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บทท่ี 1 ท ำควำมรู้จัก

บุหร่ี-ยำสูบ 
ธนภูมิ เขียวชอุ่ม 



 

 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนทรำบและเข้ำใจในนิยำมของผลิตภัณฑ์ยำสูบและสำมำรถระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ 

2. ผู้เรียนสำมำรถจ ำแนกและทรำบวิธีกำรใช้บุหร่ีชนิดต่ำง ๆ เพื่อเป็นควำมรู้พืน้ฐำนในกำรให้ค ำปรึกษำ

บุหรี่  

           คนไทยมักจะคิดถึงภำพของบุหร่ีมวนจำกโรงงำน บุหร่ีมวนเอง ยำเส้น ยำฉุน  ซิก้ำร์ และบุหร่ี

ไฟฟ้ำ ซ่ึงผลิตภัณฑ์เหล่ำนีมี้ลักษณะเด่นคือเม่ือใช้หรือจุดไฟแล้วจะมีควันให้ผู้ใช้สูบ  

 อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำบุหร่ีนัน้ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีมีท ำให้คนเสพติดนิโคตินได้เช่น

บุหร่ีไร้ควัน อมยิม้ผสมนิโคติน ดังนัน้จึงมีกำรใช้ค ำว่ำผลิตภัณฑ์ยำสูบเพื่อให้ครอบคลุมมำกขึน้ ซ่ึงทัง้ 

พ.ร.บ.ยำสูบของประเทศไทยหรือองค์กำรอนำมัยโลกมีมีกำรให้ควำมหมำยของผลิตภัณฑ์ยำสูบว่ำหมำยถึง

ผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมท่ีมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบแล้วน ำมำใช้กับ

ร่ำงกำยคนไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดก็ตำมเช่น สูบ อม เคีย้ว ทำ กิน  

ยำสูบ 

 ยำสูบ เป็น พืชในตระกูล Solanaceae มีจุดเด่นคือ
สำมำรถสร้ำงนิโคตินได้ โดย Nicotiana tabacum L. คือสำย
พันธุ์ของยำสูบท่ีนิยมปลูกเพื่ออุตสำหกรรม สำยพันธุ์ย่อย
ของยำสูบท่ีเป็นท่ีเป็นท่ีรู้จักคือ พันธุ์เวอร์ยิเนีย (Virginia) ใบ
ยำบ่มไอร้อนท่ีมีนิโคตินปำนกลำง พันธุ์เบอร์เลย์ (Burley) ใบ
ยำบ่มอำกำศซ่ึงมีนิโคตินสูง และ พันธุ์เตอร์กิซ (Turkish) ใบยำ
บ่มแสงแดดมีปริมำณสำรหอมระเหยสูง  

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่ 

บุหร่ี 1 ตัว สูบได้ 8-16 ครัง้ เฉลี่ย 11 ครัง้ 

ระยะเวลำท่ีเว้นระหว่ำงกำรสูบแต่ละครัง้ 8-64 วินำที เฉลี่ย 34 วินำที 

กำรสูบ 1 สูบ ใช้เวลำ 1-2.4 วินำที เฉลี่ย 1.8 วินำที 

ปริมำณท่ีสูบเฉลี่ยครัง้ละ 21-66 มิลลิลิิตร เฉลี่ย 43 มิลลิลิตร 
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นิยำมตำม พ.ร.บ ยำสูบ  พ.ศ.25601 

นิยำมตำมองค์กำรอนำมัยโลก2 (World Health Organization; WHO) 

“ผลิตภัณฑ์ยำสูบ” 

หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของใบยำสูบหรือพืชนิโคเทียนำทำ
แบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีมี
สำรนิโคตินเป็นส่วนประกอบซ่ึงบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคีย้ว กิน เป่ำ 
หรือพ่นเข้ำไปในปำกหรือจมูก ทำ หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็น
เช่นเดียวกัน ทัง้นี ้ไม่รวมถึงยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ 

“เสพติดผลิตภัณฑ์ยำสูบ” 
หมำยควำมว่ำ ภำวะท่ีร่ำงกำยต้องบริโภคผลิตภัณฑย์ำสูบเป็นประจ ำ และตก
อยู่ในสภำพท่ีจ ำเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

“สูบบุหรี่” หมำยควำมถึง กำรกระท ำใดๆ ซ่ึงมีผลท ำให้เกิดควันหรือไอระเหยจำก
ผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือกำรครอบครองผลิตภัณฑ์ยำสูบขณะเกิดควันหรือไอ

