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บทคัดยอ
บทนํา: บุหรีเ่ ปนปจจัยสําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง การเลิก
บุหรีจ่ งึ สําคัญตอการลดความเจ็บปวยและการตาย ผลการเลิกบุหรีข่ องผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ในประเทศไทย
ยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจน ภายใตการบริหารจัดการของเภสัชกร วิธีดําเนินการวิจัย: เปนการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลองโดยศึกษาไปขางหนา ในผูปวยนอกโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร จังหวัด
ชุมพร ระหวางมกราคม 2557 – มกราคม 2558 วิเคราะหขอมูลกอนการเขาคลินิกอดบุหรี่ และหลังเขาคลินิก
1, 2 สัปดาห 1, 2, 6 เดือน และ 1 ป โดยผลลัพธเบื้องตนไดแกอัตราการเลิกบุหรี่ในระหวางชวงเวลาของการ
ติดตาม, จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน, Fagerstrom score (one-way ANOVA), ความแตกตางของระดับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเลิกบุหรี(่ stage of change) และอัตราการเลิกบุหรีจ่ ากการติดตามเปนระยะวลา 1 ป
หลังเขาคลินิก และผลลัพธระดับที่สองไดแก การลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ป
โดยใช Framingham 10-year risk (paired t-test) โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ α =0.05 ผลการวิจยั : กลุม
ตัวอยางรวม 176 ราย สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 86.4) อายุเฉลี่ย 55.5 ป (SD=13.7) มีโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และเปนทัง้ สองโรค รอยละ 59.7, 33.5 และ 6.8 ตามลําดับ มีอตั ราการเลิกบุหรีท่ งั้ หมดหลังครบระยะ
เวลา 1 ป รอยละ 30.7 คาเฉลี่ยจํานวนบุหรี่ตอวัน และระดับการเสพติดสารนิโคติน (Fagerstrom score) แตละ
ระยะที่มีการติดตามลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (one-way ANOVA p=0.001, p=0.001) โดยจํานวนบุหรี่
ตอวันลดลงจาก 12.4 มวน เปน 2.7 มวน ระดับ Fagerstrom score ลดลงจาก 4.2 เปน 1.2 และระดับการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่เปลี่ยนเปนระดับสามารถเลิกบุหรี่ไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยที่ผูปวยความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน และผูปวยที่เปนทั้งสองโรค สามารถเลิกบุหรี่ไดรอยละ 30.1, 32.2 และ 33.3 ตามลําดับ
ผลของการเลิกสูบบุหรีต่ อ ความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ป โดยใช Framingham
10-year risk พบวาระดับความเสี่ยงของผูปวยหลังเขาคลินิก 1 ป มีระดับความเสี่ยงระดับสูง (รอยละ 20-30)
– สูงมาก (>รอยละ 30) ลดลงจากรอยละ 32.6 เปนรอยละ 24.4 พบวาFramingham 10-year risk ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทั้งผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูปวยเบาหวาน โดยมีคาเฉลี่ยลดลงจากรอยละ 18.4 (SD=7.8)
เปนรอยละ 13.5 (SD=7.3) (paired t-test p=0.001*) สรุปผลการวิจัย: การชวยอดบุหรี่ภายใตการบริหาร
จัดการของเภสัชกรมีประสิทธิผลทําใหผปู ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังสามารถเลิกบุหรีห่ รือลดการสูบบุหรีล่ งได สงผล
ใหความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง
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Abstract
Introduction: Smoking is the primary cause of cardiovascular events in non-communicable
diseases. It is therefore important to cease smoking in order to reduce level of morbidity and mortality.
However, clear assessment for outcomes of smoking cessation in Thailand is scarce, especially under
the supervision of a clinical pharmacist. Methods: A quasi- experiment prospective study recruited
current smokers with hypertension and diabetes from the out-patient department at Paknum-Chumphon
hospital from January 2014 through January 2015. Baseline and follow-up measurements were
recorded after weeks 1 and 2, months 1, 2 and 6 and at the 1 year endpoint. The primary outcomes
were the interim quit rate, the reduction in number of cigarettes per day, Fagerstrom score (one-way
ANOVA) stage of change and abstinence rate at the 1 year follow-up. The secondary outcomes were
based on Framingham 10-year CVD risk lowering (paired t-test). The statistical significant level (α)
was 0.05. Results: Out of 176 total patients, the majority were male (86.4%) and the average age was
55.5 years (SD=13.7). The total abstinence rate at 1 year was 30.7% (54 cases). The number of
patients with hypertension, diabetes or both was 59.7%, 33.5% and 6.8%, respectively. The reduction
in number of cigarettes per day and nicotine dependence level (Fagerstrom score) in the follow-up
was significant (one-way ANOVA p=0.001*, p=0.001*). The number of cigarettes per day decreased
from 12.4 (SD=7.9) to 2.7 (SD=3.5) and the Fagerstrom score likewise declined from 4.2 (SD=2.5) to
1.2 (SD=1.7). The stage of change clearly changed to maintenance. Abstinence rates in patients with
hypertension, diabetes or both were 30.1%, 32.2% and 33.3%, respectively. According to the
Framingham 10-year cardiovascular risk table/calculator; the CVD risk reduction in patients at a high
risk level (20% - 30%) to a very high risk level (>30%) was lowered from 32.6% to 24.4% at the 1 year
follow-up. The Framingham 10-year CVD risk score was significantly reduced both in patients with
hypertension and diabetes and the average decrease was 18.4% (SD=7.8) to 13.5% (SD=7.3) (paired
t-test p=0.001*). Conclusion: The pharmacist-led smoking cessation in non-communicable chronic
diseases was effective in smoking cessation and harm reduction and also proved beneficial in CVD
risk reduction.
Keywords: smoking cessation, non-communicable diseases, CVD risk, pharmacist
IJPS 2015; 11(4): 83-103
Department of Pharmacy, Paknum-Chumphon Hospital, Chumphon Province.
Department of Nursing, Paknum-Chumphon Hospital, Chumphon Province.
3
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen Province.
* Corresponding author: Piyawan Kuwalairat, Department of Pharmacy, Paknum-Chumphon Hospital, Chumphon
Province 86120 Thailand, E-mail : k_piyawan@yahoo.com
1
2

84

ผลลัพธของการเลิกสูบบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน
ภายใตการบริหารจัดการของเภสัชกร
ปยะวรรณ กุวลัยรัตน และคณะ

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

บทนํา

ตอป (Lovett et al., 2013; Thomas et al., 2013;
Vermaa et al., 2012)
มีการศึกษาความสําเร็จของการเลิกสูบบุหรี่
โดยกระบวนการเลิกบุหรี่ที่จัดตั้งขึ้น เปรียบเทียบกับ
การดําเนินการตามปกติ การศึกษาอัตราการเลิกบุหรี่
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตอการเลิกสูบบุหรี่
จากผลการศึกษาพบวาหากไมมีการใหคําแนะนํา
สนับสนุนในการเลิกบุหรี่ ผูป ว ยสวนใหญเลิกบุหรีด่ ว ย
ตนเองไดเพียงรอยละ 5.0 (Novotny, 2000) แตเมื่อ
ไดรับการบริการเฉพาะในการเลิกบุหรี่จะทําใหผูปวย
สามารถเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด ม ากขึ้ น มี ก ารศึ ก ษาในผู ป ว ย
เบาหวานทีพ่ บวากลุม ทีไ่ ดรบั คําแนะนําปรึกษาสามารถ
เลิกบุหรี่ไดในอัตราที่สูงกวากลุม ทีเ่ ลิกบุหรีด่ ว ยตนเอง
(Thankappan et al., 2013) นอกจากนี้มีการศึกษาผล
ตอโรคเรื้อรัง ทั้งในแงของผลของการสูบบุหรี่และผล
ของการเลิกสูบบุหรี่ ในระยะเวลาชวงตางๆ และผล
ทางเศรษฐศาสตร และการทํานายผลตอการตายจาก
โรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ (Aung et al., 2013; Berndt et
al., 2012; Campbell et al., 2013; Chen et al., 2014)
สําหรับในผูป ว ยทีม่ โี รคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ไดแก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีการศึกษาพบวาทําให
ผูปวยมีระดับ 10-year cardiovascular risk เพิ่มขึ้น
ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น เกิดภาวะแทรกซอนจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึน้ การเลิกสูบบุหรีไ่ ดจะ
ทํ า ให ล ดการดํ า เนิ น ของโรค ลดการเข า รั ก ษาใน
โรงพยาบาลและลดการตาย ในผูป ว ยโรคหัวใจการเลิก
สูบบุหรี่จะลดการเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ลดการเกิด
หัวใจลมเหลว มีผลการศึกษา multicenter ในป 2013
ที่แสดงใหเห็นวาบุหรี่เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลตอ
การตายของผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการ
ใชแบบทํานายตางๆ และสามารถแกไขไดโดยการเลิก
การสูบบุหรี่ (Athyros et al., 2013; Bush et al.,
2012; Mallaina et al., 2013; Partnership for a
Tobacco-free Maine, 2015; Wu et al., 2011)

