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วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความชุกของภาวะติดนิโคตินในผูปวยจิตเภท ความสัมพันธระหวางภาวะติดนิโคติน
กับระดับความรุนแรงของอาการทางจิต และปจจัยที่เกี่ยวของ
วิธีการ: เปนการศึกษาภาคตัดขวาง ณ แผนกผูปวยนอก สถาบันกัลยาณราชนครินทร เดือนธันวาคม 2561
ถึงมีนาคม 2562 กลุมตัวอยางคือผูปวยโรคจิตเภท 193 ราย ประเมินระดับความรุนแรงของอาการทางจิต โดยใช
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) ฉบับภาษาไทย กลุมที่มีภาวะติดนิโคตินไดรับการประเมิน
ระดับความรุนแรงของภาวะติดนิโคติน โดยใช Fagerstrom Test of Nicotine Dependence (FTND)
ฉบับภาษาไทย วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา Chi-square test, unpaired t-test และ Mann-Whitney
U test
ผล: ความชุกของภาวะติดนิโคตินในผูปวยจิตเภทเทากับรอยละ 34.2 (95% CI 27.54-41.36) คาเฉลี่ย FTND
เทากับ 4.53 (SD=2.08) ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะติดนิโคติน (p-value ≤ 0.05) ไดแก เพศชาย อายุที่นอยกวา
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี การมีอาชีพ การใชสารเสพติดอื่น ระดับความรุนแรงของอาการทางจิต
การไมไดรับยาตานโรคจิตกลุมใหม (ไมรวม clozapine) เมื่อวิเคราะหพหุตัวแปรพบปจจัยเสี่ยง ไดแก ระดับความ
รุนแรงของอาการทางจิตที่มากกวาทุก 10 คะแนน (OR 2.60, 95% CI 1.87-3.63) อายุที่นอยกวาทุก 10 ป (OR
1.69, 95% CI 1.12-2.56) การมีอาชีพ (OR 5.11, 95% CI 2.11-13.26) และการไมไดรับยาตานโรคจิตกลุมใหม
(ไมรวม clozapine) (OR 4.00, 95% CI 1.54-12.50)
สรุป: ผูปวยจิตเภทประมาณหนึ่งในสามพบภาวะติดนิโคตินรวมดวย ซึ่งสัมพันธกับระดับความรุนแรงของอาการ
ทางจิต อายุ การมีอาชีพ และการไมไดรับยาตานโรคจิตกลุมใหม (ไมรวม clozapine)
คําสําคัญ: ภาวะติดนิโคติน ยาตานโรคจิต ระดับความรุนแรงของอาการทางจิต โรคจิตเภท
ติดตอผูนิพนธ: ณัฐ ไกรภัสสรพงษ; e-mail: nuthgrai@gmail.com
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Abstract

Objectives: To examine prevalence of nicotine dependence in patients with schizophrenia,
association between nicotine dependence and severity of psychiatric symptoms in schizophrenia
and related factors.
Methods: This cross-sectional study enrolled 193 schizophrenic patients at outpatient unit, Galya
Rajanagarindra Institute. Collecting data was proceeded during December 2018 to March 2019.
Participants were evaluated with Thai version of Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
for severity of psychiatric symptoms and Thai version of Fagerstrom Test of Nicotine Dependence
(FTND) for severity of nicotine dependence. Data was analyzed using descriptive statistics,
Chi-square test, unpaired t-test and Mann-Whitney U test.
Results: Prevalence of nicotine dependence in schizophrenic patients was 34.2% (95% CI 27.5441.36). Mean FTND was 4.53 (SD=2.08). Male, younger age, educational level below bachelor’s
degree, being employed, use of other substances, severity of psychiatric symptoms and not being
treated with atypical antipsychotics (except clozapine) were associated with nicotine dependence
(p-value ≤0.05). Multivariate analysis revealed that the risk factors for nicotine dependence were
every 10 points of higher severity of psychiatric symptoms (OR 2.60, 95% CI 1.87-3.63), 10 years
younger age (OR 1.69, 95% CI 1.12-2.56), being employed (OR 5.11, 95% CI 2.11-13.26) and
not being treated with atypical antipsychotics (except clozapine) (OR 4.00, 95% CI 1.54-12.50).
Conclusion: One-third of schizophrenic patients had nicotine dependence. Related factors were
severity of psychiatric symptoms, age, employment status and not being treated with atypical
antipsychotics (except clozapine).
Key words: antipsychotics, nicotine dependence, schizophrenia, severity of psychiatric symptoms
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บทนํา

