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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในฐานะ WHO Collaborating Centre for
Oral Health Education and Research ตระหนัักถึึงพิิษภััยของการบริิโภคยาสููบที่่มีี� ผลต่่อ
สุุขภาพช่่องปาก จึึงเห็็นความสำำ�คััญในการเผยแพร่่แนวทางบููรณาการการบำำ�บััดแบบย่่อ
เพื่่�อเลิิกยาสููบเข้้ากัับบริิการทางทัันตกรรมให้้เกิิดเป็็นภารกิิจประจำำ� เนื่่อ� งจากทัันตบุุคลากรนั้้น�
นอกจากจะมีีบทบาทในการดููแลสุุขภาพช่่องปากของประชาชนแล้้ว ทัันตบุุคลากรยัังสามารถ
เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการช่่วยลดการบริิโภคยาสููบในผู้้�ที่่�ยัังมีีสุุขภาพดีี  เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด
กลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง อัันเป็็นผลมาจากการบริิโภคยาสููบได้้ เช่่น  โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดหััวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคมะเร็็ง เป็็นต้้น
เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจและเพิ่่� ม การเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ลอัั น เป็็ น ประโยชน์์ นี้้�
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จึึงได้้แปลเอกสารเฉพาะเรื่่�อง (Monograph)
ขององค์์การอนามััยโลก เรื่่อ� ง “Tobacco Cessation and Oral Health Integration”
เป็็นภาษาไทยและได้้ปรัับปรุุงเนื้้�อหาบางส่่วนให้้มีีความถููกต้้องและชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นในหนัังสืือ
ฉบัับภาษาไทยนี้้� คณะผู้้�แปลหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ทันั ตบุุคลากร
มีีความรู้้�และความมั่่�นใจในการให้้การบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ ซึ่ง่� หากถููกนำำ�ไปปฏิิบัติั จริ
ิ งิ
อย่่างเป็็นรููปธรรม จะเกิิดประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อประชาชนไทยต่่อไป
การแปลและเผยแพร่่หนัังสืือฉบัับภาษาไทยเล่่มนี้้� จะเกิิดไม่่ได้้หากขาดการประสาน
งานกัับองค์์การอนามััยโลกและคำำ�แนะนำำ�จาก Prof Hiroshi Ogawa (ผู้้�อำำ�นวยการ WHO
Collaborating Centre for Translation of Oral Health Science) และ Dr Dongbo Fu
(แพทย์์ประจำำ� No Tobacco Unit, Tobacco Free Initiative (TFI) องค์์การอนามััยโลก)
รวมทั้้� ง การสนัั บ สนุุ น งบประมาณในการแปลและตีีพิิ ม พ์์ จ ากคณะทัั น ตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ต้้นฉบัับภาษาไทยได้้รับั การอนุุเคราะห์์ตรวจสอบแก้้ไขความถููกต้้องและการใช้้ภาษาโดย :
ทพญ.ปิิยะดา ประเสริิฐสม (ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทัันตสาธารณสุุข  กรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุ ข ), ดร. ทพญ.สุุ จิิ ว รรณ สืื บ บุุ ก สัั ง ขมณีี, ทพญ.สิิ ริิ นทิิ พย์์ อมรสุุ ร เดช,
ทพญ.เพ็็ญพิิ ชชา พิิทยาพิิบููลพงศ์์, ทพญ.ณมน  เพ็็ชรนิิล, ทพ.วัั ชรพล ทิิ ศกระโทก,
พญ.ณัันน์์ทพร การเวกปััญญาวงศ์์ และ ทพ.กฤตพััฒน์์ สิิริิเสรีีภาพ
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คำำ�นำำ� ผู้้�แปล

ยาสููบ เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มภาระทางสุุขภาพของประชากรทั่่�วโลกตั้้�งแต่่อดีีตจน
ปััจจุบัุ น รู
ั ปู แบบของยาสููบ ส่่วนประกอบ และวิิธีีการบริิโภคมีีหลากหลายและถููกปรัับเปลี่่ย� น
อย่่างรวดเร็็ว จึึงทำำ�ให้้เป็็นอุปุ สรรคต่่อการรวบรวมหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เกี่่ย� วกัับผลของยาสููบ
ชนิิดต่่าง ๆ ต่่อสุุขภาพ หนัังสืือเล่่มนี้้�รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบของยาสููบต่่อสุุขภาพ
ช่่องปากและประโยชน์์ของการเลิิกยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปากตลอดช่่วงระยะเวลากว่่า 20 ปีี
(ค.ศ. 1996–2015) แม้้ ว่่างานวิิจััยที่่�รวบรวมมาวิิเคราะห์์จะมีีความต่่างกัั นมากและ
เป็็นอุุปสรรคในการวิิเคราะห์์อภิิมาน  แต่่ผู้้�เขีียนก็็ได้้มีีความพยายามในการวิิเคราะห์์ผล
ออกมาเท่่าที่่มีี� ข้้อมููล และได้้นำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ไว้้อย่่างเป็็นระบบในตอนที่่� 1 และ 2
นอกจากนี้้� ในตอนที่่� 3 ยัังได้้มีีการรวบรวมแนวทางการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบที่่�
ทัันตบุุคลากรสามารถนำำ�ไปผสมผสานเข้้ากัับการรัักษาทางทัันตกรรมที่่�ทำำ�อยู่่�เป็็นประจำำ�ได้้
และในส่่วนท้้ายของตอนนี้้�มีีการกล่่าวถึึงแนวทางในการพััฒนาระบบสาธารณสุุขและ
การบริิการทางทัันตกรรมโดยรวม เพื่่�อใช้้ผลัักดัันให้้เกิิดบููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อ
เพื่่�อเลิิกยาสููบกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิอย่่างยั่่�งยืืน
หนัังสืือเล่่มนี้้เ� หมาะสำำ�หรับั ทัันตบุุคลากรทุุกคน ตั้้�งแต่่นักั ศึึกษาทัันตแพทย์์ ทันั ตแพทย์์ทั่่ว� ไป
ทัันตาภิิบาล และทัันตบุุคลากรอื่่�น  ๆ รวมทั้้�งบุุคลากรทางการแพทย์์ผู้้�สนใจ ซึ่�ง่ จะสามารถ
ศึึกษาผลของยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก ประโยชน์์ของการเลิิกยาสููบ และแนวทางการบำำ�บัดั
แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ จากผลการทบทวนวรรณกรรมและการอภิิปรายผลของตอนที่่� 1, 2
และตอนที่่� 3 ทั้้�งหมด ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� นัักศึึกษาหลัังปริิญญา ทัันตแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
นัักวิิชาการ และนัักวิิจัยั  สามารถตรวจสอบวิิธีีการทบทวนวรรณกรรมและการวิิเคราะห์์อภิิมาน
อย่่างละเอีียดได้้จากตอนที่่� 1 ข้้อ 2, ตอนที่่� 2 ข้้อ 2 และภาคผนวก
เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด หนัังสืือ “บููรณาการแนวทางการเลิิกยาสููบกัับสุุขภาพช่่องปาก”
จะเกิิดประโยชน์์สููงสุุดได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อถููกนำำ�ไปปฏิิบััติจริ
ิ ิง
รศ. ทพญ.เพ็็ญพรรณ เลาหพัันธ์์
รศ. ดร. ทพญ.วรางคณา ชิิดช่่วงชััย
รศ. ดร. ทพญ.เยาวลัักษณ์์ เงิินวิิวััฒน์์กุุล
รศ. ดร.ทพญ. ทิิพนาถ วิิชญาณรััตน์์
ทพญ.รัักษณััณน์์ การเวกปััญญาวงศ์์
ผู้้�แปลฉบัับภาษาไทย พ.ศ. 2564
คำำ�นำำ�ผู้้�แปล
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โรคช่่องปากก่่อให้้เกิิดภาระทางสุุขภาพที่่�สำำ�คััญในหลายประเทศ เนื่่�องจากโรคช่่องปาก
และกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (noncommunicable diseases, NCDs) มีีปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดโรคร่่วมกััน (common risk factors) ซึ่่�งได้้แก่่ การบริิโภคยาสููบ (tobacco use),
การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ  (unhealthy diets), การขาดกิิจกรรม
ทางกาย (physical inactivity) และการดื่่�มแอลกอฮอล์์ (use of alcohol) การมุ่่�งเน้้น
จััดการกัับปััจจััยเสี่่�ยงร่่วมเหล่่านี้้� เช่่น  การเลิิกบริิโภคยาสููบ จึึงส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพ โดยเป็็น
การป้้องกัันการเกิิดกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง รวมถึึงโรคช่่องปากด้้วย
แนวทางการดำำ�เนิินการตามมาตรา 14 ของกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบ
ขององค์์การอนามััยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO
FCTC) แนะนำำ�ให้้ผสมผสานการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ (brief tobacco interventions)
กัับระบบบริิการสุุขภาพ  (health care systems) โดยถืือเป็็นหนึ่่�งในขั้้�นตอนแรกที่่�ภาคีี
สมาชิิกควรทำำ�เพื่่�อพััฒนาระบบการเลิิกยาสููบและการบำำ�บััดรัักษาแบบองค์์รวมในประเทศ
ของตน  การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบควรได้้รัับการบููรณาการเข้้ากัับการบริิการสุุขภาพ
ทั้้�งหมด แต่่ควรเริ่่ม� ผสมผสานกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ (primary
care) เป็็นอันดั
ั บั แรก เนื่่�องจากทัันตบุุคลากร (oral health professionals) มีีโอกาสเข้้าถึึง
ผู้้�สููบบุุหรี่่�ที่่�มีีอายุุน้้อยและมีี “สุุขภาพดีี” ได้้มากที่่สุ� ุด และสามารถจััดสรรเวลาให้้คำำ�แนะนำำ�
การเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�ป่่วยได้้มากกว่่าแพทย์์ด้้านอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุบัุ ันทัันตบุุคลากรที่่�
สนทนาเรื่่�องพฤติิกรรมการบริิโภคยาสููบกัับผู้้�ป่่วยอย่่างเป็็นประจำำ�มีีอยู่่�ไม่่มาก อุุปสรรคใน
การให้้การบำำ�บััดเพื่่�อเลิิกยาสููบที่่�สำำ�คััญ คืือ การขาดความรู้้�และทัักษะเกี่่�ยวกัับยาสููบและ
การเลิิกยาสููบ ขาดผู้้�นำำ�ของวิิชาชีีพ และขาดแนวทางบููรณาการการบำำ�บััดเพื่่�อเลิิกยาสููบกัับ
แผนงานทัันตสาธารณสุุข
ตั้้ง� แต่่ปี ค
ี .ศ. 2015 โครงการปลอดบุุหรี่เ่� ชิิงรุุกขององค์์การอนามััยโลก (WHO Tobacco
Free Initiative, WHO TFI) ร่่วมกัับแผนงานสุุขภาพช่่องปาก (Oral Health Programme)
ขององค์์การอนามััยโลก ได้้มีีความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรวบรวมหลัักฐานทางวิิชาการ
ที่่�เป็็นปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก รวมถึึงผลของการเลิิกยาสููบที่่�มีี
ต่่อสุุขภาพช่่องปาก เพื่่�อเป็็นการวางรากฐานทางวิิทยาศาสตร์์สำำ�หรัับบููรณาการแนวทาง
การบำำ�บััดเพื่่�อเลิิกยาสููบกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิต่่อไป
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หลัักฐานที่่�เป็็นปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับการบริิโภคยาสููบและโรคช่่องปาก
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ (systematic review) เพื่่�อตรวจสอบ
เชิิงปริิมาณใน 3 หััวข้้อ 1) การบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปากมีีความสััมพัันธ์์กันั เชิิงสาเหตุุหรือื ไม่่
2) การบริิโภคยาสููบในรููปแบบใดที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุกับั โรคช่่องปาก และ 3) โรคช่่องปาก
ประเภทใดที่่� เ กิิ ด จากการบริิ โ ภคยาสูู บ โดยนำำ� ผลการศึึ ก ษาจากงานวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ทั้้�งหมดที่่�ตีีพิิมพ์์ระหว่่างปีี ค.ศ. 1996* ถึึง 2015 ที่่ผ่� ่านการคััดเลืือกตามเกณฑ์์การคััดเข้้า
มาทำำ�การวิิเคราะห์์อภิิมาน  (meta-analysis) ในการทบทวนวรรณกรรม มีีการใช้้ข้้อมููล
จากการศึึกษาจำำ�นวน 31 เรื่่�อง เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคมะเร็็ง
ช่่องปาก ลิิวโคเพลเคีีย (leukoplakia) และโรคปริิทันต์
ั ์ (periodontal disease) ใช้้การศึึกษา
จำำ�นวน  12 เรื่่�อง เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองกัับโรคฟัันผุุ
และการศึึกษาจำำ�นวน 9 เรื่่�อง เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการสููบบุุหรี่่�กัับการสููญเสีียฟััน
การทบทวนวรรณกรรม ได้้ข้้อสรุุปว่่า
1. การบริิโภคยาสููบที่่�รวมถึึงการสููบบุุหรี่่� (smoking) และการใช้้ยาสููบชนิิดไร้้ควััน 
(smokeless tobacco) ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคมะเร็็งช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย
เพิ่่�มขึ้้�น 5 ถึึง 6 เท่่า
2. การสููบบุุหรี่่�ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคปริิทัันต์์เพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า
3. การได้้รับั ควัันบุหรี่
ุ มื่� อื สองทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคฟัันผุเุ พิ่่�มขึ้้น 
� 1.5 ถึึง 2 เท่่า
ทั้้�งในฟัันน้ำำ��นมและในฟัันแท้้
4. การสููบบุุหรี่่�ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีียฟัันเพิ่่�มขึ้้�น 1.5 เท่่า

หลัักฐานที่่�เป็็นปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการเลิิกยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อประเมิินว่่า การเลิิกยาสููบมีีผลทำำ�ให้้
สุุขภาพช่่องปากดีีขึ้้�นหรืือไม่่ โดยนำำ�การศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ตีีพิิมพ์์ระหว่่างปีี ค.ศ. 1996 ถึึง
2015 และผ่่านการคััดเลืือกตามเกณฑ์์การคััดเข้้ามาทำำ�การศึึกษาทั้้�งหมด 9 เรื่่อ� ง หลัังจากนั้้�น
ทำำ�การวิิเคราะห์์อภิิมาน เพื่่�อหาผลของการเลิิกยาสููบที่่�มีีต่่อสุุขภาพช่่องปาก
การทบทวนวรรณกรรม ได้้ข้้อสรุุปว่่า
1. การเลิิกยาสููบมีีความสััมพัันธ์์กัับสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เมื่่�อวััดจาก
จำำ�นวนฟัันที่่�สููญเสีียไป สุุขภาพของเนื้้�อเยื่่�อปริิทันต์
ั ์ (periodontal health) และความเสี่่�ยง
ของการเกิิดรอยโรคใหม่่หรืือมะเร็็ง
2. การเลิิกยาสููบทำำ�ให้้ระดัับการยึึดเกาะของอวััยวะปริิทัันต์์ทางคลิินิิก (clinical
attachmentlevel) เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญประมาณ 0.28 มิิลลิิเมตร
*

ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
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บููรณาการแนวทางบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุข
ในระบบบริิการปฐมภููมิิ
การตระหนัักถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับสุุขภาพช่่องปาก รวมถึึง
ประโยชน์์ของการเลิิกยาสููบที่่มีีต่
� อ่ สุุขภาพช่่องปาก มีีส่่วนทำำ�ให้้หน่ว่ ยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับแผน
งานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิเห็็นความจำำ�เป็็นในการสนัับสนุุนความพยายามในการควบคุุม
ยาสููบอย่่างแข็็งขัันทั้้�งในระดัับสถานพยาบาลและในระดัับชุุมชน ดัังนั้้�น จึึงได้้มีีการจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้จริงิ เกี่่ย� วกัับบููรณาการการบำำ�บัดั แบบย่่อ
เพื่่�อเลิิกยาสููบกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุข  เพื่่�อสนัับสนุุนแผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
ในการระบุุกลุ่่�มเป้้าหมายและดููแลผู้้�ป่่วยที่่�บริิโภคยาสููบทุุกรายให้้เกิิดเป็็นภารกิิจประจำำ� 
พร้้อมทั้้�งเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการควบคุุมยาสููบ และนโยบายการเลิิกยาสููบของ
องค์์การอนามััยโลก
องค์์ประกอบสำำ�คััญของนโยบายคืือ
1. ทัันตบุุคลากรควรใช้้เวลา 3–5 นาทีี  ในการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบตามโมเดล 
5As และ 5Rs แก่่ผู้้�บริิโภคยาสููบทุุกรายในระบบบริิการปฐมภููมิิเป็็นประจำำ�
2. ควรสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ระบบการดููแลสุุขภาพช่่องปากอย่่างครอบคลุุมทั้้�ง 6
องค์์ประกอบ (six building blocks) ซึ่่�งได้้แก่่ การให้้บริิการ (service delivery), กำำ�ลัังคน
ด้้านสุุขภาพ (health workforce), ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ (health information
system), ผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์ วัคซีีน 
ั และเทคโนโลยีี (medical product, vaccines
and technologies), การบริิหารงบประมาณ (financing) และภาวะผู้้�นำำ�และการอภิิบาล 
(leadership and governance) เพื่่�อพััฒนาบููรณาการการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
โดยทัันตบุุคลากร
เนื่่�องจากทรััพยากรด้้านเทคนิิคและเครื่่�องมืือเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการสนัับสนุุนประเทศที่่�
มีีความพยายามในการส่่งเสริิมการบููรณาการแนวทางการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบกัับ
แผนงานทัันตสาธารณสุุข  องค์์การอนามััยโลกจึึงได้้พััฒนาชุุดการฝึึกอบรมชื่่�อ “การสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้ระบบสุุขภาพสำำ�หรัับการบำำ�บััดการเสพติิดยาสููบในระบบบริิการปฐมภููมิิ
(Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary
care)” ซึ่่ง� เป็็นแนวทางการเลิิกยาสููบที่่ป� ระกอบด้้วยเอกสารความรู้้�เกี่่ย� วกัับการบริิโภคยาสููบ
และโรคช่่องปากสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย และชุุดเครื่่�องมืือเชิิงปฏิิบััติิการสำำ�หรัับทัันตบุุคลากรเพื่่�อใช้้
ในการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบตามโมเดล  5As และ 5Rs ทั้้�งนี้้� หากผู้้�บริิโภคยาสููบ
ทุุกรายที่่�เข้้ารัับบริิการทางทัันตกรรมได้้รัับการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ นโยบายนี้้�
จะส่่งผลกัับความชุุกของการบริิโภคยาสููบอย่่างมาก
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เอกสารเฉพาะเรื่่� องฉบัั บ นี้้� ถูู ก จัั ด ทำำ�ขึ้้� นด้้ ว ยความร่่ ว มมืื อ ของโครงการปลอดบุุ หรี่่�
เชิิงรุุก (WHO Tobacco Free Initiative, WHO TFI) และแผนงานสุุขภาพช่่องปากระดัับโลก
(WHO Global Oral Health Programme) ซึ่่�งเป็็นแผนงานเชิิงเทคนิิค  (technical
programmes) ของฝ่่ายป้้องกัันกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (Department of Prevention
of Noncommunicable Diseases, PND) ขององค์์การอนามััยโลก โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากนานาประเทศจำำ�นวนมากจากสถาบัันและหน่่วยงานต่่าง ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในฐานะ
ผู้้�สนัับสนุุนในการจััดทำำ� ดัังนี้้�
Dongbo Fu และ Hiroshi Ogawa ทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานการจััดเตรีียมเอกสาร ภายใต้้
คำำ�แนะนำำ�ของ Vinayak Mohan Prasad, Faten Ben Abdelaziz และ Douglas Bettcher
และมีี Miriamjoy Aryee-Quansah ให้้การสนัับสนุุนด้้านการบริิหาร
Michael Ellison, Charles Pophal และ Sujin Lim ทำำ�การทบทวนวรรณกรรมและ
สรุุปข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ (systematic review) ในตอนที่่� 1
และตอนที่่� 2 โดยมีี Takashi Hanioka และ Miki Ojima ทำำ�หน้้าที่่�เขีียนบทความ
Dongbo Fu และ Hiroshi Ogawa ทำำ�หน้้าที่่�จััดเตรีียมและเขีียนบทความในตอนที่่� 3
ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับบููรณาการการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบเข้้าไปในแผนงานทัันตสาธารณสุุข
ในระบบบริิการปฐมภููมิิ เอกสารเฉพาะเรื่่�องฉบัับภาษาอัังกฤษได้้รัับการตรวจสอบแก้้ไข
ในขั้้� น ตอนการเตรีียมการต่่ า ง ๆ โดย: Adriana Blanco, Rosa Sandoval,
Fatimah El-Awa, Kristina Mauer-Stender, Ezra Ogwell Ouma, Yvonne Olando,
Jagdish Kaur, Katia De Pinho Campos, Douglas Bettcher, Vinayak Mohan Prasad,
Dongbo Fu, Hiroshi Ogawa, Shin Hai-Rim, Estupinan Saskia,
Warnakulasuriya Kasturi, Mohammad H Khoshnevisan, Hideo Miyazaki,
Tippanart Vichayanrat, Penpan Laohapand, Poul Erik Petersen,
Benoit Varenne และ Dorji Giampo
การจััดทำำ�เอกสารเฉพาะเรื่่�องฉบัับภาษาอัังกฤษ ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจากกระทรวง
สาธารณสุุข  แรงงาน  และสวััสดิิการ (Ministry of Health Labour and Welfare)
ประเทศญี่่ปุ่่�น
�
กิิตติิกรรมประกาศ
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บโรคช่่องปาก:
ต	การทบทวนวรรณกรรมอย่่
อนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิาโภคยาสููบกัั
งเป็็นระบบ
1. บทนำำ�
การบริิโภคยาสููบและการสััมผััสควัันยาสููบเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพช่่องปากและสุุขภาพ
โดยรวม ซึ่่ง� ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับสุุขภาพช่่องปากได้้มีีหลักั ฐานยืืนยันหรื
ั อื ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ การบริิโภค
ยาสููบมีีความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุกัับโรคช่่องปากและสภาวะโรคต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก ได้้แก่่
โรคมะเร็็งช่่องปาก, รอยโรคเยื่่�อเมืือกช่่องปากอื่่�น  ๆ (oral mucosal lesions), ปากแหว่่ง
เพดานโหว่่ (oral cleft), โรคปริิทันต์
ั ,์ โรคฟัันผุุ และการสููญเสีียฟัันก่อ่ นวััยอัันควร (premature
1
tooth loss)  ส่่วนการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองนั้้�นสััมพัันธ์์กัับโรคช่่องปาก เช่่น  โรคปริิทัันต์์,
การสููญเสีียฟััน, โรคฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย (early childhood caries, ECC) และเหงืือก
มีีสารสีีจัับ (gingival pigmentation)2 นอกจากนี้้� การบริิโภคยาสููบยัังมีีหลายรููปแบบและ
หลากหลายวิิธีี เช่่น การสููบในรููปของบุุหรี่่�, ซิิการ์์หรืือไปป์์ หรืือการบริิโภคยาสููบแบบไร้้ควััน
เช่่น  การเคี้้�ยวยาสููบ หรืือการดููดซึึมผ่่านทางจมููก อย่่างไรก็็ตาม การประเมิินเชิิงปริิมาณ
เกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบในรููปแบบต่่าง ๆ กัับโรคช่่องปากยัังหาได้้ยาก
ดัังนั้้�น จึงึ ได้้มีีการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อทำำ�การประเมิินผลในเชิิงปริิมาณว่่า
• การบริิโภคยาสููบมีีความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุกัับโรคช่่องปากหรืือไม่่
• การบริิโภคยาสููบรููปแบบใดที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุกัับโรคช่่องปาก
• โรคช่่องปากประเภทใดที่่�เป็็นผลมาจากการบริิโภคยาสููบ

