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บทที่ 1 ทำควำมรู้จัก
บุ หรี่-ยำสูบ
ธนภูมิ เขียวชอุ ่ม

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1. ผู ้เรียนทรำบและเข้ำใจในนิยำมของผลิตภัณฑ์ยำสูบและสำมำรถระบุ ชนิดของผลิตภัณฑ์ได้
2. ผู ้เรียนสำมำรถจำแนกและทรำบวิธีกำรใช้ บุหรี่ชนิดต่ำง ๆ เพื่อเป็นควำมรู้พืน้ ฐำนในกำรให้คำปรึกษำ

บุ หรี่
คนไทยมักจะคิดถึงภำพของบุ หรี่มวนจำกโรงงำน บุ หรี่มวนเอง ยำเส้น ยำฉุน ซิ ก้ำร์ และบุ หรี่
ไฟฟ้ ำ ซึ่ งผลิตภัณฑ์เหล่ำนีม้ ีลักษณะเด่นคือเมื่อใช้ หรือจุ ดไฟแล้วจะมีควันให้ผู้ใช้ สูบ
อย่ำงไรก็ตำม คำว่ำบุ หรี่นนั ้ ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีทำให้คนเสพติดนิโคตินได้เช่ น
บุ หรี่ไร้ควัน อมยิม้ ผสมนิโคติน ดังนัน้ จึงมีกำรใช้ คำว่ำผลิตภัณฑ์ยำสูบเพื่อให้ครอบคลุมมำกขึน้ ซึ่ งทัง้
พ.ร.บ.ยำสูบของประเทศไทยหรือองค์กำรอนำมัยโลกมีมีกำรให้ควำมหมำยของผลิตภัณฑ์ยำสูบว่ำหมำยถึง
ผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบแล้วนำมำใช้ กับ
ร่ำงกำยคนไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดก็ตำมเช่ น สูบ อม เคีย้ ว ทำ กิน

ยำสูบ
ยำสูบ เป็น พืชในตระกูล Solanaceae มีจุดเด่นคือ
สำมำรถสร้ำงนิโคตินได้ โดย Nicotiana tabacum L. คือสำย
พันธุ ์ของยำสูบที่นิยมปลูกเพื่ออุ ตสำหกรรม
สำยพันธุ ์ย่อย
ของยำสูบที่เป็นที่เป็นที่รู้จักคือ พันธุ ์เวอร์ยิเนีย (Virginia) ใบ
ยำบ่มไอร้อนที่มีนิโคตินปำนกลำง พันธุ ์เบอร์เลย์ (Burley) ใบ
ยำบ่มอำกำศซึ่ งมีนิโคตินสูง และ พันธุ ์เตอร์กิซ (Turkish) ใบยำ
บ่มแสงแดดมีปริมำณสำรหอมระเหยสูง

ข้อมู ลเกี่ยวกับกำรสูบ บุ หรี่
บุ หรี่ 1 ตัว สูบได้ 8-16 ครัง้ เฉลี่ย 11 ครัง้
ระยะเวลำที่เว้นระหว่ำงกำรสูบแต่ละครัง้ 8-64 วินำที เฉลี่ย 34 วินำที
กำรสูบ 1 สูบ ใช้ เวลำ 1-2.4 วินำที เฉลี่ย 1.8 วินำที

ปริมำณที่สูบเฉลี่ยครัง้ ละ 21-66 มิลลิลิตร เฉลี่ย 43 มิลลิลิตร

6

นิยำมตำม พ.ร.บ ยำสูบ พ.ศ.2560 1

“ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ”

หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีส่วนประกอบของใบยำสูบหรือพืชนิโคเทียนำทำ
แบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มี
สำรนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่ งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เป่ ำ
หรือพ่นเข้ำไปในปำกหรือจมู ก
ทำ
หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็น
เช่ นเดียวกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ

“เสพติดผลิตภัณฑ์ยำสูบ”

หมำยควำมว่ำ ภำวะที่ร่ำงกำยต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นประจำ และตก
อยู ่ในสภำพที่จำเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ

“สูบบุ หรี่”

หมำยควำมถึง กำรกระทำใดๆ ซึ่ งมีผลทำให้เกิดควันหรือไอระเหยจำก
ผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือกำรครอบครองผลิตภัณฑ์ยำสูบขณะเกิดควันหรือไอ

นิยำมตำมองค์กำรอนำมัยโลก 2 (World Health Organization; WHO)

“ผลิตภัณฑ์ย ำสูบ
(Tobacco products)”

หมำยถึงผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมที่ผลิตจำกใบยำสูบหรือส่วนของต้นยำสูบเพื่อใช้
ในกำรสูบ อม ดูด เคีย้ ว หรือสูดเข้ำทำงจมู ก หรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมที่มี
นิโคตินเป็นส่วนประกอบ “Tobacco products are products made entirely or partly of leaf tobacco as raw material, which are intended to be smoked, sucked, chewed or snuffed. All contain the
highly addictive psychoactive ingredient, nicotine

นิโคติน
นิโคติน (Nicotine) เป็นสำรกลุ่ม alkaloid ไม่มีสี มีรสชำติขม นิโคตินสำมำรดูดซึ มเข้ำสู่ร่ำงกำยได้5 ทัง้
ทำงกำรหำยใจ กิน หรือแม้กระทัง่ ผ่ำนทำงผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ยำสูบจึงมีควำมหลำกหลำยในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ ที่ใช้ มำแบบดัง้ เดิมเช่ น บุ หรี่มวนเอง ยำนัตถุ์ บุ หรี่มวนโรงงำนแบบมีก้นกรอง นอกจำกนีย้ ังมี
ผลิตภัณฑ์อื่นที่นิยมมำกขึน้ หลังมีกำรรณรงค์ให้ลดหรือเลิกสูบบุ หรี่แบบมวนเนื่องจำกมีสำรพิษและอันตรำยจำก
กำรเผำไหม้ เช่ น บุ หรี่ไฟฟ้ ำ ซึ่ งผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ ำส่วนหนึ่งพัฒนำโดยบริษัทยำสูบที่หวังเป้ ำหมำยคือกำรให้คน

ได้รับนิโคตินซึ่ งเป็นสำรเสพติด โดยมีกลยุ ทธ์กำรอ้ำงควำมปลอดภัยที่มำกขึน้ จำกกำรไม่มีกำรเผำไหม้เกิดขึน้
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ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสูบ
World lung foundation6 แบ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็น 3 กลุ่ม ตำมข้อมู ลควำมปลอดภัยของบุ หรี่คือ
1. กลุ่มที่ข้อมู ลชัดเจนว่ำเป็นอันตรำย


บุ หรี่ท่ตี ้องใช้ กำรเผำไหม้ (combusted tobacco) เช่ น บุ หรี่มวน ซิ ก้ำร์ ไปป์ ควันจำกบุ หรี่

ประเภทนีเ้ กิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้โดยตรง ซึ่ งควันที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของใบยำสูบรวมถึงสำรเคมีอื่นๆ
ในใบยำสูบนัน้ ประกอบไปด้วยสำรพิษและสำรก่อมะเร็ง บุ หรี่ท่ีมีกำรยืนยันถึงอันตรำยอย่ำงชัดเจน


บำรำกู่ หรือ water pipes



บุ หรี่ไร้ควัน (smokeless tobacco) ยกเว้น สนูส

2. กลุ่มที่ข้อมู ลควำมปลอดภัยไม่ชดั เจน ได้แก่ บุ หรี่ไฟฟ้ ำ สนูส (snus )
3. กลุ่มที่ได้รับกำรรับรองทำงกำรแพทย์ให้สำมำรถใช้ เป็นยำเพื่อเลิกบุ หรี่


หมำกฝรัง่ นิโคติน (nicotine gum)

Dissolved tobacco product 14
ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดที่มีนิโคตินละลำยอยู ่ในผลิตภัณฑ์ จะนำใบยำสูบหรือนิโคตินมำเตรียมให้อยู ่ในรูปเม็ด
(tablet) แท่งอม(Sticks) ลูกอม(Lozenges, Orbs) หรือแผ่นแปะ(Strips) ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดนีจ้ ะค่อยๆ
ปลดปล่อยนิโคตินออกมำ กำรบรรจุ หีบห่อมักทำให้คล้ำยขนมเพื่อดึงดูดเด็กหรือวัยรุ ่น

ผลิตภัณฑ์ยำสูบไร้ควัน (smokeless tobacco)

11-13

ผลิตภัณฑ์จำกใบยำสูบที่ได้โดยไม่ต้องเผำ บำงชนิดมีกำรแต่งกลิน่ รส ซึ่ งผลิตภัณฑ์ชนิดนีม้ ีชื่อและวิธีกำรใช้
ที่หลำกหลำยตำมวิธีกำรใช้ เช่ น ใช้ ด้วยวิธีกำรเคีย้ ว (chewing tobacco; plug, twist, roll), หมำก (red tooth
powder), กำรนำผงยำสูบอมไว้บริเวณที่กระพุ ้งแก้มหรือเหงือก หรือนำยำสูบไปวำงไว้ใต้ลนิ ้ เพื่อให้นำ้ ลำยไหลผ่ำน
ยำสูบแล้วดูดกลืนนำ้ ลำยนัน้ (sucked tobacco; snus), สูดหรือยัดผงยำสูบเข้ำทำงรูจมู ก (nasal use; dry
snuff) ผลิตภัณฑ์ยำสูบไร้ควันนีม้ ีนิโคตินและสำรพิษจำกใบยำสูบ โดยสำรพิษที่พบมำกในผลิตภัณฑ์ยำสูบไร้
ควัน คือ nitrosamine13 ที่เกิดจำกกระบวนกำรเก็บรักษำใบยำสูบ nitrosamine เป็นสำรพิษที่สำมำรถก่อมะเร็งได้
โดยตรง เช่ น มะเร็งช่ องปำก
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บุ หรี่มวนเองหรือยำเส้น
ผู ้ใช้ จะนำยำเส้นมำมวนด้วยกระดำษ บุ หรี่ประเภทนีม้ ักไม่มีก้นกรอง รำคำถูกและใช้ กันอย่ำงแพร่หลำย
บุ หรี่โรงงำน (cigarette)
บุ หรี่โรงงำนคือบุ หรี่สำเร็จรูปพร้อมจุ ดไฟสูบที่ผลิตขึน้ ในระดับอุ ตสำหกรรม มีขนำดคงที่ บรรจุ ใบยำสูบ
ประมำณ 1 กรัม บุ หรี่โรงงำนผลิตจำกใบยำสูบหลำยชนิดที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำรหมัก ใบยำสูบจะถูกมวนด้วยกระดำษ
บุ หรี่ชนิดนีม้ ักมีก้นกรอง บุ หรี่ทวั่ ไปมักใช้ เวลำสูบน้อยกว่ำ 10 นำทีต่อมวน

ควำมสัน้ ยำวของมวนบุ หรี่สัมพันธ์กับควำมถี่ในกำรสูบบุ หรี่
ผู ้สูบบุ หรี่ท่มี วนสัน้ จะสูบถี่กว่ำผู ้สูบบุ หรี่ขนำดยำว
สำรเติมแต่งและส่วนประกอบในบุ หรี่โรงงำน
สำรเติมแต่ง (additives) และส่วนประกอบของบุ หรี่ (constituents)7 หมำยถึง สำรทุกชนิดที่ยังคงมีอยู ่
ในบุ หรี่ท่สี ำเร็จรูป เช่ น สำรที่ใช้ ในขัน้ ตอนกำรปลูก เก็บรักษำ และเตรียมใบยำสูบ กระบวนกำรผลิตบุ หรี่ รวมถึง
สำรในกระดำษมวนบุ หรี่ นำ้ หมึก ก้นกรองและกำว ทัง้ นีไ้ ม่นับรวมสำรภำยในใบยำสูบที่ต้นยำสูบสร้ำงเองโดย
ธรรมชำติ ส่วนประกอบในบุ หรี่นัน้ ส่วนใหญ่ตงั ้ ใจใส่โดยผู ้ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
สำรควบคุมควำมชืน้ (humectants) เช่ น propylene glycol, glycerol
 สำรแต่งกลิน
่ รส (flavorants) เช่ น menthol, vanilla
 สำรกลบรส (casing materials) เช่ น cocoa, licorice
 สำรอื่นๆ เช่ น สำรกระตุ้นรสชำติ สำรช่ วยติดไฟ สำรเพิ่มควำมยืดหยุ ่น สำรกันเสีย สำรเพิ่มกำร
เกำะติด สำรแต่งสี สำรถนอมใบยำสูบ รวมถึงยำฆ่ำแมลงและสำรเคมีท่ใี ช้ ในกำรปลูกและเก็บใบยำสูบ
แล้วยังตกค้ำงมำเป็นบุ หรี่
จำกรำยงำนของ 5 บริษัทผู ้ผลิตบุ หรี่ พบว่ำมีส่วนประกอบในบุ หรี่รวมกัน 599 ชนิด8 ซึ่ ง U.S. FDA จัด
ให้ 93 ชนิดจำกทัง้ หมดเป็นสำรที่อันตรำยต่อสุขภำพ (harmful and potentially harmful constituents;
HPHCs)9 โดยมีคุณสมบัติเป็นสำรก่อมะเร็ง (carcinogen; CA) สำรพิษต่อระบบทำงเดินหำยใจ (respiratory toxicant; RT) สำรพิษต่อระบบไหลเวียนโลหิต (cardiovascular toxicant; CT) สำรพิษต่อระบบสืบพันธุ ์หรือกำร
เจริญเติบโต (reproductive or developmental toxicant; RDT) หรือเป็นสำรเสพติด (addictive; AD) ซึ่ งใน
ควันบุ หรี่จะตรวจพบสำรพิษมำกกว่ำในมวนบุ หรี่ เนื่องจำกสำรเคมีต่ำงๆ ในมวลบุ หรี่หลำยชนิดสำมำรถสลำยตัว
จำกควำมร้อน (pyrolysis) จำกกำรเผำไหม้ กลำยไปเป็นสำรพิษต่ำงๆ
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ไปป์ (pipe tobacco)
ไปป์ คือเครื่องมือสำหรับสูบยำสูบ ส่วนประกอบของ ได้แก่ ส่วนสำหรับรรจุ ยำสูบ (bowl) ซึ่ งจะต่อกับก้ำน
(shank) ที่มีรูเป็นแกนกลำง ยำวจนถึงส่วนปลำยสำหรับดูดควัน (mouthpiece) วัสดุท่ใี ช้ ทำไปป์ เช่ น ไม้เนือ้ แข็ง
(briar wood), หิน (meerschaum, magnesium silicate), เซรำมิกหรือดินเผำ (clay, porcelain), โลหะ, แก้ว

ซิ ก้ำ ร์
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ซิ ก้ำร์ทำจำกใบยำสูบทัง้ ใบ นำมำม้วนเป็นมวนทรงกระบอกโดยไม่มีกำรตัดสับซอยใบยำสูบ ไม่ใช้ กระดำษมวน
เหมือนบุ หรี่โรงงำนและยำเส้น ใบยำสูบที่ใช้ อำจผ่ำนกำรตำกอำกำศหรือหมักมำก่อน ซิ ก้ำร์มีขนำดตัง้ แต่ขนำดเล็กมี
ใบยำสูบเพียง 1 กรัม จนถึงขนำดใหญ่ท่มี ีใบยำสูบหนัก 20 กรัม โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ขนำด คือ
Large cigars: ซิ ก้ำร์ขนำดใหญ่ ควำมยำวประมำณ 7 นิว้ มีใบยำสูบ 5-20 กรัม ใช้เวลำในกำรสูบประมำณ 1-2
ชัว่ โมง ซิ กำร์ขนำดใหญ่บำงรุ ่นมีปริมำณใบยำสูบในซิ ก้ำร์ 1 ตัว เท่ำกับบุ หรี่โรงงำน 20 มวน
Cigarillos:

ซิ ก้ำร์ขนำดเล็กแต่ใหญ่กว่ำบุ หรี่โรงงำน บรรจุ ใบยำสูบประมำณ 3 กรัม

Little cigars: ซิ ก้ำร์ขนำดเล็ก มักมีขนำดเล็กเท่ำบุ หรี่โรงงำนและบรรจุ ขำยเป็นซอง บรรจุ ใบยำสูบประมำณ 1 กรัม
บำงรุ ่นมีก้นกรอง

บำรำกู่ (water pipes)
บำรำกู่มีชื่อเรียกหลำกหลำย เช่ น hookahs, narjila, shisha, argihle มี
ต้นกำเนิดมำจำกประเทศอินเดีย แอฟริกำ และกลุ่มประเทศทำงตะวันออกกลำง
ตัวยำสูบสำหรับบำรำกู่นัน้ มักมีกำรแต่งกลิน่ รสเพื่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินใน
กำรสูบมำกขึน้
บำรำกู่ประกอบไปด้วยสำมส่วนหลักคือ ส่วนบนสุดคือถ้วย
สำหรับใส่ใบยำสูบ (bowl) ส่วนตัวบำรำกู่ (body) และโถนำ้ เป็นฐำนของบำรำกู่
(water chamber) กลไกกำรทำงำนคือนำยำสูบใส่ในส่วนถ้วยจำกนัน้ ให้ควำม
ร้อนกับยำสูบ นิยมใช้ควำมร้อนจำกถ่ำนหิน เมื่อใบยำสูบได้รับควำมร้อนจนเกิด
กำรเผำไหม้อย่ำงช้ ำๆ จะเกิดควันขึน้

ภำพที่ 1 บำรำกู่

ควันนัน้ จะส่งผ่ำนจำกถ้วยด้ำนบนผ่ำน body ลงมำสู่ water chamber ซึ่ งควันจะผ่ำนนำ้ เพื่อลดอุ ณหภูมิ
ของควันลงและกักเก็บควันไว้ ในส่วนนีจ้ ะมีรูเปิ ดต่อกับสำยดูดควัน (hose) สำหรับเสพควัน ควันจำกบำรำกู่มี
ลักษณะพิเศษคือสูบได้ง่ำย แม้กระทัง่ ผู ้สูบหน้ำใหม่ยังสำมำรถสูดควันเข้ำปอดแบบลึกๆ ได้ เนื่องจำกเป็นควันเย็นที่
ผ่ำนนำ้ มำแล้วรวมถึงมีกำรแต่งกลิ่นรส บำรำกู่มักถูกเข้ำใจผิดว่ำปลอดภัย แต่อย่ำงไรก็ตำมบำรำกู่มีควำมสัมพันธ์
กับกำรเกิดมะเร็งริมฝี ปำก ช่ องปำก หลอดอำหำรและปอด
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บุ หรี่ไฟฟ้ ำ (electronic cigarettes)
อุ ปกรณ์ท่ใี ช้ พลังงำนไฟฟ้ ำในกำรให้ควำมร้อนกับสำรละลำยจนเกิดเป็นไอระเหยหรือควัน เพื่อนำเข้ำสู่
ร่ำงกำยด้วยกำรสูด (inhalable aerosol) ลักษณะเด่นของบุ หรี่ไฟฟ้ ำคือสำมำรถสร้ำงควันได้โดยไม่เกิด
กระบวนกำรเผำไหม้(combustion) เหมือนบุ หรี่มวนแบบดัง้ เดิม บุ หรี่ไฟฟ้ ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็นหลำยประเภท
ตำมกำรพัฒนำ โดยบุ หรี่ไฟฟ้ ำรุ ่นที่ 1 นัน้ จะมีลักษณะภำยนอกคล้ำยบุ หรี่มวน ใช้ แล้วทิง้ หลังจำกนัน้ มีกำร
พัฒนำเป็นบุ หรี่ไฟฟ้ ำรุ ่นใหม่ๆ เช่ น รุ ่นที่ 2 และ 3 สำมำรถให้กำลังไฟฟ้ ำได้สูงมำกขึน้ ทำให้สร้ำงควันได้ใน
ปริมำณที่มำกขึน้ สำมำรถเติมนำ้ ยำได้ บำงรุ ่นสำมำรถปรับปริมำณควันที่สร้ำงได้ด้วย บุ หรี่ไฟฟ้ ำยังสำมำรถ
แบ่งประเภทตำมส่วนประกอบของนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำได้ คือ บุ หรี่ไฟฟ้ ำชนิดที่มีนิโคติน (Electronic Nicotine delivery system; ENDs) และบุ หรี่ไฟฟ้ ำชนิดที่ไม่มีนิโคติน (Electronic Non-nicotine delivery system;
9. U.S. FDA. Harmful and Potentially Harmful Constituents in
Tobacco Products and Tobacco Smoke: Established List.
1. พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560.[Internet].
[Internet]. [cited 2017 Dec]. Available at https://
[cited 2017 Dec]. Available from: http://
www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/27.PDF
RulesRegulationsGuidance/ucm297786.htm
2. World health organization. Tobacco [Internet]. [cited 2017 10. National cancer institute. Cigar smoking and cancer
[Internet]. [cited 2017 Dec]. Available from: https://
Dec]. Available from: http://www.who.int/topics/tobacco/en/
www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/
3. โรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง. ยำสูบกับกำรค้นพบ [Internet].
tobacco/cigars-fact-sheet
[cited 2017 Dec]. Available from: http://
11. National cancer institute. What is smokeless tobacco.
www.thaitobacco.or.th/th/2015/01/006812.html
[Internet]. [cited 2017 Dec]. Available from: https://
4. วิภำวรรณ กิติวัชระเจริญ. ยำสูบพืชเศรษฐกิจของไทย [Internet].
www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/
กรมวิชำกำรเกษตร. [cited 2017 Dec]. Available from: http://
tobacco/smokeless-fact-sheet#q1
aglib.doa.go.th/lib/images/Downloads/2551/EB00010.pdf
12. World Health Organization. IARC Monographs on the Eval5. Benowitz N.L., Hukkanen J., Jacob P. (2009) Nicotine
uation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 89:
Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers. In: HenSmokeless Tobacco and Some Tobacco-Specific Nningfield J.E., London E.D., Pogun S. (eds) Nicotine PsychoNitrosamines . Lyon (France): World Health Organization,
pharmacology. Handbook of Experimental Pharmacology,
International Agency for Research on Cancer, 2007
vol 192. Springer, Berlin, Heidelberg
[accessed 2016 Dec 8].
6. American cancer society. The tobacco atlas [Internet].
13. International Agency for Research on Cancer. Smokeless
[cited 2017 Dec]. Available from: http://
Tobacco and Some Tobacco-Specific N-Nitrosamines. Lyon,
www.tobaccoatlas.org/
France: World Health Organization International Agency for
7. Dempsey R, Coggins CR, Roewer E. Toxicological assessResearch on Cancer; 2007. IARC Monographs on the Evalment of cigarette ingredients. Regulatory toxicology and
uation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 89
Pharmacology 2011; 61:119-128
14. Centers for disease control and prevention. Smoking and
8. Tobacco news and information. 599 ingrdients added to
tobacco use [Internet]. [cited 2017 dec] Available from:
cigarettes [Internet]. [cited 2017 Dec]. Available from: http://
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/
archive.tobacco.org/Resources/599ingredients.html
smokeless/products_marketing/index.htm

เอกสำรอ้ำงอิง
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บทที่ 2

บุ หรี่ไฟฟ้ำ
ธนภูมิ เขียวชอุ ่ม
Diacetyl

Menthol

VOCs

Degradation byproduct

nicotine
TSNAs

PG

Benzaldehyde

VG

Formaldehyde

Cinnamaldehyde
heat not burn
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1. ผู ้เรียนทรำบและเข้ำใจในนิยำมของบุ หรี่ไฟฟ้ ำและระบุ ส่วนประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ได้
2. ผู ้เรียนทรำบวิธีกำรใช้ บุหรี่ชนิดต่ำงๆ เพื่อเป็นควำมรู้พนื ้ ฐำนในกำรให้คำปรึกษำเลิกบุ หรี่

บุ หรี่ไฟฟ้ ำ1, 2
บุ หรี่ไฟฟ้ ำ (electronic cigarette) ถูกประดิษฐ์ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1963 โดย ฮำเบิร์ด เอ กิวเบิร์ด
(Herbert A Gilbert) โดยจดลิขสิทธิ์เป็นอุ ปกรณ์สร้ำงควันนิโคติน แต่อุปกรณ์ของฮำเบิร์ดไม่ได้ถูกนำมำใช้ อย่ำง
แพร่หลำย จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 2003 Hon Lik เภสัชกรสัญชำติจีน ได้พัฒนำบุ หรี่ไฟฟ้ ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดกำรสูบบุ หรี่มวนของบิดำที่เป็นมะเร็งอยู ่ ในปี ถัดมำบริษัทหลู่หยำน (Ruyan company) ได้ทำกำรผลิตบุ หรี่
ไฟฟ้ ำโดยมีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ จนในที่สุดมีผู้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำอย่ำงแพร่หลำยทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย บุ หรี่
ไฟฟ้ ำได้รับกำรพัฒนำจนมีหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู ้บริโภค และเพื่อหวังผลทำงกำรตลำดจึงมีกำร
พยำยำมกล่ำวอ้ำงถึงควำมปลอดภัยของบุ หรี่ไฟฟ้ ำเหนือกว่ำบุ หรี่มวน
จำกข้อมู ลในปี ค.ศ. 2016 องค์กำรอำหำรและยำ (Food and Drug Administration, FDA) ในหลำยประเทศ
ไม่รับรองให้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำเป็นอุ ปกรณ์สำหรับเลิกบุ หรี่

แม้จะมีกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำอย่ำงแพร่หลำย

และยังคงมีกำร

ถกเถียงกันถึงประโยชน์และโทษของกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำ สำหรับประเทศไทยบุ หรี่ไฟฟ้ ำยังคงเป็นสินค้ำผิดกฎหมำย ไม่
สำมำรถผลิตหรือนำเข้ำเพื่อจัดจำหน่ำยได้
กำรรวบรวมผลกำรศึ กษำพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่ำงอำสำสมัครอำยุ มำกกว่ำ 18 ปี ที่กำลังสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำ
และมีสุขภำพแข็งแรง โดยให้อำสำสมัครสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำรุ ่นที่ 1 หรือ 2 นำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำมีนิโคตินเข้มข้น 16-24
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร อย่ำงอิสระ พบว่ำ


ผู ้ใช้ กดสูบเฉลี่ย 2-4 ครัง้ /นำที



กดสูบครัง้ ละ 2-8 วินำที



สูบควันครัง้ ละ 50 มิลลิลิตร



เว้นระยะเวลำระหว่ำงกำรกดสูบแต่ละครัง้ 18-30 วินำที



นิยมปรับอัตรำกำรปล่อยควัน (flow rate) ประมำณ 20 มิลลลิตร/วินำที



กดสูบมำกที่สุด 235 ครัง้ /วัน (เฉลี่ยกดสูบ 15 ครัง้ /ชัว่ โมง)



ผู ้เคยสูบบุ หรี่มวนแล้วมำสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำจะพยำยำมปรับบุ หรี่ไฟฟ้ ำให้ผลิตควันเยอะขึน้ ในกำรสูบบุ หรี่
ไฟฟ้ ำ 10 นำที จะทำให้ผู้สูบได้ปริมำณควันมำกกว่ำบุ หรี่มวน 1 มวน ถึง 4 เท่ำ
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ลักษณะและประเภทของบุ หรี่ไฟฟ้ ำ2, 3
บุ หรี่ไฟฟ้ ำ คือ อุ ปกรณ์ท่ใี ช้ พลังงำนไฟฟ้ ำในกำรให้ควำมร้อนกับสำรละลำยเพื่อนำส่งนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำยด้วย
กำรสูด (inhalable aerosol) บุ หรี่ไฟฟ้ ำสำมำรถสร้ำงควันได้โดยไม่เกิดกระบวนกำรเผำไหม้ (combustion)
เหมือนบุ หรี่มวนแบบดัง้ เดิม บุ หรี่ไฟฟ้ ำมีควำมหลำกหลำยทัง้ ตัวอุ ปกรณ์และนำ้ ยำสูบ (e-cigarette liquid)
ดังนัน้ จึงมีกำรแบ่งรุ ่นบุ หรี่ไฟฟ้ ำตำมกำรพัฒนำได้เป็น 3 รุ ่น ได้แก่
รุ ่นที่ 1 (first generation) ถูกผลิตเพื่อจัดจำหน่ำยครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2004 ออกแบบมำให้เหมือนบุ หรี่มวน
แบบดัง้ เดิมมักมีกำรติดหลอดไฟสีแดงในส่วนปลำยเพื่อให้คล้ำยบุ หรี่มวนมำกที่สุด

ตัวบุ หรี่ไฟฟ้ ำประกอบไปด้วย

แบตเตอรี่ไฟฟ้ ำ (battery) ขดลวดสร้ำงควำมร้อน (heating coil; atomiser) และส่วนบรรจุ นำ้ ยำ บุ หรี่ไฟฟ้ ำใน
รุ ่นนีส้ ่วนใหญ่ใช้ ได้ครัง้ เดียว ไม่สำมำรถเติมนำ้ ยำได้
รุ ่นที่ 2 (second generation) ยังคงมีส่วนประกอบคล้ำยรุ ่นที่ 1 แต่มีขนำดใหญ่ขึน้ และลักษณะภำยนอก
ไม่เหมือนบุ หรี่มวน พัฒนำแบตเตอรี่ให้จ่ำยไฟฟ้ ำกำลังสูงมำกขึน้ บำงผลิตภัณฑ์สำมำรถปรับกำลังไฟฟ้ ำเพื่อให้
สำมำรถเพิ่มหรือลดปริมำณควันที่สร้ำงได้ มีตัวถังสำหรับเติมนำ้ ยำซึ่ งผู ้สูบสำมำรถเลือกผสมกลิ่น รส และควำม
เข้มข้นของนำ้ ยำได้ด้วยตนเอง
รุ ่นที่ 3 (third generation) ยังคงใช้ atomizer ในกำรสร้ำงควันเหมือนรุ ่นที่ 1 และ 2 แต่มีขนำดของถัง

เก็บใหญ่ขึน้ สำมำรถเติมและผสมนำ้ ยำได้เอง ลักษณะภำยนอกไม่เหมือนบุ หรี่มวน สำมำรถปรับควำมแรงของ
แบตเตอรี่ได้ รวมถึงสำมำรถปรับปริมำณกำรสร้ำงควันได้ นอกจำกนีบ้ ำงรุ ่นมีกำรพัฒนำใส่อุปกรณ์เสริม เช่ น
เครื่องนับกำรสูบ

ภำพที่ 1 บุ หรี่ไฟฟ้ ำรุ ่นที่หนึ่ง สอง และสำม ตำมลำดับจำกซ้ ำยไปขวำ (ดัดแปลงจำก NCSCT, 20162)
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ผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำ6
บุ หรี่แบบดัง้ เดิมมีส่วนประกอบ คือ ใบยำสูบ กระดำษมวนยำสูบ และสำรเคมีสำหรับปรุ งใบยำสูบ กำรเผำไหม้
ทำให้เกิดควันที่ประกอบไปด้วยสำรเคมีมำกกว่ำ 9,000 ชนิด ในจำนวนนีม้ ำกกว่ำ 69 ชนิดเป็นสำรก่อมะเร็ง
ตัวอย่ำง เช่ น สำรเคมีออกซิ ไดซ์ (oxidizing chemical) คำร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) สำรประกอบ
อินทรีย์ ฝุ ่ นละออง โลหะหนัก นิโคติน (nicotine) เป็นต้น ในขณะที่กำรสร้ำงควันของบุ หรี่ไฟฟ้ ำใช้ ควำมร้อนแต่ไม่
เกิดกำรเผำไหม้ สำรพิษจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำจึงมำจำกส่วนประกอบของนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำ (e-liquid) และสำรที่เกิดจำกกำร
สลำยตัวหลังจำกได้รับควำมร้อนจำก atomizer ของบุ หรี่ไฟฟ้ ำ (degradation byproducts) ควันของ e-liquid
มีนิโคติน, propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG), aldehyde, ethanol, สำรแต่งกลิ่นรส, formaldehyde, acetaldehyde, glycidol, acrolein, acetone, และ diacetyl
นิโคตินจำกกำรสูบควันบุ หรี่มวนแพร่ผ่ำนเนือ้ เยื่อปอดได้อย่ำงรวดเร็วและเข้ำสมองได้ภำยใน 15-20
วินำทีหลังสูบ กำรสูบบุ หรี่มวน 1 ครัง้ จะได้รับนิโคติน 100-150 มิลลิกรัม กำรสูบบุ หรี่หมด 1 มวน จะได้รับนิโคติน 1
-2 มิลลิกรัม นิโคตินมีครึ่งชีวิตกำรกำจัด (terminal half life) 2 ชัว่ โมง ดังนัน้ กำรสูบ 1 มวน จะทำให้มีระดับ
นิโคตินสูงขึน้ กว่ำระดับปกติ 6-8 ชัว่ โมง ผู ้สูบบุ หรี่เป็นประจำในระหว่ำงวันจะทำให้มีระดับนิโคตินสะสมสูงขึน้ จนทำให้มี
นิโคตินในเลือด 10-40 นำโนกรัม/มิลลิลิตร และระดับนิโคตินในสมองและหัวใจสูงกว่ำในเลือดประมำณ 2-3 เท่ำ
ควันจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำสำมำรถนำส่งนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเร็ว (TMAX 2-5 นำที) โดยบุ หรี่
ไฟฟ้ ำที่มีกำลังไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่สูงจะสำมำรถปลดปล่อยนิโคตินจำกนำ้ ยำสูบได้มำก บุ หรี่ไฟฟ้ ำแต่ละชนิดปล่อย
นิโคตินได้แตกต่ำงกันตัง้ แต่ร้อยละ 21 ถึงร้อยละ 85 ของปริมำณนิโคตินในนำ้ ยำ11-13 นำ้ ยำที่มีควำมเข้มข้นสูงจะ
สำมำรถให้ปริมำณนิโคตินได้มำก วิธีกำรหรือประสบกำรณ์ในกำรสูบ จำนวนครัง้ ควำมถี่ในกำรสูบ ระยะเวลำในกำร
สูบ ส่งผลต่อระดับนิโคตินเช่ นกัน โดยพบว่ำหำกสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำระยะเวลำสัน้ เช่ น ไม่เกิน 5 นำที จะมีระดับนิโคตินใน
กระแสเลือดต่ำกว่ำกำรสูบบุ หรี่ 1 มวน และถึงแม้ว่ำจะมีกำรศึ กษำที่สรุ ปไว้ว่ำปริมำณนิโคตินที่ได้จำกกำรสูบบุ หรี่
ไฟฟ้ ำน้อยกว่ำกำรสูบบุ หรี่แบบมวน เช่ น Goniewicz ML. (2012)13 วัดปริมำณกำรปลดปล่อยนิโคตินจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำ
โดยตรง และ PAPASEIT E. (2017)14 วัดระดับนิโคตินในนำ้ ลำย ที่ 15 นำที หลังสูบบุ หรี่มวนและบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ผลคือพบ
นิโคติน 1-1,396 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.3-860 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมลำดับ แต่ก็มีกำรศึ กษำที่แสดงให้
เห็นว่ำกำรสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำนัน้ ทำให้ได้รับนิโคตินไม่แตกต่ำงหรืออำจจะมำกกว่ำบุ หรี่แบบมวน เช่ น Dawkins LE. (2016)
15
ให้ผู้เข้ำร่วมทดสอบซึ่ งเป็นผู ้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำรุ ่นที่ 2 หรือ 3 เดิมอยู ่แล้ว มำสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำแบตเตอรี่ขนำด 3.9 V
(8.5W) แบบสุ่มควำมเข้มข้นของนำ้ ยำสูบ โดยให้สูบตำมควำมต้องกำรของตนเองเป็นเวลำ 60 นำที พบว่ำระดับ
นิโคตินในเลือดเฉลี่ย (ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) ที่ 60 นำที ระหว่ำงนำ้ ยำ 24 กับ 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร คือ 43.57
(34.78) และ 22.03 (16.19) นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมลำดับ เนื่องจำกยังไม่มีกำรศึ กษำผลของบุ หรี่ไฟฟ้ ำในระยะ
ยำวดังนัน้ อำจจะอนุมำนได้ว่ำหำกกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำที่ให้ปริมำณนิโคตินใกล้เคียงกับบุ หรี่มวน ทำให้ผู้สูบมีควำมเสี่ยง
ของกำรโรคต่ำงๆ จำกนิโคติน ใกล้เคียงกับผู ้สูบบุ หรี่มวน
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Propylene glycol (1,2 -propanedol; PG) และ vegetable glycerin (glycerol; VG)

5,17

PG เป็นสำรประกอบอินทรีย์ ไม่มีสี กลิ่น และรสชำติ มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ำยนำ้ มัน เข้ำกันได้ดีกับ
นำ้ ส่วน VG มีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแต่มีรสชำติหวำน สำรทัง้ สองชนิดคือส่วนผสมที่พบได้บ่อยในนำ้ ยำ
บุ หรี่ไฟฟ้ ำ โดยมีหน้ำที่สำคัญคือเป็นสำรช่ วยเพิ่มกำรละลำยให้กับนิโคติน รวมถึงสำรแต่งกลิ่นรสในนำ้ ยำ และ
สำรทัง้ สองชนิดนีจ้ ะกลำยเป็นหมอกควันเมื่อโดนควำมร้อน แม้ว่ำสำรสองชนิดนีจ้ ะมีควำมปลอดภัยในกำรใช้ เป็น
ส่วนประกอบสำหรับตัง้ ตำรับยำ อำหำรหรือเครื่องสำอำง แต่สำหรับบุ หรี่ไฟฟ้ ำนัน้ ยังไม่มีกำรยืนยันถึงควำม

ปลอดภัย

เนื่องจำกกำรทำงำนของบุ หรี่ไฟฟ้ ำคือให้ควำมร้อนจำกขดลวดทำให้นำ้ ยำกลำยเป็นควันโดยตรง

จำกนัน้ ผู ้สูบจะสูบควันนัน้ เข้ำสู่ร่ำงกำยทันที ซึ่ งควันจำกสำรสองชนิดนีท้ ำให้เกิดกำรระคำยเคือง (irritate) ต่อ
เยื่อบุ ทำงเดินหำยใจและดวงตำ ที่สำคัญคือสำรสองชนิดนีส้ ำมำรถสลำยตัวในควำมร้อนได้ degradation byproduct s ที่เป็นพิษ กำรสูบควันในทันทีอำจทำให้ได้รับสำรเหล่ำนัน้ แม้สำรนัน้ จะไม่คงตัวก็ตำม

Formaldehyde (formalin) 17-19
Formaldehyde คือผลพลอยได้ปริมำณมำกที่ได้จำกกำรสลำยของ PG ในควันบุ หรี่ไฟฟ้ ำ เนื่องจำกเป็น

สำรที่มีควำมคงตัวสูงเมื่อเทียบกับสำรอื่น ซึ่ ง International agency for research on cancer (WHO/IARC)
จัด formaldehyde เป็น group 1 carcinogen หมำยถึง สำรที่ยืนยันเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ ทำ
ให้เกิดมะเร็งหลังโพรงจมู ก (nasopharynx cancer) เพิ่มกำรเกิดเซลล์มะเร็งจำกเซลล์เยื่อบุ ทำงเดินหำยใจ (nasal
squamous cell carcinoma) และมะเร็งเม็ดเลือดขำว (leukemia) ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ
และดวงตำ นอกจำกนีย้ ังจัดเป็นสำรก่อภูมิแพ้ (allergen) โดยพบว่ำมำกกว่ำ 2% ของนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำจะถูก
เปลี่ยนแปลงเป็น formaldehyde และพบมำกขึน้ ในกรณีใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำแบบ high voltage หำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำสำมำรถ
ปลดปล่อย formaldehyde ได้เฉลี่ย 380.90 ไมโครกรัม/10 กำรกดสูบ ซึ่ งหำกสมมุ ติให้สูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำวันละ 3

มิลลิลิตร โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันผู ้สูบจะได้รับ formaldehyde 14.4±3.3 มิลลิกรัม ซึ่ งมำกกว่ำบุ หรี่มวนคือ 150
ไมโครกรัม/มวน หรือ 3 มิลลิกรัม/ซอง
Farsalinos KE. (2014)16 ให้อำสำสมัครสูบบุ หรี่มวน 1 มวน เทียบกับผู ้สูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำที่มีนำ้ ยำเข้มข้น 11
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นำน 7 นำที เท่ำกัน แล้วตรวจวัดกำรทำงำนของหัวใจด้วย echocardiogram พบว่ำก่อน
สูบกำรทำงำนของหัวใจของทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน

แต่เมื่อสูบแล้วกลุ่มที่สูบบุ หรี่มวนมีภำวะกล้ำมเนือ้ หัวใจ

คลำยตัวช้ำ (delay myocardial relaxation) ควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิ่มขึน้ ในขณะที่ไม่พบ

ควำมเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่สูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำ
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดพลพลอยได้หลังกำรเกิดกำรสลำยตัวของ PG และ VG สัมพันธ์กับควำมร้อน
โดยตรง ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมร้อนมีดังนี้
1. แบตเตอรี่ กำลังของแบตเตอรี่ท่ใี ช้ โดยแบตเตอรี่ท่มี ี voltage สูงจะสำมำรถให้กำลังในกำรสร้ำงควำม
ร้อนได้สูงพบว่ำ degradation byproducts เช่ น formaldehyde, methyl glyoxal ไม่พบหรือพบน้อยในบุ หรี่
ไฟฟ้ ำที่มี voltage ต่ำ เช่ น 3-4 V ในขณะที่พบปริมำณสูงขึน้ เมื่อใช้ แบตเตอรี่ voltage สูงกว่ำ เช่ น 4.8 V และ
สำรอื่นๆ เช่ น acrolein, acetaldehyde จะแปรผันตำม voltage กล่ำวคือยิง่ voltage สูงยิง่ พบสำรนัน้ ได้มำก

Jensen (2015)19 เก็บตัวอย่ำงควันจำกกำรกดบุ หรี่ไฟฟ้ ำ 10 ครัง้ และนำไปวัดปริมำณ formaldehyde hemiacetal ซึ่ งเป็นสำรที่สำมำรถปลดปล่อย formaldehyde ได้ (formaldehyde releasing agents;
FRAs) ผลคือพบ formaldehyde hemiacetal น้อยกว่ำระดับที่สำมำถตรวจวัดได้จำกตัวอย่ำงควันจำกบุ หรี่
ไฟฟ้ ำชนิด low voltage (3.3 V) ในขณะที่กลุ่ม high voltage (5 V) มี formaldehyde hemiacetal เฉลี่ย
380±90 ไมโครกรัม/ 10 ครัง้ กำรกดสูบ
2. ขดลวดให้ค วำมร้อน (heat coil) กำรศึ กษำของ Sleiman M. (2016)5 มีกำรทดสอบปริมำณกำร

ปลดปล่อยสำรจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำสองชนิดที่มีแบตเตอรี่แรงเท่ำกัน แตกต่ำงกันที่ heat coil หรือขดลวดให้ควำมร้อน
ของบุ หรี่ไฟฟ้ ำสองชนิด โดยตัง้ ชื่อย่อให้เป็น EGO เป็นขดลวดเดี่ยว ควำมต้ำนทำน 2.6 Ω และ AERO เป็นขวด
ลวดคู่ ควำมต้ำนทำน 2.0 Ω พบว่ำ EGO ให้อุณหภูมิท่สี ูงกว่ำส่งผลให้มีกำรปลดปล่อยสำรที่เป็นผลพลอยได้
3. อำยุ กำรใช้ งำนอุ ปกรณ์ กำรใช้ บุ หรี่ไ ฟฟ้ ำติดต่อกัน โดยไม่ล้ำ งขดลวดและตัวบุ หรี่ไ ฟฟ้ ำเลย จะทำ
ให้สำรพลอยได้เกิดกำรรวมตัวกัน
(caramelization)

(polymerization)

แล้วสะสมบริเวณขดลวดเกิดเป็น

กำรทดสอบวัดปริมำณกำรปลดปล่อยสำรกลุ่ม

aldehyde

coil

ที่เกิดจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำ

gunk
โดย

เปรียบเทียบควันที่เก็บจำกกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำที่ถูกใช้ จนครบ 9 รอบ (กดใช้ 50 ครัง้ /รอบ) จะมีกำรปลดปล่อยสำร
กลุ่ม aldehyde สูงขึน้ 60% จำกรอบแรก
4. พฤติกรรมกำรใช้ 11 ควำมร้อนของขดลวดคือปั จจัยสำคัญที่สุดของสำรที่ปลดปล่อยจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ซึ่ง
พฤติกรรมกำรสูบจะส่งผลต่อควำมร้อนของขดลวดเมื่อผู ้สูบใช้ เวลำนำนในกำรกดสูบต่อ 1 ครัง้ และเว้นระยะเวลำ
ระหว่ำงกำรสูบครัง้ ต่อไปสัน้
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Degradation byproducts5
degradation byproducts หรือสำรที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของส่วนประกอบในนำ้ ยำสูบ PG และ VG
เมื่ออยู ่ในสภำวะเร่งที่เหมำะสมคือมีอุณหภูมิสูง มีนำ้ รวมถึงภำวะควำมเป็นกรดจะสำมำรถสลำยตัวได้ โดย PG
มักจะสลำยตัวได้สำร aldehyde คือ acetaldehyde, formaldehyde และสำรอื่นคือ propylene oxide, propanal, methyl glyoxal, และ 2-propenol ส่วนVG สำมำรถสลำยตัวได้เป็น acrolein และ glycidol

ตำรำงที่ 1 Degradation byproducts ที่พบในควันบุ หรี่ไฟฟ้ ำและควำมเป็นพิษ
ข้อมู ลสำรก่อมะเร็งและควำมเป็นพิษ17