“ผลิตภัณฑ์ยำสูบ  

(Tobacco products)” 

หมำยถึงผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมท่ีผลิตจำกใบยำสูบหรือส่วนของต้นยำสูบเพื่อใช้
ในกำรสูบ อม ดูด เคีย้ว หรือสูดเข้ำทำงจมูก หรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตำมท่ีมี
นิโคตินเป็นส่วนประกอบ “Tobacco products are products made en-
tirely or partly of leaf tobacco as raw material, which are intend-
ed to be smoked, sucked, chewed or snuffed. All contain the 
highly addictive psychoactive ingredient, nicotine 

นิโคติน 

 นิโคติน (Nicotine) เป็นสำรกลุ่ม alkaloid ไม่มีสี มีรสชำติขม นิโคตินสำมำรดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยได้5 ทัง้

ทำงกำรหำยใจ กิน หรือแม้กระทัง่ผ่ำนทำงผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ยำสูบจึงมีควำมหลำกหลำยในรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ทัง้ท่ีใช้มำแบบดัง้เดิมเช่น บุหรี่มวนเอง ยำนัตถุ์ บุหรี่มวนโรงงำนแบบมีก้นกรอง นอกจำกนีย้ังมี

ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีนิยมมำกขึน้หลังมีกำรรณรงค์ให้ลดหรือเลิกสูบบุหรี่แบบมวนเน่ืองจำกมีสำรพิษและอันตรำยจำก

กำรเผำไหม้ เช่น บุหรี่ไฟฟ้ำ ซ่ึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ำส่วนหน่ึงพัฒนำโดยบริษัทยำสูบท่ีหวังเป้ำหมำยคือกำรให้คน

ได้รับนิโคตินซ่ึงเป็นสำรเสพติด โดยมีกลยุทธ์กำรอ้ำงควำมปลอดภัยท่ีมำกขึน้จำกกำรไม่มีกำรเผำไหม้เกิดขึน้ 
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ตัวอย่ำงผลติภณัฑย์ำสูบ 

 World lung foundation6 แบ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็น 3 กลุ่ม ตำมข้อมูลควำมปลอดภัยของบุหร่ีคือ 

 1. กลุ่มท่ีข้อมูลชดัเจนว่ำเป็นอันตรำย 

 บุหร่ีท่ีต้องใช้กำรเผำไหม้ (combusted tobacco) เช่น บุหร่ีมวน ซิก้ำร์ ไปป์ ควันจำกบุหร่ี

ประเภทนีเ้กิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้โดยตรง ซ่ึงควันท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้ของใบยำสูบรวมถึงสำรเคมีอื่นๆ 

ในใบยำสูบนัน้ประกอบไปด้วยสำรพิษและสำรก่อมะเร็ง บุหร่ีท่ีมีกำรยืนยันถึงอันตรำยอย่ำงชดัเจน 

 บำรำกู่ หรือ water pipes  

 บุหร่ีไร้ควัน (smokeless tobacco) ยกเว้น สนูส 

 2. กลุ่มท่ีข้อมูลควำมปลอดภัยไม่ชดัเจน ได้แก่ บุหร่ีไฟฟ้ำ สนูส (snus ) 

    3. กลุ่มท่ีได้รับกำรรับรองทำงกำรแพทย์ให้สำมำรถใช้เป็นยำเพื่อเลิกบุหร่ี 

 หมำกฝรัง่นิโคติน (nicotine gum) 

ผลิตภัณฑ์ยำสูบไร้ควัน (smokeless tobacco) 11-13 

 ผลิตภัณฑ์จำกใบยำสูบท่ีได้โดยไม่ต้องเผำ บำงชนิดมีกำรแต่งกลิ่นรส ซ่ึงผลิตภัณฑ์ชนิดนีมี้ช่ือและวิธีกำรใช้
ท่ีหลำกหลำยตำมวิธีกำรใช้เช่น ใช้ด้วยวิธีกำรเคีย้ว (chewing tobacco; plug, twist, roll), หมำก (red tooth 
powder), กำรน ำผงยำสูบอมไว้บริเวณท่ีกระพุ้งแก้มหรือเหงือก หรือน ำยำสูบไปวำงไว้ใต้ลิน้เพื่อให้น ำ้ลำยไหลผ่ำน
ยำสูบแล้วดูดกลืนน ำ้ลำยนัน้ (sucked tobacco; snus), สูดหรือยัดผงยำสูบเข้ำทำงรูจมูก (nasal use; dry 
snuff) ผลิตภัณฑย์ำสูบไร้ควันนีมี้นิโคตินและสำรพิษจำกใบยำสูบ โดยสำรพิษท่ีพบมำกในผลิตภัณฑ์ยำสูบไร้
ควัน คือ nitrosamine13 ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรเก็บรักษำใบยำสูบ nitrosamine เป็นสำรพิษท่ีสำมำรถก่อมะเร็งได้
โดยตรง เช่น มะเร็งช่องปำก 