2. ระเบีียบวิิธีีสำำ�หรัับการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ
2.1 การคััดเลืือกบทความ
กระบวนการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�คือื การทบทวนบทความวิิจัยั ภาษาอัังกฤษเกี่่ย� วกัับการบริิโภค
ยาสููบและสุุขภาพช่่องปาก ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตรงตามเกณฑ์์การคััดเข้้า โดยการสืืบค้้นอย่่าง
เป็็นระบบจากฐานข้้อมููล  PubMed (MEDLINE) จากบทความวิิจััยที่่�ตีีพิิมพ์์ระหว่่างปีี ค.ศ.
1996*–2015 โดยใช้้คำำ�สำำ�คััญที่่ต� รงกัับหััวเรื่่อ� งทางการแพทย์์ (Medical Subject Headings,
MeSH) ดัังต่่อไปนี้้� “smoking”, “tobacco, smokeless”, “tobacco smoke pollution”,
“mouth diseases” และ “tooth diseases” คำำ�เหล่่านี้้�ยัังใช้้เป็็นคำำ�ค้นชื่่
้ �อเรื่่�องเพื่่�อสืืบค้้น
ในฐานข้้อมููลของ Google Scholar ด้้วยเช่่นกัน น
ั อกจากนี้้�ยังั มีีการตรวจสอบรายการเอกสาร
อ้้างอิิงของงานวิิจัยั และบทความปริิทัศน์
ั ์ (review articles) ที่่ไ� ด้้รับั การตีีพิิมพ์์ ประกอบด้้วย
*
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ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

บทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองและโรคฟัันผุุ จำำ�นวน  1 เรื่่�อง2 เรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิโภคยาสููบและการสููญเสีียฟัันจำำ�นวน 1 เรื่่�อง3 และรายงานของเจ้้ากรม
การแพทย์์สหรััฐอเมริิกา (US surgeon general) ในปีี ค.ศ. 20141 หากเอกสารอ้้างอิิง
มีีชื่่�อเรื่่อ� งหรืือบทคััดย่่อที่่บ่� ง่ บอกถึึงความเกี่่ย� วข้้องที่่เ� ป็็นไปได้้ รายงานวิิจัยั ฉบัับเต็็มจะได้้รับั
การตรวจสอบอย่่างละเอีียดตามเกณฑ์์คััดเข้้า (ระบุุไว้้ด้้านล่่าง) ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการรวมจุุลิินทรีีย์์
ในช่่องปากอยู่่�ในผลลััพธ์์หลัักด้้วย ซึ่่�งได้้ทำำ�การประเมิินคััดเข้้าจากการศึึกษาที่่�ตีีพิิมพ์์
ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2008 บทความแต่่ละเรื่่�องที่่�ถููกเลืือกในเบื้้�องต้้นที่่�มีีลัักษณะตามเกณฑ์์คััดเข้้า
จะได้้รัับการทบทวนเพื่่�อทำำ�การสกััดข้้อมููลโดยผู้้�ประเมิินบทความจำำ�นวน 2 คน
2.2 เกณฑ์์การคััดเข้้า 
บทความประเภทการศึึกษาจากเหตุุไปหาผล (prospective cohort study) การศึึกษา
แบบภาคตััดขวาง (cross-sectional study) และการศึึกษาจากผลมาหาเหตุุ (case-control
study) ที่่�ถููกตีีพิิมพ์์ในวารสารทั้้�งในรููปแบบงานวิิจััยฉบัับเต็็มแบบออนไลน์์หรืือเอกสาร
กระดาษ ซึ่่ง� ได้้มีีการประเมิินผลกระทบของการบริิโภคยาสููบต่่อผลลััพธ์์ทางสุุขภาพช่่องปาก
ได้้แก่่ เนื้้�องอกที่่เ� หงืือก (gingival neoplasms), ลิิวโคเพลเคีียในช่่องปาก (oral leukoplakia),
เนื้้�องอกที่่�ริิมฝีีปาก (lip neoplasms), เนื้้�องอกที่่�เพดานปาก (palatal neoplasms),
เนื้้�องอกที่่ต่� อ่ มน้ำำ��ลาย (salivary gland neoplasms), เนื้้�องอกที่่ลิ้้� น 
� (tongue neoplasms),
โรคปริิทัันต์์, การสููญเสีียฟััน  และโรคฟัันผุุ จะถููกรวมเพื่่�อคััดเข้้า ทั้้�งนี้้� บทความที่่�เลืือกไว้้
ทั้้�งหมดจะต้้องมีีข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการออกแบบการศึึกษา, ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง, ลัักษณะผู้้�เข้้าร่่วม
การศึึกษา (เพศ  อายุุ ประเทศที่่�อาศััย และการเป็็นตััวแทนของประชากร), ประเภทของ
การสััมผััส (รููปแบบของการบริิโภคยาสููบ), นััยสำำ�คััญทางสถิิติขิ องความสััมพัันธ์์การตอบสนอง
กัับปริิมาณที่่�ได้้รัับ (dose-response relationship) และข้้อมููลอื่่�น  ๆ (เช่่น  การวิิเคราะห์์
ความไว (sensitivity analysis), การวิิเคราะห์์กลุ่่�มย่่อยและการวิิเคราะห์์ในรููปแบบอื่่�น,
แหล่่งเงิินทุุน, คำำ�นิิยาม และความชุุกของผลลััพธ์์ทางสุุขภาพช่่องปากต่่าง ๆ)
2.3 คำำ�นิิยาม
การบริิโภคยาสููบและการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองมีีความหมาย ดัังต่่อไปนี้้�
การบริิโภคยาสููบ หมายถึึง การรายงานโดยตนเองหรืือครอบครััวว่่ามีีการบริิโภคยาสููบ
ด้้วยการสููบควััน, การเคี้้�ยว หรืือการเสพผ่่านทางจมููก วิิธีีที่ดีีที่
่� ่�สุุดในการรายงานการบริิโภค
ยาสููบคืือ การรายงานตนเองว่่าเป็็นผู้้�สููบบุุหรี่่�โดยมีีการตรวจสอบทางชีีวเคมีีร่่วมด้้วย โดย
ต้้องมีีระดัับคาร์์บอนมอนอกไซด์์ในลมหายใจออกมากกว่่า 8 ส่่วนในล้้านส่่วน หรืือมีีระดัับ
ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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โคติินิิน  (cotinine) ในน้ำำ��ลายมากกว่่า 15 นาโนกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร หรืือมีีระดัับโคติินิิน
ในปััสสาวะมากกว่่า 50 นาโนกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร ยกเว้้นในกรณีีที่่�ได้้รัับการบำำ�บััดโดยการให้้
สารนิิโคติินทดแทน (nicotine replacement therapy)
การสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง หมายถึึง การรายงานโดยตนเองหรืือครอบครััว หรืือมีี
การตรวจสอบยืืนยันั โดยการทดสอบโคติินิน 
ิ ซึ่ง่� หากไม่่สามารถอธิิบายถึึงวิิธีีการบริิโภคยาสููบ
และวิิธีีการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองได้้จะไม่่เข้้าเกณฑ์์
การวััดผลลััพธ์์ ทำำ�โดยการวิินิิจฉััยทางคลิินิิก ทางรัังสีีวิิทยา หรืือทางจุุลกายวิิภาค 
แต่่สำำ�หรัับการศึึกษาเกี่่�ยวกัับอััตราการตาย (mortality) แหล่่งข้้อมููลที่่�ยอมรัับได้้ ได้้แก่่
ใบมรณบััตร เวชระเบีียน หรืือรายงานครอบครััว (family report)
2.4 การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การค้้ นหาวรรณกรรมทำำ�โดยการสืืบ ค้้นด้้วยมืือและจากฐานข้้ อ มูู ลอิิเ ล็็ กทรอนิิ ก ส์์
การคััดกรองทำำ�โดยใช้้ชื่่�อเรื่่�อง บทคััดย่่อ และคำำ�สำำ�คััญ จากนั้้�นผู้้�ประเมิินบทความจำำ�นวน
สองคนต่่างคััดเลืือกแต่่ละบทความแยกกััน  โดยการอ่่านงานวิิจััยฉบัับเต็็มเพื่่�อประเมิิน
คุุณสมบััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำ�หน
ำ ด และใช้้ซอฟต์์แวร์์บริิหารจััดการวรรณกรรมตามชื่่�อเรื่่�องและ
บทคััดย่่อ (EndNote x7.5, Thomson Reuters, New York) เพื่่�อจััดเก็็บผลการค้้นหา
สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์อภิิมาน (meta-analysis) ต่่อไป
ผู้้�ประเมิินบทความทั้้�งสองคนจะประเมิินคุุณภาพของระเบีียบวิิธีีอย่่างเป็็นอิิสระต่่อกััน
โดยใช้้ Newcastle Ottawa Scale (NOS) (ดููภาคผนวก 1) ซึ่�ง่ จะมีีการประเมิิน  8 ข้้อ
สำำ�หรัับแต่่ละเกณฑ์์ตามระเบีียบวิิธีีการศึึกษาเชิิงสัังเกตการณ์์
การสัังเคราะห์์หลัักฐานจะถืือว่่าสมบููรณ์์เมื่่�อได้้ประเมิินทั้้�งคุุณภาพการศึึกษาและ
การออกแบบการศึึกษา ส่่วนการวิิเคราะห์์อภิิมานของอััตราส่่วนออดส์์ (odds ratio) *
ในตััวชี้้�วััดผลลััพธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ดำำ�เนิินการโดยใช้้ Review Manager (RevMan 5.3,
Cochrane, Informatics and Knowledge Management Department) ซึ่่�งเป็็น
ซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเตรีียมการและจััดการฐานข้้อมููลของงานวิิจััยเชิิงสัังเคราะห์์
(Cochrane Reviews) และหากมีีข้้อมููลที่่�เหมาะสม จะทำำ�การวิิเคราะห์์กลุ่่�มย่่อยร่่วมกัับ
วิิเคราะห์์ความไวร่่วมด้้วย

*
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อััตราส่่วนออดส์์ odds ratio (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

3. ผลการทบทวนวรรณกรรม
3.1 จำำ�นวนของการศึึกษา 
3.1.1 รอยโรคเยื่่�อเมืือกช่่องปาก โรคปริิทัันต์์ และโรคฟัันผุุ
จากการสืืบค้้นจากฐานข้้อมููลอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และการสืืบค้้นด้ว้ ยมืือ ได้้การศึึกษาจำำ�นวน 
3,074 เรื่่�อง (ภาพที่่� 1) การคััดกรองเบื้้�องต้้นตามชื่่�อเรื่่�องและบทคััดย่่อ สามารถระบุุ
การศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�ไปประเมิินบทคััดย่่อเพิ่่�มเติิมจำำ�นวน 1,219 เรื่่�อง ในการศึึกษา
ที่่�ผ่่านการทบทวนเหล่่านี้้� พบว่่า มีีการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 86 เรื่่�อง ที่่�ถููกคััดเลืือกไป
ทบทวนงานวิิจััยฉบัับเต็็ม โดยมีีจำำ�นวน  42 เรื่่�อง ที่่�ถููกคััดเลืือกไว้้เพื่่�อรายงานผลลััพธ์์
ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 44 เรื่่�อง ได้้ถููกคััดออก
ในการศึึกษาที่่�เลืือกไว้้สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์อภิิมานพบว่่า มีีการศึึกษาที่่�รายงานรอยโรค
เยื่่�อเมืือกช่่องปากและโรคปริิทัันต์์ จำำ�นวน 26 และ 14 เรื่่�อง ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการศึึกษาที่่�
รายงานโรคฟัันผุุมีีจำำ�นวน  1 เรื่่�อง ในที่่�สุุดคงเหลืือการศึึกษาสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์อภิิมาน
รอยโรคเยื่่�อเมืือกช่่องปากและโรคปริิทัันต์์จำำ�นวน 26 เรื่่�อง4-29 และ 6 เรื่่�อง30-35 ตามลำำ�ดัับ
ภาพรวมของการศึึกษาที่่�ถููกคััดเลืือกไว้้สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์รอยโรคเยื่่�อเมืือกช่่องปากและ
โรคปริิทัันต์์แสดงอยู่่�ใน ภาคผนวก 2 และ 3 ตามลำำ�ดัับ
สำำ�หรับั การวิิเคราะห์์ความไวและการวิิเคราะห์์กลุ่่�มย่่อย นำำ�มาใช้้เพื่่�อประเมิินผลกระทบ
การศึึกษาของการสููบบุุหรี่่� จำำ�นวน 24 เรื่่�อง4-10, 12-28 และการศึึกษาที่่�ใช้้ประเมิินผลกระทบ
ของการบริิโภคยาสููบชนิิดไร้้ควัันทางปากจำำ�นวน 7 เรื่่�อง6, 7, 9, 10, 16, 17, 29

ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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ภาพที่่� 1* แผนผัังการทบทวนการศึึกษาเพื่่�อประเมิินความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภค
ยาสููบและโรคช่่องปาก 

*
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ภาพที่่� 1 ได้้ถููกตรวจสอบและปรัับปรุุงจากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ โดยการติิดต่่อสอบถามจากผู้้�เขีียน

ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

3.1.2 โรคฟัันผุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประเมิินคุุณภาพและการสัังเคราะห์์หลัักฐาน  (evidence
synthesis) จากการศึึกษาที่่�สืืบค้้นมา ได้้มีีการบรรยายไว้้แล้้วในการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�2
จากการสืืบค้้นจากฐานข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการสืืบค้้นด้้วยมืือได้้การศึึกษาจำำ�นวน
42 เรื่่อ� ง (ภาพที่่� 2) การคััดกรองเบื้้�องต้้นตามชื่่อ� เรื่่อ� ง บทคััดย่่อ และคำำ�สำำ�คััญ สามารถระบุุ
การศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�ออ่่านงานวิิจััยฉบัับเต็็มได้้จำ�น
ำ วน 22 เรื่่�อง
ภาพที่่� 2* แผนผัังการทบทวนการศึึกษาเพื่่�อประเมิินความสััมพัันธ์์ระหว่่างการสััมผััส
ควัันบุุหรี่่�มืือสองและโรคฟัันผุุ

*

ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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จากการทบทวนพบว่่า มีีเรื่่�องที่่�ถููกคััดเลืือกเพื่่�อการประเมิินคุุณภาพจำำ�นวน  15 เรื่่�อง
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพบว่่า การศึึกษาทั้้�งหมดได้้ถููกจััดประเภทตามระเบีียบวิิธีีวิิจััยให้้
เป็็นการศึึกษาที่่�มีีระเบีียบวิิธีีวิิจััยคุุณภาพสููง*
ในขั้้�นตอนสุุดท้้าย มีีข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์อภิิมานจากการศึึกษาจำำ�นวน 12 เรื่่�อง
ประกอบด้้วยการศึึกษาจากเหตุุไปหาผล (cohort study)36 จำำ�นวน 1 เรื่่�อง และการศึึกษา
แบบตััดขวาง (cross-sectional studies) จำำ�นวน 11 เรื่่อ� ง37-47 นอกจากนี้้� ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์
ความไวและวิิเคราะห์์กลุ่่�มย่่อยเพื่่�อประเมิินผลกระทบต่่อโรคฟัันผุุของฟัันน้ำำ��นมจำำ�นวน 
7 เรื่่�อง37-39, 42-45 และโรคฟัันผุุของฟัันแท้้จำำ�นวน 6 เรื่่�อง36, 38, 40, 41, 45, 46
3.1.3 การสููญเสีียฟััน
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประเมิินคุุณภาพและการสัังเคราะห์์หลัักฐานจากการศึึกษา
ที่่�สืืบค้้นมา ได้้มีีการบรรยายไว้้แล้้วในการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�3 จากการสืืบค้้นจากฐานข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และการสืืบค้้นด้ว้ ยมืือ ได้้การศึึกษาจำำ�นวน 496 เรื่่อ� ง (ภาพที่่� 3) การคััดกรอง
เบื้้�องต้้นตามชื่่�อเรื่่�อง บทคััดย่่อ และคำำ�สำำ�คััญ สามารถระบุุการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับ
การอ่่านงานวิิจัยั ฉบัับเต็็มได้้จำำ�นวน 66 เรื่่อ� ง จากการทบทวนพบว่่า มีีเรื่่อ� งที่่ถู� กู คััดเลืือกเพื่่�อ
การประเมิินคุุณภาพจำำ�นวน 15 เรื่่�อง หลัังจากวิิเคราะห์์ข้้อมููลพบว่่า มีีการศึึกษาที่่�ได้้ถููกจััด
ประเภทตามระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั ให้้เป็็นการศึึกษาที่่มีี� ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั คุุณภาพสููง** จำำ�นวน 8 เรื่่อ� ง
และเป็็นการศึึกษาที่่�มีีระเบีียบวิิธีีวิิจััยคุุณภาพปานกลาง*** 7 เรื่่�อง
ในขั้้�นตอนสุุดท้้าย จะมีีข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์อภิิมานจากการศึึกษา 9 เรื่่�อง
ประกอบด้้วยการศึึกษาจากเหตุุไปหาผล จำำ�นวน 2 เรื่่�อง48, 49 และการศึึกษาแบบตััดขวาง
จำำ�นวน 7 เรื่่�อง50-56

สำำ�หรัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองและโรคฟัันผุุ ผู้้�เขีียนกำำ�หนดให้้การศึึกษาที่่�มีี
ระเบีียบวิิธีีวิิจััยคุุณภาพสููง คืือ การศึึกษาที่่�ได้้คะแนนรวมมากกว่่า 6 ดาว โดยประเมิินตาม Newcastle
Ottawa Scale (NOS)
**, ***
สำำ�หรัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบและการสููญเสีียฟััน ผู้้�เขีียนกำำ�หนดให้้การศึึกษาที่่�มีี
ระเบีียบวิิธีีวิิจััยคุุณภาพสููง ปานกลาง และต่ำำ�� คืือ การศึึกษาที่่�ได้้คะแนนรวมมากกว่่า 4 ดาว, 3–4 ดาว  
และน้้อยกว่่า 3 ดาว ตามลำำ�ดัับ โดยประเมิินตาม Newcastle Ottawa Scale (NOS)
*
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ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

ภาพที่่� 3 แผนผัังการทบทวนการศึึกษาเพื่่�อตรวจสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภค
ยาสููบและการสููญเสีียฟััน

3.2 ขนาดของความสััมพัันธ์์กับลั
ั ักษณะของการศึึกษา 
3.2.1 โรคมะเร็็งช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย
งานวิิจัยั จำำ�นวน 26 เรื่่อ� งจากผู้้�บริิโภคยาสููบ 24 ประเทศ ถููกคััดเลืือกสำำ�หรับั การวิิเคราะห์์
อภิิมาน ประกอบด้้วยการศึึกษาจากประเทศอิินเดีีย 6 เรื่่�อง7, 9, 10, 13, 16, 28 จากสหรััฐอเมริิกา
3 เรื่่�อง4, 12, 29 และจากสวีีเดน6, 17 อิิตาลีี8, 20 และศรีีลัังกา14, 25 ประเทศละ 2 เรื่่�อง มีีการศึึกษา
1 เรื่่อ� ง ทบทวนการศึึกษาที่่ร� ายงานผลกระทบจากประเทศในทวีีปยุุโรป 10 ประเทศ23 มีีการศึึกษา
ที่่�รายงานผลกระทบของการสููบบุุหรี่่�จำำ�นวน 24 เรื่่�อง และมีีการศึึกษาที่่�รายงานผลกระทบ
ของการเคี้้ย� วยาสููบจากอิินเดีีย 4 เรื่่อ� ง7, 9, 10, 16 สวีีเดน 2 เรื่่อ� ง6, 17 และสหรััฐอเมริิกา 1 เรื่่อ� ง29

ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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ภาพที่่� 4 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคมะเร็็งช่่องปาก
และลิิวโคเพลเคีียในผู้้�ที่่�บริิโภคยาสููบในปััจจุุบัันเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่เคยบริิโภคยาสููบ
ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่่า ฟอเรสต์์พล็็อต (forest plot) ของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม
(random-effects model)* แสดง odds ratio ในช่่วงที่่�กว้้าง ระหว่่าง 1.6–18.8** และ
pooled odds ratio*** ของผู้้�บริิโภคยาสููบ 143,852 คน ต่่อผู้้�ที่่ไ� ม่่บริิโภคยาสููบ 225,947 คน 
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 5.64 (95% CI: 4.24–7.51) ในการวิิเคราะห์์
ยัังพบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ (heterogeneity)**** อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีค่่า p-value < 0.001
และค่่า I2*****ที่่� 94%
ภาพที่่� 5 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคมะเร็็งช่่องปาก
และลิิวโคเพลเคีียในผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�ในปััจจุุบัันเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่เคยสููบบุุหรี่ ทั้้
่� �งนี้้� จะเห็็นว่่า
ฟอเรสต์์พล็็อตของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดง odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่�กว้้าง
ระหว่่าง 1.2 – 18.4** และ pooled odds ratio ของผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�ในปััจจุบัุ ัน 137,482 คน 
ต่่อคนที่่ไ� ม่่สูบู บุุหรี่่� 154,352 คน ที่่ป� ระเมิินโดยใช้้ตัวั แบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 3.99 (95% CI: 3.08–
5.17) ในการวิิเคราะห์์ยังั พบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีค่่า p-value < 0.001
และ I2 ที่่� 93%
ภาพที่่� 6 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคมะเร็็งช่่องปาก
และลิิวโคเพลเคีียในผู้้�บริิโภคยาสููบแบบเคี้้�ยวในปััจจุุบัันเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่เคยบริิโภค
ยาสููบแบบเคี้้�ยว ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่่าฟอเรสต์์พล็็อตของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม
แสดง odds ratios อยู่่�ในช่่วงที่่�กว้้าง ระหว่่าง 0.5–8.8 และ pooled odds ratio ของ
ผู้้�บริิโภคยาสููบแบบเคี้้�ยว 44,641 คน ต่่อผู้้�ที่่�ไม่่บริิโภคยาสููบแบบเคี้้�ยว 162,950 คน 
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 2.33 (95% CI: 0.79–6.84) ในการวิิเคราะห์์ยัังพบ
ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 ที่่� 98%

ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม random-effects model (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
***
อััตราส่่วนออดส์์ร่่วม pooled odds ratio (ดููคำ�ำ อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
****
ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ heterogeneity (ดููคำ�ำ อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
*****
ค่่า I2 (Inconsistency Index) หรืือดััชนีีความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
*

**
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ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

ภาพที่่� 4 ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการบริิโภคยาสููบต่่อโรคมะเร็็งช่่องปาก
และลิิวโคเพลเคีียโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.
*
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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ภาพที่่� 5 ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการสููบบุุหรี่่�ต่่อโรคมะเร็็งช่่องปากและ
ลิิวโคเพลเคีีย โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratios*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก

ภาพที่่� 6 ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของ odds ratio ของการบริิโภคยาสููบแบบเคี้้ย� วต่่อโรคมะเร็็ง
ช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

3.2.2 โรคปริิทัันต์์
สำำ�หรับั การวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio มีีการศึึกษาที่่ถู� กู คััดเลืือกเพีียง 6 เรื่่อ� ง30-35
แต่่จากรายงานของเจ้้ากรมการแพทย์์สหรััฐอเมริิกาในปีี ค.ศ. 2004 ได้้เคยสรุุปไว้้ว่่า
มีีหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะสรุุปความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุระหว่่างการสููบบุุหรี่่�และโรคปริิทันต์
ั ์
ภาพที่่� 7 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคปริิทัันต์์
ในผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�ปััจจุุบัันเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่เคยสููบบุุหรี่่� ทั้้�งนี้้�จะเห็็นว่่า ฟอเรสต์์พล็็อตของ
การวิิเคราะห์์ด้ว้ ยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดงค่่า odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่ค่� อ่ นข้้างกว้้าง ระหว่่าง
1.2–3.8 และ pooled odds ratios ของผู้้�ที่่สู� ูบบุุหรี่่�ในปััจจุบัุ ัน  1,655 คน ต่่อผู้้�ที่่�ไม่่เคย
สููบบุุหรี่่� 6,689 คน ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 2.14 (95% CI: 1.44–3.17)
ในการวิิเคราะห์์ยัังพบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001
และ I2 ที่่� 86%

ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*

ตอนที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
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ภาพที่่� 7 ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการสููบบุุหรี่่ต่� ่อโรคปริิทัันต์์ โดยใช้้ตััวแบบ
อิิทธิิพลสุ่่�มในการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