ตานโรคจิต ความผิดปกติทางจิต ความหุนหันพลันแลน
อาการซึมเศรา และอาการวิตกกังวลสูงกวาผูป ว ยจิตเภท
ทีไ่ มไดสบู บุหรี12่ การศึกษาในสเปนพบวาผูป ว ยจิตเภท
ที่ติดสารนิโคตินระดับสูงมีอาการทางจิตในภาพรวม
และอาการดานบวก (positive symptoms) เชน
ความคิดไมปะติดปะตอ (disorganize) และอาการ
ตื่นเตนกระวนกระวาย (excitement) รุนแรงกวา
ผูปวยจิตเภทที่ไมไดสูบบุหรี่13 บางการศึกษาพบวา
การสู บ บุ ห รี่ สั ม พั น ธ กั บ อาการด า นลบ (negative
symptoms) และความบกพรองของสมาธิ การรับรู
วัน เวลา สถานที่ และการควบคุมแรงผลักดัน (impulse
control)14 นอกจากนี้ การศึกษาในสกอตแลนดพบวา
ผู  ป  ว ยจิ ต เภทที่ ติ ด สารนิ โ คติ น ระดั บ ตํ่ า สั ม พั น ธ กั บ
อาการดานลบที่รุนแรงกวาเมื่อเทียบกับผูปวยจิตเภท
ที่ไมสูบบุหรี่ สวนกลุมติดสารนิโคตินระดับสูงมีอาการ
ดานบวกที่รุนแรงกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไมสูบบุหรี่15
อยางไรก็ตาม การศึกษาในมาเลเซียพบวาผูป ว ยจิตเภท
ทีต่ ดิ สารนิโคตินระดับสูงมีอาการดานลบทีร่ นุ แรงนอย
กวากลุมไมสูบบุหรี่16 การศึกษาจํานวนหนึ่งยังพบวา
การสูบบุหรี่ไมสัมพันธกับอาการทางจิต17,18
การศึกษาความชุกของภาวะติดนิโคตินใน
ผูป ว ยจิตเภททีผ่ า นมาในประเทศไทยเปนการศึกษาใน
โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย ยังไมพบการศึกษา
ในโรงพยาบาลจิตเวช และยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะติ ด นิ โ คติ น ในผู  ป  ว ยจิ ต เภทกั บ อาการทางจิ ต
ดานบวกและดานลบในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจความชุกของภาวะติดนิโคติน
ในผูปวยจิตเภท รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะติ ด นิ โ คติ น กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของอาการ
ทางจิต และปจจัยที่เกี่ยวของ