ชื่ อสำร
WHO/IARC
Formaldehyde
1 carcinogenic to human
Propylene oxide 2B possible
(PO)
carcinogen
Glycidol
2A probable
carcinogen

U.S. EPA
B1 probable
human carcinogen
B2 probable
carcinogen
A anticipated
carcinogen

ควำมเป็ นพิษ
ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ
เป็นกำรก่อภูมิแพ้

Acrolein

ข้อมู ลไม่
เพียงพอ

ข้อมู ลไม่
เพียงพอ

Acetaldehyde

2B possibly
carcinogens

B2 probable
carcinogen

2-propenol

ไม่มีข้อมู ล

ไม่มีข้อมู ล

ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ ทำให้เกิดอำกำร
แสบร้อนในโพรงจมู ก ไอ จำกกำรสูดดม acrolein เพียง 0.3 ppm หรือ 0.7mg/m3ทำให้เกิด
อำกำรคัดจมู กเรือ้ รัง ระคำยเคืองดวงตำอย่ำง
มำก แม้สัมผัสเพียง 0.09 ppm หรือ 0.2 mg/
m3
ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ แม้
สัมผัสเพียงเล็กน้อย จำกกำรทดลองในหนู
ทดลองพบว่ำกำรสูบดม acetaldehyde
ต่อเนื่องมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเซลล์ใน
ทำงเดินหำยใจ
ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจจำกสำรเพียง 12.5
ppm และดวงตำอย่ำงมำก กำรสูดดม 2propenol อำจทำให้เกิดอำกำรปวดหัวได้

ระคำยเคืองทำงเดินหำยใจและดวงตำ
ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ
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ภำพที่ 2 degradation byproduct ของ propylene glycol และ glycerin (Sleiman M. et al, 20165)
กำรสูบบุ หรี่ทำให้ epinephrine สูงขึน้ มำกกว่ำ 150% ซึ่ งนิโคตินกระตุ้นกำรทำงำนของหลอดเลือดและหัวใจ
ผ่ำนกำรกระตุ้นระบบประสำท sympathetic กำรทำงำนของหัวใจจะมเพิ่มึน้ โดยเฉลี่ย 7 ครัง้ ต่อนำที เพิ่มกำรบีบตัว

ของกล้ำมเนือ้ หัวใจ systolic blood pressure สูงขึน้ 5-10 มิลลิเมตรปรอท กระตุ้นกำรหดตัวของหลอดเลือด เพิ่ม
กำรสลำยไขมัน (lipolysis) ทำให้เพิ่มระดับ LDL ในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้สูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงจะเป็นโรคเกี่ยวกับ
หลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) หัวใจล้มเหลว (heart failure) กล้ำมเนือ้ หัวใจขำดเลือด (myocardial
infarction) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular/atrial tachycardia and fibrillation) นอกจำกนัน้ นิโคตินสำมำรถ
เพิม่ กำรหลัง่ ฮอร์โมนกลุ่ม catecholamine cortisol ที่เป็น insulin antagonistic hormone จึงสำมำรถกระตุ้น
nAChRs α7 ส่งผลต่อกำรทำงำน AMP-activated protein kinase ดังนัน้ กำรสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำจึงเป็นปั จจัยเสี่ยงของ

กำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ด้วย9
กำรศึ กษำของ Goniewicz ML. 201726 โดยให้อำสำสมัคร 20 คน ซึ่งเป็นผู ส้ บู บุ หรี่มวนเปลี่ยนมำสูบบุ หรี่
ไฟฟ้ ำแทน จำกนัน้ ตรวจวัดสำรพิษในปั สสำวะเปรียบเทียบก่อนและหลังเปลี่ยนมำสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำ พบว่ำหลังจำก
เปลี่ยนมำสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำผู ้สูบยังมีปริมำณนิโคติน ไม่แตกต่ำงจำกตอนสูบบุ หรี่มวน แต่สำรอื่นๆ เช่ น 1,3-butadiene,
benzene, acrylonitrile, NNAL, NNK ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญภำยใน 1 ถึง 2 สัปดำห์ ซึ่ งแม้จะยังไม่มีกำรศึ กษำใน
ระยะยำวแต่กำรลดปริมำณกำรได้รับสำรพิษน่ำจะลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็งและโรคต่ำงๆ ลงได้
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สำรเติมแต่งที่พบในควันบุ หรี่ไฟฟ้ ำ
Diacetyl (2,3-butanedione; DA)

17,21

คือสำรแต่งกลิน่ รส ที่มักใส่ในนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำ21 มีรสชำติหอมเหมือนเนย มักพบในบุ หรี่กลิน่ กำแฟ เนย และ
กลิน่ อำหำรต่ำงๆ แม้ว่ำ DA จะเป็นสำรแต่งกลิน่ รสที่ใช้ ได้อย่ำงปลอดภัยในอำหำร เช่ น ข้ำวโพดคัว่ อย่ำงไรก็ตำม
DA เป็นสำรที่ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจหำกสูดดม และพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคในระบบ
ทำงเดินหำยใจ เช่ น bronchiolitis obliterans, ภำวะทำงเดินหำยใจอุ ดกัน้ (fibrosis and obstruction of small
airway), irreversible thickening of lung tissue จำกกำรศึ กษำในหนูทดลองพบว่ำหลังจำกให้หนูสูดดม DA ไป
2-4 สัปดำห์ เกิดภำวะ chronic bronchitis, laryngitis และ rhinitis โดยกลไกคือ DA สำมำรถกระตุ้นให้เพิ่มกำร
สร้ำง substance P ที่ sensory nerves ของเยื่อบุ ทำงเดินหำยใจ ซึ่ ง substance P เป็นสำรกระตุ้นให้เกิดกำร
อักเสบ

Benzaldehyde 17
สำรแต่งกลิน่ ที่นิยมใช้ เพื่อให้บุหรี่มีกลิน่ เหมือนผลไม้ โดยพบมำกถึงร้อยละ 75 จำก 145 ตัวอย่ำงนำ้ ยำบุ หรี่
ไฟฟ้ ำและพบควำมเข้มข้นสูงสุดจำกนำ้ ยำกลิ่น cherry โดย benzaldehyde เป็นสำรแต่งกลิ่นที่มีควำมปลอดภัยแม้
จะสำมำรถดูดซึ มผ่ำนปอดได้ แต่ไม่พบกำรตกค้ำงของสำรที่อวัยวะต่ำงๆ เนื่องจำกสำมำรถกำจัดออกจำกร่ำงกำย
ได้อย่ำงรวดเร็ว

Cinnamaldehyde
สำรแต่งกลิน่ อบเชย (cinnamon) เป็นพิษต่อ human embryonic stem cell (hESC) และยับยัง้ กำร depolymerization ของ microtubule ใน human pulmonary fibroblast (hPF) กำรทดลองของ Behar RZ
(2016)22 ทดสอบควำมเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์ของควันจำกบุ หรี่ไฟฟ้ ำกลิ่นอบเชยที่มี cinnamaldehyde พบว่ำ
ควันบุ หรี่ไฟฟ้ ำนัน้ มีควำมเป็นพิษมำกพอที่จะลดกำรเจริญเติบโตของเซลล์และเพิ่มอัตรำกำรตำยของเซลล์ hPF และ
hESC นอกจำกนีย้ ังพบว่ำบุ หรี่ไฟฟ้ ำที่ใช้ แบตเตอรี่ 5 V สำมำรถปลดปล่อย cinnamaldehyde รวมถึงสำรพิษ

อื่นๆ ได้มำกกว่ำ 3 V แต่กำรศึ กษำนีม้ ีข้อจำกัดคือเป็นกำรศึ กษำแบบ in vitro
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สำรอื่นๆ ที่พบในควันบุ หรี่ไฟฟ้ ำ25
Tobacco specific nitrosamine (TSNAs)
TSNAs เช่ น N-Nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK),
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) เกิดจำกนิโคติน ในบุ หรี่ทำปฏิกิริยำกับ nitrous acid
TSNAs เป็นสำรก่อมะเร็งช่ องปำก มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอำหำร ที่สำมำรถตกค้ำงที่เสือ้ ผ้ำและสิ่งของได้ ส่งผลให้

บุ หรี่ไฟฟ้ ำคือหนึ่งในปั จจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคจำกบุ หรี่มือสำมได้ จำกกำรศึ กษำของ Goniewicz. et al. (2013)
พบว่ำนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำทัง้ หมด 12 ยี่ห้อที่นำมำตรวจสำรพิษนัน้ พบ TSNAs เช่ น NNN 0.8-4.3 ng/150 puffs และ
NNK 1.1-28.3 ng/150 puffs Shahab L, et al.2017 ศึ กษำระดับ TSNAs ที่ตรวจพบในปั สสำวะของผู ้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำ
เทียบกับผู ้ใช้ ยำกลุ่ม nicotine replacement therapy (NRT) พบว่ำในปั สสำวะของทัง้ สองกลุ่มมี TSNAs ในระดับ
ตำ่ ไม่แตกต่ำงกัน

สำรประกอบอินทรีย์ห อมระเหย (Volatile organic compounds; VOCs)
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ตัวอย่ำงของ VOCs เช่ น toluene, p,m-xylene, benzene, chlorobenzene, ethylbenzene, o-xylene,
styrene,1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene และ naphthalene ที่อำจพบในควัน
ของบุ หรี่ไฟฟ้ ำได้ สำรประกอบเหล่ำนีถ้ ูกปลดปล่อยออกมำทัง้ 3 สถำนะคือของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ งสำรเหล่ำนี้
มีอันตรำยเมื่อสูดดมอำจทำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง

คลื่นไส้ อำเจียน และบำงตัวเป็นปั จจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็ง

ถึงแม้ว่ำจะตรวจพบ VOCs ในบุ หรี่ไฟฟ้ ำแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีปริมำณกำรปลดปล่อยน้อยกว่ำบุ หรี่แบบมวนมำก

ฝุ ่ นผงและอนุภ ำค (particles)
จำก U.S. environment protection agency (2014) ระบุ ว่ำหำกหำยใจนำอนุภำคที่มีขนำดเล็กกว่ำ 10 µm
จะสำมำรถเกิดผลข้ำงเคียงต่อระบบทำงเดินหำยใจ

อนุภำคยิ่งมีขนำดเล็กยิ่งสำมำรถผ่ำนเข้ำในปอดได้ลึกมำกขึน้

อนุภำคขนำด 0.1 µm หรือ 100 nm (ultrafine particle; UPs) สำมำรถผ่ำนเข้ำได้ถึงถุงลมทำให้เกิดแผลบริเวณถุง
ลม นำไปสู่กำรเป็นโรค asthma, COPD และสำมำรถแพร่ผ่ำนเข้ำกระแสเลือดไปสะสมตำมอวัยวะต่ำงๆ ได้8,9,21 กำรมี

อนุภำคของโลหะหนักในกระแสเลือดสำมำรถกระตุ้นกำรหดตัวของเส้นเลือดเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ
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ประสิทธิภำพของบุ หรี่ไฟฟ้ ำเพื่อเลิกบุ หรี่
Systemic review โดย Cochrane collaboration ถึงประสิทธิภำพของบุ หรี่ไฟฟ้ ำสำหรับกำรลดหรือ
เลิกบุ หรี่ไฟฟ้ ำพบ 11 กำรศึ กษำแบบ cohort และ 2 กำรศึ กษำแบบ RCTs โดยอำสำสมัครจะต้องใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำเป็น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน จึงจัดได้ว่ำสำมำรถเลิกสูบบุ หรี่ได้ (smoking abstained) เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำร
ใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำและ Placebo พบว่ำบุ หรี่ไฟฟ้ ำมีแนวโน้มจะทำให้เลิกบุ หรี่ได้มำกกว่ำ Placebo (RR 2.29, 95% CI 1.05
to 4.96; placebo 4% versus e-cigarettes 9%) อย่ำงไรก็ตำม กำรศึ กษำที่นำมำวิเครำะห์มีข้อจำกัดจำกระเบียบ
วิธีวิจัยจำนวนมำก กำรศึ กษำของ Bullen, et al. เปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรเลิกบุ หรี่ ของบุ หรี่ไฟฟ้ ำชนิดมี
นิโคติน บุ หรี่ไฟฟ้ ำชนิดไม่มีนิโคติน และแผ่นแปะนิโคติน (NRT, nicotine patch) ผลกำรศึ กษำไม่พบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติระหว่ำงกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำที่มีนิโคตินกับแผ่นแปะนิโคติน

และทัง้ สองกลุ่มให้ผลลัพธ์ท่ดี ีกว่ำ

กำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำแบบไม่มีนิโคติน
ประสิทธิภำพในกำรลดจำนวนกำรสูบบุ หรี่ลงครึ่งหนึ่งจำกปริมำณกำรสูบเดิม (smoking reduction) พบว่ำ
บุ หรี่ไฟฟ้ ำแบบมีนิโคตินมีประสิทธิภำพดีกว่ำ placebo e-cigarettes (RR 1.31, 95% CI 1.02 to 1.68, 2 studies;
placebo: 27% versus EC: 36%) และแผ่นแปะนิโคติน (RR 1.41, 95% CI 1.20 to 1.67, 1 study; patch: 44% versus EC: 61%) และกำรศึ กษำแบบ cohort ในคนที่ไม่มีควำมประสงค์จะเลิกสูบบุ หรี่ ผลคือหลังจำกใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำไป 6
เดือน จำนวนบุ หรี่ท่สี ูบต่อวันลดลง 22.5% และมีผู้สำมำรถเลิกบุ หรี่ได้ 12.5% แต่กำรศึ กษำนีย้ ังคงเป็นเพียง

กำรศึ กษำนำร่อง (pilot study) ติดตำมผู ้สูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำเพียง 40 คน และ เหลือเพียง 27 คน เมื่อสิน้ สุดกำรศึ กษำ
บุ หรี่มวนแบบดัง้ เดิมมีกำรศึ กษำที่แสดงผลกระทบต่อสุขภำพอย่ำงชัดเจนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นปั จจัยเสี่ยง
ของโรคมะเร็ง ในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้ ำนัน้ ยังไม่มีกำรศึ กษำผลกระทบระยะยำว อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมู ลในปั จจุ บันแล้วไม่
สำมำรถยอมรับได้ว่ำมีบุหรี่ชนิดใดปลอดภัย แต่จำกกลไกกำรทำงำน ส่วนประกอบของนำ้ ยำบุ หรี่ไฟฟ้ ำสำหรับบุ หรี่
ไฟฟ้ ำที่ไม่มีกำรเผำไหม้เกิดขึน้ เมื่อเทียบกับบุ หรี่มวนแล้วอำจพิจำรณำได้ว่ำบุ หรี่ไฟฟ้ ำมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อ
ร่ำงกำย เช่ น ควำมเสี่ยงกำรเป็นมะเร็งจำกสำรพิษที่เกิดจำกกำรเผำไหม้น้อยกว่ำบุ หรี่มวน
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บุ หรี่ไฟฟ้ ำให้ปริมำณนิโคตินไม่แตกต่ำงจำกบุ หรี่มวน

ผู ้สูบจะยังคงได้รับควำมเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

โรคหัวใจ เบำหวำน และโรคอื่นๆ ที่มีนิโคตินเป็นปั จจัยเสี่ยง กำรสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำยังคงทำให้ผู้สูบได้รับสำรก่อมะเร็งหลำย
ชนิดที่สำคัญคือสำรกลุ่ม aldehyde ที่พบมำกในบุ หรี่ไฟฟ้ ำ บุ หรี่ไฟฟ้ ำสำมำรถปลดปล่อยอนุภำคของโลหะหนัก
ขนำด ultrafine ที่เล็กพอจะแทรกผ่ำนปอดได้ ปริมำณปลดปล่อยที่มำกกว่ำบุ หรี่มวนเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
ปอดและโรคอื่นๆ ที่เกิดจำกกำรสะสมโลหะหนัก เช่ น โรคหลอดเลือดหัวใจ สำรแต่งกลิน่ รสของบุ หรี่ไฟฟ้ ำหลำยชนิดไม่
มีกำรรับรองให้ใช้ ด้วยวิธีกำรสูบไอควันจำกควำมร้อนซึ่ งมีบำงตัวเพิ่มควำมเสี่ยงในเกิดโรคทำงเดินหำยใจ
National centre for smoking cessation and training (NCSCT 2) ของประเทศอังกฤษ เอกสำรแนะนำ
ทำงเลือกให้กับผู ้ต้องกำรเลิกบุ หรี่มวนด้วยกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำ นอกจำกนีม้ ีบทควำมวิชำกำรถึงผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกกำรใช้ บุหรี่ไฟฟ้ ำแทนบุ หรี่มวนที่เป็นไปในทำงบวกหรือเป็นผลดีต่อระบบสุขภำพในภำพรวม27 กำรศึ กษำเรื่องกำร
เลิกบุ หรี่ด้วยบุ หรี่ไฟฟ้ ำพบว่ำมีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำก NRTs (nicotine patch)3 แต่กพ
็ บว่ำบุ หรี่ไฟฟ้ ำทำให้
วัยรุ ่นที่ไม่เคยสูบบุ หรี่มวนทดลองสูบบุ หรี่มวนหลังจำกเริ่มสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำ
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บุ หรี่ไฟฟ้ ำอำจสำมำรถเป็นทำงเลือกใหม่

ในอนำคตสำหรับผู ้ท่ไี ม่สำมำรถเลิกสูบบุ หรี่ด้วยแนวทำงกำรรักษำปกติได้และผู ้สูบยินดีจะสูบบุ หรี่ไฟฟ้ ำด้วยตนเอง
ไม่ได้รับกำรเหนี่ยวนำจำกผู ้ให้คำปรึกษำ

บุ หรี่ไฟฟ้ ำชนิด “heat not burn”
Heat not burn tobacco เช่ น IQOS© ที่จำหน่ำยโดยบริษัทยำสูบฟิ ลิปมอริสเป็นอุ ปกรณ์ลูกครึ่ง
(hybrid) ระหว่ำงบุ หรี่ไฟฟ้ ำและบุ หรี่มวน ไม่ใช้ atomizer และถังเก็บนำ้ ยำเหมือนบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ตัวผลิตภัณฑ์

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนตัวอุ ปกรณ์ท่ีมีแกนลวดให้ควำมร้อน (heated blade) กับ ส่วนตัวมวนบุ หรี่
(heat stick) ที่ออกแบบมำพิเศษสำหรับอุ ปกรณ์ชนิดนี้ วิธีกำรทำงำนคือนำมวนบุ หรี่ประกอบเข้ำกับอุ ปกรณ์
เมื่อต้องกำรสูบสำมำรถกดปุ่ มให้ heat stick สร้ำงควำมร้อนขึน้ และให้ควำมร้อนนัน้ ส่งผ่ำนไปยังใบยำสูบในมวน
บุ หรี่ จำกนัน้ จะมีควันบุ หรี่เกิดขึน้ และผู ้ใช้ สำมำรถสูบได้เหมือนบุ หรี่มวน บุ หรี่ประเภทนีใ้ ช้ วิธีกำรให้ควำมร้อนแก่ใบ
ยำสูบโดยไม่มีกำรเผำไหม้ โดยบริษัทผู ้ผลิตอ้ำงว่ำบุ หรี่ประเภทนีม้ ีสำรก่อมะเร็งน้อยกว่ำบุ หรี่มวน อย่ำงไรก็ตำมยัง
ไม่มีข้อมู ลหลักฐำนทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้ซ่ึ งสนับสนุนคำกล่ำวอ้ำงนี้
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บทที่ 3
สำรที่ตรวจเจอในบุ หรี่และควำมเป็นพิษ
ธนภูมิ เขียวชอุ ่ม

ธชำ ผำสุข
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วัตถุประสงค์กำรเรีย นรู ้


ผู ้เรียนรู้จักสำรพิษในควันบุ หรี่



ผู ้เรียนสำมำรถประยุ กต์ใช้ ควำมรู้เกี่ยวกับสำรพิษในควันบุ หรี่และกำรก่อโรคสำหรับให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่

ควันบุ หรี่
ควันของบุ หรี่มวนเกิดจำกกำรเผำไหม้ใบยำสูบด้วยควำมร้อน

ควำมร้อนที่ใช้ ในกำรเผำไหม้มีอุณหภูมิ

860-900 องศำเซลเซียส เกิดกำรปลดปล่อยสำรระเหยต่ำงๆ ออกจำกยำสูบ สำรเคมีในยำสูบเกิดปฏิกิริยำเผำ
ไหม้ได้เป็นสำรพิษต่ำงๆ มำกมำย ซึ่ งมีรำยงำนสำรพิษที่ชดั เจนแล้วอย่ำงน้อย 9,000 ชนิด โดยมำกกว่ำ 69
ชนิดเป็นสำรก่อมะเร็ง ตัวอย่ำงสำรเคมีท่พ
ี บในควัน เช่ น สำรเคมีออกซิ ไดซ์ (oxidizing chemical) คำร์บอน
มอนนอกไซด์ (carbon monoxide) สำรประกอบอินทรีย์ ฝุ ่ นละออง โลหะหนัก นิโคติน เป็นต้น
คำที่ใช้ สำหรับเรียกควันบุ หรี่จำกบุ หรี่มวนนัน้ แบ่งเป็น 2 แบบคือ

1. ควันบุ หรี่ในมวน (mainstream) หมำยถึงควันที่สูบจำกบุ หรี่โดยตรงรวมถึงควันที่ถูกพ่นออกมำด้วย
2. ควันบุ หรี่นอกมวน (sidestream) หมำยถึง ควันที่ลอยอยู ่ในสิ่งแวดล้อม เป็นควันที่เกิดจำกปลำยบุ หรี่
ด้ำนที่เกิดกำรเผำไหม้ ไม่ผ่ำนเข้ำร่ำงกำยของผู ้สูบมำก่อน
ผู ้สูบบุ หรี่จะได้รับควันทัง้ จำก mainstream และ sidestream โดยสำมำรถเรียกว่ำ “ควันบุ หรี่มือ หนึ่ง ”
ในขณะที่คนรอบข้ำงซึ่ งไม่ได้สูบบุ หรี่แต่อยู ่บริเวณเดียวกับผู ้สูบแล้วได้รับควันบุ หรี่จะเรียกว่ำ

“ควันบุ หรี่มือสอง”

หรือ กำรสัมผัสควันบุ หรี่จำกสิ่งแวดล้อม ( environmental tobacco smoke) ควันบุ หรี่มือสองนีม้ ีสำรพิษจำก

ทัง้ mainstream และ sidestream เช่ นเดียวกันกับควันบุ หรี่มือหนึ่งทำให้ผู้สัมผัสควันนีม้ ีโอกำสเป็นโรคต่ำงๆ ได้ไม่
แตกต่ำงไปจำกผู ้สูบบุ หรี่เองโดยตรง

สำรพิษจำกบุ หรี่นอกจำกอยู ่ในควันแล้วยังสำมำรถตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม

เสือ้ ผ้ำ เส้นผม สิ่งของเครื่องใช้ ต่ำงๆ ได้แม้จะไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ กำรสัมผัสสำรพิษที่ตกค้ำงเหล่ำนี้
เรียกว่ำกำรได้รับ “ควันบุ หรี่มือสำม”
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สำรพิษ ในควันบุ หรี่ส ำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ในบทควำมนีจ้ ะยกตัวอย่ำงสำรพิษที่สำคัญเพียงบำงชนิดเท่ำนัน้ โดยจะแบ่งสำรเป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มอัลดีไฮด์
กลุ่มโลหะหนักและธำตุกัมมันตรังสี
กลุ่มไนโตรซำมีน
กลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons
กลุ่มอื่นๆ เช่ น nicotine, carbon monoxide, tar

1 กลุ่มอัลดีไฮด์ (Aldehyde) เช่ น อะโครลีน ฟอร์มำลดีไฮด์ อะเซตัลดีไฮด์ ยู รีเทน ไวนิลคลอไรด์ สำรกลุ่ม
นีบ้ ำงตัวเป็นสำรที่มีกำรยืนยันอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งและส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคทำงเดินหำยใจ
อะโครลีน (acrolein) เป็นก๊ำซพิษที่พบได้ 60-140 ไมโครกรัมต่อบุ หรี่ 1 มวน อะโครลีนมีควำมเป็นพิษสูง
สำมำรถก่อให้เกิดอำกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจได้แม้สัมผัสปริมำณเพียง
ฟอร์มำลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นสำรสำเหตุท่ีทำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์
เช่ น มะเร็งหลังโพรงจมู ก (nasopharynx cancer) เพิ่มกำรเกิดเซลล์มะเร็งจำก
เซลล์เยื่อบุ ทำงเดินหำยใจ (nasal squamous cell carcinoma) และมะเร็งเม็ด

ภำพที่ 1 อะโครลีน

เลือดขำว (leukemia) ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและ
ดวงตำ นอกจำกนีย้ ังจัดเป็น allergen หรือสำรก่อภูมิแพ้

ภำพที่ 2 ฟอร์มำลดีไฮด์
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2 สำรกลุ่ม โลหะหนักและสำรกัม มันตรังสี เช่ น สำรหนู นิคเกิล้ ตะกัว่ แคดเมี่ยม เบอริลเลี่ยม
อนุภำคโลหะหนัก (heavy metal particles)
อนุภำคโลหะหนักหลำยชนิดจัดเป็นสำรก่อมะเร็งที่มีกำรยืนยันจำกหลักฐำนกำรก่อมะเร็งในมนุษย์อย่ำงชัดเจน
อนุภำคของโลหะสำมำรถตกค้ำงในปอดหรือแทรกซึ มผ่ำนเนือ้ เยื่อปอดเข้ำสู่ร่ำงกำยและเกิดกำรสะสมในร่ำงกำยได้
อนุภำคของโลหะหนักในบุ หรี่มีท่ีมำจำกกระบวนกำรปลูกและผลิตใบยำสูบ เช่ น โลหะหนักที่หลงเหลือจำกยำฆ่ำแมลง

จำกสำรเคมีในดินและนำ้ แล้วตกค้ำงในใบยำสูบ
ตำรำงที่ 1 โลหะหนักที่พ บในควันบุ หรี่
Heavy metal
แคดเมี่ยม (cadmium; Cd)
ตะกัว่ (lead; Pb )
โคบอล (cobalt; Co)
สำรหนู (arsenic; As)
โครเมี่ยม (chromium; Cr)
พลวง (antimony; Sb)
ทอลเลี่ยม (thallium; Tl)
ปรอท (mercury; Hg)
โพโลเนี่ยมกัมมันตรังสี (polonium 210)
ตะกัว่ กัมมันตรังสี (lead 210)

ปริมำณของโลหะหนักในควัน (ng) ต่อบุ หรี่ 1
มวน
40-300
18-83
0.012-48
1.5-21
1.1-1.7
0.1-0.13
0.6-2.4
0.46-6.5

สำรกัมมัน ตรังสี (radioactive substances)
Polonium-210 และ lead-210 คือสำรกัมมันตรังสีท่พ
ี บได้ในบุ หรี่ สำมำรถปลดปล่อยรังสีอัลฟ่ ำและแก
รมม่ำ เมื่อสูดควันบุ หรี่เข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วจะทำลำยเซลล์เนือ้ เยื่อปอดได้ทันที สำรกัมมันตรังสีสำมำรถสะสมที่ปอด
ของผู ้สูบบุ หรี่ได้เป็นเวลำนำน เนื่องจำกมีชนั ้ เหนียวนำ้ มันดิน (tar) เคลือบอยู ่ท่ปี อดโดยเฉพำะบริเวณหลอดลมส่วน
ปลำย (bronchioles) ของผู ้สูบ กำรสะสมสำรกัมมันตรังสีไว้เป็นเวลำนำน จะนำไปสู่กำรเป็นมะเร็งปอด

28

3 สำรพิษกลุ่มไนโตรซำมีน (Tobacco specific nitrosamine;
เช่ น N’-nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), N’nitrosoanatabine (NATB), and N’-nitrosoanabasine (NAB)

Nitrosamine
คือสำรประกอบที่มีหมู ่ nitroso เกำะอยู ่บนไนโตรเจนของหมู ่ amine เกิดขึน้ จำกหลำยกระบวนกำร เช่ น nicotine ในใบยำสูบทำปฏิกิริยำกับ nitrate, เกิดจำกเชือ้ กลุ่ม aerobic bacteria ในกระบวนกำรเตรียมใบยำสูบ, ก๊ำซ

nitrogen oxides ทำปฏิกิริยำกับสำรกลุ่ม alkaloids ในใบยำสูบ NNN และ NNK คือสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ท่ไี ด้รับ
กำรยืนยันชัดเจน พบในบุ หรี่และผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรูปแบบ สำรสองชนิดนีส้ ำมำรถจับกับ DNA แล้วนำไปสู่กำร
กระบวนกำรเกิดมะเร็ง (tumor initiation) นอกจำกนีย้ ังพบว่ำสำรสองชนิดนีส้ ำมำรถกระตุ้น nicotinic acetylcholine receptor ได้ ผลคือรบกวนกำรทำงำนของเซลล์ปกติ ส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้เร็วมำกขึน้
อัตรำส่วนของ NNK และ NNN ใน sidestream ต่อ mainstream คือ 0.40 และ 0.43 ตำมลำดับ ดังนัน้
ผู ้ได้รับควันบุ หรี่มือสองจึงมีควำมเสี่ยงจะเป็นมะเร็งจำก TSNAs ได้เช่ นกัน

4 สำรพิษ กลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
เช่ น benzene, benzo(a)pyrene, chrysene, benz(a)anthracene
PAH
หมำยถึงสำรประกอบเคมีท่เี กิดขึน้ จำกกำรรวมตัวกันของ aromatic หรือ cyclic rings carbon อย่ำง
น้อย 2 วง รวมกัน ในควันบุ หรี่มี PAH อย่ำงน้อย 539 ชนิด PAH เกิดจำกจำกกระบวนเผำไหม้ท่ไี ม่สมบู รณ์ของ

สำรอินทรย์ต่ำงๆ ในบุ หรี่ บุ หรี่ 1 มวลจะให้ปริมำณ PAH ประมำณ 1-1.6 ไมโครกรัม International agency for
research on cancer (IARC) จัดกลุ่มให้ PAH หลำยชนิดเป็นสำรที่อำจก่อมะเร็ง (possible) และ benzo(a)
pyrene ถูกจัดให้เป็น group 1 carcinogen คือเป็นสำรก่อมะเร็งอย่ำงชัดเจนในมนุษย์ สำรบำงตัวในกลุ่มนี้
รบกวนกำรทำงำนของเอนไซม์ท่มี ีหน้ำที่ซ่อมแซม DNA หำกเอนไซม์เหล่ำนีไ้ ม่สำมำรถทำงำนได้จะส่งผลให้มีกำร
ถอดรหัส DNA ที่ผิดพลำดและนำไปสู่กำรเป็นมะเร็ง หรือ PAH บำงชนิดมี metabolite ที่สำมำรถจับหรือทำลำย
DNA ของมนุษย์ได้ ทำให้เกิดเป็นมะเร็งในที่สุด
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5 สำรพิษอื่น เช่ น nicotine, tar, Carbon monoxide, DDT, cyanide, hydrazine, 4-aminobiphenyl
นิโคติน
นิโคตินเป็นสำรหลักที่ทำให้เกิดกำรเสพติด โดยเฉลี่ยบุ หรี่ 1 มวน จะมี
นิโคตินประมำณ 1-2 มิลลิกรัม เมื่อผู ้สูบสูบควันบุ หรี่ นิโคตินจะสำมำรถถูกดูด
ซึ มเข้ำสู่ร่ำงกำยและแพร่กระจำยไปยังส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเร็ว
ภำยใน 15-20 วินำที นิโคตินสำมำรถกระตุ้นกำรทำงำนของ nicotinic receptor บริเวณต่ำงๆของร่ำงกำยรวมถึงสมองส่งผลต่อกำรหลัง่ สำรก่อ

ควำมสุขทัง้ หลำย เช่ น เอ็นดอร์ฟีน (endorphin), โดปำมีน (dopamine) เมื่อ
ระดับนิโคตินลดลงจะทำให้ผู้สูบรู้สึกหงุ ดหงิดต้องกำรนิโคตินเพิ่ม นำไปสู่กำร
เสพติด

ภำพที่ 4 นิโคติน

นิโคตินสำมำรถกระตุ้นกำรทำงำนของระบบหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้หัวใจของผู ้สูบบุ หรี่ทำงำนมำกกว่ำปกติ
โดยเฉลี่ย 7 ครัง้ ต่อนำที กระตุ้นกำรหดตัวของเส้นหลอดเลือด ผู ้สูบจะมีควำมดันสูงขึน้ 5-10 มิลลิลิตรปรอท
นิโคตินเพิม่ กำรสลำยไขมัน (lipolysis) ทำให้เพิ่มระดับ LDL ในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้สูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงจะเป็นโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) โรคหัวใจล้มเหลว (heart failure) โรคกล้ำมเนือ้ หัวใจขำด
เลือด (myocardial infraction) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular/atrial tachycardia and fibrillation) นิโคติน
สำมำรถเพิ่มกำรหลัง่ ฮอร์โมนกลุ่ม catecholamine cortisol ที่เป็น insulin antagonistic hormone นิโคติน
สำมำรถกระตุ้น nAChRs α7 ส่งผลต่อกำรทำงำนของ AMP-activated protein kinase กำรสูบบุ หรี่และบุ หรี่
ไฟฟ้ ำจึงเป็นปั จจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ด้วย
Tar
National cancer institute (NIH) นิยำมนำ้ มันดิบจำกบุ หรี่ (tobacco tar) หมำยถึง สำรเคมีท่เี กิดจำก
กำรเผำไหม้ของบุ หรี่ ประกอบไปด้วยสำรพิษหลำยชนิดที่เป็นสำรก่อมะเร็งและสำรพิษที่เป็นอันตรำยสุขภำพ เมื่อสูบ
เข้ำไปแล้วสำมำรถก่อรูปเป็นชัน้ เหนียวที่ปอด ซึ่ งจะทำลำยปอดส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งปอด ถุงลมโป่ งพอง และโรค
ปอดอื่นๆ นอกจำกนีย้ ังส่งผลให้เกิดมะเร็งปำกและลำคอได้
Carbon monoxide (CO)
ตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำบุ หรี่เป็นปั จจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคต่ำงๆ มำกมำย ซึ่ งกลไกกำรเกิดโรคหนึ่งโรคนัน้ มี
มำกกว่ำ 1 กลไก รวมถึงสำรแต่ละชนิดนัน้ อำจสำมำรถก่อโรคได้มำกกว่ำ 1 โรค อย่ำงก็ตำมโรคที่คนมักกังวล
เกี่ยวกับบุ หรี่คือโรคมะเร็ง

เนื่องจำกแนวทำงกำรรักษำปั จจุ บันยังคงไม่มีประสิทธิภำพมำกเพียงพอจะทำให้

คุณภำพชีวิตของผู ้ป่วยมะเร็งเทียบเท่ำกับคนปกติได้ มะเร็งบำงประเภทยังคงมีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง ซึ่ งบุ หรี่เป็น
สำเหตุของโรคมะเร็งอย่ำงชัดเจน
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ตำรำงที่ 2 โรคต่ำงๆที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่ ทัง้ โดยตรงและกำรได้รับควันบุ หรี่มือสองแบ่งตำมระบบอวัยวะของร่ำงกำย
ระบบต่างๆ

การสูบบุหรี่โดยตรง

การได้รับควันบุหรี่มือสอง

ระบบประสาท

stroke, blindness, macular degeneration, glaucoma, stroke
cataract

ช่องปาก หูและฟัน

Periodontitis, dental caries, halitosis, otitis, oropharyngeal cancer, gingival cancer

Middle ear infection

ผิวหนังและเส้นผม

Hair loss, hair discoloration, wrinkle, psoriasis

-

ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

Rhinitis, COPD, asthma, pulmonary infection
(pneumonia, TB, common cold, influenza), lung
cancer

Rhinitis, COPD exacerbation, asthma
attack , common cold, lung cancer,
nasal sinus and nasopharyngeal cancer, breast cancer

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

Coronary artery disease, cardiac arrhythmia, pulmo- Coronary artery disease, pulmonary
nary embolism, DVT, hypertension, aortic aneurysm embolism, DVT

ตับและระบบทางเดินอาหาร

Hepatoma, peptic ulcer disease, oropharyngeal cancer, esophageal cancer, gastric cancer, colon cancer, pancreatic cancer

หลอดเลือดส่วนปลาย

Atherosclerotic plaque, Peripheral vascular disease, Atherosclerotic plaque,
buerger’s disease, impaired would healing
Peripheral vascular disease

ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบสืบพันธุ์

Bladder cancer
Infertility, impotence, cervical cancer, renal cancer,
ureteral cancer

Cervical cancer

การตั้งครรภ์และทารก

Delayed pregnancy, early menopause, spontaneous
abortion, ectopic pregnancy, low birth weight baby,
preterm delivery, poor growth and development of
baby, sudden infant death syndrome

preterm delivery, spontaneous abortion, ectopic pregnancy, low birth
weight, sudden infant death syndrome

ระบบต่อมไรท่อ

เบาหวาน, grave’s ophthalmopathy

-

ข้อและกระดูก

Hip fracture, osteoporosis

-

ระบบเลือด

Acute myeloid leukemia

Acute myeloid leukemia

-
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ภำพที่ 1 กลไกกำรก่อโรคมะเร็ง
จำกภำพที่ 1 เมื่อได้รับสำรพิษหรือสำรก่อมะเร็ง (carcinogen) จำกควันบุ หรี่ สำรพิษแต่ละชนิดมีกลไก
แตกต่ำงกันไป เช่ น จับกับตัวรับเป้ ำหมำย (receptor binding) ทำให้ DNA เกิดควำมเสียหำย จนในที่สุดไม่
สำมำรถควบคุมกำรแบ่งเซลล์ได้ ทำให้เซลล์แบ่งตัวอย่ำงรวดเร็วและเป็นมะเร็ง อย่ำงไรก็ตำมร่ำงกำยของคนมีกลไก
กำรป้ องกันกำรเกิดมะเร็งเช่ นกระบวนกำรกำจัดสำรพิษ กำรซ่ อมแซมDNAที่เสียหำย หรือกำรยับยัง้ กำรเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง
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บทที่ 4
กำรติดนิโคติน
เวโรจน์ เหล่ำโภคิน
นันทวรรณ กิติกรรณำกรณ์
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1. ผู ้เรียนเข้ำใจถึงกลไกกำรเสพติดบุ หรี่ทงั ้ ทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม
2. ผู ้เรียนทรำบถึงอำกำรและผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจของคนที่กำลังเลิกบุ หรี่ในแต่ละช่ วงเวลำ

บทนำ
กลไกกำรเสพติดสำรที่เกิดขึน้ กับร่ำงกำยมนุษย์ มักจะถูกอธิบำยด้วยกำรเสพติดใน 2 ลักษณะ คือ กำรเสพ
ติดทำงด้ำนร่ำงกำย ซึ่ งเกิดจำกำรที่สำรดังกล่ำวสำมำรถเหนี่ยวนำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสำรสื่อประสำท หรือ
ตัวรับสำรสื่อประสำทในสมองได้ และกำรเสพติดทำงด้ำนจิตใจ มักเกิดจำกกำรได้รับสำรที่มีผลต่อระบบประสำท แต่ไม่
เกิดหรือเหนี่ยวนำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยำที่ระบบประสำท

กลไกกำรเสพติดบุ หรี่
บุ หรี่สำมำรถทำให้เกิดกำรเสพติดขึน้ ได้ โดยมีสำรเสพติด คือ นิโคติน (nicotine dependence) เมื่อสูบ
บุ หรี่นิโคตินจะสำมำรถเข้ำสู่สมองได้ภำยในเวลำ 3-5 วินำที โดยจะเข้ำไปจับกับตัวรับ nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) ที่กระจำยอยู ่ในระบบประสำทส่วนกลำงและส่วนปลำย และในสมองส่วนที่อยู ่ชนั ้ ในซึ่ งเป็นสมอง
ส่วนที่ควบคุมอำรมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์โดยจะมีบริเวณที่ทำหน้ำที่รับรู้เกี่ยวกับอำรมณ์และควำมรู้สึกสุขใจ
เรียกว่ำวิถีประสำทสัง่ กำรได้รำงวัลจำกนิโคตินในสมอง (nicotine and brain reward pathway)
กำรสูบบุ หรี่ส่งผลให้เกิดกำรเสพติดชีวสำร (biological) ทำงด้ำนร่ำงกำย (physical addict) กล่ำวคือ
ผู ้ท่ใี ช้ จะมีควำมต้องกำรใช้ บุหรี่ในปริมำณที่มำกขึน้ หลังจำกที่เสพไปแล้ว เพื่อให้ร่ำงกำยได้สำรนิโคตินในปริมำณที่
มำกขึน้ เพียงพอต่อตัวรับสำรสื่อประสำทในสมองที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในระบบประสำทส่วนกลำง
และได้ผลต่อ
ร่ำงกำยตำมเดิม ซึ่ งเรียกภำวะที่ต้องกำรใช้ บุหรี่เพิ่มขึน้ นีว้ ่ำ กำรดือ้ ต่อนิโคติน (nicotine tolerance) และถ้ำหำก
ผู ้ท่สี ูบบุ หรี่หยุ ดบุ หรี่ทันทีจะทำให้เกิดอำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal) ซึ่ งอำกำรมักจะตรงข้ำมกับผลที่
ได้รับจำกกำรสูบบุ หรี่
อย่ำงไรก็ตำม กำรเสพติดบุ หรี่ไม่ได้เกิดจำกกำรเสพติดจำกฤทธิ์ของนิโคตินอย่ำงเดียว แต่ยังสำมำรถเสพ
ติดได้จำกสำเหตุอื่น ได้แก่ กำรเสพติดทำงอำรมณ์และจิตใจ (psychological addict) ซึ่ งเป็นกำรเสพติด
เนื่องจำกผู ้เสพพึงพอใจต่อกำรได้รับสำรนิโคติน ซึ่ งทำให้รู้สึกผ่อนคลำย ลดควำมเครียด หรือทำให้มีสมำธิในกำร
ทำงำนหรือกำรเรียนมำกขึน้ รวมถึงควำมรู้สึกดีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสูบบุ หรี่
กำรเสพติดบุ หรี่สำมำรถเกิดจำกทำงพฤติกรรมและสังคม (social addict) ซึ่ งเป็นควำมเคยชิ นของผู ้สูบที่
จะต้องสูบบุ หรี่เมื่ออยู ่ในสถำนกำรณ์ท่คี ุ้นเคย เช่ น ระหว่ำงกำรทำกิจวัตรประจำวัน หลังรับประทำนอำหำร หรือ
ระหว่ำงดื่มกำแฟ รวมถึงกำรเข้ำสังคม กำรเสพติดบุ หรี่อำจเกิดจำกสำเหตุใดสำเหตุหนึ่ง หรืออำจจะเกิดจำก
หลำยสำเหตุร่วมกันก็ได้ (ภำพที่ 1)
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ด้ำนชี วสำร (biological)
กำรติดทำงร่ำงกำย (physical addict)
อำกำรถอนยำ (withdrawal symptoms)
กำรเสพ = บรรเทำ
กำรได้รำงวัล (ทำงจิตวิทยำ) (reward)











ด้ำนจิตใจ (psychological)
สูบบุ หรี่คู่กับบำงกิจกรรม (paired activites)
กิจวัตร/นิสัย (routines/ habits)
มีปัจจัยเหนี่ยวนำ (triggers) เครียด (stress)
จัดกำรอำรมณ์ (coing with emotional)

ด้ำนสังคม (social)
เพื่อสร้ำงกำรติดต่อ (connection)
เพื่อสำมำรถเข้ำร่วมกลุ่ม (fitting in)
ครอบครัว (family) คู่รัก (partner)
วัฒนธรรมกลุ่ม (culture norm)

ภำพที่ 1 สำเหตุและปั จจัยกำรติดบุ หรี่

ผลของกำรเสพติดนิโคตินต่อระบบประสำท
ในสภำวะร่ำงกำยปกติ วิถีประสำทสัง่ กำรได้รำงวัลจำกนิโคตินในสมองจะสำมำรถถูกกระตุ้นได้จำกสภำวะ
ต่ำงๆ ที่ทำให้รู้สึกมีควำมสุข เช่ น ถูกลอตเตอรี่ สอบได้คะแนนดี หรือได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในชีวิต เป็นต้น สำหรับ
ภำวะที่ได้รับนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำย นิโคตินจะถูกส่งต่อไปยังระบบประสำทส่วนกลำง และจับกับตัวรับ nAChR ส่งผล
ให้เกิดกำรหลัง่ สำรสื่อประสำทต่ำงๆ ทัง้ เพิ่มกำรปลดปล่อยกลูตำเมต (glutamate) ซึ่ งมีผลต่อกำรเพิ่มขึน้ ของโด
ปำมีน (dopamine) ออกมำจำกปลำยประสำทส่วน ventral tegmental area (VTA) มำกขึน้ ทำให้เกิด
ควำมรู้สึกสบำยใจ มีควำมสุข ลดควำมอยำกอำหำร และเพิ่มกำรปลดปล่อย gamma-aminobutyric acid
(GABA) ซึ่ งห้ำมกำรปลดปล่อยของโดปำมีน นอกจำกนี้ กำรจับกับตัวรับยังมีผลต่อสำรสื่อประสำทอื่น ๆ อย่ำง
acetylcholine, serotonin เป็นต้น (ตำรำงที่ 1)
เมื่อมีกำรใช้ นิโคตินเป็นเวลำนำน บำงส่วนของตัวรับ nAChR จะไม่ไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง (receptor desensitized) ส่งผลให้ตัวรับสำรสื่อประสำทหยุ ดกำรทำงำน (receptor deactivated) ทำให้ผลต่อ GABA หำยไป
ในขณะที่ยังมีผลต่อ glutamate ซึ่ งตัวรับสำรสื่อประสำทต้องอำศัยระยะเวลำหนึ่งจึงจะทำให้ตัวรับกลับเข้ำสู่ช่วงที่
สำมำรถเกิดกระบวนกำรทำงำน (active state) อีกครัง้ ดังนัน้ ร่ำงกำยจึงมีกำรเพิม่ ตัวรับดังกล่ำวขึน้ (up regulation) เมื่อรับนิโคตินต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดภำวะดือ้ นิโคตินขึน้ ได้ เพรำะ nAChR มีควำมไวต่อนิโคตินลดลง
และมีจำนวนตัวรับ nAChR มำกขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้นิโคตินสำมำรถกระตุ้นและให้ผลต่อร่ำงกำยเท่ำเดิม ผู ้เสพจึง
จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกำรสูบบุ หรี่เพื่อให้ได้รับนิโคตินมำกขึน้
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ตำรำงที่ 1 ผลกระทบจำกสำรที่ทำหน้ำที่ส่งสัญญำณระหว่ำ งเส้นประสำท
สำรส่งผ่ำนประสำท (neurotransmitters)

