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บทคัดย่อ
การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาข้อสรุปมาเป็นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
ผลของการได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์ โดยการสืบค้นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PubMed, Cochrane, ThaiJo, ThaiLIS, ScienceDirect โดยสืบค้น
จาก Google Scholar ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2560 ผลการรวบรวมพบว่า มีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคัดเข้า จ�ำนวน 15 เรื่อง และสามารถสรุปผลของการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ขณะ
ตัง้ ครรภ์ตอ่ ทารก แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) มารดาทีส่ บู บุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์ มีผลให้คลอดทารกน�ำ้ หนัก
น้อยกว่า 1,700 กรัม ความยาวเส้นรอบศีรษะเล็ก ความยาวตัวน้อย และมี APGAR Score ที่ 1 และ
5 นาที ต�่ำกว่า 7 คะแนน จนถึงมีภาวะ Fetal Distress มากกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 2) มารดาที่ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ มีผลให้คลอดทารกน�้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
และคลอดทารก ก่อนก�ำหนด มากกว่ามารดาที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 3) มารดา
ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 10 มวนต่อวัน
ขึ้นไป มีโอกาสคลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR = 1.39-7.75) และทารกมีพฤติกรรมด้านระบบ
การเคลื่อนไหว (Motor System) การประสานรับกับผู้ตรวจ (Examiner Facilitation) ความแข็งแรง
และอดทน (Robustness and Endurance) การควบคุมสภาวะต่างๆ ที่ถูกกระตุ้น (State Regulation)
ต�่ำกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่และไม่สัมผัสควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากการรวบรวมงานวิจัย สามารถเสนอแนะได้ว่า เพื่อป้องกันภาวะน�้ำหนักตัวน้อยในทารก
แรกเกิด และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวภายหลังคลอด
ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับควันบุหรี่
คำ�สำ�คัญ : หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด ผู้สูบบุหรี่ ผู้ได้รับควันบุหรี่
* พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
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ABSTRACT
This systematic review aimed to summarize knowledge of effects of cigarette smoke
on fetus. Published researches written in Thai and in English from 2006 to 2017 were
searched from electronic databases, including PubMed, Cochrane, ThaiJo, ThaiLIS,
ScienceDirect and Google scholar. It was found that 15 papers met the inclusion criteria.
Effects of smoke on pregnancy could be categorized into three issues: 1) that mothers
smoking during pregnancy were statistically significant resulted in small newborns; less
birth weight than 1,700 gram, less head circumference, shorter length, and less APGAR
scores at 1 and 5 minute than 7, more fetal stress, than those not smoking, 2) that
mothers receiving smoke during pregnancy were statistically significant resulted in small
gestational age and preterm labor more than those not receiving smoke, 3) that pregnant
women mothers smoking and second hand smoking pregnancy, especially more than
10 cigarettes a day were statistically significant resulted in newborns cleft lip and cleft
palate (OR=1.39 - 7.75) and demonstrated less reaction related to: 1 ) motor system,
2) examiner facilitation, 3) robustness and endurance, and 4) state regulation than those
nonsmoking mothers.
Keywords :		 Pregnant Women, Fetus, Newborns, Smoker, Passive Smoker
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