การสูบบุหรีเ่ ปนสาเหตุการตายของประชากร
ทั่วโลกเกือบปละ 6 ลานคน และหากไมมีกลยุทธใน
การลดการสูบบุหรี่ลงพบวาอาจเพิ่มการตายมากขึ้น
ในป 2030 อาจเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานคน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 10 ของผูเสียชีวิตทั่วโลก (World Health
Organization. Tobacco., 2015) ประเทศตางๆ และ
องคการอนามัยโลกไดมคี วามพยายามในการหยุดการ
สูบบุหรีโ่ ดยมีการวางกลยุทธทงั้ ในดานของการกําหนด
นโยบาย การกําหนดภาษีอัตราสูง การสนับสนุนและ
เพิ่มหลักประกันในการเลิกบุหรี่ ซึ่งในภาวะของการ
ติดบุหรีซ่ งึ่ เปรียบเสมือนการเปนโรคเรือ้ รัง ทีส่ ง ผลตอ
ความเจ็บปวยและการตายการรักษาตองดําเนินการ
การรักษาอยางตอเนือ่ งและใชการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
จึงไดมีการศึกษาและหาวิธีการแบบใหมหรือ การใช
ยาชวยเลิกบุหรี่แบบใหม ในกระบวนการเลิกบุหรี่ใน
องคกรตางๆ (Carson et al., 2013; Chronic Disease
Prevention and Health Promotion, 2015; Hur et
al., 2007; Steinberg et al., 2010)
สําหรับประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากบุหรี่
ปละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน แมวา
ในชวง 20 ป 2534-2556 จะมีอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปลดลง แตพบวาในชวง 10
ปหลังตั้งแตป 2547 - ปจจุบัน อัตราการลดการ
สูบบุหรี่ลดลง ปจจุบันบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงของการ
เสียชีวิตอันดับ 3 ของคนไทยรองจากเพศสัมพันธที่
ไมปลอดภัยและการดืม่ แอลกอฮอล โดยทําใหเกิดโรค
จากการสูบบุหรี่ที่เปนสาเหตุของการตายไดแก โรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งปอด
และโรคอืน่ ๆจากการสูบบุหรี่ ในขณะเดียวกันพบวามี
อัตราการสูบบุหรีข่ องผูป ว ยในโรคเรือ้ รังในอัตราสูง มี
ผลการสํารวจสุขภาพประชาชนของไทยในป 2554
พบว า ในโรคความดั น โลหิ ต สู ง ผู ป ว ยมี อั ต ราการ
สูบบุหรีร่ อ ยละ 33.77 ในผูป ว ยเบาหวาน รอยละ 39.78
และพบผูป ว ยเกิดโรคมะเร็งปอดประมาณ 10,000 คน
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ขอบเขตการวิจัย

การดําเนินการกระบวนการเลิกบุหรี่มีการ
ดําเนินการโดยวิชาชีพ และองคกรตางๆ ในมุมมอง
ของเภสัชกรซึง่ ใหการบริบาลทางเภสัชกรรมไดมกี าร
พัฒนาบทบาทในดานการสงเสริมสุขภาพมากขึน้ โดย
เฉพาะอยางการเลิกสูบบุหรีซ่ งึ่ มีผลตอความสําเร็จใน
การรักษาโรค จึงไดพฒ
ั นาบทบาทเพือ่ การเลิกสูบบุหรี่
ของผูป ว ยโดยใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และบริหารจัดการ
ในการดําเนินการเลิกบุหรีม่ ากขึน้ ในทุกสถานพยาบาล
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในผู ป ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง และในเภสัชกรรมชุมชน
การเลิกบุหรีแ่ ละผลทางคลินกิ ของผูป ว ยโรค
เรื้อรังในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจนสวน
ใหญเปนการศึกษาในผูปวยรวมโดยคลินิกอดบุหรี่มี
การศึกษาผลกระทบตอโรคนอย และมีขอ จํากัดในการ
ใชความรูด า นยาในการบําบัด การดําเนินการโดยการ
บริหารของเภสัชกรจะทําใหสามารถจัดการการใชยา
บํ า บั ด ได เ หมาะสมมากขึ้ น แต ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ภ ายใต
การนําของเภสัชกรในผูปวยโรคเรื้อรังมีการศึกษา
ผลการดําเนินการทีจ่ าํ กัด (Lovett et al, 2013; Thomas
et al, 2013) ผูวิจัยซึ่งเปนเภสัชกรผูดูแลผูปวยโรค
เรื้อรังและผูบริหารจัดการคลินิกเลิกบุหรี่จึงไดดําเนิน
การวิจัยนี้ขึ้น เพื่อผลการศึกษาที่ชัดเจนในการเปน
ขอมูลอางอิงในการพัฒนาการเลิกบุหรี่ในผูปวยโรค
เรื้อรังตอไป

เปนการวิจัยในผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนโรค
ไมติดตอเรื้อรังคือ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร จังหวัด
ชุมพร ที่ยังคงสูบบุหรี่และไดรับการคัดกรองเพื่อการ
เขารับการเลิกบุหรีแ่ ละติดตามผลการเลิกบุหรีใ่ นระยะ
เวลา 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 2 เดือน 6 เดือน
และ 1 ป โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต มกราคม
2557 – มกราคม 2558

คําจํากัดความในการวิจัย
ระดับการติดนิโคติน (Fagerstrom score)
หมายถึงการประเมินระดับความรุนแรงของการติด
สารนิโคติน ดังมีเกณฑในการประเมินดังนี้ ระดับตํ่า
มาก: 0-2 คะแนน, ระดับตํ่า: 3-4 คะแนน, ระดับ
ปานกลาง: 5 คะแนน, ระดับสูง: 6-7 คะแนน และระดับ
สูงมาก 8-10 คะแนน (Fagerström et al.,1990)
Trans-Theoretical Model หรือ Stages
of Changes Model หมายถึงแบบวัดระดับของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตอการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการเลิกบุหรี่ โดยแบงไดเปน 6 ระดับคือ 1) precontemplation: ไมมีความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่จะเลิกบุหรี่ 2) contemplation: มีการ
ตัดสินใจวาจะเลิกบุหรี่ 3) preparation: วางแผนที่จะ
เลิกบุหรี่โดยกําหนดในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน
4) action: ลงมือปฏิบตั ใิ นการเลิกบุหรี่ 5) maintenances:
สามารถเลิกบุหรี่ไดยางตอเนื่องเปนระยะเวลาตั้งแต
6 เดือนขึ้นไป และ 6) relapse: กลับไปสูบบุหรี่ใหม
(Prochaska et al., 1997)
5 A หมายถึ ง กระบวนการให คํ า แนะนํ า
ปรึกษาเพือ่ การเลิกบุหรีป่ ระกอบดวย 1) Ask: การซัก
ถามขอมูลการสูบบุหรี่และชักชวนในการเลิกบุหรี่
2) Advise: การใหคําปรึกษาแนะนําในการเลิกบุหรี่
3) Assess: การประเมินติดตามการเลิกบุหรี่ 4) Assist:
การใหความชวยเหลือสนับสนุนในการเลิกบุหรี่ และ

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความสําเร็จในการเลิกบุหรี่และ
ระดับของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่
ของผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนผูปวยนอกภายใตการนํา
ของเภสัชกร และศึกษาผลของการเลิกสูบบุหรี่ตอ
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังในระยะเวลา 1 ปหลังเขารับบริการใน
คลินิกอดบุหรี่
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5) Arrange การจัดระบบในการดูแลติดตามผูปวยใน
การเลิกบุหรี่อยางตอเนื่อง (The Tobacco Use and
Dependence Clinical Practice Guideline Panel,
Staff, and Consortium Representatives, 2000)
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจใน 10 ปขางหนา โดยใชเกณฑ Framingham
10-year risk มีเกณฑในการประเมินความเสี่ยงดังนี้
<รอยละ 10 ความเสีย่ งตํา่ รอยละ 10-<20 ความเสีย่ ง
ปานกลาง รอยละ 20-<30 ความเสี่ยงสูง รอยละ 30<40 ความเสี่ยงสูงมาก และ > รอยละ 40 สูงอันตราย
(World Heart Federation, 2014)
การเลิกบุหรี่ภายใตการบริหารจัดการ
ของเภสัชกร หมายถึง คลินิกอดบุหรี่ที่เภสัชกรเปน
ผู กํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ ที ม
สหวิชาชีพ พยาบาลและแพทย โดยเภสัชกรพิจารณา
กระบวนการอดบุหรี่โดยการใชยา และไมใชยาตาม
ความจําเปนของผูปวยแตละราย