Dissolved tobacco product  
14 

 ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดท่ีมีนิโคตินละลำยอยู่ในผลิตภัณฑ์ จะน ำใบยำสูบหรือนิโคตินมำเตรียมให้อยู่ในรูปเม็ด

(tablet) แท่งอม(Sticks) ลูกอม(Lozenges, Orbs) หรือแผ่นแปะ(Strips) ผลิตภัณฑ์ยำสูบชนิดนีจ้ะค่อยๆ

ปลดปล่อยนิโคตินออกมำ กำรบรรจุหีบห่อมักท ำให้คล้ำยขนมเพื่อดึงดูดเด็กหรือวัยรุ่น  
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บุหรี่มวนเองหรือยำเส้น 

 ผู้ใช้จะน ำยำเส้นมำมวนด้วยกระดำษ บุหร่ีประเภทนีมั้กไม่มีก้นกรอง รำคำถูกและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย  

สำรเติมแต่งและส่วนประกอบในบุหรี่โรงงำน 

 สำรเติมแต่ง (additives) และส่วนประกอบของบุหร่ี (constituents)7  หมำยถึง สำรทุกชนิดท่ียังคงมีอยู่
ในบุหร่ีท่ีส ำเร็จรูป เช่น สำรท่ีใช้ในขัน้ตอนกำรปลูก เก็บรักษำ และเตรียมใบยำสูบ กระบวนกำรผลิตบุหร่ี รวมถึง
สำรในกระดำษมวนบุหรี่ น ำ้หมึก ก้นกรองและกำว ทัง้นีไ้ม่นับรวมสำรภำยในใบยำสูบท่ีต้นยำสูบสร้ำงเองโดย
ธรรมชำติ ส่วนประกอบในบุหรี่นัน้ส่วนใหญ่ตัง้ใจใส่โดยผู้ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 สำรควบคุมควำมชืน้ (humectants) เช่น propylene glycol, glycerol 
 สำรแต่งกลิ่นรส (flavorants) เช่น menthol, vanilla 
 สำรกลบรส (casing materials) เช่น cocoa, licorice 
 สำรอื่นๆ เช่น สำรกระตุ้นรสชำติ สำรช่วยติดไฟ สำรเพิ่มควำมยืดหยุ่น สำรกันเสีย สำรเพิ่มกำร

เกำะติด สำรแต่งสี สำรถนอมใบยำสูบ รวมถึงยำฆ่ำแมลงและสำรเคมีท่ีใช้ในกำรปลูกและเก็บใบยำสูบ
แล้วยังตกค้ำงมำเป็นบุหร่ี 

จำกรำยงำนของ 5 บริษัทผู้ผลิตบุหร่ี พบว่ำมีส่วนประกอบในบุหร่ีรวมกัน 599 ชนิด8 ซ่ึง U.S. FDA จัด
ให้ 93 ชนิดจำกทัง้หมดเป็นสำรท่ีอันตรำยต่อสุขภำพ (harmful and potentially harmful constituents; 
HPHCs)9 โดยมีคุณสมบัติเป็นสำรก่อมะเร็ง (carcinogen; CA) สำรพิษต่อระบบทำงเดินหำยใจ (respiratory tox-
icant; RT) สำรพิษต่อระบบไหลเวียนโลหิต (cardiovascular toxicant; CT) สำรพิษต่อระบบสืบพันธุ์หรือกำร
เจริญเติบโต (reproductive or developmental toxicant; RDT) หรือเป็นสำรเสพติด (addictive; AD) ซ่ึงใน
ควันบุหรี่จะตรวจพบสำรพิษมำกกว่ำในมวนบุหรี่ เน่ืองจำกสำรเคมีต่ำงๆ ในมวลบุหรี่หลำยชนิดสำมำรถสลำยตัว
จำกควำมร้อน (pyrolysis) จำกกำรเผำไหม้ กลำยไปเป็นสำรพิษต่ำงๆ  

บุหรี่โรงงำน (cigarette) 

บุหร่ีโรงงำนคือบุหร่ีส ำเร็จรูปพร้อมจุดไฟสูบท่ีผลิตขึน้ในระดับอุตสำหกรรม มีขนำดคงท่ี บรรจุใบยำสูบ