บุหรีเ่ ป็นสาเหตุหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการเสียชีวติ
และความพิการของประชากรโลก ทุกๆ ปี ประมาณ
เกือบ 9 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากความเจ็บป่วย
ที่เป็นผลมาจากบุหรี่ ในจ�ำนวนนี้ 600,000 คน
เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง1 จากการ
ศึกษาปัจจัยการท�ำนาย บุหรี่เป็นสาเหตุที่ส�ำคัญ
ของการเสียชีวิต และความพิการของประชาชนใน
ศตวรรษที่ 212 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้สํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีจาํ นวน 11.4 ล้านคน
โดยคิดเป็นร้อยละ 20.7 จ�ำแนกเป็นเพศชาย
ร้อยละ 40.5 เพศหญิงร้อยละ 59.5 และพบว่า
ประชากรไทยได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านทุกวัน
เป็นจ�ำนวน 15.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.1
อย่างไรก็ตามจากการส�ำรวจการบริโภคยาสูบ
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
บริโภคยาสูบจ�ำนวน 10.9 ล้านคน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 19.9 ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 พบว่า
มีอตั ราการสูบบุหรีล่ ดลง คือ จากร้อยละ 20.7 เป็น
ร้อยละ 19.9 แต่ยงั คงลดลงในปริมาณทีน่ อ้ ย อย่างไร
ก็ตาม โทษของบุหรี่และควันบุหรี่มือสองยังคงมี
จ�ำนวนมาก3 และยังคงเป็นภัยเงียบทีป่ ระชากรส่วน
ใหญ่อาจยังไม่เห็นความส�ำคัญ
ทารกทีค่ ลอดก่อนก�ำหนด คลอดน�ำ้ หนักน้อย
กว่าเกณฑ์ปกติ และคลอดออกมามีความผิดปกติ
หรือความพิการแต่ก�ำเนิด ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
จากการศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ ก าของฮามิ ล ตั น
และคณะ4 พบว่ามีทารกคลอดก่อนก�ำหนดร้อยละ 8.4
ของการคลอดทัง้ หมด ส�ำหรับประเทศไทยมีรายงาน
จากหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. 25595 พบว่า อัตราการคลอดก่อน
ก�ำหนดคิดเป็น ร้อยละ 15.8 และทารกที่คลอด
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น�้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม สูงถึงร้อยละ 19.0
ซึ่งอวัยวะต่างๆ ของทารกส่วนใหญ่ ยังท�ำงานได้
ไม่สมบูรณ์ มีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวติ
ตามมา
ความพิการและความผิดปกติที่น�ำไปสู่การ
เสียชีวิตดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องจากหญิงตั้งครรภ์สูบ
หรื อ ได้ รั บ ควั น บุ ห รี่ และจากการศึ ก ษาของ
ประเทือง หงสรานากร ปิยลัมพร หะวานนท์ และ
ณัฐวรรณ ดีเลิศยืนยง6 ที่ได้ศึกษาหญิงตั้งครรภ์
ชาวไทยอายุ 18 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 400 รายทัว่ ประเทศ
พบว่ า ประมาณร้ อ ยละ 1.5 เป็ น ผู ้ สู บ บุ ห รี่
ขณะมีครรภ์ และร้อยละ 54.3 เป็นผูไ้ ด้รบั ควันบุหรี่
จากการสูบบุหรีข่ องสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 42.6
จากสามี ร้อยละ 18.0 จากบิดา และร้อยละ 7.6
จากพี่น้อง) นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ควั น บุ ห รี่ ต ามสถานที่ ต ่ า งๆ ได้ แ ก่ ร้ า นค้ า
ตลาด ท้องถนน ป้ายรถประจ�ำทาง ละแวกบ้าน
และการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
ควันบุหรี่ที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับขณะตั้งครรภ์
ทัง้ จากการสูบเองหรือจากผูท้ อี่ ยูร่ อบข้างสูบ สามารถ
ส่งผลต่อทารกในครรภ์ ท�ำให้เกิดการเสียชีวิตหรือ
พิการได้สูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว7 ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับ ในควันบุหรี่มี
สารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และทาร์ ซึง่ จะมีผล
ต่อการท�ำงานของสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีน
(Acetylcholine) โดปามีน (Dopamine) และ
นอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) โดยอาจจะ
ส่งผลให้มกี ารขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาท
ของทารก มีการหดตัวของหลอดเลือดด�ำมดลูก ท�ำให้
เลือดผ่านรกลดลง ทารกจึงได้รับสารอาหารและ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลให้น�้ำหนักแรกเกิดน้อย
หรือเกิดการคลอดก่อนก�ำหนด แท้งหรือตาย
ขณะคลอด นอกจากนี้ ทารกมีภาวะขาดสารอาหาร
ในระยะตัง้ ครรภ์ จะเพิม่ อัตราการตายในวัยทารกได้
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และยังก่อให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ของทารก เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง มีปัญหาการ
เรียน ซุกซนมากผิดปกติ สมาธิสนั้ พฤติกรรมก้าวร้าว
ตลอดจนมีปัญหาด้านการเข้าสังคม8
ถึงแม้จะมีผศู้ กึ ษาเกีย่ วกับผลของการสูบบุหรี่
หรือได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
จ�ำนวนมาก และมีการสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อ
ทารกในบางประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่
พบว่ามีการน�ำทั้งสองประเด็นมาสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ รวมถึงมีการสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็น
ระบบของผลของบุหรีม่ อื สองขณะตัง้ ครรภ์ตอ่ ทารก
แต่ผ่านมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์จากฐานข้อมูลต่างๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549
จนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ เพื่อสังเคราะห์
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับผลของการสูบบุหรีห่ รือการได้รบั
ควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารก
ในครรภ์ ซึง่ จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการน�ำไปพัฒนา
และส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพ
รวมถึงทารกขณะอยู่ในครรภ์และคลอดออกมามี
สุขภาวะและพัฒนาการที่สมบูรณ์

การคัดเลือกงานวิจยั มุง่ ไปทีก่ ารวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่
ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรม
ครั้งนี้ ได้แก่
1) แบบคัดกรองงานวิจยั (Research Screening
Form) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
งานวิจัย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มีเกณฑ์การคัดเลือกรายงานการวิจัยตามกรอบ
ของ PICO
2) แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ตามเกณฑ์
ของ University of York9 มีการประเมินผลงาน
วิจัยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 การวิจัย
เชิงทดลอง ระดับ 2 การศึกษากึ่งทดลอง ระดับ 3
การศึกษาแบบสังเกตและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
ระดับ 4 การสังเกตโดยไม่มกี ลุม่ ควบคุม และระดับ 5
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3) แบบบันทึกการสกัดข้อมูล (Data Extraction
Form) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เกีย่ วกับผลลัพธ์ของการสูบบุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรี่
เพื่อน�ำเสนอข้อสรุปและพัฒนาองค์ความรู้ ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ หรือได้
การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้รับการทดสอบ
คำ�ถามการวิจัย
ความตรงของการบันทึกข้อมูลโดยผู้บันทึก 3 คน
ควันบุหรี่ที่ได้รับขณะตั้งครรภ์มีผลต่อทารก โดยผู้วิจัย 2 คน อ่านรายงานการวิจัยแล้วน�ำเครื่อง
ในครรภ์และทารกแรกเกิดอย่างไร
มือคัดกรองงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
และแบบบันทึกการสกัดข้อมูล มาทดลองบันทึกแล้ว
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษานี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่าง จึงน�ำข้อมูลที่สกัดได้มาพิจารณาร่วมกันกับผู้ทรง
เป็นระบบ (Systematic Review) โดยเป็น คุณวุฒเิ พือ่ หาความสอดคล้องตรงกัน กรณีทมี่ คี วาม
การรวบรวมรายงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ข อง คิดเห็นไม่ตรงกัน จะมีการปรึกษาร่วมกัน และ
การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ พิจารณาข้อมูลในการลงบันทึกร่วมกัน จนกว่า
ความคิดเห็นจะตรงกัน
ต่อทารกในครรภ์