ภาวะติดนิโคติน (nicotine dependence) เปน
โรครวมทีพ่ บไดบอ ยในผูป ว ยโรคจิตเภท (schizophrenia)
มีการศึกษาพบวาผูป ว ยจิตเภทสูบบุหรีร่ อ ยละ 70.0-80.0
และเริม่ สูบกอนมีอาการทางจิตครัง้ แรกหรือกอนไดรบั
การรักษาครัง้ แรก1 ผูป ว ยจิตเภททีไ่ ดรบั การรักษาแบบ
ผูปวยในพบความชุกของการสูบบุหรี่รอยละ 71.6
ซึ่งสูงกวาความชุกในกลุมประชากรทั่วไปถึงสามเทา2,3
โดยรอยละ 35.5 ของผูปวยจิตเภทสูบบุหรี่มากกวา
20 มวนตอวัน4 ในประเทศไทยพบความชุกของภาวะติด
นิโคตินในผูป ว ยจิตเภททีไ่ ดรบั การรักษาทีแ่ ผนกจิตเวช
โรงพยาบาลศิรริ าช รอยละ 16.9 ซึง่ สัมพันธกบั เพศชาย
การวางงาน และการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี5
ในผูปวยจิตเภทเรื้อรัง การสูบบุหรี่เปนปจจัย
เสี่ ย งอย า งหนึ่ ง ของการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
(cerebrovascular diseases)6 สัมพันธกับโรคระบบ
โลหิต (haemopoetic diseases) และโรคระบบทาง
เดินหายใจ (respiratory diseases)7 การสูบบุหรีอ่ ยาง
หนักยังทําใหอัตราตายในผูปวยจิตเภทสูงขึ้น8,9 โดยที่
การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิตในผูปวย
จิตเภทถึง 4.66 เทา10 นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังเพิ่ม
เมตาบอลิซึมของยาตานโรคจิต (antipsychotics)
บางชนิด เชน haloperidol, chlorpromazine,
olanzapine และ clozapine โดยเรงการทํางานของ
เอนไซม cytochrome P450 1A2 ซึ่งมีผลลดระดับยา
ตานโรคจิต อาจทําใหตอ งเพิม่ ขนาดยาในการรักษา8,11
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่
กับผูปวยจิตเภทเรื้อรังในไตหวันพบวา ผูปวยจิตเภท
ที่สูบบุหรี่มีอัตราการนอนโรงพยาบาล พฤติกรรมฆา
ตัวตาย ความเสี่ยงการฆาตัวตาย ผลขางเคียงจากยา
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ประวัตกิ ารรักษาดวยไฟฟา การสูบบุหรี่ การใชสารเสพติด
อื่น ๆ ในชวง 3 เดือนนี้ และยาตานโรคจิตที่ไดรับ
2. Positive and Negative Syndrome
Scale (PANSS) ฉบับภาษาไทย19 ใชประเมินความ
รุนแรงของอาการทางจิตในผูปวยจิตเภท แบงเปน
3 หัวขอหลัก ไดแก 1) positive scale ประกอบดวย
7 อาการ ไดแก อาการหลงผิด (delusions) ความคิด
สับสน (conceptual disorganization) อาการ
ประสาทหลอน (hallucinations) อาการตื่นเตน
กระวนกระวาย (excitement) ความคิดวาตนมีความ
สามารถเกินความเปนจริง (grandiosity) ความรูสึก
ระแวงวามีคนมุง ราย (suspiciousness/persecution)
และความรูสึกไมเปนมิตร (hostility) 2) negative
scale ประกอบดวย 7 อาการ ไดแก การแสดงอารมณ
นอยกวาปกติ (blunted affect) การแยกตัวทางอารมณ
(emotional withdraw) มนุษยสัมพันธบกพรอง
(poor rapport), อาการแยกตัวจากสังคม (passive/
apathetic social withdraw) มีปญหาในการใช
ความคิดนามธรรม (difficulty in abstract thinking)
กระแสการสนทนาขาดการตอเนือ่ งอยางราบรืน่ (lack
of spontaneity and lack of conversation) และ
การคิดอยางตายตัว (stereotyped thinking) และ
3) general psychopathology scale ประกอบดวย
อาการ 16 อาการ ไดแก ความกังวลเกี่ยวกับอาการ
ทางกาย (somatic concern) อาการวิตกกังวล (anxiety)
ความรูส กึ ผิด (guilt feeling) ความตึงเครียด (tension)
ท า ทางและการเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ (mannerism
and posturing) อาการซึมเศรา (depression) การ
เคลือ่ นไหวเชือ่ งชา (motor retardation) การไมรว มมือ
(uncooperativeness) เนื้ อ หาความคิ ด ผิ ด ปกติ
(unusual thought content) อาการไมรเู วลา สถานที่

การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาภาคตัดขวาง (cross
sectional study) ทําการศึกษา ณ แผนกผูปวยนอก
สถาบันกัลยาณราชนครินทร ระหวางเดือนธันวาคม
2561 ถึงมีนาคม 2562 เกณฑคัดเขา ไดแก ผูปวยที่ได
รับการวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท (schizophrenia)
โดยจิตแพทยตามเกณฑของ DSM 5 และมีอายุตั้งแต
18 ปขึ้นไป เกณฑคัดออก ไดแก ผูปวยมีโรครวม
ทางสมอง (neurological disorders) เชน ลมชัก
(epilepsy) โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease)
และผู  ป  ว ยได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคทางจิ ต เวชอื่ น ๆ
นอกจากโรคจิตเภทและโรคติดสารเสพติด (substance
use disorder)
สูตรที่ใชคํานวณขนาดกลุมตัวอยางในการ
ศึกษานี้ ไดแก
Z2(α/2)P(1-P)
n = _________
d2
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
Z2(α/2) = คาวิกฤตความเชื่อมั่นรอยละ 95.0
ซึ่งเทากับ 1.96
P = สัดสวนของผูปวยโรคจิตเภทที่สูบบุหรี่
พบรอยละ 16.95
d = คาความคลาดเคลื่อนที่จะพบโรค เทากับ
0.053 (คาความคลาดเคลื่อน 5.3%)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง (n) = 193 ราย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1. แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การมีอาชีพ ระยะเวลาที่ปวยเปน
โรคจิตเภท ประวัตกิ ารนอนโรงพยาบาลดวยโรคจิตเภท
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และบุคคล (disorientation) อาการสมาธิและความ
สนใจเสีย (poor attention) การตัดสินใจและการหยัง่ รู
ตนเองเสีย (lack of judgment and insight) การไม
สามารถควบคุม ตัดสินใจ หรือริเริม่ สิง่ ตาง ๆ ดวยตนเอง
(disturbance of violation) ความสามารถควบคุม
แรงผลักดันไมดี (poor impulse control) ความคิด
หมกมุน (preoccupation) และการหลีกเลี่ยงการเขา
สังคม (active social avoidance) โดยอาการแตละขอ
ให ค ะแนนตามความรุ น แรงดั ง นี้ 1 = ไม มี อ าการ
2 = มี อ าการขั้ น ตํ่ า สุ ด 3 = มี อ าการเล็ ก น อ ย
4 = มีอาการปานกลาง 5 = มีอาการคอนขางรุนแรง
6 = มีอาการรุนแรง 7 = มีอาการรุนแรงมาก ผูวิจัยทํา
inter-rater กับจิตแพทยที่ไดรับการอบรมการใช
เครือ่ งมือ โดยใชกลุม ตัวอยาง 30 ราย ไดคา สัมประสิทธิ์
โคเฮนแคปปา (Cohen’s kappa coefficient) เทากับ
0.82 ความสอดคล อ งอยู  ใ นระดั บ เกื อ บสมบู ร ณ
(almost perfect)20
3. Fagerstrom Test of Nicotine
Dependence (FTND) ฉบั บ ภาษาไทย 21 เป น
แบบสอบถามใชวัดระดับความรุนแรงของภาวะติด
นิ โ คติ น ในกลุ  ม ผู  ป  ว ยที่ ติ ด บุ ห รี่ ใ นช ว ง 3 เดื อ นนี้
ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ คะแนนรวม 10 คะแนน
แปลผลตามระดับคะแนน ดังนี้ 0-4 ติดนิโคตินตํ่ามาก
ถึงตํ่า 5 ติดนิโคตินปานกลาง 6-10 ติดนิโคตินสูงถึง
สูงมาก
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
หาความชุกของผูปวยจิตเภทที่มีภาวะติดนิโคติน และ
ระดับการติดนิโคตินในกลุมผูปวยจิตเภทที่สูบบุหรี่
ในชวง 3 เดือน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม
ที่ไมมีภาวะติดนิโคตินและกลุมที่มีภาวะติดนิโคติน
กับขอมูลทัว่ ไป ไดแก เพศ ระดับการศึกษา การมีอาชีพ

การนอนโรงพยาบาลดวยโรคจิตเภท การรักษาดวย
ไฟฟ า การใช ส ารเสพติ ด และข อ มู ล การได รั บ ยา
ได แ ก การได รั บ ยาต า นโรคจิ ต กลุ  ม เก า (typical
antipsychotics) การไดรบั ยา clozapine และการได
รับยาตานโรคจิตกลุม ใหม (atypical antipsychotics)
ไมรวม clozapine ดวย Chi-square และวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ไมมีภาวะติดนิโคตินและ
กลุมที่มีภาวะติดนิโคตินกับอายุดวย unpaired t-test
สวนระยะเวลาทีม่ อี าการทางจิต ขนาดยาตานโรคจิตที่
ไดรับเทียบกับ chlorpromazine equivalence22
(มิลลิกรัมตอวัน) และระดับความรุนแรงของอาการทาง
จิตดวย Mann-Whitney U test จากนั้นนําปจจัยที่มี
นัยสําคัญทางสถิตแิ ละปจจัยทีส่ นใจ ไดแก ระดับความ
รุนแรงของอาการทางจิต อายุ การศึกษา การมีอาชีพ
การใชสารเสพติด การไดรับยาตานโรคจิตกลุมตาง ๆ
มาวิเคราะหพหุตัวแปร (multivariate analysis)
เพื่อหาความสัมพันธ และ odds ratio โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value ≤ 0.05
งานวิจยั นีไ้ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย สถาบันกัลยาณราชนครินทร
(COA No. 5-2562) อาสาสมัครที่เขารวมโครงการ
ไดรับการอธิบายวัตถุประสงค และวิธีการเก็บขอมูล
อาสาสมัครทีเ่ ขารวมโครงการไดลงนามยินยอมเขารวม
การศึกษาทุกราย