3.2.3 โรคฟัันผุุ
การสููบบุุหรี่่�
จากการสืืบค้้นล่า่ สุุดพบว่่า มีีการศึึกษาเพีียง 1 เรื่่อ� งเท่่านั้้�นที่มีี่� การประเมิินความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคฟัันผุุ ดัังนั้้�น  ข้้อสรุุปซึ่่�งเชื่่�อถืือได้้ในปััจจุุบัันมีีเพีียงผลจาก
รายงานของเจ้้ากรมการแพทย์์สหรัฐั อเมริิกาในปีี ค.ศ. 2014 ที่่ไ� ด้้ระบุุไว้้ว่า่ แม้้จะมีีหลัักฐาน
บ่่งบอกแนวโน้้มที่่ก� ารสููบบุุหรี่แ่� ละโรคฟัันผุอุ าจมีีความสััมพัันธ์์กัน 
ั แต่่ยังั ไม่่เพีียงพอที่่จ� ะสรุุป
ความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุระหว่่างการสููบบุุหรี่่�กัับโรคฟัันผุุ
การสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง
รายงานของเจ้้ากรมการแพทย์์สหรัฐั อเมริิกา มีีการกล่่าวถึึงผลกระทบของการสััมผััสควันั
บุุหรี่มื่� อื สองที่่มีีต่
� อ่ โรคฟัันผุใุ นเด็็ก ซึ่่ง� ในรายงานยัังระบุุว่า่  หลัักฐานบ่่งบอกแนวโน้้มแต่่ยังั ไม่่
เพีียงพอที่่�จะสรุุปความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุ
ลัั ก ษณะของการศึึ ก ษาที่่� ถูู ก คัั ด เลืื อ กเข้้ า มาได้้ เ คยถูู ก บรรยายไว้้ แ ล้้ ว ในการศึึ ก ษา
�
ก่่อนหน้้านี้้�2 จากการศึึกษา 15 เรื่่�อง มีีรายงานจากสหรััฐอเมริิกาจำำ�นวน 5 เรื่่�อง จากญี่่ปุ่่�น
จำำ�นวน 5 เรื่่�อง และจากประเทศอื่่�น ๆ อีีก 5 เรื่่�อง
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ภาพที่่� 8 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคฟัันผุใุ นเด็็กอายุุ
ต่ำำ�� กว่่า 19 ปีีที่สั่� มั ผััสควันบุ
ั หรี่
ุ มื่� อื สองเปรีียบเทีียบกัับเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีีที่ไ่� ม่่เคยสััมผััสกับั
ควัันบุหรี่
ุ มื่� อื สอง ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่า่ ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของการวิิเคราะห์์ด้ว้ ยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดง
odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่�ค่่อนข้้างกว้้าง ระหว่่าง 1.2–3.1 และ pooled odds ratio ของเด็็ก
ที่่�เคยสััมผััสควันบุ
ั ุหรี่มื่� ือสอง 18,097 คน ต่่อเด็็กที่่�ไม่่ได้้สััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง 32,834 คน
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 1.79 (95% CI: 1.56–2.05) ในการวิิเคราะห์์
ยัังพบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 ที่่� 86%
ภาพที่่� 8 ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองต่่อโรคฟัันผุุ
โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ภาพที่่� 9 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคฟัันผุใุ นฟัันน้ำำ��นม
ในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 7 ปีีที่ไ่� ด้้สัมั ผััสควันบุ
ั หรี่
ุ มื่� อื สองเปรีียบเทีียบกัับเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 7 ปีีที่ไ่� ม่่เคย
สััมผััสควันบุ
ั ุหรี่่�มืือสอง ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่่าฟอเรสต์์พล็็อตของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพล
สุ่่�มแสดง odds ratio อยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 1.5–3.1*และ pooled odds ratio ของเด็็ก
ที่่�ได้้สััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง 3,693 คน ต่่อเด็็กที่่�ไม่่เคยสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง 5,937 คน
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 2.03 (95% CI: 1.76–2.33) ในการวิิเคราะห์์ยัังพบ
ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value = 0.14* และ I2 ที่่� 38%
ภาพที่่� 9* ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการสััมผััสควัันบุุหรี่่มืื� อสองต่่อโรคฟัันผุุ
ที่่�เป็็นฟัันน้ำำ��นม โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio**

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

ภาพที่่� 10 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของโรคฟัันผุุใน
ฟัันแท้้ในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีีที่่�ได้้สััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองเปรีียบเทีียบกัับฟัันแท้้ในเด็็กอายุุ
ต่ำำ��กว่่า 19 ปีีที่ไ่� ม่่เคยสััมผััสควันบุ
ั หรี่
ุ มื่� อื สอง ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่า่ ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของการวิิเคราะห์์
ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดง odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่ค่� ่อนข้้างแคบ ระหว่่าง 1.2–2.2 โดยที่่�
odds ratio ของฟัันแท้้จะค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าของฟัันน้ำำ��นม และ pooled odds ratio ของเด็็ก
ที่่�ได้้สััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง 15,994 คน ต่่อเด็็กที่่�ไม่่เคยสััมผััสควันบุ
ั ุหรี่่�มืือสอง 28,237 คน 
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 1.52 (95% CI: 1.31–1.76) ในการวิิเคราะห์์ยัังพบ
ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 ที่่� 86%
ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ

*

**
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ภาพที่่� 10 ฟอเรสต์์พล็็อตของ odds ratio ของการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองต่่อโรคฟัันผุุ
ในฟัันแท้้ โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

3.2.4 การสููญเสีียฟััน
ลัักษณะของการศึึกษาที่่ถู� กู คััดเลืือกเข้้ามาได้้เคยถููกบรรยายไว้้แล้้วในการศึึกษาก่่อนหน้้า
� จำำ�นวน 7 เรื่่อ� ง และสหรััฐอเมริิกาจำำ�นวน 
นี้้�  จากการศึึกษา 15 เรื่่อ� ง เป็็นการศึึกษาจากญี่่ปุ่่�น
5 เรื่่�อง ทั้้�งนี้้� คำ�ำ จำำ�กััดความของการสููญเสีียฟััน (tooth loss) จะแตกต่่างกัันไปตามกลุ่่�มอายุุ
ที่่�ศึึกษา เนื่่�องจากลัักษณะธรรมชาติิของการสููญเสีียฟัันที่่�สะสมตามอายุุ
3

ภาพที่่� 11 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของการสููญเสีียฟััน
ในผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่ใ�่ นปััจจุบัุ นั เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่ไ�่ ม่่เคยสููบบุุหรี่ ทั้้
�่ ง� นี้้ จ
� ะเห็็นว่า่ ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของ
การวิิเคราะห์์ด้ว้ ยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดง odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่ค่� อ่ นข้้างกว้้าง ระหว่่าง
1.0–3.1 และ pooled odds ratio ของผู้้�ที่สู�่ บู บุุหรี่ใ�่ นปััจจุบัุ น 
ั 7,038 คน ต่่อผู้้�ที่ไ�่ ม่่เคยสููบบุุหรี่�่
28,027 คน ที่่ป� ระเมิินโดยใช้้ตัวั แบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 1.50 (95% CI: 1.25–1.81) ในการวิิเคราะห์์
ยัังพบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 ที่่� 81%

ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ภาพที่่� 11 ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของ odds ratio ของการสููบบุุหรี่ต่่� อ่ การสููญเสีียฟััน โดยใช้้ตัวั แบบ
อิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

3.2.5 ผลกระทบต่่อจุุลิินทรีีย์์ในช่่องปาก
นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2008 มีีบทความที่่�รายงานเกี่่�ยวกัับผลกระทบของการสััมผััสยาสููบต่่อ
เชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคปริิทันต์
ั ์ (periodontal pathogens) จำำ�นวน 27 เรื่่�อง, แบคทีีเรีียที่่ก่� ่อ
ให้้เกิิดโรคฟัันผุุ (cariogenic bacteria) จำำ�นวน 4 เรื่่�อง และเชื้้�อไวรััสฮิิวแมนปาปิิลโลมา
(Human Papillomavirus, HPV) จำำ�นวน 3 เรื่่�อง
นอกเหนืือจากการศึึกษาผลกระทบของการบริิโภคยาสููบต่่อเชื้้�อแบคทีีเรีียในช่่องปาก
และจมููกแล้้ว57 ยัังมีีการศึึกษาปััจจััยระดัับโมเลกุุลและทางพัันธุุกรรมเพื่่�ออธิิบายผลกระทบ
ดัังกล่่าวด้้วย56 อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบยัังอยู่่�ในระหว่่างการค้้นคว้า้ งานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการใช้้
สารสกััดจากยาสููบและนิิโคติินได้้แสดงให้้เห็็นถึงึ ผลของยาสููบที่่มีีต่
� อ่ การเพิ่่�มความสามารถใน
การก่่อโรคของเชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคปริิทันต์
ั ์และลดการตอบสนองทางภููมิิคุ้้�มกััน58-64
การประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคไพโรซีีเควนซิิงในการวิิเคราะห์์ลำำ�ดัับนิิวคลีีโอไทด์์ (16S rRNA
gene-based pyrosequencing) แสดงให้้เห็็นว่่า การสููบบุุหรี่่�ส่่งผลให้้ความสามารถใน
การคืืนสภาพ (resilience) ทางโครงสร้้างและทางการทำำ�หน้า้ ที่่ข� องระบบนิิเวศช่่องปากบริิเวณ
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ใต้้เหงืือกลดลง65-77 และการสููบบุุหรี่่�ในระหว่่างการรัักษาโรคปริิทัันต์์ทำำ�ให้้ความสามารถใน
การฟื้้�นฟููเนื้้�อเยื่่�อปริิทัันต์ล์ ดลง65, 66, 69, 78
นิิโคติินมีีผลต่่อแบคทีีเรีียก่่อโรคฟัันผุุ โดยทำำ�ให้้มีีการผลิิตเมทริิกซ์์ซึ่่�งมีีผลในการยัับยั้้�ง
การเจืือจางกรดในคราบจุุลิินทรีีย์์ ส่่งผลให้้โครงสร้้างเคลืือบฟัันที่่�มีีความแข็็งแรงถููกทำำ�ลาย
ั ยั เสี่่ย� งสำำ�คััญ
เพิ่่�มขึ้้น� 79-82 นอกจากนี้้�ยังั มัักตรวจพบเชื้้อ� ไวรััสฮิวิ แมนปาปิิลโลมา ซึ่่ง� ถืือเป็็นปัจจั
ของการเกิิดรอยโรคเยื่่อ� เมืือกช่่องปาก ในผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่ไ่� ด้้บ่อ่ ยครั้้�งกว่่าในผู้้�ที่่ไ� ม่่เคยสููบบุุหรี่่�83-85

4. การอภิิปรายผล
4.1 การค้้นพบที่่สำ� ำ�คััญ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบของการบริิโภคยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก
ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ยืืนยัันความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปากอย่่าง
ชััดเจนในเชิิงปริิมาณ รวมถึึงได้้แสดงให้้เห็็นผลกระทบเชิิงคุุณภาพเกี่่�ยวกัับการทำำ�ลาย
เนื้้�อเยื่่�อในช่่องปาก ทั้้�งนี้้� การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ใช้้จะแตกต่่างกัันไปตามชนิิดของ
โรคช่่องปาก นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า การบริิโภคยาสููบมีีความเกี่่�ยวข้้องมากที่่�สุุดกัับโรคมะเร็็ง
ช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย
แม้้ว่่าขนาดของความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคปริิทัันต์์และโรคฟัันผุุ
รวมกัั นจ ะน้้ อ ยกว่่ า ความสัั ม พัั น ธ์์ ข องการบริิ โ ภคยาสูู บ กัั บ รอยโรคเยื่่� อ เมืื อ กช่่ อ งปาก
แต่่ความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้�ถืือว่่ามีีความสำำ�คััญในทางปฏิิบััติิ เนื่่�องจากโรคเหล่่านี้้�มีีความชุุกสููง
นอกจากนี้้� การสููญเสีียฟัันยัังมีีผลกระทบทางลบต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน  เพราะการสะสม
ของความเสีียหายดัังกล่่าว สามารถส่่งผลกระทบทางลบต่่อการทำำ�งานของช่่องปาก เช่่น 
การบดเคี้้�ยวและการพููดคุุย
ผลกระทบของการสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสองได้้ถููกศึึกษาเชิิงปริิมาณในการวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้�
โดยพบว่่า การสััมผััสควัันจากยาสููบทางช่่องปากมีีผลอย่่างมากต่่อประชากรหลากหลาย
กลุ่่�มอายุุ เนื่่�องจากมีีหลายการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า การสััมผััสควัันบุุหรี่่�มีีความสััมพัันธ์์
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญกัับโรคฟัันผุุทั้้�งในฟัันน้ำำ��นมและฟัันแท้้
การค้้นพบใหม่่ ๆ เกี่่ย� วกัับผลกระทบของการสััมผััสควันบุ
ั หรี่
ุ ต่่� อ่ ความรุุนแรงของจุุลินิ ทรีีย์์
ในช่่องปาก เช่่น  เชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคปริิทัันต์์ เชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคฟัันผุุ และเชื้้�อไวรััส
ฮิิวแมนปาปิิลโลมา จะมีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิมการมีีบทบาทของทัันตบุุคลากรในการช่่วยเหลืือ
ผู้้�บริิโภคยาสููบเป็็นอย่่างมาก แต่่อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบจากการสััมผััสควัันจากยาสููบ
ที่่�มีีต่่อจุุลิินทรีีย์์ในช่่องปากควรมีีการศึึกษาต่่อไปในอนาคต
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เนื่่� องจากความสัั มพัันธ์์ เชิิ งสาเหตุุ ระหว่่ างการบริิ โภคยาสูู บและรอยโรคเยื่่�อเมืื อก
ช่่องปาก เช่่น โรคมะเร็็งช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย ได้้ถูกู รายงานไว้้แล้้วในงานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ 
การทบทวนวรรณกรรมครั้้�งนี้้�จึึงช่่วยเพิ่่�มหลัักฐานเชิิงปริิมาณของความเสี่่�ยงในการบริิโภค
ยาสููบต่่อโรคช่่องปากต่่าง ๆ และยัังพบว่่า ยาสููบรููปแบบต่่าง ๆ ทั้้�งชนิิดมีีควัันและชนิิด
ไร้้ควัันล้้วนเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพช่่องปากทั้้�งสิ้้�น นอกจากนี้้� การสััมผััสควัันบุุหรี่่�มืือสอง
ยัังมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับโรคฟัันผุทัุ้้ ง� ในฟัันน้ำำ��นมและฟัันแท้้ โดยสามารถเพิ่่�มความรุุนแรงของ
จุุลิินทรีีย์์ในช่่องปาก
4.2 ข้้อจำำ�กััดของการวิิเคราะห์์
ข้้อจำำ�กัดั ที่่สำ� ำ�คััญของการวิิเคราะห์์คือื  ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ในการรวมผลค่่า odds ratio
เนื่่�องมาจากการขาดตััวชี้้วั� ดั ร่่วมระหว่่างการศึึกษา นอกจากนี้้� ควรพิิจารณานำำ�ความแตกต่่าง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างเพศมาอธิิบายผลลััพธ์์ด้้วย
4.3 ข้้อจำำ�กััดของกระบวนการทบทวน
การทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบนี้้�มีีข้้อจำำ�กััดบางประการที่่�ควรนำำ�มาอภิิปราย
ประการแรก คืือ ไม่่ได้้มีีการประเมิินคุุณภาพของระเบีียบวิิธีีการศึึกษาที่่�สืืบค้้นทั้้�งหมด
ดัังนั้้�น ค่่า odds ratio ที่่�มีีช่่วงกว้้างอาจมาจากความแตกต่่างของคุุณภาพของระเบีียบวิิธีี
วิิจััยในการศึึกษา ประการที่่ส� อง เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านเวลาและเงิินทุุน ทำ�ำ ให้้การทบทวน
วรรณกรรมนี้้� ไม่่ได้้รวมงานวิิจััยที่่�เป็็นภาษาอื่่�นนอกเหนืือจากภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
ประเมิินขนาดความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปากได้้ต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริงิ
4.4 ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการวิจัิ ัย
ควรมีีระเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�มีีมาตรฐานเพื่่�อประเมิินขนาดของความสััมพัันธ์์ในเชิิงปริิมาณ
อย่่างเป็็นองค์์รวม
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ตอนที่่� 2

ประโยชน์์จากการเลิิกยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก:
การทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ

1. บทนำำ�
การสนัับสนุุนผู้้�ป่่วยที่่�ประสงค์์จะเลิิกยาสููบควรเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของ
การรัักษาทางทัันตกรรมขั้้นพื้้
� น� ฐาน หลัังจากการเลิิกยาสููบ ผู้้�ป่่วยจะเห็็นว่า่ เกิิดผลดีีกัับสุุขภาพ
ช่่องปากและสุุขภาพโดยรวมในทัันทีีและในระยะยาว ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพช่่องปากนั้้�น
แม้้ว่่าจะมีีการศึึกษาจำำ�นวนมากที่่�พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเลิิกยาสููบกัับผลลััพธ์์ของ
การรัักษาโรคช่่องปากที่่�ดีีขึ้้�นค่่อนข้้างรวดเร็็ว1 แต่่ยัังไม่่มีีการประเมิินผลแบบองค์์รวม
(comprehensive evaluation) หรืือการประเมิินผลเชิิงปริิมาณ (quantitative evaluation)
ที่่�เกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการเลิิกยาสููบที่่�มีีต่่อสุุขภาพช่่องปาก ดัังนั้้�น จึึงได้้มีีการทบทวน
วรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อทำำ�การประเมิินว่่าการเลิิกยาสููบมีีผลทำำ�ให้้สุุขภาพช่่องปาก
ดีีขึ้้�นหรืือไม่่ หากพบว่่ามีีผลจริิงตามหลัักฐานอ้้างอิิงเชิิงประจัักษ์์ ทัันตบุุคลากรที่่�ปรารถนา
ช่่วยผู้้�บริิโภคยาสููบให้้เลิิกยาสููบอย่่างเป็็นประจำำ�ก็็น่่าจะมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น

2. ระเบีียบวิิธีีสำำ�หรัับการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ
2.1 การคััดเลืือกบทความ
กระบวนการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�คือื การทบทวนบทความวิิจัยั ทั้้�งหมดที่่เ� กี่่ย� วกัับการเลิิกบริิโภค
ยาสููบและสุุขภาพช่่องปากซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์เป็็นภาษาอัังกฤษ และมีีลัักษณะตรงตามเกณฑ์์การคััดเข้้า
จากฐานข้้อมููล  PubMed (MEDLINE) ที่่�เผยแพร่่ในช่่วงปีี ค.ศ. 1996–2015 โดยใช้้ระบบ
คำำ�สำำ�คััญที่่ต� รงกัับหััวเรื่่อ� งทางการแพทย์์ (Medical Subject Headings, MeSH) ดัังต่่อไปนี้้�
“tobacco use cessation”, “smoking cessation”, “oral hygiene”, “oral health”,
“mouth diseases”, “tooth loss” และ “tooth diseases” คำำ�เหล่่านี้้�ยัังใช้้เป็็นคำำ�ค้้น
ชื่่อ� เรื่่อ� งเพื่่�อสืืบค้้นในฐานข้้อมููลของ Google Scholar ด้้วยเช่่นกัน น
ั อกจากนี้้�ยังั มีีการตรวจสอบ
รายการเอกสารอ้้างอิิงของงานวิิจััยและบทความปริิทััศน์์ (review articles) ที่่�ได้้รัับ
การตีีพิิมพ์์เพื่่�อค้้นหาการศึึกษาเพิ่่�มเติิม หากเอกสารอ้้างอิิงมีีชื่่�อเรื่่อ� งหรืือบทคััดย่่อที่่บ่� ง่ บอกถึึง
ความเกี่่�ยวข้้องที่่�เป็็นไปได้้ รายงานวิิจััยฉบัับเต็็มจะได้้รัับการตรวจสอบอย่่างละเอีียดตาม
เกณฑ์์คััดเข้้า (ระบุุไว้้ด้้านล่่าง) บทความแต่่ละเรื่่�องที่่�ถููกเลืือกในเบื้้�องต้้นซึ่่�งมีีลัักษณะตาม
เกณฑ์์คัดั เข้้าจะได้้รับั การทบทวนเพื่่�อทำำ�การสกััดข้้อมููลโดยผู้้�ประเมิินบทความจำำ�นวน 2 คน

ตอนที่่� 2 ประโยชน์์จากการเลิิกยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก

41

2.2 เกณฑ์์การคััดเข้้า
บทความประเภทการศึึกษาระยะยาว (longitudinal studies) ได้้แก่่ การวิิจัยั เชิิงทดลอง
แบบสุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มควบคุุม (randomised controlled trials, RCTs) และการศึึกษาจาก
เหตุุไปหาผล  (cohort study) ในกลุ่่�มวััยรุ่่�น/วััยหนุ่่�มสาวและวััยผู้้�ใหญ่่ ที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์
ในวารสาร จะได้้รัับการตรวจสอบเพื่่�อคััดเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการทบทวนอย่่างเป็็นระบบ หากมีี
ลัักษณะตรงตามเกณฑ์์ต่่อไปนี้้�
• มีีการรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�ใช้้ยาสููบอย่่างต่่อเนื่่�องและผู้้�ที่่�เลิิกยาสููบในช่่วง
ระยะเวลาการศึึกษา
• มีีการประเมิินสุุขภาพช่่องปากก่่อนเลิิกยาสููบและหลัังการเลิิกยาสููบอย่่างน้้อย
สามเดืือน หรืือ ณ จุุดเริ่่�มต้้นศึึกษา (baseline) ที่่�คลิินิิกหรืือชุุมชน
• สามารถเข้้าถึึงรายงานวิิจััยฉบัับเต็็ม ในรููปแบบออนไลน์์หรืือเอกสารกระดาษได้้
บทความที่่�เลืือกไว้้ทั้้�งหมดจะต้้องมีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการออกแบบการศึึกษา, ขนาดกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง, ลัักษณะของผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษา (เพศ อายุุ ประเทศที่่�เป็็นถิ่่�นพำำ�นััก และการเป็็น
ตััวแทนของประชากร), ประเภทของสิ่่ง� สััมผััส/สิ่่ง� แทรกแซง, การประเมิินผลลััพธ์์ (ระยะเวลา
ของการติิดตามผล คำำ�นิิยามของการเลิิกยาสููบ และผลลััพธ์์ทางสุุขภาพช่่องปาก)
2.3 คำำ�นิิยาม
การบริิโภคยาสููบ หมายถึึง การรายงานโดยตนเองหรืือครอบครััวว่่ามีีการบริิโภคยาสููบ
ด้้วยการสููบควััน  การเคี้้�ยว หรืือการเสพผ่่านทางจมููก วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดในการรายงานการบริิโภค
ยาสููบคืือ การรายงานตนเองว่่าเป็็นผู้้�สููบบุุหรี่่�โดยมีีการตรวจสอบทางชีีวเคมีีร่่วมด้้วย ต้้อง
มีีระดัับคาร์์บอนมอนอกไซด์์ในลมหายใจออกมากกว่่า 8 ส่่วนในล้้านส่่วน หรืือมีีระดัับ
โคติินิิน  (cotinine) ในน้ำำ��ลายมากกว่่า 15 นาโนกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร หรืือมีีระดัับโคติินิินใน
ปััสสาวะมากกว่่า 50 นาโนกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร ยกเว้้นในกรณีีที่่�ได้้รัับการบำำ�บััดโดยการให้้สาร
นิิโคติินทดแทน (nicotine replacement therapy)
การหยุุด/การเลิิกยาสููบ หมายถึึง การที่่�ผู้้�บริิโภคยาสููบรายงานโดยตนเองเกี่่�ยวกัับ
การเลิิกยาสููบอย่่างต่่อเนื่่�อง (continuous abstinence) หรืือการเลิิกยาสููบเป็็นระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนดก่่อนการประเมิินผล  (point prevalence abstinence) พร้้อมทั้้�งระบุุประเภท
ของยาสููบที่่เ� ลิิกบริิโภค (ยาสููบทุุกประเภทเปรีียบเทีียบกัับยาสููบชนิิดไร้้ควันั เท่่านั้้�น) สำำ�หรับั
การให้้ข้อ้ มููลด้ว้ ยตนเองโดยผู้้�ที่เ่� ลิิกยาสููบ ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการตรวจสอบทางชีีวเคมีีเพื่่�อยืืนยัน 
ั
แต่่ถ้้ามีีข้้อมููลบัันทึึกไว้้ก็็สามารถนำำ�มาใช้้ได้้
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การวััดผลลััพธ์์ทางสุุขภาพช่่องปาก ทำำ�โดยวิินิิจฉััยทางคลิินิิก ทางรัังสีีวิิทยา หรืือทาง
จุุลกายวิิภาค  แต่่สำำ�หรัับการศึึกษาเกี่่�ยวกัับอััตราการตาย (mortality) แหล่่งข้้อมููลที่่�
ยอมรัับได้้ ได้้แก่่ ใบมรณบััตร เวชระเบีียน หรืือรายงานครอบครััว (family report)
2.4 การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การค้้ นหาวรรณกรรมทำำ�โดยการสืืบ ค้้นด้้วยมืือและจากฐานข้้ อ มูู ลอิิเล็็ กทรอนิิ ก ส์์
การคััดกรองทำำ�โดยใช้้ชื่่�อเรื่่�อง บทคััดย่่อ และคำำ�สำำ�คััญ จากนั้้�นผู้้�ประเมิินบทความจำำ�นวน
สองคนต่่างคััดเลืือกแต่่ละบทความแยกกััน  โดยการอ่่านงานวิิจััยฉบัับเต็็มเพื่่�อประเมิิน
คุุ ณ สมบัั ติิ ต ามเกณฑ์์ ที่่� กำำ�หน ด กระบวนการคัั ด กรอง การสัั ง เคราะห์์ หลัั ก ฐาน  และ
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ จะถููกดำำ�เนิินการจนสมบููรณ์์ด้้วยระบบที่่�พััฒนาโดยฐานข้้อมููล 
Cochrane Collaboration Handbook พร้้อมกัับซอฟต์์แวร์์รีีวิิวเมเนเจอร์์ Review
Manager (RevMan 5.3, Cochrane, Informatics and Knowledge Management
Department) ซึ่่�งเป็็นซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเตรีียมการและจััดการฐานข้้อมููลของงาน
วิิจััยเชิิงสัังเคราะห์์ (Cochrane Reviews) และจะทำำ�การวิิเคราะห์์กลุ่่�มย่่อยหรืือร่่วมกัับ
วิิเคราะห์์ความไว หากมีีข้้อมููลเหมาะสม