กลุมตัวอยาง: คือผูปวยโรคเรื้อรังทุกราย
ที่ยังคงสูบบุหรี่ ณ วันที่เริ่มทําการวิจัย จากประชากร
ในการศึ ก ษานี้ โดยมี เ กณฑ ใ นการคั ด เลื อ กกลุ ม
ตัวอยางคือ เปนผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน
ที่มารับการรักษาในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
ปากนํ้าชุมพร และยังคงสูบบุหรี่อยู และเกณฑในการ
คัดออกคือ ผูปวยที่ปฏิเสธการเขารวมการเลิกบุหรี่
และผูปวยที่ไมสามารถมารับบริการไดอยางตอเนื่อง
เช น ไปรั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลอื่ น ผู ป ว ยย า ย
ถิ่นฐาน
การพิทกั ษสทิ ธิกลุม ตัวอยาง โดยผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของโรง
พยาบาลปากนํ้าชุมพร มีการใหขอมูลแกผูปวยที่เขา
รวมในการวิจัยและผูปวยเขารวมโดยความสมัครใจ
พรอมกับการลงลายมือชื่อในแบบเขารวมการวิจัย มี
การบันทึก ประมวลผล โดยสมัครใจ และนําเสนอ
ขอมูลผูปวยในเชิงสถิติเทานั้น

วิธีดําเนินการวิจัย

กระบวนการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental study) ทําการศึกษาในผูปวย
คลินกิ โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร จังหวัดชุมพร โดยทําการ
ศึกษาตั้งแต มกราคม 2557 – มกราคม 2558 โดย
เปนการศึกษาในผูป ว ยกลุม เดียวและวิเคราะหผลการ
เปลีย่ นแปลงหลังจากการเขาคลินกิ อดบุหรี่ การศึกษา
นี้ไดผานการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร

การใหบริการเลิกบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพรภายใตการนําโดยเภสัชกร
เปนคลินกิ ทีป่ ระกอบดวยทีมสหวิชาชีพแพทย เภสัชกร
และพยาบาล ดําเนินการใหบริการเลิกบุหรี่ในผูปวย
โรคเรือ้ รังความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ทีย่ งั คงสูบบุหรี่
โดยคัดกรองจากคลินิกแตละโรคที่แผนกผูปวยนอก
โดยพยาบาลแผนกผูปวยนอก แลวสงตอผูปวยมายัง
คลิ นิ ก อดบุ ห รี่ ซึ่ ง ให คํ า แนะนํ า ในการเลิ ก บุ ห รี่ ต าม
แนวทาง 5A พรอมกับการประเมินระดับการเสพติด
นิโคตินตาม Fragerstrom score และประเมินระดับ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามทฤษฎี TransTheoretical Model (Stage of change) โดยพยาบาล
และเภสัชกรเพื่อการใหคําแนะนําปรึกษาที่เหมาะสม
และเลือกใชยาในการเลิกบุหรี่ในรายที่จําเปนตองมี
การใชยา โดยยาที่สามารถเลือกใชได ไดแก ชาชง
หญาดอกขาว, นํา้ ยาบวนปากอดบุหรี,่ nicotine gum

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร: ประชากรในการศึ ก ษานี้ คื อ
ผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนผูปวยนอกในคลินิก ความดัน
โลหิตสูง และเบาหวาน โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร
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และ nortriptyline 25 mg หลั ง จากนั้ น เภสั ช กร
พิจารณาการเลือกใชยาทีเ่ หมาะสมกับผูป ว ยแตละราย
ตามระดับความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน และ
ระดับของพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ และแนะนําการ
เลือกใชยาทีเ่ หมาะสมในแบบบันทึกการใชยาเลิกบุหรี่
ของผูปวย และสั่งใชยาในการเลิกบุหรี่โดยแพทย
หลังจากนั้นเภสัชกรใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวย
แตละรายและใหขอ มูลเรือ่ งการติดตามการรักษา และ
มาคลินิกอดบุหรี่ในครั้งตอไปเพื่อการประเมินผลการ
เลิกบุหรี่และการรับยาเพิ่มเติมตามความจําเปน โดย
ขอมูลของผูปวยจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกของ
ผูปวยแตละราย ในเวชระเบียนผูปวยนอกและบันทึก
ในฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลโรค
ขอมูลการสูบบุหรีใ่ นดานจํานวน pack-year ขณะเริม่
เขาคลินกิ ประวัตกิ ารเลิกบุหรี่ จํานวนการสูบบุหรีต่ อ
วัน ระดับ Fragerstrom score ระดับ stage of change
ยาที่ใชในการเลิกบุหรี่ ขอมูลทางคลินิกคือระดับของ
ความดันโลหิต, ระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด, Total
cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL), High
Density Lipoprotein (HDL) และการประเมินคะแนน
Framingham 10-year risk
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ผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังทีเ่ ขาคลินกิ อดบุหรี่
จะได รั บ การติ ด ตามทางโทรศั พ ท โ ดยพยาบาลใน
คลินิกอดบุหรี่ในสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 ในดาน
จํานวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน และ Fragerstrom score และ
นัดมาติดตามตอเนื่องที่คลินิกอดบุหรี่ในเดือนที่ 1, 2,
และ 6 โดยในแตละครั้งจะติดตามผลในการเลิกบุหรี่
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน ระดับ Fragerstrom score
ระดับ stage of change มีการใหคําแนะนําปรึกษา
ตามแนวทาง 5A ตอเนือ่ ง และพิจารณายาทีใ่ ชในการ
เลิกบุหรี่ที่เหมาะสมในแตละระยะการติดตามผูปวย
และบันทึกขอมูลของผูปวยในฐานขอมูล และที่ระยะ
เวลา 1 ป และประเมินผลดานความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปขางหนา โดยใชเกณฑ
Framingham 10-year risk ในผูป ว ยแตละโรคโดยการ
ประเมินจากขอมูลทางคลินกิ ทีร่ ะยะเวลา 1 ปหลังเขา
รับการเลิกบุหรี่ไดแกคาความดันโลหิต, ระดับนํ้าตาล
ในกระแสเลือด, Total cholesterol, HDL, ดังแสดงการ
ดําเนินการเลิกบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรังดังในภาพที่ 1
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คัดกรองการสูบบุหรี่ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกราย

คลินิกตรวจโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

ติดใบคัดกรอง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ยังสูบบุหรี่สงคลินิกเลิกบุหรี่

คลินิกตรวจโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการดูแลเพื่อการเลิก
บุหรี่ สั่งใชยา และบันทึกแบบบันทึก
และฐานขอมูล

เภสัชกร และพยาบาล

เภสัชกรใหคําแนะนําในการใชยาเพื่อการเลิกบุหรี่
รวมกับคําแนะนําเรื่องการลดความเสี่ยงในโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และบันทึกในแบบบันทึกและฐาน
ขอมูล

เภสัชกร

ติดตามผลการเลิกบุหรี่ของผูปวยแตละรายทาง
โทรศัพท และในคลินิกใน
สัปดาหที่ 1, 2 เดือนที่ 1, 2, 6 เดือน และที่ 1 ป

เภสัชกร และพยาบาล

ประเมินผล ในการเลิกบุหรี่
และผลลัพธทางคลินิก

แพทยและเภสัชกร

รูปที่ 1 แนวทางการดําเนินงานการเลิกบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรัง
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ทีส่ บู ตอวัน Fagerstrom score และStatus of change
ที่ระยะเวลา 1, 2 สัปดาห 1, 2, 6 เดือน และ 1 ป และ
วิเคราะหความแตกตางของ รอยละของผูป ว ยทีเ่ ลิกบุหรี่
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน และ Fagerstrom scale ดวย
One-way ANOVA โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ α =0.05 และความแตกตางของระดับการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ (Stage of change)
ที่ระยะเวลา 1, 2 สัปดาห , 1, 2, 6 เดือน และ 1 ป
วิเคราะหผลทางคลินิกจากการเลิกสูบบุหรี่
ตอโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
ตอความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช
การทํานายตาม Framingham 10-year risk และ
วิเคราะหความแตกตางกอนและหลังการเขาคลินิก
อดบุหรี่ดวย paired t-test ที่ α =0.05