ผล
ผูปวยจิตเภททั้งหมด 193 ราย แบงเปน
เพศชาย 120 ราย (รอยละ 62.6) และเพศหญิง 73 ราย
(รอยละ 37.8) คามัธยฐานของขนาดยาตานโรคจิตทีไ่ ด
รับเทียบกับ chlorpromazine equivalence เทากับ
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600 มิลลิกรัมตอวัน (IQR 322.5, 1325.0) ผูป ว ย 114 ราย
(รอยละ 59.1) ไมเคยสูบบุหรี่ ผูปวย 13 ราย (รอยละ
6.7) เคยสูบบุหรี่ แตไมสูบในชวง 3 เดือนนี้ ผูปวยที่สูบ
บุหรี่ในชวง 3 เดือนนี้และมีภาวะติดนิโคติน 66 ราย
หรือเทากับรอยละ 34.2 (95% CI 27.54-41.36)
แยกเป น ความชุ ก ในเพศชายร อ ยละ 54.2 (95%
CI 44.83-63.30) และในเพศหญิงรอยละ 1.4 (95%
CI 0.03-7.40) คามัธยฐานของระยะเวลาที่สูบบุหรี่
เทากับ 16.5 ป (IQR 8.0, 25.3) จํานวนมวนที่สูบเฉลี่ย
14.64 มวนตอวัน (SD=8.58 นอยที่สุด 1 มวนตอวัน
และมากที่สุด 40 มวนตอวัน) สูบกอนมีอาการทางจิต
48 ราย (รอยละ 24.9) สูบหลังมีอาการทางจิต 18 ราย
(รอยละ 9.3) กลุมผูปวยที่มีภาวะติดนิโคตินมีคะแนน
ความรุนแรงของการติดนิโคติน (FTND) เฉลี่ย 4.53
(SD=2.08) แบงเปนกลุม ทีม่ ภี าวะติดนิโคตินตํา่ มากถึงตํา่
32 ราย (รอยละ 48.5) กลุม ทีม่ ภี าวะติดนิโคตินปานกลาง
9 ราย (รอยละ 13.6) และกลุมที่มีภาวะติดนิโคตินสูง
ถึงสูงมาก 25 ราย (รอยละ 37.9)

graipaspong n

กลุม ทีม่ ภี าวะติดนิโคตินสวนใหญเปนเพศชาย
65 ราย (รอยละ 98.5) มีอายุเฉลีย่ 40.73 ป (SD=10.65)
ซึง่ นอยกวากลุม ทีไ่ มมภี าวะติดนิโคตินทีม่ อี ายุเฉลีย่ 46 ป
(SD=10.85) กลุมที่มีภาวะติดนิโคตินเปนผูปวยที่มี
อาชีพ 36 ราย (รอยละ 54.5) ใชสารเสพติดอื่น ๆ ใน
ชวง 3 เดือนนี้ 4 ราย (รอยละ 6.1) ไดแก สุรา 2 ราย ยาบา
1 ราย และกัญชา 1 ราย สวนกลุม ทีไ่ มมภี าวะติดนิโคติน
ใชสารเสพติด 1 ราย (รอยละ 0.8) คือ ดื่มสุรา และ
ยังพบวากลุม ทีไ่ มมภี าวะติดนิโคตินไดรบั ยาตานโรคจิต
กลุมใหม (ไมรวม clozapine) มีจํานวน 60 ราย
(รอยละ 47.2) มากกวากลุมที่มีภาวะติดนิโคตินอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวนระยะเวลาที่มีอาการทางจิต
การนอนโรงพยาบาลดวยโรคจิตเภท การรักษาดวย
ไฟฟา ขนาดของยาตานโรคจิตทีไ่ ดรบั การไดรบั ยาตาน
โรคจิตกลุมเกา และการไดรับ clozapine ไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้งสองกลุม
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิกของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป และ
ลักษณะทางคลินิก
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ*
ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
การมีอาชีพ
ไมมี
มี

ไมมีภาวะติดนิโคติน มีภาวะติดนิโคติน
(n=127)
(n=66)

p-value Odds ratio 95% CI

55 (43.3%)
72 (56.7%)
46 (10.85)

65 (98.5%)
1 (1.5%)
40.73 (10.65)

< 0.01

85.09

100 (78.7%)
27 (21.3%)

61 (92.4%)
5 (7.6%)

< 0.01
0.01

0.30

75 (59.1%)
52 (40.9%)

30 (45.4%)
36 (54.5%)