3. ผลการทบทวนวรรณกรรม
3.1 จำำ�นวนของการศึึกษา 
จากการสืืบค้้นฐานข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการสืืบค้้นด้้วยมืือ ได้้การศึึกษาจำำ�นวน
385 เรื่่อ� ง (ภาพที่่� 12) การคััดกรองเบื้้�องต้้นตามชื่่อ� เรื่่อ� งและบทคััดย่่อ สามารถระบุุการศึึกษา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�ไปประเมิินบทคััดย่่อได้้จำ�น
ำ วน  117 เรื่่�อง ในจำำ�นวนการศึึกษาที่่�ผ่่าน
การทบทวนเหล่่านี้้� พบว่่า มีีการศึึกษาจำำ�นวน 12 เรื่่อ� งที่่มีี� รายงานผลลััพธ์์เกี่่ย� วกัับประโยชน์์
จากการเลิิกยาสููบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสุุขภาพช่่องปาก2-13 ภาพรวมของการศึึกษาที่่�ถููกคััดเลืือก
ไว้้นี้้�แสดงอยู่่�ในภาคผนวก 4 ส่่วนการศึึกษาที่่�เหลืือจำำ�นวน 105 เรื่่�องได้้ถููกคััดออก
ในจำำ�นวนการศึึกษาที่่เ� ลืือกไว้้สำำ�หรับั การวิิเคราะห์์อภิิมานพบว่่า มีีการศึึกษาซึ่่ง� สามารถ
นำำ�ไปทำำ�การวิิเคราะห์์อภิิมานได้้จำ�น
ำ วน 9 เรื่่�อง2-4, 6-10, 12 และมีีการศึึกษาซึ่่�งมีีข้้อมููลสำำ�หรัับ
ทำำ�การวิิเคราะห์์อภิิมานของอััตราส่่วนออดส์์ (odds ratio)* จำำ�นวน 6 เรื่่อ� ง2-4, 6, 9, 12 ในจำำ�นวน
การศึึกษา 6 เรื่่�องซึ่่�งมีีข้้อมููลค่่าเฉลี่่�ยและค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน มีีการศึึกษาจำำ�นวน 2 เรื่่�อง
ที่่นำ� �ำ เสนอข้้อมููลเป็็นรายด้้าน (site-based data)6, 13 และมีีการศึึกษาจำำ�นวน 4 เรื่่�อง4, 7, 8, 10
ที่่มีีลั
� กั ษณะตรงตามเกณฑ์์สำำ�หรับั การวิิเคราะห์์อภิิมานของค่่าเฉลี่่ย� ผลต่่าง (meta-analysis
of mean difference)
*

อััตราส่่วนออดส์์ odds ratio (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
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อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีวิิธีีการวััดผลร่่วมสำำ�หรัับการศึึกษาทั้้�ง 4 เรื่่�องนี้้� จึึงทำำ�การวิิเคราะห์์
ความไวของค่่าเฉลี่่ย� ผลต่่างของการลดลงของร่่องลึึกปริิทันต์
ั ์ (pocket depth) โดยใช้้ข้อ้ มููล
4, 7, 10
และทำำ�การวิิเคราะห์์ความไวของค่่าเฉลี่่�ยผลต่่างของ
จากการศึึกษาจำำ�นวน  3 เรื่่�อง
การเพิ่่�มการยึึดเกาะ (attachment gain) ของอวััยวะปริิทัันต์์ โดยใช้้ข้้อมููลจากการศึึกษา
จำำ�นวน 2 เรื่่�อง4, 7
ภาพที่่� 12 แผนผัังการทบทวนการศึึกษาเพื่่อ� ประเมิินประโยชน์์ของการเลิิกบริโิ ภคยาสููบ
ต่่อสุุขภาพช่่องปาก
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3.2 ผลของการเลิิกยาสููบ
ในจำำ�นวนการศึึกษา 6 เรื่่อ� งที่่วิ� เิ คราะห์์ odds ratio เป็็นการศึึกษาจากประเทศญี่่ปุ่่�น 
� 2 เรื่่อ� ง
ซึ่่�งประเมิินจำำ�นวนฟัันที่่�สููญเสีียไป และมีีการศึึกษาที่่�ประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะ
ปริิทันต์
ั ์ (periodontal health) ทั้้�งหมด 3 เรื่่อ� ง ซึ่ง่� เป็็นการศึึกษาจากประเทศสหรััฐอเมริิกา
สวีีเดน  และนิิ ว ซีีแลนด์์  น อกจากนี้้� ยัั ง มีีการศึึ ก ษาที่่� ป ระเมิิ นค วามเสี่่� ย งของการเกิิ ด
รอยโรคใหม่่ หรืือมะเร็็ง (malignancies) หลัังการผ่่าตััดรอยโรคมะเร็็งช่่องปาก (oral
malignant lesion) ออกทั้้�งหมดจากประเทศเดนมาร์์กอีีก 1 เรื่่�อง
ภาพที่่� 13 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของ odds ratio ของการเลิิกบริิโภค
ยาสููบในผู้้�ที่่เ� คยบริิโภคยาสููบเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่บ่� ริิโภคยาสููบปััจจุบัุ น ทั้้
ั ง� นี้้� จะเห็็นว่า่ ฟอเรสต์์
*
พล็็อตของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม  สำำ�หรัับผลกระทบของการเลิิกยาสููบที่่�มีีต่่อ
สุุขภาพช่่องปากแสดง odds ratio อยู่่�ในช่่วงที่่ค่� อ่ นข้้างกว้้าง ระหว่่าง 0.1–0.8 และ pooled
odds ratio** ของผู้้�ที่่�เลิิกสููบบุุหรี่่� 823 คน ต่่อผู้้�ที่่สู� ูบบุุหรี่่�ในปััจจุบัุ ัน 661 คน ที่่�ประเมิินโดย
ใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 0.26 (95% CI: 0.10–0.68) ในการวิิเคราะห์์ยัังพบความไม่่เป็็น
เอกพัันธ์์*** อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 **** ที่่� 85%
ภาพที่่� 14 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของค่่าเฉลี่่ย� ผลต่่างของร่่องลึึกปริิทันต์
ั ์
(mean difference in pocket depth) ระหว่่างผู้้�ที่่�เลิิกสููบบุุหรี่่�กัับผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�ในปััจจุุบััน 
ทั้้�งนี้้� จะเห็็นว่่าฟอเรสต์์พล็็อตของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดงการลดลงของ
ร่่องลึึกปริิทัันต์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และค่่าผลต่่างร่่องลึึกปริิทัันต์์เฉลี่่�ยร่่วม (pooled mean
difference in pocket depth) ของผู้้�ที่เ่� ลิิกสููบบุุหรี่่� 202 คน ต่่อผู้้�ที่สู่� บู บุุหรี่ปั่� จจุ
ั บัุ น 
ั 191 คน 
ที่่�ประเมิินโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่า 0.36 มม. (95% CI: 0.27–0.44) ในการวิิเคราะห์์
ยัังพบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีค่่า p-value < 0.001 และ I2 ที่่� 87%

ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม random-effects model (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
อััตราส่่วนออดส์์ร่่วม pooled odds ratio (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
***
ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ heterogeneity (ดููคำ�ำ อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
****
ค่่า I2 (Inconsistency Index) หรืือดััชนีีความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ (ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมที่่�ภาคผนวก 5)
*

**
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ภาพที่่� 13 ฟอเรสต์์พล็อ็ ตของ odds ratio ของการเลิิกบริโิ ภคยาสููบที่่มีีต่
� อ่ สุุขภาพช่่องปาก
โดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มสำำ�หรัับการคำำ�นวณ pooled odds ratio*

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

ภาพที่่� 14 ฟอเรสต์์พล็็อตของค่่าเฉลี่่�ยผลต่่างร่่วมของร่่องลึึกปริิทัันต์์ระหว่่างผู้้�ที่่�เคย
บริิโภคยาสููบกัับผู้้�บริิโภคยาสููบในปััจจุุบััน คำำ�นวณโดยใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

ภาพที่่� 15 แสดงผลลััพธ์์ของการวิิเคราะห์์อภิิมานของค่่าเฉลี่่�ยผลต่่างของระดัับการยึึด
เกาะของอวััยวะปริิทันต์
ั ท์ างคลิินิกิ (mean difference of clinical attachment level) ระหว่่าง
ผู้้�ที่่�เคยบริิโภคยาสููบเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�บริิโภคยาสููบในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� จากฟอเรสต์์พล็็อต
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ
*
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ของการวิิเคราะห์์ด้้วยตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�มแสดงการยึึดเกาะของอวััยวะปริิทัันต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
(gain of attachment) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและค่่าเฉลี่่�ยผลต่่างร่่วม (pooled mean
difference) ของระดัับการยึึดเกาะของอวััยวะปริิทัันต์์ทางคลิินิิก (clinical attachment
level) ในผู้้�ที่่เ� ลิิกสููบบุุหรี่่� 192 คน ต่่อผู้้�ที่สู่� บู บุุหรี่ใ่� นปััจจุบัุ น 
ั 181 คน ที่่ป� ระเมิินโดยใช้้ตัวั แบบ
อิิทธิิพลสุ่่�มมีีค่่าเท่่ากัับ 0.28 มม. (95% CI: 0.25–0.31) โดยไม่่พบความแตกต่่างอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญจากการทดสอบความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์ โดยมีีค่่า p-value = 0.22* และ I2 ที่่� 34%
ภาพที่่� 15* ฟอเรสต์์พล็็อตของค่่าเฉลี่่�ยผลต่่างร่่วมของระดัับการยึึดเกาะของอวััยวะ
ปริิทันต์
ั ท์ างคลิินิกร
ิ ะหว่่างผู้้�ที่เ่� คยบริิโภคยาสููบกัับผู้้บริ
� โิ ภคยาสููบในปััจจุุบัน 
ั คำำ�นวณโดย
ใช้้ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม

ที่่�มา: WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World
Health Organization; 2017.

4. การอภิิปรายผล
ผลของการเลิิกบุุหรี่่�ต่่อสุุขภาพช่่องปากเคยได้้รัับการยืืนยัันจากการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
มาแล้้ว สำำ�หรัับการศึึกษาโดยการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณในครั้้�งนี้้�ก็็ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า การเลิิก
ยาสููบสามารถทำำ�ให้้สุุขภาพช่่ องปากดีีขึ้้�น  ประโยชน์์ ของการเลิิกยาสููบจะเห็็ นได้้ จาก
การประมาณค่่า pooled odds ratio** ของผลกระทบต่่อสุุขภาพช่่องปากในหลากหลาย
รููปแบบ ได้้แก่่ โรคปริิทัันต์์ การสููญเสีียฟััน  และรอยโรคเยื่่�อเมืือกช่่องปาก การทราบถึึง
ผลของการเลิิ ก บุุ หรี่่� ต่่ อ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากที่่� มีีหล ากหลายรูู ป แบบนี้้�  จ ะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้
ทัันตบุุคลากรเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการให้้การบำำ�บััดผู้้�ป่่วยทางทัันตกรรมที่่�บริิโภคยาสููบและ
ผู้้�ที่่�ไม่่บริิโภคยาสููบจากอัันตรายของการสััมผััสควัันบุุหรี่มื่� ือสอง
ปรัับแก้้จากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
ต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษใช้้ combined odds ratio ทีีมผู้้�แปลได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเพื่่�อความสอดคล้้องกัับ
ส่่วนอื่่�น ๆ

*

**
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ตอนที่่� 2 ประโยชน์์จากการเลิิกยาสููบต่่อสุุขภาพช่่องปาก

ตอนที่่� 3

บููรณาการแนวทางการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
กัับแผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ:
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย

1. บทนำำ�
การทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบที่่นำ� ำ�เสนอในตอนที่่� 1 และตอนที่่� 2 แสดงให้้เห็็นถึงึ
ความสััมพัันธ์์ซึ่ง่� เป็็นอันั ตรายระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก โดยพบว่่า การบริิโภค
ยาสููบโดยตรงและการได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสองสััมพัันธ์์กัับโรคมะเร็็งช่่องปาก โรคปริิทัันต์์
โรคฟัันผุุ และการสููญเสีียฟััน 
การตระหนัักถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับสุุขภาพช่่องปากนี้้� ส่่งผลให้้
การทำำ�แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิต้้องสนัับสนุุนให้้มีีการควบคุุมยาสููบทั้้�งในระดัับ
คลิินิิกและในระดัับชุุมชนอย่่างแข็็งขััน
เนื้้�อหาในตอนนี้้�เป็็นการสำำ�รวจความเป็็นไปได้้และข้้อดีีของการบููรณาการแนวทาง
การบำำ�บัั ด แบบย่่ อ เพื่่� อ เลิิ ก ยาสูู บ (brief tobacco interventions) กัั บ แผนงาน
ทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ (primary care) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
• อธิิบายให้้เห็็นว่่า ทัันตบุุคลากรสามารถดำำ�เนิินการอะไรได้้บ้้าง เพื่่�อคััดกรอง
ผู้้�ป่่วยที่่บ� ริิโภคยาสููบ และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ป่ว่ ยเลิิกยาสููบในระบบบริิการปฐมภููมิิ และ
• เสนอการเปลี่่�ยนแปลงระบบที่่�มีีประสิิทธิิผล สำำ�หรัับบููรณาการการบำำ�บััดเพื่่�อ
เลิิกยาสููบกัับแผนงานทัันตสาธารณสุุข  ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานประจำำ�ของ
ทัันตบุุคลากรในระบบบริิการปฐมภููมิิ
1.1 นโยบายการควบคุุมยาสููบในแผนงานสุุขภาพช่่องปากขององค์์การอนามััยโลก
แผนงานสุุขภาพช่่องปากระดัับโลกขององค์์การอนามััยโลก (WHO Global Oral Health
Programme) ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่ง� ในแผนงานเชิิงเทคนิิคของส่่วนงานป้้องกัันกลุ่่�มโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง
(Department of Prevention of Noncommunicable Diseases) ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยน
แนวทางการดำำ�เนิินการตามกลยุุ ทธ์์ การป้้ องกัั นโรคและการส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพแบบใหม่่
โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนานโยบายระดัับโลกในเรื่่อ� งการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากและการป้้องกััน
โรคช่่องปากมากขึ้้น ร่
� ว่ มกัับการประสานงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้นกั
� บั แผนงานสำำ�คััญ
อื่่�น  ๆ ของส่่วนงานป้้องกัันกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง และกลุ่่�มงานอื่่�น  ๆ รวมทั้้�งกัับพัันธมิิตร
ภายนอก1
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องค์์การอนามััยโลกเสนอแนะว่่า แผนงานทัันตสาธารณสุุขควรครอบคลุุม “แนวทาง
ในการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงร่่วม (common risk factor approach)” เพื่่�อผสมผสาน
การส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากเข้้ากัับการส่่งเสริิมสุุขภาพที่่ก� ว้้างขวางขึ้้น� 2 การบริิโภคยาสููบเป็็น
ปััจจัยั เสี่่ย� งร่่วมของโรคช่่องปากและโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังที่่สำ� ำ�คััญ จึึงเป็็นเหตุุผลที่่ค� วรสนัับสนุุน
ให้้มีีการควบคุุมยาสููบในแผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
แผนงานสุุขภาพช่่องปากขององค์์การอนามััยโลกวางเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาสููบไว้้
เพื่่�อผลัักดัันให้้ทันั ตบุุคลากรและองค์์กรที่่ทำ� ำ�งานเกี่่ย� วกัับสุุขภาพช่่องปาก มีีส่่วนร่่วมโดยตรง
อย่่างเหมาะสมและสม่ำำ��เสมอ ในการโน้้มน้้าวผู้้�ป่่วยและสาธารณชนให้้เพิ่่�มความตระหนััก
ถึึงความเสี่่�ยงของการบริิโภคยาสููบ รวมทั้้�งหลีีกเลี่่�ยงและยุุติิการบริิโภคยาสููบทุุกรููปแบบ3
แผนงานสุุขภาพช่่องปากขององค์์การอนามััยโลกมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อควบคุุมโรคช่่องปากและ
สภาวะที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาสููบผ่่านทางกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ โดยมีีการทำำ�งานร่่วมกััน
กัับโครงการอื่่�น ๆ ภายในองค์์การอนามััยโลกอย่่างเข้้มแข็็ง เช่่น โครงการปลอดบุุหรี่่�เชิิงรุุก
(WHO Tobacco Free Initiative, TFI) และแผนงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพช่่องปาก
นอกจากนี้้�ยังั มีีการทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรสุุขภาพช่่องปากจากภายนอก ทั้้�งในระดัับชาติิและ
นานาชาติิ เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้สััตยาบัันและการดำำ�เนิินการตามกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วย
การควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco
Control, FCTC)
แผนงานสุุขภาพช่่องปากระดัับโลกขององค์์การอนามััยโลกได้้เสนอแนะว่่า การส่่งเสริิม
ให้้ทัันตบุุคลากรมีีส่่วนร่่วมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการช่่วยเลิิกยาสููบเป็็นหนึ่่�งในเรื่่�องที่่�มีี
ความสำำ�คััญอัันดัับต้้น  ๆ ในการควบคุุมยาสููบ4 ดัังนั้้�น  แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
ควรมีีการคััดกรองและให้้การบำำ�บััดผู้้�ป่่วยที่่�บริิโภคยาสููบเป็็นภารกิิจประจำำ�  และกระตุ้้�น
ให้้ทัันตบุุคลากรทุุกคนโดยเฉพาะในระบบบริิการปฐมภููมิิผสมผสานแนวทางการบำำ�บััดเพื่่�อ
เลิิกยาสููบกัับการปฏิิบััติิงานประจำำ�ของตน
1.2 นโยบายการเลิิกยาสููบขององค์์การอนามััยโลก
การสนัับสนุุนผู้้�บริิโภคยาสููบให้้เลิิกบริิโภค สอดคล้้องกัับมาตรา 14 ของกรอบอนุุสัญ
ั ญา
ว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก และองค์์การอนามััยโลกได้้แนะนำำ�ให้้ทำำ�
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุดมาตรการควบคุุมยาสููบแบบองค์์รวม (comprehensive tobacco
control package) เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายระดัับโลกโดยสมััครใจ (voluntary global targets)
เกี่่ย� วกัับการบริิโภคยาสููบ รวมถึึงบรรลุุเป้้าหมายของการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรในแผนปฏิิบัติั ิ
การระดัับโลกสำำ�หรัับป้้องกัันและควบคุุมกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังขององค์์การอนามััยโลก
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(ค.ศ. 2013–2020)5 มีีหลัักฐานที่่�ชััดเจนว่่า การดำำ�เนิินการสนัับสนุุนผู้้�บริิโภคยาสููบปััจจุบัุ ัน
ให้้เลิิกบริิโภคไปพร้้อม ๆ กัับมาตรการควบคุุมยาสููบอื่่น� ในระดัับประชากร สามารถทำำ�ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความชุุกของการบริิโภคยาสููบ ตลอดจนการเสีียชีีวิิต
และโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาสููบในระยะสั้้�นถึึงปานกลาง มีีการประมาณการไว้้ว่่า ถ้้าหาก
การบริิโภคยาสููบในผู้้�ใหญ่่ลดลงร้้อยละ 50 ภายในปีี ค.ศ. 2020 จะสามารถหลีีกเลี่่�ยง
การเสีียชีีวิิตอัันเนื่่�องมาจากการบริิโภคยาสููบทั่่�วโลกได้้ประมาณหนึ่่�งในสามภายในระยะ
เวลา 30 ปีี6
ตามรายงานการแพร่่ระบาดของยาสููบขององค์์การอนามััยโลก ปีี ค.ศ. 20157 ระบุุว่่า
ในปััจจุบัุ นมีี
ั ประชากรของโลกเพีียงร้้อยละ 15 เท่่านั้้�น ที่ส่� ามารถเข้้าถึึงบริิการช่่วยเลิิกยาสููบ
แบบองค์์รวม และมีี 97 ประเทศกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการให้้บริิการช่่วยเลิิกยาสููบในพื้้�นที่ร่� ะบบบริิการ
ปฐมภููมิบิ างส่่วนหรืือเกืือบทั้้�งหมด พร้้อมกัับการสนัับสนุุนค่า่ ใช้้จ่า่ ยบางส่่วน ดัังนั้้�น องค์์การ
อนามััยโลกจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างเร่่งด่่วนที่่�ต้้องให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคแก่่ประเทศ
สมาชิิก ในการจััดตั้้ง� และพััฒนาระบบบริิการบำำ�บัดั รัักษาและช่่วยเลิิกยาสููบในระดัับประเทศ 
(national tobacco cessation and treatment systems)
แนวทางการปฏิิบััติิตามมาตรา 14 ของกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบของ
องค์์การอนามััยโลก ได้้แนะนำำ�ให้้ภาคีีสมาชิิกผสมผสานแนวทางบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
เข้้ากัับระบบบริิการสุุขภาพที่่ป� ระเทศมีีอยู่่�แล้้ว โดยจััดให้้เป็็นขั้้น� ตอนแรกในการพััฒนาระบบ
การรัักษาแบบองค์์รวม แม้้ว่า่ ควรจััดการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบนี้้�ให้้มีีอยู่่�ในทุุกระดัับของ
การให้้บริิการในระบบสุุขภาพของประเทศ แต่่ควรมุ่่�งเน้้นไปที่่ร� ะบบบริิการปฐมภููมิิ เนื่่�องจาก
มีีโอกาสเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคยาสููบส่่วนใหญ่่ของประเทศ และมีีค่่าใช้้จ่า่ ยในการให้้บริิการค่่อนข้้าง
ต่ำำ��  แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิควรเร่่งจััดให้้มีีระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานสาธารณสุุข 
(health care platform) สำำ�หรัับบููรณาการแนวทางการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
กัับระบบบริิการปฐมภููมิิก่่อน  เนื่่�องจากทัันตบุุคลากรมีีสถานะโดดเด่่นในการคััดกรองและ
ช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคยาสููบโดยเฉพาะผู้้�ที่่มีี� อายุุน้้อยและยัังคงมีี “สุุขภาพดีี”8
1.3 บทบาทที่่�โดดเด่่นของทัันตบุุคลากรในการช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคยาสููบ
ทัันตบุุคลากรสามารถเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคยาสููบได้้เป็็นจำำ�นวนมากและมีีศัักยภาพมากที่่�จะ
โน้้มน้้าวให้้เลิิกบริิโภคยาสููบ ในประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว ผู้้�บริิโภคยาสููบมากกว่่าร้้อยละ 60
มาพบทัันตแพทย์์หรืือทัันตานามััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี9 นอกจากนี้้� ในรายงานสุุขภาพช่่องปาก
โลกปีี ค.ศ. 20038 ได้้เน้้นย้ำำ��ให้้เห็็นว่่า ทัันตบุุคลากรมีีบทบาทสำำ�คััญในการช่่วยเลิิกยาสููบ
ด้้วยเหตุุผลด้้านจริิยธรรม ศีีลธรรม และการปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
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• ทัันตบุุคลากรมัักให้้ความใส่่ใจเป็็นพิเิ ศษเกี่่ย� วกัับผลกระทบอัันไม่่พึงึ ประสงค์์จาก
การบริิโภคยาสููบที่่เ� กิิดขึ้้น� ในบริิเวณคอหอยส่่วนบน (oropharyngeal area) ของ
ร่่างกาย
• โดยปกติิ ทัันตบุุคลากรสามารถเข้้าถึึงเด็็ก คนหนุ่่�มสาว และผู้้�ปกครองของ
เยาวชนกลุ่่�มนี้้�ได้้ ดัังนั้้�น จึึงมีีโอกาสโน้้มน้้าวบุุคคลหลากหลาย ให้้เลิิกยาสููบหรืือ
ไม่่คิิดริิเริ่่�มบริิโภคยาสููบได้้
• ทัันตบุุคลากรมัักใช้้เวลากัับผู้้�ป่่วยมากกว่่าบุุคลากรสาธารณสุุขอื่่น 
� ๆ ทำำ�ให้้มีีโอกาส
ที่่�จะผสมผสานการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบกัับการปฏิิบัติั ิงานได้้
• ทัันตบุุคลากรมัักมีีโอกาสให้้การรัักษาแก่่หญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�อยู่่�บ่่อยครั้้�ง ดัังนั้้�นจึึง
สามารถอธิิบายถึึงอัันตรายจากการบริิโภคยาสููบที่่อ� าจเกิิดขึ้้นกั
� บั ทารกในครรภ์์ได้้
• ทัันตบุุคลากรช่่วยผู้้�บริิโภคยาสููบให้้เลิิกยาสููบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่ากัับ
บุุคลากรสาธารณสุุขอื่่�น ๆ
• ทัันตบุุคลากรสามารถโน้้มน้้าวให้้ผู้้�ป่่วยสนใจที่่�จะเลิิกยาสููบได้้โดยการแสดง
ผลกระทบของยาสููบที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในช่่องปากของผู้้�ป่่วย

2. แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิควรดำำ�เนิินการอย่่างไรเพื่่�อส่่งเสริิม
การเลิิกยาสููบ
แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิสามารถส่่งเสริิมการเลิิกยาสููบได้้ทั้้�งภายในและ
ภายนอกบริิบททางคลิินิกิ โดยแผนงานดัังกล่่าวในบริิบททางคลิินิกิ (ซึ่ง่� เป็็นบริิบทที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยมา
รัับการวิินิจฉั
ิ ยั และรัักษาโรคทางทัันตกรรมหรืือโรคช่่องปาก) นั้้�น ควรเน้้นเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การคััดกรองผู้้�ป่่วยทางทัันตกรรมที่่�บริิโภคยาสููบให้้ได้้ทุุกคน  และให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อ
เลิิกยาสููบแก่่ผู้้�ป่่วยเหล่่านั้้�นเป็็นอย่่างน้้อย สำำ�หรัับแผนงานทัันตสาธารณสุุขภายนอกบริิบท
คลิินิิก ควรสนัับสนุุนให้้ทัันตบุุคลากรทั้้�งที่่�ทำำ�งานอิิสระและที่่�ทำำ�งานภายใต้้สมาคมวิิชาชีีพ 
นำำ�มาตรการควบคุุมยาสููบที่่�มีีอยู่่�ในมาตราอื่่�น  ๆ ของกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุม
ยาสููบขององค์์การอนามััยโลกไปใช้้อย่่างแข็็งขััน เพื่่�อส่่งเสริิมการเลิิกยาสููบและเพิ่่�มปริิมาณ
ความต้้องการใช้้บริิการช่่วยเลิิกยาสููบ
2.1 ทัันตบุุคลากรควรให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบแก่่ผู้บริ
้� โิ ภคยาสููบทุุกคนเป็็น
ประจำำ�ในระบบบริิการปฐมภููมิิ
วิิธีีการรัักษาการเสพติิดยาสููบ (tobacco dependence) ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพมีีหลากหลาย
รููปแบบ ได้้แก่่ การให้้คำำ�แนะนำำ�การเลิิกยาสููบแบบย่่อ (การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ)
โดยบุุคลากรสาธารณสุุข, การสนัับสนุุนพฤติิกรรมเพื่่�อเลิิกยาสููบที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น  (โดยให้้
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คำำ�ปรึึกษาเป็็นรายบุุคคล เป็็นรายกลุ่่�ม หรืือทางโทรศััพท์์) และการรัักษาโดยใช้้ยา องค์์การ
อนามััยโลกแนะนำำ�ว่่า อย่่างน้้อยทัันตบุุคลากรควรจััดให้้มีีการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานประจำำ�ในระบบบริิการปฐมภููมิิ ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรา 14 ของกรอบ
อนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก
มีีหลัักฐานที่่ชี้้� �ว่่า การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านพฤติิกรรมโดยทัันตบุุคลากร ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะเป็็น
แบบย่่อ ร่่วมกัับการตรวจช่่องปากในคลิินิิกทัันตกรรมหรืือในชุุมชน สามารถทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยที่่�
บริิโภคยาสููบมีีโอกาสเลิิกยาสููบได้้สููงกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับคำำ�ปรึึกษาดัังกล่่าวได้้ถึึง 1.7 เท่่า เมื่่�อ
ติิดตามผลในระยะเวลา 6 เดืือนและ 12 เดืือน* (odds ratio** 1.71, 95% CI: 1.44–2.03)10
การช่่วยผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคช่่องปากให้้เลิิกยาสููบโดยทำำ�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานประจำำ�ของ
ทัันตบุุคลากรนั้้�นใช้้เวลาเพีียง 3–5 นาทีี ซึ่ง่� เป็็นวิธีีที่
ิ ใ่� ช้้ได้้จริงิ  มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล 
โมเดลซึ่่ง� มีีโครงสร้้างชััดเจน เหมาะสมสำำ�หรับั การให้้การบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบมีีหลาย
โมเดล  โมเดล  5As และ 5Rs เป็็นโมเดลที่่�แพร่่หลายมากที่่�สุุดที่่�นำำ�มาใช้้ในระบบบริิการ
ปฐมภููมิิ ทัันตบุุคลากรสามารถใช้้ขั้้�นตอนตามโมเดล  5As และ 5Rs เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคช่่องปากในระบบบริิการปฐมภููมิิ
รวมทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับอัันตรายของควัันบุหรี่
ุ มื่� อื สอง ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ป่ว่ ยหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััส
ควัันบุุหรี่่�มืือสอง และทำำ�บ้้านให้้เป็็นพื้้�นที่่�ปลอดควัันบุุหรี่่�สำำ�หรัับเด็็ก (ภาพที่่� 16)
ภาพที่่� 16 ขั้้�นตอนสำำ�หรัับการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ

*

ปรัังปรุุงจากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
อัตราส่วนออดส์ odds ratio (ดูคำ�อธิบายเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 5)

**
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2.1.1 โมเดล 5As เพื่่�อช่่วยผู้้�ป่่วยที่่�พร้้อมเลิิกยาสููบ
โมเดล  5As เป็็นโมเดลที่่�ประกอบด้้วยกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ ถาม (ask), แนะนำำ� 
(advise), ประเมิิน (assess), ช่่วยเหลืือ (assist) และนััดติิดตามผล (arrange follow-up)
ซึ่่�งทัันตบุุคลากรสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ภายใน  3–5 นาทีี  ภายในบริิบทของระบบบริิการ
ปฐมภููมิิเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคยาสููบเลิิกบริิโภคยาสููบ11
ถาม (ASK)

ระบุุตัวั ผู้้ป่� ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาสููบทุุกคนอย่่างเป็็นระบบทุุกครั้้ง� ที่่ม� ารัับบริการ
ิ

แนะนำำ� (ADVISE)

แนะนำำ�ผู้้�บริิโภคยาสููบทุุกคนให้้เลิิกยาสููบ

ประเมิิน (ASSESS)

ประเมิินความพร้้อมของผู้้ป่� ่วยในการเลิิกยาสููบ

ช่่วยเหลืือ (ASSIST)

ช่่วยผู้้�ป่่วยวางแผนเลิิกยาสููบหรืือให้้ข้้อมููลด้้านความช่่วยเหลืือ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ

นััดติิดตามผล
นััดติิดตามผลหรืือส่่งต่่อผู้้ป่� ่วยไปหน่่วยงานให้้บริิการเฉพาะทาง
(ARRANGE FOLLOW-UP*)

ถาม: ทัันตบุุคลากรต้้องสอบถามผู้้�ป่่วยทุุกคนว่่าบริิโภคยาสููบหรืือไม่่ อย่่างเป็็นประจำำ�
ด้้ ว ยท่่ า ทีีเป็็ นมิิ ต ร และไม่่ ตำำ�ห นิิ หรืื อ กล่่ า วหา ทัั น ตบุุ คล ากรสามารถเริ่่� ม ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
ความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างแท้้จริงิ กัับอััตราการบริิโภคยาสููบในพื้้�นที่ไ่� ด้้ ด้ว้ ยการถามเพีียงเท่่านั้้�น 
แนะนำำ�: คำำ�แนะนำำ�ที่่�ทัันตบุุคลากรให้้ ควรเป็็นคำำ�แนะนำำ�ที่่�ชััดเจน มีีลัักษณะเชิิงบวก
และเชื่่�อมโยงกัับลัักษณะและสถานการณ์์ของผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
ประเมิิน: เป็็นการประเมิินว่่า ผู้้�ป่่วยต้้องการเลิิกยาสููบหรืือไม่่ และผู้้�ป่่วยคิิดว่่ามีีโอกาส
เลิิกได้้สำำ�เร็็จหรืือไม่่
ช่่วยเหลืือ: หากผู้้�ป่่วยพร้้อมที่่�จะเลิิกยาสููบ ทัันตบุุคลากรจะต้้องช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยให้้
พััฒนาแผนสำำ�หรัับการเลิิกยาสููบ หรืือให้้การสนัับสนุุนอื่่�น ๆ เช่่น ให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ป่่วยเกี่่�ยวกัับ
บริิการช่่วยเลิิกยาสููบโดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ (ถ้้ามีี) โดยจะต้้องอธิิบายถึึงการสนัับสนุุนที่ใ่� ห้้ในเชิิงบวก
แต่่ต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเป็็นจริิง
นััดติิดตามผล: หากผู้้�ป่่วยยิินดีีที่่�จะพยายามเลิิกยาสููบ ควรจััดให้้มีีการติิดตามผล
ประมาณหนึ่่�งสััปดาห์์นัับจากวัันที่่�กำำ�หนดว่่าจะเลิิกยาสููบ หรืือจััดให้้มีีการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปรัับ
บริิการช่่วยเลิิกยาสููบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทีีมผู้้�แปลได้้เปลี่่�ยนคำำ�ว่่า arrange เป็็น  arrange follow-up เพื่่�อเพิ่่�มความเข้้าใจและเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับคำำ�แปลภาษาไทย

*
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ทัันตบุุคลากรสามารถใช้้โมเดล  5As เป็็นแนวทางในการสนทนากัับผู้้�ป่่วยเกี่่�ยวกัับ
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• ถามผู้้�ป่่วยทุุกคนทุุกครั้้�ง
ที่่�พบกัันว่่าบริิโภคยาสููบ
หรืือไม่่ และบัันทึึกข้้อมููล
ลงในเวชระเบีียนของผู้้�ป่่วย
• ทำำ�ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
งานประจำำ� 

• ถามเกี่่�ยวกัับการบริิโภคยาสููบด้้วยท่่าทีี
ที่่�เป็็นมิิตร ไม่่ใช้้วิิธีีการตำำ�หนิิหรืือกล่่าวหา
• ใช้้คำำ�ถามที่่�เรีียบง่่าย เช่่น
“คุุณสููบบุุหรี่่�หรืือไม่่ครัับ/คะ”
“คุุณใช้้ผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ (เช่่น ยาอััด,
ยานััตถุ์์�, ยาเส้้น, ยาเคี้้�ยว หรืือ
บุุหรี่่�ไฟฟ้้า)* หรืือไม่่ครัับ/คะ”
• สถานะการบริิโภคยาสููบควรอยู่่�ใน
บัันทึึกทางการแพทย์์ทุุกชนิิด ประเทศ
ต่่าง ๆ ควรพิิจารณาใส่่สถานะการบริิโภค
ยาสููบเข้้าไปในบัันทึึกการตรวจสััญญาณ
ชีีพ หรืือใช้้การติิดสติิกเกอร์์แสดงสถานะ
การบริิโภคยาสููบในเวชระเบีียนของผู้้�ป่่วย
ทั้้�งหมด หรืือมีีการบ่่งชี้้�สถานะการบริิโภค
ยาสููบในเวชระเบีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์

แนะนำำ� (Advise)
• ชัักชวนผู้้�บริิโภคยาสููบ
แนะนำำ�ผู้้�บริิโภคยาสููบทุุกคน ทุุกคนให้้เลิิกยาสููบด้้วย
คำำ�แนะนำำ�ที่�ชั่ ัดเจน 
ให้้เลิิกยาสููบ
หนัักแน่่น และเชื่่�อมโยงกัับ
ลัักษณะและสถานการณ์์
ของผู้้�ป่่วยแต่่ละคน

คำำ�แนะนำำ�ควรจะ
• ชััดเจน 
“คุุณจำำ�เป็็นต้้องเลิิกสููบบุุหรี่่� (หรืือยาสููบ
ชนิิดอื่่�น ๆ) ถ้้าคุุณต้้องการความช่่วยเหลืือ
หมอสามารถช่่วยคุุณได้้นะครัับ/นะคะ”
“การเลิิกบุุหรี่่�ตอนที่่คุ� ุณป่่วยแล้้ว มัันอาจ
จะสายเกิินไปนะครัับ/นะคะ”
“ถึึงจะสููบเป็็นครั้้�งคราวหรืือแค่่นิิดหน่่อย
ก็็เป็็นอันั ตรายอยู่่�ดีีนะครัับ/นะคะ”

ถาม (Ask)
ระบุุตััวผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาสููบ
ทุุกคนอย่่างเป็็นระบบ
ทุุกครั้้�งที่่�มารัับบริิการ

*

เพิ่่�มเติิมจากต้้นฉบัับเพื่่�อเพิ่่�มความชััดเจน
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• หนัักแน่่น
“ในฐานะทัันตแพทย์์ของคุุณ หมออยาก
จะบอกให้้คุุณทราบว่่า การเลิิกยาสููบ
เสีียตั้้�งแต่่ตอนนี้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่สุ� ุดที่่�คุุณ
สามารถทำำ�ได้้ เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพของ
ตััวคุุณเองทั้้�งในวัันนี้้�และในวัันข้้างหน้้า
และหมอพร้้อมที่่�จะช่่วยคุุณเสมอ”
• เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วย เชื่่�อมโยงการบริิโภค
ยาสููบกัับ
– ข้้อมููลประชากร: ผู้้�หญิิงอาจสนใจ
ผลกระทบของการสููบบุุหรี่ที่่� ่�มีีต่่อ
ความสามารถในการมีีบุุตร กลิ่่�นปาก
คราบบนผิิวฟััน และริิมฝีีปากคล้ำำ��
– ความกัังวลเรื่่�องสุุขภาพ: ผู้้�ที่่�เป็็น
โรคหอบหืืดอาจต้้องการทราบเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบของการสููบบุุหรี่ที่่� ่�มีีต่่อ
การทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจ 
ในขณะที่่�ผู้้�ที่่�เป็็นโรคปริิทัันต์์อาจสนใจ
ผลกระทบของการสููบบุุหรี่ที่่� ่�มีีต่่อสุุขภาพ
ช่่องปาก
“การสููบบุุหรี่ต่่� ่อไปจะทำำ�ให้้โรคปริิทันต์
ั ์
ของคุุณแย่่ลงได้้นะครัับ/คะ ถ้้าเลิิกสููบได้้
สุุขภาพช่่องปากของคุุณอาจดีีขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็วเลย”
– ปััจจััยทางสัังคม: ผู้้�ที่่�มีีลููกเล็็กอาจได้้รัับ
แรงจููงใจจากข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบของ
ควัันบุุหรี่่�มืือสอง ในขณะที่่คนที่
� ต้่� ้องดิ้้�นรน
เพื่่�อหาเงิินอาจคำำ�นึึงถึึงค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับ
การบริิโภคยาสููบ
“ถ้้าคุุณเลิิกสููบบุุหรี่ไ�่ ด้้ อาจจะลดความเสี่่ย� ง
การติิดเชื้้�อในหููของลููกคุุณได้้นะครัับ/
นะคะ”
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ในบางกรณีีอาจไม่่สามารถเชื่่�อมโยง
คำำ�แนะนำำ�กัับผู้้�ป่่วยได้้เป็็นการเฉพาะ
อย่่างชััดเจน การตั้้�งคำำ�ถามกัับผู้้�ป่่วย
อาจเป็็นกลยุุทธ์์ที่มีี่� ประโยชน์์ เนื่่�องจาก
คำำ�ตอบของผู้้�ป่่วยที่่�ตอบมาจะทำำ�ให้้ได้้
ข้้อมููลรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่ทั� นั ตบุุคลากร
จะนำำ�มาให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่อไปได้้ เช่่น
ทัันตแพทย์์: “อะไรที่่คุ� ุณไม่่ชอบเกี่่�ยวกัับ
การสููบบุุหรี่่�ของตััวคุุณครัับ/คะ”
ผู้้�ป่่วย: “อืืม...ส่่วนที่่�ผม/ดิิฉัันไม่่ชอบก็็น่่า
จะเป็็นเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุหรี่่�”
ทัันตแพทย์์: “จริิงครัับ/ค่่ะ มัันเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จบสิ้้�นจริิง ๆ ทีีนี้้�
ลองคำำ�นวณดููสิว่ิ ่า คุุณจ่่ายเงิินซื้้�อบุุหรี่่�
ไปเท่่าไรในแต่่ละเดืือน แล้้วเราค่่อยมา
คิิดกัันว่่าคุุณสามารถเอาเงิินก้้อนนี้้�
ไปซื้้�ออะไรแทนได้้บ้้าง”

ประเมิิน (Assess)
ประเมิินความพร้้อม
ของผู้้�ป่่วยในการเลิิกยาสููบ

ช่่วยเหลืือ (Assist)
ช่่วยผู้้�ป่่วยในการวางแผน
เลิิกยาสููบ

• ถามคำำ�ถาม 2 ข้้อ
ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับ “ความสำำ�คััญ
ของการเลิิกยาสููบ” และ
“การรัับรู้้�ความสามารถของ
ตนเองในการเลิิกยาสููบ”
1. “คุุณอยากจะเลิิกยาสููบ
ไหมครัับ/คะ”
2. “คุุณคิิดว่่าคุุณมีีโอกาส
เลิิกได้้สำ�ำ เร็็จไหมครัับ/คะ”
• ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยใน
การวางแผนการเลิิกยาสููบ
• ให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�ปฏิิบััติิ
ได้้จริิง

หากได้้รัับคำำ�ตอบใดก็็ตามที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
แรเงาแสดงว่่าผู้้�บริิโภคยาสููบยัังไม่่พร้้อม
ที่่จ� ะเลิิกยาสููบ ในกรณีีเหล่่านี้้�ควรใช้้
เทคนิิคของโมเดล 5Rs (หััวข้้อ 2.1.2)
คำำ�ถาม 1

ใช่่

ไม่่แน่่ใจ

ไม่่ใช่่

คำำ�ถาม 2 ใช่่ ไม่่แน่่ใจ ไม่่ใช่่
หากผู้้�ป่่วยพร้้อมที่่�จะเลิิกยาสููบ ให้้ดำำ�เนิิน
การต่่อไปในขั้้�นตอน ช่่วยเหลืือ และ
นััดติิดตามผล
• ใช้้วิิธีีการ STAR เพื่่�อส่่งเสริิมและ
ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยในการวางแผนเลิิกยาสููบ
– Set: กำำ�หนดวัันเลิิกยาสููบ ดีีที่่�สุุดควร
กำำ�หนดภายใน 2 สััปดาห์์
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• ให้้การสนัับสนุุนทางสัังคม
ระหว่่างการบำำ�บััด
• จััดหาเอกสารเพิ่่�มเติิม
เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับศููนย์์
บริิการเลิิกบุุหรี่่�ทาง
โทรศััพท์์ และหน่่วยงาน
ที่่�ให้้บริิการเฉพาะทาง
สำำ�หรัับการส่่งต่่อผู้้�ป่่วย
• แนะนำำ�ให้้ใช้้ยาที่่�ได้้รัับ
การรัับรอง (ถ้้าจำำ�เป็็น)

– Tell: แจ้้งคนในครอบครััว เพื่่�อน 
และผู้้�ร่่วมงานว่่าจะเลิิกยาสููบ และ
ขอการสนัับสนุุนจากทุุกคน
– Anticipate challenges: คาดการณ์์
อุุปสรรค/ปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�น ในช่่วงที่่�จะ
เลิิกยาสููบ
– Remove: กำำ�จััดผลิิตภััณฑ์์ยาสููบออก
จากสภาพแวดล้้อมของผู้้�ป่่วยให้้หมดและ
จััดบ้้านให้้ปลอดยาสููบ
• ให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�นำำ�ไปปฏิิบัติั ิได้้จริิงโดยเน้้น
ที่่�องค์์ประกอบ 3 ประการ คืือ
– ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยให้้ระบุุสถานการณ์์
อัันตราย (เหตุุการณ์์ สถานะภายใน หรืือ
กิิจกรรมที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้บริิโภค
ยาสููบหรืือกลัับมาบริิโภคยาสููบ)
– ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยให้้สามารถระบุุ และ
ฝึึกฝนทัักษะการแก้้ปัญ
ั หาในการรัับมืือกัับ
สถานการณ์์เสี่่ย� งต่่อการบริิโภคยาสููบ ทั้้�ง
ทางด้้านการจััดการความคิิดและพฤติิกรรม
– ให้้ข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการบริิโภค
ยาสููบและการเลิิกยาสููบ
• ให้้การสนัับสนุุนทางสัังคมระหว่่าง
การบำำ�บััด ได้้แก่่
– ให้้กำำ�ลัังใจผู้้�ป่่วยที่่พ� ยายามเลิิกยาสููบ
– สื่่�อสารด้้วยความห่่วงใยและใส่่ใจ
– ส่่งเสริิมผู้้�ป่่วยให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
กระบวนการเลิิกยาสููบ
• ทัันตบุุคลากรต้้องมีีการจััดเตรีียมรายชื่่�อ
ของสถานบริิการเลิิกยาสููบที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
(ศููนย์์บริิการเลิิกบุุหรี่่�ทางโทรศััพท์์ คลิินิิก
เลิิกบุุหรี่่� และอื่่�น ๆ) และพร้้อมจะให้้
ข้้อมููลนี้้�แก่่ผู้้�ป่่วยทัันทีีที่่�มีีการร้้องขอ
• จะต้้องอธิิบายถึึงการสนัับสนุุนที่จ่� ะให้้
ในเชิิงบวก แต่่ต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ความเป็็นจริิง
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5A’s
นััดติิดตามผล
(Arrange Follow-up)
นััดติิดตามผลหรืือส่่งต่่อ
ผู้้�ป่่วยไปรัับการบริิการช่่วย
เลิิกยาสููบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ

การปฏิิบัติั ิ
• จััดให้้มีีการนััดผู้้�ป่่วย
มาติิดตามผลหรืือ
ติิดตามผลทางโทรศััพท์์
• ส่่งต่่อผู้้�ป่่วยเพื่่�อรัับการ
สนัับสนุุนจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ถ้้าจำำ�เป็็น