เครื่องมือในการวิจัย
ศึกษาจากแบบบันทึกขอมูลรายบุคคลของ
ผูป ว ย ฐานขอมูลบันทึกขอมูลประจําตัวผูป ว ยและเวช
ระเบียนผูปวยนอกของโรงพยาบาล และใชโปรแกรม
SPSS version 21 ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีการ
รวบรวมขอมูลเหลานี้คือ 1)ขอมูลลักษณะประชากร
ของผูปวยจํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ สิทธิการ
รักษา และ โรคประจําตัว 2) ขอมูลพื้นฐานดานบุหรี่
5 ขอ ไดแก จํานวน pack-year ขณะเริ่มเขาคลินิก
ประวัตกิ ารเลิกสูบบุหรี่ จํานวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน Fagerstrom
score และ Stage of change เริ่มตน 3) ขอมูลทาง
คลินิกพื้นฐาน 4 ขอคือระดับของความดันโลหิต total
cholesterol, high density lipoprotein (HDL) และผล
การคํานวณคะแนน Framingham 10-year risk 4)
ผลการติดตามการเลิกบุหรี่ของผปวย 42 ขอ ไดแก
จํานวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน Fagerstrom score, Stage of
change, ระดับของความดันโลหิต total cholesterol,
high density lipoprotein (HDL) และผลการคํานวณ
คะแนน Framingham 10-year risk ที่ระยะเวลาการ
ติดตาม 1, 2 สัปดาห 1, 2, 6 เดือน และ 1 ป

ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของผูปวย
ผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังทัง้ สิน้ ในการศึกษา
นี้จํานวน 176 ราย สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ
86.4) อายุเฉลี่ย 55. (SD=13.7) สิทธิการรักษา
สวนใหญเปนสิทธิหลักประกันสขภาพถวนหนา (รอยละ
94.4) ผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีเ่ ขารับบริการในคลินกิ อดบุหรี่
มีผปู ว ย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผูป ว ยทีม่ ที งั้
สองโรค คิดเปนรอยละ 59.7, 33.5 และ 6.8 ตามลําดับ
โดยสวนใหญมีจํานวน pack-year ขณะเริ่มเขาคลินิก
อดบุหรี่ 10 – 20 pack-years เฉลีย่ 18.9 pack-years
(SD=15.5) เปนผูที่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่มากอน
รอยละ 65.3 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 1

สถิติและการวิเคราะหขอมูล
มีการประมวลผลวิเคราะหขอมูลจากการ
ติดตามผูปวยจากกอนการเขาคลินิกอดบุหรี่ และใน
ระยะเวลา 1, 2 สัปดาห , 1, 2, 6 เดือน และ 1 ป โดย
การตรวจสอบและตัดขอมูลทีค่ ลาดเคลือ่ น ไมสมบูรณ
ออก การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 21 ในดานคุณลักษณะประชากร และวิเคราะห
รอยละของผูป ว ยตามผลการเลิกบุหรีด่ งั นี้ จํานวนบุหรี่
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่เขาคลินิกอดบุหรี่
ขอมูลทั่วไป (N=176)

จํานวน (ราย)

รอยละ

152
24

86.4
13.6

28
87
61
55.5±13.7

15.9
49.4
34.7

166
5
3
2

94.4
2.8
1.7
1.2

105
59
12

59.7
33.5
6.8

18.9±15.5
50
73
26
16
11

28.4
41.5
14.8
9.1
6.3

115
61

65.3
34.7

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
ตํ่ากวา 40
40 - 60
มากกวา 60
อายุเฉลี่ย ±SD
สิทธิการรักษา
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม
โรคไมติดตอเรื้อรัง
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
จํานวน pack-year ขณะเริ่มเขาคลินิกอดบุหรี่
Pack-year เฉลี่ย
นอยกวา 10
10-20
21-30
31-40
มากกวา 40
ประวัติการเลิกบุหรี่
เคยพยายามเลิกบุหรี่มากอน
ไมเคยพยายามเลิกบุหรี่มากอน
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การเลิกบุหรีภ่ ายใตการนําของเภสัชกร เปนการลดลง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะหดว ย Oneway ANOVA p value = 0.001 (F=141.704 df=3
วิเคราะหที่ Baseline 2,6 เดือนและ 1 ป)
มีจาํ นวนผูป ว ยทีเ่ ลิกการสูบบุหรีใ่ นระหวาง
การศึกษานี้ รอยละ 16.5, 21.0, 25.6, 32.4, 36.9 และ
30.7 ที่ระยะเวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 1 เดือน, 2
เดือน, 6 เดือน และ 1 ป ตามลําดับ ดังแสดงขอมูลใน
ตารางที่ 2

ผลการเลิกบุหรี่ของผูปวย
เมื่อผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังเขาคลินิกอด
บุหรี่และไดรับการบริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรพบวา
ผูป ว ยลดจํานวนการสูบบุหรีต่ อ วันลง จากเฉลีย่ วันละ
12.4 มวน (SD=7.9) จากเริ่มตน เปน 3.4 มวน
(SD=4.0), 2.7 มวน (SD=3.7) และ เหลือเปน 2.7
มวน (SD=3.5) หลังเขาคลินิก 2 เดือน, 6 เดือน และ
1 ป ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของการสูบบุหรี่จากเริ่ม
ตน และระยะเวลาตางๆ จนกระทัง่ ครบ 1 ปหลังเขาสู

ตารางที่ 2 ผลการเลิกบุหรี่ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่มาเขาคลินิกอดบุหรี่
การวิเคราะห

เริ่มตน

ระยะเวลาหลังการเริ่มเลิกบุหรี่ N=176
จํานวน (รอยละ)
1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน
2 เดือน

6 เดือน

1 ป

ผูปวยที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ
na
29 (16.5) 37 (21.0) 45 (25.6) 57 (32.4) 65 (36.9) 54 (30.7)
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
นอยกวา 10 มวน
107 (60.8) 132 (75.0) 128 (72.7) 127 (72.2) 116 (65.9) 107 (60.8) 119 (67.7)
11-20 มวน
58 (33.0) 14 (8.0)
11 (6.3)
4 (2.3)
2 (1.1)
3 (1.2)
3 (1.7)
21-30 มวน
7 (4.0)
0
0
0
1 (0.6)
1 (0.6)
0
มากกวา 30 มวน
4 (2.3)
0
0
0
0
0
0
เฉลี่ย
12.4±7.9
5.1±4.5
4.3±4.3
3.6±3.7
3.4±4.0
2.7±3.7 2.7±3.5
p value (One-way ANOVA) 0.001* F=141.704 df=3 (วิเคราะหที่ Baseline 2,6 เดือนและ 1 ป)
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05

จากการวิเคราะหระดับการเสพติดสารนิโคติน
(Fagerstrom scores) พบวาเมื่อเริ่มตนการศึกษา
ผูป ว ยมีระดับ Fagerstrom scores เฉลีย่ 4.2 (SD=2.5)
ซึง่ คอนไปในระดับปานกลาง เมือ่ เขาสูก ารบริการเลิก
บุหรี่โดยเภสัชกร ระดับ Fagerstrom scores ลดลง
เปน 1.5 (SD=1.8), 1.2 (SD=1.7) และ 1.2 (SD=1.7)

ที่ระยะเวลา 2 เดือน, 6 เดือน และ 1 ป ตามลําดับ
เป น การลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ จากการ
วิเคราะหดวย One-way ANOVA p value 0.001
(F=101.333 df=3 วิเคราะหที่ Baseline 2,6 เดือนและ
1 ป) ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับการเสพติดนิโคตินในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่มาเขาคลินิกอดบุหรี่
ระยะเวลาหลังการเริ่มเลิกบุหรี่ N=176
จํานวน (รอยละ)
เริ่มตน
1 สัปดาห 2 สัปดาห
1 เดือน 2 เดือน
0-2 ระดับตํ่ามาก
45 (25.6) 97 (55.1) 113 (64.2) 125 (71.0) 129 (73.3)
3-4 ระดับตํ่า
51 (29.0) 49 (27.8)
38 (21.6) 33 (18.8) 31 (17.6)
5 ระดับปานกลาง
36 (20.5) 22 (12.5)
21 (11.9)
14 (8.0) 12 (6.8)
6-7 ระดับสูง
26 (14.8)
7 (4.0)
3 (1.7)
3 (1.7)
3 (1.7)
8-10 ระดับสูงมาก
18 (10.2)
1 (0.6)
1 (0.6)
1 (0.6)
1 (0.6)
เฉลี่ย
4.2±2.5
2.3±2.0
1.8±1.9
1.5±1.8 1.5±1.8
p value (One-way ANOVA) 0.001* F=101.333 df=3 (วิเคราะหที่ Baseline 2,6 เดือนและ 1 ป)
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
ระดับการเสพติดนิโคติน
Fagerstrom score

