพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ยให้เลิกบริโภคยาสูบ โดยทำเป็นส่วนหนึง่
ของการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมตามปกติ ซึ่งไม่
กระทบต่องานประจำ หรือการสร้างเครือข่ายในการ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยจึงเป็นสิง่ จำเป็น ในทางปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้เลิกบริ โภคยาสูบสามารถเริ่มต้นได้ ในคลินิก
ทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานการให้บริการรักษาผู้ป่วย

ที่มีการนัดหมายการรักษาและติดตามผลการรักษา
เป็นระยะ สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการ
บำบัดรักษาโรคติดบุหรี่16 ซึ่งแนะนำการใช้มาตรการ
5A ซึ่งประกอบด้วย 1) ถาม (Ask) ผู้ป่วยทุกคนเกี่ยว
กับการสูบบุหรี่ 2) แนะนำ (Advice) ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
ทุกคนให้เลิกสูบบุหรี่ 3) ประเมิน (Assess) ความ
พร้อมที่จะเลิกสูบบุหรี่ 4) ช่วยเหลือ (Assist) ให้เลิก
บุหรี่ ได้สำเร็จในผู้ที่พร้อมจะเลิกบุหรี่ หรือช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ ในคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเลิก
บุ ห รี่ และ 5) ติ ด ตามผล (Arrange follow-up)
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่กำหนดว่าจะเลิกสูบ
บุ ห รี่ อย่ า งไรก็ ต ามในกรณี ที่ ค ลิ นิ ก ทั น ตกรรมมี ข้ อ
จำกัดในด้านกำลังคนหรือเวลา มีคำแนะนำให้ ใช้รูป
แบบทางเลือก คือ 2A และ R (Ask, Advice and
Refer)17 โดยในรูปแบบนี้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จะได้รับการ
สอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และได้รับคำแนะนำให้
เลิกบุหรี่จากบุคลากรของคลินิกทันตกรรม จากนั้นผู้
ป่วยจะถูกส่งต่อให้รับบริการในขั้นตอนอื่นๆ ที่เหลือ
(assess, assist และ arrange follow-up) จาก
แหล่งอื่นๆ เช่น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่ง
ชาติ18 เป็นต้น
ในการพั ฒ นาระบบช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยเลิ ก บริ โ ภค
ยาสูบ มีประเด็นต่างๆ จากการศึกษานี้ที่น่าสนใจ และ
ควรนำมาร่วมพิจารณา หรือเพื่อทำการศึกษาต่อไป
ได้แก่
ประเด็นที่ 1 รูปแบบการบริโภคยาสูบในกลุ่มผู้
ป่ ว ยทางทั น ตกรรมมี ค วามหลากหลาย โดยมี ผู้ ที่
บริโภคยาสูบเพียงประเภทเดียว คือ บุหรี่หรือยาสูบไร้
ควัน และมีผู้ที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภท ดังนั้นข้อ
คำถามที่ทันตบุคลากรจะใช้ ในการคัดกรองพฤติกรรม
การบริ โ ภคยาสู บ ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม ควรจะทำให้
ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมที่ แ ท้ จ ริ ง ทั้ ง หมดของผู้ บ ริ โ ภค
ยาสูบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่จะใช้ ในการให้วิเคราะห์ผู้
ป่วย และให้คำแนะนำช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
ประเด็นที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยทาง
ทั น ตกรรม ซึ่ ง ได้ แ ก่ เพศ, อายุ , ระดั บ การศึ ก ษา,
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อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคยาสู บ ปั จ จุ บั น
และเมื่อหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัว โดยควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอิสระอื่นๆ ด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ พบว่าผู้ป่วย
เพศชายมี โอกาสเป็นผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบันมากกว่า
เพศหญิงประมาณ 18 เท่า ผู้ป่วยที่มีอายุ 15-24 ปี
และ 25-44 ปี มี โอกาสเป็นผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบัน
มากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 2
เท่า ผู้ป่วยที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำ
กว่ามี โอกาสเป็นผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันมากกว่าผู้ป่วย
ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา 1.5 เท่า ผู้ป่วย
ที่อยู่ ในกลุ่มว่างงาน กลุ่มผู้ ใช้แรงงาน/เกษตรกร/ชาว
ประมง และกลุ่ ม ข้ า ราชการ/พนั ก งาน/นั ก ธุ ร กิ จ มี
โอกาสเป็นผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันมากกว่ากลุ่มแม่บ้าน/
นักเรียนและนักศึกษาเป็น 3 เท่า, 2.5 เท่า และ 2 เท่า
ตามลำดับ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคลินิกทันตกรรมแต่ละ
แห่งมี โอกาสจะพบผู้ป่วยที่เป็นผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบัน
ได้ ม ากน้ อ ยต่ า งกั น ขึ้ น กั บ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลต่ า งๆ
ดังกล่าวของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ นอกจากนี้เมื่อ
ควบคุมผลกระทบจากตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นยังพบ
ว่า ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากคลินิกทันตกรรมของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี โอกาส
เป็นผู้บริ โภคยาสูบปัจจุบันมากกว่าผู้ป่วยจากคลินิก
ทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1.6 เท่า ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารับบริการในคลินิก
ทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความเชื่อหรือ
ทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและใน
ช่องปาก จึงบริโภคยาสูบน้อยกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะ
มีการศึกษาต่อไป
การศึกษานี้มีข้อจำกัดบางประการ คือ ผลการ
ศึกษาได้จากผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรม
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคลิ นิ ก
ทั น ตกรรมของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ และคลิ นิ ก
ทันตกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เท่ า นั้ น ไม่ ได้ ท ำการศึ ก ษาในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมใน
โรงพยาบาลของรัฐประเภทอื่นๆ หรือของภาคเอกชน
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ซึ่ ง ข้ อ มู ล อาจมี ค วามแตกต่ า งหรื อ เหมื อ นกั น ก็ ได้
สถานะการบริ โ ภคยาสู บ ในการศึ ก ษานี้ ได้ จ ากการ
รายงานด้วยตนเองของผู้ป่วยเท่านั้น ไม่ ได้มีการพิสูจน์
ยืนยันทางชีวเคมี ซึ่งอาจทำให้มีการจำแนกผู้ที่บริโภค
ยาสูบเป็นผู้ที่ ไม่บริ โภคยาสูบ อย่างไรก็ตามมีผลการ
ศึ ก ษาที่ ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การรายงานสถานะการ
บริโภคยาสูบด้วยตนเองของผู้ป่วยนั้นมีความเที่ยง19
ในการศึกษานี้ ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่บริ โภค
ยาสูบมากพอสมควร รูปแบบการบริ โภคยาสูบที่พบ
มากที่สุด คือการสูบบุหรี่ การบริ โภคยาสูบปัจจุบัน
ของผู้ป่วยทางทันตกรรมมีความสัมพันธ์อย่างอิสระกับ
เพศ กลุ่ ม อายุ ระดั บ การศึ ก ษา กลุ่ ม อาชี พ และ
ประเภทของคลินิกทันตกรรม ดังนั้นคลินิกทันตกรรม
แต่ ล ะแห่ ง จึ ง ควรพั ฒ นารู ป แบบหรื อ ระบบเพื่ อ ให้
บริการช่วยเลิกยาสูบ
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