ผลกระทบ (effects)

Dopamine

รู้สึกพึงพอใจ สุขใจ ลดควำมอยำกอำหำร

Norepinephrine
Acetylcholine

ทำให้ตื่นตัว มีแรงจู งใจ ลดควำมอยำกอำหำร
ทำให้ตื่นตัว สมำธิดีขึน้

Serotonin

ช่ วยปรับอำรมณ์ ลดควำมอยำกอำหำร

Glutamate

ช่ วยกำรเรียนรู้ เพิ่มควำมจำ

GABA

ลดควำมเครียด วิตกกังวล

ผลกระทบจำกอำกำรถอนนิโคตินขณะเลิกสูบบุ หรี่ (nicotine withdrawal symptoms)
กำรเปลี่ยนแปลงของตัวรับในระบบประสำทเป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผลเชิงลบตรงข้ำมกับผลรำงวัลที่
ได้รับจำกกำรสูบบุ หรี่ เช่ น รู้สึกหงุ ดหงิด ไม่มีควำมสุข อยำกทำนอำหำรมำกขึน้ ไม่มีสมำธิในกำรทำงำนหรือ
เรียน เกิดควำมเครียดวิตกกังวล (ตำรำงที่ 2) ผลดังกล่ำวเกิดขึน้ ในเวลำอันรวดเร็วจำกกำรที่ร่ำงกำยยังคง
มี nAChR จำนวนมำก แต่ไม่ได้รับนิโคตินจำกบุ หรี่ ปริมำณสำรสื่อประสำทในสมองที่ไม่สมดุลจำกกำรลดลง
นิโคติน ทำให้อยำกกลับไปสูบบุ หรี่ (ภำพที่ 2)
ตำรำงที่ 2 อำกำรถอน เวลำเริ่มเกิดอำกำร และระยะเวลำกำรเกิด อำกำรถอนนิโคติน
อำกำรถอน
(withdrawal symptom)

เวลำเริม่ มีอำกำร
(onset begin)

เวลำที่จะมีอำกำร
(how long do they last)

ควำมกระหำยอยำกนิโคติน (craving)

ภำยในไม่กี่ชวั่ โมง

2 สัปดำห์

เพิม่ ควำมอยำกอำหำร (increase appetite)

ภำยในไม่กี่ชวั่ โมง

10 สัปดำห์

ควำมซึมเศร้ำ (depression)

ภำยในไม่กี่ชวั่ โมง

4 สัปดำห์

ควำมกระสับกระส่ำย (restlessness)

สัปดำห์

4 สัปดำห์

สมำธิแย่ (poor concentration)

สัปดำห์

2 สัปดำห์

หงุ ดหงิด ฉุนเฉียว (irritability/ anger)

ภำยในไม่กี่ชวั่ โมง

4 สัปดำห์

รบกวนกำรนอน (disturbed sleep)

สัปดำห์

1 สัปดำห์
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สิง่ กระตุ้นให้
อยำกสูบบุ หรี่
หรือควำมเครียด

กำรทน (ต่อควำมอยำก) ได้ฉบั พลัน (acute tolerance)
กำรเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
กำรปลดปล่อยโดปำมีนและสำรสื่อประสำทอื่น ๆ
ทำให้เกิดควำมสุข และอำรมณ์ดี

ควำมอยำก
(craving)

กำรสุบบุ หรี่
(cigarette smoking)

กำรเพิม่ ของนิโคตินอย่ำง
รวดเร็ว (nicotine spike)

อำกำรถอน (withdrawal symptoms)
ควำมเป็นสุขลดลง (hedonic dysregulation)

กำรลดควำมไวในกำรกระตุ้น
(desensitization) nAChRs

เพิม่ นิโคติน
กำรกระตุ้น nAChRs กำรยับยัง้
nAChRs
ลดนิโคติน
กำรลดลงของโดปำมีนและสำรสื่อประสำทอื่นๆ

ภำพที2 ชีวเคมีสำรและพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรติดบุ หรี่
นอกจำกนี้ กำรศึ กษำในหนูทดลองพบว่ำอำกำรถอนอำจจะมีผลมำจำกกำรเพิ่มของ extrahypothalamic
corticotropin-releasing factor (CRF) และเพิ่มกำรจับของ CRF กับ corticotropin-releasing factor 1
(CRF1) receptors ในสมองซึ่ งทำให้เกิดควำมเครียดมำกขึน้ กำรปิ ดกัน้ CRF1 จะยับยัง้ ผลของกำรกระตุ้นอำกำร
เครียดจำกอำกำรถอน และป้ องกันกำรเพิ่มควำมพยำยำมหำนิโคตินมำใช้ ในช่ วงที่งดเสพ ดังนัน้ ผู ้สูบบุ หรี่อำจจะ
ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงอำกำรถอนนิโคตินด้วยกำรรักษำระดับของนิโคตินในเลือดให้เพียงพอที่จะป้ องกันกำรเกิด
อำกำรดังกล่ำว

ผลดีต่อสุขภำพหลังจำกกำรเลิกสูบ บุ หรี่
สำหรับผลดีต่อสุขภำพสำหรับผู ้เลิกสูบบุ หรี่สำมำรถเกิดขึน้ ได้ตงั ้ แต่ 20 นำทีแรกหลังกำรเลิกสูบ นั่นคือ
ควำมดันโลหิตจะลดลง ชีพจรเต้นช้ ำลง ทำให้ลดกำรทำงำนหนักของหัวใจ หลังจำกนัน้ 12 ชัว่ โมง ระดับก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะลดตำ่ ลง และในเวลำ 24 ชัว่ โมง ปอดจะทำงำนได้ดีขึน้ สำมำรถขับเสมหะและฝุ ่ นต่ำงๆ
จำกกำรสูบบุ หรี่ออกจำกปอดได้มำกขึน้ เมื่อเลิกบุ หรี่ได้ยำวนำนมำกขึน้ ประโยชน์ท่ไี ด้รับจะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ

ในเวลำ 48 ชัว่ โมง หลังจำกกำรเลิกสูบบุ หรี่ ควำมสำมำรถในกำรรับรสและรับกลิ่นจะดีขนึ้ เกือบปกติ และใน 72
ชัว่ โมง ผู ้เลิกสูบจะรู้สึกมีแรงมำกกว่ำเดิม หำยใจได้โล่งขึน้ และหำกสำมำรถหยุ ดสูบบุ หรี่ได้ต่อเนื่อง 1 ปี จะลดควำม
เสี่ยงลงครึ่งหนึ่งในกำรเกิดกลุ่มอำกำรหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) เมื่อเทียบกับผู ้ท่ยี ัง
สูบอยู ่ และหำกหยุ ดสูบบุ หรี่ได้ต่อเนื่อง 5 ปี ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะลดลงจนใกล้เคียงกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่เลย รวมทัง้
โดยกำรเลิกสูบบุ หรี่เป็นระยะเวลำ 10 ปี จะลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งปอดได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่
ผลดีของกำรเลิกสูบบุ หรี่นัน้ ไม่ได้มีเฉพำะตัวผู ้สูบบุ หรี่ แต่เป็นผลดีต่อผู ้คนรอบข้ำงที่ได้สัมผัสควันบุ หรี่มือสอง
และมือสำมด้วย เช่ น สมำชิกในครอบครัว
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กำรเสพติดนิโคติน ในผู ้ท่ไี ด้รับบุ หรี่มือสอง
กำรได้สัมผัสหรือได้รับบุ หรี่มือสองจำกคนใกล้ชิดที่สูบบุ หรี่อำจจะส่งผลให้สำรนิโคตินเข้ำสู่สมองได้โดยตรง
และส่งผลต่อระบบประสำทเช่ นเดียวกับผู ้ท่สี ูบบุ หรี่เอง จำกกำรศึ กษำ Effect of Secondhand Smoke on Occupancy of Nicotinic Acetylcholine Receptors in Brain เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสัมผัสบุ หรี่มือสอง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของตัวรับ nAChR โดยกำรใช้ positron emission tomography (PET) โดยกำรฉีดวัสดุ
กัมมันตรังสีในปริมำณเล็กน้อยเข้ำไปในกระแสเลือด แล้วสร้ำงภำพเป็นรหัสสีท่แี ตกต่ำงกันของกิจกรรมของเซลล์
เพื่อกำรวิเครำะห์กำรแปลงของระบบประสำทใน 1 ชัว่ โมงหลังจำกได้สัมผัสบุ หรี่มือสองภำยในสิ่งแวดล้อมปิ ด พบว่ำ
กำรสัมผัสกับบุ หรี่มือสองในปริมำณที่ไม่สูงมำกสำมำรถกระตุ้นระบบประสำทได้ในลักษณะเดียวกันกับผู ้ท่ีสูบบุ หรี่
กำรศึ กษำรวบรวมวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ พบ 2 กำรศึ กษำ จำก 22 กำรศึ กษำที่รำยงำนว่ำ ผู ้ท่ี
ได้รับควันบุ หรี่มือสองจะทำให้เมีระดับนิโคตินในเลือดสมมู ลกับผู ้สูบบุ หรี่และทำให้เกิดภำวะเคลิม้ สุข
(euphoria)
รวมทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหมือนกับผู ้สูบบุ หรี่ และกำรที่ทำรกได้สัมผัสนิโคตินตัง้ แต่อยู ่ในครรภ์ก็ทำให้เกิด
ภำวะบกพร่องของควำมจำหลังคลอด ถึงแม้ว่ำกำรศึ กษำจะยังมีจำนวนไม่มำกพอที่จะสรุ ปได้ว่ำกำรได้รับควันบุ หรี่
มือสองจะส่งผลต่อสำรชีวเคมีในสมองและทำให้ผู้ท่ีสัมผัสเกิดกำรเสพติดได้ แต่ผลกำรศึ กษำดังกล่ำวก็สำมำรถ
แสดงถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะทำให้ผู้สัมผัสควันบุ หรี่มือสองเกิดกำรเสพติดนิโคตินได้เช่ นเดียวกับผู ้ท่ีสูบบุ หรี่โดยตรง
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บทที่ 5
ควำมสัมพันธ์ของกำรสูบบุ หรี่กับ
กำรเกิดโรคมะเร็ง
เวโรจน์ เหล่ำโภคิน

Colorectal

Acute leukemia

Pancreatic
Liver
Esophageal

CANCER
Oral cavity and Pharyngeal

Laryngeal
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1 ผู ้เรียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคมะเร็งที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่โดยตรงของผู ้สูบ และผู ้ท่ี
ได้รับควันบุ หรี่มือสอง และมือสำม

บทนำ
แม้จะทรำบถึงอันตรำยต่อสุขภำพที่อำจเกิดจำกกำรสูบบุ หรี่ แต่บุหรี่ก็เป็นสิ่งเสพติดหนึ่งที่นิยมในกลุ่มคน
ไทยเนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยโดยสำมำรถซือ้ ขำยได้อย่ำงถูกกฎหมำย กำรสำรวจ ปี พ.ศ. 2558 ของ
ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ พบว่ำ ประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึน้ ไปบริโภคยำสูบ จำนวน
10.9 ล้ำนคน อัตรำกำรสูบคิดเป็นร้อยละ 19.9 คน ตำยจำกโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่ในกลุ่มคนอำยุ 30 ปี ขนึ้ ไป
เป็น 50,737 คน
กำรศึ กษำโรคจำกปั จจัยเสี่ยงของประชำกรไทยในปี พ.ศ. 2552 พบหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็นโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุ หรี่ถึง 25 โรค ในจำนวนนีเ้ ป็น 10 โรคมะเร็ง และจำกรำยงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี ค.ศ. 2014 พบ
โรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับกำรสูบบุ หรี่ 12 ชนิด และโรคเรือ้ รังที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรสูบบุ หรี่อีกมำกกว่ำ 15 ชนิด
เช่ น โรคทำงหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
มะเร็ง
โรคเรือ้ รัง

คอหอยส่วนปำก
(oropharynx)
คอหอย (pharynx)
หลอดอำหำร (esophagus)
หลอดลม (trachea, bronchus)
ปอด (lung)
มะเร็งของเม็ดเลือด
(acute myeloid leukemia)
กระเพำะ (stomach)
ลำไส้ (colorectal)
ตับ (liver) ตับอ่อน
(pancrease)

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
ตำบอด ต้อกระจก (cataract)
โรคปริทันต์อักเสบ (periodonititis)
โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary
heart disease) เบำหวำน
(diabetes)
ปอดอักเสบ (pneumonia)
หลอดลมอุ ดกันเรือ้ รัง (COPD)
สะโพกหัก (hip fracture) โรคข้อรู
มำตอยด์ (rheumatoid arthritis)
ระบบสืบพันธุ ์เพศหญิง รวมทัง้
ภำวะกำรมีบุตรยำก กำรตัง้ ครรภ์
นอกมดลูก (ectopic pregnancy)
กำรทำงำนของภูมิคุ้มกันลดลง

รู ปที่ 1 โรคมะเร็งที่อ วัย วะต่ำงๆ และโรคเรือ้ รังที่มีค วำมสัม พันธ์กับ พฤติกรรมกำรสูบ บุ หรี่
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ตำรำงที่ 1 สำเหตุกำรตำยที่สัมพันธ์กับ กำร

ผลของกำรสูบบุ หรี่กับ โรคมะเร็ง

สำเหตุกำรตำยของผู ้ป่วยไทย คนต่อปี

กำรสูบบุ หรี่เป็นปั จจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหำสุขภำพต่ำงๆ
มะเร็งปอด
และที่สำคัญบุ หรี่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งของหลำย
อวัยวะทัง้ ในเพศชำยและเพศหญิง (ภำพที่ 2) โดยสองอันดับ มะเร็งหลอดอำหำร
แรกที่พบเป็นมะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง
และมะเร็งปอดที่สูงเป็น
มะเร็งชนิดอื่น
อันดับหนึ่งมำตัง้ แต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990
โรคหัวใจ
โรคมะเร็งเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับต้นๆ ของผู ้ป่วยไทย
ผู ้ป่วยที่เสียชีวิตจำกโรคมะเร็งใดๆ เป็นอันดับ 1 สูงกว่ำโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง
หรือโรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ (ตำรำงที่ 1) เนื่องจำกในบุ หรี่มี
โรคทำงเดินหำยใจอื่นๆ
สำรก่อมะเร็งที่สำคัญต่ำงๆ มำกกว่ำ 60 ชนิด แต่สำรที่สำคัญ
ได้แก่ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), tobacco โรคอื่น ๆ ที่เ กิดจำกกำรสูบ
บุ หรี่
specific nitrosamines (TSHAs)

9,979
2,396
3,944

7,907
10,427
2,400
4,130

รู ปที่ 2 Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) age-adjusted incidence, selected sites, females, 1975–2010
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มะเร็งปอด (Lung cancer)
มะเร็งปอดเป็นปั ญหำทำงสำธำรณะสุขที่สำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสำธำรณสุขรำยงำน
ว่ำมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมำกที่สุดในประชำกรชำยไทย และเพิ่มสูงขึน้ ในประชำกรผู ้หญิงเช่ นกัน รวมทัง้ เป็น
สำเหตุอันดับ 1 ของกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็ง ผู ้ป่วยมะเร็งชนิดนีร้ ้อยละ 90 มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกำรสูบ
บุ หรี่เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่ พบว่ำผู ้ท่สี ูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึน้ ประมำณ 20
เท่ำ แปรผันตรงกับจำนวนบุ หรี่ท่ีสูบต่อวัน ระยะเวลำที่สูบ อำยุ ท่เี ริ่มสูบ และลักษณะของบุ หรี่ท่ีสูบ โดยคนที่สูบ
ตัง้ แต่ 40 มวนต่อวัน มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึน้ เป็น 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับคนที่สูบน้อยกว่ำ 20 มวนต่อวัน และคนที่เริ่ม
สูบก่อนอำยุ 15 ปี มีควำมเสี่ยงเพิม่ ขึน้ 4 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่เี ริ่มสูบหลังอำยุ 25 ปี คนที่สูบนำนกว่ำ 40 ปี จะมี
ควำมเสี่ยงเพิ่มขึน้ 5 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่สี ูบเป็นเวลำน้อยกว่ำ 25 ปี
เริ่มมีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดโรคมะเร็งปอดและบุ หรี่เมื่อปี
ค.ศ. 1950 แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่และอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งปอดอย่ำงชัดเจน
และควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวยังถูกระบุ และยืนยันเช่ นเดิมในปั จจุ บัน โดยเฉพำะ The Surgeon General ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ที่รำยงำนอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรสูบบุ หรี่เป็นสำเหตุสำคัญของมะเร็งปอด ในแง่กำรศึ กษำเชิ งระบำด
วิทยำที่ถูกอ้ำงอิงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมะเร็งปอดและกำรสูบบุ หรี่ท่ีสำคัญได้แก่ 2 กำรศึ กษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไป
ข้ำงหน้ำ (prospective cohort) ซึ่ งแต่ละกำรศึ กษำติดตำมกลุ่มประชำกรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน ทัง้ เพศชำยและเพศ
หญิงชำวอเมริกัน เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี
The Cancer prevention Study I (CPS-I) ปี ค.ศ. 1959–1965 และ The Cancer prevention Study II
(CPS-II) ปี ค.ศ. 1982–1988 พบผู ้ป่วย 786,387 คน ใน CPS-I และ 711,363 คน ใน CPS-II แสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมะเร็งปอดและกำรสูบบุ หรี่อย่ำงชัดเจน นอกจำกนีย้ ังมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ อื่นๆ ที่สนับสนุน
ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว เช่ น กำรติดตำมผู ้ป่วยของนำยแพทย์ชำวอังกฤษ เป็นระยะเวลำ 40 ปี ในช่ วงปี ค.ศ.
1951-1991 ก็ให้ผลสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึน้ สัมพันธ์กับผู ้ท่เี คย
สูบบุ หรี่ก่อนหน้ำนี้ หรือผู ้ท่ยี ังคงสูบบุ หรี่อยู ่ และกำรสูบบุ หรี่เป็นสำเหตุของกำรเกิดมะเร็งปอดทุก cell type โดย

ผลกระทบของกำรได้รับบุ หรี่มือสองและโรคมะเร็งปอด
ระหว่ำงปี ค.ศ. 1996-2001 มีกำรรำยงำนประมำณ 15 กำรศึ กษำ ด้ำนระบำดวิทยำทัง้ กำรศึ กษำ casecontrol และกำรศึ กษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำที่ศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในกำรเกิดโรคมะเร็งปอดกับกำร
ได้รับควันบุ หรี่มือสอง ในกลุ่มประชำกรที่ไม่ได้สูบบุ หรี่ เช่ น กำรศึ กษำ cohort เมื่อปี ค.ศ. 1999 ที่ประเทศเกำหลี
และปี ค.ศ. 2001 ที่ประเทศญี่ปุ่ น ในกลุ่มประชำกรที่ได้รับควันบุ หรี่มือสอง เช่ น ผู ้หญิงที่สำมีสูบบุ หรี่ 157,436 คน
พบอุ บัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งปอด 79 คน อีกกำรศึ กษำที่ติดตำมผู ้หญิงญี่ปุ่ นที่มีสมำชิกในบ้ำนสูบบุ หรี่ 9,675
คน พบอุ บัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งปอด 24 คน ด้ำนกำรศึ กษำในรูปแบบพบว่ำค่ำ relative risk ในกำรเกิด
โรคมะเร็งปอดกับกำรได้รับควันบุ หรี่มือสอง อยู ่ในช่ วง 1.12-1.96 เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ด้สัมผัสบุ หรี่มือสอง
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มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Colorectal cancer)
กำรเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ยงมำกมำย เช่ น กำรขำดกำรออกกำลังกำย ภำวะ
อ้วน กำรขำดสำรอำหำรแคลเซียม กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปั จจัยด้ำนพฤติกรรมกำรทำนอำหำร หรือปั จจัย
ด้ำนพันธุ กรรม เป็นต้น สมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่และกำรเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเริ่ม
เมื่อปี ค.ศ. 1990 จำกกำรศึ กษำด้ำนระบำดวิทยำพบว่ำในกลุ่มที่มีกำรสูบบุ หรี่เป็นระยะเวลำนำนมีอุบัติกำรณ์กำรเกิด
โรคสูงกว่ำปกติ
อย่ำงไรก็ตำม กำรศึ กษำดังกล่ำวมีจุดอ่อนด้ำนกำรควบคุมปั จจัยกวนต่ำงๆ จนกระทัง่ มีกำรศึ กษำรูปแบบ
meta-analysis จำกกำรรวบรวมกำรศึ กษำแบบ case-control และ cohort ทัง้ หมด 6 กำรศึ กษำ พบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่
หรือผู ้ท่เี คยสูบมีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งลำไส้ตรงประมำณ 1.4 เท่ำ (95% CI = 1.2-1.7) เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่
สูบบุ หรี่ และผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งลำไส้ตรงประมำณ 1.6 เท่ำ (95% CI = 1.3-1.8) ส่วนกลุ่ม
ผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมำณ 1.2 เท่ำ (95% CI = 1.0-1.4) และควำมเสี่ยง
สัมพัทธ์สูงในกลุ่มที่ยังคงสูบบุ หรี่อยู ่คือ 1.2 เท่ำ (95% CI = 1.1-1.3) รวมถึงอัตรำกำรเสียชีวิตจำกมะเร็งลำไส้ตรงสูง
กว่ำมะเร็งลำไส้ใหญ่ 15 เท่ำ ผลจำกกำรศึ กษำดังกล่ำวและอีกหลำยๆ กำรศึ กษำนำมำซึ่ งรำยงำนของ surgeon general (2014) ที่สรุ ปว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มีปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (RR ranged 1.2-1.4) และมะเร็งลำไส้ตรง
(RR ranged 1.4-2.0)

ควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งลำไส้ของคนสูบบุ หรี่จำก 2 กำรศึ กษำ cohort ขนำดใหญ่ท่ตี ิดตำมข้อมู ลใน
ระยะเวลำแตกต่ำงกัน กำรศึ กษำแรกของ US veterans ทำกำรติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 25 ปี และ
้ บว่ำควำม
กำรศึ กษำของ British doctors ติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 20 - 50 ปี ซึ่ งกำรศึ กษำที่สองนีพ
เสี่ยงสัมพัทธ์ของผู ้สูบบุ หรี่ในกำรเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เมื่อติดตำมผู ้ป่วยไปมำกกว่ำ 50 ปี เป็น 1.5 เท่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่

มะเร็งตับ (Liver cancer)
มะเร็งตับโดยเฉพำะชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งที่กำลัง
เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัว่ โลก สำเหตุหลักมำจำกกำรติดเชือ้ ไวรัส hepatitis B หรือ C และกำรได้รับสำรพิษ aflatoxin รวมถึงโรคตับแข็งจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนีค้ วำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุ หรี่และโรคมะเร็งตับยังไม่ชดั เจน เนื่องจำกมีปัจจัยร่วมหลำยๆ อย่ำง เช่ น ผู ้ท่สี ูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง หรือเกิดกำรติดเชือ้ ไวรัส hepatitis B หรือ C ได้ง่ำยกว่ำประชำกรปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ในปั จจุ บันพบหลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่รี ำยงำนว่ำ กำรสูบบุ หรี่ถือว่ำเป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้
กำรรวบรวมกำรศึ กษำในกลุ่มผู ้ท่ีสูบบุ หรี่และผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่เปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่ใน 31 กำรศึ กษำ
แบ่งเป็นแบบ case-control 12 กำรศึ กษำ และกำรศึ กษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำ 19 กำรศึ กษำ พบว่ำ ผู ้ท่ยี ังสูบ
บุ หรี่มีควำมเสี่ยงสัมพันธ์ท่ีจะเกิด HCC สูงกว่ำ 1.7 เท่ำ (95%CI = 1.5-1.9) เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ และเมื่อทำกำรควบคุมปั จจัยกวนต่ำง ๆ เช่ น HBV, HBC, กำรดื่มแอลกอฮอล์
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มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer)
กำรสูบบุ หรี่ทำให้กล่องเสียงได้รับกำรสัมผัสโดยตรงต่อสำรก่อมะเร็งในบุ หรี่ จำกกำรที่ควันบุ หรี่ผ่ำนเข้ำสู่ปอด
มีกำรผ่ำนช่ องว่ำงบริเวณเส้นเสียงสัมผัสกับกล่องเสียง กำรเกิดมะเร็งกล่องเสียงมักเป็นชนิด squamous cell type
มีกำรศึ กษำด้ำนระบำดวิทยำ จำนวนมำกที่กำรเก็บข้อมู ลไปข้ำงหน้ำและพบกลุ่มผู ้ป่วยที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงร่วมกับ
กลุ่มที่เป็นมะเร็งช่ องปำกและมะเร็งคอหอย โดยปั จจัยเสี่ยง ได้แก่ กำรติดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่ึ งส่งผลเพิ่มของ
กำรสูบบุ หรี่
กำรศึ กษำในรูปแบบ case-control ที่ประเทศบรำซิ ลเมื่อปี ค.ศ. 1999 พบกำรเกิดควำมเสี่ยงที่เพิม่ ขึน้ โดย
ควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ (relative risk, RR) ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่มำกขึน้ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์มำกขึน้ ในกลุ่มผู ้ท่ไี ม่เคยสูบ
บุ หรี่แต่ดื่มอย่ำงหนักมีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ 9.2 เท่ำ ของผู ้ท่ไี ม่เคยดื่มในกำรเกิดโรคมะเร็งช่ องปำก คอหอย และส่วน
ที่อยู ่เหนือสำยเสียง (supraglottis) โดยมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณกำรดื่มสะสมกับกำรเกิดโรคด้วย (p = 0.013)

มะเร็งช่ องปำกและมะเร็งคอหอย (Oral cavity and Pharyngeal cancers)
บุ หรี่เป็นปั จจัยเสี่ยงและเป็นสำเหตุที่สำคัญของมะเร็งช่ องปำกและมะเร็งคอหอย โดยร้อยละ 90 เป็นชนิด squamous cell ซึ่งอวัยวะทัง้ 2 ส่วนนีไ้ ด้รับผลกระทบจำกกำรสูบบุ หรี่โดยตรง และมีกำรสัมผัสควันบุ หรีท่ ี่สูงกว่ำกล่องเสียง
ผลจำกกำรศึ กษำแบบศึ กษำเชิ งวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำ 2 เรื่อง และ กำรศึ กษำแบบ case control 4 เรื่อง พบว่ำ ผู ้
ที่สูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็งดังกล่ำวมำกกว่ำผู ้ที่ไม่สูบบุ หรี่อย่ำฟงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
โดยมีควำมเสี่ยง
สัมพัทธ์อยู ่ในช่ วงระหว่ำง 3.6-11.8 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ที่ไม่ได้สูบบุ หรี่ อย่ำงไรก็ตำมในหลำยๆ กำรศึ กษำยังพบว่ำกำร
หยุ ดสูบบุ หรี่หรือผู ้ที่เลิกบุ หรีม่ ีควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งช่ องปำก และมะเร็งคอหอยลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ยังคงสูบ
บุ หรี่อยู ่
กำรศึ กษำกำรกระจำยข้อมู ลของสถำนะกำรสูบบุ หรี่และระยะเวลำกำรเลิกสูบบุ หรี่ในผู ้ป่วยมะเร็งในช่ องปำก 638
คน ผู ้ป่วยมะเร็งคอหอย 642 คน และกลุ่มควบคุม 4,179 คน ในประเทศอิตำลีและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่ำง ค.ศ. 1984
ถึง ค.ศ. 1997 พบว่ำโดยรวมแล้วค่ำ Odd ratios (ORs) (95% CI) ของกำรเกิดมะเร็งในผู ้ที่ยังสูบบุ หรี่เป็น 8.4 (ปรับ
ควำมแปรปรวนของสถำนทีท่ ำกำรศึ กษำ อำยุ เพศ ระดับกำรศึ กษำ และกำรดื่มแอลกอฮอล์แล้ว) และ ORs จะลดลงถ้ำ
เลิกสูบบุ หรี่ได้นำน ดังนี้ 6.2, 4.5, 3.5, 1.6 และ 1.4 ในผู ท้ ี่เลิกสูบบุ หรี่มำแล้วไม่เกิน 2, 3-5, 6-9, 10-14 และมำกกว่ำ 15
ปี ตำมลำดับ สำหรับมะเร็งในช่ องปำก ORs เป็น 2.9 ในผู ้ที่เลิกสูบ 6-9 ปี และไม่เปลี่ยนแปลงจำกนีแ้ ม้จะเลิกสูบบุ หรี่
มำกกว่ำ 10 ปี ส่วนมะเร็งคอหอยจะมี ORs 3.2 และ 2.9 ในผู ้ที่เลิกสูบ 10-14 และมำกกว่ำ 15 ปี ตำมลำดับ
กำรศึ กษำในโรงพยำบำลในประเทศอิตำลีพบว่ำมีค่ำ ORs 11.1, 12.9 และ 4.6 ของกำรเกิดโรคมะเร็งในช่ องปำก
มะเร็งคอหอย และมะเร็งกล่องเสียงของผู ้ท่สี ูบบุ หรี่21 ซึ่งสูงกว่ำรำยงำนจำกกำรศึ กษำข้ำงต้น แต่พบกำรศึ กษำอืน่ ทีม่ ผ
ี ล
คล้ำยกันในควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดมะเร็งที่ลนิ ้ และปำกกับกับกำรสูบบุ หรี่ที่มี ORs 10.5 และ 11.8 ในกลุ่มผู ส้ ูบและไม่เคย
สูบบุ หรี่ตำมลำดับ
กำรศึ กษำผลของเพศต่อควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งพบว่ำเพศหญิงจะสูงกว่ำเพศชำย ในเพศชำยไม่พบกำรเพิม่
ควำมเสี่ยงของกำรเกิดมะเร็งในผู ้ที่สูบบุ หรี่แต่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ กำรเพิม่ ควำมเสี่ยงจะพบในคนที่ตลอดีวิตได้บริโภค
ทำร์ (tar) มำกกว่ำ 3.5 กิโลกรัม ร่วมกับกำรดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ในขณะที่เพศหญิงจะเพิม่ ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยกำร
สูบบุ หรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในทุกขนำด ซึ่งสรุ ปได้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กันของกำรสูบบุ หรี่และกำรดื่มกับกำรเกิดมะเร็ง
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มะเร็งหลอดอำหำร (Esophageal cancer)
มะเร็งหลอดอำหำรส่วนใหญ่มีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง
(premalignant)
เป็นชนิดเยื่อบุ สแควมัส
(squamous cell) และชนิดต่อม adenocarcinoma โดยจำกผลกำรศึ กษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำใน
สหรัฐอเมริกำ ยุ โรป และเอเชีย พบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งหลอดอำหำรสูงกว่ำผู ้ท่ไี ม่เคย
สูบบุ หรี่ และผู ้ท่หี ยุ ดสูบบุ หรี่แล้ว
กำรศึ กษำ cancer prevention study II พบว่ำผู ้ชำยและผู ้หญิงที่สูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็ง
หลอดอำหำร 3.35 ถึง 12.15 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่ และในกำรศึ กษำรูปแบบ case-control พบควำม
เสี่ยงของกำรเกิดมะเร็งหลอดอำหำรในผู ้ท่สี ูบบุ หรี่ 3.1 ถึง 6.8 เท่ำ และผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่แต่หยุ ดสูบแล้วมีควำมเสี่ยง
1.3 ถึง 2.8 เท่ำ เมื่อเทียบทัง้ สองกลุ่มกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่
กำรศึ กษำควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดมะเร็งทำงเดินอำหำรและทำงเดินอำกำศส่วนบน (upper aero digestive tract) กับพฤติกรรมกำรสูบบุ หรี่ พบว่ำผู ้ป่วยมะเร็งร้อยละ 82 เคยสูบบุ หรี่มำก่อน ในกลุ่มผู ้สูบเลือกมี
กำรใช้ ชนิดกำรสูบบุ หรี่ (smoking) ร้อยละ 20 และเป็นกำรเคีย้ วยำสูบ (chewable tobacco) ร้อยละ 36 เพศ
ชำยมีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งหลอดอำหำรสูงกว่ำเพศหญิง 1.4 เท่ำ (CI = 1.3–1.7) ผู ้ป่วยโรคมะเร็ง
หลอดอำหำรร้อยละ 40.1 สูบและเคีย้ วยำสูบ และร้อยละ 39.2 เคีย้ วยำสูบเพียงอย่ำงเดียว
ผู ้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอำหำรชนิด esophageal adenocarcinoma (EAC) มีกำรทำนำยกำรดำเนินของ
โรคที่แย่ (poor prognosis) เพรำะมักจะตรวจพบในระยะที่โรครุ นแรงแล้ว กำรศึ กษำแบบ case-control ในส
หรำชอำณำจักรเพื่อหำปั จจัยเสี่ยงทำงคลินิกที่จะทำนำยกำรตรวจพบโรคแต่เนิ่นได้ทำกำรติดตำมคนอำยุ
มำกกว่ำ 50 ปี ซึ่ งเป็นผู ้ท่ไี ม่มีประวัติกำรเป็นมะเร็งมำก่อน จำนวน 355,034 รำย ติดตำมในช่ วง ค.ศ. 2006
ถึง ค.ศ. 2010 พบผู ้ท่เี ป็น EAC 220 คน มีจำนวน 170 คน ที่มีควำมสัมพันธ์ของกำรกำรเกิดโรคกับปั จจัย
เสี่ยงจำกอำยุ เพศ กำรสูบบุ หรี่ ดัชนีมวลกำย และประวัติเคยมีภำวะคล้ำย EAC (77.4% sensitivity และ
70.5% specificity)

มะเร็งเม็ดเลือ ดขำว (Acute leukemia)
บุ หรี่มีสำรที่สำมำรถทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขำวได้หลำยชนิด เช่ น benzene, polonium-210, lead-210
รวมถึงข้อมู ลจำกกำรศึ กษำทัง้ ในมนุษย์และสัตว์ทดลองต่ำงก็สนับสนุนควำมสัมพันธ์ของกำรสูบบุ หรี่และกำรเกิด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำว ซึ่ งควำมสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่สัมพันธ์กับขนำดที่ได้รับ (dose-response) คือ ยิ่งมี
จำนวนบุ หรี่ท่ีสูบต่อวันมำก ยิ่งสำมำรถเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขำวสูง ค่ำควำมเสี่ยงสัมพัทธ์
ระหว่ำงผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่เทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่อยู ่ท่ี 1.3-1.5 เท่ำ แต่ผู้ท่ยี ังคงสูบบุ หรี่อยู ่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวสูงถึง 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่
เบนซิ นเป็นสำรก่อมะเร็งเม็ดเลือดขำวชนิดฉับพลัน (acute myeloid leukemia, AML) ในผู ้ท่ีมีอำชีพที่มี
โอกำสสัมผัสกับสำรตัวนีม้ ำก ในสิ่งแวดล้อมเขตเมืองนัน้ คนจะมีโอกำสได้รับเบนซิ นวันละ 0.64 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ในขณะที่ในบ้ำนของผู ้สูบบุ หรี่พบว่ำจะมีกำรสัมผัสกับเบนซิ นได้ถึงวันละ 16.3 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร กำรสัมผัสเบนซิ นจำกกำรสูบบุ หรี่แล้วทำให้มีโอกำสเกิดโรค AML ร้อยละ 9—24
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มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
มะเร็งตับอ่อนเป็นสำเหตุกำรตำยสูงสุดของเนือ้ งอกชนิดก้อน (solid malignancies) โดยอัตรำกำรรอดชีวิต
5 ปี หลังจำกตรวจพบโรคมีเพียงร้อยละ 4 ปั จจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค ได้แก่ อำยุ ท่มี ำกขึน้ (ค่ำเฉลี่ยของกำรตรวจ
พบโรคนีเ้ ป็น 73 ปี ) กำรรับประทำนอำหำรพวกเนือ้ สัตว์และไขมันสูง กำรมีระดับโฟเลท (folate) ในเลือดต่ำ อ้วน ผู ้
ที่เป็นเบำหวำนระยะเวลำนำน และผู ้ท่เี ป็นตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง และพบรำยงำนควำมสัมพันธ์ของเปลี่ยนแปลงยีน
(gene mutated) ดังนี้ KRAS2, p16/ CDKN2A, TP53 และ SMAD4/DPC4 กับกำรเกิดมะเร็งโรคตับอ่อน โดยเฉพำะ
ผู ้ท่มี ีประวัติในครอบครัวเป็นตับอ่อนอักเสบ (familial pancreatitis) และผู ้ท่เี ป็นโรค Peutz-Jeghers syndrome จะ
มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนถึง 50-80 เท่ำ และ 132 เท่ำ (ตำรำงที่ 2)
กำรสูบบุ หรี่พบว่ำเป็นปั จจัยหนึ่งของกำรเกิดโรคมะเร็งตับอ่อนที่สำมำรถป้ องกันได้ พบว่ำกำรสูบบุ หรี่จะทำให้
ควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ของกำรเกิดโรคเป็น 2 เท่ำ รวมทัง้ พบว่ำหนึ่งในสี่ของผู ้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนมีประวัติกำรสูบบุ หรี่
กำรศึ กษำกับหนูทดลองโดยกำรให้สำร N-nitrosamine (nicotine-derived nitrosamine ketone, NKK) พบ
สำเหตุของกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนที่มีควำมผิดปกติของเซลล์ต่อมมีท่อ (exocrine cells) บริเวณท่อตับอ่อน
(pancreatic ductules) โดยพบว่ำกำรสัมผัสไนโตรซำมีนเป็นสำเหตุของควำมผิดปกติดังกล่ำว ซึ่ งสำรไนโตรซำมีน
เป็นสำรพิษหลักที่พบในบุ หรี่
กำรศึ กษำในมนุษย์แบบเชิงวิเครำะห์ไปข้ำงหน้ำ พบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มำกกว่ำ 25 มวนต่อวัน มีควำมเสี่ยง
สัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนสูงกว่ำผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่เลย 3.9 เท่ำ (95% CI = 1.5-10.3) และในกำรศึ กษำแบบ casecontrol ก็ให้ผลไปในทิศทำงเดียวกันคือผู ้ท่สี ูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์สูงกว่ำผู ้ท่ไี ม่สูบ 2.35 เท่ำ (95% CI = 1.324.17)
ตำรำงที่ 2 ควำมสัมพันธ์ของยีนกับควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อน
ปั จจัยส่วนบุ คคล

Breast cancer
FAMMM

ยีน

ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง
สัมพัทธ์ (%) เมื่ออำยุ
70 ปี

ควำมสัมพัน ธ์กับมะเร็ง
ที่อวัยวะอื่น ๆ

BRCA2

3.5-10 เท่ำ

5

เต้ำนม, รังไข่, ต่อมลูกหมำก

BRCA1

2 เท่ำ

1

เต้ำนม, รังไข่, ต่อมลูกหมำก

P16 (CDKN2A) 20-34 เท่ำ

10-17

เนือ้ งอก (melanoma)

3FDR

ไม่ทรำบ

32 เท่ำ

16

Familial pancreatitis

PRSS1

50-80 เท่ำ

25-40

ไม่มี

STK11/LBK1

132 เท่ำ

30-60

กระเพำะอำหำรและหลอด
อำหำร ลำไส้ เต้ำนม

Peutz-Jeghers syndrome

ไม่ทรำบ

FAMMM, familial atypical multiple mole melanoma syndrome ; 3 FDR, 3 or more first-degree relatives with pancreatic cancer
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บทที่ 6
ควำมสัมพันธ์ของกำรสูบบุ หรี่
กับกำรเกิดโรคต่ำงๆ
เวโรจน์ เหล่ำโภคิน
จิรวิชญ์ ยำดี
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1. ผู ้เรียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่โดยตรงของผู ้สูบ
2. ผู เ้ รียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรได้รับบุ หรี่มือสอง

บทนำ
เมื่อกล่ำวถึงโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่ คนทัว่ ไปมักจะคิดถึงโรคถุงลมโป่ งพอง หรือโรคมะเร็งปอด แต่จำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ทำงกำรแพทย์พบว่ำบุ หรี่เป็นสำเหตุของโรคต่ำงๆ มำกกว่ำ 25 โรต เช่ น โรคทำงหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ โรคทำงระบบภูมิคุ้มกันร่ำงกำย เป็นต้น โดยเฉพำะโรค ที่ถูก
ค้นพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรสูบบุ หรี่ท่มี ีรำยงำนทำงกำรแพทย์เพิ่มเข้ำมำใหม่อย่ำง เบำหวำน ที่เป็นโรคเรือ้ รังที่
พบได้บ่อยในประชำกรไทย1 ทำงองค์กำรอนำมัยโลกรำยงำนว่ำ ตลอดศตวรรษที่ 20 ที่ผ่ำนมำได้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
ที่เกิดจำกกำรสูบบุ หรี่ไปแล้วกว่ำ 100 ล้ำนคน หรือรำวปี ละ 5.4 ล้ำนคน2