0.05

1.73
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0.11-0.83
0.95-3.15

ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผูปวยจิตเภท

ณัฐ ไกรภัสสรพงษ

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิกของกลุมตัวอยาง (ตอ)
ขอมูลทั่วไป และ
ไมมีภาวะติดนิโคติน มีภาวะติดนิโคติน
p-value Odds ratio
ลักษณะทางคลินิก
(n=127)
(n=66)
13 (7, 21)
13.5 (8, 19.25)
0.88
ระยะเวลาทีม่ อี าการทางจิต (ป)**
0.38
1.19
การนอนโรงพยาบาลดวย
โรคจิตเภท
1.05
37 (29.1%)
17 (25.8%)
0.52
ไมเคย
90 (70.9%)
49 (74.2%)
เคย
การรักษาดวยไฟฟา
< 0.05
8.13
103 (81.1%)
53 (80.3%)
ไมเคย
24 (18.9%)
13 (19.7%)
เคย
การใชสารเสพติดอื่น
0.08
126 (99.2%)
62 (93.9%)
ไมใช
0.25
1 (0.8%)
4 (6.1%)
ใช
1.37
525 (320, 900) 645 (392.5, 1200)
ขนาดยาตานโรคจิต***
(มิลลิกรัมตอวัน)**
1.37
0.23
การไดรับยากลุมเกา
32 (25.2%)
13 (19.7%)
ไมได
95 (74.8%)
53 (80.3%)
ได
0.49
< 0.05
การไดรับ clozapine
98 (77.2%)
47 (71.2%)
ไมได
29 (22.8%)
19 (28.8%)
ได
การไดรับยากลุมใหม
(ไมรวม clozapine)
ไมได
67 (52.8%)
46 (69.7%)
ได
60 (47.2%)
20 (30.3%)

95% CI
0.61-2.32
0.50-2.23
0.89-74.27

0.66-2.84
0.70-2.68
0.26-0.91

*Mean (SD), **Median (IQR), ***Chlorpromazine equivalence

ระดับความรุนแรงของอาการทางจิตประเมิน
โดยใช PANSS scores พบวา กลุมที่มีภาวะติดนิโคติน
มีคะแนนความรุนแรงของอาการทางจิตสูงกวากลุมที่

ไมมภี าวะติดนิโคติน ทัง้ ใน positive score, negative
score, general psychopathology score และ total
score อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของอาการทางจิต (PANSS score)
PANSS score
positive score*
negative score*
general psychopathology score*
Total score*

ไมมีภาวะติดนิโคติน
(n=127)
7 (7, 9)
7 (7, 10)
18 (16, 22)
33 (30, 40)

มีภาวะติดนิโคติน
(n=66)
11.5 (7, 16)
11 (8, 19)
27 (22.5, 33)
49.5 (42.75, 65.25)

p-value
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01

*Median, IQR

เมื่อนําตัวแปรที่มีความสัมพันธกับภาวะติด
นิโคตินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรที่สนใจ
ไดแก PANSS total score อายุ ระดับการศึกษา การมี
อาชีพ การใชสารเสพติด การไดรบั ยากลุม เกา การไดรบั
clozapine และการได รั บ ยากลุ  ม ใหม อ่ื น ๆ มา
วิเคราะหถดถอยแบบพหุนาม พบวา PANSS total
score อายุ การมีอาชีพ และการไดรบั ยากลุม ใหมอนื่ ๆ
มีความสัมพันธกบั ภาวะติดนิโคตินอยางมีนยั สําคัญทาง

สถิติ โดย PANSS total score ทีม่ ากขึน้ ทุก 10 คะแนน
เพิ่มความเสี่ยง 2.60 เทา (95% CI 1.87-3.63) อายุ
ที่มากขึ้นทุก 10 ป มีความเสี่ยงนอยลง 1.69 เทา
(95% CI 1.12-2.56) สวนการไมไดรับยาตานโรคจิต
กลุมใหมที่ไมรวม clozapine เพิ่มความเสี่ยง 4 เทา
(95% CI 1.54-12.50) และการมีอาชีพเพิ่มความเสี่ยง
5.11 เทา (95% CI 2.11-13.26) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอภาวะติดนิโคตินในผูปวยจิตเภทเมื่อวิเคราะหพหุตัวแปร
ปจจัย
PANSS total score (10 คะแนน)
อายุ (10 ป)
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
การมีอาชีพ
การใชสารเสพติด
การไดรับยากลุมเกา
การไดรับ clozapine
การไดรับยากลุมใหม (ไมรวม clozapine)