กลยุุทธ์์การนำำ�ไปใช้้
• เมื่่�อไร: ควรนััดติิดตามผลครั้้�งแรก
หลัังจากวัันที่่�กำ�หน
ำ ดว่่าจะเลิิกยาสููบ
ประมาณหนึ่่�งสััปดาห์์ การนััดติิดตามผล
ครั้้�งที่่ส� องควรอยู่่�ในช่่วงหนึ่่�งเดืือนหลััง
จากนั้้�น
• อย่่างไร: ใช้้วิิธีีการที่่�ปฏิิบััติิได้้ เช่่น 
นััดหมายผู้้�ป่่วยมาติิดตามผลด้้วยตนเอง
หรืือ ทางโทรศััพท์์/จดหมาย/อีีเมลเพื่่�อ
ติิดตามผล ถ้้าเป็็นไปได้้แนะนำำ�ให้้ทำ�ำ งาน
เป็็นทีีมในการติิดตามผู้้�ป่่วย
• อะไร:
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยทุุกคน
– ระบุุอุุปสรรค/ปััญหาที่่�ได้้พบแล้้ว
และที่่�คาดการณ์์ว่่าจะเกิิดขึ้้�น
– เตืือนผู้้�ป่่วยถึึงการสนัับสนุุนทางสัังคม
ที่่มีี� อยู่่� นอกเหนืือจากการบำำ�บััด
– ประเมิินการใช้้ยาและปััญหา
– กำำ�หนดการนััดติิดตามครั้้�งต่่อไป
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เลิิกยาสููบได้้สำำ�เร็็จ
– แสดงความยิินดีีกัับความสำำ�เร็็จของ
ผู้้�ป่่วย
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�กลัับมาใช้้ยาสููบอีีกครั้้�ง
– เตืือนผู้้�ป่่วยให้้มองการกลัับมา
บริิโภคใหม่่เป็็นประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
– ทบทวนสถานการณ์์และกำำ�หนดวัันเริ่่�ม
เลิิกยาสููบอีีกครั้้�ง
– ส่่งต่่อให้้เข้้ารัับการบำำ�บััดที่่�เข้้มงวด
มากขึ้้�น (ถ้้ามีี)
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2.1.2 โมเดล 5Rs สำำ�หรัับเพิ่่�มแรงจููงใจในการเลิิกยาสููบ
หลัังจากที่่�ได้้สอบถามเกี่่�ยวกัับการบริิโภคยาสููบ ให้้คำ�ำ แนะนำำ�การเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�บริิโภค
ยาสููบ และประเมิินความตั้้ง� ใจที่่จ� ะเลิิกเรีียบร้้อยแล้้ว ผู้้�บริิโภคยาสููบบางคนอาจไม่่เต็็มใจที่่จ� ะเลิิก
เพราะไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่าการเลิิกยาสููบเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ หรืือไม่่มั่่�นใจว่่าจะสามารถเลิิกได้้สำำ�เร็็จ 
ผู้้�บริิโภคยาสููบที่่�ไม่่พร้้อมจะเลิิกยาสููบควรได้้รัับการช่่วยเหลืือด้้วยการให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อ
สร้้างแรงจููงใจ11 โดยอาศััยโมเดล 5Rs ซึ่่ง� ประกอบด้้วยประเด็็นต่า่ ง ๆ ได้้แก่่ ความสอดคล้้อง
สััมพัันธ์์ (relevance), ความเสี่่�ยง/ผลเสีีย (risks) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น, ประโยชน์์/ผลดีี (rewards)
ที่่�จะได้้รัับ, อุุปสรรค (roadblocks) และการประเมิินและกระตุ้้�นซ้ำำ�� (repetition)
ความสอดคล้้องสััมพัันธ์์
(RELEVANCE)

การเลิิกยาสููบมีีผลต่่อตััวคุุณอย่่างไร

ความเสี่่�ยง/ผลเสีีย (RISKS)

อะไรคืือความเสี่่�ยงของการบริิโภคยาสููบ

ประโยชน์์/ผลดีี (REWARDS)

อะไรคืือประโยชน์์/ผลดีี ที่่คุ� ุณจะได้้รัับจากการเลิิกยาสููบ

อุุปสรรค (ROADBLOCKS)

อะไรคืืออุุปสรรค/ความยาก เกี่่�ยวกัับการเลิิกยาสููบ

การประเมิินและกระตุ้้�นซ้ำำ��
(REPETITION)

ประเมิินความพร้้อมในการเลิิกยาสููบซ้ำำ�� หากผู้้�บริิโภคยาสููบ
ยัังคงไม่่พร้้อมที่่�จะเลิิกให้้ทำำ�การบำำ�บััดซ้ำำ��ในภายหลััง

หากผู้้�ป่่วยไม่่ประสงค์์ที่จ่� ะเลิิกยาสููบ (ไม่่คิดิ ว่่าการเลิิกยาสููบเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คััญ) ทัันตบุุคลากร
ควรเน้้นไปที่่� “ความเสี่่ย� ง/ผลเสีียที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ” และ “ประโยชน์์/ผลดีีที่่จ� ะได้้รับั ” ให้้มากขึ้้น�
แต่่ถ้้าหากผู้้�ป่่วยต้้องการเลิิกยาสููบแต่่เกรงว่่าตนเองจะไม่่สามารถเลิิกได้้สำำ�เร็็จ  (ไม่่มั่่�นใจ
ในตััวเอง) ควรใช้้เวลานานขึ้้�นในส่่วนของ “อุุปสรรค” และหากผู้้�ป่่วยยัังไม่่พร้้อมที่่�จะเลิิก
ทัันตบุุคลากรควรยุุติิการสนทนาด้้วยท่่าทีีเชิิงบวก พร้้อมเชิิญชวนให้้ผู้้�ป่่วยกลัับมาใหม่่หาก
เปลี่่�ยนใจที่่�จะเลิิกยาสููบในภายหลััง กลยุุทธ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับการบำำ�บััดเพื่่�อสร้้าง
แรงจููงใจแบบย่่อในระบบบริิการปฐมภููมิิ12 ได้้สรุุปไว้้ใน ตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 การบำำ�บััดเพื่่อ� สร้้างแรงจููงใจแบบย่่อสำำ�หรัับผู้้ป่� ว่ ยที่่ยั� งั ไม่่พร้้อมที่่จ� ะเลิิกยาสููบ
5Rs

กลยุุทธ์์สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้

ตััวอย่่าง

ความสอดคล้้องสััมพัันธ์์ กระตุ้้�นผู้้�ป่่วยให้้บอกว่่า
(Relevance)
การเลิิกยาสููบมีีผลต่่อตััวของ
ผู้้�ป่่วยเองอย่่างไร
ข้้อมููลที่่�มีีผลในการสร้้างแรงจููงใจ
มากที่่�สุุดจะเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สภาวะโรคหรืือความเสี่่�ยงของ
ผู้้�ป่่วยหรืือครอบครััว, สถานะทาง
สัังคม (เช่่น มีีเด็็กอยู่่�ในบ้้าน),
ความกัังวลเรื่่�องสุุขภาพ, อายุุ,
เพศ และลัักษณะสำำ�คััญอื่่�น ๆ (เช่่น 
ประสบการณ์์เลิิกยาสููบก่่อนหน้้านี้้�
อุุปสรรคที่่มีี� ผลต่่อการเลิิกยาสููบ
ของผู้้�ป่่วย)

ทัันตบุุคลากร: “คุุณคิิดว่่า
การเลิิกสููบบุุหรี่่�น่่าจะมีีผลต่่อตััว
คุุณเองอย่่างไรบ้้างครัับ/คะ”
ผู้้�ป่่วย: “ผม/ดิิฉัันคิิดว่่า การสููบบุุหรี่่�
ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพของผม/ดิิฉััน”

ความเสี่่�ยง/ผลเสีีย
(Risks)

ทัันตบุุคลากร: “คุุณทราบไหมว่่า
การสููบบุุหรี่มีี่� ผลเสีียต่่อสุุขภาพของ
คุุณอย่่างไรบ้้าง และอะไรที่่�ทำ�ำ ให้้
คุุณกัังวลมากที่่สุ� ุดครัับ/คะ”
ผู้้�ป่่วย: “ผม/ดิิฉัันทราบว่่า มัันทำ�ำ ให้้
เกิิดโรคมะเร็็งช่่องปาก ซึ่่�งมัันต้้องแย่่
มาก ๆ”
ทัันตบุุคลากร: “ใช่่ครัับ/ค่่ะ คนที่่�
สููบบุุหรี่จ่� ะมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเป็็นโรค
มะเร็็งช่่องปากมากกว่่าคนที่่�ไม่่สููบ
หลายเท่่า”

กระตุ้้�นให้้ผู้้�ป่่วยระบุุ ผลเสีียที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการบริิโภคยาสููบที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับตััวของผู้้�ป่่วยเอง
ตััวอย่่างของความเสี่่�ยง:
• ความเสี่่�ยงเฉียี บพลััน: อาการ
หายใจลำำ�บาก (shortness of
breath), โรคหอบหืืดกำำ�เริิบ
(exacerbations of asthma),
เพิ่่�มความเสี่่�ยงการติิดเชื้้�อระบบ
ทางเดิินหายใจ (respiratory
infections), อัันตรายต่่อการ
ตั้้�งครรภ์์ (harm in pregnancy),
ภาวะหย่่อนสมรรถภาพทางเพศ 
(impotence) และภาวะมีีบุุตร
ยาก (infertility)

ตอนที่่� 3 บููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบกับั แผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ
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5Rs

กลยุุทธ์์สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้

ตััวอย่่าง

• ความเสี่่�ยงระยะยาว:
ภาวะหััวใจวาย (heart attacks),
โรคหลอดเลืือดสมองอุุดตััน 
(strokes), มะเร็็งปอด และมะเร็็ง
ของอวััยวะอื่่�น ๆ (เช่่น กล่่องเสีียง
ช่่องปาก หลอดลม หลอดอาหาร),
โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (chronic
obstructive pulmonary
disease), โรคกระดููกพรุุน 
(osteoporosis), ภาวะทุุพพลภาพ
ระยะยาว (long-term disability)
และความต้้องการการดููแลระยะยาว
(need for extended care)
• ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม:
เพิ่่�มความเสี่่�ยงของโรคมะเร็็งปอด
และโรคหััวใจในคู่่�สมรส,
การมีีทารกแรกเกิิดน้ำำ��หนัักน้้อย
(low birth weights), การเกิิด
อาการเสีียชีีวิิตเฉีียบพลัันในเด็็ก
ทารก (sudden infant death
syndrome), โรคหอบหืืด
(asthma), โรคของหููชั้้�นกลาง
(middle ear diseases) และ
โรคติิดเชื้้อ� ของระบบทางเดิินหายใจ 
(respiratory infections)
ในลููกของผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�
ประโยชน์์/ผลดีี 
(Rewards)
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ขอให้้ผู้้�ป่่วยระบุุ ประโยชน์์ที่่�อาจ
จะได้้รัับจากการเลิิกยาสููบ
ตััวอย่่างของประโยชน์์/ผลดีีที่่จ� ะได้้:
– สุุขภาพดีีขึ้้�น
– รัับรู้้�รสชาติิได้้ดีีขึ้้�น
– รัับรู้้�กลิ่่�นได้้ดีีขึ้้�น

ทัันตบุุคลากร: “คุุณทราบหรืือไม่่ว่่า
การเลิิกสููบบุุหรี่่�จะส่่งผลต่่อความเสี่่�ยง
ในการเกิิดโรคมะเร็็งช่่องปากของคุุณ
ได้้อย่่างไร”
ผู้้ป่� ่วย: “ผม/ดิิฉัันเดาว่่าคงมีีความ
เสี่่�ยงต่ำำ�� กว่่านี้้�ถ้้าเลิิกสููบบุุหรี่่�ได้้”

ตอนที่่� 3 บููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบกับั แผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ

5Rs

อุุปสรรค 
(Roadblocks)

กลยุุทธ์์สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้

ตััวอย่่าง

– ประหยััดเงิิน
– มีีความภาคภููมิใิ จในตนเองมากขึ้้น�
– กลิ่่�นที่่�ติิดบ้้าน/รถยนต์์/เสื้้�อผ้้า
ลดลง และกลิ่่�นลมหายใจดีีขึ้้�น
– เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับลููก ๆ และ
ลดโอกาสที่่�เด็็กเหล่่านั้้�นจะสููบบุุหรี่่�
ในอนาคต
– ทารกและเด็็กที่่�อยู่่�ด้้วยมีีสุุขภาพ
ดีีขึ้้�น
– ร่่างกายรู้้�สึึกดีีขึ้้�น
– ออกกำำ�ลัังกายได้้ดีีขึ้้�น
– รููปร่่างดีีขึ้้�น ผิิวมีีริ้้�วรอยลดลง
และฟัันขาวขึ้้�น

ทัันตบุุคลากร: “ใช่่ครัับ/ค่่ะ การเลิิก
สููบบุุหรี่่�จะช่่วยลดความเสี่่�ยงได้้ใน
เวลาไม่่นาน แต่่ที่สำ่� ำ�คััญคืือคุุณจะต้้อง
เลิิกสููบบุุหรี่่�ให้้เร็็วที่่�สุุด”

ขอให้้ผู้้�ป่่วยระบุุ อุุปสรรคหรืือ
ปััญหาในการเลิิกยาสููบ และ
ให้้การบำำ�บััดรัักษา (การให้้คำ�ำ
ปรึึกษาเพื่่�อแก้้ปััญหา หรืือการใช้้
ยา) เพื่่�อจััดการกัับอุุปสรรคได้้
อุุปสรรคที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่
– อาการถอนยา
– กลััวความล้้มเหลว
– น้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�น
– ขาดการสนัับสนุุนและให้้กำำ�ลัังใจ
– ภาวะซึึมเศร้้า
– ความพอใจกัับการบริิโภคยาสููบ
– อยู่่�ใกล้้ผู้้�บริิโภคยาสููบรายอื่่�น
– ขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับตััวเลืือก
การรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

ทัันตบุุคลากร: “ถ้้าเช่่นนั้้�น คุุณคิิด
ว่่าอะไรเป็็นอุุปสรรคที่่ทำ� ำ�ให้้คุุณเลิิก
ยาสููบได้้ยากครัับ/คะ”
ผู้้ป่� ่วย: “อาการอยากบุุหรี่่�เป็็นอาการ
ที่่�น่่ากลััวมาก”
ทัันตบุุคลากร: “หมอสามารถช่่วยคุุณ
ได้้นะครัับ/คะ หมอจะให้้สารนิิโคติิน
ทดแทนเพื่่�อช่่วยลดอาการอยากบุุหรี่่�
ให้้คุุณ”
ผู้้ป่� ่วย: “แล้้วมัันจะใช้้ได้้ผลจริิง ๆ
หรืือครัับ/คะ”
ทัันตบุุคลากร: “ได้้ครัับ/ค่่ะ เพราะ
มีีงานวิิจััยที่่�ให้้ผลว่่า การบำำ�บััดโดย
ใช้้สารนิิโคติินทดแทนสามารถเพิ่่�ม
โอกาสในการเลิิกได้้สองเท่่า แต่่คุุณยััง
ต้้องมีีใจที่่�หนัักแน่่นและต้้องพยายาม
อย่่างจริิงจัังนะครัับ/คะ”

ตอนที่่� 3 บููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบกับั แผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ
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5Rs
การประเมิินและ
กระตุ้้�นซ้ำำ��
(Repetition)

กลยุุทธ์์สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้

ตััวอย่่าง

ทำำ�การประเมิินความพร้้อมใน
การเลิิกยาสููบซ้ำำ�� หากผู้้ป่� ่วยยััง
ไม่่พร้้อมที่่�จะเลิิกค่่อยดำำ�เนิินการ
บำำ�บััดซ้ำำ��ในภายหลััง
เมื่่�อผู้้�ป่่วยซึ่�ง่ ยัังไม่่มีีแรงจููงใจกลัับ
มาที่่�คลิินิิกควรต้้องทำำ�การบำำ�บััด
เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจซ้ำำ��ทุุกครั้้�ง

ทัันตบุุคลากร: “เอาละ ตอนนี้้�หลังั จาก
ที่่�เราได้้คุุยกัันแล้้ว มาดููกัันว่่า คุุณมีี
ความรู้้�สึึกแตกต่่างจากเดิิมบ้้างไหม
ขอให้้คุณ
ุ ช่่วยตอบคำำ�ถามเหล่่านี้้อีี� กครั้้�ง
นะครัับ/คะ”
(กลัับไปที่่ขั้้� �นตอนประเมิิน (Assess)
ของ 5As หากผู้้�ป่่วยมีีความพร้้อมที่่�
จะเลิิกยาสููบให้้ดำำ�เนิินการตามโมเดล 
5As ต่่อไป แต่่ถ้้าไม่่พร้้อมให้้ยุุติิ
การบำำ�บััดด้้วยการสนทนาที่่�สร้้าง
ทััศนคติิในเชิิงบวกด้้วยการกล่่าวว่่า
“หมอเข้้าใจว่่านี่่เ� ป็็นกระบวนการที่่ย� าก
แต่่หมอคิิดว่่าคุุณจะสามารถผ่่าน
มัันไปได้้ และหมอพร้้อมที่่�จะช่่วยคุุณ
เสมอนะครัับ/คะ”)

2.2 การสร้้างความเข้้มแข็็ ง ให้้ระบบบริิ การ ทางทัั น ตกรรมเพื่่� อ พัั ฒ นาให้้เกิิ ด
บููรณาการการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบโดยทัันตบุุคลากร
ในขณะที่่ทั� นั ตบุุคลากรอยู่่�ในบทบาทที่่เ� หมาะสมต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคยาสููบ
แต่่กลัับพบว่่าทัันตบุุคลากรมากกว่่าร้้อยละ 40 ไม่่ได้้ทำำ�การสอบถามผู้้�ป่่วยเป็็นประจำำ�เกี่่ย� วกัับ
เรื่่�องการบริิโภคยาสููบ และร้้อยละ 60 ไม่่ได้้แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยเป็็นประจำำ�ให้้เลิิกบริิโภคยาสููบ13
จากการประเมิินประสิิทธิิภาพของระบบสุุขภาพพบว่่า การจััดการระบบสาธารณสุุขโดย
รวมต้้องมีีประสิิทธิิภาพเสีียก่่อน ทัันตบุุคลากรจึึงจะสามารถคััดกรองเพื่่�อระบุุตััวผู้้�ป่่วยที่่�
บริิโภคยาสููบและให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�ได้้ในทุุกครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วย
มารัับบริิการโดยปฏิิบััติิเป็็นงานประจำำ� ทั้้�งนี้้� เป็็นความรัับผิิดชอบของผู้้�จััดการบริิการทาง
ทัันตกรรม (oral health service managers) และผู้้�มีีอำำ�นาจเกี่่�ยวข้้องที่่ต้� ้องทำำ�ให้้ระบบ
สาธารณสุุขมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการสนัับสนุุนการทำำ�งานของทัันตบุุคลากร
กรอบแนวคิิ ด ระบบสุุ ข ภาพขององค์์ ก ารอนามัั ย โลก (WHO Health System
Framework, six building blocks) (ภาพที่่� 17) เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ดีีที่่�ผู้้�จััดการบริิการทาง
ทัันตกรรมสามารถนำำ�มาใช้้สร้า้ งระบบบริิการทางทัันตกรรมที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้ทัันตบุุคลากรสามารถนำำ�การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบมาปฏิิบััติิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
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งานประจำำ�ได้้ กรอบแนวคิิดนี้้�แสดงภารกิิจพื้้น� ฐานที่่จำ� ำ�เป็็นในระบบสุุขภาพ โดยกำำ�หนดเป็็น
องค์์ประกอบ 6 ประการ (six building blocks) เพื่่�อใช้้สร้า้ งความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับกระบวนการ
สร้้างความเข้้มแข็็งให้้ระบบสุุขภาพ 
องค์์ประกอบ 6 ประการของระบบสุุขภาพ ได้้แก่่
•
•
•
•

การให้้บริิการ (service delivery)
กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพ (health workforce)
ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ (health information system)
ผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์ วััคซีีน และเทคโนโลยีี (medical product, vaccines
and technologies)
• การบริิหารงบประมาณ (financing)
• ภาวะผู้้�นำำ�และการอภิิบาล (leadership and governance)

ภาพที่่� 17 กรอบแนวคิิดระบบสุุขภาพขององค์์การอนามััยโลก*

กรอบแนวคิิดระบบสุุขภาพขององค์์การอนามััยโลกแสดงถึึงวิิธีีการที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิง
ในการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ระบบสุุขภาพโดยใช้้ “องค์์ประกอบ 6 ประการของระบบสุุขภาพ”
เพื่่อ�
• ค้้นหา อธิิบาย และจำำ�แนกข้้อจำำ�กััดของระบบสุุขภาพ
• ระบุุส่่วนที่่�ต้้องเพิ่่�มความเข้้มแข็็งพร้้อมให้้เหตุุผล
• ทำำ�นายผลลััพธ์์ของมาตรการเพิ่่�มความเข้้มแข็็งให้้ระบบสุุขภาพ
*

สามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เว็็บไซต์์ https://www.who.int/healthsystems/strategy/en/

ตอนที่่� 3 บููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบกับั แผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ
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มีีหลัักฐานที่่แ� สดงให้้เห็็นว่า่ การปรัับปรุุงระบบบริิการ (systems-level interventions)
สามารถเพิ่่�มอััตราการให้้บริิการบำำ�บััดเพื่่�อเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�ป่่วยโดยบุุคลากรวิิชาชีีพสุุขภาพ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถเพิ่่�มอััตราการเลิิกยาสููบ, โอกาสในการพยายามเลิิกยาสููบ
(quit attempt) และอััตราการเข้้ารัับการบำำ�บััดได้้ โดยมีีวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
• การนำำ�เวชระเบีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (electronic health records, EHR) มาใช้้
ในหน่่วยบริิการสุุขภาพ จากการติิดตามผลในระยะสั้้�นพบว่่า หน่่วยบริิการมีี
การบัันทึกึ ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับสถานะการบริิโภคยาสููบและการส่่งต่่อเพื่่�อรัับคำำ�ปรึึกษา
เพิ่่�มขึ้้�น14
• การฝึึกอบรมบุุคลากรวิิชาชีีพสุุขภาพเพื่่�อให้้การบำำ�บัดั เพื่่�อเลิิกยาสููบ จากการศึึกษา
พบว่่ า  บุุ คล ากรที่่� ไ ด้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมมัั ก จะนำำ� การบำำ�บัั ด เพื่่� อ การเลิิ ก ยาสูู บ
มาปฏิิบััติิมากกว่่าบุุคลากรที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกอบรม นอกจากนี้้� ผู้้�บริิโภคยาสููบ
ที่่ไ� ด้้รับั การบำำ�บัดั จากบุุคลากรวิิชาชีีพสุุขภาพที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรม มีีอััตราการเลิิกบุุหรี่�่
มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการบำำ�บััดจากบุุคลากรที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกอบรม15*
• แรงจููงใจทางการเงิินที่่�จััดให้้แก่่บุุคลากรวิิชาชีีพสุุขภาพเพิ่่�มอััตราการให้้บริิการ
บำำ�บััดด้้านพฤติิกรรม (behavioural intervention) เพื่่�อช่่วยผู้้�ป่่วยให้้เลิิกยาสููบ
ของบุุคลากรวิิชาชีีพสุุขภาพอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเทีียบกัับเมื่่�อไม่่ได้้รัับผลประโยชน์์16
• มาตรการช่่วยเหลืือทางการเงิินแบบเต็็มรููปแบบ (ครอบคลุุมค่่าใช้้จ่า่ ยในการบำำ�บัดั
เพื่่�อเลิิกยาสููบทั้้�งหมด) ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคยาสููบจะช่่วยเพิ่่�มอััตราการเลิิก, โอกาส
ในการพยายามเลิิกยาสููบ และอััตราการเข้้ารัับการบำำ�บััดโดยใช้้ยาของผู้้�บริิโภค
ยาสููบได้้ มากกว่่าเมื่่�อไม่่มีีมาตรการช่่วยเหลืือทางการเงิิน16
ตารางที่่� 3 แสดงประเด็็นสำำ�คััญสำำ�หรัับการปรัับปรุุงระบบบริิการ (นโยบายและ
การดำำ�เนิินงานขององค์์กร) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�จััดการบริิการทางทัันตกรรมสามารถ
นำำ�ไปใช้้ปรัับปรุุงองค์์ประกอบ 6 ประการของระบบสุุขภาพ  เพื่่�อช่่วยให้้เกิิดบููรณาการ
การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบโดยทัันตบุุคลากรในระบบบริิการปฐมภููมิิได้้อย่่างดีียิ่่�งขึ้้�น