1. ผลของกำรสูบบุ หรี่ต่อโรคระบบทำงเดิน หำยใจ
1.1 โรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รัง (Chronic obstructive pulmonary disease; COPD)
โรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังเป็นหนึ่งในสำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่ วยและเสียชีวิต จำกรำยงำนของ Murray CJ และ
คณะ 3 พบว่ ำ โรคนี้เ ป็ นสำเหตุ ก ำรเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ ที่ 6 ทั่ ว โลกในปี ค.ศ.1990 และคำดว่ ำ จะเป็ นอั น ดั บ ที่ 3 ในปี
ค.ศ.20203 กำรสูบบุ หรี่เป็นสำเหตุหลักสำคัญของกำรเกิดโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รัง4 รวมถึงข้อมู ลควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรสูบบุ หรี่และกำรเกิดโรคดังกล่ำว ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1964 โดย Surgeon General’s report ประเทศ
สหรัฐ อเมริกำ 1 โดยกำรสู บบุ หรี่ ทำให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของพยำธิ สภำพปอด เกิดกระบวนกำรอักเสบที่ซับซ้ อ น
ส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียกำรทำงำนของถุงลมปอด
กำรศึ กษำระบำดวิทยำหลำยกำรศึ กษำที่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่และกำรเกิดโรคปอดอุ ดกั น้
เรือ้ รัง กำรศึ กษำของ Lokke A และคณะ (2006) ติ ดตำมสมรรถภำพปอดในประชำกรอำยุ 30-60 ปี จำนวน
8,045 คน เป็นระยะเวลำ 25 ปี พบว่ำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25 ของผู ้ท่ีสูบบุ หรี่โดยไม่มีโรคร่วมอื่นมำก่อน
เป็นโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังที่แสดงอำกำร และประชำกรร้อยละ 30-40 เป็นโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รัง5 และกำรศึ กษำของ
Pelkonen M และคณะ (2006) ติดตำมสมรรถภำพปอดของผู ้ชำยวัยกลำงคนในประเทศฟิ นแลนด์ จำนวน 1,711
คน เป็นระยะเวลำ 30 ปี พบว่ำผู ้ท่ียังสูบบุ หรี่อย่ำงต่อเนื่องมีอุบัติกำรณ์สะสม (cumulative incidence) ของโรค
ปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังประมำณร้อยละ 306 อย่ำงไรก็ตำมผู ้ท่ีสูบบุ หรี่บำงรำยอำจจะไม่เกิดโรค ทัง้ นีอ้ ำจเนื่องจำกเหตุผล
ด้ำนพันธุ กรรม แต่ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังในเพศชำยและเพศหญิงไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน1 โดย
ควำมเสี่ยงขึ้นอยู ่กับ ชนิดของบุ หรี่ ปริมำณบุ หรี่ท่ีสูบ อำยุ ท่ีเริ่มสูบ และสถำนะกำรสูบบุ หรี่ในปั จจุ บัน และกำรศึ กษำ
ของ Terzikhan N และคณะ (2016) เป็นกำรศึ กษำเชิงวิเครำะห์แบบติดตำมไปข้ำงหน้ำ (prospective cohort study)
โดยทำกำรศึ กษำในประชำกรจำนวน 14,619 คน พบว่ำอุ บัติกำรณ์ของโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังเท่ำกับ 8.9 ต่อ 1000
คน-ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี7่
ทัง้ นีค้ วำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรได้รับควันบุ หรี่มือสองและกำรเกิดโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รังยังไม่มีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรสรุ ปและยืนยันว่ำสำมำรถเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคได้
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1.2 โรคหืด (Asthma)
โรคหื ด เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั ญ หำสุ ข ภำพที่ ส ำคั ญ ทำงสำธำรณสุ ข 8 ปั จจั ย เสี่ ย งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดโรคอำจจะเกิ ดจำก
พันธุ กรรม และจำกสิ่งแวดล้อม ซึ่ งกลไกของกำรเกิดโรคเกิดจำกผลต่อกำรกระตุ้นกำรทำงำนของเซลล์เม็ดเลือด
ขำวชนิ ด T cell โดยกำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ T helper cell 2 (Th2) ส่ ง ผลให้ มี ก ำรเพิ่ ม ของอิ ม มู โ นโกลบู ลิ น อี
(Immunoglobulin E; IgE) ทำให้มีควำมไวต่อสิ่งกระตุ้นได้ง่ำย และมีควำมเกี่ยวข้องกับสำรสื่อกลำงกระตุ้นให้เกิด
กำรอักเสบต่ำงๆ (inflammatory mediators) ได้แก่ IL-4, IL-5 และ IL-3 โดยเฉพำะในโรคหืดที่มีอำกำรรุ นแรง9
กำรศึ ก ษำระบำดวิ ทยำของกำรสู บบุ หรี่และอุ บั ติก ำรณ์ กำรเกิ ดโรคหืดในผู ้ ใ หญ่ ส่ว นใหญ่ เป็ นกำรศึ ก ษำ
ภำคตัดขวำง (cross-sectional study) เนื่องจำกข้อจำกัดต่ำง ๆ เช่ น อคติของข้อมู ล (information bias) อคติ
ในกำรเก็บข้อมู ลย้อนหลัง (recall bias) ทำให้ไม่สำมำรถสรุ ปได้ว่ำกำรสูบบุ หรี่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคหืดใน
ผู ้ใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึ กษำ cohort study ในหลำย ๆ กำรศึ กษำ แสดงให้เห็นว่ำกำรสูบบุ หรี่สำมำรถทำให้
ผู ้ป่วยที่เป็นโรคหืดมีอำกำรรุ นแรงมำกขึน้ และเกิดอำกำรกำเริบของหืดได้มำกกว่ำผู ้ท่ีไม่สูบบุ หรี่1,10 ซึ่ งอำจจะเป็นผล
จำกกำรที่ควันบุ หรี่สำมำรถเพิม่ กำรอักเสบของระบบทำงเดินหำยใจและทำให้ภำวะกำรอักเสบแย่ลง11,12
1.3 วัณโรค (Tuberculosis; TB)
วัณโรคเป็นสำเหตุกำรเสีย ชี วิตที่เ กิดจำกกำรติดเชื ้อที่ พบได้บ่ อย คำดว่ำทั่ว โลกมี ผู้เสียชี วิตจำกวัณโรค
ประมำณปี ละ 1.7 ล้ำนคน13 จำกกำรศึ กษำของ Bates MN และคณะ (2007) ซึ่ งเป็นกำรวิเครำะห์อภิมำน (metaanalysis) พบว่ำผู ้ท่สี ูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ วัณโรคประมำณ 1.7 เท่ำ และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นวัณโรค
เท่ำกับ 2.3-2.7 เท่ำ โดยขึ้นอยู ่กับระยะเวลำที่สูบบุ หรี่และปริมำณบุ หรี่ท่ีสูบ รวมทัง้ ผู ้ท่ีสูบบุ หรี่เมื่อเป็นวัณโรคจะมี
โอกำสเสียชีวิตเพิ่มขึน้ ประมำณ 1.6-2 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ีไม่ได้สูบบุ หรี่14 และผลจำกวิเครำะห์อภิมำนอีก 2
กำรศึ กษำ ให้ผลสอดคล้องกัน โดยพบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ วัณโรคประมำณ 1.7-2.2 เท่ำ และ
ควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นวัณโรค 2.0-2.3 เท่ำ และผู ้ท่ีสูบบุ หรี่เมื่อเป็นวัณโรคจะมีโอกำสเสียชีวิตเพิ่มขึน้ 2.0-2.2 เท่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่ได้สูบบุ หรี่15,16
สำหรับผู ้ท่ไี ด้รับควันบุ หรี่มือสองพบว่ำ เด็กที่อำศัยในบ้ำนที่ผู้ปกครองสูบบุ หรี่และป่ วยเป็นวัณโรคจะมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ เพิ่มขึน้ 4.6 เท่ำ (95% CI; 1.29-16.45) และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นวัณโรคเพิ่มขึน้ 5.39
เท่ำ (95% CI 2.4-11.9)17,18
1.4 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
จำกกำรศึ ก ษำของ Kark JD และคณะ (1982) ในประชำกรวั ย รุ ่ น เพศชำย พบว่ ำ กำรสู บ บุ หรี่ มี
ควำมสัมพันธ์ชดั เจนกับ ควำมเสี่ยงของกำรติดเชื ้อ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยผู ้ท่ี สูบบุ หรี่ มีควำมเสี่ย งต่อ กำรติดเชื ้อ
เพิม่ ขึน้ 2.42 เท่ำ (95% CI 1.53-3.83) เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่19
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2. ผลของกำรสูบบุ หรี่ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ ต่ำง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่ และ
กำรเกิดโรคทำงระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่ น โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease; CHD) โรคหลอด
เลือดสมอง (stroke) ภำวะหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ภำวะกล้ำมเนือ้ หัวใจตำย (myocardial infarction)
และโรคหัวใจล้มเหลว (chronic heart failure) เป็นต้น
กลไกกำรเกิดควำมผิดปกติของโรคหลอดเลือดหัวใจจำกกำรสูบบุ หรี่มีควำมซับซ้ อน เนื่องจำกมีสำรในบุ หรี่
หลำยชนิดที่ส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่ งอำจสำมำรถอธิบำยได้จำก 3 สำเหตุหลัก ดังนี้
1.กำรได้รับสำรที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยำออกซิ เดชันของเซลล์ และสำรอื่นๆ ส่งผลให้เกิดกระบวนกำรอักเสบ โดย
ทำให้เกิดกำรกระตุ้นกระบวนกำรรวมตัวกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregration) หรือกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์
หลอดเลือด (endothelial cells) ให้เกิดกำรทำงำนผิดปกติ
2.ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
กล้ำมเนือ้ หัวใจ

ทำให้ร่ำงกำยได้รับออกซิ เจนลดลง

ส่งผลต่อปริมำณออกซิ เจทนี่ไปเลีย้ ง

3.สำรนิโคติน ส่งผลต่อระบบประสำทซิ มพำเทติก ทำให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว เพิ่มอัตรำกำรเต้นของหัวใจ
เพิม่ ระดับควำมดันโลหิต และเพิม่ กำรบีบตัวของกล้ำมเนือ้ หัวใจ
จำกสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติของเลือด และปริมำณควำมต้องกำรออกซิ เจนของ
กล้ำมเนือ้ หัวใจเพิ่มมำกขึน้ ทำให้หัวใจมีระบบกำรทำงำนหนักกว่ำปกติ นำมำซึ่ งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ และอำจนำไปสู่กำรเสียชีวิตในท้ำยที่สุด
2.1 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease; CHD)
กำรศึ กษำระบำดวิทยำจำนวนมำกที่รำยงำนถึงควำมสันพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกับกำรสูบ
บุ หรี่ จำกกำรศึ กษำของ Mamun AA และคณะ (2004) พบว่ำ ผู ้ท่กี ำลังสูบบุ หรี่ทงั ้ เพศชำยและเพศหญิง มีควำม
เสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ โดยเท่ำกับ 1.41 เท่ำ (95% CI; 1.17-1.7) เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่ ขณะที่ผู้ท่เี คยสูบบุ หรี่ควำมเสี่ยงดังกล่ำวไม่ได้มีนัยสำคัญทำงสถิติ แต่มีแนวโน้มที่
มำกกว่ำผู ้ท่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่ เท่ำกับ 0.98 เท่ำ (95% CI 0.82-1.18) ในเพศชำย และควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจเท่ำกับ 1.29 เท่ำ (95% CI=1.04-1.6) ในเพศหญิงผู ท้ ่สี บู บุ หรี่เทียบกับผู ท้ ่ไี ม่เคยสูบบุ หรี่เลย20 นอกจำกนีย้ งั
มีผลจำกกำรศึ กษำอื่นที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่ น กำรศึ กษำในรูปแบบ contemporary cohort พบว่ำกลุ่มผู ้ท่ี
สูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเสียชีวิตสูงกว่ำกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุ หรี่ ประมำณ 3 เท่ำ21
สำหรับควำมสัมพันธ์ของกำรสัมผัสควันบุ หรี่มือสอง กับควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จำกผล
กำรศึ กษำของ He J และคณะ (1999) เป็นกำรวิเครำะห์อภิมำนจำกกำรศึ กษำในรูปแบบ cohort และ case-control
ทัง้ หมด 18 กำรศึ กษำ พบว่ำกำรสัมผัสบุ หรี่มือสองสำมำรถเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดย
ควำมเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ำกับ1.25 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่ไี ม่ได้สัมผัสบุ หรี่มือสอง30
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2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease/ Stroke)
จำกกำรศึ กษำของ Mamun AA และคณะ (2004) พบว่ำ ผู ้ท่ีกำลังสูบบุ หรี่เพศชำยมีควำมเสี่ยงในกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมองประมำณ 2 เท่ำ (95% CI; 1.38-2.91) และ 1.75 เท่ำ (95% CI; 1.31-2.35) ในเพศหญิงที่
สู บ บุ หรี่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ ท่ี ไ ม่ เ คยสู บ บุ หรี่21 และจำกกำรศึ ก ษำ Atherosclerosis Risk in Communities
(ARIC) เปรี ย บเที ย บกำรเกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมองในกลุ่ มผู ้ สูบ บุ หรี่ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ มที่ เ คยสู บ หรื อ ไม่ สูบ บุ หรี่
พบว่ ำ ผู ้ ท่ี สูบ บุ หรี่ มี ค วำมเสี่ ย งสั มพั ทธ์ ต่ อ กำรเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองที่ เ กิ ด จำกลิ่ มเลื อ ดจำกหั ว ใจอุ ดตั น
(cardioembolic stroke) เท่ำกับ 1.95 เท่ำ (95% CI; 1.28-2.98) กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองจำกกำรเสื่อมของ
หลอดเลือดขนำดเล็กและทำให้เกิดกำรตีบตัน (lacunar stroke) เท่ำกับ 2.23 เท่ำ (95% CI; 1.49-3.34) และโรค
หลอดเลือดสมองชนิด non-lacunar stroke เท่ำกับ 1.66 เท่ำ (95% CI; 1.3-2.11) 22 และกำรศึ ก ษำในรู ป แบบ
contemporary cohort พบควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เท่ำกับ 2.1 เท่ำ (95% CI=1.872.36) ในเพศหญิงที่อำยุ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 55 ปี ที่สูบบุ หรี่อยู ่ในปั จจุ บัน และควำมเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ำกับ 1.92
เท่ำ (95% CI; 1.66-2.21) ในเพศชำยที่สูบบุ หรี่ในกลุ่มอำยุ เดียวกันกับเพศหญิง21
นอกจำกนีก้ ำรได้รับควันบุ หรี่มือสองสำมำรถเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ จำกกำร
วิเครำะห์อภิมำนเพื่อหำควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ำ กำรสัมผัสบุ หรี่มือสอง สำมำรถ
เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 1.25 เท่ำ (95% CI; 1.12-1.38) เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ีไม่ได้
สัมผัสบุ หรี่มือสอง31

จึงอำจสรุ ปได้ว่ำ กำรสูบบุ หรี่เป็นปั จจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่อำจสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้โดยกำรเลิกสูบบุ หรี่
2.3 โรคกล้ำมเนือ้ หัวใจขำดเลือด (Myocardial infraction)
จำกกำรศึ กษำ INTERHEART ในกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 27,089 คน จำก 52 ประเทศ พบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มี
โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด non-fatal acute myocardial infarction (AMI) สูงกว่ำผู ้ท่ีไม่ได้สูบบุ หรี่ 2.95 เท่ำ (95%
CI; 2.77-3.14) และควำมเสี่ยงจะเพิ่มมำกขึน้ โดยแปรผันตำมจำนวนบุ หรี่ท่ีสูบต่อวัน และควำมเสี่ยงจะเพิ่มสูงหำก
ผู ้สูบบุ หรี่มีโรคร่วมเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง หรือมีภำวะไขมันในเลือดสูง ประมำณ 1.5 เท่ำ แต่หำกผู ้สูบบุ หรี่นัน้ เป็น
ทัง้ โรคควำมดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคสูงถึง 8 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่ีไม่เคยสูบบุ หรี่
นอกจำกนีก้ ำรได้รับสัมผัสกับควันบุ หรี่มือสองก็เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรคกล้ำมเนือ้ หัวใจขำดเลือดได้ถึง 1.24
เท่ำ (95% CI; 1.17-1.32) ในกลุ่มคนที่มีโอกำสสัมผัสควันบุ หรี่มือสองเป็นระยะเวลำ 1-7 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ และอำจ
มีควำมเสี่ยงเพิ่มสูงถึง 1.62 เท่ำ (95% CI; 1.45-1.81) ในกลุ่มคนที่สัมผัสควันบุ หรี่มือสองเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
21 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ ซึ่ งผลกำรศึ กษำของ INTERHERAT สอดคล้องกับข้อมู ลจำกกำรศึ กษำ Framingham ที่
พบว่ำผู ้ท่ีสูบบุ หรี่จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจขำดเลือด 1.38 เท่ำ (95% CI; 1.09-1.75) ในเพศชำย และ
1.98 เท่ำ (95% CI=1.48-2.65) ในเพศหญิง20
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2.4 โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพอง (Aortic aneurysm)
กลไกกำรเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดแดงใหญ่ โ ป่ งพองจำกบุ หรี่ ใ นหนู ท ดลอง พบว่ ำ บุ หรี่ จ ะไปกระตุ้ น 5lipoxygenase expression ซึ่ งเป็นโปรตีนที่มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงสำร leukotriene และกระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลงของ
arachidonic acid ไปเป็น lipid mediators มีหน้ำที่เป็น pro-inflammatory และสำมำรถกระตุ้น matrix metalloproteinase-2 และ vascular endothelial growth factor ก่อให้เกิดกระบวนกำรอักเสบในผนังหลอดเลือด รวมถึง
กระตุ้ น macrophages ที่ ชัน้ adventitia ท ำให้ เ กิ ด neoangiogenesis ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภำวะหลอดเลื อ ดโป่ งพอง
(aneurysms) ตำมมำ24
จำกกำรศึ กษำทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนจำก 14 กำรศึ กษำ พบว่ำกำรสูบ
บุ หรี่เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพองเท่ำกับ 0.5 - 8 เท่ำ25 และควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค
แปรผันตรงกับจำนวนบุ หรี่ท่ีสูบต่อวัน โดยในกลุ่มผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มำกกว่ำ 25 มวนต่อวัน พบว่ำ ควำมเสี่ยงในกำรเกิด
โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพองเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 เท่ำ (95% CI; 9.9-23.3) ส่วนผู ้ท่ีสูบบุ หรี่ 15-24 มวนต่อวัน มี
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 14 เท่ำ (95% CI; 9.4-21.5) และควำมเสี่ยงจะลด หำกจำนวนบุ หรี่ท่ีสูบต่อวันลดลง
โดยผู ้ท่สี ูบบุ หรี่ 5-14 มวนต่อวันจะมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 5.9 เท่ำ (95% CI; 3.0-11.4) เมื่อเทียบกับผู ้ท่ีไม่
เคยสูบ บุ หรี่ ควำมเสี่ ยงดั งกล่ ำวมี แนวโน้ มลดลงหำกหยุ ดสูบ บุ หรี่ โดยพบว่ ำในกลุ่ มที่หยุ ดสู บ บุ หรี่ เป็ นระยะเวลำ
มำกกว่ำ 10 ปี ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 2.5 เท่ำ (95% CI=1.8-3.6)26
2.5 โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตัน (Peripheral arterial disease)
สำเหตุกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภำวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว โดย
บุ หรี่เป็นปั จจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคดังกล่ำว จำกผลกำรศึ กษำในประเทศจีน พบว่ำควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันเท่ำกับ 1.54 เท่ำ (95% CI=1.12-2.11) เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ีไม่สูบบุ หรี่ และพบว่ำ
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเพิม่ สูงขึน้ แปรผันตรงกับจำนวนบุ หรี่ท่สี ูบต่อวันเช่ นเดียวกันกับโรคทำงหลอดเลือดอื่น ๆ โดยผู ้ท่ี
สูบบุ หรี่จำนวน 21-40 ซองต่อปี จะมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค 1.61 เท่ำ (95% CI; 1.11-2.33) และเพิ่มสูงขึน้ เป็น 2.71
เท่ำ (95% CI; 1.75-4.19) ในกลุ่มที่สูบบุ หรี่มำกกว่ำ 40 ซองต่อปี อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลง
เมื่อหยุ ดสูบบุ หรี่ โดยในผู ้ท่ีเลิกบุ หรี่ได้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 10 ปี พบว่ำ ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคไม่ได้แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับผู ้ท่ีไม่เคยสูบบุ หรี่27 สอดคล้องกับกำรศึ กษำในทวีปยุ โรป พบว่ำ ผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มี
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันประมำณ 1-14 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู ้ท่ีไม่สูบบุ หรี่ และควำม
เสี่ยงเพิ่มสูงขึน้ ตำมจำนวนที่สูบ28
2.6 โรคหลอดเลือดคำโรติดตีบตัน (Carotid stenosis)
กำรสูบบุ หรี่เพิม่ ควำมเสี่ยงทำให้เกิดภำวะ atherosclerosis ซึ่ งเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคหลอดเลือดคำโรติด
ตีบตันได้ จำกกำรศึ กษำ The Cardiovascular Health Study (CHS) พบว่ำกำรสูบบุ หรี่สำมำรถเพิ่มควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดโรคดังกล่ำวได้ จำกกำรตรวจด้วยคลื่นเสียงควำมถี่สูง (ultrasound) ในประชำกร 5,116 คน พบว่ำในกลุ่ม
ที่ไม่สูบบุ หรี่จะมีภำวะดังกล่ำวร้อยละ 16 ขณะผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่จะพบภำวะดังกล่ำวสูงขึน้ เป็นร้อยละ 20 และผู ้ท่ีสูบบุ หรี่
พบภำวะดังกล่ำวถึงร้อยละ 26 (ระดับนัยสำคัญ p<0.0001)29
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3. ผลของกำรสูบบุ หรี่ต่อโรคระบบสืบพันธุ ์
3.1 กำรแท้งบุ ตร (Spontaneous abortion)
จำกข้อ มู ล ะหลัก ฐำนเชิ ง ประจั กษ์ ทำงกำรแพทย์ ในปั จจุ บั นยั งไม่สำมำรถยื นยั นได้ชัดเจนถึง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ ำงกำรสู บ บุ หรี่ และกำรแท้ ง บุ ตร แต่ ไม่ แนะนำให้มำรดำที่ ตั ง้ ครรภ์สูบ บุ หรี่ เนื่ องจำกทำรกในครรภ์ อ ำจได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรสูบบุ หรี่ และกำรสูบบุ หรี่เป็นผลเสียโดยตรงต่อตัวมำรดำเอง1
3.2 กำรพิกำรแต่กำเนิด (Congenital malformation)
กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุ หรี่ระหว่ำงตัง้ ครรภ์และกำรเกิดทำรกพิกำร โดยผลจำกกำรรวบรวมกำรศึ กษำระหว่ำงปี ค.ศ.1959 - 2010 พบว่ำ
กำรสูบบุ หรี่ระหว่ำงตัง้ ครรภ์มีโอกำสเสี่ยงก่อให้เกิดควำมพิกำรของทำรกในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ ภำวะปำกแหว่ง
เพดำนโหว่ (orofacial clefts) 1.28 เท่ ำ (95% CI; 1.20-1.36) กำรเกิ ด ภำวะเท้ ำ ปุ กหรื อ เท้ ำ พิ ก ำรแต่ ก ำเนิ ด
(clubfoot) 1.28 เท่ำ (95% CI; 1.10-1.47) กำรเกิดภำวะลำไส้อยู ่นอกช่ องท้อง (gastroschisis) 1.5 เท่ำ (95% CI;
1.28-1.76) กำรเกิ ดภำวะหัว ใจพิก ำร (congenital heart defect) 1.09 เท่ำ (95% CI; 1.02-1.17) กำรเกิ ดภำวะ
รอยต่อของกะโหลกศีรษะเชื่อมปิ ดเร็วกว่ำปกติ (craniosynostosis) 1.33 เท่ำ (95% CI; 1.03-1.73) และกำรเกิดควำม
ผิดปกติบริเวณลำไส้ตรงและทวำรหนัก (anorectal atresia) 1.2 เท่ำ (95% CI; 1.06-1.36) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประชำกรที่ตงั ้ ครรภ์แต่ไม่สูบบุ หรี่32
3.3 กำรคลอดก่อนกำหนด (Preterm delivery)
มำรดำตัง้ ครรภ์ท่ีสูบบุ หรี่อย่ำงต่อเนื่อง มีโอกำสคลอดบุ ตรก่อนกำหนดถึงร้อยละ 30 ซึ่ งมำกกว่ำมำรดำ
ตัง้ ครรภ์ท่ีไม่สูบบุ หรี่ และควำมเสี่ยงดังกล่ำวเพิ่มขึ้นตำมจำนวนกำรสูบบุ หรี่ต่อวันของมำรดำที่ตัง้ ครรภ์ พบว่ำใน
กลุ่มที่สูบบุ หรี่มำกกว่ำ 20 มวนต่อวัน จะมีควำมเสี่ยงกำรคลอดก่อนกำหนดมำกกว่ำ 2 เท่ำ ของมำรดำที่ไม่สูบ
บุ หรี่33

3.4 กำรเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศของผู ้ชำย (Erectile dysfunction)
กำรเสื่ อ มสมรรถภำพทำงเพศในผู ้ ช ำยที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กำรสู บ บุ หรี่ จำกกำรศึ ก ษำภำคตั ด ขวำง ในกลุ่ ม
ประชำกรชำยจำกประเทศจีน ประเทศแถบทวีปยุ โรปและทวีปอเมริกำ มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดภำวะเสื่อมสมรรถภำพ
ทำงเพศในผู ้ชำยเท่ำกับ 1.4-3.1 เท่ำ นอกจำกนีย้ ังพบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่และกำรเสื่อมสมรรถภำพ
ทำงเพศเกิดขึน้ ในลักษณะแปรผันตรงกับจำนวนบุ หรี่ท่ีสูบ กล่ำวคือ กำรสูบบุ หรี่ปริมำณมำกในแต่ละวันจะเพิ่มควำม
เสี่ยงในกำรเกิดกำรเสื่อมสมรรถภำพเพศมำกขึน้ เช่ นกัน34

54

4. ผลของกำรสูบบุ หรี่ต่อระบบและโรคอืน่ ๆ
4.1 โรคประสำทตำเสื่อม (Age-Related macular degeneration)
โรคประสำทตำเสื่อม (Age-Related macular degeneration; AMD) เป็นโรคทำงตำที่สำมำรถทำให้เกิด
ภำวะตำบอดได้ โดยเฉพำะในผู ้ท่มี ีอำยุ มำกกว่ำ 65 ปี จำกกำรศึ กษำทำงกำรแพทย์พบว่ำโรคประสำทตำเสื่อม มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรสูบ บุ หรี่ จำกกำรศึ ก ษำในรู ปแบบ prospective cohort ขนำดใหญ่ 2 กำรศึ กษำพบว่ ำ
ควำมเสี่ ย งในกำรเกิ ด โรคดั ง กล่ ำวเพิ่ มสู ง ขึ้นตำมจ ำนวนบุ หรี่ ท่ี สู บ ต่ อ ปี อย่ ำงมี นัย สำคั ญ ทำงสถิ ต35ิ และจำก
กำรศึ กษำในรูปแบบ case-control ขนำดใหญ่ ที่ทำกำรศึ กษำในผู ้ป่วยที่รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคประสำทตำเสื่อม
จำนวน 18,007 คน เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ มที่ ไ ม่ สูบ บุ หรี่ (control) จำนวน 86,169 คน เพื่อ หำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรสูบบุ หรี่กับโรค AMD พบว่ำ ผู ้ท่ีสูบบุ หรี่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคประสำทตำเสื่อม 1.17 เท่ำ (95%
CI; 1.11-1.23) และผู ้ท่เี คยสูบบุ หรี่มีโอกำสเสี่ยง 1.14 เท่ำ (95% CI; 1.09-1.20) เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่สูบบุ หรี่
จำกหลักฐำนเชิ งประจักษ์ ดังกล่ำวอำจสรุ ปได้ว่ำกำรสูบบุ หรี่เป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคประสำทตำเสื่อม
แม้ ยั งไม่ มีหลั กฐำนมำกพอที่จ ะสรุ ป ได้ว่ ำกำรเลิ ก บุ หรี่ สำมำรถลดควำมเสี่ย งดัง กล่ำว แต่ กำรเลิ ก บุ หรี่ ยัง เป็ น
คำแนะนำที่เหมำะสมสำหรับผู ้สูบบุ หรี่ทุกรำย
4.2 โรคเบำหวำน (Diabetes)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุ หรี่และกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่รวบรวมกำรศึ กษำตัง้ แต่ปี ค.ศ.1982 -2010 กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำ 3.9
ล้ำนคน และจำนวน 140,813 คนที่เป็นโรค ระยะเวลำกำรติดตำมอยู ่ในช่ วงระหว่ำง 3.5-30 ปี เมื่อทำกำรวิเครำะห์
ข้อมู ลจำกทัง้ หมด 46 กำรศึ กษำ พบว่ำ ผู ้ท่ีสูบบุ หรี่จะมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เท่ำกับ 1.37
เท่ำ (95% CI; 1.31-1.44) เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ท่ไี ม่ได้สูบบุ หรี่ และควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคแปรผันตำมจำนวนบุ หรี่
ที่สูบ หำกผู ้สูบบุ หรี่มีจำนวนกำรสูบบุ หรี่ต่อวันมำกยิ่งเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 มำกขึน้ 36
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บทที่ 7
แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในกำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่

พนัชกร เตชอังกูร

5R
The readiness to quit ladder

5D

5A

STAR
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วัต ถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1. ผู ้เรียนทรำบและเข้ำใจ วัตถุประสงค์ของกำรเลิกบุ หรี่และหลักกำรของกำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
2. ผู ้เรียนสำมำรถนำเทคนิคต่ำงๆ ไปใช้ ในกำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่ได้อย่ำงเหมำะสม
3. ผู ้เรียนสำมำรถให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่ร่วมกับกำรวำงแผนแก้ไขปั ญหำเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุ หรี่ได้อย่ำง
เหมำะสม
ควำมหมำยของกำรให้คำปรึกษำทำงสุขภำพ
กำรให้คำปรึกษำทำงสุข ภำพ เป็นกระบวนกำรสื่อ สำรระหว่ำ งผู ้ใ ห้ค ำปรึก ษำ (counselor) และผู ้รับ
คำปรึกษำ (client) โดยมุ ่งเน้นสัมพันธภำพที่ดีและกำรสื่อสำรแบบสองทำง (two-way communications) มี
จุ ดประสงค์เพื่อช่ วยเหลือให้ผู้รับคำปรึกษำมีสุขภำวะที่ดีท่ีสุด ทัง้ ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ สังคม และจิต
วิญญำณ โดยใช้ เทคนิคและทฤษฎีกำรให้คำปรึกษำ และพืน้ ฐำนควำมรู้ของผู ้ให้คำปรึกษำในศำสตร์ทำงสุขภำพ
อนำมัยของผู ้ให้คำปรึกษำ ผู ้ให้กำรปรึกษำจะมีบทบำทในกำรแนะนำให้ผู้รับกำรปรึกษำได้สำรวจ ทำควำมเข้ำใจ
ถึงปั ญหำ ยอมรับเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของตนและนำควำมรู้ไปแก้ปัญหำและพฤติกรรมของตนเองได้อย่ำง
เหมำะสม และดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขเต็มตำมศักยภำพของตน1-2
ควำมสำคัญของเภสัชกรสำหรับ กำรให้คำปรึก ษำเพื่อเลิกบุ หรี่
จำกเดิมที่มีควำมเชื่ อว่ำ กำรให้คำแนะนำและกำรกระตุ้นเพื่อเลิกบุ หรี่นัน้ ไม่อำจทำให้ผู้ป่วยที่ติดบุ หรี่หัน
มำสนใจหรือมีควำมต้องกำรที่จะเลิกบุ หรี่ได้ อำจเนื่องมำจำกผู ้ให้คำปรึกษำ เช่ น เภสัชกรนัน้ มีควำมเชื่ อมั่นใน
ตนเองไม่เพีย งพอว่ำตนจะสำมำรถให้ค ำปรึก ษำได้ดีพ อ หรือ บำงกลุ่มอำจมีค วำมเชื่ อ ว่ำ กำรให้ค ำปรึก ษำ
จำเป็นต้องใช้ เวลำ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำสำหรับกำรเลิกบุ หรี่นัน้ อำจยังไม่ชดั เจนพอว่ำเป็นหน้ำที่ของใคร และ
นั่นเป็นอุ ปสรรคของกำรให้ควำมช่ วยเหลือในกำรเลิกบุ หรี่ในช่ วงที่ผ่ำนมำ แต่จำกข้อมู ลกำรศึ กษำกลับพบว่ำ
ผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่เกือบทัง้ หมดนัน้ รู้สึกสนใจในกำรเลิกสูบ แม้ว่ำจะมีผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยที่ยังคงขำดควำมใส่ใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ และมำกกว่ำร้อยละ 40 ของผู ้สูบบุ หรี่พยำยำมที่จะเลิกสูบในแต่ละปี 3 ในส่วนของด้ำนกำรศึ กษำ
ในบทบำทของเภสัชกรร้ำนยำหรือเภสัชกรชุ มชนพบว่ำสำมำรถช่ วยให้บริกำรคำแนะนำกำรเลิกบุ หรี่และลดปริมำณ
กำรสูบบุ หรี่ของผู ้ป่วยลงได้4 นอกจำกนีก้ ำรศึ กษำยังแสดงให้เห็นว่ำช่ องทำงกำรเข้ำถึงกำรรับบริกำรเลิกบุ หรี่เป็น
อีกหนึ่งปั จจัยที่สำคัญที่จะช่ วยให้ผู้ป่วยได้รับกำรช่ วยเหลือได้ง่ำยขึน้ โดยผ่ำนทำงบทบำทของเภสัชกรร้ำนยำหรือ
ชุ มชน4 หรือกำรให้บริกำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตซึ่ งทันสมัย เข้ำถึงง่ำยและน่ำสนใจอีกช่ องทำงหนึ่ง5
จำกที่กล่ำวมำจะเห็นว่ำ เภสัชกรมีบทบำทสำคัญในกำรให้ควำมรู้ คำแนะนำกระตุ้นและสนับสนุนกำรเลิก
บุ หรี่ในผู ้ท่ีติดบุ หรี่และประเมินพฤติกรรมกำรติดบุ หรี่ว่ำสัมพันธ์กับนิโคตินหรือไม่ เพื่อที่จะได้ให้ควำมช่ วยเหลือได้
้ บว่ำหำกมีแนวทำงจัดกำรที่เป็นระบบสำหรับกำรเลิกบุ หรี่สัมพันธ์กับโอกำสที่จะเลิก
อย่ำงเหมำะสม6 นอกจำกนีพ
ได้สำเร็จมำกขึน้ ดังนัน้ เภสัชกรจึงควรที่จะทำกำรสอบถำมเรื่องประวัติกำรสูบบุ หรี่ของผู ้มำรับบริกำร เพื่อที่จะ
ได้เสนอควำมช่ วยเหลือในกำรให้คำแนะนำและเลิกบุ หรี่ด้วยกำรบำบัดรักษำในทุกโอกำสด้วยกระบวนกำรอย่ำงเป็น
ระบบ4,6
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หลักกำรที่ใช้ สำหรับให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
ในกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้ป่วยที่ติดบุ หรี่เพื่อเลิกบุ หรี่ ผู ้ให้คำปรึกษำควรเริ่มต้นด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
สร้ำงควำมไว้วำงใจด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร จำกนัน้ สำรวจถึงปั ญหำและควำมต้องกำรของผู ้มำรับ
บริกำรว่ำคืออะไร โดยควรเปิ ดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้ระบำยหรือเล่ำถึงปั ญหำเมื่อมีโอกำสระหว่ำงกำรสนทนำควร
เริ่ มกำรสอบถำมเกี่ ย วกั บ ประวั ติ กำรสู บ บุ หรี่ หลัง จำกนัน้ กรณีท่ี พ บว่ ำผู ้ป่ วยมี ประวั ติ กำรสูบ บุ หรี่ ควรประเมิ น
แรงจู งใจหรือควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่และระดับควำมรุ นแรงของกำรติดบุ หรี่ เพื่ อวำงแผนในกำรแก้ไขปั ญหำ
ร่วมกันกับผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่โดยกำรประเมินควำมพร้อมของผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ก่อนทำกำรปรึกษำจะทำให้กำรวำงแผนใน
กำรให้ ค ำปรึ ก ษำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้น ดั ง นั ้น ในส่ ว นนี้จ ะกล่ ำ วถึ ง หลั ก กำรหรื อ เทคนิ ค ต่ ำ ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นกำรให้
คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่ ซึ่ งจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรจัดกำรบำบัดรักษำผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ ได้แก่
1.
แนวทำงกำรบำบัดผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ ด้วยเทคนิค 5A
2.
กำรประเมินแรงจู งใจหรือควำมพร้อมในกำรเลิกสูบบุ หรี่ ด้วยคำถำมอย่ำงง่ำยหรือกำรใช้ บันไดของควำม
พร้ อ มในกำรเลิ ก บุ หรี่ (The readiness to quit ladder) เพื่ อ จ ำแนกลั ก ษณะผู ้ ป่ วยตำมทฤษฎี ขัน้ ตอนของกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage of change)
3.
กำรสร้ำงแรงจู งใจในกำรเลิกบุ หรี่ ด้วยเทคนิค 5R
4.
กำรวำงแผนกำรเลิกบุ หรี่ ด้วยเทคนิค STAR
5.
กำรป้ องกันกำรกลับไปสูบบุ หรี่ซ้ ำ ด้วยเทคนิค 5D

แนวทำงกำรบ ำบัดผู ้ป่ วยที่ติดบุ หรี่
ภำวะติดบุ หรี่เป็นภำวะเรือ้ รังที่ต้องกำรควำมช่ วยเหลือในกำรบำบัดรักษำ กำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่ซ่ึ ง
เภสัชกรสำมำรถช่ วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรให้คำปรึกษำเลิกบุ หรี่ด้วยกำรดำเนินกำรตำมหลักกำรของ
โครงสร้ำง 5A7-9 ดังนี้

เทคนิค 5A
Ask all patients about smoking

กำรถำม

Advise all smokers to quit

กำรแนะนำ

Assess readiness to quit

กำรประเมิน

Assist

กำรช่ วยเหลือ

Arrange follow up

กำรติดตำม
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ขัน้ ที่ 1 : Ask all patients about smoking
เภสัชกรควรถำมผู ้ป่วยทุกรำยเกี่ยวกับสถำนภำพในกำรสูบบุ หรี่ตัวอย่ำงเช่ น “ไม่ทรำบว่ำคุณสูบบุ หรี่หรือไม่”
เพื่อกำรพิจำรณำให้คำปรึกษำที่เหมำะสมตำมประวัติกำรสูบบุ หรี่ของผู ้ป่วยแต่ละรำย

ขัน้ ที่ 2 : Advise all smokers to quit
กำรให้คำแนะนำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่แบบสัน้ ๆ ด้วยระยะเวลำน้อยกว่ำ 5 นำที จำกเภสัชกรนัน้ สำมำรถเพิ่ม
อัตรำกำรเลิกบุ หรี่ได้10 เภสัชกรควรให้คำปรึกษำด้วยถ้อยคำที่ชดั เจน มีนำ้ หนักและเข้ำกับผู ้ป่วยแต่ละรำย ซึ่ งจำกกำร
สอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุ หรี่ข้ำงต้นนัน้ สำมำรถจำแนกผู ้ป่วยจำกคำตอบของผู ้ป่วยได้ใน 3 รูปแบบ8 ดังนี้
1. ไม่เคยสูบ
เภสั ชกรควรชื่ นชมและชี้แจงว่ำกำรไม่ สูบบุ หรี่ ของผู ้ ป่วยเป็ นสิ่ง ที่ดีมำก เนื่อ งจำกบุ หรี่ มีโทษค่ อนข้ ำงมำก
นอกจำกนีค้ วรเลี่ยงบริเวณที่มีกำรสูบบุ หรี่หรือสถำนกำรณ์ท่ีเสี่ยงต่อกำรสัมผัสบุ หรี่ โดยเป็นกำรให้คำแนะนำเพื่อ
ป้ องกันกำรสูบบุ หรี่ตงั ้ แต่ต้น (primary prevention) นัน่ เอง
2. เคยสูบ ตอนนีเ้ ลิกสูบ แล้ว
ควรแสดงควำมยินดีกับผู ้ป่วยทันทีและจำเป็นที่จะต้องสอบถำมถึงระยะเวลำของกำรเลิกสูบบุ หรี่ หำกเลิกสูบ
มำได้ไม่เกิน 1 ปี ควรให้คำแนะนำในกำรป้ องกันกำรกลับมำสูบบุ หรี่ซ้ ำ (relapse prevention) ส่วนผู ้ป่วยที่เลิกบุ หรี่
มำแล้วมำกกว่ำ 1 ปี ควรกระตุ้นให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกได้นำนมำกกว่ำ 5 ปี 7

กำรป้ องกันกำรกลับไปสูบบุ หรี่ซ้ ำ (Relapse prevention)
กำรป้ องกันกำรกลับไปสูบบุ หรี่ซ้ ำควรเป็นส่วนหนึ่งของกำรให้คำปรึกษำทุกครัง้ ที่เจอกับผู ้ป่วยที่เพิ่งเลิกบุ หรี่
มำได้ไม่นำน โดยเฉพำะ 3 เดือนแรกของกำรหยุ ดสูบบุ หรี่ ซึ่ งกำรกลับไปสูบบุ หรี่พบได้มำกประมำณร้อยละ 22 ของผู ้
สูบบุ หรี่ท่ีหยุ ดสูบ11 และร้อยละ 35-40 ของผู ้ป่วยที่กลับไปสูบบุ หรี่ซ้ ำระหว่ำง 1-5 ปี หลังจำกที่ได้หยุ ดสูบ12-13 กรณีท่ี
ผู ้ป่วยที่เลิกบุ หรี่แล้วอยำกกลับมำสูบบุ หรี่อีกครัง้ เภสัชกรสำมำรถนำเทคนิค 5D ไปใช้ ในกำรให้คำแนะนำ ดังนี้
เทคนิค 5D14
Delay เมื่อเริ่มมีควำมรู้สึกอยำกสูบบุ หรี่ แนะนำให้หำวิธีกำรเลื่อนไปก่อนเพื่อที่จะไม่สูบบุ หรี่ เช่ น กำรนับเลข 1-10
Deep breath เมื่อมีอำกำรอยำกบุ หรี่ แนะนำให้ผู้ป่วยสูดลมหำยใจลึก ๆ
Drink lots of water ดื่มนำ้ เยอะ ๆ หรือจิบนำ้ บ่อย ๆ เมื่อมีควำมรู้สึกอยำกบุ หรี่
Do something else หำกิจกรรมอื่น ๆ ทำเพื่อเบี่ยงเบนควำมสนใจ เช่ น ออกกำลังกำย อำบนำ้
Destination/ Discuss with family/ friend ให้คิดหรือตระหนักถึงเป้ ำหมำย เน้นยำ้ ว่ำต้องไปให้ถึงเป้ ำหมำย
3. กำลังสูบ อยู ่
เภสัชกรควรให้คำแนะนำอย่ำงเหมำะสม เช่ น “ผม/ฉันคิดว่ำคุณควรเลิกสูบบุ หรี่นะครับ/นะคะ” และชี้แจงต่อ
ว่ำหำกผู ้ป่วยเลิกสูบบุ หรี่จะได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือเพื่อสิ่งใด เช่ น เพื่อ...สุขภำพของคุณเอง เพื่อ...ลูกของคุณ
เพื่อ...ช่ วยลดค่ำใช้ จ่ำย หรือเพื่อเรื่องอื่นๆ ขึน้ กับแต่ละบุ คคล ซึ่ งผู ้ป่วยกลุ่มนีจ้ ำเป็นที่ต้องถูกประเมินต่อในขัน้ ตอน
ที่ 3
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ขัน้ ที่ 3 : Assess readiness to quit
กำรประเมินควำมรุ นแรงของกำรเสพติดบุ หรี่ แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนีA้
วิธีท่ี 1 Fagerstrom test for level of nicotine dependence (FTND)
แบบทดสอบนีว้ ัดระดับกำรเสพติดนิโคตินเพื่อประเมินว่ำผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ควรได้รับกำรบำบัดรักษำอย่ำงไรจึงจะ
เหมำะสม ซึ่ งคะแนนเต็ม 10 คะแนน กำรแปลผลคะแนนประเมินกำรเสพติดนิโคติน9 เป็นดังนี้
0-3 คะแนน ติดนิโคตินระดับตำ่ (low dependence)
4-6 คะแนน ติดนิโคตินระดับปำนกลำง (moderate dependence)
7-10 คะแนน ติดนิโคตินระดับสูง (high dependence)
ตำรำงที่ 1 กำรประเมินควำมรุ นแรงของกำรเสพติดนิโคตินตำมวิธี FTND 8,5
คำถำม
1. คุณสูบบุ หรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้ ำเมื่อใด
2. คุณรู้สกึ หงุ ดหงิดหรือลำบำกเมื่ออยู ่ในสถำนที่ที่ไม่
สำมำรถสูบบุ หรี่ได้ เช่ น ห้องสมุ ด โรงภำพยนตร์
3.บุ หรี่มวนใดที่คุณคิดว่ำเลิกสูบยำกที่สุด
4. คุณสูบบุ หรี่วันละกี่มวน
5. คุณสูบบุ หรี่ในช่ วงชัว่ โมงแรกหลังตื่นมำกกว่ำช่ วง
อื่นของวันใช่ หรือไม่
6. คุณยังคงต้องกำรสูบบุ หรี่แม้ว่ำคุณจะเจ็บป่ วย
นอนเตียงตลอดเวลำใช่ หรือไม่

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

>1 ชัว่ โมง

31-60 นำที

6-30 นำที

<5 นำที

ไม่ใช่

ใช่

มวนอื่น ๆ/ มวนไหนก็

มวนแรกที่สูบ

21-30 มวน

>31 มวน

เหมือนกัน

ในช่ วงเช้ำ

<10 มวน

11-20 มวน

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

วิธีท่ี 2 Heaviness of smoking index (HSI) 8
เป็นกำรประเมินระดับกำรเสพติดนิโคตินอย่ำงย่อด้วยกำรใช้ คำถำมเพียง 2 คำถำมเท่ำนัน้ ซึ่ งประกอบด้วย
คำถำมที่ 1 และ 4 ของ FTND ข้ำงต้น และคำนวณคะแนนตำม FTND หำกผู ้ป่วยสูบบุ หรี่มวนแรกภำยใน 30
นำทีหลังจำกที่ตื่นนอนและสูบบุ หรี่จำนวนมำกกว่ำเท่ำกับ 31 มวน แสดงว่ำผู ้ป่วยเสพติดนิโคตินระดับสูง
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กำรประเมินแรงจู งใจหรือ ควำมพร้อมของผู ้ป่ วยในกำรเลิกบุ หรี่ แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้
วิธีท่ี 1 กำรถำมอย่ำงง่ำ ย8 เภสัชกรใช้ กำรถำมคำถำมเพียง 2 คำถำมเท่ำนัน้ ได้แก่
คำถำมที่ 1 : คุณกำลังวำงแผนที่จะเลิกบุ หรี่ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำใช่ หรือไม่?
หำกผู ้ป่วยตอบว่ำ “ไม่ใช่ ” ผู ้ป่วยจะจัดอยู ่ในขัน้ ไม่สนใจปั ญหำ (pre-contemplation) แต่หำกตอบว่ำ
“ใช่ ” ให้ถำมคำถำมในข้อถัดไป
คำถำมที่ 2 : คุณกำลังวำงแผนที่จะเลิกบุ หรี่ในอีก 1 เดือนข้ำงหน้ำใช่ หรือไม่?
หำกผู ้ป่วยตอบว่ำ “ไม่ใช่ ” ผู ้ป่วยจะจัดอยู ่ในขัน้ ลังเลใจ (contemplation) แต่หำกตอบว่ำ “ใช่ ” ผู ้ป่วย
จะจัดอยู ่ในขัน้ ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุ หรี่ (Preparation or Determination)
วิธีท่ี 2 บันไดของควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่ (The readiness to quit ladder) 8
ในกำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่ เภสัชกรจะให้ผู้ป่วยที่สูบบุ หรี่อ่ำนข้อควำมในตำรำงที่ 2 อย่ำง
ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดของผู ้ป่วยเกี่ยวกับกำรเลิกบุ หรี่ของตนเอง โดย
วงกลมที่ตัวเลขหน้ำข้อควำมดังกล่ำว
ตำรำงที่ 2 ข้อควำมที่ใช้ ใ นกำรประเมิน ควำมคิดเกี่ยวกับ กำรเลิกบุ หรี่8
10