Adjusted OR
2.60
0.59
0.43
5.11
1.52
1.03
0.63
0.25
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95% CI
1.87-3.63
0.39-0.89
0.12-1.50
2.11-12.36
0.13-17.19
0.35-3.04
0.24-1.68
0.08-0.65

p-value
<0.01
0.01
0.19
<0.01
0.74
0.95
0.36
<0.01

ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผูปวยจิตเภท
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วิจารณ

อยางมีนัยสําคัญในทุกหัวขอยอยของแบบประเมิน
ทั้งนี้อาจเกิดจากผูปวยจิตเภทใชนิโคตินเปน selfmedication15,23 เนือ่ งจากพยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
โรคจิตเภทที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
สื่อประสาท ไดแก มีการเพิ่มขึ้นของ dopamine
ที่ subcortex สงผลใหเกิดอาการดานบวก แตลดลง
ที่ prefrontal cortex ทําใหเกิดอาการดานลบและ
cognitive symptoms นอกจากนีย้ งั มีผลลด glutamate
และ acetylcholine แต เ พิ่ ม GABA ซึ่ ง มี ผ ลต อ
NMDA receptor ทําใหเกิด cognitive symptoms
สวนประสาทชีววิทยาของนิโคตินจะสงผลในทางตรงขาม
คือ เพิ่ม dopamine ที่ prefrontal cortex รวมทั้ง
เพิ่ม glutamate และ acetylcholine แตลด GABA11
มีผลตออาการดานลบและ cognitive symptoms
ซึ่ ง อยู  ใ น negative score และ general
psychopathology score นอกจากนี้ ผูปวยจิตเภท
มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง auditory sensory gating
ซึ่งถูกควบคุมโดย alpha-7 nicotinic receptor บน
chromosome 15q14 สงผลใหผูปวยมีอาการหูแวว
ซึง่ เปนอาการดานบวก โดยนิโคตินจะชวยลดความผิดปกติ
ดังกลาว1,24-26 ดังนั้น ผูปวยที่มีระดับความรุนแรงของ
อาการทางจิต จึงมีแนวโนมสูบบุหรี่และมีภาวะติด
นิโคตินมากกวากลุมที่ไมมีภาวะติดนิโคติน
การไดรับยาตานโรคจิตพบวา ขนาดของยา
ตานโรคจิตที่ไดรับตอวันเทียบเปน chlorpromazine
equivalence พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้งสองกลุม สอดคลองกับ
การศึกษาในสกอตแลนด มาเลเซีย และจีน27 การศึกษานี้
พบวา การไดรับยาตานโรคจิตกลุมเกา และการไดรับ
clozapine ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตกตางจากการศึกษากอนหนาบางการศึกษา

การศึกษานี้พบความชุกของผูปวยจิตเภทที่
สูบบุหรี่และมีภาวะติดนิโคตินเทากับ รอยละ 34.2
ตํ่ากวาความชุกผูปวยจิตเภทที่สูบบุหรี่ในไตหวันอยูที่
รอยละ 65.012 สกอตแลนดอยูที่รอยละ 53.415 และ
มาเลเซียอยูที่รอยละ 38.116 อาจมีที่มาจากความชุก
ของภาวะติดนิโคตินในประชากรทั่วไปที่แตกตางกัน
ในแตละประเทศ แตสูงกวาความชุกของผูปวยจิตเภท
ที่มารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกและหอผูปวยใน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราชที่รอยละ
16.95 อาจมีที่มาจากบริบททางสังคม วัฒนธรรมและ
ลักษณะกลุมประชากรที่เขาถึงบริการที่แตกตางกัน
ทัง้ นี้ พบวาเพศชายมีภาวะติดนิโคตินมากกวาเพศหญิง
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา4,5,12,15,16 สวนปจจัย
อืน่ ๆ ไดแก อายุ พบวาอายุทมี่ ากขึน้ เปนปจจัยปกปอง
ของภาวะติ ด นิ โ คติ น สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาใน
สกอตแลนด15 คาดวานาจะเกิดจากการไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ระหวางการ
รักษา ทําใหมีภาวะติดนิโคตินนอยกวากลุมตัวอยาง
ทีอ่ ายุนอ ย สวนการมีอาชีพเปนปจจัยเสีย่ ง ซึง่ ตางจาก
การศึกษากอนหนาทีพ่ บวาการวางงานเปนปจจัยเสีย่ ง5
อาจต อ งทํ า การศึ ก ษาต อ ไปถึ ง ลั ก ษณะอาชี พ และ
การจางงาน ซึ่งอาจพบความชุกของภาวะติดนิโคติน
ที่แตกตางกัน หรือเปนไปไดวาเมื่อมีอาชีพ อาจทําให
ผูปวยสามารถเขาถึงบุหรี่ไดมากขึ้น
ระดับความรุนแรงของอาการทางจิตในผูป ว ย
จิตเภท ซึ่งประเมินโดย PANSS พบวา กลุมที่มีภาวะ
ติดนิโคตินมีระดับความรุนแรงที่มีมากกวากลุมที่ไมมี
ภาวะติดนิโคติน ทั้งใน positive score, negative
score, general psychopathology score และ total
score การศึกษานี้เปนการศึกษาที่พบความแตกตาง
วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 2562;27(3):171-182.
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สรุป

