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Abstract
Introduction: This randomized controlled trial study aimed to evaluate the outcomes of
pharmaceutical care for smoking cessation in asthmatic outpatients who were smoking and followed
up at Smoking Cessation Clinic, PRA-ARJAN-FAN-ARJARO Hospital, Pannanikhom District, Sakol
Nakhon. Method: Asthmatic pateint 60 volunteers who enrolled into the program were divided into two
groups, including 30 volunteers in an intervention group and 30 volunteers in a control group. The
intervention group received pharmaceutical care within 6 months. Results: After the 6-month follow
up revealed that the intervention group had significantly higher scores of knowledge of cigarettes
12.50+1.25 score than the control group 9.13+1.87 score, respectively (p<0.05), numbers of smoked
cigarettes of the intervention group were significantly lower than the control group (0.17+0.65 rolls and
24.23+3.89 rolls, respectively, p<0.05). The intervention group had mean of the Peak Expiratory Flow
Rate (PEFR) significantly higher than the control group (419.67+56.30 L/min and 380.00+43.87 L/min,
respectively, p<0.05). Mean scores of quality of life in the intervention group were significantly higher
than the control group (p<0.05). Conclusion: Overall, the provision of pharmaceutical care activities
for the asthmatic outpatients can possibly help them to quit smoking and have better lung functions
(PEFR) and the quality of life in patients has been improved after cigarette quit.
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ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

ผลลัพธของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไมสูบบุหรี่ในผูปวยนอกโรคหืด
ณ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร
ศศิพงค ทิพยรัชดาพร และคณะ

สารจากการประกอบอาชี พ การติ ด เชื้อ ไวรั ส หรื อ
แบคทีเรีย และ ควันบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ถือเปนปจจัย
กระตุน ทีส่ ง ผลกระทบรุนแรงและทําใหการดําเนินโรค
ของผูปวยโรคหืดรุนแรงขึ้น (Lertsinudom, 2006)
จากการศึ ก ษาของ Bonertz และคณะ
(2546) การใหคําปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย
และการใหการรักษาดวยยาเพือ่ การเลิกบุหรีเ่ ปนวิธที ี่
มีความคุมคามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหวางราคา
กับประสิทธิผลในการรักษา (cost-effective) และ
สามารถลดอัตราการเสียชีวติ และชวยใหประสิทธิภาพ
การทํางานของปอดไมลดลงไปมากกวาเดิม (GrandaOrive and Martínez-Albiach, 2001)
เภสั ช กรซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในบุ ค ลากรทางการ
แพทย ใ นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ใ กล ชิ ด กั บ ผู ป ว ย
ดังนัน้ หากสามารถชวยผูป ว ยทีต่ ดิ บุหรีไ่ ด นอกจากจะ
เปนผลดีตอ สุขภาพของผูป ว ยทีส่ บู บุหรีท่ งั้ ในระยะสัน้
และระยะยาว รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแลว ยังจะ
สงผลตอการลดคาใชจายดานยาและเวชภัณฑของ
ประเทศ และลดอัตรากําลังของบุคลากรทางสาธารณสุข
ในการแกไขปญหาสุขภาพของผูสูบบุหรี่อีกทางหนึ่ง

บทนํา
การบริ โ ภคยาสู บ นั บ เป น ป จ จั ย เสี่ ย งที่
สําคัญทีท่ าํ ใหเกิดภาระโรคสูงสุดเปนอันดับ 3 รองจาก
ปจจัยเสีย่ งดานพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม และ
ปจจัยเสี่ยงดานการดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้ยังกอ
ใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกดวย จากการ
ศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข พบวาในป
พ.ศ. 2547 มีผเู สียชีวติ จากจากโรคทีเ่ กีย่ วของกับการ
สูบบุหรี่ ไดแกโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลม
โปงพอง เปนตน ถึง 41,002 คนตอป นอกจากนี้การ
ศึกษาขอมูลการเจ็บปวยในป พ.ศ. 2549 พบวามี
ผูปวยที่มีสาเหตุเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ไดแก โรค
มะเร็งปอด 5,299 ราย, โรคหัวใจ 52,605 ราย และ
โรคถุ ง ลมโป ง พอง 624,309 ราย รวมค า รั ก ษา
พยาบาล เปนเงิน 9,857 ลานบาท (Research and
knowledge management to control tobacco, 2010)
ในปจจุบนั มีการสงเสริมการดูแลสุขภาพในประชาชน
กลุมผูใหญและกลุมผูสูงอายุมากขึ้น โดยปจจุบันที่มี
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติป พ.ศ. 2552 มีจํานวนผูสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 14.3
ลานคน โดยมีผูสูบบุหรี่เปนประจํา 9.6 ลานคน และ
พบวาภูมภิ าคทีม่ กี ารสูบบุหรีม่ ากทีส่ ดุ คือ ภาคใต คิด
เปนรอยละ 24.25 ของจํานวนผูที่สูบบุหรี่ทั่วประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงการสูบบุหรี่โดยแบงตามเพศพบวา
เพศชายสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 46.4 เทียบกับเพศ
หญิงรอยละ 9.1 (National Statistical Office, 2009)
จากขอมูลขางตน ชีใ้ หเห็นวาการสูบบุหรี่ จัดเปนหนึง่
ในปญหาสาธารณสุขที่สําคัญและตองการการแกไข
ปองกัน โดยเฉพาะในผูปวยโรคหืด ซึ่งบุหรี่ถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหอาการของโรคกําเริบและ
อาการแยลง
โรคหืด เปนโรคระบบทางเดินหายใจทีม่ กี าร
อักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบของหลอดลม
ทําใหเยื่อบุผนังหลอดลมของผูปวยไวตอสิ่งกระตุน
มากกวาคนปกติ ซึง่ ปจจัยกระตุน ไดแก สารกอภูมแิ พ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบ Randomized
Controlled Trial โดยมี ก ารสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งจาก
ประชากรผูป ว ยโรคหืดทีต่ อ งการเลิกสูบบุหรี่ และแบง
กลุมเปน 2 กลุมไดแก กลุมทดลอง ซึ่งจะไดรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในการเลิกบุหรีใ่ นคลินกิ อดบุหรี่
รวมกับการรับบริการในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาล
พระอาจารยฝน อาจาโร และกลุม ควบคุมจะไดรบั การ
รับบริการในคลินกิ โรคหืด โรงพยาบาลพระอาจารยฝน
อาจาโรเพียงอยางเดียว โดยทําการศึกษาเปนระยะ
เวลา 6 เดือน กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูปวยโรคหืด
ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตพื้นที่อําเภอพรรณานิคม และเขามารับบริการ
ณ คลินกิ อดบุหรี่ โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยใชเกณฑการ
คัดเขารวมการศึกษา (Inclusion criteria) 5 ขอไดแก
1. เปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหืดโดย
แพทยและใชยาพนสเตียรอยดติดตอกันอยางนอย 3
เดือนขึ้นไป 2. อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมีความตองการ
เลิกบุหรี่และสมัครใจเขารวมโครงการ 3. มีประวัติวา
ปจจุบันสูบบุหรี่และสูบบุหรี่ตั้งแต 1 มวนตอวันขึ้นไป
4. สามารถติดตอไดทางโทรศัพท 5. สามารถอานและ
เขียนหนังสือได รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสาร
และตอบแบบสัมภาษณดวยตนเอง