6 เดือน
1 ป
146 (83.0) 143 (81.3)
19 (10.8) 21 (11.9)
9 (5.1)
9 (5.1)
1 (0.6)
2 (1.1)
1 (0.6)
1 (0.6)
1.2±1.7 1.2±1.7

บริการ พบวาในระยะเวลาตั้งแต 1 สัปดาหเปนตนไป
เริ่มมีผูปวยที่ลงมือปฏิบัติในการเลิกบุหรี่ (Action)
รอยละ 56.3 และผูปวยในระยะ Pre-contemplation
ลดลง เมื่อระยะเวลา 6 เดือนมีผูปวยรอยะละ 31.3 ที่
สามารถเลิกบุหรี่ไดยางตอเนื่องเปนระยะเวลาตั้งแต
6 เดือนขึน้ ไป และทีร่ ะยะเวลา 1 ปหลังจากเขาคลินกิ
อดบุหรี่มีผูปวยที่อยูใน Maintenance stage รอยละ
34.7 รองลงมาเปนระยะ Action รอยละ 55.1 และมี
ผูป ว ยเล็กนอยคือรอยละ 5.1 ทีก่ ลับไปสูบบุหรีอ่ กี ครัง้
(Relapse) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4

เมื่อวิเคราะหระดับการเปลี่ยนพฤติกรรม
(Stage of change) ตาม Trans-Theoretical Model
ในผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังทีม่ ารับการบริการอดบุหรี่
พบวาในระยะเริม่ ตนผูป ว ยเมือ่ ไดรบั คําแนะนําและให
ความช ว ยเหลื อ ในการเลิ ก บุ ห รี่ ระดั บ Stage of
change จะอยูใ นขัน้ วางแผนทีจ่ ะเลิกบุหรีโ่ ดยกําหนด
ในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน (Preparation) เปน
สวนใหญ (รอยละ 76.1) นอกจากนั้นจะอยูในขั้น
มีการตัดสินใจวาจะเลิกบุหรี่ (Contemplation) มีสวน
นอยทีไ่ มมคี วามตัง้ ใจในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่
จะเลิกบุหรี่ (Pre-contemplation) และเมื่อไดรับการ

ตารางที่ 4 ระดับการเปลีย่ นพฤติกรรม (Stage of change) ในผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังทีม่ าเขาคลินกิ อดบุหรี่
Stage of Change
Pre-contemplation
Contemplation
Preparation
Action
Maintenance
Relapse

เริ่มตน 1 สัปดาห
10 (5.7) 4 (2.3)
32 (18.2) 7 (4.0)
134 (76.1) 66 (37.5)
0 (0)
99 (56.3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

ระยะเวลาหลังการเริ่มเลิกบุหรี่ n=176
จํานวน (รอยละ)
2 สัปดาห 1 เดือน 2 เดือน
0 (0)
0 (0)
2 (1.1)
4 (2.3)
9 (5.1)
3 (1.7)
21 (21.0) 25 (14.2) 23 (13.1)
51 (51.0) 142 (80.7) 148 (84.1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (0.6)
0 (0)
0 (0)
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6 เดือน
1 ป
1 (0.6)
1 (0.6)
3 (1.7)
2 (1.1)
14 (8.0) 13 (7.4)
97 (55.1) 97 (55.1)
55 (31.3) 54 (30.7)
6 (3.4)
9 (5.1)
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ผูปวย 90 รายที่สามารถลดจํานวนการสูบบุหรี่ลงได
คิดเปนรอยละ 51.1 ของผูป ว ยทัง้ หมด และรอยละของ
การลดจํานวนบุหรี่ในผูปวยทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกัน
มากนักคือรอยละ 52.4, 49.2 และ 50.0 ตามลําดับ
โดยจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันที่ลดลงเฉลี่ยของผูปวย
ทั้งหมดคือลดลง 9.8 มวน (SD=7.2) โดยลดลงใน
แตละโรค 9.9 มวน (SD=6.5), 9.8 มวน (SD=8.2)
และ 8.0 (SD=7.8) ตามลําดับ ดังแสดงขอมูลในตาราง
ที่ 5

ผลตอการเลิกสูบบุหรี่ในแตละโรค
จากผูป ว ยทัง้ สิน้ 176 ราย สามารถเลิกบุหรี่
ไดในระยะเวลา 1 ปหลังจากการรับการบริการเลิก
บุหรีจ่ ากเภสัชกรคิดเปนรอยละ 30.7 โดยการเลิกบุหรี่
ไดของผูป ว ยโรคเรือ้ รังแตละกลุม ไมแตกตางกันมากนัก
คือผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูปวยโรคเบาหวาน
และผูป ว ยทีเ่ ปนทัง้ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
สามารถเลิกบุหรี่ไดรอยละ 30.5, 32.2 และ 33.3
ตามลําดับ และในผูปวยที่ไมสามารถเลิกบุหรี่ไดมี

ตารางที่ 5 ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่สามารถเลิกบุหรี่ไดในระยะเวลา 1 ป
โรคเรื้อรัง

ผูปวยเริ่มตน

ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
รวม

105
59
12
176

จํานวนผูปวย
ที่สามารถเลิกบุหรี่ได
(รอยละ)
31 (30.5)
19 (32.2)
4 (33.3)
54 (30.7)

ผลตอการลดความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ป

จํานวนผูปวย
ที่ลดการสูบบุหรี่
(รอยละ)
55 (52.4)
29 (49.2)
6 (50.0)
90 (51.1)

จํานวนบุหรี่
ตอวันเฉลี่ยที่ลดลง
(SD)
9.9 (6.5)
9.8 (8.2)
8.0 (7.8)
9.8 (7.2)

และรอยละ 34.5 ในขณะที่ระดับความเสี่ยงสูงและ
ความเสีย่ งสูงมากลดลงเหลือรอยละ 23.0 และรอยละ
1.4 ตามลําดับ สําหรับผูปวยที่เลิกบุหรี่ไดมีคะแนน
Framingham 10-year risk scores ลดลงจากระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง – ความเสี่ยงสูงมากและไปอยู
ในกลุมความเสี่ยงตํ่าเพิ่มขึ้น แตในกลุมที่ไมสามารถ
เลิกบุหรีไ่ ดซงึ่ สวนหนึง่ ไดลดจํานวนการสูบบุหรีต่ อ วัน
ลงแตไมสามารถเลิกไดพบวาคะแนน Framingham
10-year risk scores ระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง
ลดลง แตความเสีย่ งปานกลางเพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ น
ระดั บ ความรุ น แรงของผู ป ว ย ดั ง แสดงข อ มู ล ใน
ตารางที่ 6

พบวาขณะเริ่มการศึกษาผูปวยสวนใหญ มี
ระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในระดับปานกลาง (Framingham 10-year risk 10-20)
รอยละ 40.5 และระดับความเสี่ยงสูง (Framingham
10-year risk 20-30) รอยละ 28.5 และมีผูปวยที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Framingham 10-year risk
30-40) รอยละ 4.1 เมื่อผูปวยเขารับบริการเปนระยะ
เวลา 1 ป พบวาระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดลดระดับลงเปนระดับความเสี่ยงปาน
กลางและความเสี่ยงตํ่าเปนสวนใหญ คือรอยละ 41.2
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ตารางที่ 6 ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะเวลา 10 ป (Framingham 10-year risk) ของ
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังจากการเลิกสูบบุหรี่
ระดับความเสี่ยง
(รอยละของ Framingham
10-year risk)

ผูปวยรวม
จํานวนผูปวย (รอยละ)

ผูปวยที่เลิกบุหรี่ได
จํานวนผูปวย (รอยละ)

ผูปวยที่เลิกบุหรี่ไมได
จํานวนผูปวย (รอยละ)

เริ่มตน

หลังเขา
คลินิก 1 ป

เริ่มตน

หลังเขา
คลินิก 1 ป

เริ่มตน หลังเขาคลินิก 1
ป

ความเสี่ยงตํ่า (< รอยละ 10)

48 (27.0)

61 (34.5)

13 (24.1)

20 (37.0)

27 (24.3)

31 (27.9)

ความเสี่ยงปานกลาง (รอยละ 10-20)

71 (40.5)

73 (41.2)

22 (40.7)

20 (37.0)

48 (43.3)

52 (46.9)

ความเสี่ยงสูง (รอยละ 20-30)

50 (28.5)

40 (23.0)

14 (25.9)

11 (20.4)

34 (30.6)

28 (25.2)

7 (4.1)

2 (1.4)

5 (9.3)

2 (3.7)

2 (1.8)

0

ความเสี่ยงสูงมาก (> รอยละ 30)