Journal of Nursing and Education Volume 12 Number 1 January - March 2019

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยปฏิบัติเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
1. มอบหมายให้ทมี วิจยั สืบค้นข้อมูลรายงาน
วิจยั เกีย่ วกับ ผลของการสูบบุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรี่
ขณะตัง้ ครรภ์ตอ่ ทารกในครรภ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549
– 2560 โดยใช้ค�ำส�ำคัญ ได้แก่ The Impacts of
Tobacco on Fetus, Effect of Smoking on
Fetus, Tobacco and Pregnancy, Nicotine and
Pregnancy, Tobacco and Fetus, Nicotine and
Fetus, ผลของบุหรีต่ อ่ ทารกในครรภ์ หญิงตัง้ ครรภ์
สูบบุหรี่ และพิจารณาคัดเฉพาะชื่อเรื่องงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลของการสูบบุหรี่ หรือได้รบั ควันบุหรี่
ขณะตั้งครรภ์ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
PubMed, Cochrane, ThaiJo, ThaiLIS and
ScienceDirect โดยสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์จาก
Google Scholar
2. พิ จ ารณาบทคั ด ย่ อ ของรายงานวิ จั ย
แต่ละฉบับ เพื่อคัดกรองเฉพาะบทความวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลของการสูบบุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรี่
ของหญิงตัง้ ครรภ์ตอ่ ทารกในครรภ์ และท�ำการคัดแยก
กลุ่มบทความวิจัยตามประเด็นที่ก�ำหนด
3. อ่านพิจารณารายงานวิจัยแต่ละฉบับ
โดยละเอียด และสกัดข้อมูลบันทึกในแบบบันทึกทีก่ ำ� หนด
4. พิจารณาวิเคราะห์ผลงานวิจัยร่วมกัน
หาข้อสรุป และสังเคราะห์องค์ความรู้
5. เขียนรายงานวิจยั เพือ่ รวบรวมองค์ความรู้
ที่สังเคราะห์ได้ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

ผลการวิจัย
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ผลการสืบค้นข้อมูลพบงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
คัดเลือกจ�ำนวน 15 เรือ่ ง จากงานวิจยั ทีส่ บื ค้นทัง้ หมด
60 เรื่อง โดยมีงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) มีคุณภาพในระดับ 1 จ�ำนวน 1 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 6.67 และเป็นงานวิจยั โดยการสังเกต
(Observational Research) มีคุณภาพในระดับ 3
จ�ำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยทั้งหมด
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งไม่พบ
ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด ทีส่ บู บุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรีข่ ณะ
ตั้งครรภ์ และทารกหลังคลอดที่มารดาสูบบุหรี่หรือ
ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
ผลจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ครั้งนี้ สามารถจ�ำแนกผลของการสูบบุหรี่หรือการ
ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารก โดยแบ่งเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้ (ดังตารางที่ 1)
1. มารดาที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ จากผล
การวิจัย 10 เรื่อง พบว่ามี 7 เรื่อง ที่มีผลให้คลอด
ทารกน�้ำหนักน้อยกว่า 1,700 กรัม จนถึง น�้ำหนัก
น้อยมากๆ (Very Low Birth Weight)10-16 และพบว่า
มีผลให้คลอดทารกมีความยาวเส้นรอบศีรษะเล็ก10,16
คลอดทารกมีความยาวตัวน้อย10,13,16-17 คลอดทารก
ที่มี APGAR Score ที่ 1 และ 5 นาที ต�่ำกว่า
7 คะแนน จนถึงมีภาวะ Fetal Distress10,18 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพบ Serum Transferrin
Receptor (sTFR) ต�่ำกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่16
และพบว่ามารดาที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน
มีโอกาสคลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR=1.39)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สูบ 10-20 มวนต่อวัน มีโอกาสคลอดบุตรปากแหว่ง
1. วิเคราะห์ลักษณะของงานวิจัย ใช้สถิติ เพดานโหว่ (OR=3.29) สูบมากกว่า 20 มวนต่อวัน
ความถี่ และร้อยละ
มีโอกาสคลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR=7.75)19
2. วิเคราะห์ผลของการสูบบุหรี่หรือได้รับ จากการวัดการตอบสนองของสมองต่อการกระตุ้น
ควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์ โดยใช้ ด้วย Electroencephalogram ในทารกที่มารดา
การวิเคราะห์สรุปบรรยายเชิงเนื้อหา
สูบบุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์ เมือ่ หลังคลอดทารกจะสามารถ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