1. คัดเลือกผูปวยที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑคดั เขา โดยดูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรทใี่ ชใน
การเก็บขอมูลผูปวยในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาล
พระอาจารยฝน อาจาโร และขอมูลบางสวนไดจาก
เวชระเบียนของผูปวยนอก
2. ชี้ แ จงรายละเอี ย ด เมื่ อ ผู ป ว ยมาพบ
แพทย ณ คลินกิ โรคหืด และสอบถามความสมัครใจ
ในการเขารวมการศึกษา โดยผูปวยจะตองลงชื่อใน
แบบฟอรมยินยอมเขารวมการศึกษาวิจัย (Informed
Consent Form)
3. ทําการสุมเพื่อแบงกลุมตัวอยางออก
เปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีการสุม
แบบ ตาราง 4x4
4. ใหความรูเรื่องผลเสียของการสูบบุหรี่
ตอผูปวยโรคหืด แกกลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. เก็บขอมูลผูปวยลงในแบบเก็บขอมูล
เบื้องตนสําหรับผูปวย เชน เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ เปนตน และแบบเก็บขอมูลผลการรักษาผูป ว ย
เชน ระดับการควบคุมอาการของโรค สมรรถภาพการ
ทํางานของปอด (คา Peak Expiratory Flow Rate:
PEFR หมายถึง อัตราความเร็วสูงสุดของลมที่เปา
อากาศขณะหายใจออกอยางเต็มทีแ่ รงและเร็ว) พรอม
ทัง้ ประเมินภาวะการติดนิโคติน วัดคุณภาพชีวติ และ
ความรูเรื่องบุหรี่ของผูปวย
6. ดํ า เนิ น การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
(สําหรับกลุมทดลอง) ณ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาล
พระอาจารยฝน อาจาโร เปนเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดย
กิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมประกอบดวย การ
ดูวีดิทัศนเพื่อการเลิกบุหรี่ การใหความรูเรื่องบุหรี่
การคนหาปจจัยการสูบบุหรี่ การประเมินการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพือ่ การเลิกบุหรี่ การรวมกําหนดวันเลิกบุหรี่
การติ ด ตามพฤติ ก รรมการเลิ ก บุ ห รี่ แ ละสอบถาม
ปญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่และอาการถอนนิโคติน
พรอมแนะนําการแกไขปญหาที่เหมาะสม โดยใชวิธี

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก
1. หนังสือแสดงความยินยอมในการเขา
รวมการศึกษา
2. แบบบันทึกขอมูลพืน้ ฐานของผูเ ขารวม
การศึกษา
3. แบบประเมิ น ภาวะการติ ด นิ โ คติ น
(Fagerstrom Test For Nicotine Dependence:
FTND)
4. แบบประเมิ น ป จ จั ย การเสพติ ด บุ ห รี่
(Wongwiwatthananukit, 2003)
5. แบบจําลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Transtheoretical Model (TTM) เพื่อการเลิกบุหรี่
6. แบบประเมินระดับการควบคุมอาการ
ของโรคหืด
7. แบบทดสอบความรูเรื่องบุหรี่
8. แบบสอบถามคุณภาพชีวติ โรคหืด ฉบับ
แปลเปนภาษาไทย (คา Cronbach’ s alpha=0.91)
(Lertsinudom S. et al, 2010)
9. สมุดบันทึกประจําวันพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่
10. เอกสารประกอบการใหความรูเ รือ่ งบุหรี่
11. วีดีทัศน
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โทรศั พ ท ส อบถามหลั ง ให คํ า แนะนํ า ทุ ก วั น ในช ว ง
14 วันแรก ทุก 1 สัปดาหในชวง 2 เดือนแรก (สัปดาหที่ 3-8)
และทุก 1 เดือนวันทีผ่ ปู ว ยกลับมาโรงพยาบาลตามนัด
(เดือนที่ 3-6)
7. สําหรับผูปวยในกลุมควบคุม ทําการ
วัดผลการรักษาทุกๆ 1 เดือน ขณะที่มารับบริการ
ตรวจรักษาในคลินกิ โรคหืดเปนประจําทุก 1 เดือนตาม
ปกติ เปนเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนเชนกัน
8. ประมวลผล วิเคราะห และสรุปผลการ
ศึกษา

ทดลอง และภายในกลุม ควบคุม ทีเ่ วลาตางกัน ทําการ
ทดสอบโดยใช paired t–test (กรณีทผี่ า นการทดสอบ
ตามขอตกลงของสถิติ ไดแก ขอมูลมีการกระจายเปน
แบบโคงปกติ หรือขอมูลมีความแปรปรวนเทากัน)
หรือใช McNemar test หรือ Wilcoxon signed ranks
test (กรณีทไี่ มผา นการทดสอบตามขอตกลงของสถิติ
ไดแก ขอมูลมีการกระจายไมเปนแบบโคงปกติ หรือ
ขอมูลมีความแปรปรวนไมเทากัน)