*
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ทีีมผู้้�แปลได้้ตรวจสอบและปรัับแก้้ข้้อความที่่�นำำ�มาจากเอกสารอ้้างอิิงหมายเลข 15
ตอนที่่� 3 บููรณาการแนวทางการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่อ� เลิิกยาสููบกับั แผนงานทัันตสาธารณสุุขในระบบบริิการปฐมภููมิิ

ตารางที่่� 3 รายการสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ� สำำ�หรัับการปรัับปรุุงระบบบริิการ เพื่่�อส่่งเสริิมการบำำ�บััด
แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบโดยทัันตบุุคลากรในระบบบริิการปฐมภููมิิ
การให้้บริิการ
(Service delivery)

• การทำำ�งานเป็็นทีีมเพื่่�อบููรณาการการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบในระบบ
บริิการ
– การมอบหมายบทบาทและความรัับผิิดชอบ และการพััฒนาการทำำ�งาน
เป็็นทีีมในการปฏิิบัติั ิงานทางทัันตกรรม
• โมเดลที่่จ� ะใช้้ในการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ (เช่่น 5As, 5Rs)
• การส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปรัับการบำำ�บััดการเสพติิดยาสููบที่่�มีีประสิิทธิิภาพในหน่่วย
บริิการปฐมภููมิิ
– คลิินิิกเลิิกยาสููบ (ให้้คำ�ำ ปรึึกษาแบบตััวต่่อตััว หรืือการให้้คำำ�ปรึึกษาเป็็น
กลุ่่�มแบบเข้้มข้้น ตลอดจนการรัักษาด้้วยยา หากเป็็นไปได้้)
– สายด่่วนเลิิกบุุหรี่่�และหรืือโปรแกรมการเลิิกยาสููบบนมืือถืือ
– โครงการเลิิกยาสููบด้้วยตนเองระดัับชุุมชน (community self-help
cessation programme)

กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพ  • ช่่วยให้้เกิิดความตระหนัักว่่า การคััดกรองผู้้�ป่่วยและให้้การบำำ�บััดแบบย่่อ
(Health workforce) เพื่่�อเลิิกยาสููบแก่่ผู้้�บริิโภคยาสููบทุุกคนที่่�เข้้ามารัับบริิการทางทัันตกรรมเป็็น
ความรัับผิิดชอบของทัันตบุุคลากรทุุกคน
• จััดให้้การฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับการบำำ�บัดั แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบอยู่่�ในวิิชาพื้้�นฐาน
ของหลัักสููตรทัันตแพทยศาสตร์์
– การฝึึกอบรมระหว่่างทำำ�งาน 
– การฝึึกอบรมก่่อนทำำ�งาน
• ช่่วยทัันตบุุคลากรให้้เลิิกยาสููบและเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการเป็็นผู้้�ที่่�ไม่่
บริิโภคยาสููบ
• ทำำ�ให้้จำำ�นวนและการกระจายของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการรัักษาการเสพติิด
ยาสููบมีีเพีียงพอ
ระบบสารสนเทศ
• ระบบคััดกรองผู้้�ป่่วยทุุกคนเพื่่�อระบุุตััวผู้้�ป่่วยที่่�บริิโภคยาสููบ
ด้้านสุุขภาพ (Health – สติิกเกอร์์ระบุุสถานะการบริิโภคยาสููบบนเวชระเบีียนผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด
information
– ตราประทัับสััญญาณชีีพ (เพิ่่�มสถานะการบริิโภคยาสููบเข้้าไปในข้้อมููล
system)
สััญญาณชีีพ)
– เขตข้้อมููล (field) ในระบบสารสนเทศบนคอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับใส่่ข้้อมููล
สถานะการบริิโภคยาสููบ (ถ้้าเหมาะสม)
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• ระบบเตืือนความจำำ�ของผู้้�ให้้บริิการ
– สติิกเกอร์์หรืือตราประทัับบนเวชระเบีียนผู้้�ป่่วย
– ระบุุสถานะการบริิโภคยาสููบโดยใช้้ระบบเตืือนความจำำ�บนคอมพิิวเตอร์์
(ถ้้าเหมาะสม)
ภาวะผู้้�นำำ�
และการอภิิบาล
(Leadership and
governance)

• ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบที่่สำ� �ำ คััญของผู้้�จััดการบริิการทาง
ทัันตกรรมในการส่่งเสริิมการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
• จััดทำำ�กฎระเบีียบและสิ่่�งจููงใจที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุนบููรณาการการบำำ�บััด
แบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
– พััฒนาและเผยแพร่่แนวปฏิิบัติั ิทางคลิินิิกและมาตรฐานการให้้บริิการ
– ตอบแทนผู้้�ให้้บริิการที่่�ให้้การบำำ�บััด
– รวมการให้้บริิการบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบไว้้ในการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของบุุคลากร
– ติิดตามและประเมิินผลทัันตบุุคลากรในการให้้การบำำ�บััดแบบย่่อ
เพื่่�อเลิิกยาสููบ พร้้อมให้้ข้้อเสนอแนะ
• ทำำ�ให้้ทุุกส่่วนของสถานบริิการทัันตกรรม/สุุขภาพช่่องปากเป็็นสถานที่่�
ปลอดควัันบุุหรี่่�ทั้้�งหมด
• คำำ�นึึงถึึงการออกแบบระบบ
– พััฒนานโยบายและกลไกสำำ�หรัับการให้้บริิการแบบบููรณาการในระบบ
บริิการปฐมภููมิิ หากเป็็นไปได้้
– ทำำ�ให้้กลยุุทธ์์และโครงสร้้างมีีความสอดคล้้องกััน ลดความซ้ำำ��ซ้้อน และ
ลดการทำำ�งานแบบแยกส่่วน*
• การให้้ความร่่วมมืือและการสร้้างพัันธมิิตร
– มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน องค์์กรที่่�ไม่่ใช่่องค์์กรของรััฐ และภาคเอกชน
– สนัับสนุุนและเชื่่�อมโยงกัับมาตรการการควบคุุมยาสููบระดัับประชากร
(population-level tobacco control interventions) ในชุุมชน

การทำำ�งานแบบแยกส่่วน คืือ การทำำ�งานที่่ต่� า่ งคนต่่างมุ่่�งเน้้นแต่่เรื่่อ� งที่่เ� ป็็นความรัับผิิดชอบของตน โดยขาด
การประสานงานกัับผู้้�อื่่�นหรืือหน่่วยงานอื่่�น (ที่่�มา: Stange KC. The problem of fragmentation and
the need for integrative solutions. Ann Fam Med. 2009 Mar–Apr; 7(2): 100–3.)
*
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ผลิิตภััณฑ์์และ
เทคโนโลยีีทางการ
แพทย์์ (Medical
products and
technologies)

• ส่่งเสริิมให้้มีีการบำำ�บััดโดยใช้้สารนิิโคติินทดแทน (nicotine replacement
therapy, NRT) หรืือยาเลิิกบุุหรี่่�ที่มีี่� ประสิิทธิิภาพอื่่�น ๆ
• จััดทำำ�มาตรการ/ชุุดเครื่่�องมืือ/ข้้อแนะนำำ� เพื่่�อช่่วยทัันตบุุคลากร
ในการให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
• พััฒนาเอกสารข้้อมููล (เอกสารวิิธีีการเลิิกยาสููบด้้วยตนเอง โปสเตอร์์ และ
แผ่่นพัับ)
• ส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องมืือสร้้างแรงจููงใจที่่�เหมาะสม
– แผนภููมิิความเสี่่�ยง (ช่่วยในการสนทนาระหว่่างทัันตบุุคลากรและผู้้�ป่่วย
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงการเกิิดโรค)
– ใช้้เครื่่�องมืือเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจที่่�มองเห็็นได้้ (เช่่น เครื่่�องตรวจวััด
คาร์์บอนมอนอกไซด์์)

การบริิหารงบประมาณ • สร้้างระบบประกัันสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมการรัักษาการเสพติิดยาสููบ
(Financing)
• ระดมทรััพยากรเพื่่�อเป็็นทุุนเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการรัักษาการเสพติิดยาสููบ
(เช่่น ภาษีียาสููบ)
• ปรัับปรุุงการใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ให้้สิ่่�งจููงใจทางการเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนการให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

3. การมีีส่่วนร่่วมในการควบคุุมยาสููบนอกเหนืือบริิบททางคลิินิิก
ทัันตบุุคลากรและองค์์กรวิิชาชีีพทัันตแพทย์์ สามารถมีีส่่วนช่่วยอย่่างยิ่่�งในการทำำ�ให้้
สุุขภาพของผู้้�ป่่วยทางทัันตกรรมดีีขึ้้�น นอกเหนืือจากการดููแลสุุขภาพช่่องปาก ทัันตบุุคลากร
ทั้้�งหมดทั้้�งที่่�เป็็นรายบุุคคลและสมาคมวิิชาชีีพ ต่่างมีีบทบาทสำำ�คััญในการควบคุุมยาสููบ
เนื่่�องจากได้้รัับความไว้้วางใจจากสาธารณชน สื่่�อมวลชน  และผู้้�นำำ�ทางความคิิด รวมทั้้�งมีี
ผู้้�ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นเป็็นวงกว้้างทั้้�งในสัังคม เวทีีเศรษฐกิิจ และการเมืือง
ในระดัับบุุคคล ทัันตบุุคลากรควรเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการไม่่บริิโภคยาสููบ เพื่่�อนร่่วม
วิิชาชีีพก็็สามารถสนัับสนุุนซึ่�่งกัันและกัันเพื่่�อบรรลุุจุุดมุ่่�งหมายนี้้� ทัันตบุุคลากรต้้องช่่วยให้้
ความรู้้�แก่่ประชาชนเกี่่�ยวกัับอัันตรายจากการบริิโภคยาสููบและการสััมผััสควัันบุุหรี่�มื่ ือสอง
แม้้ว่่าคนส่่วนใหญ่่จะมีีความตระหนัักอย่่างมากถึึงอัันตรายจากการสููบบุุหรี่�่ที่�่เกี่่�ยวกัับ
โรคมะเร็็งปอดและโรคหััวใจ แต่่มีีคนส่ว่ นน้้อยเท่่านั้้นที่
� จ�่ ะทราบถึึงความเชื่่อ� มโยงกัันระหว่่าง
17
การบริิ โ ภคยาสูู บ กัั บ โรคช่่ อ งปาก  ทัั น ตบุุ คล ากรจึึ ง เป็็ นผู้้�ที่่� มีีศัั ก ยภาพและมีีคุุ ณ ค่่ า
ในการให้้ ค วามรู้้� แ ก่่ ชุุ ม ชนเกี่่� ย วกัั บ ผลกระทบด้้ านสุุ ข ภาพที่่� เ กิิ ด จากการบริิ โ ภคยาสูู บ
ซึ่่�งผลกระทบของการบริิโภคยาสููบหลายอย่่างสามารถมองเห็็นได้้ด้้วยตา นอกจากนี้้�
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ทัันตแพทย์์และทัันตบุุคลากรอื่่�น  ๆ ยัังมีีโอกาสติิดต่่อกัับประชาชนทั่่�วไปจำำ�นวนมาก
และผู้้�ป่่วยส่่วนมากก็็มีีความสนใจในการขอรัับความช่่วยเหลืือเกี่่ย� วกัับการบริิโภคยาสููบจาก
ทัันตบุุคลากรอีีกด้้วย18
ในระดัับชุุมชน/ท้้องถิ่่�น ทัันตบุุคลากรสามารถริิเริ่่�มหรืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตาม
มาตรการควบคุุมยาสููบที่่�มีีอยู่่�ในมาตราอื่่�น ๆ ของกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบ
ขององค์์การอนามััยโลก เช่่น  การเพิ่่�มภาษีี  ฉลากคำำ�เตืือนเรื่่�องสุุขภาพ  และกฎหมายห้้าม
สููบบุุหรี่่� ตััวอย่่างเช่่น ทัันตบุุคลากรอาจช่่วยในการออกแบบและดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับภาพ
บนฉลากคำำ�เตืือนเรื่่อ� งสุุขภาพบนซองบรรจุุผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ ซึ่ง่� มัักรวมภาพของโรคช่่องปาก
ด้้วย นอกจากนี้้� ทัันตบุุคลากรควรมีีส่่วนร่่วมอย่่างแข็็งขัันในการเสริิมสร้้างความตระหนััก
ของชุุมชนและการรณรงค์์ให้้ความรู้้� เช่่น ในวัันงดสููบบุุหรี่่�โลก (World No Tobacco Day)
ทุุกวัันที่่� 31 พฤษภาคม ซึ่่�งสามารถช่่วยกระตุ้้�นความสนใจในการเลิิกสููบบุุหรี่่�และปริิมาณ
ความต้้องการใช้้บริิการช่่วยเลิิกยาสููบ
ในระดัับชาติแิ ละระดัับนานาชาติิ ทัันตบุุคลากรและองค์์กรวิิชาชีีพทัันตแพทย์์สามารถ
เป็็นกระบอกเสีียงในการเรีียกร้้องให้้เกิิดความพยายามควบคุุมยาสููบระดัับชาติิและระดัับ
โลก เช่่น การรณรงค์์เพิ่่�มภาษีียาสููบ การมีีส่่วนร่่วมระดัับชาติิในการส่่งเสริิมกรอบอนุุสัญ
ั ญา
ว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก และการพััฒนาแผนปฏิิบััติิการแห่่งชาติิ
ว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบ
นอกจากนี้้� องค์์กรวิิชาชีีพทัันตแพทย์์ยัังสามารถแสดงศัักยภาพของความเป็็นผู้้�นำำ�และ
เป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ให้้กับั องค์์กรวิิชาชีีพอื่่�น ๆ รวมถึึงสัังคมโดยรวม โดยยึึดจรรยาปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
การควบคุุมยาสููบสำำ�หรัับวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ (Health Professional Code of Practice
on Tobacco Control) (ตารางที่่� 4)
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ตารางที่่� 4 จรรยาปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมยาสููบสำำ�หรัับองค์์กรวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ
คำำ�ปรารภ: เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมอย่่างแข็็งขัันในการลดการบริิโภคยาสููบและเพื่่�อจััดให้้การควบคุุมยาสููบอยู่่�
ในระเบีียบวาระด้้านสาธารณสุุขทั้้�งในระดัับชาติิ ระดัับภููมิิภาค  และระดัับโลก จึึงมีีความเห็็นพ้้องกััน
ว่่า องค์์กรวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพจะ
• กระตุ้้�นและสนัับสนุุนให้้บุุคลากรในวิิชาชีีพเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีโดยการไม่่บริิโภคยาสููบ และส่่งเสริิม
วััฒนธรรมปลอดยาสููบ
• สำำ�รวจลัักษณะการบริิโภคยาสููบและทััศนคติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมยาสููบของบุุคลากรในวิิชาชีีพ  และ
กำำ�หนดนโยบายที่่�เหมาะสม
• จััดเขตปลอดบุุหรี่่�ในอาคารสถานที่่�และจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้บุุคลากรในวิิชาชีีพทำำ�
เช่่นเดีียวกััน
• บรรจุุการควบคุุมยาสููบไว้้ในระเบีียบวาระของการประชุุมวิิชาการและการสััมมนาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพ
• แนะนำำ�ให้้บุคล
ุ ากรในวิิชาชีีพซัักประวััติกิ ารบริิโภคยาสููบและการได้้รับั ควัันบุหรี่
ุ มื่� อื สองของผู้้�ป่่วยเป็็น
ประจำำ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�วิิธีีการเลิิกยาสููบ และจััดให้้มีีการติิดตามผลเพื่่�อประเมิินเป้้าหมายการเลิิกยาสููบ
ของผู้้�ป่่วยอย่่างเหมาะสม ด้้วยวิิธีีการที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ (evidence-based approaches)
และแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ (best practices)
• โน้้มน้้าวให้้สถาบัันด้า้ นสาธารณสุุขและสถาบัันการศึึกษาสอดแทรกเนื้้�อหาการเรีียนการสอนเกี่่ย� วกัับ
การควบคุุมยาสููบไว้้ในหลัักสููตร ผ่่านทางหลัักสููตรการศึึกษาต่่อเนื่่�อง และหลัักสููตรการฝึึกอบรมอื่่�น ๆ
• เข้้าร่่วมกิิจกรรม “วัันงดสููบบุุหรี่โ่� ลก” (World No Tobacco Day) ทุุกวัันที่่� 31 พฤษภาคม อย่่างแข็็งขััน
• ไม่่รัับการอุุดหนุุนด้้านการเงิินและอื่่�น  ๆ จากอุุตสาหกรรมยาสููบ และไม่่ร่่วมลงทุุนในอุุตสาหกรรม
ยาสููบ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้บุุคลากรในวิิชาชีีพปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกััน
• สร้้างความมั่่น� ใจว่่า องค์์กรของตนมีีนโยบายไม่่ยุ่่�งเกี่่ย� วด้้านการค้้า หรืือด้้านธุุรกิิจ หรือื ได้้ผลประโยชน์์
ใด ๆ จากอุุตสาหกรรมยาสููบ โดยมีีการเปิิดเผยผลประโยชน์์ต่่าง ๆ ขององค์์กรอย่่างโปร่่งใส
• ห้้ามจำำ�หน่่ายและ/หรืือส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบในอาคารต่่าง ๆ ขององค์์กร รวมทั้้�งกระตุ้้�นบุุคลากร
ในวิิชาชีีพให้้ปฏิิบััติิอย่่างเดีียวกััน
• ให้้การสนัับสนุุนรััฐบาลอย่่างแข็็งขัันในการเข้้าร่่วมลงนาม ให้้สััตยาบััน  และดำำ�เนิินการตามกรอบ
อนุุสััญญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก
• สนัับสนุุนเงิินทุุนและ/หรืือทรััพยากรอื่่�น  ๆ ให้้กัับการควบคุุมยาสููบ รวมทั้้�งอุุทิิศทรััพยากรให้้กัับ
การดำำ�เนิินการตามจรรยาปฏิิบัติั ินี้้�
• เข้้าร่่วมกิิจกรรมการควบคุุมยาสููบกัับเครืือข่่ายองค์์กรวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ
• สนัับสนุุนการรณรงค์์เขตปลอดบุุหรี่่�ในสถานที่่�สาธารณะ
ยอมรัับและลงนามโดยผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมแบบไม่่เป็็นทางการ ว่่าด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพและ
การควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก 28–30 มกราคม ค.ศ. 2004; เจนีีวา, สวิิตเซอร์์แลนด์์
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4. สรุุป
เนื่่�องจากเป็็นที่่�ทราบกัันดีีถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคยาสููบกัับโรคช่่องปาก
แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิและแผนงานควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิ จึึงมีีภารกิิจร่่วมกััน
ในการแก้้ไขปััญหานี้้� ทันั ตบุุคลากรเป็็นวิชิ าชีีพที่่มีี� โอกาสปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�บริิโภคยาสููบจำำ�นวน
มากเป็็นประจำำ�ในระบบบริิการปฐมภููมิจิ ากการตรวจสุุขภาพช่่องปากตามปกติิ ดังั นั้้�น ระบบ
บริิการทางทัันตกรรมต้้องได้้รัับการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ทัันตบุุคลากร
สามารถคััดกรองผู้้�ป่่วยทุุกคนที่่�บริิโภคยาสููบ และให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบแก่่
ผู้้�ป่่วยที่่บ� ริิโภคยาสููบทุุกครั้้�งที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยเข้้ารัับบริิการ โดยปฏิิบัติั เิ ป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของงานประจำำ�ได้้
ผู้้�จััดการบริิการทางทัันตกรรมอาจจำำ�เป็็นต้้องปรัับปรุุงระบบบริิการสุุขภาพทั้้�งหมดให้้
มีีประสิิทธิิภาพ  (การให้้บริิการ, กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพ, ระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพ,
ภาวะผู้้�นำำ�/การอภิิบาล, ผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์และเทคโนโลยีี และการจััดการด้้านการเงิิน)
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การบำำ�บััดแบบย่่อเพื่่�อเลิิกยาสููบโดยทัันตบุุคลากรผสมผสานเข้้ากัับระบบ
บริิการสุุขภาพได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
แผนงานทั้้�งสองที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นต่่างมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนการให้้บริิการทางทัันตกรรม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงระหว่่างที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับการบำำ�บััดรัักษาทางทัันตกรรม การคััดกรอง
ผู้้�ป่่วยและการบำำ�บัดั การเสพติิดยาสููบ จะทำำ�ให้้การรัักษาทางทัันตกรรมประสบความสำำ�เร็็จ
อย่่างยั่่ง� ยืืน นอกจากนี้้� แผนงานทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิยังั ควรสนัับสนุุนการควบคุุมยาสููบ
นอกเหนืือจากบริิบทในคลิินิิกทัันตกรรมด้้วย
ในส่่วนของแผนงานควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิ การนำำ�นโยบายควบคุุมยาสููบมาใช้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพในระดัับประชากร จะช่่วยลดความชุุกของผู้้�บริิโภคยาสููบและช่่วยสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีต่่อทั้้�งโรคช่่องปาก อััตราการป่่วย และอััตราการตาย
แผนงานควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิควรมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการของแผนงาน
ทัันตสาธารณสุุขแห่่งชาติิให้้บรรลุุผลดีียิ่่�งขึ้้�น  โดยเน้้นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคช่่องปาก
ในการรณรงค์์ ให้้ข้้อมููลและสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับอัันตรายของการบริิโภคยาสููบ
และควัันจากยาสููบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศที่่�มีีความชุุกของโรคช่่องปากสููง เพราะ
ประชาชนของประเทศเหล่่านี้้�มีีการรัับรู้้�ถึึงภััยคุุกคามของโรคช่่องปากได้้อย่่างชััดเจน
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* เครื่่�องมืือ Newcastle Ottawa Scale (NOS) สำำ�หรัับ
การประเมิินคุุณภาพของการศึึกษาแบบไม่่มีีการสุ่่�ม
(nonrandomised studies) ในการวิิเคราะห์์อภิิมาน
(meta-analyses)

ภาคผนวก 1

การศึึกษาแต่่ละการศึึกษาจะถููกประเมิินคุุณภาพโดยการให้้คะแนนเป็็นดาว ()
โดยจำำ�นวนดาวรวมทุุกหมวดของการศึึกษาแต่่ละเรื่่อ� งจะถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อวััดและเปรีียบเทีียบ
คุุณภาพระหว่่างการศึึกษา
ที่่�มา: http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

คู่่�มืือการประเมิินสำำ�หรัับการศึึกษาจากผลมาหาเหตุุ (Case-control study)
การศึึกษาจะได้้คะแนนสููงสุุดเพีียงหนึ่่�งดาวสำำ�หรับั แต่่ละรายการในหมวดหมู่่�การคััดเลืือก
และหมวดปััจจััยต้้นเหตุุ
การคััดเลืือก (Selection)
1) เกณฑ์์การเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่ (Is the case definition adequate?)
ก. มีีการทดสอบความเที่่�ยงตรงอย่่างเป็็นอิิสระ (independent validation) เช่่น 
อ้้างอิิงจากคน/เวชระเบีียน/เวลา/กระบวนการที่่�ใช้้สกััดข้้อมููล มากกว่่า 1 แหล่่ง
หรืืออ้้างอิิงถึึงแหล่่งข้้อมููลปฐมภููมิิ เช่่น ภาพถ่่ายรัังสีี หรืือเวชระเบีียน 
ข. มีีการเชื่่อ� มโยงกัับฐานข้้อมููล (เช่่น รหััส ICD ในฐานข้้อมููลเวชระเบีียน) หรืือรายงาน
ด้้วยตนเองโดยไม่่อ้้างอิิงกัับเวชระเบีียนดั้้�งเดิิม
ค. ไม่่มีีคำ�ำ อธิิบาย
2) กลุ่่�มศึึกษาเป็็นตััวแทนที่่�ดีีหรืือไม่่ (Representativeness of the cases)
ก. กลุ่่�มศึึกษามาจากทุุกคนที่่�มีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์การคััดเข้้าและมีีผลลััพธ์์ที่่�สนใจ 
(outcome of interest) ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�หนด, ทุุกคนในเขตพื้้�นที่่�บริิการที่่�
กำำ�หนด, ทุุกคนจากโรงพยาบาลหรืือคลิินิิกที่่กำ� ำ�หนด, กลุ่่�มโรงพยาบาล, องค์์กร