จ�ำแนกพยางค์ออกเป็นแต่ละพยางค์ได้เมื่อเวลา
ผ่านไป 150 มิลลิวินาที หลังจากการกระตุ้น
2-3 ครั้ง ซึ่งช้ากว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่20
นอกจากนี้ มีการทดลองโดยใช้ Nicotine Replacement
Therapy (NRT) เพื่อลดการสูบบุหรี่ของหญิง
ตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลให้ ทารกหลังคลอด
มีชีวิตรอดปกติ (ร้อยละ 73) มากกว่าในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่ใช้ Placebo (ร้อยละ 65) และทารก
มีปัญหาพัฒนาการช้า (ร้อยละ 11) น้อยกว่า
กลุ่มมารดาที่ใช้ Placebo (ร้อยละ 14)21 รวมถึง
จากการศึกษาทารกหลังคลอด 48-72 วัน พบว่า
การควบคุมสภาวะต่างๆ ที่ถูกกระตุ้น (The State
Regulation) ต�่ำกว่าทารกที่มารดาได้รับควันบุหรี่
และไม่สบู บุหรี22่ จากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า
มารดาที่สูบบุหรี่ในระยะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์
ทางลบกับ Ferritin และ Total Body Iron (TBI)
ของทารก16 และยังพบว่า ทารกทีค่ ลอดน�ำ้ หนักตัว
น้อยมีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนมวนบุหรีท่ สี่ บู เพิม่ ขึน้
ของมารดาขณะตั้งครรภ์15

2. มารดาที่ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
จากผลการวิจยั 8 เรือ่ ง พบว่ามี 3 เรือ่ ง ทีร่ ายงานผล
การได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ ที่ส่งผลให้ทารก
มีน�้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์17,23-24 และคลอดก่อน
ก�ำหนด22 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยจากการ
ศึกษาทารก 48-72 วันหลังคลอดพบ ระบบการ
เคลื่อนไหว (Motor System) การประสานรับกับ
ผูต้ รวจ (Examiner Facilitation) ความแข็งแรงและ
อดทน (Robustness and Endurance) การควบคุม
สภาวะต่างๆ ที่ถูกกระตุ้น (State Regulation)
ต�่ำกว่าทารกที่มารดาสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่21
นอกจากนี้ การได้รับควันบุหรี่ของมารดาขณะ
ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อการคลอดทารกน�้ำหนัก
น้อยกว่าอายุครรภ์ (OR = 2.10, 95% CI = 1.27-3.48)
และการคลอดทารกที่มีความยาวตัวน้อย17
3. มารดาทีส่ บู บุหรีแ่ ละได้รบั ควันบุหรีข่ ณะ
ตั้งครรภ์ จากการศึกษาในมารดาที่สูบบุหรี่และได้
รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ พบว่า คลอดทารกที่มี
พฤติกรรมด้าน Motor System, Examiner
Facilitation, Robustness and Endurance,
State Regulation ต�่ำกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่และ
ไม่ได้รับควันบุหรี22่

หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ระหว่าง
ตั้งครรภ์ จ�ำนวน 96 ราย
และหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่
จ�ำนวน 142 ราย ในเบลเกรด
(Belgrade) ประเทศเซอร์เบีย

3) Radojicic,
et al.19

การศึกษาแบบ Cohort Study
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2545 ถึง
2546

1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ คลอดบุตรเพดานโหว่ จ�ำนวนมากกว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05
2) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสามีสูบบุหรี่ ร้อยละ 70
และหญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 31.25
โดยพบว่า
- หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน มีโอกาส
คลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR=1.39)
- หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ 10-20 มวนต่อวัน มีโอกาส
คลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR=3.29)
- หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน มีโอกาส
คลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR=7.75)

1) กลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน
คลอดทารกน�้ำหนักน้อยกว่า 1,700 กรัม มากกว่า
กลุ่มที่ไม่สูบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .005
2) กลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน
คลอดทารก APGAR Score ที่ 5 นาที ต�่ำกว่า 7 คะแนน
มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05
3) กลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวัน
คลอดทารกน�้ำหนักน้อยมาก (Very LBW)
มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001

- หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุน้อย
กว่า 19 ปี จ�ำนวน 534 ราย
- หญิงตั้งครรภ์วัยผู้ใหญ่
จ�ำนวน 8,972 ราย ในประเทศ
อังกฤษ

2) Delpisheh,
et al.11

การศึกษาแบบ Retrospective Analysis
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบันทึกการคลอด
ที่โรงพยาบาลหญิงลิเวอร์พูล ที่มาคลอด
ในช่วงปี ค.ศ.1998 ถึง 2003 ที่มีประวัติ
สูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ 1 มวน และ
ไม่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ Self Report และ Smoking
Record

ผลการวิจัย
1) มารดาหลังคลอดที่เคยได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
พบอุบัติการณ์คลอดทารกก่อนก�ำหนด
และ ทารกน�้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
สูงกว่ามารดาหลังคลอดที่ไม่เคยได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่า p = .027 และ .001 ตามล�ำดับ
2) มารดาหลังคลอดที่เคยได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูง
ต่อการคลอดทารกน�้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
(OR = 2.10, 95% CI = 1.27-3.48)

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
23
1) Goel, et al. มารดาหลังคลอดที่บุตรมีชีวิต การศึกษาแบบ Cross-sectional Study
และเคยได้รับควันบุหรี่ขณะ
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
ตั้งครรภ์ จ�ำนวน 141 ราย
มีโครงสร้าง
และไม่เคยได้รับควันบุหรี่ขณะ
ตั้งครรภ์ จ�ำนวน 435 ราย
ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
ขนาดใหญ่ ประเทศอินเดีย