เดียวกันผูปวยที่เปนทั้งโรคความดันโลหิตสูงและเบา
หวานมีระดับ Framingham 10-year risk scores ลด
ลงจาก 23.5 (SD=9.2) เปน 16.5 (SD=9.2) p value
= 0.090 และระดับความเสี่ยงจาก Framingham
10-year risk scores เฉลี่ยของผูปวยทั้งหมดลดลง
จาก 18.4 (SD=7.8) เปน 13.5 (SD=7.3) p value = 0.001
สําหรับผูป ว ยทีไ่ มสามารถเลิกบุหรีไ่ ดซงึ่ สวนหนึง่ เปน
ผูที่ลดจํานวนการสูบบุหรี่ตอวันลงมีการลดลงของ
ระดับคะแนน Framingham 10-year risk scores ใน
ทุกกลุมโรคที่ศึกษาแตมีระดับการลดลงที่นอยกวาใน
ผูป ว ยทีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ด ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 7

เมื่อวิเคราะหผลการลดระดับความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในแตละกลุม โรค โดย
เปรียบเทียบเมือ่ เริม่ ตนเขาคลินกิ และหลังจากผูป ว ย
เขาคลินกิ และไดรบั การบริการเลิกบุหรีจ่ ากเภสัชกรที่
ระยะเวลา 1 ป โดยการวิเคราะหดวยสถิติ paired ttest พบวา ระดับความเสี่ยงจาก Framingham 10year risk scores ลดลงอยางมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นผู
ปวยกลุมโรคความดันโลหิตสูง และผูปวยเบาหวาน
โดยลดลงจาก 16.2 (SD=8.7) เปน 13.4 (SD=7.8) p
value = 0.020 และจาก 15.4 (SD=9.2) เปน 12.6
(SD=8.7) p value = 0.001 ตามลําดับ ในขณะ

ตารางที่ 7 ผลในการลดความเสีย่ งในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Framingham 10-year risk) จากการเลิก
สูบบุหรี่ในโรคไมติดตอเรื้อรัง
ผูปวยที่เลิกบุหรี่ได
โรคไมติดตอเรื้อรัง

C

ผูปวยที่เลิกบุหรี่ไมได

Framingham 10-year risk

Framingham 10-year risk

เริ่มตน

เริ่มตน

p
หลังการเขาคลินกิ valuec
1 ป

p
หลังการเขาคลินิก valuec
1 ป

ความดันโลหิตสูง

16.2±8.7 13.4±7.8

0.020*

14.3±7.3 14.0±7.8

0.029*

เบาหวาน

15.4±9.2 12.6±8.7

0.001*

15.4±8.3 13.3±7.4

0.003*

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 23.5±7.8 16.5±9.2

0.090

17.2±3.1 15.8±4.4

0.226

รวม
18.4±7.8 13.5±7.3
0.001* 14.8±7.5 13.9±6.9
ทดสอบโดยใชสถิติ paired t- test กอนและหลังการเขาคลินิก 1 ป * มีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
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สามารถเลิกบุหรี่ไดเมื่อครบ 1 ป รอยละ 30.7 ซึ่งเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาที่ ผ า นมาของประเทศ
อินเดีย สหรัฐอเมริกา และสเปน พบวาอยูในชวง
13.5-80 ขึน้ อยูก บั จํานวนบุหรีต่ อ วันและความหนักใน
การสู บ บุ ห รี่ ข องผู ป ว ย (Canga et al., 2000;
Rajanandh et al., 2012; Takata et al., 2014) ซึ่งมี
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหากไมมกี ารใหคาํ แนะนํา
อยางจริงจังและปลอยใหผูปวยเลิกบุหรี่ดวยตนเอง
อัตราการเลิกบุหรี่จะตํ่ามากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มี
การสูบบุหรี่ตอวันจํานวนมาก (Joseph et al, 2011)
สําหรับในการศึกษานีเ้ ผูป ว ยสวนใหญมจี าํ นวน packyear ขณะเริม่ เขาคลินกิ อดบุหรี่ 10 – 20 pack-years
เฉลีย่ 18.9 pack-years (SD=15.5) และมีจาํ นวนการ
สูบบุหรีต่ อ วันเฉลีย่ วันละ 12.4 มวน (SD=7.9) ซึง่ พบวา
ตํ่ากวาการศึกษาจากประเทศสเปน แตสูงกวาการ
ศึกษาจากสหรัฐอเมริกา และพบวาเมื่อผูปวยไดรับ
การบริการ จํานวนบุหรี่ตอวันที่ระยะเวลา 6 เดือน
เหลือ 2.7 มวน (SD=3.7) ซึง่ สามารถลดลงไดมากกวา
การศึกษาที่ผานมา สําหรับผลดานระดับการเสพติด
สารนิโคติน (Fagerstrom scores) พบวาเมื่อเริ่มตน
การศึกษาผูปวยมีระดับ Fagerstrom scores เฉลี่ย
4.2 (SD=2.5) ซึง่ คอนไปในระดับปานกลาง เมือ่ เขาสู
การบริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร ระดับ Fagerstrom
scores ลดลงเปน 1.5 (SD=1.8), 1.2 (SD=1.7) และ
1.2 (SD=1.7) ที่ระยะเวลา 2 เดือน, 6 เดือน และ
1 ป ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผาน
มาพบวาเมื่อเริ่มตนการเขาคลินิกอดบุหรี่ผูปวยมี
ระดับ Fagerstrom ใกลเคียงกันคือ 3-6 และลดลง
เหลือ 1-2 ในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (Bussaratid et
al., 2012; Fagerstrom et al., 1996) ผลการวิเคราะห
พบวาจากการใหบริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรทําให
ผูป ว ยสามารถลดจํานวนบุหรีท่ สี่ บู ตอวันและลดระดับ
การเสพติดสารนิโคตินลงไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
การศึ ก ษานี้ ไ ด มี ก ารวิ เ คราะห ร ะดั บ การ
เปลี่ยนพฤติกรรม (Stage of change) ตาม Trans-

อภิปรายผลการวิจัย
ไดมกี ารดําเนินการขยายบทบาทของเภสัชกร
นอกเหนือจากการบริบาลทางเภสัชกรในดานการใช
ยา เพื่อใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชนสูงสุดตอผูปวย
จึงไดขยายไปสูบทบาทในการเลิกบุหรี่ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญทีม่ ผี ลลดการดําเนินไปของโรค ภาวะแทรกซอน
และการตายในผูป ว ยโรคเรือ้ รังตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงซึ่งการเลิก
สูบบุหรี่ หรือการลดจํานวนการสูบมีผลทําใหสภาวะ
ทางคลินกิ ของผูป ว ยดีขนึ้ ลดความเสีย่ งในการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด มีการศึกษาพบวาการเลิกบุหรี่
มีผลทําให High Density Lipoprotein Function ดีขนึ้
ทําใหผนังของหลอดเลือดทําหนาที่ไดดีขึ้น และมีผล
ทําใหลดความเสีย่ งตอการเกิดโรคแทรกซอนตอหัวใจ
และหลอดเลือด (Takata et al., 2014)การศึกษานี้
เปนการศึกษาเพือ่ ประเมินความสําเร็จในการเลิกบุหรี่
และระดับของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิก
บุ ห รี่ ข องผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป น ผู ป ว ยนอกภายใต
การนําของเภสัชกร และศึกษาผลของการเลิกสูบบุหรี่
ตอความเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังในระยะเวลา 1 ปหลังเขารับบริการใน
คลินิกอดบุหรี่
ในการศึกษานีก้ ารบริการเลิกบุหรีข่ องเภสัชกร
ใชวิธีการใหคําปรึกษาแนะนํา ตามแนวทาง 5A (The
Tobacco Use and Dependence Clinical Practice
Guideline Panel, Staff, and Consortium Representatives, 2000) มีการประเมินระดับการเสพติดสาร
นิโคตินตาม Fragerstrom score การประเมินระดับ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
ตาม Trans-Theoretical model (Stage of change)
มีการเลือกใชยาที่เหมาะสมกับผูปวยแตละรายเพื่อ
ชวยใหสามารถเลิกบุหรีไ่ ดตามความจําเปน และมีการ
ติดตามผูปวยทางโทรศัพทและในคลินิกในสัปดาหที่
1, 2 และ 1, 2, 6 เดือนและ 1 ป ซึ่งมีการศึกษาที่ผาน
มาที่ใชวิธีการที่คลายคลึงกัน ในการศึกษานี้ผูปวย
96

ผลลัพธของการเลิกสูบบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน
ภายใตการบริหารจัดการของเภสัชกร
ปยะวรรณ กุวลัยรัตน และคณะ