*
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ดููแลรัักษาสุุขภาพ  (Health Maintenance Organisation, HMO)* ที่่�กำำ�หนด
หรืือมีีการสุ่่�มตััวอย่่างอย่่างเหมาะสม (เช่่น กลุ่่�มตััวอย่่างแบบสุ่่�ม) 
ข. ไม่่เป็็นตััวแทนที่่�ดีีตามข้้อกำำ�หนดในข้้อ ก. หรืือไม่่ได้้ระบุุไว้้
3) การคััดเลืือกกลุ่่�มควบคุุม (Selection of controls)
รายการนี้้�จะประเมิินว่า่ กลุ่่�มควบคุุมที่่ใ� ช้้ในการศึึกษานั้้�นได้้มาจากประชากรเดีียวกัันกับั
กลุ่่�มศึึกษาหรืือไม่่ และเป็็นกลุ่่�มควบคุุมที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกลุ่่�มตััวอย่่างทุุกประการ ยกเว้้น 
มีีผลลััพธ์์ที่สน
่� ใจ หรืือไม่่
ก. กลุ่่�มควบคุุมที่่�คััดเลืือกจากในชุุมชน  (เช่่น ชุุมชนเดีียวกัันกัับกลุ่่�มศึึกษาและ
จะสามารถใช้้เป็็นกลุ่่�มศึึกษาได้้ถ้้ามีีผลลััพธ์์ที่่�สนใจ) 
ข. กลุ่่�มควบคุุมที่่�คััดเลืือกจากโรงพยาบาลที่่�อยู่่�ภายในชุุมชนเดีียวกัันกัับกลุ่่�มศึึกษา
(ไม่่ได้้มาจากชุุมชนอื่่�น) แต่่ข้้อมููลได้้มาจากผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล  (hospitalised
population)
ค. ไม่่มีีคำ�ำ อธิิบาย
4) นิิยามของกลุ่่�มควบคุุม (Definition of controls)
ก. ถ้้าสนใจศึึกษาผลลััพธ์์ (โรค/เหตุุการณ์์) ที่่เ� กิิดขึ้้นครั้้
� ง� แรกในกลุ่่�มศึึกษา จะต้้องระบุุ
อย่่างชััดเจนด้้วยว่่า กลุ่่�มควบคุุมไม่่มีีประวััติิผลลััพธ์์นี้้�มาก่่อน  แต่่ถ้้าสนใจศึึกษา
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเป็็นครั้้�งแรก) ในกลุ่่�มศึึกษา ก็็ต้้องไม่่ตััดคน
ที่่�มีีประวััติิมีีผลลััพธ์์ที่่�สนใจเกิิดขึ้้�นก่่อนเข้้าร่่วมงานวิิจััยออกจากกลุ่่�มควบคุุมด้้วย
เช่่นกันั 
ข. ไม่่มีีการกล่่าวถึึงประวััติิของผลลััพธ์์ที่่�สนใจ (โรค/เหตุุการณ์์)

องค์์กรดููแลรัักษาสุุขภาพ (Health Maintenance Organization) คืือ องค์์กรเกี่่ย� วกัับการประกัันสุขุ ภาพ
รููปแบบหนึ่่�ง ประกอบด้้วย เครืือข่่ายของผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพที่่�มุ่่�งเน้้นให้้การบริิการที่่�มีีคุุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง การป้้องกัันสุุขภาพ  โดยเปิิดให้้ประชาชนสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิกตามความสมััครใจ  โดยมีีการเก็็บ
เงิินเบี้้�ยประกััน สำ�หรั
ำ ับการบริิหารจััดการด้้านสุุขภาพให้้แก่่สมาชิิก (ที่่�มา: Falkson SR, Srinivasan VN.
Health Maintenance Organization. [Updated 2021 Mar 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure
Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK554454/)
*
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ความสามารถในการเปรีียบเทีียบกัันได้้ (Comparability)
ในหมวดหมู่่�นี้้�สามารถให้้คะแนนเป็็นดาวได้้สููงสุุดจำำ�นวนสองดาว
1) กลุ่่�มศึึกษากัับกลุ่่�มควบคุุมสามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ โดยมีีการออกแบบงานวิิจััย
หรืือมีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เหมาะสม (Comparability of cases and controls on the
basis of the design or analysis)
กลุ่่�มศึึกษากัับกลุ่่�มควบคุุมจะต้้องถููกออกแบบให้้มีีคุุณสมบััติิตรงกััน  และ/หรืือ มีีการ
ควบคุุมตััวแปรกวน (confounder) ในการวิิเคราะห์์ ทั้้ง� นี้้� การอธิิบายว่่า กลุ่่�มศึึกษาและกลุ่่�ม
ควบคุุมไม่่แตกต่่างกัันหรือื ความแตกต่่างนั้้�นไม่่มีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติิ ไม่่เพีียงพอที่่จ� ะพิิสูจน์
ู ว่์ า่
ทั้้�งสองกลุ่่�มสามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้
หมายเหตุุ: ถ้้ามีีการควบคุุมตััวแปรกวนต่่อไปนี้้� † สำำ�หรับั odds ratio แล้้ว จะถืือว่่า กลุ่่�มต่่าง ๆ
สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้ ตามตััวแปรกวนแต่่ละตััวที่่�ใช้้ควบคุุม
ในรายการนี้้�สามารถประเมิินให้้คะแนนได้้หลายครั้้�งต่่อหนึ่่�งการศึึกษา (multiple ratings)
โดยแยกให้้คะแนนสำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบปััจจััยต้้นเหตุุ (exposure) ในหมวดหมู่่�ที่่�
แตกต่่างกััน (เช่่น การเปรีียบเทีียบผู้้�ที่เ่� คยบริิโภคยาสููบกัับไม่่เคยบริิโภค และการเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างผู้้�บริิโภคยาสููบในปััจจุุบััน เคยบริิโภคในอดีีต และไม่่เคยบริิโภคเลย)*
† อายุุ (=) ปััจจััยควบคุุมอื่่�น ๆ (=)
ปััจจััยต้้นเหตุุ (Exposure)
1) การสืืบหาปััจจััยต้้นเหตุุ (Ascertainment of exposure)
ให้้คะแนนเป็็นดาวตามแผ่่นประเมิินคะแนน
2) อััตราการไม่่ตอบกลัับ (Non-response rate)
ให้้คะแนนเป็็นดาวตามแผ่่นประเมิินคะแนน

คู่่�มืือการประเมิินสำำ�หรัับการศึึกษาจากเหตุุไปหาผล (Cohort study)
การศึึ ก ษาจะได้้ ค ะแนนสูู ง สุุ ด เพีียงหนึ่่� ง ดาวสำำ�หรัั บ แต่่ ล ะรายการในหมวดหมู่่�
การคััดเลืือกและการวััดผลลััพธ์์

*
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การคััดเลืือก (Selection)
1) กลุ่่�มศึึกษาที่่�มีีปััจจััยต้้นเหตุุเป็็นตััวแทนที่่�ดีีหรืือไม่่ (Representativeness of the
exposed cohort)
รายการต่่อไปนี้้�ใช้้ประเมิินความเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มที่่�มีีปััจจััยต้้นเหตุุในชุุมชน  ไม่่ใช่่
ความเป็็นตัวั แทนของประชากรทั่่�วไป เช่่น กลุ่่�มตััวอย่่างเพศหญิิงที่่ม� าจากกลุ่่�มจากชนชั้้�นกลาง
ที่่�มีีการศึึกษาที่่�ดีีและมีีความใส่่ใจสุุขภาพดีี หรืือกลุ่่�มสมาชิิกเพศหญิิงขององค์์กรดููแล
รัักษาสุุขภาพ มีีแนวโน้้มที่่�จะสามารถเป็็นตััวแทนของผู้้�ใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนหลัังหมด
ประจำำ�เดืือนได้้ แต่่ไม่่สามารถเป็็นตัวั แทนของผู้้�หญิิงทั้้�งหมด (เพราะคนกลุ่่�มนี้้�ไม่่ใช่่ตัวั แทนที่่ดีี�
ของกลุ่่�มชาติิพันธุ์์� ผู้้�
ั ยากจน และผู้้�มีีระดัับการศึึกษาต่ำำ��) แต่่ที่ส่� ามารถเป็็นตัวั แทนผู้้�ใช้้ฮอร์์โมน
เอสโตรเจนหลัังหมดประจำำ�เดืือนได้้เพราะกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ผู้้�ยากจน  และผู้้�มีีการศึึกษาต่ำำ�� 
ไม่่ใช่่คนส่่วนใหญ่่ที่่�ใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจน
ให้้คะแนนเป็็นดาว ตามแผ่่นประเมิินคะแนน
2) การคััดเลืือกกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีปัจจั
ั ัยต้้นเหตุุ (Selection of the non-exposed cohort)
ให้้คะแนนเป็็นดาว ตามแผ่่นประเมิินคะแนน
3) การสืืบหาปััจจััยต้้นเหตุุ (Ascertainment of exposure)
ให้้คะแนนเป็็นดาว ตามแผ่่นประเมิินคะแนน
4) การพิิสููจน์์ว่่าไม่่พบผลลััพธ์์ที่่�สนใจขณะเริ่่�มการศึึกษา (Demonstration that
outcome of interest was not present at start of study)
ในกรณีีของการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการเสีียชีีวิิต ผลลััพธ์์ที่่�สนใจยัังคงเป็็นโรค/เหตุุการณ์์
มากกว่่าการเสีียชีีวิิต ดัังนั้้�น  การมีีข้้อความแถลงว่่า ไม่่พบผลลััพธ์์ที่่�สนใจ (โรค/เหตุุการณ์์)
ขณะเริ่่�มการศึึกษา จะได้้รัับหนึ่่�งดาว
ความสามารถในการเปรีียบเทีียบกัันได้้ (Comparability)
ในหมวดหมู่่�นี้้�สามารถให้้คะแนนเป็็นดาวได้้สููงสุุดจำำ�นวนสองดาว
1) การเปรีียบเทีียบกลุ่่�มศึึ ก ษากัั บ กลุ่่�มควบคุุ ม โดยมีีการออกแบบงานวิิ จัั ย และ
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่เ่� หมาะสม (Comparability of cohorts on the basis of the design or
analysis)
กลุ่่�มศึึกษากัับกลุ่่�มควบคุุมจะต้้องถููกออกแบบให้้มีีคุุณสมบััติิตรงกััน  และ/หรืือมีีการ
ควบคุุมตััวแปรกวน (confounder) ในการวิิเคราะห์์ ทั้้ง� นี้้� การอธิิบายว่่า กลุ่่�มศึึกษาและกลุ่่�ม
78

ภาคผนวก 1

ควบคุุมไม่่แตกต่่างกัันหรือื ความแตกต่่างนั้้�นไม่่มีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติิ ไม่่เพีียงพอที่่จ� ะพิิสูจน์
ู ว่์ า่
ทั้้�งสองกลุ่่�มสามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้
หมายเหตุุ: ถ้้ามีีการควบคุุมตััวแปรกวนต่่อไปนี้้� † สำำ�หรัับ odds ratio แล้้ว จะถืือว่่า
กลุ่่�มต่่าง ๆ สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้ ตามตััวแปรกวนแต่่ละตััวที่่�ใช้้ควบคุุม
ในรายการนี้้�สามารถประเมิินให้้คะแนนได้้หลายครั้้�งต่่อหนึ่่�งการศึึกษา (multiple ratings)
โดยแยกให้้คะแนนสำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบปััจจััยต้้นเหตุุ (exposure) ในหมวดหมู่่�ที่่�
แตกต่่างกััน (เช่่น การเปรีียบเทีียบผู้้�ที่เ่� คยบริิโภคยาสููบกัับไม่่เคยบริิโภค และการเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างผู้้�บริิโภคยาสููบในปััจจุุบััน เคยบริิโภคในอดีีต และไม่่เคยบริิโภคเลย)*
† อายุุ (=) ปััจจััยควบคุุมอื่่�น ๆ (=)
การวััดผลลััพธ์์ (Outcome)
1) การประเมิินผลลััพธ์์ (Assessment of outcome)
สำำ�หรัับผลลััพธ์์ที่่�สนใจบางอย่่าง เช่่น กระดููกสะโพกหััก (fractured hip) การอ้้างอิิงกัับ
เวชระเบีียนนั้้�นถืือว่่าเพีียงพอแล้้วที่่�จะยืืนยัันการแตกหัักของกระดููก แต่่สำำ�หรัับผลลััพธ์์
กระดููกสัันหลัังหััก (vertebral fracture) การอ้้างอิิงกัับเวชระเบีียนนั้้�นไม่่เพีียงพอที่่�จะ
ยืืนยัันผลและต้้องใช้้ผลเอกซเรย์์ในการอ้้างอิิง
ก. มีีการใช้้การประเมิินแบบปกปิิดอิิสระ (independent or blind assessment)
ในงานวิิจััย หรืือมีีการยืืนยัันผลลััพธ์์ที่่�สนใจโดยการอ้้างอิิงไปยัังข้้อมููลการรัักษา
ที่่�เก็็บรัักษาเอาไว้้ (เช่่น ผลเอกซเรย์์ เวชระเบีียน ฯลฯ) 
ข. มีีการเชื่่�อมโยงกัับฐานข้้อมููล (เช่่น รหััส ICD ในฐานข้้อมููลเวชระเบีียน) 
ค. แบบรายงานด้้วยตนเอง (เช่่น ไม่่อ้า้ งอิิงกัับเวชระเบีียนดั้้�งเดิิมหรืือผลเอกซเรย์์เพื่่�อ
ยืืนยัันผล)
ง. ไม่่มีีคำ�ำ อธิิบาย
2) มีีการติิดตามผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นระยะเวลาที่่�นานเพีียงพอ (Was follow-up long
enough for outcomes to occur?)
ควรกำำ�หนดระยะเวลาที่่ย� อมรัับได้้ก่อ่ นเริ่่ม� การประเมิินคุณ
ุ ภาพ เช่่น 5 ปีีสำำ�หรับั การเสริิม
หน้้าอกด้้วยเต้้านมเทีียม (breast implants)
*

ปรัับปรุุงจากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเพิ่่�มความเข้้าใจ
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3) มีีอััตราการติิดตามของกลุ่่�มศึึกษาที่่เ� หมาะสม (Adequacy of follow up of cohorts)
รายการต่่อไปนี้้�ใช้้ประเมิินการคงอยู่่�ในงานวิิจััยตลอดการศึึกษาของกลุ่่�มที่่�มีีปััจจััย
ต้้นเหตุุ (exposed group) กัับกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีปััจจััยต้้นเหตุุ (non-exposed) เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
การหายไปจากการติิดตามของกลุ่่�มตััวอย่่าง ไม่่ได้้มีีส่ว่ นมาจากผลกระทบของปััจจัยั ต้้นเหตุุ
หรืือผลลััพธ์์ที่่�สนใจ
ให้้คะแนนเป็็นดาว ตามแผ่่นประเมิินคะแนน

คู่่�มืือการประเมิินสำำ�หรัับการศึึกษาแบบตััดขวาง (Cross-sectional study) –
ฉบัับปรัับปรุุง
การศึึ ก ษาจะได้้ ค ะแนนสูู ง สุุ ด เพีียงหนึ่่� ง ดาวสำำ�หรัั บ แต่่ ล ะรายการในหมวดหมู่่�
การคััดเลืือกและการวััดผลลััพธ์์
การคััดเลืือก (Selection)
1) การเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มศึึกษา (Representativeness of the study group)
ก. กลุ่่�มศึึกษาเป็็นตััวแทนอย่่างแท้้จริิงของคนส่่วนใหญ่่ในชุุมชน 
ข. เป็็นตััวแทนของกลุ่่�มศึึกษาเป้้าหมายในชุุมชนพอประมาณ 
ค. กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เลืือกโดยเฉพาะเจาะจง เช่่น พยาบาล อาสาสมััคร
ง. ไม่่มีีคำำ�อธิิบายถึึงแหล่่งที่่�มาของกลุ่่�มศึึกษา
2) การคััดเลืือกกลุ่่�มเปรีียบเทีียบ (Selection of the comparison group)
ก. เลืือกจากชุุมชนเดีียวกัันกัับกลุ่่�มศึึกษา 
ข. เลืือกจากแหล่่งอื่่�น
ค. ไม่่มีีคำำ�อธิิบายถึึงแหล่่งที่่�มาของกลุ่่�มเปรีียบเทีียบ
3) การสืืบหาปััจจััยต้้นเหตุุ (Ascertainment of exposure)
ก. ใช้้บัันทึึกการรัักษาที่่�มีีการเก็็บรวบรวมเอาไว้้ (เช่่น บันทึ
ั ึกการผ่่าตััด) 
ข. ใช้้การสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้าง
ค. ใช้้รายงานด้้วยตนเอง
ง. ไม่่มีีคำำ�อธิิบาย
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ความสามารถในการเปรีียบเทีียบกัันได้้ (Comparability)
ในหมวดหมู่่�นี้้�สามารถให้้คะแนนเป็็นดาวได้้สููงสุุดจำำ�นวนสองดาว
1) การเปรีียบเทีียบกลุ่่�มศึึ ก ษากัั บ กลุ่่�มควบคุุ ม โดยมีีการออกแบบงานวิิ จัั ย และ
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่เ�่ หมาะสม (Comparability of cohorts on the basis of the design
or analysis)
ก. มีีการควบคุุมตััวแปรกวน ได้้แก่่ การควบคุุมอายุุสำำ�หรัับการศึึกษาที่่มีี� การสููญเสีีย
ฟัั น เป็็ น ผลลัั พ ธ์์ ที่่� สน ใจ  และการควบคุุ ม พฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพช่่ อ งปากสำำ�หรัั บ
การศึึกษาที่่�มีีผลลััพธ์์ที่่�สนใจเป็็นโรคฟัันผุุ (การศึึกษาความสััมพัั นธ์์ระหว่่าง
ปััจจััยเสี่่�ยงกัับการสััมผััสควัันบุหรี่
ุ ่�มืือสอง) 
ข. มีีการควบคุุมตััวแปรกวนใด ๆ เพิ่่�มเติิม หรืือมีีตััวแปรอย่่างน้้อย 1 ตััวสำำ�หรัับ
สถานะทางเศรษฐกิิจสัังคม และพฤติิกรรมสุุขภาพช่่องปากสำำ�หรัับงานวิิจััยที่่�มีี
ผลลััพธ์์ที่สน
่� ใจเป็็นการสููญเสีียฟััน หรืือมีีตััวแปรอย่่างน้้อย 1 ตััว สำำ�หรัับสถานะ
ทางเศรษฐกิิจสัังคม หรืืออััตราการเข้้าพบทัันตแพทย์์สำำ�หรับั งานวิิจัยั ที่่มีี� ผลลััพธ์์ที่่�
สนใจเป็็นโรคฟัันผุุ (การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจัยั เสี่่ย� งกัับการสััมผััสควััน
บุุหรี่่�มืือสอง) 
การวััดผลลััพธ์์ (Outcome)
1) การประเมิินผลลััพธ์์ (Assessment of the outcome)
ก. มีีการประเมิินแบบปกปิิดอิิสระ (independent blind assessment) 
ข. มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากฐานข้้อมููลอื่่�น
ค. การรายงานด้้วยตนเอง
ง. ไม่่มีีคำำ�อธิิบาย
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ภาคผนวก 5 อภิิธานศััพท์์ทางสถิิติิ
• odds ออดส์์1
อััตราส่่วนของความน่่าจะเป็็นของการเกิิด (p) และไม่่เกิิด (1–p) ของเหตุุการณ์์ที่สน
่� ใจ 
เช่่น ออดส์์ของการเป็็นโรคหััวใจ คืือ อััตราส่่วนของความน่่าจะเป็็นของการเป็็นโรคหััวใจและ
ความน่่าจะเป็็นของการไม่่เป็็นโรคหััวใจ ซึ่่�งเท่่ากัับ
• odds ratio อััตราส่่วนออดส์์1
อััตราส่่วนระหว่่างออดส์์ 2 ตััว เช่่น  ออดส์์ของการเป็็นโรคหััวใจของเพศชายเทีียบกัับ
ออดส์์ของการเป็็นโรคหััวใจของเพศหญิิงเท่่ากัับ
เมื่่อ� p1 คืือ ความน่่าจะเป็็นของการเป็็นโรคหััวใจของเพศชาย และ p2 คืือ ความน่่าจะเป็็น
ของการเป็็นโรคหััวใจของเพศหญิิง
• pooled odds ratio (combined odds ratio) อััตราส่่วนออดส์์ร่่วม2,3
ผลรวมของ odds ratio (OR) ของแต่่ละการศึึกษาคููณค่่าถ่่วงน้ำำ�หนั
� ัก (w) ของแต่่ละ
การศึึกษา โดยคำำ�นวณจาก
เมื่่�อ OR คืือ odds ratio ของแต่่ละการศึึกษา และ w คืือ ค่่าถ่่วงน้ำำ�หนั
� ัก
ค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักอาจคำำ�นวนจากค่่าส่่วนกลัับของความแปรปรวนของงานวิิจััย ซึ่่�งค่่าถ่่วง
น้ำำ��หนัักที่่�คำำ�นวณด้้วยวิิธีีนี้้�จะแปรตามขนาดตััวอย่่าง นอกจากนี้้� ค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักยัังสามารถ
คำำ�นวณได้้จากข้้อมููลอื่่�น ๆ เช่่น คะแนนคุุณภาพระเบีียบวิิธีีการวิิจััย
• random-effects model ตััวแบบอิิทธิิพลสุ่่�ม1
ตััวแบบที่่พจน์
� ทุ์ กุ ตััวที่่ใ� ช้้อธิิบายตััวแปรตอบสนองเป็็นอิทิ ธิิพลสุ่่�ม ส่่วนใหญ่่พบในตััวแบบ
การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน
ภาคผนวก 5
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• heterogeneity ความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์, ภาวะความต่่าง, ภาวะวิิวิิธพัันธ์์1
สภาพที่่�หน่่วยในประชากรมีีความแตกต่่างกััน หรืือมีีคุุณลัักษณะไม่่ได้้ไปในทิิศทาง
เดีียวกััน  ซึ่่�งอาจเป็็นความต่่างในรููปแบบการแจกแจง ความแปรปรวน หรืือพารามิิเตอร์์
ต่่าง ๆ เช่่น ในการวิิเคราะห์์อภิิมาน หากผลของการศึึกษาต่่าง ๆ ที่่นำ� ำ�มาวิิเคราะห์์มีีความแตกต่่าง
กัันมาก ทั้้�งในด้้านขนาดและทิิศทางของความสััมพัันธ์์ จะเรีียกได้้ว่่ามีีภาวะความต่่างมาก
ซึ่่�งภาวะความต่่างที่่�มาก อาจลดความน่่าเชื่่�อถืือของผลการวิิเคราะห์์อภิิมานนั้้�น ๆ
• I2 (Inconsistency Index) ดััชนีีความไม่่เป็็นเอกพัันธ์์4
ค่่ า ร้้ อ ยละของความไม่่ เ ป็็ น เอกพัั น ธ์์ ที่่� คำำ�น วณมาจากความไม่่ เ ป็็ น เอกพัั น ธ์์
(heterogeneity) ของแต่่ละงานวิิจััยที่่�นำำ�เข้้ามาวิิเคราะห์์ ค่่า I2 นั้้�นจะรายงานในรููปของ
ร้้อยละ ถ้้ามีีค่่ามาก แสดงว่่า งานวิิจััยแต่่ละงานมีีความไม่่สอดคล้้องกัันมาก วิิธีีการแปลผล
คืือ ถ้้า I2 มีีค่่าต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25 แสดงว่่ามีีความเป็็นเอกพัันธ์์ในระดัับสููง หากมีีค่่าร้้อยละ
25–50 แสดงว่่ามีีความเป็็นเอกพัันธ์์ในระดัับปานกลาง แต่่ถ้้ามีีค่่ามากกว่่าร้้อยละ 75
แสดงว่่ามีีความเป็็นเอกพัันธ์์ในระดัับต่ำำ�หรื
� ือไม่่เป็็นเอกพัันธ์์

เอกสารอ้้างอิิง
(1)
(2)
(3)
(4)
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