ตารางที่ 1 ผลกระทบของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
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6) Machado, หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ 30 ราย
(เริ่มใช้ 1 เดือนก่อนขาดประจ�ำ
et al.15
เดือน) หญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่
34 ราย (ยืนยันโดยการตรวจ
ทาง Biochemical) อายุ 18-35
ปี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1-3 ในระหว่างเดือน
กันยายน 2551 ถึง 2552
ที่แผนกสูติกรรม ประเทศบราซิล

กลุ่มตัวอย่าง
ทารกแรกคลอดที่มารดาไม่สูบ
บุหรี่ขณะตั้งครรภ์ จ�ำนวน 8 ราย
และมารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
จ�ำนวน 8 ราย ในแผนก
well-baby nursery
ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ตอนกลางทางตะวันตกของ
สหรัฐอเมริกา
5) Andersen, มารดาสุขภาพดีที่ถูกสุ่ม
จ�ำนวน 266 ราย ประกอบด้วย
et al.10
มารดาที่ไม่สูบบุหรี่ จ�ำนวน
182 ราย มารดาสูบบุหรี่ จ�ำนวน
43 ราย มารดาที่เลิกบุหรี่ตั้งแต่
ตั้งครรภ์ 41 ราย ช่วงเดือน
มิถุนายน 2003 ถึงเดือนเมษายน
2004 ใน ประเทศเดนมาร์ก

ชื่อผู้วิจัย
4) Key,
et al.20

1) ไม่พบความแตกต่างเกี่ยวกับอายุ, AFI, Cultural, Social Status,
จ�ำนวนการแท้ง และ Placenta Grade ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่ม
2) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่มี Resistance Indices (RI)
ที่เส้นเลือดแดงมดลูกซ้ายและขวา และที่สายสะดือทารก สูงกว่าในกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ RI ที่เส้นเลือดแดงในสมองส่วนกลางลดลง
มากกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่ และพบว่าผลเหล่านี้มีความสัมพันธ์
กับระดับ COex และ Urine Cotinine ที่เพิ่มขึ้น
3) ทารกที่คลอดน�้ำหนักน้อยมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ที่เพิ่มจ�ำนวน
มวนบุหรี่มากขึ้นของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001

1) ทารกที่มารดาสูบบุหรี่มีน�้ำหนักน้อยกว่า ทารกที่มารดา
ไม่สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p ≤ .001
2) ทารกที่มารดาสูบบุหรี่มีความยาวเส้นรอบศีรษะเล็กว่าทารกที่มารดา
ไม่สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p ≤ .041
3) ทารกที่มารดาสูบบุหรี่มีความยาวตัวน้อยกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่
และได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p ≤ .001
4) eNOS Activity ใน Umbilical Vein และ Chorionic Vessels,
eNOS Activity Concentration และ Fetal Plasma Level of Highdensity Lipoprotein ของทารก ในมารดาที่สูบบุหรี่ต�่ำกว่า
ทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001

การศึกษาแบบ Observational
Study เครื่องมือ คือ การตรวจหา
Endothelial Nitric Oxide
Syntheses Activity (eNOS)
ในเลือดของมารดา
และทารกแรกเกิด

การศึกษาแบบ Prospective
Cohort Study เครื่องมือ คือ
Self-applied Questionnaire โดย
เก็บรวบรวม COex Measurement,
Urine Examination ของมารดาหา
ระดับ Cotinine, Ultrasonography
Examination และติดตามทารก
หลังคลอดจนกระทั่ง
มีอายุครบ 1 เดือน

ผลการวิจัย
- ทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์พบคลื่นสมองที่มีลักษณะเฉพาะ
มี Amplitudesขนาดใหญ่กว่า คลุม Hemisphere ด้านซ้าย โดยเฉพาะ
Temporal Regions และ ทารกสามารถจ�ำแนกหลายๆ พยางค์ออกเป็น
แต่ละพยางค์ได้ ในขณะที่ทารกที่มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
สามารถเริ่มจ�ำแนกพยางค์ออกเป็นแต่ละพยางค์ได้ เมื่อเวลาผ่านไป
150 มิลลิวินาที หลังจากการกระตุ้น 2-3 ครั้ง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาแบบ Prospective Study
เครื่องมือ คือ High-density Event
Related Potentials (ERPs) ซึ่งเป็น
เครื่องมือวัดการตอบสนอง
ของสมองต่อสิ่งกระตุ้น เพื่อประเมิน
ความสามารถต่อกระบวนการพูด
ของทารกแรกเกิด

ตารางที่ 1 ผลกระทบของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
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การศึกษาแบบ A Longitudinal
Study เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
และแบบประเมินพฤติกรรมทารก
แรกเกิด Neonatal Behavior
Assessment Scale (NBAS)
โดยประเมินที่ 48-72 วันหลังคลอด