ฉันเลิกสูบบุ หรี่แล้วอย่ำงเด็ดขำด

9

ฉันเลิกสูบบุ หรี่แล้ว แต่ฉันยังกลัวว่ำจะพลัง้ เผลอกลับไปสูบอีก

8

ฉันยังคงสูบบุ หรี่ แต่ฉันได้เริม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่ น ลดจำนวนมวนบุ หรี่ที่สูบ ฉันพร้อมที่จะกำหนดวันเลิกสูบ

7

ฉันได้วำงแผนอย่ำงชัดเจนที่จะเลิกสูบบุ หรี่ในอีก 30 วันข้ำงหน้ำ

6

ฉันได้วำงแผนอย่ำงชัดเจนที่จะเลิกสูบบุ หรี่ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ

5

บ่อยครัง้ ที่ฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุ หรี่ แต่ฉันยังไม่ได้วำงแผนที่จะเลิก

4

บำงครัง้ ที่ฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุ หรี่ แต่ฉันยังไม่ได้วำงแผนที่จะเลิก

3

นำน ๆ ครัง้ ที่ฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุ หรี่ และฉันยังไม่ได้วำงแผนที่จะเลิก

2

ฉันไม่เคยคิดที่จะเลิกสูบบุ หรี่ และฉันยังไม่ได้วำงแผนที่จะเลิก

1

ฉันตัดสินใจว่ำจะไม่เลิกสูบบุ หรี่ตลอดชีวิต ฉันไม่สนใจเรื่องกำรเลิกสูบบุ หรี่

กำรประเมินแรงจู งใจจะช่ วยให้จำแนกลักษณะผู ้ป่วยตำมทฤษฎีขัน้ ตอนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(The transtheoretical model or stage of change)8 ร่วมกับกำรให้คำแนะนำสัน้ ๆ (brief intervention)8
ดังนี้
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1. ขัน้ ไม่สนใจที่จะเลิกบุ หรี่ (Pre-contemplation)
ผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ท่ีอยู ่ในขัน้ นี้ยังไม่มีควำมคิดที่อยำกจะเลิกบุ หรี่แต่อย่ำงใด ยังไม่เห็นว่ำกำรสูบบุ หรี่นัน้ เป็ น
ปั ญหำ หรือยังไม่เห็นผลเสียของกำรสูบบุ หรี่ เมื่อถูกถำมถึงกำรเลิกบุ หรี่ส่วนใหญ่จะตอบในเชิ งว่ำ ไม่พร้อมที่จะเลิก
บุ หรี่ บทบำทของผู ้ให้คำปรึกษำ ควรให้ข้อมู ลควำมรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบุ หรี่และชี้แจงถึงผลกระทบทำงลบของบุ หรี่ท่ี
จะเกิดขึ้นต่อ สุขภำพของผู ้ป่ วย โดยอำจใช้ เทคนิ ค 5R เพื่อ สร้ ำงแรงจู งใจในกำรเลิก สูบ บุ หรี่ โดยเทคนิค 5R จะ
กล่ำวถึ งในขัน้ ตอนที่ 4 ต่ อไป เช่ น “ผม/ดิ ฉันเข้ำใจว่ำกำรเลิ กบุ หรี่เ ป็นเรื่อ งที่ย ำก แต่หำกคุ ณต้อ งกำรเลิก บุ หรี่
สำมำรถมำปรึกษำเรื่องกำรเลิกบุ หรี่ได้เสมอนะครับ/นะคะ”
2. ขัน้ ลังเลใจ (Contemplation)
ผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ในขัน้ นี้ ส่วนใหญ่คือผู ้ท่คี ิดที่จะเลิกบุ หรี่ภำยใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ โดยผู ้ป่วยกลุ่มนีเ้ ริ่มมองเห็น
ว่ำกำรสูบบุ หรี่อำจเป็นปั ญหำกับสุขภำพของตนหรือผู ้ป่วยเริ่มได้รับผลกระทบทำงลบจำกบุ หรี่ แต่ทัง้ นีผ้ ู ้ป่วยยังคง
เห็นว่ำบุ หรี่มีข้อดีมำกกว่ำข้อเสีย บทบำทของผู ้ให้คำปรึกษำควรสร้ำงควำมตระหนักโดยให้ข้อมู ลที่เป็นข้อเสียหรือโทษ
ของบุ หรี่หำกยังคงสูบต่อไป และสร้ำงแรงจู งใจในกำรเลิกบุ หรี่ ด้วยเทคนิค 5R เช่ น “คุณคิดว่ำอะไรที่เป็นแรงจู งใจให้
คุณอยำกเลิกสูบบุ หรี่ครับ/ค่ะ”
3. ขัน้ ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุ หรี่ (Preparation or Determination)
ผู ้ป่วยกลุ่มนีส้ ่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรใช้ บุหรี่ค่อนข้ำงมำก ซึ่ งผู ้ป่วยมีควำมคิดและต้องกำรที่
จะเลิกบุ หรี่ภำยใน 1 เดือนข้ำงหน้ำ และผู ้ท่ีเคยพยำยำมเลิกสูบบุ หรี่อย่ำงจริงจังมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ภำยใน 6
เดือนที่ผ่ำนมำบทบำทของผู ้ให้คำปรึกษำควรให้ควำมรู้และวิธีกำรต่ำง ๆ สำหรับกำรเลิกบุ หรี่ และสนับสนุนให้ผู้ป่วย
มีควำมมัน่ คงทำงจิตใจในกำรตัดสินใจเลิก เช่ น “คุณจำเป็นที่จะต้องกำหนดวันในกำรเลิกสูบบุ หรี่ให้ชดั เจน”
4. ขัน้ ลงมือปฏิบ ัติ (Action)
ผู ้ป่วยได้เริม่ ลงมือเลิกสูบบุ หรี่แต่ยังอยู ่ในช่ วงระยะแรกยังไม่เกิน 6 เดือนของกำรเลิกบุ หรี่ โดยอำจเป็นกำรเลิก
บุ หรี่ด้วยตนเองหรือกำรช่ วยเหลือจำกเภสัชกร บทบำทของผู ้ให้คำปรึกษำควรช่ วยเหลือผู ้ป่วยเกี่ยวกับอำกำรถอน
และวิธีกำรเลิกบุ หรี่อย่ำงเหมำะสม เช่ น “คุณได้รับกำรสนับสนุนในกำรเลิกสูบบุ หรี่จำกคนรอบข้ำงอย่ำงไรบ้ำง”
5. ขัน้ กระทำต่อเนื่อง (Maintenance)
ผู ้ป่วยที่เคยสูบบุ หรี่ท่ีเลิกสูบบุ หรี่ได้อย่ำงน้อย 6 เดือน ซึ่ งค่อนข้ำงมีควำมมั่นใจว่ำตนจะสำมำรถเลิกบุ หรี่ได้
บทบำทของผู ้ให้คำปรึกษำ ควรแนะนำกำรจัดกำรเมื่อเจอกับสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมเสี่ยงที่จะทำให้กลับไปสูบบุ หรี่ซ้ ำ
เช่ น “ยินดีด้วยนะครับ/นะคะที่สำมำรถเลิกสูบบุ หรี่มำได้...เดือนแล้ว คุณสมควรภำคภูมิใจในตนเอง”
6. ขัน้ กลับ ไปสูบ ซ้ ำ (Relapse)
ผู ้ป่วยเริ่มเผลอใจกลับไปสูบบุ หรี่อีกครัง้ นำมำซึ่ งกำรก่อให้เกิดควำมรู้สึกผิดหรือไม่เคำรพตนเอง จนกระทั่ง
กลับไปติดบุ หรี่อีก เช่ น “ควำมพยำยำมอยู ่ท่ีไหน ควำมสำเร็จย่อมอยู ่ท่ีนั่น” “คุณควรชื่นชมที่ตนเองยังคงมีควำม
พยำยำมในกำรเลิกสูบบุ หรี่อยู ่” หำกพบว่ำผู ้ติดบุ หรี่อยู ่ในระยะ 3 ขัน้ แรกของ stage of change ผู ้ให้คำปรึกษำ
จำเป็นต้องทุ่มเทในกำรให้ข้อมู ลและสร้ำงแรงจู งใจที่จะทำให้ข้ำมขัน้ ตอนมำสู่ควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่ ส่วนในผู ้ท่เี ลิก
สูบบุ หรี่ได้แล้ว ผู ้ให้คำปรึกษำมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนให้เกิดกำลังใจที่จะไม่กลับมำสูบบุ หรี่ซ้ ำอีก9
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ขัน้ ที่ 4 : Assist
สำหรับขัน้ ตอนนีจ้ ะนำเฉพำะผู ้ป่วย 3 ระยะของ stage of change ที่อยู ่ในกลุ่มขัน้ ไม่สนใจที่จะเลิกบุ หรี่ (Pre
-contemplation) ขัน้ ลังเลใจ (Contemplation) และขัน้ ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุ หรี่ (Preparation or
Determination) มำให้กำรช่ วยเหลือต่อ ด้วย 2 เทคนิค ดังนี้
เทคนิค 5R ใช้ สำหรับกลุ่มขัน้ ไม่สนใจปั ญหำ (Pre-contemplation) และขัน้ ลังเลใจ (Contemplation)
เทคนิค STAR ใช้ สำหรับขัน้ ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุ หรี่ (Preparation or Determination)

เทคนิค 5R14,16
เป็นเทคนิคกำรสร้ำงแรงจู งใจในกำรเลิกบุ หรี่ โดยเฉพำะในกลุ่มผู ้ป่วยที่ยังไม่เต็มใจที่จะเลิกสูบ
1. Relevance
กระตุ้นผู ้สูบบุ หรี่ด้วยสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวผู ้ป่วยหรือสัมพันธ์กับปั ญหำของผู ้ป่วยมำกที่สุด เช่ น สภำวะโรค
ประสบกำรณ์เลิกสูบบุ หรี่ก่อนหน้ำนี้ และอุ ปสรรคต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรเลิกสูบ
2. Risk
ถำมผู ้ป่วยเกี่ยวกับผลเสียของกำรใช้ บุหรี่ท่ีมีผลต่อตัวของผู ้ป่วยและผู ้อื่น ประกอบด้วย
- ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ เช่ น อำกำรหำยใจไม่อิ่ม อันตรำยต่อหญิงตัง้ ครรภ์
- ควำมเสี่ยงระยะยำว เช่ น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ควำมผิดปกติเกี่ยวกับ
ปอดและมะเร็งต่ำงๆ
- ควำมเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่ น เพิ่มควำมเสี่ยงต่อบุ คคลรอบข้ำง (secondhand smoke) ในกำรเกิดมะเร็ง
ปอดเพิม่ ควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ ในทำงเดินหำยใจของเด็กที่บ้ำนของผู ้สูบบุ หรี่
3. Reward
กระตุ้นให้ผู้สูบบุ หรี่พิจำรณำถึงประโยชน์ของกำรเลิกบุ หรี่โดยเฉพำะที่สอดคล้องกับผู ้ป่วยที่สุด เช่ น ช่ วยให้
สุขภำพดีขนึ้ ทัง้ ผู ้ป่วยที่สูบบุ หรี่และคนในครอบครัว ประหยัดค่ำใช้ จ่ำย ช่ วยให้มีเงินเก็บมำกขึน้ บุ คลิกภำพดูดีขนึ้
เป็นต้น
4. Roadblock
ให้ผู้สูบบุ หรี่พิจำรณำว่ำอะไรที่เป็นอุ ปสรรคที่ทำให้เลิกสูบบุ หรี่ไม่ได้ เช่ น เคยเลิกแล้วแต่ไม่สำเร็จ ขำดคน
สนับสนุน หรือกังวลเรื่องนำ้ หนัก เป็นต้น โดยผู ้ให้คำปรึกษำควรช่ วยหำวิธีช่วยแก้ปัญหำเพื่อแก้ไขอุ ปสรรคนัน้ ๆ
5. Repetition
ประเมินและกระตุ้นผู ้สูบบุ หรี่ซ้ ำๆ ทุกครัง้ ที่ได้พบกับผู ้ป่วยที่สูบบุ หรี่ โดยทำให้ผู้สูบบุ หรี่รู้สึกได้ถึงควำมใส่ใจจำก
เภสัชกร และกรณีคนที่เคยเลิกสูบบุ หรี่มำแล้วแต่ไม่ประสบควำมสำเร็จควรที่จะมีกำรพู ดซ้ ำถึงกำรเลิกบุ หรี่ซ่ึ งต้อง
ใช้ ควำมพยำยำม อำจต้องเลิกสูบอยู ่หลำยครัง้ จึงจะเลิกสูบได้อย่ำงเด็ดขำด
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เทคนิค STAR
เป็นเทคนิคที่ใช้ ในกำรให้คำปรึกษำสำหรับผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ท่ีมีควำมพร้อมที่จะเลิกบุ หรี่แล้ว (preparation) โดยยึด
หลักกำร ดังนี้
1. Set a quit date
กำรกำหนดวันเลิกสูบบุ หรี่ควรกำหนดวันภำยใน 1-2 สัปดำห์หลังจำกที่ได้รับกำรให้คำปรึกษำ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ำเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยแนะนำทำงเลือกให้กับผู ้ป่วยที่จะเลิกบุ หรี่ได้ว่ำผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่อำจค่อยๆ ลดกำรสูบบุ หรี่ลงก่อน
วั น ที่ ก ำหนดเลิ ก บุ หรี่ หรื อ ผู ้ ป่ วยอำจหยุ ดสู บ บุ หรี่ ทั น ที ใ นวั น ที่ ก ำหนดเลิ ก บุ หรี่ 17 โดยจำกกำรศึ ก ษำกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบของจำนวน 10 randomized trials พบว่ำ ไม่ต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มผู ้ป่วยที่ค่อยๆ ลดขนำด
ของบุ หรี่ลงก่อนถึงวันกำหนดเลิกสูบกับกลุ่มผู ้ป่วยที่หยุ ดสูบบุ หรี่ทันทีในวันที่กำหนดเลิกสูบบุ หรี่ (RR 0.94, 95% CI;
0.79-1.13)18 อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังมีกำรศึ กษำแนะนำว่ำ กลุ่มผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ท่ีวำงแผนกำหนดวันเลิกสูบบุ หรี่ในเร็ว
วันนัน้ พบว่ำ มีอัตรำกำรเลิกที่สูงกว่ำผู ้ป่วยที่เลิกสูบทันที19-20 อีกหนึ่งกำรศึ กษำ randomized trial ในกลุ่มผู ้ป่วยที่
สูบบุ หรี่จำนวน 697 รำยในประเทศอังกฤษ พบว่ำกลุ่มที่ค่อยๆ เลิกสูบบุ หรี่ (ลดลงร้อยละ 75 ในสัปดำห์ท่ี 2 ก่อนถึง
วันกำหนดเลิกบุ หรี่) จนถึงกำหนดวันเลิกสูบบุ หรี่ท่ีสัปดำห์ท่ี 4 สัมพันธ์กับกำรเลิกสูบบุ หรี่ได้สำเร็จลดลงเมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่เลิกสูบบุ หรี่ทันทีในวันที่กำหนด (39 versus 49 percent, RR 0.8, 95% CI; 0.66-0.93)20
ดังนัน้ แนะนำว่ำกำรกำหนดวันเลิกสูบบุ หรี่ควรกำหนดวันเลิกสูบให้เร็วที่สุดภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกที่ได้รับ
กำรให้คำปรึกษำ โดยผู ้ป่วยอำจค่อย ๆ ลดจำนวนกำรสูบบุ หรี่ลง หรืออำจรอหยุ ดสูบในวันที่กำหนดก็ได้
2. Tell family and others
บอกคนในครอบครัว เพื่อน ๆ ผู ้ร่วมงำน หรือคนอื่น ๆ รอบข้ำงให้รู้ว่ำตนเองจะเลิกสูบบุ หรี่ ชี้แจงให้คนรอบ
ข้ำงเข้ำใจและขอกำรสนับสนุนจำกทุก ๆ คน
3. Anticipate challenges to planned quit attempt
กำรวำงแผนถึงสิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำว่ำหลังจำกที่ผู้ป่วยเลิกสูบบุ หรี่แล้ว จะต้องประสบกับสิ่งใดบ้ำง คิด
เอำไว้ก่อนล่วงหน้ำว่ำ ถ้ำเรำจะเลิกบุ หรี่แล้วจะเจออะไร เช่ น สมมติว่ำเรำเลิกบุ หรี่ใหม่ๆ แต่มีคนที่ทำงำนชวนสูบ แล้ว
เรำจะทำอย่ำงไรโดยเฉพำะในช่ วง 2-3 สัปดำห์แรกหลังกำรหยุ ดสูบบุ หรี่ ต้องคิดเตรียมกำรเอำไว้ก่อนว่ำจะเจออะไรบ้ำง
เพื่อวำงแผนในกำรรับมือแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรถอนนิโคตินหรือสถำนกำรณ์เสี่ยงก็ตำม8
ผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ท่ีว ำงแผนเลิ กสูบบุ หรี่แล้ วนัน้ ควรเตรีย มตัวในกำรจัดกำรกับภำวะของอำกำรถอนนิ โคติ น
(nicotine withdrawal symptoms) และอุ ปสรรคต่ำง ๆ ที่ อำจเจอได้ หลั งจำกที่เ ลิก บุ หรี่ ในช่ วงแรก นิโ คติ นจัดเป็ น
psychoactive drug ที่มีควำมแรงมำก เป็นเหตุทำให้ติดทำงร่ำงกำยได้ กำรเสพติดนิโคตินเป็นอุ ปสรรคหลักของกำร
เลิกสูบบุ หรี่ กำรขำดนิโคตินจะทำให้มีอำกำรถอนนิโคตินได้มำกที่สุดในช่ วง 3 วันแรกของกำรเลิกสูบบุ หรี่ และยังคงพบ
อำกำรได้อยู ่นำน 3-4 สัปดำห์21
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ดังนัน้ เภสัชกรควรที่จะอธิบำยให้ผู้ป่วยที่ติดบุ หรี่ทรำบถึงอำกำรของกำรถอนนิโคตินเช่ น นำ้ หนักและควำม
อยำกอำหำรเพิ่มขึน้ มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอำรมณ์ เช่ น กระสับกระส่ำย รู้สึกไม่สบำย ซึ มเศร้ำ นอนไม่หลับ ไม่
มีสมำธิในกำรทำงำน เป็นต้น จำกกำรศึ กษำกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนของ
กำรศึ กษำเชิงคลินิก พบว่ำ กำรให้กำรบำบัดรักษำด้วยยำ (pharmacotherapy) ร่วมกับกำรให้คำปรึกษำปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรม (behavioral counseling) ให้ผลดีท่ีสุดในกำรเลิก บุ หรี่ ได้ สำเร็จ22-24 ดัง นัน้ อำกำรถอนนิ โคติ นเหล่ำนี้
สำมำรถทุเลำลงได้ด้วยกำรบำบัดรักษำด้วยยำ ซึ่ งจะกล่ำวในบทถัดไป ร่วมกับกำรให้คำปรึกษำติดตำมกำรเลิกบุ หรี่
4. Remove tobacco
จัดกำรกำจัดบุ หรี่และอุ ปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุ หรี่ เช่ น ผู ้ป่วยบำงรำยยังคงต้องมีไฟแชกติ
็ ดไว้ท่ีบ้ำน
แต่กลับทำให้เสี่ยงต่อกำรสูบบุ หรี่ จึงอำจเลี่ยงโดยกำรนำไฟแชกหรื
็ อที่จุดไฟไปไว้บนหิง้ พระแทน เป็นต้น รวมถึงควร
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีเป็นตัวกระตุ้นในกำรสูบบุ หรี่ เช่ น ไปในสถำนที่ท่ีเคยสูบบุ หรี่ สถำนบันเทิงต่ำง ๆ ดื่มสุรำหรือ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น

ขัน้ ที่ 5:Arrange follow up
เภสัชกรควรเก็บข้อมู ลของผู ้ป่วยที่ได้รับกำรให้คำปรึกษำเลิกบุ หรี่ทุกรำย เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
เลิกสูบ บุ หรี่ ปรับกำรใช้ ยำบ ำบัดรัก ษำให้เ หมำะสม และให้กำรสนับสนุ นผู ้ป่วยเพื่อเลิ กบุ หรี่ใ นด้ำนต่ ำง ๆ เพื่อเพิ่ ม
โอกำสในกำรเลิกบุ หรี่ได้ในระยะยำว ควรมีกำรติดตำมผลกำรให้คำปรึกษำโดยนัดพบหรือติดตำมทำงโทรศัพท์อย่ำง
น้อย 4 ครัง้ 8 จำกกำรติดตำมผู ้ป่วยจะแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้
1. กรณีท่ผ
ี ู ้ป่วยยังไม่สำมำรถเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จหรือกำลังพยำยำมจะเลิก
ควรให้กำลังใจและส่งเสริมกำรเลิกบุ หรี่ด้วยเทคนิค 5R และสอบถำมถึงเหตุผลว่ำสิ่งใดที่เป็นปั จจัยที่ทำให้เลิก
บุ หรี่ได้ไม่สำเร็จและนัดติดตำมอีกครัง้
2. กรณีท่ผ
ี ู ้ป่วยเลิกสูบ บุ หรี่สำเร็จแล้ว
ซึ่ งเดิมผู ้ป่วยอยู ่ในกลุ่มขัน้ ลังเลใจและเตรียมควำมพร้อมเพื่อเลิกบุ หรี่ ควรแสดงควำมยินดีเมื่อเลิกสูบบุ หรี่ได้
สำเร็จและควรนัดติดตำมผลกำรเลิกบุ หรี่อย่ำงน้อย 2 ครัง้ ได้แก่ ติดตำมผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกหลังจำกวันเลิก
บุ หรี่ และติดตำมผลภำยใน 1 เดือนแรกหลังจำกวันเลิกบุ หรี่ ร่วมกับแนะนำวิธีกำรป้ องกันกำรกลับมำสูบบุ หรี่ซ้ ำ
3. กรณีกลับ มำสูบ อีกครัง้
ควรให้กำลังใจและสอบถำมหำสำเหตุหรืออุ ปสรรคของผู ้ป่วยที่ทำให้กลับมำสูบอีกครัง้
จำกที่กล่ำวมำโครงสร้ำง 5A ซึ่ งเป็นแนวทำงกำรจัดกำรผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่เพื่อใช้ ในกำรให้คำปรึกษำสำหรับเภสัชกรโดย
สรุ ปได้ ดังแสดงในแผนภูมิในหน้ำถัดไป
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ขั้นตอนที่ 1 :
การถาม (Ask)

คาถามโดยเภสัชกร
คาตอบของผู้ป่วย
คาแนะนาโดยเภสัชกร
หมายเหตุ : การให้คาแนะนา
ควรมีความชัดเจน (clear) มี
น้าหนัก (strong) และเข้ากับผู้
สูบบุหรี่ (personalized)

ไม่ทราบว่าคุณสูบบุหรี่หรือไม่?
ไม่สูบบุหรี่
(Never smoker)
ให้คาแนะนาแบบ primary
prevention

ขั้นตอนที่ 2 :
การแนะนา
(Advise)

ขั้นตอนที่ 3 :
การประเมิน
(Assess)

การประเมินของเภสัชกร

คาแนะนาโดยเภสัชกร

บทบาทของเภสัชกร
ขั้นตอนที่ 5 :
การติดตาม
(Arrange)

เลิกสูบ <1 ปี

เลิกสูบ ≥1 ปี

ให้คาแนะนา
ป้องกันกลับมา
สูบซ้า (relapse
prevention)

กระตุ้นให้
กาลังใจเพื่อให้
เลิกได้ต่อเนื่อง
นานกว่า 5 ปี

กาลังสูบบุหรี่
(Current smoker)
ผม/ฉันคิดว่าคุณควรเลิกสูบบุหรี่
นะครับ/นะคะ
เพื่อ...สุขภาพของคุณเอง
เพื่อ...ลูกของคุณ
เพื่อ...ช่วยลดค่าใช้จ่าย
หรือเพื่อเรื่องอื่น ๆ ขึ้นกับแต่ละ
คน

êแสดงความยินดีกับผู้ป่วย
êแนะนาเทคนิค 5D
- Delay
- Deep breath
- Drink lots of water
- Do something else
- Destination/ Discuss with family/ friend

ผลการประเมินของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 4 :
การช่วยเหลือ
(Assist)

เคยสูบบุหรี่
(Ex-smoker)

คาตอบของผู้ป่วย

บทบาทของเภสัชกร

- ประเมินความรุนแรงในการเสพติดบุหรี่ด้วย FTND หรือ HSI
- ประเมินความพร้อมหรือแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ โดยประเมินได้จาก 2 วิธีการถามอย่างง่าย 2 คาถามหรือการ
บันไดของความพร้อมในการเลิกบุหรี่ (The readiness to quit ladder)โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามทฤษฎี
stage of change
ไม่สนใจที่จะเลิกบุหรี่
(Precontemplation)
เทคนิค 5R
- Relevance
- Risk
- Reward
- Roadblock
- Repetition

คิดจะเลิกแต่ยังลังเลใจ
(Contemplation)

พร้อมหรือเตรียมการเลิกบุหรี่
(Preparation)

เทคนิค 5R
- Relevance
- Risk
- Reward
- Roadblock
- Repetition
สาหรับกลุ่มผู้ปว่ ยที่อยู่ในขั้นลังเลใจ
(contemplation) จาเป็นต้องใช้เวลา
ให้คาปรึกษานาน

êเทคนิค STAR
- Set a quit date
- Tell family and others
- Anticipate challenges to
planned quit attempt
- Remove tobacco
êแนะนาการใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่
(รายละเอียดในบทที่ 8)

นัดติดตามผลการเลิกบุหรี่ 2 ครั้ง ดังนี้
1. ติดตามผลภายใน 1 สัปดาห์แรกหลังจากวันเลิกบุหรี่
2. ติดตามผลภายใน 1 เดือนแรกหลังจากวันเลิกบุหรี่
กาลังพยายามจะเลิก
เลิกได้สาเร็จ
(Attempting to quit)
(Successful quitter)
- นัดติดตามอีกครั้งหากเป็นไปได้
- แสดงความยินดี
- ให้กาลังใจและกระตุ้นการเลิกบุหรี่ - แนะนาวิธีป้องกันการกลับมาสูบ
(เทคนิค 5R)
บุหรี่อีก (เทคนิค 5D)

กลับมาสูบอีก
(Relapse)
- ให้กาลังใจ
- ถามถึงอุปสรรคเพื่อวางแผน
จัดการ
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บทสรุ ป
เภสัชกรมีบทบำทที่สำคัญในกำรช่ วยเหลือผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ให้เลิกบุ หรี่ได้สำเร็จ แม้ว่ำจะให้คำปรึกษำแบบระยะ
สัน้ ๆ ก็พบว่ำสำมำรถช่ วยเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุ หรี่ได้โดยกำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่แก่ผู้ป่วยควรให้คำปรึกษำอย่ำง
เป็นระบบ มีลำดับขัน้ ตอนในกำรสื่อสำรที่ดี ไม่วกวน และควรสอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุ หรี่กับผู ้ป่วยที่มำรับบริกำร
ทุ ก ครั ้ง กำรให้ ค ำปรึ ก ษำเพื่ อ เลิ ก บุ หรี่ ด ำเนิ น ตำมแนวทำงกำรจั ด กำรผู ้ ป่ วยที่ ติ ด บุ หรี่ ส ำหรั บ เภสั ช กร ซึ่ ง เป็ น
โครงสร้ำงของหลักกำร 5A ภำยในกระบวนกำรประกอบไปด้วยหลักกำรและเทคนิคในกำรให้คำปรึกษำดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่โดยจำแนกลักษณะผู ้ป่วยได้ตำมทฤษฎีขัน้ ตอนของกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The transtheoretical model or stage of change) กำรประเมินควำมรุ นแรงของกำร
เสพติดบุ หรี่ กำรกระตุ้นกำรสร้ำงแรงจู งใจในกำรเลิก บุ หรี่ด้วยเทคนิค 5R กำรวำงแผนเพื่อเลิกบุ หรี่ด้วยเทคนิ ค
STAR และกำรป้ องกันกำรกลับมำสูบบุ หรี่ซ้ ำด้วยเทคนิค 5D หลังจำกให้คำปรึกษำผู ้ป่วยควรได้รับกำรติดตำมด้วย
วิธีใดวิธีหนึ่งอำจนัดพบหรือติดตำมทำงโทรศัพท์ก็ได้อย่ำงน้อย 4 ครัง้ ให้มีควำมต่อเนื่องในกำรให้คำปรึกษำ เพื่อ
ประเมินสถำนกำรณ์ท่ีผู้ป่วยกำลังประสบอยู ่และให้ควำมช่ วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที โดยหวังผลให้ผู้ป่วยเลิกบุ หรี่ได้
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บทที่ 8
แนวทำงกำรบำบัดรักษำด้วยยำช่ วยเลิกบุ หรี่
พนัชกร เตชอังกูร
นฤมล โพธิ์ศรีทอง
รชตะ มังกรแก้ว

มะนำว

หญ้าดอกขาว

Nicotine Replacement

โปร่งฟ้ า

Bupropion
Varenicline

Clonidine

Therapy

Cytisine

Nortriptyline
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วัตถุประสงค์กำรเรีย นรู ้
1. ผู ้เรียนทรำบและเข้ำใจกลไกกำรออกฤทธิ์ของยำช่ วยเลิกบุ หรี่
2. ผู ้เรียนสำมำรถเลือกใช้ ยำช่ วยเลิกบุ หรี่ได้อย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรำย
3. ผู ้เรียนสำมำรถแนะนำวิธีใช้ และให้คำปรึกษำด้ำนกำรใช้ ยำเพื่อเลิกบุ หรี่ ร่วมกับวำงแผนแก้ไขปั ญหำเพื่อให้ผู้ป่วย
เลิกบุ หรี่ได้อย่ำงเหมำะสม

แนวทำงกำรพิจำรณำให้ยำช่ วยเลิกบุ หรี่
หลังจำกที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้ทำกำรสอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุ หรี่ หำกพบว่ำผู ้ป่วยกำลังสูบบุ หรี่
อยู ่ ขัน้ ตอนต่อมำคือ กำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่ หำกประเมินแล้วพบว่ำ ผู ้ป่วยมีควำมต้องกำรหรือ
เตรียมพร้อมที่จะเลิกบุ หรี่ แนะนำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ประเมินถึงพฤติกรรมและควำมรุ นแรงในกำรเสพติด
บุ หรี่ โ ดยใช้ แบบทดสอบที่ ชื่อ ว่ ำ Fagerstrom test for level of nicotine dependence (FTND) หรือ Heaviness of smoking index (HSI) โดยรำยละเอียดขัน้ ตอนกำรประเมินสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ีบทที่ 7 เมื่อประเมิน
ควำมรุ นแรงในกำรเสพติดบุ หรี่ ผู ้ป่ วยที่จัดอยู ่ใ นกลุ่มควำมรุ นแรงในกำรเสพติดบุ หรี่ ระดั บปำนกลำงและสูง มี
แนวโน้มที่จะเกิดอำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ได้มำก โดยอำกำรถอนนิโคตินพบได้
มำกในช่ วง 3 วันแรกและสำมำรถพบได้หลังจำกหยุ ดหรือลดกำรสูบบุ หรี่ไปแล้วนำนถึง 3-4 สัปดำห์5
นิโคตินเป็นสำรกลุ่มอัลคำลอยด์ (alkaloids) ที่พบได้ในบุ หรี่ มีคุณสมบัติเป็นด่ำงอ่อน โดยเมื่อสูบบุ หรี่
นิโคตินจะเข้ำสู่สมองได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 7 วินำที นับว่ำเป็นระยะเวลำที่รวดเร็วเสพติดได้ง่ำย ซึ่ งพบว่ำ
ผู ้ป่วยจำนวนมิน้อยเลิกบุ หรี่ได้ไม่สำเร็จ6 เนื่องมำจำกอำกำรถอนนิโคตินทำให้ผู้ป่วยต้องหวนกลับไปเสพติดบุ หรี่
อีก ครั ง้ ตำมแนวทำงกำรบ ำบัดรั กษำโรคติดบุ หรี่ ไ ด้แนะนำกำรเลิ ก บุ หรี่ ทัง้ วิ ธีก ำรไม่ ใช้ ย ำและใช้ ยำรั กษำ จำก
กำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนและกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ (meta-analysis and systematic
reviews) พบว่ ำ กำรให้ ก ำรบ ำบั ด รั ก ษำด้ ว ยยำ (pharmacotherapy) ร่ ว มกั บ กำรให้ ค ำปรึ ก ษำปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม (behavioral counseling) ให้ผลดีท่ีสุดในกำรเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จ7-9 นอกจำกนีต้ ำมแนวทำงกำรรักษำ
โรคติดบุ หรี่ของประเทศออสเตรเลีย4 แนะนำว่ำ ผู ้ป่วยที่ติดบุ หรี่ทุกรำยที่มีควำมต้องกำรจะเลิกบุ หรี่ควรได้รับกำร
ให้ยำช่ วยเลิกบุ หรี่ ดังนัน้ กำรบำบัดรักษำด้วยยำจึงเข้ำมำมีบทบำทเพื่อลดอำกำรถอนนิโคตินและกำรเสพติดบุ หรี่
จึง นำมำสู่บ ทบำทของบุ คลำกรทำงกำรแพทย์ กล่ ำวคือ กำรพิ จำรณำให้ กำรบ ำบั ดรั กษำโรคติ ดบุ หรี่ ได้ อย่ ำง
เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรำย ซึ่ งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดกำรเลิกบุ หรี่ได้อย่ำงสำเร็จ โดยในบทนีไ้ ด้แสดงแนวทำง
ในกำรพิจำรณำให้ยำช่ วยเลิกบุ หรี่สำหรับบุ คลำกรทำงกำรแพทย์ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1
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กำรรักษำด้วยยำช่ วยเลิกบุ หรี่ (Pharmacological therapy)
ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติอิงหลักฐำนกำรบำบัดโรคเสพยำสูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 25553 ได้แนะนำ
ยำที่ใช้ ช่วยเลิกบุ หรี่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ยำกลุ่มนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy; NRT) ซึ่ งเป็นยำที่ประกอบด้วยสำรนิโคตินใช้ เพื่อ
ทดแทนนิโคตินที่ได้จำกกำรสูบบุ หรี่ ได้แก่ หมำกฝรัง่ นิโคติน (nicotine gum) และ แผ่นแปะนิโคติน (nicotine
patch)
2) ยำกลุ่มที่ไม่มีส่วนผสมของสำรนิโคติน (non-NRT) ได้แก่ bupropion, varenicline และ nortriptyline
ส่วนแนวทำงกำรบำบัดรักษำโรคติดบุ หรี่ของ A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use
and Dependence 200810, Supporting smoking cessation: a guide for health professionals 20114 และ
ENSP guidelines for treating tobacco dependence 20162 ได้มีคำแนะนำในกำรเลือกใช้ ยำช่ วยเลิกบุ หรี่ท่ตี ่ำง
ออกไปจำกแนวทำงเวชปฏิบัติของไทย ดังนี้

ยำที่แนะนำให้พิจำรณำก่อนหรือยำทำงเลือกแรก (first-line drugs)
Nicotine Replacement Therapy
Bupropion
Varenicline
อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรเรียงลำดับว่ำต้องเลือกใช้ ยำใดก่อนในยำกลุ่มทำงเลือกแรก เพียงแต่แนะนำให้ใช้ กำร
พิจำรณำยำที่เหมำะสมตำมแต่ลักษณะของผู ้ป่วยเท่ำนัน้ เช่ น พิจำรณำตำมโรคประจำตัวของผู ้ป่วย เช่ น โรค
ซึ มเศร้ำ ประวัติกำรแพ้ยำ ประสบกำรณ์ใช้ ยำเลิกบุ หรี่ ข้อควรระวังหรือข้อห้ำมใช้ ของยำ ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของยำที่ ต้อ งกำรจะใช้ ตลอดจนค ำนึ งถึ ง ควำมกั ง วลเกี่ ยวกั บอำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ จำกยำ เช่ น นำ้ หนัก ตั ว ที่
เพิ่มขึน้ หรือด้ำนเศรษฐำนะของผู ้ป่วยร่วมด้วย

ยำทำงเลือกรอง (second-line drugs)
Nortriptyline2,4

Clonidine2

Cytisine2

นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy; NRT)
นิโคตินทดแทนเป็นหนึ่งในยำทำงเลือกแรกของกำรรักษำโรคติดบุ หรี่ เป้ ำหมำยของกำรให้นิโคตินทดแทน คือ
กำรบรรเทำอำกำรถอนนิโคตินในผู ้ป่วยที่หยุ ดพฤติกรรมกำรสูบบุ หรี่ โดยกระตุ้น nicotinic receptors และลด
กำรเสพติดนิโคติน (nicotine dependence)2 โดยกลไกของร่ำงกำยคนที่สูบบุ หรี่มำระยะเวลำหนึ่งจะมีจำนวนของ
nicotinic receptors ที่มำกกว่ำคนที่ไม่สูบบุ หรี่ นำมำซึ่ งกำรดือ้ (tolerance) ต่อกำรได้รับสำรนิโคตินในปริมำณ
เท่ำเดิม เพิ่มควำมต้องกำรนิโคตินที่สูงขึน้ เรื่อยๆ จนเกิดกำรเสพติดบุ หรี่ในที่สุด23 ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดในกำรนำ
นิโคตินทดแทนมำใช้ โดยจะนำส่งสำรนิโคตินเข้ำสู่สมองอย่ำงช้ ำๆ ให้ออกฤทธิ์กระตุ้น nicotinic receptors เพื่อลด
อำกำรถอนในขณะที่เลิกสูบบุ หรี่ และยังทำให้ลดกำรสร้ำง receptor ลง ซึ่ งสำมำรถช่ วยลดควำมต้องกำรนิโคติน
ได้
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ทำงด้ำนประสิทธิภำพของกำรนำมำใช้ เพื่อช่ วยลดอำกำรถอนนิโคติน มีกำรศึ กษำวิเครำะห์อภิมำน (metaanalysis) ของ Cochrane collaboration ได้ ร วบรวมกำรศึ ก ษำทั ้ง สิ ้น 150 กำรศึ ก ษำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นิ โ คติ น
ทดแทน ซึ่ งจำนวนผู ้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 50,000 รำยของกำรศึ กษำทำงคลินิก โดยเปรียบเทียบกำรใช้ นิโคตินทดแทน
แต่ละชนิดกับกลุ่มที่ได้รับยำหลอก พบว่ำควำมสัมพันธ์ relative risk (RR) ของกำรเลิกบุ หรี่ ในกลุ่มที่ได้นิโคติน
ทดแทนสูงกว่ำกลุ่มที่ได้ยำหลอก ดังนี้ หมำกฝรัง่ นิโคติน (RR = 1.49; 95% CI 1.40-1.60) และแผ่นแปะนิโคติน (RR
= 1.64; 95% CI 1.52-1.78) ดังนัน้ จะเห็นว่ำนิโคตินทดแทนสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุ หรี่อย่ำงมีประสิทธิภำพได้
ประมำณร้อยละ 50-7011
ทำงด้ ำ นขนำดกำรให้ นิ โ คติ น ทดแทนที่ เ หมำะสมพิ จำรณำจำกปริ ม ำณของนิ โ คติ นที่ พ บในบุ หรี่ 1 มวน
ประมำณ 1.5-2.0 มิลลิกรัม ส่วนปริมำณของนิโคตินที่ได้จำกกำรให้นิโคตินทดแทน คือ ครึ่งหนึ่งของปริมำณที่ได้รับ
เพรำะว่ำนิโคตินทดแทนสำมำรถดูดซึ มเข้ำสู่ร่ำงกำยเพียงแค่ร้อยละ 5012 ซึ่ งปริมำณของนิโคตินทดแทนสูงสุดที่
สำมำรถให้ได้ต่อวัน คือ 60 มิลลิกรัม
้
รูปแบบของนิโคตินทดแทนแบ่งตำมระยะเวลำกำรออกฤทธิ์ ได้ 2 กลุ่ม ดังนี6,12
1 กลุ่ ม นิ โ คติ น ทดแทนที่ อ อกฤทธิ์ สั ้น (short-acting NRT) ได้ แ ก่ รู ป แบบหมำกฝรั่ ง (chewing gum)
สเปรย์ พ่ น จมู ก (nasal spray) สู ด ทำงปำก (oral inhaler) เม็ ด อม (lozenges) เม็ ด อมใต้ ลิ ้ น
(sublingual tablets) สำมำรถออกฤทธิ์ได้เพียงไม่ก่ชี วั่ โมง จึงต้องให้ยำบ่อยครัง้ แต่ยำกลุ่มนีข้ ้อดี คือ
ออกฤทธิ์ค่อนข้ำงเร็ว จึงเหมำะสำหรับลดอำกำรถอนนิโคตินอย่ำงเฉียบพลัน
2 กลุ่ ม นิ โ คติ น ทดแทนที่ อ อกฤทธิ์ ย ำว (long-acting NRT) ได้ แ ก่ รู ป แบบแผ่ น แปะผิ ว หนั ง (nicotine
patch) ซึ่ งสำมำรถออกฤทธิ์ได้นำนประมำณ 16-24 ชัว่ โมง
ซึ่ งในที่นขี้ อกล่ำวถึงเฉพำะรูปแบบของนิโคตินทดแทนที่มีในประเทศไทย 2 รูปแบบ คือ หมำกฝรั่งนิโคตินและแผ่นแปะ
นิโคติน

1. หมำกฝรัง่ นิโคติน (Nicotine gum)
หมำกฝรั่งนิโคติน (nicotine gum) เป็นรูปแบบของนิโคตินทดแทนชนิดแรกถูกนำมำใช้ ในกำรเลิกบุ หรี่ ซึ่ ง
ได้ รั บ ควำมนิ ย มจนถึ ง ปั จจุ บั น13-14 เมื่ อ เคี้ย วหมำกฝรั่ ง สำรนิ โ คติ นจะถู ก ปลดปล่ อ ยอย่ ำ งช้ ำ ๆ โดยอั ต รำกำร
ปลดปล่อยขึน้ กับควำมแรงและควำมเร็วในกำรเคีย้ วหมำกฝรั่ง15 ระดับนิโคตินในเลือดจะสูงขึน้ ประมำณ 6-7 ng/mL
หลังจำกที่เคีย้ วหมำกฝรั่งและระดับนิโคตินในเลือดจะสูงสุดภำยในเวลำประมำณ 20-30 นำที6,12 ซึ่ งระยะเวลำของ
กำรออกฤทธิ์ค่อนข้ำงเร็ว แต่อย่ำงไรก็ตำมหมำกฝรั่งนิโคตินนัน้ จัดอยู ่ในกลุ่มออกฤทธิ์สัน้ (short-acting NRT)
จึงจะเห็นว่ำขนำดที่แนะนำทั่วไปคือ 1 ชิ ้น ทุก 1-2 ชัว่ โมง ซึ่ งจำเป็นต้องให้ค่อนข้ำงถี่ โดยเฉพำะในช่ วงแรกของกำร
เลิกบุ หรี่จะมีอำกำรถอนนิโคตินได้มำก ส่วนกำรดูดซึ มนิโคตินที่ปลดปล่อยมำจำกหมำกฝรั่งนัน้ จะขึน้ กับ pH ในช่ อง
ปำก กล่ำวคือนิโคตินเป็นสำรอัลคำลอยด์ (alkaloid)6 จะถูกดูดซึ มได้ดีในสภำวะที่ pH ในช่ องปำกเป็นด่ำง ดังนัน้
ตัวหมำกฝรัง่ จึงทำออกมำในรูปแบบของนิโคตินที่จับกับ resin (nicotine resin complex)13 ที่ประกอบด้วย buffer
ซึ่ ง จะทำหน้ ำที่ช่วยปรั บ pH ในช่ องปำกจำกสภำวะเป็ นกลำงให้ มีควำมเป็ นด่ ำงขึ้น โดยให้ มี pH ประมำณ 8.5 15
ดังนัน้ ผู ้ใช้ หมำกฝรั่งนิโคตินจึงควรหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติเป็นกรด 30 นำที
ก่อนที่จะใช้ หมำกฝรัง่ นิโคติน
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นอกจำกนีก้ ำรใช้ หมำกฝรั่งนิโคตินจะเพิ่มปริมำณนำ้ ลำยและควำมถี่ในกำรกลืนนำ้ ลำย เมื่อใดก็ตำมที่กลืน
นิโคตินลงไปสู่กระเพำะอำหำรซึ่ งมีสภำวะเป็นกรด นิโคตินจะแตกตัวและไม่ดูดซึ ม และยังสร้ำงควำมระคำยเคืองต่อ
ทำงเดินอำหำรและอำกำรสะอึกได้ ดังนัน้ กำรเคีย้ วนิโคตินจะต้องแนะนำผู ้ป่วยว่ำ ไม่ควรเคีย้ วเร็วเกินไปและพยำยำม
ไม่กลืนนำ้ ลำยหรือกลืนให้น้อยที่สุดเพื่อลดอำกำรข้ำงเคียงดังกล่ำว ซึ่ งจะเห็นว่ำหมำกฝรั่งนิโคตินจำเป็นต้องอำศัย
เทคนิคที่ดีในกำรใช้ ยำ เพื่อกำรให้เกิดกำรใช้ ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ ยำ
ขนำดกำรให้ยำ
กำรเลือกขนำดของหมำกฝรัง่ นิโคติน หมำยเหตุ ขนำดสูงสุดที่ให้นิโคตินทดแทนได้ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
จำนวนที่สูบ