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

การตอเนื่อง (Joseph et al., 2011; Rajanandh et
al., 2012) จากการศึกษานี้พบวาการเลิกบุหรี่ภายใต
การนําของเภสัชกรสามารถทําใหระดับการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมตาม Stage of change ที่ทําใหเลิกบุหรี่ได
ของผูปวยเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงผลไปในทางเดียวกับการ
ศึกษาจากประเทศออสเตรเลียทีแ่ สดงใหเห็นวาผูป ว ย
ทีไ่ มไดรบั คําแนะนํามีระดับของพฤติกรรมสวนใหญมี
ความพร อ มน อ ยต อ การเลิ ก บุ ห รี่ มั ก พบในระดั บ
Contemplation และเมื่อมีการใหคําแนะนําระดับ
พฤติกรรมเปลี่ยนเปน Preparation มากขึ้นซึ่งทําให
สามารถลดการสูบบุหรี่ไดมากขึ้น (Campbell et al,
2013)
ผลการเลิกบุหรี่ในโรคเรื้อรังแตละกลุมโรค
ได มี ก ารศึ ก ษาจากหลายภู มิ ภ าคเพื่ อ วิ เ คราะห
ประสิทธิผลของการเลิกบุหรีใ่ นผูป ว ยโรคเรือ้ รังตอผล
ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีทั้งการ
ศึกษาแบบติดตามผลการเกิดกลามเนือ้ หัวใจตาย และ
โรค unstable angina และ โรคหลอดเลือดสมองโดย
มีการติดตามทั้งในระยะสั้น 1 ปจากการหาคาความ
เสีย่ งในการเกิดโรคและการติดตามระยะยาว 9 ปโดย
ศึกษาการเกิดโรคจริง (Aung et al., 2013; Berndt et
al., 2012; Ehteshami-Afshar et al., 2014) สําหรับ
ในการศึกษานี้ศึกษาผลการเลิกบุหรี่ในโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง โดยศึกษาผลกระทบจากการ
เลิกสูบบุหรีจ่ ากตอความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดของผูปวย จากผลการลด Framingham
10-year risk scores
ผลการเลิกบุหรี่ในผูปวยทั้งสิ้น 176 ราย
สามารถเลิกบุหรี่ไดในระยะเวลา 1 ปหลังจากการรับ
การบริการเลิกบุหรี่จากเภสัชกรคิดเปนรอยละ 30.7
และในผู ป ว ยที่ ไ ม ส ามารถเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด พ บว า
สามารถลดจํานวนการสูบบุหรี่ตอวัน คิดเปนรอยละ
51.1 ของผูปวยทั้งหมด โดยการเลิกบุหรี่ได และการ
ลดจํานวนการสูบบุหรี่ตอวันสําหรับผูที่ยังไมสามารถ
เลิกสูบได ของผูป ว ยโรคเรือ้ รังแตละกลุม คือผูป ว ยโรค

Theoretical Model เพื่อการประเมินความพรอมใน
การเลิกบุหรี่ของผูปวย ในการนํามาสูกลยุทธ วิธีการ
ใหคําแนะนําปรึกษาที่เหมาะสมสําหรับเภสัชกรใน
ผูป ว ยแตละราย ผลการวิเคราะหพบวาขณะเริม่ ตนการ
เขาคลินิกเมื่อผูปวยเมื่อไดรับคําแนะนําและใหความ
ชวยเหลือในการเลิกบุหรีจ่ ากเภสัชกร ระดับ Stage of
change จะอยูในขั้นวางแผนที่จะเลิกบุหรี่โดยชวง
ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน (Preparation) เปนสวนใหญ
(รอยละ 76.1) ซึ่งเปนโอกาสที่เภสัชกรจะสามารถให
คําแนะนําและชวยเหลือโดยผูปวยมีความพรอมใน
การเลิกบุหรี่ ดังจะเห็นไดวาเมื่อติดตามผูปวยไปใน
ระยะเวลา 1 สัปดาหขึ้นไปมีผูปวยรอยละ 56.3 ที่
ลงมือปฏิบตั ใิ นการเลิกบุหรี่ (Action) และเมือ่ สัปดาห
ที่ 2 เปนตนไป ผูป ว ยในระยะ Pre-contemplation จะ
เปลีย่ นไปเปนอยางนอยคือ Contemplation เมือ่ ระยะ
เวลา 6 เดือนมีผปู ว ยรอยะละ 31.3 ทีส่ ามารถเลิกบุหรี่
ไดยา งตอเนือ่ งเปนระยะเวลาตัง้ แต 6 เดือนขึน้ ไป และ
ที่ระยะเวลา 1 ปหลังจากเขาคลินิกอดบุหรี่มีผูปวยที่
อยูใ น Maintenance stage รอยละ 34.7 รองลงมาเปน
ระยะ Action รอยละ 55.1 อยางไรก็ตามในแตละชวง
ของการเลิ ก บุ ห รี่ ร ะดั บ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ผูป ว ยสามารถเปลีย่ นกลับมาในระดับทีม่ คี วามพรอม
หรือการปฏิบตั ใิ นการเลิกบุหรีน่ อ ยกวาเดิมได เชนเมือ่
ระยะเวลา 2 เดือนมีผกู ลับไปเปนระดับ Pre-contemplation และเมื่อครบ 6 เดือน – 1 ป มีผูปวยเล็กนอย
คือรอยละ 3.4 และรอยละ 5.1 ที่กลับไปสูบบุหรี่อีก
ครั้ง (Relapse) ซึ่งพบวาเปนผลจากปจจัยหลายดาน
เชนสภาพแวดลอม สังคมของผูปวยในกลุมผูสูบบุหรี่
จากการรั ก ษาที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ ระดั บ การเสพติ ด
นิโคตินของผูปวย ซึ่งแนวทางในการพัฒนาตอใน
ผูป ว ยกลุม นีค้ อื เพิม่ การรณรงคในชุมชนและขยายการ
ดําเนินงานในกลุม เสีย่ งเพิม่ ขึน้ และตองพิจารณาเพิม่
ยาทีม่ ผี ลการรักษาการติดนิโคตินทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ขึน้ ในบัญชียา ดังนัน้ ในการดําเนินการของเภสัชกรให
ผูปวยสามารถเลิกบุหรี่ไดอยางถาวรจึงตองดําเนิน
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ความดันโลหิตสูง ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยที่
เปนทัง้ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานไมแตกตาง
กันมากนัก โดยจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันที่ลดลงเฉลี่ย
ของผูป ว ยทัง้ หมดคือลดลง 9.8 มวน (SD=7.2) ซึง่ ผล
ใกลเคียงกับการศึกษาทีผ่ า นมาของสหรัฐอเมริกามีผล
การเลิกสูบบุหรีห่ ลังการเลิกบุหรีใ่ นกลุม ผูป ว ยเบาหวาน
ซึ่ ง เลิ ก ได น อ ยกว า ในการศึ ก ษานี้ เ ล็ ก น อ ย ซึ่ ง ผล
การเลิกบุหรีส่ อดคลองกับผลการเปลีย่ นแปลง Stage
of change จาก Pre-contemplation และ Contemplation ขณะเริ่มตนการเลิกบุหรี่เปน Action เมื่อมีการ
เลิกบุหรีเ่ ชนเดียวกับในการศึกษานี้ (Pérez-Tortosa,
2015) แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการของเภสัชกร
มีผลตอการเปลีย่ นพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ สงผลให
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังสามารถเลิกบุหรีไ่ ด สอดคลองกับการ
ศึกษาของประเทศอินเดียทีพ่ บวากลุม ผูป ว ยเบาหวาน
ที่ไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหรี่จากคลินิกอดบุหรี่
อยางมีรูปแบบ สามารถเลิกบุหรี่ และลดการสูบบุหรี่
ตอวันไดมากกวากลุม ทีไ่ ดรบั การรักษาแบบมาตรฐาน
ทัว่ ไปอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ แตการเลิกสูบบุหรีไ่ ด
ขึ้นอยูกับระดับความหนักของการสูบบุหรี่ตอวัน ซึ่ง
พบวากลุมที่สูบบุหรี่จํานวนมากจะสามารถเลิกบุหรี่
ไดนอ ยกวากลุม ทีจ่ าํ นวนการสูบบุหรีต่ อ วันนอย ซึง่ ใน
การศึกษานีผ้ ปู ว ยเมือ่ เริม่ ตนเขาคลินกิ อดบุหรีส่ บู บุหรี่
ตอวันเฉลี่ย 12.4 มวนซึ่งเลิกบุหรี่ไดรอยละ 49.2 ซึ่ง
สูงกวาจากการศึกษาที่ผานมาจากประเทศอินเดีย
(Thankappan et al, 2013)
ผลการวิเคราะหระดับความเสีย่ งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช Framingham 10-year
risk score พบวาผูปวยสวนใหญมีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง (Framingham 10-year risk score 10-20)
รอยละ 40.5 และระดับความเสี่ยงสูง (Framingham
10-year risk 20-30) รอยละ 28.5 และมีผูปวยที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Framingham 10-year risk
30-40) รอยละ 4.1 เมื่อผูปวยเขารับการอดบุหรี่จาก
คลินิกอดบุหรี่โดยเภสัชกรเปนระยะเวลา 1 ป พบวา