8) Martinez,
et al.22

หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ (MSDP)
และหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควัน
บุหรี่ (SHS) อายุ 18 ปีขึ้นไป
มีอายุครรภ์ไม่เกิน 11 สัปดาห์
สุขภาพดี ไม่มีอาการป่วยเรื้อรัง
พฤติกรรมของทารกแรกเกิดที่
มีสุขภาพแข็งแรง จ�ำนวน 282
ราย ในระหว่างปี พ.ศ. 2547
ถึง 2552 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสูตินรีเวชกรรม
ประเทศสเปน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาแบบ Cross-sectional
Study เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการสัมผัส
ควันบุหรี่

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
7) Amasha & มารดาหลังคลอดที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน มีอายุระหว่าง
Jaradeh18
20-35 ปี จ�ำนวน 223 ราย
ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม
2556 ณ ประเทศจอร์แดน

1) หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ จ�ำนวน 203 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่
จ�ำนวน 62 ราย (สูบตั้งแต่ 1 มวน ถึงมากกว่า 15 มวนต่อวัน) และหญิง
ตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่ จ�ำนวน 17 ราย
2) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ทั้งสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่ จะพบว่าทารกมี
คะแนนด้านพฤติกรรมที่ แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ�้ำแล้ว
ซ�้ำอีก (Habituation) ต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ แต่กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่
มีคะแนนด้าน ระบบการเคลื่อนไหว (Motor System) การประสาน
รับกับผู้ตรวจ (Examiner Facilitation) ความแข็งแรงและความอดทน
(Robustness and Endurance) การควบคุมสภาวะต่างๆ
ที่ถูกกระตุ้น (State Regulation) ต�่ำกว่ากลุ่มมารดาสูบบุหรี่
เพียงอย่างเดียวและกลุ่มมารดาไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3) กลุ่มที่มารดาสูบบุหรี่มีคะแนนทุกข้อในด้าน การควบคุมสภาวะต่างๆ
ที่ถูกกระตุ้น (State Regulation) และรายข้อเกี่ยวกับ การมองแบบ
ไม่เคลื่อนไหว (Inanimate Visual) จุดสูงสุดของการตื่นเต้น (Peak of
Excitement) การยอมรับต่อสภาวะที่ถูกกระตุ้น (Liability of State)
และการตอบสนองทางอารมณ์ (The Examiner’s Emotional
Response) ต�่ำกว่ากลุ่มที่มารดาได้รับควันบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย
1) หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 53.3 คลอดทารก
ก่อนก�ำหนด และเกิดภาวะ Fetal Distress มากกว่าหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .000
2) หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 50 หลังคลอดประเมิน
APGAR Score ทารกที่นาทีที่ 1 และนาทีที่ 5 น้อยกว่า 7 คะแนน
สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .000

ตารางที่ 1 ผลกระทบของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
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กลุ่มตัวอย่าง
มารดาหลังคลอด
จ�ำนวน 2,613 ราย
ในประเทศเซอร์เบีย

ทารกหลังคลอดที่คลอด
ครบก�ำหนด และมารดามีประวัติ
ได้รับควันบุหรี่ จ�ำนวน
2,782 ราย ที่ ซูดาน (Sadan)
ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ชื่อผู้วิจัย
9) Krstev,
et al.17

10) Wahabi,
et al.24

การศึกษาแบบ Retrospective
Study
เครื่องมือ คือ Self-reported และ
Anthropometric Measures

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาแบบ Cohort Study
เครือ่ งมือ คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นมารดาหลังคลอด 3 เดือน
ในปี 2551 ที่ได้จากการสุ่ม
จ�ำนวน 2,721 ราย

1) หญิงตั้งครรภ์ได้รับควันบุหรี่ คลอดทารกมีน�้ำหนักน้อยกว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .037
2) หญิงตั้งครรภ์ได้รับควันบุหรี่ คลอดทารกความยาวตัวน้อยกว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .012

ผลการวิจัย
1) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและได้รับควันบุหรี่ คลอดทารก
น�้ำหนักน้อยกว่ามารดาที่ไม่สูบและไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p = .000
2) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและไม่ได้รับควันบุหรี่
คลอดทารกความยาวเส้นรอบศีรษะน้อยกว่ามารดาที่ไม่สูบ
และไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .003
3) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและได้รับควันบุหรี่
คลอดทารกความยาวตัวน้อยกว่ามารดาที่ไม่สูบและไม่ได้รับ
ควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .003
4) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและไม่ได้รับควันบุหรี่
คลอดทารกความยาวตัวน้อยกว่ามารดาที่ไม่สูบและไม่ได้รับ
ควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .000
5) ทารกที่คลอดน�้ำหนักน้อย และความยาวตัวน้อย
มีความสัมพันธ์กับมารดาที่ได้รับควันบุหรี่
6) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและได้รับควันบุหรี่
คลอดทารกความยาวเส้นรอบศีรษะลดลง มากกว่ามารดา
ทีไ่ ม่สบู และไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p = .000
7) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและได้รับควันบุหรี่คลอดทารก
ความยาวเส้นรอบศีรษะลดลง มากกว่ามารดาที่สูบไม่ต่อเนื่อง
และไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .002
8) มารดาสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อเนื่องและได้รับควันบุหรี่
คลอดทารกความยาวเส้นรอบศีรษะลดลง มากกว่ามารดา
ทีส่ บู ไม่ตอ่ เนือ่ งและได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p = .043
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13) Chelchowska, หญิงตั้งครรภ์ปกติ ที่สูบบุหรี่
41 ราย และไม่สบู บุหรี่ 40 ราย
et al.13
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2558
ที่ประเทศโปแลนด์