ขนำดที่แนะนำ

ขนำดสูงสุดต่อวัน

<25 มวนต่อวัน

2 มิลลิกรัม

30 ชิ้น

>25 มวนต่อวัน

4 มิลลิกรัม

15 ชิน้

ควำมถี่ของกำรเคีย้ วหมำกฝรัง่ นิโคติน
สัปดำห์ 1-6
ทุก 1-2 ชัว่ โมง

สัปดำห์ 7-9
ทุก 2-4 ชัว่ โมง

สัปดำห์ 10-12
ทุก 4-8 ชัว่ โมง

รู ปแบบผลิตภัณฑ์ท่มี ีจำหน่ำยในประเทศไทย
Nicotine gum (Nicorette®, Nicomild®) 2 และ 4 มิลลิกรัม
วิธีกำรใช้ 2,3
1 ต้องหยุ ดสูบบุ หรี่ก่อนเริม่ ใช้ หมำกฝรัง่ นิโคติน
2 กำรใช้ หมำกฝรั่งแนะนำให้เคีย้ วครัง้ ละ 1 เม็ด โดยเคีย้ วช้ ำๆ จนได้รสเผ็ดซ่ ำแล้วอมหรือพักหมำกฝรั่งไว้ท่ี
กระพุ ้งแก้มนำน 1-2 นำที จนกระทัง่ รสซ่ ำหำยไปจึงนำมำเคีย้ วใหม่
3 เคีย้ วสลับกับกำรหยุ ดพักโดยทำเช่ นนี้ ใช้ เวลำประมำณ 20-60 นำทีต่อเม็ด
4 กำรกลืนนำ้ ลำยอำจทำให้เกิดอำกำรแสบยอดอก (heartburn) หรือระคำยเคืองทำงเดินอำหำรได้
5 งดรับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่ น กำแฟ นำ้ ส้ม นำ้ อัดลม หรืออำหำรรสเปรีย้ ว
ยกเว้นนำ้ เปล่ำอย่ำงน้อย 15 นำทีก่อนใช้ และระหว่ำงใช้ หมำกฝรัง่ นิโคติน
6 เมื่อใช้ หมำกฝรั่งนิโคตินเสร็จแล้ว ก่อนทิง้ ให้ห่อกระดำษให้มิดชิ ด เพื่อป้ องกันเด็กหรือสัตว์เลีย้ งนำไปเล่น
อำกำรไม่พึงประสงค์3 ระคำยเคืองในช่ องปำก เจ็บปำก แผลในปำก ปวดกรำม คลื่นไส้ สะอึก ท้องอืด ปวดท้อง
วิธีแ ก้ไ ขอำกำรไม่พึง ประสงค์ 3 อำกำรสะอึ ก ระคำยเคือง คลื่นไส้ แก้ไขโดย ควรเคี้ยวช้ ำๆ หลีกเลี่ ยงกำรกลื น
นำ้ ลำยระหว่ำงเคีย้ ว และกำรพักหมำกฝรั่งที่กระพุ ้งแก้มควรเปลี่ยนข้ำงไปมำ ดังนัน้ กำรเคีย้ วหมำกฝรั่งนิโคตินให้
ถูกต้องจะช่ วยลดอำกำรไม่พึงประสงค์ได้
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ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2,6
ผู ้ป่วยที่มีปัญหำทำงทันตกรรม
ผู ้ป่วยที่มีภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ภำยในเวลำ 2 สัปดำห์
ผู ้ป่วยที่มีปัญหำแผลในกระเพำะอำหำร
ผู ้ป่วยที่มีประวัติแพ้นิโคติน
ข้อควรระวัง (Caution) 2,6
ระวังกำรใช้ ในผู ้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู ้ป่วย hyperthyroidism และผู ้ป่วยเบำหวำน
Pregnancy risk category C

2. แผ่นแปะนิโคติน (Nicotine patch)
แผ่นแปะนิโคตินถูกพัฒนำมำเพื่อลดควำมยุ ่งยำกในกำรใช้ หมำกฝรัง่ นิโคติน2 นิโคตินในแผ่นแปะจะค่อยๆ ถูก
ปลดปล่อยซึ มผ่ำนผิวหนังและชัน้ ใต้ผิวหนัง (subcutaneous tissues) ไปยังกระแสเลือดและเข้ำสู่สมอง ตำมลำดับ
แม้ว่ำแผ่นแปะนิโคตินจะถูกย้ำยออกจำกผิวหนังแล้ว แต่นิโคตินยังคงกระจำยจำกผิวหนังสู่สมองได้ แผ่นแปะนิโคติน
ที่แปะไว้ตลอด 24 ชัว่ โมง จะมีกำรปลดปล่อยนิโคตินได้สูงสุด 21 มิลลิกรัมต่อวัน และแบบที่ติด 16 ชัว่ โมงจะปลอด
ปล่อยนิโคตินได้สูงสุด 25 มิลลิกรัม2 สำหรับประเทศไทยมีกำรจำหน่ำยเฉพำะชนิดที่ปลดปล่อยยำ 24 ชัว่ โมง ข้อดี
ของแผ่นแปะนิโคติน คือ ปริมำณของนิโคตินค่อนข้ำงคงที่ ออกฤทธิ์ยำว (long acting) ใช้ เพียงวันละ 1 ครัง้ ทำ
ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ แผ่นแปะนิโคตินค่อนข้ำงดี เนื่องมำจำกกำรใช้ งำนที่ง่ำยใช้ สะดวกผู ้ใช้ พึงพอใจ แต่ก็มีข้อเสีย
คือ ออกฤทธิ์ได้ช้ำกว่ำรูปแบบหมำกฝรั่ง (slow onset) ระดับนิโคตินที่ได้ในกระแสเลือดขึน้ ช้ ำและต่ำ และปรับขนำด
ยำไม่ได้2
ขนำดกำรให้ยำ3
จ ำนวนที่สูบ <20 มวนต่อวัน
6-8 สัปดำห์แรก
ใช้ขนำด 14 มิลลิกรัม
3-4 สัปดำห์ต่อมำ
ลดขนำดยำลงเป็นขนำด 7 มิลลิกรัม
จำนวนที่สูบ >20 มวนต่อวันขึน้ ไป
3-4 สัปดำห์แรก
ใช้ขนำด 21 มิลลิกรัม
3-4 สัปดำห์ต่อมำ
ลดขนำดยำลงเป็น 14 มิลลิกรัม
3-4 สัปดำห์ต่อมำ
ลดขนำดยำลงเป็น 7 มิลลิกรัม
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ท่มี ีจ ำหน่ำยในประเทศไทย
Nicotinell-TTS®
10 cm3 (7 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่ โมง)
20 cm3 (14 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่ โมง)
30 cm3 (21 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่ โมง)
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วิธีกำรใช้ 3,6
 ต้องหยุ ดบุ หรี่ก่อนและระหว่ำงกำรใช้ แผ่นแปะนิโคติน
 ก่อนแปะควรล้ำงมือให้สะอำดและเชดให้
็ แห้ง
 ควรทำควำมสะอำดผิวก่อน แล้วทำให้แห้ง
 โดยลอกแผ่นใสที่คลุมส่วนเหนียวที่มีตัวยำออก แล้วปิ ดแผ่นยำให้กดแผ่นยำลงบนผิวหนังโดยไว้ประมำณ 10
วินำที เพื่อให้แผ่นยำติดแน่น
 ควรแปะแผ่นยำบริเวณที่ไม่มีขน ไม่มัน ไม่มีบำดแผลอักเสบ หรือไหม้ โดยแปะบริเวณคอ สะโพก หรือต้นแขน
ด้ำนนอก
 ถ้ำจำเป็นต้องติดบริเวณที่มีขนให้ใช้ กรรไกรเล็มขนออกก่อน ไม่ควรโกนขนเพรำะอำจทำให้ผิวหนังมีบำดแผลได้
 ควรแปะแผ่นยำทันทีท่ต
ี ื่นนอนช่ วงเช้ ำก่อนหรือหลังอำบนำ้
 ควรแปะแผ่นยำทุกวันในเวลำเดียวกัน ตลอด 24 ชัว
่ โมง ยกเว้น มีปัญหำกำรนอนไม่หลับหรือฝั นร้ำยให้ดึงออก
ขณะนอนหลับ หรือติดเพียง 16 ชัว่ โมง
 ผู ้ใช้ แผ่นแปะควรเปลี่ยนบริเวณที่แปะทุกวัน เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดกำรแพ้บริเวณผิวหนัง
 หำกจะออกกำลังกำยอย่ำงหนักและนำน ควรดึงแผ่นยำออกก่อนออกกำลังกำย 2 ชัว
่ โมง
 ไม่ค วรตั ดแผ่นยำเพื่ อปรับขนำดยำ เพรำะกำรตัด แผ่น ยำจะท ำให้ นิโ คติน ระเหยอย่ำ งรวดเร็วไม่ได้ ขนำดตำมที่
ต้องกำร
้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องดึงแผ่นแปะออกก่อน
 ผู ้ใช้ แผ่นแปะสำมำรถอำบนำ
 เมื่อใช้ เสร็จแล้ว ก่อนทิง
้ ให้พับส่วนเหนียวเข้ำหำกัน และห่อกระดำษให้มิดชิ ด เพื่อป้ องกันเด็กหรือสัตว์เลีย้ งนำไป
เล่น
 เมื่อทำทุกขัน
้ ตอนเสร็จแล้ว ควรล้ำงมือให้สะอำดด้วยนำ้ เปล่ำเพื่อกำจัดนิโคตินที่ติดที่เล็บและนิว้
อำกำรไม่พึงประสงค์3,6 คัน แสบร้อน แดง ระคำยเคืองผิวหนัง นอนไม่หลับ ฝั นร้ำย ปวดศีรษะ
วิธีแ ก้ไ ขอำกำรไม่พึง ประสงค์ 3,6 กรณีนอนไม่หลับให้ดึงแผ่นยำออกก่อนนอน ส่วนกรณีท่ีระคำยเคืองผิวหนังให้
เปลี่ยนที่แปะหรือพิจำรณำให้ยำ topical corticosteroids เพื่อบรรเทำอำกำร
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2,3
1 ผู ้ป่วยที่มีภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ภำยในเวลำ 2 สัปดำห์
2 ผู ้ป่วยที่มีประวัติแพ้นิโคติน แผ่นติดผิวหนัง
ข้อควรระวัง (Caution) 2,6
1 ผู ้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู ้ป่วย hyperthyroidism ผู ้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 1
2 Pregnancy risk category D
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3 Bupropion sustained release
Bupropion เป็นยำกลุ่มที่ไม่มีส่วนผสมของสำรนิโคติน (non-NRT) และอยู ่ในรูปแบบยำเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น ตัว
ยำจะออกฤทธิ์ในกำรยับยัง้ กำรเก็บกลับ (re-uptake) ของสำรสื่อประสำท dopamine และ noradrenaline ทำให้สำร
สื่อประสำททัง้ สองมีปริมำณเพิ่มขึน้ ในสมอง ซึ่ งคำดว่ำจำกกลไกนีท้ ำให้สำมำรถช่ วยลดอำกำรอยำก (craving) และ
อำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ได้6
ทำงด้ำนประสิทธิภำพของยำ จำกกำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนของ 44 กำรศึ กษำที่เป็นรูปแบบกำรทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized trial) พบว่ำยำ bupropion SR มีอัตรำกำรเลิกบุ หรี่ระยะยำว (long term
cessation rate) ได้มำกกว่ำกลุ่มที่ได้รับยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (risk ratio = 1.62, 95% CI 1.49-1.76)16
นอกจำกนี้ยำ bupropion SR ยังแสดงถึงประสิทธิภำพของยำที่ ใช้ ได้ดีในกลุ่มผู ้สูบบุ หรี่ท่ีมีภำวะซึ มเศร้ำ โรคหัวใจ
(cardiac disease) หรือโรคปอดอุ ดกัน้ เรือ้ รัง (chronic obstructive pulmonary disease) ร่วมด้วย17 และยังช่ วย
เพิ่มอัตรำกำรเลิกบุ หรี่ระยะสัน้ ในผู ้ป่วยโรคจิตเภท (schizophrenia) ได้ 18 ซึ่ งมีกำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนและกำร
ทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบของ 7 กำรศึ กษำทำงคลินิก พบว่ำกลุ่มผู ้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยำ bupropion
SR มีอัตรำกำรเลิกบุ หรี่ท่สี ูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับยำหลอก (risk ratio = 3.03,` 95% CI; 1.69-5.42)19
ทำงด้ำนควำมปลอดภัย อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ เช่ น นอนไม่หลับ ปวดศี รษะ ปำกแห้ง เวียนศี รษะ เป็นต้น2
นอกจำกนีม้ ีรำยงำนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของ bupropion กับผลข้ำงเคียง neuropsychiatric ที่รุนแรง เช่ น กำร
ฆ่ำตัวตำย (suicidal) ที่เพิ่มขึน้ 20 จึงได้มีกำรศึ กษำ EAGLES trial21 ที่แสดงผลกำรศึ กษำในทำงกลับกันว่ำ ไม่มีอัตรำ
ของผลข้ำงเคียง neuropsychiatric ที่ระดับปำนกลำง-รุ นแรงจำกกำรใช้ ยำ bupropion ร่วมกับแผ่นแปะนิโคตินหรือ
ยำหลอกในผู ้ ป่ วยทั ง้ ที่ เ ป็ นและไม่ เ ป็ นโรคทำงจิ ต เวช (psychiatric disorders) ที่ เ พิ่ มขึ้นอย่ ำงมี นัย สำคั ญทำงสถิ ติ
ขนำดกำรให้ยำ bupropion HCL SR 2,3
ช่ วง 3 วันแรก
150 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง้
หลังจำก 3 วันแรก 150 มิลลิกรัม วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น ห่ำงกันอย่ำงน้อย 8 ชัว่ โมง
ขนำดสูงสุดที่แนะนำ 300 มิลลิกรัมต่อวัน
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ท่มี ีจำหน่ำยในประเทศไทย
Bupropion HCl Sustained release (Quomem SR®) 150 มิลลิกรัม
วิธีกำรใช้ 6
เริ่ มรั บ ประทำนยำ 1-2 สั ปดำห์ ก่ อ นวั นที่ ก ำหนดเลิ ก สูบ บุ หรี่ เนื่ อ งจำกระดั บ ยำ bupropion ในเลือ ดจะถึ ง
steady-state ต้องใช้ระยะเวลำ 5-7 วัน
ระยะเวลำรักษำใช้ ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 12 สัปดำห์ จนกว่ำจะเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จ และสำมำรถหยุ ดยำได้ทันทีโดยไม่
จำเป็นต้องค่อย ๆ ลดขนำด
กลืนยำทัง้ เม็ด ห้ำมบด เคีย้ ว หรือหักยำ
อำกำรไม่พึงประสงค์3,10 ปำกแห้ง นอนไม่หลับ กระสับกระส่ำย และปวดศีรษะ
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วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์ แนะนำให้รับ ประทำนยำในช่ วงบ่ำ ยของวัน แทนกำรรับ ประทำนยำช่ วงเย็น หำกมี
อำกำรนอนไม่หลับ หรืออำจลองลดขนำดยำลงเป็นวันละ 150 มิลลิกรัม2,3 ส่วนอำกำรปำกแห้งและปวดศี รษะแนะนำ
ให้ดื่มนำ้ วันละ 2-3 ลิตร2
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2,6
1 ผู ้ป่วยที่มีประวัติลมชัก (seizure disorder)
2 ผู ้ ป่ วยที่ มีพ ฤติ ก รรมในกำรรั บ ประทำนอำหำรที่ ผิ ดปกติ (eating disorders) ได้แก่ bulimia nervosa
(BN) และ anorexia nervosa (AN)
3 ผู ้ป่วยที่ใช้ ยำกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ในช่ วง 2 สัปดำห์ท่ผ
ี ่ำนมำถึงปั จจุ บัน
4 ผู ้ป่วยที่เป็น severe hepatic cirrhosis
5 ผู ้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำ bupropion
ข้อควรระวัง (Caution) 2,6
1 ผู ้ท่ไี ด้รับยำที่สำมำรถลดระดับ seizure threshold ได้ เช่ น antidepressants, theophylline
2 ระมัดระวังกำรใช้ยำ Bupropion ร่วมกับยำที่ถูกกำจัดโดย CYP2D6 เช่ น antidepressants เพรำะอำจทำ
ให้ระดับยำสูงขึน้ ได้
3 ผู ้ป่วยสูงอำยุ ผู ้ป่วยที่มีภำวะตับบกพร่อง แนะนำให้พิจำรณำขนำดยำไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน
4 หำกใช้ร่วมกับแผ่นแปะนิโคติน อำจเกิดควำมดันโลหิตสูงได้
5 ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่กำลังใช้ ยำนี้
6 Pregnancy risk category C

4 Varenicline
กลไกกำรออกฤทธิ์ของยำ varenicline ที่จะช่ วยเลิกกำรสูบบุ หรี่ได้นัน้ จำเป็นที่จะต้องเข้ำใจถึงกลไกบทบำท
ของนิ โ คติ นที่ ทำให้ เ กิ ดอำกำรติ ด นิ โ คติ นเสี ย ก่ อ น ในระบบประสำทส่ ว นกลำงจะมี ส่ว นที่ ชื่อ ว่ ำ brain rewarding
pathway ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เป็นสุข นิโคตินจะไปออกฤทธิ์ท่ีบริเวณของ nicotinic acetylcholine
receptors (nAchR) ซึ่ งอยู ่บนปลำยประสำทภำยในส่วนของ ventral tegmental area (VTA) ของสมอง ซึ่ งจะส่ง
กระแสประสำทไปยังสมองส่วน nucleus accumbens ทำให้ dopamine ถูกหลั่งออกมำ โดย dopamine นัน้ เป็น
สำรสื่อประสำทที่ทำให้เกิดควำมรู้สึกสุข เบิกบำนใจ นอกจำกนิโคตินที่มีส่วนในกำรเพิ่ม dopamine แล้ว ยังสำมำรถ
เพิ่มสำรสื่อประสำทอื่นได้ด้วยเช่ นกัน ได้แก่ acetylcholine, glutamate, serotonin, norepinephrine และ gamma-aminobutyric acid (GABA) ซึ่ งบุ หรี่ประกอบด้วยสำรนิโคติน ดังนัน้ ผู ้สูบบุ หรี่จึงเกิดกำรติดบุ หรี่จำกกำรที่
นิโคตินไปกระตุ้นกลไกดังกล่ำว ทำให้ผู้สูบรู้สึกมีควำมสุข ผ่อนคลำย ลดควำมเครียด ตื่นตัว ควำมจำและสมำธิดี
ขึน้ และยังลดควำมอยำกอำหำรได้อีกด้วย3,6
สำหรับยำ varenicline นัน้ จะออกฤทธิ์เป็น partial agonist และ partial antagonist ของ alpha4-beta2
nicotinic receptors โดยยำมีควำมชอบจับที่ alpha4-beta2 nAchR มำก (high affinity) กำรที่ยำไปจับที่ nicotinic receptor แบบ partial antagonism ทำให้เป็นกำรยับยัง้ หรือแย่งกำรจับกับสำรนิโคติน ดังนัน้ ควำมสำมำรถ
ในกำรจับของนิโคตินที่ nicotinic receptor ก็จะลดลง ทำให้กลไกดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถเกิดกำรปลดปล่อยสำร
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สื่อประสำทออกมำและทำให้ผู้สูบบุ หรี่ไม่รู้สึกสุขเช่ นเคย นำมำซึ่ งกำรลดลงของ reward จำกกำรสูบบุ หรี่ ส่วนกำรจับ
แบบ partial agonism เกิดกำรกระตุ้น dopaminergic neurons ฉะนัน้ ยำจึงช่ วยลดทัง้ อำกำรอยำกบุ หรี่และลด
อำกำรถอนนิโคตินได้3,10,22,23
ทำงด้ำนประสิทธิภำพในกำรรักษำด้วยยำ varenicline กำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนแสดงให้เห็นว่ำ varenicline 1 mg วันละ 2 ครัง้ มีประสิทธิภำพในกำรเลิกบุ หรี่มำกกว่ำยำหลอก (RR = 2.27, 95% CI 2.02-2.55)24 ไม่
เพียงเท่ำนัน้ ยังมีกำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนเครือข่ำย (network meta-analysis) โดย Cochrane collaboration แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ ยำ varenicline มีประสิทธิภำพในกำรช่ วยเลิกบุ หรี่เหนือกว่ำกำรให้ NRT เดี่ยวๆ (OR =
1.57, 95% CI; 1.29-1.91) และ bupropion (OR = 1.59, 95% CI; 1.29-1.96) แต่ไม่ได้มีประสิทธิภำพมำกไปกว่ำกำรให้
combination NRT (OR = 1.06, 95% CI; 0.75-1.48)25 นอกจำกนี้ยั ง มี ก ำรศึ ก ษำกำรทดลองแบบสุ่ มและมี ก ลุ่ ม
ควบคุมที่เปรียบเทียบกันระหว่ำง varenicline, bupropion, nicotine patch และยำหลอก พบว่ำยำ varenicline มี
ประสิทธิภำพในกำรช่ วยเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จมำกกว่ำยำอื่นๆ21
ทำงด้ำนควำมปลอดภัย เดิมในปี 2009 varenicline มี boxed warning ของ FDA เรื่องผลข้ำงเคียงด้ำน
neuropsychiatric เช่ น กำรฆ่ ำตั ว ตำย ล่ ำสุดปี เมื่อ เดือ นธันวำคม 2016 FDA ได้ป ระกำศนำ boxed warning
ออก เนื่องด้วยมีกำรศึ กษำ EAGLES พบว่ำกำรเกิดผลข้ำงเคียงดังกล่ำวนัน้ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติในยำ varenicline bupropion แผ่นแปะนิโคติน และยำหลอก 21 นอกจำกนีย้ ังมีกำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำน
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันในอัตรำกำรเกิดโรคทำงหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่วยที่ได้รับยำ varenicline เทียบกับยำ
หลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ 26 แต่ทัง้ นีผ้ ลข้ำงเคียงที่พบได้มำจำกยำ varenicline คือ อำกำรคลื่นไส้ กำรนอน
ผิดปกติ (sleep disorders)
ขนำดกำรให้ยำ varenicline 2,3,10
วันที่ 1-3 ของกำรใช้ยำ
0.5 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 1 ครัง้
วันที่ 4-7 ของกำรใช้ยำ
0.5 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น
วันที่ 8 ถึงสัปดำห์ท่ี 12 ของกำรใช้ ยำ 1.0 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ท่มี ีจำหน่ำยในประเทศไทย
Varenicline tartrate film-coated tablets (Champix® หรือ Chantix®) 0.5 และ 1 มิลลิกรัม
วิธีกำรใช้ 2,3,10
เริ่มรับประทำนยำ 1-2 สัปดำห์ก่อนวันที่กำหนดเลิกสูบบุ หรี่
ระยะเวลำรักษำใช้ ต่อเนื่อง 12 สัปดำห์ จนกว่ำจะเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จ และสำมำรถหยุ ดยำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้อง
ค่อย ๆ ลดขนำด
รับประทำนยำก่อนหรือหลังอำหำรก็ได้
กลืนยำทัง้ เม็ดพร้อมอำหำร และไม่ควรรับประทำนยำตอนก่อนนอน
อำกำรไม่พึงประสงค์3 คลื่นไส้อำเจียน นอนไม่หลับ ควำมผิดปกติเกี่ยวกับควำมฝั น (abnormal dreams)

79

วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์3 รับประทำนยำพร้อมอำหำรจะลดอำกำรคลื่นไส้อำเจียนลงได้ อำกำรคลื่นไส้มักจะดีขึน้
หลังรับประทำนยำไปได้ประมำณ 1-2 สัปดำห์
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2
ผู ้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำ varenicline
อำยุ ตำ่ กว่ำ 18 ปี
ผู ้ป่วยที่มีโรคไตวำยระยะสุดท้ำย (end-stage renal disease)
หญิงตัง้ ครรภ์และหญิงให้นมบุ ตร
ข้อควรระวัง (Caution) 2 ผู ้ท่มี ีประวัติโรคลมชักหรือโรคทำงจิตเวชต่ำงๆ

5. Nortriptyline
Nortriptyline เป็ นยำกลุ่ ม tricyclic antidepressant ยำมี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั ้ง กำรเก็ บ กลั บ สำรสื่ อ ประสำท ได้ แ ก่
norepinephrine และ serotonin ที่ presynaptic receptor6 โดยกำรศึ กษำกำรวิเครำะห์อภิมำนของ 6 กำรศึ กษำที่
มีกำรใช้ยำ nortriptyline เปรียบเทียบกับกำรให้ยำหลอก พบว่ำกลุ่มที่ได้ยำ nortriptyline มีอัตรำกำรเลิกบุ หรี่เป็น 2
เท่ำของกลุ่มที่ได้รับยำหลอก16 แม้จะมีประสิทธิภำพในกำรช่ วยเลิกบุ หรี่ได้แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องผลข้ำงเคียงจำก
กำรใช้ ยำจึงถูกจัดอยู ่ในกลุ่มยำทำงเลือกรอง ในส่วนของผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ ยำ nortriptyline สัมพันธ์กับกำร
ออกฤทธิ์ของยำ ดังนี้ ผลจำก anticholinergic ได้แก่ ปำกแห้ง ตำพร่ำเบลอ ท้องผู กและปั สสำวะคั่ง ผลจำก H1antihistamine antagonist ได้แก่ ง่วงซึ ม นำ้ หนักเพิม่ และผลจำก alpha1-adrenergic antagonist ได้แก่ ควำมดัน
โลหิต ต่ำ (orthostatic hypotension)2 นอกจำกนี้ยัง เสี่ ย งต่ อกำรเกิดหั วใจเต้ นผิ ดจัง หวะ (arrhythmia) ในผู ้ป่ วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด หำกได้รับยำ nortriptyline เกินขนำดและอำจเป็นอันตรำยจนถึงแก่ชีวิตได้2,10
ขนำดกำรให้ยำ Nortriptyline 2,3,10
ขนำดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจำกนัน้ ค่อย ๆ เพิ่มขนำดยำขึน้ ช้ ำ ๆ ทุก 3-5 วัน ถ้ำไม่มีผลข้ำงเคียง
และควรให้ขนำดยำเป็น 75-100 มิลลิกรัมต่อวัน ในช่ วง 10 วัน ถึง 5 สัปดำห์ รับประทำนวันละ 1 ครัง้ หลังอำหำร
เย็นหรือก่อนนอน
วิธีกำรใช้ 2,3,10
1 เริ่มรับประทำนยำอย่ำงน้อย 10-28 วัน ก่อนวันที่กำหนดเลิกสูบบุ หรี่
2 ใช้ ระยะเวลำรักษำต่อเนื่อง 12 สัปดำห์ และสำมำรถใช้ ขนำดยำสูงสุดได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 8-12
สัปดำห์ เมื่อสิน้ สุดกำรรักษำแล้วจึงหยุ ดยำโดยต้องค่อยๆ ลดขนำดยำลงในเวลำ 2-4 สัปดำห์ ห้ำมหยุ ด
ยำทันที เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอำกำรถอน
อำกำรไม่พึงประสงค์3 ง่วงนอน ปำกแห้ง ตำพร่ำเบลอ ท้องผู ก ปั สสำวะคั่ง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ นำ้ หนักเพิ่ม
ควำมดันโลหิตตำ่
วิธีแ ก้ไ ขอำกำรไม่พึง ประสงค์ 3 ควรให้ขนำดยำที่เหมำะสม โดยปรับเพิ่มหรือลดขนำดยำอย่ำงช้ ำๆ พร้อมติดตำม
อำกำรอย่ำงใกล้ชิด
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ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 3
ห้ำมใช้ ในผู ้ป่วยที่มีปัญหำหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทำงสมองและระบบประสำท
ห้ำมใช้ ในผู ้ป่วยที่มีประวัติใช้ ยำกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ภำยใน 2 สัปดำห์ก่อนหน้ำ
ผู ้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำ nortriptyline
ข้อควรระวัง (Caution) 3 ผู ้ป่วยต่อมลูกหมำกโต ต้อหิน และ Pregnancy risk category D

6 Clonidine
Clonidine เป็นยำที่ถูกนำมำใช้ ในกำรลดควำมดันโลหิต แต่พบว่ำสำมำรถลด central sympathetic ได้ โดย
กำรกระตุ้ น alpha2 adrenergic receptors มีผลทำให้ค วำมดันโลหิตลดลงและอัต รำกำรเต้นของหัวใจช้ ำลง 2,3 ซึ่ ง
พบว่ำ clonidine มีประสิทธิภำพในกำรลดอำกำรถอนนิโคตินเฉียบพลันได้ เช่ น ควำมอยำก อำกำรอยู ่ไม่สุข ควำม
วิตกกังวล27 และจำก Cochrane review ของ 6 กำรศึ กษำทำงคลินิก พบว่ำ clonidine ทัง้ รูปแบบรับประทำนและ
แผ่นแปะผิวหนังมีประสิทธิภำพในกำรเลิกบุ หรี่มำกกว่ำยำหลอก28 แต่ทัง้ นี้ clonidine ยังไม่ได้รับกำรรับรองให้ใช้ รักษำ
ในกำรเลิกสูบบุ หรี่ ดังนัน้ หำกจะใช้ ยำนีค้ วรอยู ่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์อย่ำงใกล้ชิดและจะเลือกใช้ ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีข้อ
ห้ำมใช้ ยำทำงเลือกแรกหรือใช้ ยำทำงเลือกแรกแล้วยังเลิกบุ หรี่ได้ไม่สำเร็จ2,10 ในส่วนของกำรใช้ ยำในหญิงตัง้ ครรภ์พบว่ำ
clonidine ยังไม่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรใช้ รักษำกำรเลิกบุ หรี่ในหญิงตัง้ ครรภ์ รวมถึงในหญิงให้นมบุ ตรที่ยังไม่มี
กำรศึ กษำอย่ำงชัดเจน2 และเนื่องจำก clonidine เป็นยำที่มีฤทธิ์ในกำรลดควำมดันโลหิต ดังนัน้ จึงควรมีกำรติดตำม
ระดับควำมดันโลหิตขณะที่ใช้ ยำนี2้
ขนำดกำรให้ยำ clonidine 2,6
ขนำดยำเริ่มต้น 0.10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ หลังจำกนัน้ ทุกสัปดำห์ให้เพิ่มขนำดยำ 0.10 มิลลิกรัมต่อวัน
วิธีกำรใช้ 2,6,10
1 เริ่มรับประทำนยำก่อนวันกำหนดเลิกสูบบุ หรี่ประมำณ 3 วัน หรือในวันที่กำหนดเลิกสูบบุ หรี่
2 ระยะเวลำรักษำใช้ ต่อเนื่อง 3-10 สัปดำห์ และไม่ควรหยุ ดกำรใช้ ยำ clonidine ทันที ควรค่อย ๆ ลดขนำดใช้
เวลำประมำณ 2-4 วัน เนื่องจำกระวังกำรเกิดอำกำรกระสับกระส่ำย สับสน สัน่ และควำมดันโลหิตสูง
อำกำรไม่พึงประสงค์2,6,10 ง่วงซึ ม ปำกแห้ง ท้องผู ก ควำมดันโลหิตตำ่ เวียนศีรษะ
วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์6 อำกำรจะหำยได้เอง หรือลดขนำดยำ
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2,6 ห้ำมใช้ ในผู ้ท่แี พ้ยำ clonidine
ข้อควรระวัง (Caution) 2,6 ระมัดระวังกำรใช้ ในผู ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และ Pregnancy risk category C
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7 Cytisine
Cytisine เป็นสำรอัลคำลอยด์ท่ีสกัดได้จำกเมล็ดของพืช เช่ น Cytisus laburmum และ Sophora tetraptera
ควำมน่ำสนใจของยำนีค้ ือกำรออกฤทธิ์ของ cytisine จะคล้ำยกับยำ varenicline ที่มีฤทธิ์เป็น partial agonist ของ
alpha4 beta2 nicotinic acetylcholine receptors โดยจะไปป้ อ งกั น กำรจั บ ของสำรนิ โ คติ น ที่ receptors เหล่ ำ นั ้น
ดังนัน้ จึง ลดควำมพึ งพอใจในกำรสูบบุ หรี่ ซึ่ งสัมพันธ์ กับกำรลดลงของควำมอยำกและอำกำรถอนนิโ คติน24,28,29
กำรศึ กษำ double-blind randomized, placebo-controlled trial ของ cytisine พบว่ำสัปดำห์ท่ี 26 กลุ่มที่ได้รับยำ
cytisine สำมำรถเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จร้อยละ 10.6 ส่วยกลุ่มที่ได้รับยำหลอกเลิกบุ หรี่ได้เพียงร้อยละ 1.228 ดังนัน้ จะเห็นว่ำ
cytisine สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุ หรี่ได้ อย่ำงไรก็ตำม หลักฐำนที่แสดงถึงประสิทธิภำพยังมีจำกัด ยังคงต้องมี
กำรศึ กษำต่อไปอีกในอนำคต
ขนำดกำรให้ยำ cytisine 2 (ขนำดต่อ 1 เม็ดของ cytisine คือ 1.5 มิลลิกรัม)
วันที่ 1-3 ของกำรใช้ยำ
1 เม็ด ทุก 2 ชัว่ โมง สูงสุด 6 เม็ดต่อวัน
วันที่ 4-12 ของกำรใช้ยำ
1 เม็ด ทุก 2.5 ชัว่ โมง สูงสุด 5 เม็ดต่อวัน
วันที่ 13-16 ของกำรใช้ยำ
1 เม็ด ทุก 3 ชัว่ โมง สูงสุด 4 เม็ดต่อวัน
วันที่ 17-20 ของกำรใช้ยำ
1 เม็ด ทุก 5 ชัว่ โมง สูงสุด 3 เม็ดต่อวัน
วันที่ 21-25 ของกำรใช้ยำ
1 เม็ด ทุก 6-8 ชัว่ โมง สูงสุด 1-2 เม็ดต่อวัน
วิธีกำรใช้ 2
1 เริ่มรับประทำนยำก่อนวันกำหนดเลิกสูบบุ หรี่ 5 วัน (หยุ ดสูบบุ หรี่ในวันที่ 5 ของกำรใช้ ยำ cytisine)
2 ระยะเวลำรักษำใช้ ต่อเนื่องจนกระทัง่ ครบ 25 วัน แล้วหยุ ดยำได้
อำกำรไม่พึง ประสงค์ 2 คลื่นไส้ อำเจียน กำรนอนผิดปกติ (sleep disorder) หำกยำเกินขนำด (overdose) จะพบ
อำกำรคลื่นไส้อำเจียน หัวใจเต้นเร็ว รูม่ำนตำขยำย ปวดศีรษะ อ่อนแรง เป็นต้น
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication) 2 ห้ำมใช้ ในผู ้ท่แี พ้ cytisine
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แผนภูมิท่ี 1 แนวทำงกำรบำบัดรักษำโรคติดบุ หรี่ด้วยยำช่ วยเลิกบุ หรี่สำหรับบุ คลำกรทำงกำรแพทย์
วิธีกำรให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่ (Non-pharmacologic therapy) สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในที่บทที่ 7

ขัน้ ตอนที่ 1 :
กำรถำม
(Ask)
ขัน้ ตอนที่ 2 :
กำรแนะนำ
(Advise)

คำถำมโดยบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์
คำตอบของผู ้ป่วย

คำแนะนำโดยบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์

กำรประเมินของ
บุ คลำกรทำง
กำรแพทย์
ขัน้ ตอนที่ 3 :
กำรประเมิน
(Assess)

ผลกำรประเมินของ
ผู ้ป่วย

บทบำทของบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์

ขัน้ ตอนที่ 3 :
กำรประเมิน
ขัน้ ตอนที่ 4 :
กำรช่ วยเหลือ
(Assist)

ควำมรุ น แรงในกำรเสพ
ติดบุ หรี่หรือสำรนิโ คติน

บทบำทของบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์

ไม่ทรำบว่ำคุณสูบบุ หรี่หรือไม่?
ไม่สูบบุ หรี่
(Never smoker)

เคยสูบ บุ หรี่
(Ex-smoker)

ใช้วิธีให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
(Non-pharmacological therapy)

กำลังสูบบุ หรี่
(Current smoker)
คุณควรเลิกสูบบุ หรี่นะครับ/นะคะ
เพื่อ...สุขภำพของคุณเอง
เพื่อ...ลูกของคุณ
เพื่อ...ช่ วยลดค่ำใช้จ่ำย

ประเมินควำมพร้อมหรือ แรงจู งใจในกำรเลิกบุ หรี่ โดยประเมินได้จำก 2 วิธี
1. กำรถำมอย่ำงง่ำย 2 คำถำม
2. กำรใช้บันไดของควำมพร้อมในกำรเลิกบุ หรี่ (The readiness to quit ladder) โดยพิจำรณำแบ่งกลุ่ม
ผู ้ป่วยตำมทฤษฎี stage of change

ไม่สนใจที่จะเลิกบุ หรี่
(Precontemplation)

คิดจะเลิกแต่ยังลังเลใจ
(Contemplation)

ใช้ วิธีให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
(Non-pharmacological therapy)

ตำ่

ปำนกลำง

ใช้วิธีให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่

ใช้ วิธีให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
+/- กำรให้ยำช่ วยเลิกบุ หรี่

พร้อมหรือเตรีย มกำรเลิกบุ หรี่
(Preparation)
ประเมินควำมรุ นแรงในกำรเสพ
ติดบุ หรี่ โดยประเมินได้จำก 2
วิธี
1. FTND
2. HSI

สูง

ใช้ วิธีให้คำปรึกษำเพื่อเลิกบุ หรี่
+ กำรให้ยำช่ วยเลิกบุ หรี่
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นิโ คติน ทดแทน

ขัน้ ตอนที่ 4 :
กำรช่ วยเหลือ
(Assist)

ขัน้ ตอนที่ 4 :
กำรช่ วยเหลือ
(Assist)

บทบำทของบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์

บทบำทของบุ คลำกร
ทำงกำรแพทย์

ยำทำงเลือกแรก (First-line drugs)
พิจำรณำเลือกยำช่ วยเลิกบุ หรี่ให้เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรำย
Bupropion SR
Varenicline

ข้อดี
± ควบคุมขนำดยำได้ด้วย
ตนเอง (หมำกฝรัง่ )
± ใช้ง่ำย (แผ่นแปะ)

ข้อดี
± มีประโยชน์ในผู ้ที่มีโรคร่วม
เช่ น ซึ มเศร้ำ
± สำมำรถใช้ในผู ้ที่มีโรคร่วม
เช่ น โรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้อเสีย
± รสชำติไม่ดี
± มีขนั้ ตอนกำรใช้ ยำที่ซบั ซ้ อน
เพื่อใช้ยำมีประสิทธิภำพ และ
ป้ องกันอำกำรไม่พึงประสงค์
± ไม่สำมำรถใช้ ในผู ้ที่มีโรคร่วม
เช่ น โรคหัวใจและหลอดเลือด,
โรคทำงเดินอำหำร, โรคทำงทัน
ตกรรม

ข้อเสีย
± ผลข้ำงเคียงเกี่ยวกับระบบ
ประสำท ระวังกำรใช้ในผู ้ป่วยที่มี
ประวัติเป็นโรคลมชัก
± ระวังกำรใช้ ในผู ้ที่ภำวะตับ
บกพร่อง
± ระวังเรื่องอันตรกิริยำระหว่ำง
ยำ

ข้อดี
± สำมำรถใช้ในผู ้ที่มีโรคร่วม เช่ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด
± ลดควำมอยำกบุ หรี่ได้
± มีประสิทธิภำพในกำรช่ วยเลิก
บุ หรี่ดีกว่ำยำอื่น
ข้อเสีย
± ผลข้ำงเคียงเกี่ยวกับระบบ
ประสำท ระวังกำรใช้ ในผู ้ป่วยที่มี
ประวัติเป็นโรคลมชัก และจิตเวช
± ระวังกำรใช้ ในผู ้ป่วยที่มีภำวะไต
บกพร่อง
± ห้ำมใช้ ในหญิงตัง้ ครรภ์และ
หญิงให้นมบุ ตร

กรณีที่มีข้อห้ำมใช้ ยำทำงเลือกแรกหรือใช้ ยำทำงเลือกแรกแล้วล้มเหลว พิจำรณำให้
ยำทำงเลือกรอง (Second-line drugs): Nortriptyline, Clonidine, Cytisine

84

กำรใช้ สมุ นไพรในกำรเลิกบุ หรี่
ปั จจุ บันสมุ นไพรเป็นที่ยอมรับในรักษำโรคต่ำงๆ เนื่องจำกมีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำที่หลำกหลำย รำคำถูก หำได้
ง่ำย และมีควำมปลอดภัยสูง จำกกำรวิจัยและพัฒนำยำจำกสมุ นไพรจำกควำมรู้พืน้ บ้ำน พบว่ำสมุ นไพรหญ้ำดอก
ขำวมีสรรพคุณช่ วยลดอำกำรอยำกบุ หรี่และมีกำรนำไปใช้ อย่ำงแพร่หลำยทัง้ ในโรงพยำบำลและคลินิก รวมทัง้ ชำชง
หญ้ำดอกขำวยังได้รับกำรบรรจุ ในบัญชี ยำหลักแห่งชำติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 255529 นอกจำกนีย้ ังมีสมุ นไพรชนิดอื่นๆ ที่
นำมำใช้ สำหรับเลิกบุ หรี่ เช่ น มะนำว โปร่งฟ้ ำ กำนพลู เป็นต้น ดังนัน้ กำรนำพืชผักสมุ นไพรพืน้ บ้ำนมำใช้ ในกำรช่ วย
เลิกบุ หรี่เป็นอีกวิธีท่ีช่วยให้ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยและสำมำรถหำได้ตำมท้องถิ่นของตัวเองได้ง่ำย เพื่อให้ผู้สนใจนำไปเป็น
แนวทำงในกำรเลิกสูบบุ หรี่ด้วยตนเอง

หญ้ำดอกขำว
หญ้ำดอกขำว (Vernonia cinerea (L.) Less) เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ ASTERACEAE สูง
ประมำณ 15-80 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรีแคบ รูปไข่ รูปคล้ำยซ้ อนแคบ รูปใบหอก
หรือรูปแถบ ใบบริเวณโคนต้นขนำดใหญ่กว่ำที่ปลำยยอดใบที่โคนต้นกว้ำง 1.5-3.5 เซนติเมตร
ยำว 3-8.5 เซนติ เมตร ใบที่บริเวณปลำยยอดกว้ำง 3-15 เซนติ เมตร ยำว 1-7 เซนติเมตร
ปลำยใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบจักฟั นเลื่อยดอกช่ อกระจุ กแน่นออกรวมเป็น
ช่ อแยกแขนงรูปคล้ำยช่ อเชิงหลัน่ กว้ำง 5-15 เซนติเมตร ยำว 5-35เซนติเมตร ชัน้ ใบประดับรูป
คล้ำยระฆัง 4 ชัน้ ดอกมีสีม่วงเข้มแล้วค่อย ๆ จำงลง ผลแห้งมีเมล็ดเดียว รูปทรงกระบอก
แคบ สีน้ำตำลเข้ม ยำว 1.5-2 เซนติเมตร หนำน้อยกว่ำ 0.5 เซนติเมตร 30 พบว่ำใบ ดอก และ
ก้ำนของสมุ นไพรหญ้ำดอกขำวมีกำรสะสมของสำรประกอบไนเทรต ไนไตรและไนไตรท์ใน
ปริมำณที่สูงและช่ วยลดกำรสูบบุ หรี่ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมู ลของโรงพยำบำลอภัยภูเบศรที่มี
ข้อมู ลว่ำ สำรโพแทสเซี ยมไนเทรตที่สกัดได้จำกหญ้ำดอกขำวมีผลต่อกำรทำให้ไม่อยำกสูบบุ หรี่
เนื่องจำกทำให้ลนิ ้ ฝำดและชำ31,32
จำกกำรศึ กษำเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้ำดอกขำวกับยำหลอกในกำรลดกำรสูบบุ หรี่ พบว่ำลดกำรสูบ
บุ หรี่ลงได้มำกกว่ำกลุ่มควบคุม โดยกำรนำหญ้ำดอกขำวแห้ง 20 กรัม ผสมกับนำ้ 3 แก้ว ต้มเคี่ยวจนเหลือเพียง 1
แก้ว นำมำอมไว้ในปำกประมำณ 1 - 2 นำที แล้วกลืน จำกนัน้ จึงสูบบุ หรี่ รสชำติของบุ หรี่จะค่อยๆ เปลี่ยนไป จนทำให้
ไม่ อ ยำกสู บ บุ หรี่ และค่ อ ยๆ ลดจ ำนวนของมวนบุ หรี่ ท่ี ใ ช้ สู บ ต่ อ วั น ได้ อ ย่ ำงรวดเร็ ว ภำยใน 1 - 2 สั ป ดำห์ เมื่อ ใช้
ติดต่อกันเป็นเวลำ 2 เดือน จะช่ วยลดอัตรำกำรสูบบุ หรี่ได้ถึงร้อยละ 60 และหำกมีกำรออกกำลังกำยร่วมด้วยจะช่ วย
ลดอัตรำกำรสูบบุ หรี่ลงได้ร้อยละ 6233,34
กำรศึ กษำด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำหญ้ำดอกขำวควำมปลอดภัยสูง โดยจำกกำรศึ กษำด้ำนพิษวิทยำพบว่ำ
สำรสกัดในเมทำนอลไม่ทำให้เกิดพิษเฉียบพลันในเมื่อให้ทำงปำก โดยมีค่ำ LD50 สูงกว่ำ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 35
ปั จจุ บันมีกำรใช้ หญ้ำดอกขำวสำหรับลดควำมอยำกบุ หรี่ เพรำะเมื่อรับประทำนหญ้ำดอกขำวแล้วจะทำให้เหม็นบุ หรี่และ
ไม่อยำกสูบบุ หรี่อีก นอกจำกจะทำให้เลิกบุ หรี่ได้แล้ว ยังช่ วยทำให้สมรรถภำพทำงกำยดีขนึ้ อีกด้วย เลือดจะมีคุณสมบัติ
ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเพิ่มขึน้ ทำให้มีปริมำณของ carbon monoxide ที่คงั่ ค้ำงในปอดลดลงอย่ำงชัดเจน36
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ส่วนที่ใช้
ลำต้น ใบ ดอกตูม ช่ วยลดกำรสูบบุ หรี่ เพรำะมีสำรไนเตรต ซึ่ งมีฤทธิ์ทำให้ประสำทรับรสบริเวณลิน้ รู้สึกชำ ไม่
รับรู้รสชำติ ทำให้ไม่รู้สึกอยำกบุ หรี่ และสำมำรถใช้ ทดแทนสำรนิโคตินในร่ำงกำยของผู ้ท่ตี ิดบุ หรี่ได้33
ขนำดและวิธีใช้ : รับประทำนครัง้ ละ 2 กรัม ชงนำ้ ร้อนประมำณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 - 4 ครัง้
หลังอำหำรทันที หรือดื่มเมื่อมีอำกำรอยำกสูบบุ หรี่ ควรดื่มนำนประมำณ 7-14 วัน หรือตำมแพทย์สงั่ 35
อำกำรไม่พึงประสงค์ : ปำกแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ชำลิน้ รับประทำนอำหำรไม่อร่อย34