ผลการศึกษา
ผูปวยโรคหืดที่เขารวมการศึกษาทั้งหมด
จํานวน 60 ราย มีลักษณะทั่วไปไมแตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผูเ ขารวมการศึกษา
เปนเพศชายทั้งหมด (รอยละ 100) แบงเปนกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 30 คน กลุมทดลอง
สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-45 ป (รอยละ 46.70)
อายุเฉลี่ยเทากับ 46.90±11.88 ป คามัธยฐานและ
พิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทล เทากับ 44.00 (38.5053.50) ป สวนใหญมสี ถานภาพสมรส จํานวน 17 ราย
(ร อ ยละ 56.70) มี อ าชี พ รั บ จ า ง จํ า นวน 13 คน
(รอยละ 43.30) มีสิทธิการรักษาประเภทขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจจํานวน 11 คน (รอยละ 36.70) มีรายได
ตอเดือนมากกวา 10,001 บาทขึ้นไปจํานวน 14 คน
(รอยละ 46.70) มีผูปวยจํานวน 21 คนที่ไมมีโรครวม
อืน่ (รอยละ 70.00) สวนใหญจะดืม่ แอลกอฮอลและชา
กาแฟรวมดวย แสดงในตารางที่ 1
ประวัติการสูบบุหรี่ ในกลุมทดลองพบวา
สวนใหญมอี ายุเริม่ แรกทีส่ บู บุหรีอ่ ยูร ะหวาง 16- 30 ป
จํานวน 24 คน (รอยละ 86.60) อายุเฉลี่ย 24.03±5.37 ป
คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล เทากับ
23.50 (20.00-27.25) ป ระยะเวลาทีส่ บู บุหรีอ่ ยูใ นชวง
11-20 ป จํานวน 13 คน (รอยละ 43.30) คามัธยฐาน
และพิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทล เทากับ 14.00
(11.00-17.00) ป ระยะเวลาเฉลี่ย 21.67±9.43 ป
จํ า นวนบุ ห รี่ ที่ สู บ ต อ วั น เฉลี่ ย 24.27±3.64 มวน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลพื้นฐาน
ของผูป ว ย เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุเริม่ แรก
ที่สูบบุหรี่ เปนตน ความพึงพอใจตอการบริบาลทาง
เภสัชกรรม แสดงผลในรูปจํานวนและรอยละ ทดสอบ
ทางสถิ ติ โ ดยใช Chi–square test และ Fisher’s
exact test ในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ความรูเรื่องบุหรี่
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันเฉลี่ย สมรรถภาพการทํางาน
ปอด ระดับการควบคุมโรคหืด คุณภาพชีวติ แสดงผล
ในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±
SD) และ/หรือคามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางควอไทล
(median with interquartile range) และทดสอบทาง
สถิติโดยใช Independent t–test ในการเปรียบเทียบ
ขอมูลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (กรณีที่
ผานการทดสอบตามขอตกลงของสถิติ ไดแก ขอมูลมี
การกระจายเป น แบบโค ง ปกติ หรื อ ข อ มู ล มี ค วาม
แปรปรวนเทากัน) หรือใช Mann–Whitney U test ใน
การเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ของกลุ ม ทดลอง และกลุ ม
ควบคุม (กรณีท่ไี มผานการทดสอบตามขอตกลงของ
สถิติ ไดแก ขอมูลมีการกระจายไมเปนแบบโคงปกติ
หรือขอมูลมีความแปรปรวนไมเทากัน) และสําหรับ
การเปรียบเทียบกอนและหลังการศึกษา ภายในกลุม
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รอยละ 53.30 ของผูป ว ยกลุม ทดลองมีสาเหตุการสูบบุหรี่
ครั้งแรกมาจากการทดลองสูบ จํานวน 16 คน กลุม
ทดลองและกลุม ควบคุมมากกวารอยละ 70 ทีเ่ คยเลิก
สูบบุหรีด่ ว ยวิธหี กั ดิบ มีจาํ นวน 18 คนในกลุม ทดลอง
(รอยละ 60.00) และมีจํานวน 20 คนในกลุมควบคุม
(ร อ ยละ 66.70) เหตุ ที่ ต อ งการเลิ ก บุ ห รี่ ข องกลุ ม
ทดลอง คือ เพื่อสุขภาพตนเองจํานวน 24 คน (รอยละ
80.00) โดยมีความพรอมหรือความเต็มใจในการเลิก
บุ ห รี่ ต าม แบบจํ า ลองการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
Transtheoretical Model (TTM) เพื่อการเลิกบุหรี่
ที่ระดับ Contemplation คือ ผูสูบบุหรี่ลังเลใจในการ
เลิกบุหรี่ โดยคิดจะเลิกในอีก 6 เดือนขางหนา แตยัง
ไมมีการวางแผนการเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนจํานวน 26 คน
(รอยละ 86.70) และสวนใหญควบคุมอาการของโรค
หืดไดบางสวนจํานวน 17 คน (รอยละ 56.70) แสดง
ในตารางที่ 2
การประเมินระดับการเสพติดนิโคตินของทัง้
2 กลุม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) โดยกลุมควบคุม พบวาเมื่อทําการประเมิน
ระดับการเสพติดนิโคตินดวยแบบประเมิน Fagerstrom Test For Nicotine Dependence (FTND) พบ
วาทั้งกลุมทดลองและกลุมทดลองติดนิโคตินระดับสูง
(คะแนนตั้งแต 6 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 22 ราย (รอยละ
73.30) การประเมินปจจัยการเสพติดบุหรี่ทั้งกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง สวนใหญเสพติดทางสังคม
หรือนิสยั ความเคยชิน จํานวน 25 คน (รอยละ 83.30)
และ จํานวน 22 คน (รอยละ 73.30) ตามลําดับ แสดง
ในตารางที่ 3
การทดสอบความรูเรื่องบุหรี่จํานวน 14 ขอ
เปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่และอันตรายของบุหรี่
พบวา คะแนนความรูเรื่องบุหรี่เฉลี่ยกอนการไดรับ
บริบาลทางเภสัชกรรมระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองเทากับ 8.00±1.48 คะแนนและ 7.90±1.84
คะแนน คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล
เทากับ 8.00 (7.00-9.00) คะแนนและ 8.00 (6.00-
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9.00) ตามลําดับ เมือ่ วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอนไดรับความรูเรื่องบุหรี่ทั้ง
2 กลุม ไมแตกตางกันทางสถิติ (p=0.68) หลังใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุมทดลอง ครบ 6 เดือน
ไดมีการทดสอบความรูเรื่องบุหรี่ในทั้ง 2 กลุม ซึ่งพบ
วาคะแนนความรูเรื่องบุหรี่เฉลี่ยหลังการไดรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมของกลุมทดลอง สูงกวากลุม
ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (12.50+1.25
คะแนน และ 9.13±1.87 คะแนน คามัธยฐานและพิสยั
กึ่งกลางระหวางควอไทล เทากับ 9.00 (8.00-10.00)
และ 13.00 (11.00-13.25) คะแนน p<0.05 ตามลําดับ)
การเปรียบเทียบคะแนนความรูเรื่องบุหรี่ของกลุม
ทดลองกอนและหลังไดรบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
พบวา คะแนนความรูเ รือ่ งบุหรีห่ ลังไดการบริบาลทาง
เภสัชกรรมเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
เมือ่ เปรียบเทียบกับกอนไดรบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
แสดงในตารางที่ 4
อัตราการเลิกบุหรี่ ประเมินจากระดับกาซ
คารบอนมอนอกไซดในลมหายใจ และจํานวนมวน
บุหรี่ที่สูบตอวัน กลุมควบคุมมีจํานวนมวนบุหรี่เฉลี่ย
กอนเริม่ ตนการศึกษา (เดือนที่ 0) เทากับ 24.27±3.64
มวน คามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทล
เทากับ 14.00 (11.00-17.00) มวนและเมื่อสิ้นสุดการ
ศึกษา (เดือนที่ 6) มีจํานวนมวนบุหรี่เฉลี่ยเทากับ
24.23±3.38 มวน ค า มั ธ ยฐานและพิ สั ย กึ่ ง กลาง
ระหวางควอไทล เทากับ 14.00 (11.00-16.25) มวน
ซึง่ ไมแตกตางกัน ในกลุม ทดลองมีจาํ นวนมวนบุหรีเ่ ฉลีย่
กอนเริม่ ตนการศึกษา (เดือนที่ 0) เทากับ 25.20±3.67
มวน คามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทล
เทากับ 15.50 (12.75-17.00) และหลังไดรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรม พบวามีจาํ นวนมวนบุหรีเ่ ฉลีย่
ลดลงเหลือ 0.17±0.65 มวน คามัธยฐานและพิสัย
กึ่งกลางระหวางควอไทล เทากับ 0 ลดลงอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.05) การเปรียบเทียบจํานวน
มวนบุหรี่ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวา
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กอนการศึกษาทัง้ 2 กลุม คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลาง
ระหวางควอไทล จํานวนมวนบุหรีเ่ ฉลีย่ ไมแตกตางกัน
และหลังการศึกษาพบวาทั้ง 2 กลุมมีคามัธยฐานและ
พิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทลจํานวนมวนบุหรี่เฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดง
ในตารางที่ 5
การควบคุมอาการของโรคของกลุม ควบคุม
พบว า เมื่ อ เวลาผ า นไป 6 เดื อ น มี ผู ป ว ยที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น คือ ผูปวยที่ควบคุมอาการไมได
(Uncontrolled) เปลี่ยนเปนผูปวยที่ควบคุมอาการได
บางสวน (Partly controlled) จํานวน 2 คน และเมื่อ
วิ เ คราะห ท างสถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ การควบคุ ม
อาการของกลุม ควบคุมกอนและหลังทําการศึกษา พบ
วาไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
สําหรับกลุมทดลองเปรียบเทียบกอนและหลังไดรับ
บริ บ าลทางเภสั ช กรรม พบว า มี ผู ป ว ยที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น คือ ผูปวยที่ควบคุมอาการไดบาง
สวน (Partly controlled) เปลีย่ นเปนควบคุมอาการได
ดี (Controlled) จํานวน 6 คน และผูปวยที่ควบคุม
อาการไมได (Uncontrolled) เปลี่ยนเปนผูปวยที่
ควบคุมอาการไดบางสวน (Partly controlled) จํานวน
5 คน เมื่อนํากลุมทดลองมาวิเคราะหทางสถิติพบวา
กอนและหลังไดรบั บริบาลทางเภสัชกรรม มีระดับการ
ควบคุมอาการของโรคแตกตางกันทางสถิตอิ ยางมีนยั
สําคัญที่ (p<0.05) แสดงใน ตารางที่ 6
การศึกษาสมรรถภาพการทํางานของปอด
พบวา กอนเริ่มการศึกษาเดือนที่ 0 กลุมควบคุมและ
กลุ ม ทดลองมี ค า Peak Expiratory Flow Rate
(PEFR) เฉลี่ย และ %PEFR เฉลี่ยไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญ สําหรับกลุม ควบคุม ณ ชวงเวลาผาน
ไป 6 เดือน เมื่อพิจารณาคา PEFR เฉลี่ย และคา