Blood Sampling ตรวจ EPO,
STPR, Fe, Ft, TF, CPR, Cotinine
Levels

การศึกษาแบบ Prospective
Cohort Study โดยเจาะเลือดจาก
มารดา และเลือดที่สายสะดือทารก
ขณะคลอด ตรวจระดับ Total Body
Iron (TBI) และ Serum Transferrin
Receptor (sTFR)

12) Pateva, et
al.16

หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่
จ�ำนวน 72 ราย
และหญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่
จ�ำนวน 72 ราย ในเซอร์เบีย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาแบบ Randomized,
Placebo Controlled เครื่องมือ
คือ แบบสอบถามหลังใช้ Nicotine
Replacement Therapy (NRT)
Patches กับหญิงตั้งครรภ์จ�ำนวน
521 ราย และ Placebo Patches
กับหญิงตั้งครรภ์จ�ำนวน 529 ราย
และติดตามหลังคลอด
จนทารกอายุ 2 ปี

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
11) Cooper, et หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่
อายุ 16-45 ปี มีอายุครรภ์
al.21
12-14 สัปดาห์ สูบบุหรี่
อย่างน้อย 5 มวนต่อวัน
จ�ำนวน 1,010 ราย โดยเก็บ
ข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม 2550
ถึงกุมภาพันธ์ 2553 โดยการสุ่ม
มาจาก 7 โรงพยาบาล
ในประเทศอังกฤษ

1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ คลอดทารกน�้ำหนักแรกเกิด
และความยาวตัวน้อยกว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001
2) น�้ำหนักและความยาวตัวของทารกแรกเกิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่สูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่า Serum Hepcidin
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001

1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ พบ sTFR ต�่ำกว่า แต่ TBI
และ Ferritin สูงกว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่
2) การสูบบุหรี่ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
TBI ของทารก เมื่อเทียบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3) จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ต่อวัน มีความสัมพันธ์
ทางลบกับ Ferritin, TBI และ Low Birth Weight ของทารก
เมื่อเทียบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่คลอดทารกน�้ำหนักน้อยความยาวเส้น
รอบศีรษะน้อย และความยาวตัวน้อยกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p = .03

ผลการวิจัย
1) กลุ่มทารกที่มารดาใช้ NRT มีชีวิตรอดปกติร้อยละ 73
และกลุ่มมารดาใช้ Placebo มีชีวิตรอดปกติร้อยละ 65
2) กลุ่มทารกที่มารดาใช้ NRT มีปัญหาพัฒนาการ
ร้อยละ 11 และกลุ่มมารดาใช้ Placebo มีปัญหาพัฒนาการ
ร้อยละ 14
3) กลุ่มทารกที่มารดาใช้ NRT มีปัญหาด้านการหายใจร้อยละ 30
และกลุ่มมารดาใช้ Placebo มีปัญหาด้านการหายใจร้อยละ 25

ตารางที่ 1 ผลกระทบของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
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รกของหญิงตั้งครรภ์
ที่สูบบุหรี่จำ�นวน 7 ราย
และรกของหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่สูบบุหรี่ จำ�นวน 7 ราย
ในประเทศฟินแลนด์

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
3 กลุ่ม คือ 1) ทารกที่มารดาสูบ
บุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ จ�ำนวน 86
คู่ 2) ทารกที่เป็น IUGR และ
คลอดครบก�ำหนด โดยน�้ำหนัก
ต�่ำกว่าเปอร์เซนต์ไทลที่ 5
จ�ำนวน 34 คู่ 3) ทารกที่มารดา
ไม่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์และ
ไม่มีโรคร่วม และทารกไม่มีภาวะ
IUGR จ�ำนวน 153 คู่ (กลุ่ม
ควบคุม) เก็บข้อมูลช่วงเดือน
กันยายน พ.ศ.2554 ถึงสิงหาคม
พ.ศ.2558 ประเทศบราซิล

15) Brito,
et al.12

กลุ่มตัวอย่าง

14) Huuskonen,
et al.14

ชื่อผู้วิจัย

การศึกษาแบบ Longitudinal
Observation เครื่อมือ
คือ แบบสอบถาม และ
Anthropometric Measures
ประเมินน้ำ�หนัก ความยาว และ
ความยาวรอบศีรษะของทารก
ในช่วง หลังคลอด 7 วัน, 15 วัน
และเดือนที่ 1, 3, 6

เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
ขณะตั้งครรภ์ และวิธี A Liquid
Chromatography and Mass
Spectrometry เพื่อวินิจฉัย
เอนไซม์ในรก

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผลการวิจัย

1) กลุ่มมารดาที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ สูบบุหรี่เฉลี่ย
10-11 มวนต่อวัน
2) น�้ำหนักทารกแรกเกิดในกลุ่มมารดาที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์
กลุ่มไม่สูบ และกลุ่มมีภาวะ IUGR แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p < .001
3) ทารกหลังคลอดเดือนที่ 1, 3, 6 กลุ่มมีภาวะ IUGR มีน�้ำหนักตัว
แตกต่างจากกลุ่มไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .03
4) กลุ่มทารกมีภาวะ IUGR มีความยาวตัว น้อยกว่ากลุ่มมารดา
ที่สูบบุหรี่และกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ (กลุ่มควบคุม)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001
5) กลุ่มทารกทุกกลุ่ม หลังคลอดวันที่ 7 มีความยาวเส้นรอบศีรษะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001
6) กลุ่มทารกทุกกลุ่ม หลังคลอดเดือนที่ 1, 3, 6
มีความยาวเส้นรอบศีรษะไม่แตกต่างกัน