โปร่งฟ้ ำ
โปร่งฟ้ ำ (Murraya siamensis Craib) เป็นไม้พุ่มขนำดเล็กในวงศ์ RUTACEAE สูงประมำณ 2-4 เมตร ใบมี
ลักษณะรูปไข่ปลำยแหลม ขอบใบแบบฟั นเลื่อย ผิวใบมันมีต่อมนำ้ มันระเหยกระจำยทั่วทัง้ ใบส่องดูจะมองเห็นเป็นจุ ดทัง้
ใบ ดอกมีขนำดเล็กสีขำวแกมเขียวคล้ำยดอกสะเดำมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่ อที่ปลำยกิ่ง ผลกลมรีเมื่อสุกจะมี
รสหวำน พบตำมป่ ำโปร่งที่แห้งแล้ง หรือป่ ำละเมำะทัว่ ประเทศไทย เป็นไม้ทนแล้งได้ดี มีกำรขยำยพันธุ ์ด้วยเมล็ด32,37
สรรพคุณ
โปร่งฟ้ ำเป็นสมุ นไพรที่มีสรรพคุณในกำรอดบุ หรี่ จำกกำรศึ กษำองค์ประกอบของสำร
ที่มีผลต่อกำรเลิกสูบบุ หรี่ พบว่ำเกิดจำกสำรประกอบของไนเตรต ซึ่ งมีผลต่อต่อมรับรสและมี
ฤทธิ์ทำให้ลนิ ้ ฝำดหรือชำได้ใบโปร่งฟ้ ำมีรสชำติหวำนปะแล่มๆ ทำให้รสของบุ หรี่เปลี่ยนไป อำจทำ
ให้รู้สึกพะอืดพะอมและไม่อยำกสูบบุ หรี่32
ขนำดและวิธีใช้ ใช้ ใบสด 1-2 ใบเคีย้ วเมื่ออยำกสูบบุ หรี่

มะนำว
มะนำวเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตำมินและแร่ธำตุต่ำงๆ โดยเฉพำะวิตำมินซี โดยนำ้ มะนำวประกอบด้วย
นำ้ กรดอินทรีย์หลำยชนิด เช่ นกรดซิ ตริก กรดมำลิค วิตำมินซี และยังสำมำรถพบนำ้ มันหอมระเหยหลำยชนิดจำกผิว
มะนำวเช่ น ซิ ต รั ล (citral) ไลโมนี น (limonene) ไลนำโลออล (linalool) เทอร์ ปี นี อ อล (terpineol) และไคมี น
(cymene) รวมทัง้ เปลือกมะนำวยังมีวิตำมินเอ วิตำมิซี แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่ำในนำ้ มะนำว
สรรพคุณ ขับ เสมหะ แก้ไอ เลือ ดออกตำมไรฟั น เหงือ กบวม จำกผลวิจัย พบว่ำ วิต ำมิน ซี ส ำมำรถช่ วย
ลดควำมอยำกนิโคติน และช่ วยฟื ้ นฟู ร่ำงกำยให้สดชื่ นกระปรีก้ ระเปร่ำ จึงมีกำรนำมะนำวมำช่ วยเลิกบุ หรี่ ซึ่ งมะนำวมี
ผลต่อ กำรทำงำนของต่อมรับรสขม ทำให้รสชำติของบุ หรี่เปลี่ยนไป 38,39
ขนำดและวิธีใช้
หัน่ ผลมะนำวเป็นชิน้ เล็กๆ ให้มีเปลือกติดมำด้วย
ขนำดพอคำเมื่อรู้สึกอยำกสูบบุ หรี่ให้กินมะนำวแทน
โดยอมแล้วค่อยดูดควำมเปรีย้ ว
จำกนัน้ เคีย้ วเปลือกช้ ำๆ นำน 3-5 นำทีจำกนัน้ ดื่มนำ้ ตำม
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บทที่ 9
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
จิรวิชญ์ ยำดี
นฤมล โพธิ์ศรีทอง

89

บทนำ
ยำสูบ เป็นสำเหตุท่ีทำให้ค นไทยป่ วยและเสียชี วิตถึ งปี ละกว่ำ 50,000 คน และมีเยำวชนที่เป็ นนักสู บหน้ ำใหม่
เพิ่มขึน้ จำนวนมำก ปั ญหำดังกล่ำวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรัฐต้องสูญเสียงบประมำณไปกับกำรดูแลรักษำผู ้ป่วย
ด้วยโรคที่เกิดจำกบุ หรี่และผลิตภัณฑ์ยำสูบอื่นๆ สูงถึง 74,884 ล้ำนบำท ซึ่ งผลกระทบดังกล่ำวไม่ได้เกิดเฉพำะกับผู ้ท่ี
สูบเท่ำนัน้ แต่ยังส่งผลถึงคนรอบข้ำงที่ได้รับควันบุ หรี่มือสอง และบุ หรี่มือสำมที่สัมผัสกับควันบุ หรี่ซ่ึ งติดอยู ่ตำมวัตถุ
ต่ำงๆ ในพืน้ ที่อำคำรด้วย จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อจำกัดกำรโฆษณำและ
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ และเป็นกำรคุ้มครองสุขภำพของผู ้ไม่สูบบุ หรี่จำกควันบุ หรี่มือสอง อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย
ทัง้ 2 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู ้ไม่
สูบบุ หรี่ พ.ศ. 2535 มีกำรบังคับใช้ มำเป็นระยะเวลำนำนและไม่ครอบคลุมกับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรโฆษณำและกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบในปั จจุ บัน อีกทัง้ บริษัทบุ หรี่ได้ปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์ทำงกำรตลำดโดยมุ ่งเป้ ำหมำยหลักไปยังกลุ่ม
เด็กและเยำวชน ซึ่ งในประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีกำรพัฒนำกฎหมำยและนโยบำยของรัฐเพื่อขับเคลื่อนกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบให้ทันสมัยและสำมำรถต่อสู้กับกลยุ ทธ์ต่ำงๆ ที่บริษัทบุ หรี่ใช้ ในกำรแสวงหำลูกค้ำรำยใหม่ นอกจำกนีย้ ังมี
กำรดำเนินมำตรกำรเพื่อเยียวยำเกษตรกรผู ้ปลูกยำสูบผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ เช่ น กำรปรับรูปแบบกำรทำกำรเกษตรให้มี
ควำมหลำกหลำย (agricultural diversification) และกำรวิจัยทำงพันธุ วิศวกรรม เป็นต้น เพื่อทำให้ประชำกรกลุ่มนี้
มำเป็นส่วนหนึ่งในระบบสุขภำพของรัฐ และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้กับบริษัทบุ หรี่ ทัง้ นีจ้ ำกกำรศึ กษำพบว่ำจุ ดอ่อน
ของกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบไม่ได้อยู ่ท่ีควำมอ่อนแอของกฎหมำย เนื่องจำกรัฐบำลและกลุ่มผู ้รณรงค์ต่อต้ำนกำร
สูบบุ หรี่ มุ ่งเป้ ำไปที่กำรออกกฎหมำยซึ่ งเป็นผลกำรดำเนินงำนในระยะสัน้ โดยไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรบังคับใช้ กฎหมำย
ซึ่ งเป็นกำรดำเนินกำรในระยะยำว เพรำะฉะนัน้ จึงจำเป็นต้องมีกำรบัญญัติอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ให้
ชัดเจนขึน้ ด้วย เพื่อควำมมีประสิทธิภำพของกฎหมำย1,2

ในบทนีจ้ ะกล่ำวถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมยำสูบ ดังนี้
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

1 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560
2 กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรแสดงฉลำกและข้อ ควำมในฉลำกของบุ หรี่ซิกำแรต
3 กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรควบคุมผลิต ภัณ ฑ์บ ำรำกู่
4 กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรควบคุมผลิต ภัณ ฑ์ยำสูบ ด้วยมำตรกำรทำงภำษี
5 กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย ำสูบ ด้ว ยมำตรกำรควบคุม ทำงสื่อ
โทรทัศน์
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ส่วนที่ 1 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560

(3-9)

พระรำชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 25603 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 และได้
ยกเลิกพระรำชบัญญัติเดิม ได้แก่ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภำพของผู ไ้ ม่สบู บุ หรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่ งได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน มีบทบัญญัตหิ ลำยประกำรไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปั จจุ บัน ทำให้กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและกำรคุม้ ครองสุขภำพของประชำชนจำกโรคที่เกิดขึน้ จำกผลิตภัณฑ์ยำสูบไม่
ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร จำกนีก้ ำรที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นรัฐภำคีของกรอบอนุสัญญำว่ำด้วยกำรควบคุมยำสูบ
ขององค์ ก ำรอนำมั ย โลก (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control: WHOFCTC) ทำให้ต้องมีกำรปรับปรุ งแก้ไข และจัดทำกฎหมำยฉบับใหม่ขนึ้ เพื่อกำหนดมำตรกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและ
ยกระดับกำรคุม้ ครองสุขภำพของประชำชนโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่สำคัญของชำติให้มปี ระสิทธิภำพ
ยิ่ ง ขึ้น และสอดคล้ อ งกั บ กรอบอนุ สั ญ ญำดั ง กล่ ำ ว โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 79 มำตรำ แบ่งออกเป็น 7 หมวด และบทเฉพำะกำล ดังตำรำงที่ 1 และสรุ ปบทบัญญัติท่คี วรทรำบ ดัง
ตำรำงที่ 2 โดยเนือ้ หำทีส่ ำคัญอธิบำยรำยละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560

3,4

หมวด

มำตรำ

รำยละเอียด

-

4

1

6-15

คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบแห่งชำติ

2-3

16-25

4

26-40

คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบกรุ งเทพมหำนคร
คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบจังหวัด
กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ

5

41-46

กำรคุ้มครองสุขภำพของผู ้ไม่สูบบุ หรี่

6

47-52

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

7

53-74

บทกำหนดโทษ

-

75-79

บทเฉพำะกำล

นิยำมผลิตภัณฑ์ยำสูบ

1. กำรแก้ไขนิยำมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 3,5
กำรแก้ไขนิยำม คำว่ำ "ผลิตภัณฑ์ยำสูบ" จำกเดิมคือ "ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยำสูบหรือพืช
นิโคเชียนำทำแบกกุ้ม ( Nicotiana tabacum L.) ไม่ว่ำจะเสพโดยวิธีสูบ ดูด อม เคีย้ ว กิน เป่ ำหรือพ่นเข้ำไปในปำก
หรื อ จมู ก หรื อ โดยวิ ธี ใ ดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลเป็ นเช่ นเดี ย วกั น " โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มเป็ น "ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ใดที่ มี สำรนิ โ คติ น เป็ น
ส่วนประกอบ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ" เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่
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นอกจำกนีม้ ีกำรเพิ่มคำนิยำมของ "กำรสื่อสำรกำรตลำด" เข้ำมำไว้ในพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเป็นกำร
สกัดกัน้ กำรส่งเสริมกำรขำยยำสูบ โดย”กำรสื่อสำรกำรตลำด” หมำยควำมถึงกำรกระทำในรูปแบบต่ำงๆ โดยกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงข่ำว กำรเผยแพร่ข่ำวสำร กำรส่งเสริมกำรขำย กำรแสดง ณ จุ ดขำย กำรตลำด
แบบตรง กำรขำยหรือส่งเสริมกำรขำยโดยใช้ บุคคลเป็นกำรเฉพำะ และกำรตลำดในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทัง้ นีโ้ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขำยสินค้ำหรือบริกำรหรือสร้ำงภำพลักษณ์
โดยนิยำมศัพท์อื่นในพระรำชบัญญัติควบคุมยำสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
“ผู ้ ป ระกอบกำร” หมำยควำมว่ ำ ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ นำเข้ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ และให้ ห มำยควำมรวมถึ ง ผู ้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญำตขำยยำสูบสำหรับกำรขำยส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต
“ผู ้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง” หมำยควำมว่ ำ บุ คคลหรื อ องค์ ก รที่ ทำกำรแทนผู ้ ป ระกอบกำร สมำคมหรื อ ชมรมผู ้
เพำะปลูก ผู ้บ่ม ผู ้ค้ำใบยำสูบ หรือสมำคมหรือชมรมผู ้ค้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบ
“เสพติดผลิตภัณฑ์ยำสูบ ” หมำยควำมว่ำ ภำวะที่ร่ำงกำยต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นประจำและตกอยู ่ใน
สภำพที่จำเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ
“สูบบุ หรี่” หมำยควำมรวมถึง กำรกระทำใดๆ ซึ่ งมีผลทำให้เกิดควันหรือไอระเหยจำกผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือกำร
ครอบครองผลิตภัณฑ์ยำสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย
“เขตปลอดบุ หรี่” หมำยควำมว่ำ บริเวณที่ห้ำมสูบบุ หรี่
“เขตสูบบุ หรี่” หมำยควำมว่ำ บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่สูบบุ หรี่ภำยในเขตปลอดบุ หรี่
“หีบห่อ” หมำยควำมว่ำ ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุ อื่นซึ่ งใช้ ในกำรหุ้มห่อบรรจุ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
“โฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ ให้ประชำชนเห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำมเพื่อประโยชน์
ในทำงกำรค้ำ
“ข้อควำม” หมำยควำมรวมถึง ตัวอักษร ภำพ ภำพเคลื่อนไหว แสง เสียง เครื่องหมำย หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทำให้บุคคลทัว่ ไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้
“ฉลำก” หมำยควำมว่ำ รูป รอยประดิษฐ์ กระดำษ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรำกฏข้อควำมเกี่ยวกับสินค้ำซึ่ งแสดง
ไว้ท่ีสินค้ำ ภำชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ สินค้ำ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้ำภำชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ
สินค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงเอกสำรหรือคู่มือสำหรับใช้ ประกอบกับสินค้ำนัน้
“ขำย” หมำยควำมรวมถึง จำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน หรือให้ เพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ
“ผู ้ดำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของ ผู ้จัดกำร หรือผู ้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของสถำนที่สำธำรณะ
สถำนที่ทำงำน หรือยำนพำหนะ ที่เป็นเขตปลอดบุ หรี่
“สถำนที่สำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ซ่ึ งประชำชนมีควำมชอบธรรมที่จะเข้ำไปได้ ทัง้ นีไ้ ม่ว่ำจะมีกำรเชื ้อ
เชิญหรือต้องจ่ำยค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
“สถำนที่ทำงำน” หมำยควำมว่ำ สถำนที่รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ และสถำนประกอบกำร
ของเอกชนหรือสถำนที่ใด ๆ ที่บุคคลใช้ ทำงำนร่ว มกันตำมหลัก เกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยค ำแนะนำของ
คณะกรรมกำร
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2. โครงสร้ำงและกลไกกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 3
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
แห่ ง ชำติ (คผยช.) จ ำนวน 19 คน โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข เป็ นประธำนกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรชุ ดดังกล่ำวมีหน้ำที่ ได้แก่ กำรเสนอนโยบำยและแผนยุ ทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
กำรคุ้มครองสุขภำพของผู ้ไม่สูบบุ หรี่ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรเปรียบเทียบตำมพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนควบคุมยำสูบของประเทศ นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเสริมสร้ำง
กลไกกำรดำเนินงำนควบคุมยำสูบ ระดับ พืน้ ที่ใ ห้ชัดเจน เข้มแข็ ง และเป็นรู ป ธรรม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ จั ง หวั ด ซึ่ ง มี ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด เป็ นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบกรุ งเทพมหำนคร มีผู้ว่ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนครเป็นประธำนกรรมกำร โดยเน้นกำรขับเคลื่อนงำน
แบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อให้มีกำรบังคับใช้ กฎหมำยดังกล่ำวในพืน้ ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประสำน
กำรทำงำนร่วมกันในทุกจังหวัด และเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน จึงกำหนดให้มีกำรประชุ มคณะกรรมกำร
อย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้
3. กำรป้ องกันนักสูบ หน้ำใหม่3,5
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดอำยุ ขัน้ ต่ำของผู ้ซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อ
เป็นกำรปิ ดช่ องโหว่ของกำรโฆษณำบุ หรี่และลดจำนวนวัยรุ ่นที่จะติดบุ หรี่ในอนำคต โดยตำมมำตรำ 26 ห้ำมผู ้ใดขำย
หรือให้ซ่ึ งผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลซึ่ งมีอำยุ ต่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอำยุ ของผู ้ซื้อหรือ
ผู ้รับกำรให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ให้ผู้ขำยหรือผู ้ให้ซ่ึ งผลิตภัณฑ์ยำสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวแสดงบัตรประจำตัวประชำชน
หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงอำยุ ของบุ คคลนัน้ ก่อน แล้วแต่กรณี และห้ำมผู ้ใดใช้ จ้ำง วำน หรือยินยอมให้บุคคลอำยุ ต่ำ
กว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ขำยหรือให้ซ่ึ งผลิตภัณฑ์ยำสูบ หำกผู ้ใดฝ่ ำฝื น ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 30,000 บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับตำมมำตรำ 53 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นสินค้ำเสพติดและเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ดังนัน้ กำรปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบอำจนำไปสู่กำรเสพติดบุ หรี่ จึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
จำกกฎหมำยฉบับเดิมที่กำหนดขัน้ ตำ่ ของผู ้ซือ้ บุ หรี่ท่อี ำยุ 18 ปี เป็น 20 ปี บริบูรณ์

4. กำรควบคุมกำรขำย กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ (3)
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีกำรควบคุมกำรขำย กำรโฆษณำและกำรส่งเสริม
กำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อจำกัดกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบ ได้แก่
- ห้ำมขำยปลีกในลักษณะกำรขำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรขำยโดยแสดงกำรลดรำคำ กำรแจกแถมหรือ
แลกเปลี่ยน กำรเร่ขำย กำรชิ งโชค กำรเสนอให้สิทธิประโยชน์ กำรแสดงรำคำ ณ จุ ดขำยในลักษณะจู งใจให้บริโภค
และกำรแจกจ่ำยในลักษณะเป็นตัวอย่ำงหรือทำให้แพร่หลำย
- ห้ ำ มขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ ในวั ด หรื อ สถำนที่ ป ฏิ บั ติ พิ ธี ก รรมทำงศำสนำทุ ก ศำสนำ สถำนพยำบำล
โรงพยำบำล สถำนบริกำรสำธำรณสุข ร้ำนขำยยำ โรงเรียน สถำนศึ กษำทุกระดับ สวนสำธำรณะ สวนสัตว์และสวน
สนุก
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- ห้ำมโฆษณำหรือสื่อสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ
- ห้ำมแสดงชื่ อหรือเครื่องหมำยของผลิตภัณฑ์ยำสูบ ของผู ้ผลิตหรือผู ้นำเข้ำ ในสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ภำพยนตร์ กำรประกวด กำรแข่งขัน หรือนำไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และห้ำมผู ้ใดนำเข้ำ
เพื่อขำยหรือ โฆษณำผลิตภัณฑ์ท่มี ีเครื่องหมำยดังกล่ำว
- ห้ำมผู ้ประกอบธุ รกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบทำกิจกรรมกำรอุ ปถัมภ์ หรือให้กำรสนับสนุนบุ คคลหรือองค์กรไม่ว่ำจะ
ภำครัฐหรือเอกชน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยำสูบ หรือสร้ำงภำพลักษณ์ต่อตัวผู ้ผลิต ผู ้นำเข้ำ ผลิตภัณฑ์
ยำสูบ หรือ เพื่อ ส่งผลต่อ กำรแทรกแซงนโยบำยกำรควบคุ มหรือโฆษณำหรือ ส่งเสริมกำรบริโภคผลิ ตภัณ ฑ์ย ำสูบ
โฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสูบ ผู ้ผลิต หรือผู ้นำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบและส่งเสริมกำรบริโภคยำสูบ รวมทัง้ ห้ำมผู ้ใดเผยแพร่
กิจกรรมหรือข่ำวสำร เพื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่ำว
- ห้ำมผู ้ขำยปลีกแสดงหรือยินยอมให้มีกำรแสดงผลิตภัณฑ์ยำสูบ ณ สถำนที่ขำยปลีก เช่ น กำรจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ หรือบุ หรี่ ณ จุ ดขำยให้ผู้บริโภคหรือประชำชนมองเห็น
- ห้ำมแบ่งขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุ หรี่ซิกำแรต
- ผู ้ผลิตผู ้นำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรำย ต้องแจ้งรำยกำรส่วนประกอบและสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ และส่ง
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสูบให้กระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
- ผู ้ผลิตและนำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรำย ต้องดำเนินกำรให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยำสูบ
แต่ ล ะประเภท มี ขนำด สี สั ญลัก ษณ์ ฉลำก ลั กษณะกำรแสดงเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ รู ป ภำพและข้ อ ควำม ตำมที่
กฎหมำยกำหนด

5. กำรคุ้มครองสุขภำพของผู ้ไม่สูบ บุ หรี่ (5-9)
ก่อนที่พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ กำรกำหนดสถำนที่หรือเขต
ปลอดบุ หรี่ เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภำพของผู ไ้ ม่สบู บุ หรี่ พ.ศ. 2535 กำหนดให้สถำนที่รำชกำร สำนักงำน สถำนที่

ทำงำน บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม ร้ำนอำหำรปรับอำกำศ และรถไฟ เป็นเขตปลอดบุ หรี่ ต่อมำกระทรวง
สำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) กำหนดให้สถำนที่จำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม
อำหำรและเครื่องดื่ม หรือสถำนที่จัดเลีย้ งทัง้ หมด และสถำนบริกำรอื่น ๆ เป็นเขตปลอดบุ หรี่ และประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2553) กำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทัง้ หมดของสถำนที่สำธำรณะเป็นเขตสูบบุ หรี่หรือ
เขตปลอดบุ หรี่ประกอบด้วย สถำนบริกำรสำธำรณสุขและส่งเสริมสุขภำพ สถำนศึ กษำ สถำนที่สำธำรณะที่ใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน ยำนพำหนะและสถำนีขนส่งสำธำรณะ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 28 สิงหำคม 2554 นอกจำกนีก้ ำหนดให้เขต
ปลอดบุ หรี่ต้องแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุ หรี่ ไม่มีกำรสูบบุ หรี่ และต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สำหรับกำรสูบบุ หรี่
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สำหรับพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดกำรคุ้มครองผู ้ไม่สูบบุ หรี่ดังนี้
- ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร มีอำนำจประกำศประเภทหรือชื่อของสถำนที่สำธำรณะ สถำนที่
ทำงำน และยำนพำหนะ ให้ ส่ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรื อ ทั ง้ หมดของสถำนที่ และยำนพำหนะดั ง กล่ ำว เป็ นเขตปลอดบุ หรี่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร อำจกำหนดให้มีเขตสูบบุ หรี่ในเขตปลอดบุ หรี่ตำมวรรคหนึ่งก็ได้ (มำตรำ 41)
- ห้ำมผู ้ใดสูบบุ หรี่ในเขตปลอดบุ หรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุ หรี่ท่กี ำหนดตำมกฎหมำย (มำตรำ 42)
- สถำนที่สำธำรณะ สถำนที่ทำงำน หรือยำนพำหนะใด ที่ได้รับกำรกำหนดเป็นเขตปลอดบุ หรี่ ให้ผู้ดำเนินกำร
จัดให้สถำนที่หรือยำนพำหนะดังกล่ำวต้องมีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุ หรี่ ปรำศจำก
อุ ปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรสูบบุ หรี่ (มำตรำ 43) โดยในกรณีท่เี ขตปลอดบุ หรี่ใดมีประกำศกำหนด

เขตสูบบุ หรี่ ผู ้ดำเนินกำรอำจจัดให้มีเขตสูบบุ หรี่ได้ โดยต้องมีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบ
บุ หรี่ ต้องไม่อยู ่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนที่หรือยำนพำหนะนัน้ หรือในบริเวณอื่นใดอันเปิ ดเผยเห็นได้ชดั มีพนื ้ ที่
เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม และไม่มีลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญ
แก่ผู้อื่น โดยให้แสดงสื่อรณรงค์เพื่อกำรลด ละ เลิกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
6. บทกำหนดโทษ
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560 ได้ระบุ บทกำหนดโทษของผู ้ฝ่ำฝื นกฎหมำย โดยสรุ ปดังนี้
- ผู ้ฝ่ำฝื นสูบบุ หรี่ในเขตปลอดบุ หรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท
- เจ้ำของสถำนที่ ผู ้จัดกำร หรือผู ้รับผิดชอบสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุ หรี่ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
แจ้งเตือน ควบคุม ดูแล ห้ำมปรำม เพื่อไม่ให้มีกำรสูบบุ หรี่ในเขตปลอดบุ หรี่นัน้ หำกฝ่ ำฝื นไม่ดำเนินกำรจะมีโทษปรับไม่
เกิน 3,000 บำท
- หำกผู ้ขำยฝ่ ำฝื นกฎหมำยโดยขำยบุ หรี่ให้บุคคลที่อำยุ ต่ำกว่ำ 20 ปี ให้จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
30,000 บำทหรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
- ผู ้ฝ่ำฝื นกฎหมำยโดยโฆษณำหรือทำกำรสื่อสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบ สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ต้อง
ระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บำทหรือทัง้ จำทัง้ ปรับ แต่หำกเป็นกำรกระทำของผู ้ผลิต
ผู ้นำเข้ำ ผู ้รับทำกำรโฆษณำ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำหรือ
ทำกำรสื่อสำรกำรตลำด ทัง้ นีค้ ่ำปรับต้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ผู ้ฝ่ำฝื นต้องระวำงโทษปรับอีก
วันละไม่เกิน 50,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ ำฝื นหรือจนกว่ำจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
- ผู ้ฝ่ำฝื นกฎหมำยโดยแบ่งขำยยำสูบบุ หรี่เป็นมวน ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บำท
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ตำรำงที่ 2 บทบัญญัติท่คี วรทรำบ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 3,4
มำตรำ

บทบัญญัติ

26

ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ากว่า 20 ปี
และห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอม ให้บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

27

ห้ามขายด้วยวิธีการ หรือลักษณะที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย
 ขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ
 ขายโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
 ขายโดยการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อ
 แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะที่เป็นตัวอย่าง หรือจูงใจให้บริโภค
ห้ามขายในสถานที่ที่กฎหมายห้าม ได้แก่
 วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
 สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล และร้านขายยา
 สถานศึกษา
 สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
 สถานที่อื่นๆ ตามที่ประกาศ
ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ห้ามแสดงชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า
ในสื่อ และสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ

28
29

30
31
32

ห้ามนาชื่อ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ไปแสดงบนสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

33

ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ใน
ลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

34
35

ห้ามผลิต นาเข้า ขาย หรือโฆษณาสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชน

36

ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก

38

ให้หีบห่อ ฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปที่กฎหมายกาหนด

39
41
42

ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต
กาหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่
ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
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ส่วนที่ 2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของบุ หรี่ซิก ำแรต 10,11
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของ
บุ หรี่ซิกำแรตและช่ องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกบุ หรี่ซิกำแรต พ.ศ. 2556
2. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและ
อันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบในฉลำกของบุ หรี่ซิกำแรต ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.
2535 (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2558
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของบุ หรี่ซิ
กำแรตและช่ องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกบุ หรี่ซิกำแรต พ.ศ. 2556(10) มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรแสดงรูปภำพ ข้อควำมคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย โดยกำหนดให้บริษัทผู ้ผลิตบุ หรี่ต้องพิมพ์ภำพคำเตือนพิษ
ภัยบุ หรี่ เพิ่มจำกขนำดที่กำหนดจำกกฎหมำยฉบับเดิมจำกร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ของด้ำนที่มีพืน้ ที่มำกที่สุดอย่ำง
น้อย 2 ด้ำนของพืน้ ที่บนซองบุ หรี่ โดยมีทัง้ หมด 10 ภำพ และช่ องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกของบุ หรี่ซิกำ
แรต โดยกำหนดภำพคำเตือนรูปแบบ 4 สี จำนวน 10 ภำพ พร้อมข้อควำมคำเตือนบนซองบุ หรี่ซิกำแรตที่ผลิตหรือ
นำเข้ำในรำชอำณำจักร ดังต่อไปนี้

1. โปรดงดสูบบุ หรี่ในบ้ำน
2. ควันบุ หรี่ฆ่ำเด็กได้
3. สูบบุ หรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง
4. สูบบุ หรี่ทำให้หัวใจวำย
5. สูบบุ หรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก
6. สูบบุ หรี่ทำให้เป็นมะเร็งปำก
7. สูบบุ หรี่ทำให้เซ็กซ์เสื่อม
8. สูบแล้วปำกเหม็นบุ หรี่
9. สูบบุ หรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด
10. สูบแล้วทรมำนจนตำยจำกถุงลมพอง
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ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับนีม้ ีข้อกำหนด 11 ข้อ ที่ผู้ผลิตหรือผู ้นำเข้ำบุ หรี่ซิกำแรตทุกรำย ต้อง
ปฏิ บั ติ ต ำมโดยต้ อ งจั ดพิ มพ์ ฉ ลำกรู ป ภำพข้ อ ควำมค ำเตื อ นที่ ซ อง หรื อ ภำชนะบรรจุ บุ หรี่ ซิ ก ำแรตที่ จะจำหน่ ำยใน
รำชอำณำจักรไทย ให้มีขนำดร้อยละ 85 ของด้ำนที่มีพืน้ ที่มำกที่สุดอย่ำงน้อย 2 ด้ำน ต้องมีขนำด 5.50 x 7.39
เซนติเมตร โดยกำหนดให้บุหรี่ซิกำแรตที่บรรจุ อยู ่ในกล่อง หรือกระดำษหุ้มห่อซอง หรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต ต้อง
แสดงฉลำกรูปภำพและข้อควำมคำเตือน จำนวน 10 แบบต่อ 1 คำร์ตัน (Carton) โดยจัดพิมพ์ 10 แบบคละกันใน
อัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซองหรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรตที่ตำแหน่งชิ ดขอบด้ำนบนสุดและต้องสำมำรถมองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน รวมทัง้ พิมพ์ช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบคือหมำยเลขโทรศัพท์ 1600 ในกำรพิมพ์ฉลำกรูปภำพ
ข้อควำมคำเตือนถึงพิษภัยของบุ หรี่ซิกำแรตและช่ องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบ ผู ้ผลิตหรือผู ้นำเข้ำบุ หรี่ซิกำแรต
ต้องพิมพ์จำกต้นแบบที่ขอรับจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ค่ำควำมเข้มสี นำ้ หนักสี ขนำด
และตำแหน่งของตัวอักษร รูปภำพ ข้อควำม คำเตือน รวมทัง้ ควำมคมชัด ต้องเป็นไปตำมที่ปรำกฏในต้นแบบฉลำก
ท้ำยประกำศฉบับนี้ หำกผู ้ผลิตหรือผู ้นำเข้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท และผู ้จำหน่ำย
บุ หรี่ซิกำแรตที่ไม่ได้แสดงฉลำกตำมที่กำหนดไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท
ต่อมำประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัย
และอันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบในฉลำกของบุ หรี่ซิกำแรต ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
พ.ศ. 2535 (ฉบั บ ที่ 18) พ.ศ. 2558 (11) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ง้ แต่ วั นที่ 30 กั นยำยน พ.ศ. 2558 โดยมี ผ ลท ำให้ มีก ำร
ปรับเปลี่ยนฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบ จำกประกำศกระทรวง
สำธำรณสุ ข ฉบั บเดิ ม โดยก ำหนดให้ บุหรี่ ซิ ก ำแรตที่ ผลิ ต หรื อ น ำเข้ ำ มำในรำชอำณำจั ก ร ต้ อ งจั ดให้ มี ฉ ลำกแสดง
ข้อควำมดังกล่ำว 10 แบบคละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง หรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต และในอัตรำ 1 แบบต่อ 500 กล่อง
หรื อ กระดำษหุ้ มห่ อ ซองหรื อภำชนะบรรจุ บุ หรี่ ซิ กำแรต แล้ว แต่ กรณี โดยฉลำกแสดงข้ อ ควำมเกี่ย วกับ พิ ษภัย และ
อันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบ ทัง้ 10 แบบ ได้แก่

แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่

1 ควันบุ หรี่มีสำรยำเบื่อหนู
2 นิโคตินในบุ หรี่ใช้ ทำยำฆ่ำแมลง
3 มีสำรพิษ 250 ชนิดในควันบุ หรี่
4 ควันบุ หรี่มีสำรยำดองศพ
5 อยำกเลิกต้องไม่สูบในบ้ำน
6 เป็นวัณโรคง่ำยถ้ำสูบบุ หรี่
7 สูบบุ หรี่ในบ้ำนทำร้ำยครอบครัว
8 สูบบุ หรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ
9 140 คนต่อวัน คนไทยตำยจำกบุ หรี่
10 พ่อแม่สูบ ลูกเลียนแบบ
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ทัง้ นี้ผู้ผลิ ตหรื อผู ้นำเข้ำบุ หรี่ซิ กำแรตต้องพิมพ์ ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ ยวกั บพิษภัยและอันตรำยจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมที่กำหนดไว้ ที่ซองหรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต หรือกล่องหรือกระดำษหุ้มห่อซองหรือ
ภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต โดยที่บริเวณทัง้ สองด้ำนที่มีพืน้ ที่ขนำดกลำงของซองหรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต ทัง้ นี้
ต้องมีพืน้ ที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของแต่ละด้ำน ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ที่ต้องแสดงบริเวณด้ำนข้ำงซองหรือภำชนะบรรจุ บุ หรี่ซิกำแรต ที่มีพืน้ ที่ด้ำนที่มำกที่สุดระหว่ำง 4250 ตำรำงเซนติเมตร ให้พิมพ์เป็นอักษรไทยด้วยหมึกสีดำบนพืน้ สีเหลือง ขนำดโดยประมำณ 2 x 5.2 เซนติเมตร

ส่วนที่ 3 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์บำรำกู่
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่อง กำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำเป็นสินค้ำที่ต้องห้ำมในกำรนำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2557
2. คำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู ้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ำมขำยหรือห้ำมให้บริกำรสินค้ำ “บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ ำ
หรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ หรือตัวยำบำรำกู่ นำ้ ยำสำหรับเติมบำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ”
“บำรำกู่ ” หมำยควำมว่ ำ หม้ อ สู บ ยำสู บ แบบอำหรั บ หรื อ ลั ก ษณะอื่ น ที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กั น อุ ปกรณ์ ห รื อ
ส่วนประกอบไม่ว่ำจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใดที่ใช้ เป็นอุ ปกรณ์สำหรับสูบควันผ่ำนนำ้ ซึ่ งเกิดจำกกำรเผำไหม้หรือกำรใช้
ควำมร้อนผ่ำนพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สำร สำรสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่ำจะมียำสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็
ตำม ตำมพิกัดอัตรำศุลกำกรประเภทย่อย 9614.00.90 และให้หมำยควำมรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สำร
สำรสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้ เป็นแหล่งกำเนิดควันสำหรับอุ ปกรณ์ดังกล่ำว ซึ่ งมีส่วนผสมของยำสูบตำมรำยกำรใน
พิกัดอัตรำศุลกำกรประเภทย่อย 2403.11.00
“บำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ อุ ปกรณ์ท่ีใช้ พลังงำนไฟฟ้ ำที่ทำให้เกิดละอองไอนำ้ ในลักษณะ
คล้ำยควันบุ หรี่ไม่ว่ำจะกระทำขึน้ ด้วยวัตถุใด ซึ่ งใช้ สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับกำรสูบบุ หรี่ ตำมพิกัดอัตรำศุลกำกร
ประเภทย่อย 9543.70.90
ประกำศฉบับ นี้มีผลบังคับ ใช้ โดยออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักรซึ่ งสินค้ำ พ.ศ. 2522 โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำเป็นสินค้ำที่
ต้องห้ำมในกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อป้ องกันมิให้มีกำรนำสินค้ำดังกล่ำวไปใช้ อันก่อให้เกิดปั ญหำทำงด้ำน
สุขภำพสุขอนำมั ย สังคม ควำมมั่นคงของประเทศ และควำมสงบเรี ยบร้อ ยและศี ลธรรมอั นดี ของประชำชน โดย
กำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำเป็นสินค้ำห้ำมนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้สำร สำรสกัด หรือสิ่งอื่น
ใด ที่ใช้ เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอนำ้ เพื่อกำรสูบแบบบำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ซึ่ งนำเข้ำมำ
พร้อมสินค้ำตำมวรรคหนึ่งเพื่อใช้ ร่วมกัน เป็นสินค้ำห้ำมนำ เข้ำมำในรำชอำณำจักร มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วันที่ 27
ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
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ผู ้ฝ่ำฝื นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่ำของสินค้ำที่ส่งออกหรือนำเข้ำ หรือทัง้ จำ
ทัง้ ปรับ กับให้ริบสินค้ำรวมทัง้ สิ่งที่ใช้ บรรจุ และพำหนะใดๆ ที่ใช้ ในกำรบรรทุกสินค้ำซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับควำมผิดรวมทัง้
พำหนะที่ใช้ ลำกจู งพำหนะบรรทุกสินค้ำนัน้ เสีย
จำกกำรที่บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ หรือตัวยำบำรำกู่ เป็นที่แพร่หลำยและนิยมกันเป็นอย่ำงมำก
ในกลุ่มผู ้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ ่น และมีกำรโฆษณำว่ำมีกลิ่นหอม ทำมำจำกผลไม้แห้งไม่มีพิษภัยเป็นสมุ นไพร
ไม่มีนิโคตินเหมือนบุ หรี่ทำให้สูบแล้วไม่ติด และยังมีควำมเชื่ อว่ำสำมำรถช่ วยให้เลิกบุ หรี่ได้ง่ำยขึ้น หำซื ้อได้ง่ำยตำม
ตลำดนัดและทำงอินเทอร์เน็ต อีกทัง้ มีกำรให้บริกำรสินค้ำดังกล่ำวตำมสถำนบันเทิงต่ำงๆ ซึ่ งจำกกำรทดสอบของ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พบ
สำรเคมีท่เี ป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหลำยชนิด เช่ น โพรพิลีน ไกลคอล (propylene glycol) เมนทอล (menthol) ไซ
โคลเฮกซำนอล (cyclohexanol) ไตรอะซิ ติ น (triacetin) อนุ พั น ธ์ ข องเบนซี น (benzene derivatives) ตะกั่ ว
(lead) นอกจำกนี้ ยั ง พบโลหะหนั ก ที่ เ ป็ นสำรก่ อ มะเร็ ง ได้ แ ก่ โครเมี ย ม (chromium) สำรหนู (arsenic) และ
แคดเมียม (cadmium) และยังพบว่ำกำรสูบอุ ปกรณ์ดังกล่ำวอำจทำให้ผู้สูบเกิดโรคต่ำงๆ หรือเป็นสำเหตุของกำร
แพร่กระจำยโรคติดต่อหลำยชนิด เช่ น วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และมีโอกำส
ติดโรคร้ำยแรงในช่ องปำก เนื่องจำกพฤติกรรมกำรสูบมักจะเป็นกำรผลัดเปลี่ยนและหมุ นเวียนกับผู ้เข้ำร่วมสูบภำยใน
กลุ่ม
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู ้บริโภค จึงได้มีมติคำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู ้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ำม
ขำยหรือห้ำมให้บริกำรสินค้ำ “บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ หรือตัวยำบำรำกู่ นำ้ ยำสำหรับเติมบำรำกู่
ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไ ฟฟ้ ำ” โดยอำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญั ติคุ้มครองผู ้บริ โภค พ.ศ.
2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2556 และมำตรำ 38 แห่ ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรคุ้มครองผู ้บริโภคจึงมีคำสั่งและมีผล
บังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
- ห้ำมขำยสินค้ำบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ หรือตัวยำบำรำกู่ นำ้ ยำสำหรับเติมบำรำกู่ไฟฟ้ ำ
หรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงกำรให้เช่ ำ ให้เช่ ำซื ้อ หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงิน
หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนกำรเสนอหรือกำรชักชวนเพื่อกำรดังกล่ำว
- ห้ำมให้บริกำรสินค้ำบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ หรือตัวยำบำรำกู่ นำ้ ยำสำหรับเติมบำรำกู่
ไฟฟ้ ำหรือบุ หรี่ไฟฟ้ ำ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงกำรรับจัดทำกำรงำน กำรให้สิทธิใดๆ หรือกำรให้ใช้ หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
หรือกิจกำรใด ๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ผู ้ฝ่ำฝื นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ส่วนผู ้ท่ีผลิต
เพื่อขำย นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อขำยจะได้รับโทษเพิ่มอีก 1 เท่ำ คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1
ล้ำนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
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ส่วนที่ 4 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยมำตรกำรทำงภำษี 14,15
4.1 พระรำชบัญญัติภำษี สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 14
ภำษี ย ำสู บ จั ด เป็ นภำษี ส รรพสำมิ ต (excise tax) ซึ่ ง ภำษี ส รรพสำมิ ต จะจั ด เก็ บ จำกสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่
ฟุ ่ มเฟื อย หรือได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจำกกิจกำรของรัฐ และภำษี สรรพสำมิตยำสูบมีลักษณะเป็นภำษี บำป (sin
tax) คือ ภำษี ท่ีจัดเก็บจำกสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพหรือศี ลธรรม (demerit
goods) ผู ้บริโภคสำมำรถงดเว้นกำรบริโภคสินค้ำกลุ่มนีไ้ ด้
กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยรำคำและภำษี ยำสูบ ถือเป็นมำตรกำรหนึ่งที่ใช้ ในควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
โดยกำรจัดเก็บภำษี ยำสูบตำมพระรำชบัญญัติภำษี สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 เป็นกำรจัดเก็บภำษี แบบระบบผสม ทัง้ ใน
อัตรำตำมมู ลค่ำเพื่อสะท้อนถึงควำมฟุ ่ มเฟื อย และอัตรำตำมปริมำณ เพื่อสะท้อนถึงหลักคุณภำพ จำกเดิมที่จัดเก็บ
ภำษี ตำมมู ลค่ำหรือตำมปริมำณที่ให้ภำระภำษี สูงกว่ำส่งผลให้รำคำขำยปลีกบุ หรี่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชดั
โดยกำรเก็บภำษี บุหรี่ซิกำแรต ตำมกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตรำภำษี สรรพสำมิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติภำษี สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ในช่ วงที่ 1 (วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่
30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เป็นกำรจัดเก็บภำษี ตำมมู ลค่ำใน 2 อัตรำที่แตกต่ำงกัน ระหว่ำงบุ หรี่ท่ีมีรำคำขำยปลีกไม่
เกิน 60 บำทต่อซอง และเกิน 60 บำทต่อซอง เป็นเวลำ 2 ปี ในอัตรำร้อยละ 20 และ 40 ของมู ลค่ำ ตำมลำดับ
เพื่อให้เวลำในกำรปรับตัวของอุ ตสำหกรรมบุ หรี่ หลังจำกนัน้ ในช่ วงที่ 2 (ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562) จะจัดเก็บ
ภำษี ตำมมู ลค่ำในอัตรำเท่ำกัน ในอัตรำร้อยละ 40 ของมู ลค่ำ ซึ่ งจะช่ วยลดปั ญหำกำรบริโภคบุ หรี่รำคำถูก รวมถึง
กำรกำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต ได้มีกำรขยำยฐำนภำษียำสูบให้ครอบคลุมถึงยำเส้นทุกประเภท
4.2 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 15
กองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ (สสส.) เป็ นหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นรำชกำรหรื อ
รัฐวิสำหกิจ จัดตัง้ ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุ ข ภำพ พ.ศ. 2544 โดยมี ห น้ ำ ที่ ริ เ ริ่ ม ผลั ก ดั น กระตุ้ น สนั บ สนุ น และ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังคม ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ โดยได้รับงบประมำณในกำรดำเนินงำนจำกเงินภำษี สรรพสำมิตหรือ
เงินภำษี จำกบุ หรี่และสุรำร้อยละ 2 ต่อปี
สสส. มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ใ นกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม
สุขภำพ ทัง้ นีร้ วมถึงกำรลด ละ เลิก กำรสูบบุ หรี่และกำรดื่มสุรำ อีกทัง้ ยังมี
บทบำทในกำรสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมทำงำนร่วมกันในกำรส่งเสริม
สุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ได้สร้ำงกลุ่มพันธมิตรที่สำคัญใน
กำรผลั ก ดันให้ เกิ ดกฎหมำยควบคุ มกำรบริโ ภคยำสูบในหน่ วยงำนภำครั ฐ
ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และภำคประชำชน ได้แก่ สถำบันสุขภำพไทย (สสท.) และมู ลนิธิส่งเสริม
กำรไม่สูบบุ หรี่
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ส่ว นที่ 5 กฎหมำยเกี่ย วกับ กำรควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย ำสูบ ด้ว ยมำตรกำรควบคุม ทำง
สื่อโทรทัศน์6-18
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภำพยนตร์ พ.ศ. 2552 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 และ
มำตรำ 26 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรตรวจ
พิจำรณำภำพยนตร์โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นผู ้พิจำรณำ ในกรณีบุหรี่ พิจำรณำ
จำกลักษณะของกำรปรำกฏตัวใน 3 ลักษณะ คือ กำรใช้ บุหรี่หรือสำรชนิดต่ำงๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกับบุ หรี่ กำรทำให้
เห็นหรือเข้ำใจหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกำรใช้ บุหรี่ และกำรแสดงให้เห็นสัญลักษณ์หรือภำพตัวแทนของกำรใช้
บุ หรี่ และพิจำรณำระดับควำมรุ นแรงของภำพที่ปรำกฏจำก 5 ประเด็นประกอบกัน ได้แก่ บริบทของเรื่อง ควำมถี่
ระยะเวลำ เป้ ำหมำยของภำพบุ หรี่ และตัวแสดงที่ทำให้ปรำกฏ(18) โดยสรุ ปดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 กำรจัดระดับ ควำมเหมำะสมของภำพยนตร์กับ กำรแสดงผลิต ภัณฑ์บุ หรี่17,18