%PEFR เฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยทั้ง 2 คา มีคาเพิ่มขึ้น
อยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง
กอนเริม่ การศึกษาเดือนที่ 0 และเดือนที่ 4 และ 6 ตาม
ลําดับ สําหรับกลุมทดลอง พบวาผูปวยมีคา PEFR
เฉลีย่ และคา %PEFR เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกอนเริ่มการศึกษากับการ
ศึกษาเดือนที่ 4 และ 6 โดยคาสมรรถภาพปอดเฉลี่ย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ 387.33±53.11 ลิตรตอ
นาที เปน 391.67±49.50 และ 419.67±56.30 ลิตรตอ
นาที ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคา %PEFR เฉลี่ย พบ
วาผูปวยมีคา %PEFR เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกอนเริ่มการศึกษาเดือนที่
0 กับการศึกษาเดือนที่ 4 และ 6 โดยคา %PEFR
เฉลี่ย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ 72.89±6.03 เปน
73.82±6.22 และ 79.09±6.97 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
ผูป ว ยโรคหืดทัง้ กลุม ควบคุมและกลุม ทดลอง
จะไดรบั การวัดคุณภาพชีวติ ทุกๆ 1 เดือน โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพชีวติ MiniAQLQ ผลการศึกษาพบวา
กลุม ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ทางดานคุณภาพชีวติ กอน
เริม่ ตนการศึกษาเปรียบเทียบกับเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในมิติ
อาการ มิติการจํากัดในกิจกรรม มิติสิ่งเราในสภาพ
แวดลอม และคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ โดยรวม กลุม
ทดลองพบวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางดาน
คุณภาพชีวติ กอนเริม่ ตนการศึกษาเทียบกับหลังการ
ไดรับบริบาลทางเภสัชกรรมพบวาคะแนนเฉลี่ยทาง
ดานคุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติ และคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
แสดงในตาราง 8
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่ (n=60)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (รอยละ)
กลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง (n=30)

p-value

เพศ*
ชาย
อายุ*
15-30 ป
31-45 ป
46-60 ป
มากกวา 60 ป
อายุเฉลี่ย (ป) ± S.D.
คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล**
สถานภาพ***
โสด
สมรส
หยาราง
สามีหรือภรรยาเสียชีวิต
ระดับการศึกษา*
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา

30 (100.00)

30 (100.00)

1.00

3 (10.00)
11 (36.70)
13 (43.30)
3 (10.00)
45.70±12.17
46.50 (34.75-54.25)

2 (6.70)
14 (46.70)
10 (33.30)
4 (13.30)
46.90±11.88
44.00 (38.50-53.50)

0.86

8 (26.70)
20 (66.70)
1 (3.30)
1 (3.30)

10 (33.30)
17 (56.70)
1 (3.30)
2 (6.70)

4 (13.30)
2 (6.70)
9 (30.00)
8 (26.70)
7 (23.30)

2 (6.70)
8 (26.70)
8 (26.70)
4 (13.30)
8 (26.70)

อาชีพ*
ไมไดทํางาน พอบาน แมบาน
รับจาง ลูกจาง
คาขาย ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร ทําไร ทําสวน
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ

3 (10.00)
13 (43.30)
4 (13.30)
4 (13.30)
6 (20.00)

2 (6.70)
13 (43.30)
3 (10.00)
5 (16.70)
7 (23.30)

สิทธิการรักษา*
ประกันสุขภาพของรัฐ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม

10 (33.30)
8 (26.70)
12 (40.00)

9 (30.00)
11 (36.70)
10 (33.30)

รายไดตอเดือน*
ตํ่ากวาหรือเทากับ 1,000 บาท
1,001 -5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
มากกวา 10,001 บาทขึ้นไป

4 (13.30)
3 (10.00)
8 (26.70)
15 (50.00)

3 (10.00)
4 (13.30)
9 (30.00)
14 (46.70)
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่ (n=60) (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (รอยละ)
กลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง (n=30)

โรคประจําตัว***
มีโรครวม
ไมมีโรครวม

7 (23.30)
23 (76.70)

9 (30.00)
21 (70.00)

การดื่มแอลกอฮอล*
ดื่ม
เคยดื่ม แตปจจุบันเลิกไปแลว
ไมเคยดื่ม

25 (83.30)
5 (16.70)
0 (0.00)