IJPS
Vol.11 No.4 Oct - Dec 2015

ระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดระดับลงเปนระดับความเสี่ยงปานกลางและความ
เสี่ยงตํ่าเปนสวนใหญ ในขณะที่ระดับความเสี่ยงสูง
และความเสี่ยงสูงมากลดลง ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาแบบสํารวจจากประเทศแถบยุโรป 3 ประเทศที่
พบวา CVD risk สวนใหญของผูป ว ยทีม่ โี รคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมักพบในชวงความเสีย่ งปานกลาง
เปนสวนใหญ ถาหากสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดผูปวย
เหลานี้จะลดระดับ CVD risk ลงเปนระดับความเสี่ยง
ตํ่าเปนสวนใหญ (Mallaina et al, 2013) และเมื่อ
เปรียบเทียบผูป ว ยทีเ่ ลิกบุหรีไ่ ดกบั ผูป ว ยทีเ่ ลิกบุหรีไ่ ม
ไดพบวาผูปวยที่เลิกบุหรี่ไดมีคะแนน Framingham
10-year risk scores ลงจากระดับความเสีย่ งปานกลาง
– ความเสี่ยงสูงมากและไปอยูในกลุมความเสี่ยงตํ่า
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ทํ า ให ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคหั ว ใจ
และหลอดเลือดลดลงไดมากกวาในกลุมที่ลดจํานวน
การสู บ บุ ห รี่ ต อ วั น ลงแต ไ ม ส ามารถเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด
ซึ่งแมวาคะแนน Framingham 10-year risk scores
ระดับความเสี่ยงสูงมากและสูงลดลงแตยังคงมีความ
เสี่ ย งปานกลางที่ ค อ นข า งสู ง และเพิ่ ม ขึ้ น จากการ
เปลีย่ นระดับความรุนแรงของผูป ว ย และเมือ่ วิเคราะห
ในผูปวยแตละกลุมโรคคือผูปวยความดันโลหิตสูง
ผูป ว ยเบาหวาน และผูป ว ยทีเ่ ปนทัง้ ความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน โดยในการศึกษาในระยะเวลา 1 ป
ผูปวยมีลักษณะพฤติกรรมดานการรับประทานและ
การออกกําลังกายทีค่ งที่ พบวาหลังจากเขาคลินกิ อด
บุ ห รี่ ที่ ดํ า เนิ น การภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การของ
เภสัชกรหลังครบ 1 ป พบวาระดับ Framingham
10-year risk score ลดลงจาก 15.4 – 23.5 (เฉลี่ย
18.4 SD=7.8) เหลือ 12.6 – 16.5 (เฉลี่ย 13.5
SD=7.3) โดยความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ
ผูปวยที่ไมสามารถเลิกบุหรี่ไดซึ่งสวนหนึ่งเปนผูที่ลด
จํ า นวนการสู บ บุ ห รี่ ต อ วั น ลงมี ก ารลดลงของระดั บ
คะแนน Framingham 10-year risk scores ในทุกกลุม
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โรคที่ศึกษาเชนกันแตมีระดับการลดลงที่นอยกวาใน
ผูป ว ยทีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ด ซึง่ เกิดจากผลของบุหรีต่ อ
ระดับความดันโลหิตการลดจํานวนบุหรีล่ งทําใหผปู ว ย
ลด CVD risk ลงไดแมยังไมสามารถเลิกบุหรี่ได
(Virdis et al, 2010) เชนเดียวกับการศึกษาที่ผานมา
จากประเทศเยอรมันพบวาการสูบบุหรีม่ ผี ลทําใหเกิด
กลามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
หลอดเลือดหัวใจ เปน 2.25, 2.12, และ 2.45 เทาของ
ผูไมสูบบุหรี่ตามลําดับ และการศึกษาของประเทศ
สวีเดนทีพ่ บวาการสูบบุหรีม่ ผี ลเพิม่ ความเสีย่ งตอการ
เกิดหัวใจขาดเลือดอยางมีนัยสําคัญ (Gellert et al,
2013; Odeberg et al, 2014)
ในการศึกษาผลกระทบของการเลิกสูบบุหรี่
ในผูปวยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนภายใตการ
บริหารจัดการของเภสัชกร เภสัชกรเปนผูกําหนด
กระบวนการดําเนินงานและพิจารณาเลือกวิธีการอด
บุหรี่ที่เหมาะสมกับผูปวยแตละรายทั้งวิธีการไมใชยา
และวิธีการใชยาโดยเลือกใชยาตามระดับการเสพติด
นิโคตินและตามความเหมาะสมกับผูป ว ยแตละราย ผล
การศึกษาพบวาผูปวยโรคเรื้อรังสามารถเลิกสูบบุหรี่
หรือลดจํานวนบุหรีต่ อ วันไดและลดความเสีย่ งตอโรค
หัวใจและหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญ แตอยางไร
ก็ ต ามการศึ ก ษานี้ ไ ม มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม
ควบคุมและยังไมไดศึกษาผลของปจจัยของผูปวยตอ
การหยุดสูบบุหรี่ และผลกระทบตอการลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน จํานวนบุหรี่
ทีส่ บู ตอวัน ระยะเวลาทีส่ บู บุหรี่ ลักษณะประชากรของ
ผูปวย โรคหรือลักษณะทางคลินิกของผูปวย และ
พบวามีผปู ว ยบางสวนกลับไปสูบบุหรีใ่ หมและมีผปู ว ย
จํานวนมากเลิกบุหรี่ยังไมได จึงมีการวางแผนในการ
เพิ่มประเภทของยาที่เพิ่มประสิทธิภาพการเลิกบุหรี่
และขยายการดําเนินการอยางครอบคลุมตอเนือ่ ง เชน
ขยายการดําเนินการใหครอบคลุมทีบ่ า น หรือทีท่ าํ งาน
ของผูปวย การใชระบบเทคโนโลยีในการเตือน ใหคํา
แนะนํา หรือติดตามผูปวยเปนแนวทางพัฒนาหนึ่ง ที่

สามารถทําใหผูปวยประสบผลสําเร็จในการเลิกบุหรี่
ไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําจากการศึกษา
จากประเทศนิวซีแลนด (Land et al, 2012) และควร
ขยายการศึกษาไปสูผ ปู ว ยทัว่ ไปหรือในชุมชนเพือ่ เพิม่
โอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ของประชาชนไดมากขึ้น
ตลอดจนเปนการขยายบทบาทของเภสัชกรดานการ
เปนผูนําในการเลิกบุหรี่ไดกวางและชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั แบบ กึง่ ทดลองแบบ
ศึกษาไปขางหนา เพื่อศึกษาความสําเร็จในการเลิก
บุหรี่และระดับของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เลิกบุหรี่ของผูปวยโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน ทีเ่ ปนผูป ว ยนอกภายใตการนําของเภสัชกร
และศึกษาผลของการเลิกสูบบุหรีต่ อ ความเสีย่ งตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยโรคเรื้อรังใน
ระยะเวลา 1 ปหลังเขารับบริการในคลินิกอดบุหรี่
พบวาผูป ว ย สามาถลดจํานวนการสูบบุหรีต่ อ วันลงใน
ระยะเวลา 1, 2 สัปดาห 1, 2, 6 เดือน และ 1 ปและ
สามารถเลิกบุหรีไ่ ดในระยะเวลา 6 เดือนรอยละ 36.9 และ
เมื่อครบ 1 ป ผูปวยสามารถเลิกบุหรี่ไดรอยละ 30.7
และมีระดับการเปลีย่ นพฤติกรรม (Stage of change)
มาสูระดับที่มีความพรอมและลงมือปฏิบัติในการเลิก
บุหรีม่ ากขึน้ จนกระทัง่ สามารถเลิกบุหรีไ่ ด แตอยางไร
ก็ตามมีผูปวยบางสวนที่กลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง และ
พบวาระดับการเสพติดสารนิโคตินลดลง ซึ่งผลการ
เลิกบุหรีห่ รือการลดจํานวนการสูบบุหรีต่ อ วันสงผลให
ความเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะ
เวลา 10 ปลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอจํากัดในดานกลุมตัวอยาง
ระยะเวลาการเก็บขอมูลมีระยะเวลาเพียง 1 ป และ
การออกแบบการศึกษาไมมีกลุมควบคุม
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