1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ คลอดทารกน�้ำหนักน้อยกว่า
กลุ่มไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .01
2) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ มีผลการท�ำงานของกลุ่มโปรตีน
ร้อยละ 18 ที่เกิดการเปลี่ยน Placental Proteome
และ Transcript Levels มีผลให้ทารกและรกคลอดน�้ำหนักน้อย

ตารางที่ 1 ผลกระทบของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์
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สรุปและอภิปรายผล

จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่หรือ
ได้รับควันบุหรี่ หรือทั้งสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่
ขณะตั้งครรภ์ มีผลต่อทารกที่ส�ำคัญ ดังนี้
หญิงตัง้ ครรภ์ทที่ งั้ สูบบุหรีแ่ ละได้รบั ควันบุหรี่
มีผลให้ทารกมีความผิดปกติหรือมีความพิการเพิ่ม
มากขึ้นกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ หรือได้รับควัน
บุหรี่ อย่างเดียว และจากการทบทวนงานวิจยั ความ
ผิดปกติทพี่ บบ่อย ได้แก่ ปากแหว่งเพดานโหว่ คลอด
ก่อนก�ำหนด คลอดทารกน�้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับ
อายุครรภ์ ความยาวเส้นรอบศีรษะน้อย และมี
พัฒนาการด้านต่างๆ ล่าช้า เช่น การพูด ระบบการ
เคลือ่ นไหว และการรับรู้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ในหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์เป็นประจ�ำ
ในโครเอเชียและเชอร์เบีย จ�ำนวน 829 ราย พบว่า
คลอดทารกน�้ำหนักน้อย (Low Birth Weight)
ร้อยละ 1.7 และคลอดทารกมีความพิการร้อยละ 1.525
รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาของฟลาวเวอร์26
ทีศ่ กึ ษาในประเทศอังกฤษ พบว่า ทารกทีค่ ลอดก่อน
ก�ำหนดมีความสัมพันธ์กับมารดาที่สูบบุหรี่ขณะ
ตัง้ ครรภ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และการศึกษาของ
แฮคชอร์27 ทีศ่ กึ ษางานวิจยั อย่างเป็นระบบในมารดา
ทีส่ บู บุหรีแ่ ละไม่สบู บุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์ ทีต่ พี มิ พ์ตงั้ แต่
ค.ศ.1959 ถึง 2010 พบว่า มารดาที่สูบบุหรี่ขณะ
ตัง้ ครรภ์จะคลอดทารกทีม่ คี วามผิดปกติ โดยมีความ
สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และการสูบบุหรี่
ขณะตั้งครรภ์มีผลให้คลอดทารกที่มีความยาว
เส้นรอบศีรษะและความยาวตัวน้อยกว่าทารกที่
มารดาไม่สบู บุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากการศึกษา
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ในมารดาทีส่ บู บุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์
พบว่ามีผลให้การคลอดทารกที่มีน�้ำหนักน้อยกว่า
อายุครรภ์ หรือทารกคลอดก่อนก�ำหนด จึงเป็นผล
ให้ขนาดของศีรษะและความยาวตัวของทารกมีขนาด
สัน้ กว่าปกติดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ จากการทบทวน
งานวิจัยอย่างเป็นระบบยังพบว่า การสูบบุหรี่และ
ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ มีผลต่อทารกในด้าน
อื่นๆ คือ Ferritin และ Total Body Iron (TBI)
และ Serum Transferrin Receptor (sTFR) ของ
ทารกต�่ำกว่าปกติ ผลของความผิดปกติหรือพิการ
ของทารกในหญิงตัง้ ครรภ์ทสี่ บู บุหรีย่ งั มีความสัมพันธ์
กับจ�ำนวนบุหรี่ที่สูบเพิ่มขึ้นต่อวันด้วย
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
เพียงอย่างเดียว มีผลให้ทารกมีนำ�้ หนักน้อยเมือ่ เทียบกับ
อายุครรภ์ และความยาวตัวน้อย การได้รบั ควันบุหรี่
ในขณะตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังมีผลให้คลอด
ทารกก่อนก�ำหนด สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า
มารดาทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์จะมี Xenobiotic
Genes, Collagen Genes, Coagulation Genes
และ Thrombosis Related Genes ในระดับ
สูงกว่ามารดาทีไ่ ม่ได้รบั ควันบุหรีห่ รือสูบบุหรี่ ซึง่ สาร
เหล่านี้เป็นสารที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกใน
ครรภ์ทผี่ ดิ ปกติ การเผาผลาญผิดปกติ และการขนส่ง
ธาตุเหล็กไปสู่ทารกได้น้อยลง28 ซึ่งมีผลให้ทารก
คลอดก่อนก�ำหนด น�้ำหนักน้อย และความยาว
ตัวน้อย นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบยังพบว่า มารดาหลังคลอดทีเ่ คยได้รบั ควัน
บุหรี่ขณะตั้งครรภ์ สัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงต่อ
การคลอดทารกน�้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
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