25 (83.30)
4 (13.30)
1 (3.30)

p-value
0.77

0.57

การดื่มชา กาแฟ***
22 (73.30)
26 (86.70)
ดื่ม
0.33
4 (13.30)
เคยดื่ม แตปจจุบันเลิกไปแลว
8 (26.70)
0 (0.00)
0 (0.00)
ไมเคยดื่ม
*วิเคราะหดวยสถิติ Chi-Square **วิเคราะหดวยสถิติ Mann Whitney U test ***วิเคราะหดวยสถิติ Fisher’s Exact Test

ตารางที่ 2 ขอมูลประวัติการสูบบุหรี่ของผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่
ขอมูลการสูบบุหรี่
อายุเริ่มแรกที่สูบบุหรี่*
นอยกวา 15 ป
16-30 ป
มากกวา 30 ป
อายุเฉลี่ย (ป) + S.D.
คามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางระหวางควอไทล**
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่*
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
มากกวา 30 ป
ระยะเวลาเฉลี่ย (ป) + S.D.
คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล**
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน**
จํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ย (มวน) + S.D.

จํานวน (รอยละ)
กลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง (n=30)

p-value
0.22*

2 (6.70)
24 (86.60)
2 (6.70)
24.03+5.37
23.50 (20.00-27.25)

0 (0.00)
28 (93.30)
2 (6.70)
25.07+4.59
25.00 (22.00-28.00)

3 (10.00)
13 (43.30)
8 (26.70)
6 (20.00)
21.67+9.43
14.00 (11.00-17.00)

2 (6.70)
15 (50.00)
5 (16.70)
8 (26.70)
21.83+9.45
15.50 (12.50-17.00)

24.27+3.64

25.20+3.67
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ตารางที่ 2 ขอมูลประวัติการสูบบุหรี่ของผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่ (ตอ)
ขอมูลการสูบบุหรี่

จํานวน (รอยละ)
กลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง (n=30)

p-value

สาเหตุที่สูบบุหรี่***
ทดลองสูบ
19 (63.30)
16 (53.30)
สูบตามเพื่อน
3 (10.00)
2 (6.70)
สูบเมื่อเขางานสังคม/งานสังสรรค
4 (13.30)
7 (23.30)
0.81
สูบเมื่อเกิดความเครียด
2 (6.70)
3 (10.00)
สูบเมื่อรูสึกเหงา
0 (0.00)
1 (3.30)
สูบเพราะปญหาครอบครัว/ปญหาเรื่องงาน
2 (6.70)
1 (3.30)
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่*
มี
5 (16.70)
6 (20.00)
0.73
ไมมี
25 (83.30)
24 (80.00)
ประวัติการเลิกสูบบุหรี่*
25 (83.30)
23 (76.70)
เคย
20 (66.70)
18 (60.00)
0.36
เคยโดยวิธีหักดิบ
เคยโดยวิธีคอยๆลดลงจนเลิก
3 (10.00)
7 (23.30)
ไมเคย
7 (23.30)
5 (16.70)
สาเหตุที่ตองการเลิกบุหรี่ในครั้งนี้*
เพื่อสุขภาพตนเอง
22 (73.30)
24 (80.00)
0.54
เพื่อครอบครัว
8 (26.70)
6 (20.00)
ความพรอม/ความเต็มใจในการเลิกบุหรี่*
3 (3.30)
Pre-contemplation
4 (13.30)
26 (86.70)
0.75
Contemplation
24 (80.00)
Preparation
2 (6.70)
1 (3.30)
ระดับการควบคุมอาการของโรคหืด*
ควบคุมอาการไดดี (Controlled)
7 (23.30)
7 (23.30)
ความคุมอาการไดบางสวน (Partly controlled)
18 (60.00)
17 (56.70)
0.94
ควบคุมอาการไมได (Uncontrolled)
5 (16.70)
6 (20.00)
*วิเคราะหดวยสถิติ Chi-square **วิเคราะหดวยสถิติ Mann Whitney U test ***วิเคราะหดวยสถิติ Fisher’s Exact Test
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ตารางที่ 3 ขอมูลการประเมินระดับการเสพติดนิโคตินของผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่
จํานวน (รอยละ)
กลุมควบคุม(n=30)
กลุมทดลอง (n=30)

ขอมูลการสูบบุหรี่
ระดับการเสพติดนิโคติน
ระดับสูง (คะแนนมากกวาหรือเทากับ 6)
ระดับปานกลาง (คะแนนเทากับ 5)
ระดับตํ่า (คะแนนนอยกวาหรือเทากับ 4)
ปจจัยการเสพติดบุหรี่
ภาวะเสพติดทางสังคม หรือนิสัยความเคยชิน
ภาวะเสพติดทางจิตใจ
ภาวะเสพติดนิโคติน
* วิเคราะหดวยสถิติ Chi-Square

22 (73.30)
3 (10.00)
5 (16.70)

22 (73.30)
3 (10.00)
5 (16.70)

25 (83.30)
3 (10.00)
2 (8.70)

22 (73.30)
3 (10.00)
5 (16.70)

p-value*

1.00

0.47

ตารางที่ 4 ขอมูลคะแนนการรับรูเ รือ่ งบุหรีข่ องผูป ว ยกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนโรคหืดทีส่ บู บุหรีก่ อ นและหลังใหบริบาล
ทางเภสัชกรรม
กลุมตัวอยาง
แตละกลุม
(n=30)

คาเฉลี่ย ± S.D. (คะแนน)
กอนการศึกษา
(เดือนที่ 0)
8.00±1.48
7.90±1.84

คามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางระหวาง
ควอไทล (คะแนน)
กอนการศึกษา
หลังการศึกษา
(เดือนที่ 0)
(เดือนที่ 6)
8.00 (7.00-9.00)
9.00 (8.00-10.00)
8.00 (6.00-9.00) 13.00 (11.00-13.25)

หลังการศึกษา
(เดือนที่ 6)
9.13+1.87
12.50+1.25

กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
p-value
0.68
< 0.05
ระหวางกลุม**
*วิเคราะหดวยสถิติ Wilcoxon signed ranks test **วิเคราะหดวยสถิติ Mann Whitney U test

p-value
ภายในกลุม*

< 0.05
< 0.05

ตารางที่ 5 ขอมูลจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันของกลุมตัวอยางกอนและหลังใหบริบาลทางเภสัชกรรม
กลุมตัวอยาง
(n=30)
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
คาเฉลี่ย±S.D. (มวน)
กอนการศึกษา
หลังการศึกษา
(เดือนที่ 0)
(เดือนที่ 6)
24.27+3.64
24.23+3.89
25.20+3.67