ซึ่งพบวาผูปวยที่ไดรับ clozapine จะสูบบุหรี่ตํ่ากวา
กลุม ทีไ่ ดรบั ยาตานโรคจิตอืน่ 28-30 สวนการไดรบั ยาตาน
โรคจิตกลุมใหมอื่น ๆ นอกจาก clozapine พบวาเปน
ปจจัยปกปองสําหรับภาวะติดนิโคติน อาจอธิบายได
จากยาตานโรคจิตกลุมใหมมีกลไกการออกฤทธิ์เปน
dopamine-serotonin antagonist มี ผ ลเพิ่ ม
dopamine ที่ prefrontal cortex ซึ่งเปนกลไกเดียว
กับการออกฤทธิข์ องนิโคติน ทัง้ นีม้ กี ารศึกษากอนหนา
พบวาการไดรบั ยาตานโรคจิตกลุม ใหมมผี ลลดและหยุด
การสูบบุหรี31,32
่
ขอจํากัดของการศึกษานี้ คือ เปนการศึกษา
ภาคตัดขวาง สามารถบอกความสัมพันธกับปจจัย
ตาง ๆ ได แตไมสามารถสรุปไดวาปจจัยใดเปนเหตุ
ปจจัยใดเปนผล รวมทัง้ ไมสามารถนําเพศมาเปนปจจัย
วิเคราะหแบบพหุตวั แปรได เนือ่ งจากกลุม ทีม่ ภี าวะติด
นิโคตินมีเพศหญิงเพียง 1 ราย (รอยละ 1.5)
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาความชุ ก ของ
ภาวะติดนิโคตินในผูปวยจิตเภท ณ แผนกผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลจิตเวช ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะติดนิโคตินกับระดับความรุนแรงของอาการทาง
จิตในโรคจิตเภท โดยใชแบบประเมิน PANSS และ
FTND ซึ่งไดรับการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
รวมทั้งศึกษาปจจัยที่อาจเกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
ไดรับยาตานโรคจิตกลุมใหม (ไมรวม clozapine)
ซึ่งอาจเปนแนวทางในการประเมินภาวะติดนิโคติน
ในผู  ป  ว ยจิ ต เภทที่ แ ผนกผู  ป  ว ยนอก และการให
การรักษาดวยยาตอ

ความชุกของภาวะติดนิโคตินในผูปวยจิตเภท
ณ แผนกผูปวยนอก สถาบันกัลยาณราชนครินทร
เทากับรอยละ 34.2 กลุมที่มีภาวะติดนิโคตินมีระดับ
ความรุนแรงของอาการทางจิตทีส่ งู กวากลุม ทีไ่ มมภี าวะ
ติดนิโคติน ปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ตอภาวะติดนิโคตินใน
ผูปวยจิตเภท ไดแก อายุที่นอยกวา การมีอาชีพ และ
การไมไดรบั ยาตานโรคจิตกลุม ใหม (ไมรวม clozapine)
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ความรูเดิม: ผูปวยโรคจิตเภทมีภาวะติดนิโคติน
เปนโรครวมที่พบไดบอย
ความรูใ หม: ผูป ว ยโรคจิตเภทมากกวาหนึง่ ในสาม
พบภาวะติดนิโคตินรวมดวย โดยมีปจจัยเสี่ยง
ไดแก ระดับความรุนแรงของอาการทางจิต อายุที่
นอยกวา การมีอาชีพ และการไมไดรับยาตาน
โรคจิตกลุมใหม (ไมรวม clozapine)
ประโยชนที่จะนําไปใช: ผูปวยจิตเภทที่มีปจจัย
เสี่ ย งดั ง กล า วควรได รั บ การเฝ า ระวั ง ภาวะติ ด
นิโคตินใน และการรักษาดวยยาตานโรคจิตกลุม
ใหม (ไมรวม clozapine) อาจเปนตัวเลือกหนึ่ง
เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
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