ประเภทกลุ่มภำพยนตร์
กลุ่มภำพยนตร์ในระดับทุกวัย
กลุ่ม 13 ปี ขึน้ ไป

กำรแสดงผลิตภัณฑ์บุหรี่
ไม่สำมำรถปรำกฏภำพของบุ หรี่
สำมำรถปรำกฏภำพบุ หรี่ ไ ด้ ใ นระดั บ น้ อ ย โดยจะต้ อ งพิ จ ำรณำจำก
บริ บ ทของเรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ำมำรถเลี่ ย งได้ ภำพบุ หรี่ ป รำกฏได้ ใ นจ ำนวน
ควำมถี่น้อยมำก และกำรปรำกฏภำพนัน้ ต้องนำเสนอให้เห็นผลหรือโทษ
จำกกำรสู บ บุ หรี่ ท่ี ชัด เจน โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นกำรชี้ น ำ ชัก จู ง หรื อ สร้ ำ ง
ค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุ หรี่

กลุ่ม 15 ปี ขึน้ ไป

สำมำรถปรำกฏภำพบุ หรี่ได้ในระดับปำนกลำงโดยจะต้องพิจำรณำจำก
บริบทของเรื่องที่ไม่สำมำรถเลี่ยงได้ และกำรปรำกฏภำพนัน้ ควรนำเสนอ
ให้เห็นผลหรือโทษจำกกำรสูบบุ หรี่ท่ีชดั เจน ไม่เป็นเนือ้ หำหลักของเรื่อง
บุ คคลที่ปรำกฏในภำพกับบุ หรี่อำจเป็นตัวเอกของเรื่องโดยต้องไม่เป็น
กำรชีน้ ำ ชักจู ง หรือสร้ำงค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุ หรี่
สำมำรถปรำกฏภำพบุ หรี่ ไ ด้ ใ นระดั บ มำกแต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ นกำรชี้ น ำ
ชักจู ง หรือสร้ำงค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุ หรี่

กลุ่ม 18 ปี ขึน้ ไป และ
กลุ่ม 20 ปี ขึน้ ไป
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บทที่ 10
Appendix 1
กำรกระตุ้นให้อยำกเลิกบุ หรี่ กำรให้คำแนะนำ และกำรส่งไปยัง
สถำนบริกำร

Appendix 2
กำรประเมินควำมรุ นแรงในกำรเสพติดสำรนิโคติน (Nicotine dependence) และกำรให้คำปรึกษำสำหรับผู ้ท่กี ำลังเลิกสูบบุ หรี่ พร้อมทัง้
พิจำรณำเลือกแนะนำยำให้กับผู ้ป่วย

วรรษชล หลิมไชยกุล
ศุภรัตน์ สนิทอินทร์
ภัณฑิรำ ปริญญำรักษ์
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Appendix 1
กำรกระตุ้นให้อยำกเลิกบุ หรี่ กำรให้คำแนะน ำ และกำรส่งไปยังสถำนบริก ำร
ตัวอย่ำงที่ 1

วัยรุ น่ หญิง อำยุ 18 ปี สูบบุ หรี่มำเป็นเวลำ 3 ปี เนื่องจำกเพื่อนในกลุ่มชักชวนให้สูบบุ หรี่

เพื่อคลำยเครียด ช่ วงพักกลำงวันมักจะรวมกลุ่มกันสูบบุ หรี่ในห้องนำ้ ของโรงเรียน ช่ วงแรกก็สูบบุ หรี่
เพรำะเพื่อนแนะนำและรู้สึกว่ำมันช่ วยคลำยเครียดได้จริง แต่เมื่อนำนเข้ำก็เสพติดกำรสูบบุ หรี่ เครียด
หรือไม่เครียดก็สูบบุ หรี่ ยิ่งเห็นเพื่อนสูบบุ หรี่ก็ยิ่งอยำกสูบบุ หรี่มำกขึน้ เคยคิดอยำกเลิกบุ หรี่ แต่พอเห็น
เพื่อนสูบบุ หรี่ก็ทำให้ตัวเองอยำกสูบอีกจึงไม่สำมำรถเลิกบุ หรี่ได้ จึงมำปรึกษำท่ำน จงประเมินระยะของ
กำรเลิกบุ หรี่ของวัยรุ ่นรำยนี้ และให้คำปรึกษำเพื่อกระตุ้นไปสู่กำรเลิกบุ หรี่
แนวทำงกำรบำบัดโรคติดบุ หรี่ สำหรับผู ้ท่ปี ระสงค์จะเลิกบุ หรี่:

แนวทำง 5A

A1-Ask

ถำมประวัติกำรสูบบุ หรี่:

วัยรุ ่นรำยนีย้ ังสูบบุ หรี่อยู ่

A2-Advise แนะนำให้เลิกบุ หรี่โดยเด็ดขำด
A3-Assess ประเมินควำมรุ นแรงและควำมประสงค์ในกำรเลิกบุ หรี่
จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำวัยรุ ่นรำยนี้เคยคิดจะเลิกบุ หรี่ แต่ยังไม่เคยพยำยำมเลิกด้วยตัวเองเลยสักครัง้ เมื่อ
ประเมินควำมตัง้ ใจในกำรเลิกสูบตำม Transtheoretical Model (TTM) พบว่ำอยู ่ในระยะลังเล (Contemplation)
คือ คิดจะเลิกสูบบุ หรี่ แต่ยังไม่มีแผนชัดเจน อำจเนื่องมำจำกไม่มีแรงกระตุ้น และไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของกำร
เลิกบุ หรี่ ดังนัน้ กำรกระตุ้นให้เลิกบุ หรี่ กำรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรเลิกบุ หรี่ กำรให้คำแนะนำและให้กำลังใจ
ในกำรเลิกบุ หรี่จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้วัยรุ ่นรำยนีอ้ ยู ่ในระยะพร้อม (Preparation) ที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรเลิกบุ หรี่
และลงมื อ (Action) เลิ ก สู บ บุ หรี่ ต ำม TTM ต่ อ ไป ซึ่ งกำรเลิ ก บุ หรี่ นั ้น ถื อ เป็ นเรื่ อ งท้ ำ ทำย หำกตั ้ง ใจเลิ ก
กำหนดเป้ ำ หมำยที่ แ น่ ชัด มี แ ผนกำรเลิ ก ที่ ร อบคอบ มีควำมเชื่ อมั่น มีควำมมั่นใจในตนเอง ก็สำมำรถจะทำ

เรื่องยำกและท้ำทำยได้
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A4-Assist ช่ วยเหลือ บำบัดรักษำ
กำรให้เหตุผลในกำรกระตุ้นให้เลิกบุ หรี่ มีดังนี้
กำรเลิกบุ หรี่ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป
1. ชี วิต มีพ ลัง มำกขึน้ กำรเลิก บุ หรี่ท ำให้มีแ รงที่จ ะออกก ำลัง กำย (ปอดแข็ง แรง) ลดควำมเสี่ย งต่อ
โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่ งพอง คุณจะมีสุขภำพดี และมีอำยุ ยืนยำว
2. ภำพลัก ษณ์ดีขึ้น กำรเลิก สูบ บุ หรี่ท ำให้ผ ิว หนัง ได้รับ ออกซิ เ จนเต็ม ที่ ผิว หนัง ไม่เ หี่ย วย่น ก่อ นวัย

ครำบสีเหลืองที่ฟันและนิว้ มือลดลง
3. กำรเงิน ดีขึ้น กำรเลิก บุ หรี่ (วัน ละ 1 ซอง) คือ กำรมีร ำยได้ห รือ มีเ งิน เหลื อ เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก วั น ทุก
เดือน ตลอดปี เก็บได้มำกกว่ำ 20,000 บำท เพื่อกำรใช้ จ่ำยที่จำเป็น
4. หยุ ดท ำร้ำ ยคนใกล้ชิ ด ควัน บุ หรี่ ท ำร้ ำ ยคนใกล้ชิ ด โดยเฉพำะบุ คคลในครอบครั ว ที่ คุ ณ รั ก เช่ น
บิดำ มำรดำ ทุกคนที่ได้รับควันบุ หรี่จะได้รับสำรพิษร้ำยแรงเหมือนเป็นผู ้สูบเอง

หนทำงสู่ควำมสำเร็จในกำรเลิกบุ หรี่
5 ขัน้ ตอน ต่อไปนี้ เป็นแนวทำงช่ วยให้คุณเลิกบุ หรี่ได้ และมีโอกำสประสบควำมสำเร็จได้อย่ำงมำก

ขัน้ ที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับวันเลิกบุ หรี่ (วันเลิกบุ หรี่เด็ดขำด)
ขัน้ ที่ 2 สร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ว่ำคุณทำได้ พิชิตได้ เมื่อมัน่ ใจ
ขัน้ ที่ 3 เรียนรู -้ ลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อ เอำชนะอำกำรถอนนิโคติน
ขัน้ ที่ 4 กำลังใจเป็นสิง่ สำคัญ หำกำลังใจจำกคนใกล้ตัว
ขัน้ ที่ 5 เตรียมวิธีกำรป้ องกันกำรสูบซ้ ำ
ขัน้ ที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับวันเลิกบุ หรี่
เลือกวันสำคัญของชีวิตที่คุณต้องกำรเลิกบุ หรี่อย่ำงแน่นอน
เขียนวันเลิกบุ หรี่ไว้ในปฏิทิน
ไม่อนุญำตให้ใครสูบบุ หรี่ในบ้ำนของคุณ/หลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มหรือพบปะกับผู ้ท่ีสูบบุ หรี่
ทบทวนว่ำอะไรคืออุ ปสรรคในกำรเลิกบุ หรี่ของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นเลิกบุ หรี่แล้ว ไม่แม้แต่ท่จี ะกลับไปสูบ สูด หรือ เคีย้ ว บุ หรี่อีก
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หนึ่งสัปดำห์ ก่อนวันเลิก บุ หรี่
ทิง้ ที่เขี่ยบุ หรี่และอุ ปกรณ์ทุกชนิดในกำรสูบบุ หรี่
เตรียมหำผลไม้ท่มี ีรสเปรีย้ วไว้รับประทำนแทนกำรสูบบุ หรี่
เริ่มทำกิจกรรมยำมว่ำง เช่ น ทำสวน ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬำ
บอกคนในครอบครัว เพื่อนบ้ำน และเพื่อนรอบข้ำงว่ำ คุณกำลังตัง้ ใจเลิกบุ หรี่
หนึ่งวัน ก่อนเลิกบุ หรี่
ทิง้ ที่เขี่ยบุ หรี่และอุ ปกรณ์ท่ใี ช้ ในกำรสูบบุ หรี่

หำของขบเคีย้ ว และผลไม้รสเปรีย้ วมำติดตัวไว้

ขัน้ ที่ 2 สร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ว่ำคุณทำได้
ภำวะขำดนิโคติน เกิดขึน้ ในสัปดำห์แรกและคงอยู ใ่ นระยะสัน้ สำมำรถเผชิญได้หลำกหลำยวิธี
เคล็ดลับที่ช่วยให้เลิกบุ หรี่ได้ ได้แก่ เลือกเวลำและสถำนที่ท่ีจะเลิกบุ หรี่ แล้ว ทดลองเลิกบุ หรี่ด้วยตนเอง ดังนี้
หลั ง อำหำรอย่ ำงน้ อ ย 1 มื ้อ ในแต่ ล ะวั น ลุ ก จำกโต๊ ะอำหำรทั นที เพื่ อ ไปท ำกิ จ กรรมอื่ นๆ เช่ น เดิ น เล่ น แปรงฟั น

โทรศัพท์
วันต่อมำ เลือกเวลำหรือสถำนที่อื่นเพิ่มขึน้ แล้วทดลองทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อกำรเลิกสูบบุ หรี่ในช่ วงเวลำนัน้
เมื่อทดลองทำเป็นเวลำ 3-5 วัน จะช่ วยให้เกิดควำมมัน่ ใจมำกขึน้ เมื่อถึงวันที่คุณกำหนดว่ำจะเลิกบุ หรี่ คุณจะคำดได้ว่ำ
จะต้องทำอย่ำงไร จึงจะไม่แตะต้องบุ หรี่อย่ำงเด็ดขำด
เพื่อให้คุณพร้อมที่จะเลิกบุ หรี่ได้จริง ต้องฝึ กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่ น
เบี่ ย งเบนควำมสนใจจำกบุ หรี่ โดยหำงำนทำไม่ ป ล่ อ ยให้ ว่ ำง พู ดคุ ย กั บ เพื่ อ น ออกกำลังกำย
หลังตื่นนอนลุกขึน้ แปรงฟั นทันที อำบนำ้ ออกไปเดินดูต้นไม้ ออกกำลังกำย
เมื่อเกิดควำมเครียด ให้หยุ ดพัก หำกิจกรรมอื่นทำ เช่ น ออกกำลังกำย อ่ำนหนังสือ อำบนำ้
ดื่มนำ้ ให้มำก และรับประทำนผลไม้รสเปรีย้ ว เคีย้ วถัว่ เมล็ดแห้ง อมลูกอมที่รสไม่หวำน
เปลี่ยนมำทำกิจกรรมที่ทำให้มือและปำกไม่ว่ำง เช่ น ทำงำนฝี มือ อมมะนำว แปรงฟั น ดื่มนำ้ อมลูกอม
หลังเวลำอำหำร ให้แปรงฟั น เดินเล่น ล้ำงจำน
สองสัปดำห์หลังวันเลิกบุ หรีห่ ยุ ดดืม่ เหล้ำ เบียร์ ไม่ไปในทีท่ เ่ี คยสูบบุ หรี่ และไม่พบกับผู ท้ ส่ี บู บุ หรี่

107

ขัน้ ที่ 3 เรียนรู -้ ลองทำกิจกรรมใหม่เพื่อเอำชนะอำกำรถอนนิโคติน
อำกำรถอนนิโคติน เป็นอำกำรทำงกำยและจิตใจที่พบในผู ้ท่ีพยำยำมเลิกบุ หรี่ มักเป็นรุ นแรงในช่ วง 3-5 วัน
หลั งกำรหยุ ดสู บ แต่อ ำกำรเหล่ ำนี้จะเกิ ดขึ้นเพี ยงช่ วงระยะสั น้ ๆ เท่ำนัน้ เมื่ อเวลำผ่ ำนไป อำกำรจะดี ขึ้นจนหำยไป
อำกำรที่อำจพบ ได้แก่ รู้สึกอยำกบุ หรี่อย่ำงรุ นแรง หงุ ดหงิด โกรธง่ำย เครียด เศร้ำหดหู่ ปวดมึนศี รษะ นอนไม่หลับ
เป็นต้น
มีิวิธีจำนวนมำกที่จะเผชิ ญและต่อสู้กับอำกำรถอนนิโคติน ให้เลือกวิธีแก้ไขที่เหมำะกับตนเอง ซึ่ งสำมำรถ
ทดลองได้หลำยวิธีพร้อมๆ กัน โดยเรียนรู้-ลองทำกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่

1. ทำกิจกรรมอย่ำงอื่นแทนเมื่อรู้สึกอยำกสูบบุ หรี่ อย่ำให้มือว่ำง
2. อมนำ้ ไว้ในปำกสักครู่แล้วจึงกลืนอย่ำงช้ ำ ๆ ดื่มนำ้ เปล่ำมำก ๆ
3. อมมะนำวที่หนั่ ชิน้ เล็ก ๆ ทัง้ เปลือกนำน 3-5 นำที จำกนัน้ เคีย้ วแล้วค่อย ๆ กลืน
4. เดินเล่น ทำงำนบ้ำน ออกกำลังกำยเบำ ๆ เขียนบันทึก
5. งดกำรดื่มชำ กำแฟ และเครื่องดื่มที่มีคำเฟอีน
6. รับประทำนผักและผลไม้ให้มำก เลือกรับประทำนอำหำรไขมันน้อย แคลอรีตำ่
7. ทำสมำธิ หำยใจเข้ำออกลึก ๆ
8. พู ดคุยเพื่อระบำยควำมหงุ ดหงิด
9. ขอกำลังใจจำกผู ้ใกล้ชิด

ขัน้ ที่ 4 กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
เริ่มต้น คุณต้องประกำศเจตนำ “เลิกบุ หรี่” ให้ผู้ใกล้ชิดทรำบและขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วย เมือ่ ลงมือเลิกบุ หรี่
ควรให้คนใกล้ชิดรู้วิธีช่วยเหลือคุณได้ ดังนี้
แจ้งกำหนด “วันเลิกบุ หรี่” ให้ทรำบ และจดไว้ในปฏิทินให้คนใกล้ชิดเห็นได้ชดั เจน

ให้ควำมรู้คนใกล้ชิดเกี่ยวกับโรคติดบุ หรี่ ขัน้ ตอนวิธีกำรในกำรเลิกบุ หรี่
บอกคนใกล้ชิดว่ำคุณจะต้องสู้กับอำกำรถอนนิโคตินในช่ วง 1-2 สัปดำห์ หลัง “วันเลิกบุ หรี่”
ขอให้คนใกล้ชิดเป็นพยำนในควำมตัง้ ใจเลิกบุ หรี่และให้กำลังใจ
พู ดคุย ขอคำปรึกษำในกำรเลิกบุ หรี่ จำกบุ คคลำกรทำงกำรแพทย์เช่ น แพทย์ พยำบำลผู ้ให้คำปรึกษำ ทันต
แพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยำ เป็นต้น
เข้ำกลุ่ม เพื่อขอคำแนะนำและให้กำลังใจซึ่ งกันและกันกับกลุ่มที่ต้องกำรเลิกบุ หรี่หรือโทรขอคำปรึกษำเลิกบุ หรี่

ทำงโทรศัพท์ท่ี 1600 ฟรีทุกเครือข่ำย
อำจจะมีกำรใช้ ยำเลิกบุ หรี่ ร่วมด้วย เช่ น นิโคตินทดแทน โดยควรอยู ่ภำยใต้คำแนะนำของแพทย์ เภสัชกร
หรือร้ำนเภสัชอำสำพำเลิกบุ หรี่
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ขัน้ ที่ 5

เตรียมวิธีกำรป้ องกันกำรสูบซ้ ำ

กำรเลิกบุ หรี่ต้องผ่ำนเวลำสำคัญคือ สองสัปดำห์แรกหลังวันเลิกบุ หรี่ เพรำะต้องเผชิญกับควำมอยำกบุ หรี่ คือ
กำรที่ร่ำงกำยต้องต่อสู้กับอำกำรขำดนิโคติน โดยวิธีท่จี ะช่ วยให้คุณผ่ำนพ้นสองสัปดำห์แรกหลังวันเลิกบุ หรี่ ได้แก่


หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่จี ะทำให้คุณกลับไปสูบซ้ ำได้อีก



หลีกเลี่ยงกำรพบปะผู ้ท่ีสูบบุ หรี่ งดไปสถำนที่ท่ีมีผู้สูบบุ หรี่ ยืนยันไม่สูบ ไม่รับบุ หรี่ ไม่สูบซ้ ำแม้แต่มวนเดียว



เขียนข้อดีของกำรเลิกบุ หรี่ไว้ในที่คุณเห็นได้ชดั เจน



งดดื่มสุรำ เพรำะสุรำจะทำให้โอกำสในกำรเลิกบุ หรี่ได้สำเร็จของคุณลดลง



หำเพื่อนคู่คิด ขอกำลังใจจำกผู ้เป็นที่รัก ระบำยควำมรู้สึกไม่สุขสบำยให้ผู้ใกล้ชิดฟั ง



เรียนรู้วิธีกำรผ่อนคลำยควำมเครียด ควำมหงุ ดหงิด หรืออำรมณ์เศร้ำ ด้วยกำรออกกำลังกำย เดินเล่น จัด
บ้ำนให้ปลอดบุ หรี่ ใช้ เวลำพักผ่อนกับเพื่อนที่ไม่สูบบุ หรี่



ใส่ใจสุขภำพด้วยกำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ ดื่มนำ้ รับประทำนผักและผลไม้
สิง่ สุดท้ำยทีค่ วรรู้ คือ ผู ท้ เ่ี ลิกบุ หรีไ่ ด้อำจจะมีโอกำสกลับไปสูบซ้ ำภำยใน 3 เดือนแรกของกำรเลิกบุ หรี่ ถ้ำเผลอกลับไป

สูบซ้ ำแล้ว อย่ำสิน้ หวัง มันไม่ใช่ ควำมผิด คุณเริม่ ต้นใหม่ได้เสมอ ให้ระลึกไว้เสมอว่ำผู ท้ ่เี ลิกบุ หรีไ่ ด้อำจต้องพยำยำมหลำย

ครัง้ กว่ำจะประสบควำมสำเร็จ ดังนัน้ จึงมี 4 วิธีท่ตี ้องทำถ้ำใจอ่อนหรือกลับไปสูบซ้ ำ


ยำ้ เตือนตนเอง “ครัง้ นีเ้ พรำะใจอ่อนครัง้ ต่อไปจะไม่มี เพรำะเรียนรู้เลือกวิธีใหม่ ต้องทำได้แน่ๆ”



เร่งรัดเรียนรู้ “ค้นหำสำเหตุ ปั จจัยที่ทำให้ใจอ่อน เตรียมเลือกวิธีแก้ไขสถำนกำรณ์ใหม่”



สู้ด้วยวิธีใหม่ “อย่ำใช้ วิธีเดิม เพิ่มควำมเชื่อมัน่ ด้วยกำรทดลองวิธีใหม่ๆ”



ขอกำลังใจผู ้ใกล้ชิด “สูบซ้ ำ-ใจอ่อน ไม่ใช่ ควำมผิด ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่ำสำยเกินไป”

A5-Arrange ติดตำมอำกำร
นัดติดตำมผลกำรเลิกบุ หรี่โดยควรมีกำรติดตำมผลครัง้ แรกภำยใน 2 สัปดำห์ สำหรับผู ้ท่เี ลิกบุ หรี่ได้ควรทำดังนี้
แสดงควำมยินดีและชื่นชมที่เลิกบุ หรี่ได้สำเร็จ
เน้นกำรป้ องกันกำรกลับมำสูบใหม่ และควำมสำคัญของกำรไม่คิดลองสูบบุ หรี่อีก
ติดตำมผลของกำรเลิกบุ หรี่ต่อไป
ในรำยที่ยังเลิกไม่ได้หรือกลับมำสูบซ้ ำควรทำดังนี้
สร้ำงแรงจู งใจในกำรเลิกบุ หรี่ต่อไป
ทบทวนสถำนกำรณ์ หำสำเหตุท่ที ำให้กลับมำสูบซ้ ำ พยำยำมแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึน้ และหำหนทำงป้ องกัน
กำหนดวันเลิกบุ หรี่อีกครัง้ อำจพิจำรณำตัวช่ วยอื่นๆ เช่ น ยำช่ วยเลิกบุ หรี่หำกยังไม่เคยใช้ ยำมำก่อน
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Appendix 2
กำรประเมิน ควำมรุ น แรงกำรเสพติด สำรนิโ คติน (Nicotine dependence) และให้ค ำปรึกษำ
สำหรับผู ้ท่กี ำลังเลิกสูบบุ หรี่ พร้อมทัง้ พิจ ำรณำเลือกแนะนำยำให้กับผู ้ป่วย
ตัวอย่ำงที่ 1
สำวประเภทสองรำยหนึ่ง อำยุ 22 ปี สูบบุ หรี่มำเป็นเวลำ 4 ปี นำ้ หนัก 48 kg ส่วนสูง
172 cm รู้สึกไม่ค่อยมีแรง ป่ วยบ่อย เหนื่อยง่ำย หน้ำตำไม่ค่อยสดใส คนใกล้ตัวทักว่ำโทรมมำก ทำให้รู้สึก
ไม่ค่อยมัน่ ใจ เมื่อทรำบว่ำท่ำนเรียนสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพจึงมำปรึกษำ ในฐำนะที่ท่ำนเป็นรุ ่นน้องที่สนิท
กับสำวประเภทสองรำยนี้ จงประเมินควำมรุ นแรงของโรค ภำวะติดนิโคติน (Nicotine dependence) และ
ให้คำปรึกษำสำหรับผู ้ท่กี ำลังเลิกสูบบุ หรี่ พร้อมทัง้ พิจำรณำเลือกแนะนำยำให้กับผู ้ป่วย

ข้อมู ลเพิ่มเติม

เริ่ มสู บบุ หรี่ ตัง้ แต่อ ำยุ 18 ปี ขณะนัน้ นำ้ หนัก 60 kg อยำกใส่ ชุดผู ้หญิ งสวยๆ จึง ต้ องกำรที่ จะลด
นำ้ หนัก ได้รับคำแนะนำจำกรุ ่นพี่สำวประเภทสองด้วยกันว่ำสูบบุ หรี่แล้วจะทำให้นำ้ หนักตัวลดลงเร็ว จึงสูบบุ หรี่ตัง้ แต่
นัน้ เป็นต้ นมำ ช่ วง 2-3 เดือนแรกที่สูบบุ หรี่นำ้ หนักตัว ลดลงเร็วมำก ไม่ค่อ ยอยำกอำหำร ทำให้รู้สึกอยำกสูบบุ หรี่

เรื่อยๆ เพื่อควบคุมนำ้ หนัก
ปั จจุ บันสูบบุ หรี่วันละ 12 มวน สูบบุ หรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 30 นำที มักสูบบุ หรี่ช่วงเช้ ำมำกกว่ำช่ วงอื่นๆ
ของวัน คิดว่ำบุ หรี่มวนที่สูบตอนเช้ ำน่ำจะเลิกยำกที่สุด รู้สึกว่ำกำรห้ำมสูบบุ หรี่ในร้ำนอำหำรหรือที่สำธำรณะนัน้ ทำให้
ตัวเองลำบำก เมื่อเจ็บป่ วย เช่ น ไม่สบำย เป็นหวัดก็ยังสูบบุ หรี่อยู ่ ยังไม่เคยป่ วยถึงขัน้ นอนโรงพยำบำล แต่คิดว่ำถ้ำ
นอนโรงพยำบำล 2-3 วัน คงจะไม่สูบบุ หรี่ ไม่ดื่มสุรำ ไม่มีโรคประจำตัว
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แนวทำงกำรเลิกบุ หรี่
ตำมแนวทำงเวชปฏิ บัติ ส ำหรั บกำรบ ำบัด โรคเสพยำสูบในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (สำหรับ บุ คลำกรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุข) ได้กำรแนะนำกำรเลิกบุ หรี่ โดยใช้ มำตรกำร 5A ในกำรค้นหำผู ้เสพยำสูบและดำเนินกำร
บำบัดให้บุคคลเหล่ำนัน้ สำมำรถเลิกเสพได้สำเร็จ ประกอบด้วย
แผนภูมิ แสดงแนวทำงกำรบำบัดโรคเสพยำสูบ

กลับ ไปสูบ ซ้ ำ

ต้อง

สูบ

กำร

อยู่

เลิก

เคยสูบแต่เลิก

ไม่สูบเลย

ต้องกำรเลิก
เลิกได้

ไม่อ ยำกเลิก

A1 - Ask
A2 - Advise
A3 - Assess

ถำมประวัติกำรสูบบุ หรี่ : สำวประเภทสองรำยนี้ ยังสูบบุ หรี่อยู ่
แนะนำให้เลิกบุ หรี่โดยเด็ดขำด
ประเมินควำมรุ นแรงและควำมประสงค์ในกำรเลิก
บุ หรี่
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ประเมินควำมตัง้ ใจในกำรเลิกบุ หรี่โดยใช้ Transtheoretical Model (TTM)

ระยะ

รำยละเอียด

ไม่สนใจ (Precontemplation)
ลังเล (Contemplation)

ไม่สนใจจะเลิกบุ หรี่/ยำสูบใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ
คิดจะเลิกสูบบุ หรี่/ยำสูบ แต่ยังไม่มแี ผนชัดเจน

พร้อม(Preparation)

กำลังวำงแผนจะเลิกบุ หรี่/ยำสูบ ภำยใน 1 เดือนข้ำงหน้ำ

ลงมือ (Action)
คงสภำพ (Maintenance)

หรือกำลังเริม่ เข้ำสู่กระบวนกำรเลิกบุ หรี่
เลิกสูบบุ หรี่/ยำสูบ มำได้ไม่เกิน 6 เดือน
เลิกสูบบุ หรี่/ยำสูบ มำแล้วนำนกว่ำ 6 เดือน

เมื่ อ ประเมิ น ควำมตั ้ ง ใจในกำรเลิ ก บุ หรี่ ข องสำวประเภทสองรำยนี้ พบว่ ำ อยู ่ ใ นขั ้ น ลั ง เล
(Contemplation) คือ คิดจะเลิกบุ หรี่เนื่องจำกมีปัญหำสุขภำพ รู้สึกไม่ค่อยมีแรง ป่ วยบ่อย เหนื่อยง่ำย โทรม
แต่ ยั ง ไม่มีแผนชัดเจน ดั ง นั น้ สำวประเภทสองรำยนี้ควรได้ รับ กำรกระตุ้ นให้เ ลิ ก บุ หรี่ เ พื่ อ ให้ อ ยู ่ ใ นขั น้ พร้ อ ม
(Preparation) ที่จะเลิกบุ หรี่ และลงมือ (Action) เลิกบุ หรี่ต่อไป


ประเมินควำมรุ นแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินโดยใช้ Heaviness of Smoking Index (HSI) หรือ Fagerstrom
Test for Nicotine Dependence (FTND)
ค ำถำมที่ใช้

คะแนน

Heaviness of Smoking Index (HSI)
ท่ำนสูบ บุ หรี่/ ยำสูบ มวนแรกหลัง ตื่นนอนตอนเช้ ำนำนแค่ไหน?
ภำยใน 5นำทีหลัง ตื่น
6-30 นำทีหลังตื่น
>30 นำทีหลังตื่น
ปกติท่ำนสูบ บุ หรี่/ ยำสูบ วันละกี่ม วน?
มำกกว่ำ 30 มวนต่อวัน
21-30 มวนต่อวัน
11-20 มวนต่อวัน
กำรแปลผล

3
2
1
3
2
1

5-6 คะแนน = ติดนิโคติน
3-4 คะแนน = ติดนิโคตินปำนกลำง
0-2 คะแนน = ติดนิโคตินเล็กน้อย

เมื่อประเมินควำมรุ นแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินตำม HSI พบว่ำ


สูบบุ หรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้ ำภำยใน 30 นำทีหลังตื่น (2 คะแนน)



สูบบุ หรี่วันละ 12 มวน (1 คะแนน)

คะแนนรวมเท่ำกับ 3 คะแนนจัดเป็น

ติดนิโคตินปำนกลำง
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แบบทดสอบกำรติดบุ หรี่ (แบบทดสอบฟำเกอร์สตอมเพื่อ วัดระดับกำรติดสำรนิโคติน)
(Fagerstrom Test for Nicotine Dependence)
คำถำม
1. หลังตื่นนอนเช้าคุณสูบบุหรีม่ วนแรกเมือ่ ไหร่

คำตอบ
ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน

ระดับคะแนน
3

6-30 นาที หลังตื่นนอน

2

31-60 นาที หลังตื่นนอน

1

มากกว่า 60 นาที หลังตื่นนอน

0

2. คุณรูส้ กึ ลาบากหรือยุ่งยากไหมทีต่ อ้ งอยู่ในเขต “ปลอดบุหรี”่
เช่นโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร

รูส้ กึ ลาบาก

1

ไม่รสู้ กึ ลาบาก

0

3. บุหรีม่ วนใดทีค่ ุณไม่อยากเลิกมากทีส่ ุด

มวนแรกตอนเช้า
มวนอื่นๆ
มากกว่า 31 มวน

1
0
3

21-30 มวน

2

11-20 มวน

1

10 หรือน้อยกว่า

0

5. คุณสูบบุหรีจ่ ดั ในชัวโมงแรกหลั
่
งตืน่ นอน (สูบมากกว่าใน
ช่วงเวลาอื่นของวัน)

ใช่

1

ไม่ใช่

0

6. คุณยังต้องสูบบุหรีแ่ ม้จะเจ็บป่ วยนอนพักตลอดใน
โรงพยาบาล

ใช่

1

ไม่ใช่

0

4. คุณสูบบุหรีว่ นั ละกีม่ วน

คะแนนที่ประเมิน ได้

10

รวมคะแนน

การประเมิ นผล
คะแนนของคุณเท่ากับ

0-3 คะแนน

แสดงว่าเป็ นผูไ้ ม่ตดิ นิโคติน

คะแนนของคุณเท่ากับ

4-5 คะแนน

แสดงว่าเป็ นผูต้ ดิ นิโคตินระดับปานกลาง

คะแนนของคุณเท่ากับ

6-7 คะแนน

แสดงว่าเป็ นผูต้ ดิ นิโคตินระดับปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็ นการติด
นิโคตินระดับสูง

คะแนนของคุณเท่ากับ

8-9 คะแนน

แสดงว่าเป็ นผูต้ ดิ นิโคตินระดับสูงมาก

คะแนนของคุณเท่ากับ

10 คะแนน

แสดงว่าเป็ นผูต้ ดิ นิโคตินระดับทีส่ งู สุด
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เมื่อประเมินควำมรุ นแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินตำม FTND พบว่ำ


สูบบุ หรี่วันละ 12 มวน (1 คะแนน)



หลังตื่นนอนตอนเช้ ำสูบบุ หรี่มวนแรกภำยใน 30 นำทีหลังตื่นนอน (2 คะแนน)



มักสูบบุ หรี่ช่วงเช้ ำมำกกว่ำช่ วงอื่นๆของวัน (1 คะแนน)



บุ หรี่ท่ไี ม่อยำกเลิกมำกที่สุดคือมวนแรกตอนเช้ ำ (1 คะแนน)



รู้สึกว่ำกำรห้ำมสูบบุ หรี่ในร้ำนอำหำรหรือที่สำธำรณะนัน้ ทำให้ตัวเองลำบำก (1 คะแนน)



เมื่อเจ็บป่ วย เช่ น ไม่สบำย/เป็นหวัดก็ยังสูบบุ หรี่อยู ่ ยังไม่เคยป่ วยถึงขัน้ นอนโรงพยำบำล แต่คิดว่ำถ้ำ

นอนโรงพยำบำล 2-3 วันคงจะไม่สูบบุ หรี่ (0 คะแนน)
คะแนนรวมเท่ำกับ 6 คะแนน จัดเป็นติด นิโ คติน ปำนกลำง เช่ นเดียวกับ HSI และมีแนวโน้มอย่ำงมำกใน
กำรพัฒนำไปเป็นกำรติดนิโคตินในระดับสูง ซึ่ งกำรแปลผลคะแนนของ FTND จะช่ วยประเมินกำรเลื อ กกำรรัก ษำ
ให้เหมำะสมกั บสำวประเภทสองรำยนีไ้ ด้ ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง 2
คะแนน
1-2

3-4

กำรแปลผล
เป็นคนไข้ที่ต ิดนิโ คตินในระดับต ำ่
ยังไม่จำเป็นต้องใช้ นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy; NRT) แต่แนะนำให้สังเกตอำกำรถอน
นิโคตินที่อำจเกิดขึน้
เป็นคนไข้ท่ตี ิดนิโ คตินในระดับต ำ่ ถึง ปำนกลำง
แนะนำให้ใช้ นิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะ แบบสูด แบบอม หรือแบบหมำกฝรัง่

5-7

เป็นคนไข้ที่ต ิดนิโ คตินในระดับปำนกลำง
แนะนำให้ใช้ นิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะ แบบสูด แบบอม หรือแบบหมำกฝรัง่ และแนะนำให้ใช้ กำรรักษำร่วมกัน
ของนิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะกับแบบอม และแผ่นแปะร่วมกับแบบหมำกฝรัง่

8 - 8 ขึน้ ไป

เป็นคนไข้ที่ต ิดนิโ คตินในระดับสูง
แนะนำให้ใช้ นิโคตินทดแทนชนิด แผ่นแปะ แบบสูด แบบอม และ/หรือแบบหมำกฝรั่ง และแนะนำให้ใช้ กำรรักษำ
ร่วมกันของนิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะกับแบบอม และแผ่นแปะร่วมกับแบบหมำกฝรัง่

สำวประเภทสองรำยนี้ค วรเลิ ก บุ หรี่ ทั น ที โ ดยกำรใช้ พ ฤติ ก รรมบำบั ด ร่ ว มกั บ กำรเลื อ กใช้ นิ โ คติ น ทดแทน
ได้ แ ก่ ชนิ ด แผ่ น แปะ ชนิ ด หมำกฝรั่ ง หรื อ สำมำรถใช้ นิ โ คติ น ทดแทนสองชนิ ด ร่ ว มกั น ในกำรบ ำบั ด ได้ หำก
ล้มเหลวควรที่จะไปพบแพทย์เพื่ อรั บคำปรึก ษำเพื่อ กำรเลิ กบุ หรี่
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A4 - Assist ช่ วยเหลือ บำบัดรักษำ
กำรบำบัดโรคติดยำสูบ ควรยึดหลักกำรเบือ้ งต้น ดังนี้
1. เปิ ดโอกำสให้ผูเ้ ลิกบุ หรีไ่ ด้รว่ มวำงแผนกำรเลิกบุ หรีร่ ว่ มกัน เพือ่ ให้กำรบำบัดเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2. แผนกำรบำบัดควรมีเป้ ำหมำยกำรเลิกบุ หรี่ท่ชี ดั เจน รวมทัง้ กำหนดวันและลำดับขัน้ ในกำรลดและเลิกบุ หรี่
3. แผนกำรบำบัดที่ร่วมกับผู ้เลิกบุ หรี่ท่ีจัดทำขึน้ ต้องสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่กระทบต่อผลกำรบำบัด
แนวทำงกำรบำบัดควรเน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral modification) ได้แก่ กำรฝึ กฝนพัฒนำ

ตนให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อำจสุ่มเสี่ยงต่อกำรกลับไปเสพยำสูบซ้ ำอีก สอนให้ผู้เลิกบุ หรี่หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น
(trigger) และรู้จักเบี่ยงเบนควำมคิด เมื่อเกิดอำกำรหรือคิดอยำกเสพอีก อำจแนะนำเทคนิค
ปั จจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้อยำกสูบ
อำกำรถอนนิโคติน เช่ น หงุ ดหงิด โกรธ

แนวทำงแก้ไข
ใช้ ยำช่ วยเลิกยำสูบ ออกกำลังกำยสมำ่ เสมอ ผลไม้รสเปรีย้ ว

ง่ำย เวียนศีรษะ ไม่มีสมำธิ ใจสัน่
ควำมเครียด จำกชีวิตประจำวัน

รู้จักปล่อยวำง ฝึ กจิต ไม่จริงจังกับชีวิตจนเกินไป ฝึ กมองปั ญหำต่ำงๆ ในเชิงบวก

ควำมเครียด จำกกำรทำงำน

ทำหน้ำที่ของตนให้ดีที่สุด หำกยังถูกตำหนิก็ให้รับฟังแล้วนำมำปรับปรุ งแก้ไข มอง
สิง่ ต่ำงๆ รวมทัง้ คำตำหนิในเชิงบวก

คนใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อนเสพยำสูบ

หลีกหนีชวั่ ครำวให้ไกลจำกกลุม่ ผู ้เสพยำสูบ โดยเฉพำะใน 2-3 สัปดำห์แรก รู้จัก

ปฏิเสธในสิง่ ที่ไม่ดีแก่ตน
พฤติกรรมควำมเคยชินและสถำนที่ที่เคย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกเดิม สร้ำงพฤติกรรมใหม่ที่ไม่สุ่มเสี่ยง เช่ น หลีกเลีย่ ง
เสพเป็นประจำ เช่ น ทีโ่ ต๊ะอำหำร หลัง
อำหำรแต่ละมือ้ ในห้องนำ้ เป็นต้น

กำรนัง่ ที่โต๊ะอำหำรนำนๆ จัดห้องทำงำนหรือห้องนอนให้ดูแปลกตำจำกเดิม ย้ำย
เฟอร์นิเจอร์ไปตำมมุ มใหม่ๆ ติดโปสเตอร์เตือนสติไว้ตำมพืน้ ที่สุ่มเสี่ยง

อุ ปกรณ์กำรเสพ เช่ น ที่เขี่ยบุ หรี่ ไฟแชค็ กำจัดอุ ปกรณ์ทงั ้ หมดในกำรเสพยำสูบโดยไม่ต้องเสียดำย จำไว้ว่ำอุ ปกรณ์เหล่ำนี้
เป็นเครื่องคร่ำชีวิตตนเองทัง้ สิน้
กำรเที่ยวกลำงคืน

เลิกพฤติกรรมนี้ อย่ำงน้อยชัว่ ครำว 1-2 เดือน หำกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้ำงสรรค์มำ
ทดแทน เช่ น กำรออกกำลังกำย ไปฟิ ตเนส เต้นแอโรบิค ฝึ กนัง่ สมำธิ ปลูกต้นไม้
ชมภำพยนต์ ทำกิจกรรมเพื่อชุ มชน เป็นต้น

กำรดื่มสุรำ

เลิกพฤติกรรมนี้ กล้ำปฏิเสธ ใช้ กำรทดแทนด้วยกิจกรรมสร้ำงสรรค์อื่นๆ เช่ น
กำรออกกำลังกำย ไปฟิ ตเนส เต้นแอโรบิค ฝึ กนัง่ สมำธิ ปลูกต้นไม้ ชมภำพยนต์
ทำกิจกรรมเพื่อชุ มชน เป็นต้น หรืออำจทดแทนสุรำด้วยเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ เช่ น โคล่ำ โซดำ

115

ประเภทของยำช่ วยเลิกบุ หรี่
ยำที่ได้ขึน้ ทะเบียนตำรับยำในประเทศไทย แบ่งได้ 2 กลุ่ม


ยำช่ วยเลิกบุ หรี่ท่ีมีนิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy, NRT) ได้แก่



หมำกฝรัง่ นิโคติน เป็น rapid-acting NRT ออกฤทธิ์ได้เร็ว แต่ระยะเวลำในกำรออกฤทธิ์สนั ้
แผ่นแปะนิโคติน เป็น sustained-release NRT ออกฤทธิไ์ ด้นำน 24 ชัว่ โมง แต่ onset ช้ำ

ขนำด NRT ที่เหมำะสม เป็นกำรให้เพื่อทดแทนนิโคตินเดิมที่ได้รับจำกบุ หรี่ ให้คำนวณจำกปริมำณนิโคตินที่ได้รับ
จำกบุ หรี่ โดยกำรสูบบุ หรี่ 1 มวน จะได้รับนิโคติน 1-2 มิลลิกรัม แต่ต้องระวังกำรใช้ ในผู ้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด


ยำช่ วยเลิกบุ หรี่ท่ไี ม่มีนิโคติน (Non-nicotine medication) ได้แก่ Bupropion, Varenicline และNortriptyline
หำกผู ้เลิกบุ หรี่ต้องกำรใช้ ยำช่ วยเลิกบุ หรี่สำมำรถแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรได้ ผู ้เลิกบุ หรี่ยังสำมำรถใช้

ยำเสริม เช่ น สมุ นไพรหญ้ำดอกขำวในรูปแบบชำชงและเม็ดอม นำ้ ยำบ้วนปำกซึ่ งมีส่วนประกอบของ 0.5% sodium
nitrate แม้ว่ำจะยังไม่มีรำยงำนกำรวิจัยทำงคลินิกที่เพียงพอด้ำนประสิทธิภำพ แต่ก็ไม่พบรำยงำนอันตรำยจำกกำรใช้

A5 - Arrange ติดตำมผลกำรเลิกบุ หรี่

1 YEAR
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