0.17+0.65

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
p-value
คามัธยฐานและพิสัยกึ่งกลางควอไทล ภายในกลุม*
กอนการศึกษา
หลังการศึกษา
(เดือนที่ 0)
(เดือนที่ 6)
14.00 (11.00-17.00) 14.00 (11.00-16.25) 0.88
15.50 (12.75-17.00)

p-value
0.39
ระหวางกลุม**
*วิเคราะหดวยสถิติ Wilcoxon sign test **วิเคราะหดวยสถิติ Mann Whitney U test
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ตารางที่ 6 ขอมูลระดับการควบคุมอาการของโรคของกลุมตัวอยางกอนและหลังใหบริบาลทางเภสัชกรรม
ระดับการควบคุมอาการของโรคหืด
ควบคุมอาการไดดี (Controlled)
ความคุมอาการไดบางสวน
(Partly controlled)
ควบคุมอาการไมได (Uncontrolled)
* วิเคราะหดวยสถิติ McNemar test

กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กอน
หลัง
กอน
หลัง
p-value*
p-value*
(n=30)
(n=30)
(n=30)
(n=30)
7 (23.30) 7 (23.30)
7 (23.30) 13 (43.30)
18 (60.00) 20 (66.70) 0.16 17 (56.70) 16 (53.30) <0.05
5 (16.70)

3 (10.00)

6 (20.00)

1 (3.30)

ตารางที่ 7 ขอมูลสมรรถภาพการทํางานของปอดของกลุมตัวอยางกอนและหลังใหบริบาลทางเภสัชกรรม
กลุมตัวอยาง

สมรรถภาพ
การ*ทํางานของปอด
PEFR (L/min)

กลุมควบคุม

% PEFR

คาสมรรถภาพการทํางานของปอด (Mean+S.D.)
กอนการศึกษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(เดือนที่ 0)
(เดือนที่ 4)
(เดือนที่ 6)
382.67+46.23
379.33+43.62
380.00+43.87
p=0.224
p=0.118
72.19+6.74

71.59+6.45
p=0.239
PEFR (L/min)
387.33+53.11
391.67+49.50
p=0.056
กลุมทดลอง
72.89+6.03
73.82+6.22
% PEFR
p=0.039
PEFR (L/min)
p=0.54
p=0.27
เปรียบเทียบ
ระหวางกลุม**
% PEFR
p=0.43
p=0.13
* เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการทํางานของปอด ณ กอนเริ่มการศึกษากับการติดตามในแตละครั้ง
* วิเคราะหดวยสถิติ Paired t-test
** วิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U test
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71.74+6.74
p=0.195
419.67+56.30
p<0.001
79.09+6.97
p<0.001
p=0.01
p=0.05

ผลลัพธของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไมสูบบุหรี่ในผูปวยนอกโรคหืด
ณ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร
ศศิพงค ทิพยรัชดาพร และคณะ

ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

ตารางที่ 8 ขอมูลคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกอนและหลังใหบริบาลทางเภสัชกรรม
คะแนน (Mean+S.D.)
เริ่มตนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
4.45+0.51
4.53 +0.45
คุณภาพชีวิตในมิติอาการ
คุณภาพชีวิตในมิติการจํากัดในกิจกรรม
4.93+0.50
5.08+0.38
กลุมควบคุม
4.36+0.44
4.46+0.31
คุณภาพชีวิตในมิติการแสดงอารมณ
(n=30)
4.39+0.46
4.55+0.36
คุณภาพชีวิตในมิติสิ่งเราในสภาพแวดลอม
4.55+0.24
4.67+0.20
คุณภาพชีวิตโดยรวม
4.53+0.60
4.83+0.60
คุณภาพชีวิตในมิติอาการ
4.80+0.43
5.11+0.17
คุณภาพชีวิตในมิติการจํากัดในกิจกรรม
กลุมทดลอง
4.45+0.27
4.80+0.29
คุณภาพชีวิตในมิติการแสดงอารมณ
(n=30)
4.38+0.41
4.76+0.29
คุณภาพชีวิตในมิติสิ่งเราในสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตโดยรวม
4.56+0.29
4.88+0.16
*p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต ณ กอนเริ่มการศึกษากับหลังการศึกษา ดวยสถิติ paired t-test
กลุมตัวอยาง

คุณภาพชีวิต

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

p-value*
0.05
0.01
0.05
<0.05
<0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
<0.05

อายุเฉลี่ยเริ่มแรกที่สูบบุหรี่ของกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง เทากับ 24.03+5.37 ป และ 25.07+4.59 ป
คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล เทากับ
23.50 (20.00-27.25) ป และ 25.00 (22.00-28.00) ป
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่เฉลี่ยของกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง เทากับ 21.67+9.43 ป และ 21.83+9.45 ป
คามัธยฐานและพิสยั กึง่ กลางระหวางควอไทล เทากับ
14.00 (11.00-17.00) ป และ 15.50 (12.50-17.00) ป
จํานวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวันสวนใหญอยูใ นชวง 21-25 มวน
ตอวัน (รอยละ 40) โดยมากกวารอยละ 50 มีสาเหตุ
ทีส่ บู บุหรีค่ รัง้ แรกเนือ่ งจากตองการทดลองสูบ ประวัติ
คนในครอบครัวสูบบุหรีพ่ บวามากกวารอยละ 80 ไมมี
ประวั ติ ค นในครอบครั ว สู บ บุ ห รี่ และมี ป จ จั ย การ
เสพติดบุหรีเ่ กิดจากภาวะเสพติดทางสังคม หรือ นิสยั
ความเคยชินมากกวารอยละ 70 โดยพบวาผูสูบบุหรี่
สวนใหญจะดื่มแอลกอฮอล ชา และกาแฟรวมดวย
เนือ่ งจากมีความเคยชินเมือ่ ดืม่ แอลกอฮอล ชา กาแฟ
ก็จะสูบบุหรี่รวมดวย จากการประเมินภาวการณติด
นิโคตินตามแบบประเมิน Fagerstrom Test For

การศึ ก ษานี้ มี ผู ป ว ยโรคหื ด เข า ร ว มการ
ศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 60 คน แบงเปนกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองกลุมละ 30 คน เปนเพศชายทั้งหมด
(รอยละ 100) อายุของกลุม ตัวอยางสวนใหญอยูใ นชวง
31-45 ป (รอยละ 41.67) ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
สถานการณ แ ละแนวโน ม การบริ โ ภคยาสู บ ของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปขนึ้ ไปป พ.ศ. 2534-2552 ของ
ศรัณญา เบญจกูล และคณะ (Benjakul et al, 2010)
ที่พบวาอายุสวนใหญที่สูบบุหรี่อยูในชวงอายุ 25-40
ป รอยละ 23.05 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใ นระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาชี พ พบว า
สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง ลูกจาง รอยละ 43
สิทธิการรักษาพบวาสวนใหญมสี ทิ ธิประกันสังคมสิทธิ
(รอยละ 30) สวนรายไดตอเดือนมากกวารอยละ 40
มี ร ายได ต อ เดื อ นมากกว า 10,001 บาทขึ้ น ไป
สวนใหญไมมีโรคอื่นรวมดวย
ขอมูลการสูบบุหรี่ พบวาสวนใหญเริ่มสูบ
บุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 16-30 ป (มากกวารอยละ 80)
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ความแตกต า งของผลลั พ ธ ข องการบริ บ าลทาง
เภสัชกรรมในกลุมทดลอง ซึ่งคะแนนความรูเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากการการไดรับความรูเรื่องบุหรี่จาก
เภสัชกร การรับชม วีดีทัศน แผนพับความรู และสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ภายในคลินิกอดบุหรี่
ผลการศึกษาดานผลลัพธทางคลินกิ ของการ
บริ บ าลทางเภสั ช กรรม ประกอบด ว ย ระดั บ การ
ควบคุมอาการของโรคหืด สมรรถภาพการทํางานของ
ปอด และอัตราการเลิกบุหรี่ กอนและหลังการให
บริบาลทางเภสัชกรรม พบวาระดับการควบคุมอาการ
ของโรคหืด ตามแนวทางของ GINA ไดแบงออกเปน
3 กลุม ไดแก ควบคุมอาการไดดี (Controlled) ควบคุม
อาการไดบางสวน (Partly controlled) และ ควบคุม
อาการไมได (Uncontrolled) ผลจากการศึกษาพบวา
กอนและหลังสิน้ สุดการศึกษา กลุม ควบคุมมีผปู ว ยโรค
หืดทีส่ ามารถควบคุมอาการของโรคไดดี (Controlled)
จํานวน 7 คน (รอยละ 23.30) ซึ่งถือวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับกลุมทดลองกอนและหลังการ
ศึกษาพบวามีจํานวนผูปวยโรคหืดสามารถควบคุม
อาการของโรคไดดี (Controlled) จากเดิม จํานวน 7
คน (รอยละ 23.30) เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 13 คน
(รอยละ 43.30) ซึง่ เปนเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ อี ยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งการมีจํานวนผูปวย
ที่สามารถควบคุมอาการของโรคไดดีเพิ่มขึ้น และ
จํานวนผูปวยที่ควบคุมอาการไมไดลดลง เปนผลมา
จากการทีผ่ ปู ว ยมีความรูเ รือ่ งบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ มีกาํ ลังใจ
ในการพยายามทีจ่ ะเลิกบุหรี่ รูว ธิ กี ารจัดการกับอาการ
ถอนนิโคตินจนสามารถลดจํานวนมวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน
และสามารถเลิกบุหรี่ไดในที่สุด
การศึกษาสมรรถภาพการทํางานของปอด
โดยเปรียบเทียบ คาPEFR เฉลี่ยและคา %PEFR
เฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการศึกษา (เดือนที่ 6) พบวากลุม
ทดลองมีคา PEFR เฉลี่ยและคา %PEFR เฉลี่ย เพิ่ม
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา p<0.05 และ 0.001
ตามลํ า ดั บ ) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ควบคุ ม ซึ่ ง

Nicotine Dependence (FTND) พบวามากกวา
รอยละ 70 มีระดับการติดนิโคตินระดับสูง (คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 6 ขึ้นไป) จากการประเมินตาม
แบบจําลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Transtheoretical Model (TTM) เพือ่ การเลิกบุหรี่ พบวามากกวา
รอยละ 80 มีความพรอมในระดับ contemplation
แสดงวามีระดับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ตํ่า คือ ใน
ชวงเวลา 6 เดือนขางหนา ผูสูบบุหรี่มีความคิดที่จะ
เลิกสูบบุหรี่แลว แตยังมีความลังเล หรืออุปสรรคบาง
ประการอยู รวมถึงยังไมมีแผนการเลิกที่ชัดเจน จึง
ควรเนนยํ้าขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของการเลิกบุหรี่
สรางแรงจูงใจ แกไขอุปสรรค หรือความเชือ่ ตางๆ เพือ่
ลดความลั ง เลใจในการเลิ ก บุ ห รี่ แ ละร ว มวางแผน
กําหนดวันเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน ซึ่งสาเหตุสวนใหญที่
ตองการเลิกบุหรีม่ ากกวารอยละ 70 ตองการเลิกบุหรี่
เพื่อสุขภาพตนเอง และมีประวัติการเลิกบุหรี่ดวย
ตนเองแตไมสําเร็จ ดังนั้นเภสัชกรจึงควรเปดบทบาท
ใหบริการเลิกบุหรี่สําหรับผูสูบบุหรี่ที่สนใจในสถาน
บริ ก ารที่ มี เ ภสั ช กรปฏิ บั ติ ง านอยู เพื่ อ กระตุ น ให
ผูสูบบุหรี่ที่มีความสนใจในการเลิกบุหรี่ใหไดสําเร็จ
การเปรียบเทียบความรูเรื่องบุหรี่จํานวน
14 ขอ กอนและหลังการศึกษาในกลุม ควบคุมและกลุม
ทดลอง พบวา คะแนนความรูหลังการศึกษาในกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนองเล็ก
คุ ณ วราดิ ศั ย (Kunawaradisai, 2011) เรื่ อ งการ
คัดกรองและใหคาํ แนะนําในการเลิกบุหรีโ่ ดยเภสัชกร
โรงพยาบาลในแผนกผูป ว ยนอก ทําการศึกษาในกลุม
ทดลองกลุมเดียวโดยใชแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ
บุหรีแ่ บบใหเลือกตอบจํานวน 9 ขอ พบวากอนเริม่ ตน
การศึกษากลุมทดลองมีคะแนนความรูเฉลี่ยเทากับ
5.49±1.95 คะแนน และเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบวามี
คะแนนความรูเ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เทากับ 7.43±1.07 คะแนน
ซึง่ เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึง่ การ
ศึกษาในครัง้ นีม้ กี ลุม ควบคุมเพือ่ ใชในการเปรียบเทียบ
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ทําใหผูปวยเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเห็นวาตนเอง
สามารถลดจํานวนมวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวันได ซึง่ แตกตาง
กับการศึกษาของนองเล็ก คุณวราดิศัย (Kunawaradisai, 2011) พบวาผูสูบบุหรี่จํานวน 35 คน สามารถ
เลิกสูบบุหรี่ไดจํานวน 13 คน (รอยละ 37.10) จํานวน
มวนบุหรี่ที่สูบตอวันเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) คือลดลงจาก 8.4+5.5 มวน เปน
5.5+3.1 มวน หลังจากใหคาํ แนะนําในการเลิกสูบบุหรี่
ติดตอกัน 4 เดือน จํานวน 4 ครั้งโดย เภสัชกรแผนก
ผู ป ว ยนอก จากข อ มู ล ข า งต น จะเห็ น ว า การให คํ า
ปรึกษารวมถึงการจัดโปรแกรมการเลิกบุหรี่รวมถึง
ความถี่ ห า งในการติ ด ตามแก ไ ขป ญ หาและให
คําแนะนํา จะสามารถทําใหผสู บู บุหรีม่ คี วามพยายาม
ทีจ่ ะเลิกบุหรีแ่ ละสามารถเลิกบุหรีไ่ ดมากกวาผูป ว ยที่
หักดิบหรือไมไดรับคําแนะนําหรือเขารวมโปรแกรม
เลิกบุหรี่
การศึกษาคุณภาพชีวิต กลุมทดลองกอน
เริม่ ตนการศึกษามีคะแนนคุณภาพชีวติ เฉลีย่ ทัง้ 4 มิติ
และคุณภาพชีวติ โดยรวมเทากับ 4.53+0.60 คะแนน,
4.80+0.43 คะแนน, 4.45+0.27 คะแนน, 4.38+0.41
คะแนน และ 4.56+0.29 คะแนน และหลังการศึกษา
(เดือนที่ 6) มีคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยทั้ง 4 มิติและ
คุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เทากับ 4.83+0.60 คะแนน, 5.11+0.17 คะแนน,
4.80+0.29 คะแนน, 4.76+0.29 คะแนน และ
4.88+0.16 คะแนนตามลํ า ดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยทั้ง 4 มิติและคุณภาพชีวิต
โดยรวมระหวางกลุม ควบคุมและกลุม ทดลอง หลังการ
ศึกษา (เดือนที่ 6) พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทางดานคุณภาพชีวิต ในมิติอาการ มิติการแสดง
อารมณ มิตสิ งิ่ เราในสภาพแวดลอม และ คะแนนเฉลีย่
คุณภาพชีวติ โดยรวม เพิม่ ขึน้ กันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) มีเพียงมิติการจํากัดกิจกรรม เทานั้น
ที่ ไ ม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ

สอดคลองกับการศึกษาของ Jang และคณะ (Jang
et al, 2005) เรื่องการประเมินผลของการเลิกบุหรี่ตอ
สมรรถภาพการทํางานของปอดและคุณภาพชีวติ ของ
ผูปวยโรคหืด พบวาผูที่หยุดสูบบุหรี่จะมีคา FEV1 สูง
กวาผูที่ยังคงสูบบุหรี่อยู (19.1±6.3 และ7.9±2.4%,
p=0.02) และมี ค า FEV 1/FVC (6.5±4.14 และ
3.5±1.5%, p=0.05) ผูปวยโรคหืดที่เลิกบุหรี่ จะเกิด
การอุดกั้นของทางเดินหายใจนอยลง ซึ่งบงชี้วาการ
เลิ ก บุ ห รี่ จ ะทํ า ให ก ารจั ด การโรคหื ด ทํ า ได ดี ขึ้ น
(U.S.Department of Health and Human Services,
2004) การเปลีย่ นแปลงคาสมรรถภาพการทํางานของ
ปอด ไดแก คาเฉลี่ย PEFR และ คาเฉลี่ย%PEFR ที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี้อาจจะ
เปนผลเนื่องจากการที่ผูปวยสามารถลดจํานวนมวน
บุหรี่ที่สูบตอวันได รวมกับ การบริหารยาที่ถูกตอง
และการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย
อื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคหืดก็เปนได
จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวันเฉลี่ย หลังการ
ศึ ก ษาพบว า กลุ ม ทดลองมี ค า มั ธ ยฐานและพิ สั ย
กึง่ กลางระหวางควอไทล จํานวนมวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน
ลดลงมากกวากลุมควบคุม คือ 0.00 และ 14.00
(11.00-16.25) ตามลําดับ ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) อัตราการเลิกบุหรี่ พิจารณาจาก
ผลการประเมิ น ภาวะการติ ด นิ โ คนติ น ระดั บ ก า ซ
คารบอนมอนอกไซดในลมหายใน และจํานวนมวน
บุหรี่ที่สูบตอวัน ในกลุมทดลองพบวามีผูปวยจํานวน
28 คน (รอยละ 93.30) สามารถเลิกบุหรี่ไดภายใน 6
เดือน ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาการติดตามแนะนํา
แก ไ ขป ญ หาโดยเภสั ช กรอย า งใกล ชิ ด ในระยะ 2
สัปดาหแรกทุกวันตอเนือ่ ง รวมกับการทีผ่ ปู ว ยโรคหืด
มีความรูเรื่องบุหรี่ และรูจักวิธีการจัดการกับอาการ
ถอนนิโคตินไดดขี นึ้ ประกอบการการจดบันทึกในสมุด
บันทึกประจําตัวของผูสูบบุหรี่ที่ตองจดบันทึกทุกครั้ง
เมื่อตนเองมีอาการอยากบุหรี่และวิธีการแกไขกับ
อาการอยากบุหรี่และอาการถอนนิโคตินที่เกิดขึ้น จน
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ขอเสนอแนะ

Megan และคณะ (Megan et al, 2012) เรือ่ งคุณภาพ
ชี วิ ต กั บ การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ติ ด ต อ กั น 3 ป พบว า ผู ที่
สามารถเลิกสูบบุหรี่จะมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย
ดานสุขภาพ และดานปรัชญาชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และการศึกษาของ Tønnesen และคณะ (Tønnesen et al, 2005) พบวา
ผูป ว ยโรคหืดทีส่ ามารถลดการสูบบุหรีแ่ ละผูป ว ยโรคหืด
ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดจะมีการควบคุมโรคหืดไดดี
ขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จากขอมูลขางตนทีบ่ ง ชี้
ใหเห็นวาการลดและเลิกสูบบุหรีจ่ ะทําใหคณ
ุ ภาพชีวติ
ของผูปวยโรคหืดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน
การเลิกหรือลดบุหรีท่ าํ ใหผปู ว ยมีอาการหายใจขัดและ
อาการไอลดลง ผูปวยสามารถลดความกังวลจากการ
กําเริบของโรคหืด ดังนั้นทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน รวมทั้งบุคลากรทางดานสาธารณสุข จึงควร
เห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนกิจกรรมการให
คําแนะนําและคําปรึกษาแกผสู บู บุหรีท่ งั้ ทีป่ ว ยเปนโรค
และไมปว ยเปนโรคเพือ่ ใหผสู บู บุหรีม่ สี ขุ ภาพรางกาย
ที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งตอตนเองและ
บุคคลรอบขาง

ควรเพิม่ ระยะเวลาในการศึกษาเพือ่ ติดตาม
ผลของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคหืด
ที่เลิกบุหรี่ไดในระยะยาว เปนเวลา 1 ป ควรใชเครื่อง
มือประเมินคุณภาพชีวิตที่มีความจําเพาะเฉพาะกับ
ผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรี่ เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น และควรทําการ
ศึกษาผลลัพธของการเลิกบุหรี่ และ ตนทุนประสิทธิผล
ของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยโรคหืดทีส่ บู
บุหรี่ดวยวิธีไมใชยาชวยเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร เปรียบ
เทียบกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป ว ยโรคหืด
ที่สูบบุหรี่ดวยวิธีใชยาชวยเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร หรือ
การเลิกบุหรีด่ ว ยตนเอง เพือ่ ดูความคุม คาของวิธกี าร
ตางๆกับผลการเลิกบุหรี่ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ใหกับผูที่ตองการเลิกบุหรี่
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