ประมำณ 1 กรัม บุหร่ีโรงงำนผลิตจำกใบยำสูบหลำยชนิดท่ีไม่ผ่ำนกระบวนกำรหมัก ใบยำสูบจะถูกมวนด้วยกระดำษ 

บุหร่ีชนิดนีมั้กมีก้นกรอง บุหร่ีทัว่ไปมักใช้เวลำสูบน้อยกว่ำ 10 นำทีต่อมวน 

ควำมสัน้ยำวของมวนบุหร่ีสัมพันธ์กับควำมถ่ีในกำรสูบบุหร่ี  
ผู้สูบบุหร่ีท่ีมวนสัน้จะสูบถ่ีกว่ำผู้สูบบุหร่ีขนำดยำว 
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ไปป์ (pipe tobacco) 

ไปป์คือเคร่ืองมือส ำหรับสูบยำสูบ ส่วนประกอบของ ได้แก่ ส่วนส ำหรับรรจุยำสูบ (bowl) ซ่ึงจะต่อกับก้ำน 

(shank) ท่ีมีรูเป็นแกนกลำง ยำวจนถึงส่วนปลำยส ำหรับดูดควัน (mouthpiece)  วัสดุท่ีใช้ท ำไปป์ เช่น ไม้เนือ้แข็ง 

(briar wood), หิน (meerschaum, magnesium silicate), เซรำมิกหรือดินเผำ (clay, porcelain), โลหะ, แก้ว 

ซิก้ำร์ 10 

 ซิก้ำร์ท ำจำกใบยำสูบทัง้ใบ น ำมำม้วนเป็นมวนทรงกระบอกโดยไม่มีกำรตัดสับซอยใบยำสูบ ไม่ใช้กระดำษมวน 

เหมือนบุหร่ีโรงงำนและยำเส้น ใบยำสูบท่ีใช้อำจผ่ำนกำรตำกอำกำศหรือหมักมำก่อน ซิก้ำร์มีขนำดตัง้แต่ขนำดเล็กมี

ใบยำสูบเพียง 1 กรัม จนถึงขนำดใหญ่ท่ีมีใบยำสูบหนัก 20 กรัม โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ขนำด คือ        

Large cigars: ซิก้ำร์ขนำดใหญ่ ควำมยำวประมำณ 7 นิว้ มีใบยำสูบ 5-20 กรัม ใช้เวลำในกำรสูบประมำณ 1-2 

ชัว่โมง ซิกำร์ขนำดใหญ่บำงรุ่นมีปริมำณใบยำสูบในซิก้ำร์ 1 ตัว เท่ำกับบุหร่ีโรงงำน 20 มวน  

Cigarillos:  ซิก้ำร์ขนำดเล็กแต่ใหญ่กว่ำบุหร่ีโรงงำน บรรจุใบยำสูบประมำณ 3 กรัม 

Little cigars: ซิก้ำร์ขนำดเล็ก มักมีขนำดเล็กเท่ำบุหร่ีโรงงำนและบรรจุขำยเป็นซอง บรรจุใบยำสูบประมำณ 1 กรัม 

บำงรุ่นมีก้นกรอง  

บำรำกู่ (water pipes) 

 บำรำกู่มีช่ือเรียกหลำกหลำย เช่น hookahs, narjila, shisha, argihle มี
ต้นก ำเนิดมำจำกประเทศอินเดีย แอฟริกำ และกลุ่มประเทศทำงตะวันออกกลำง 
ตัวยำสูบส ำหรับบำรำกู่นัน้มักมีกำรแต่งกลิ่นรสเพื่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินใน
กำรสูบมำกขึน้ บำรำกู่ประกอบไปด้วยสำมส่วนหลักคือ ส่วนบนสุดคือถ้วย
ส ำหรับใส่ใบยำสูบ (bowl) ส่วนตัวบำรำกู่ (body) และโถน ำ้เป็นฐำนของบำรำกู่ 
(water chamber) กลไกกำรท ำงำนคือน ำยำสูบใส่ในส่วนถ้วยจำกนัน้ให้ควำม
ร้อนกับยำสูบ นิยมใช้ควำมร้อนจำกถ่ำนหิน เมื่อใบยำสูบได้รับควำมร้อนจนเกิด
กำรเผำไหม้อย่ำงช้ำๆ จะเกิดควันขึน้ 

  ควันนัน้จะส่งผ่ำนจำกถ้วยด้ำนบนผ่ำน body ลงมำสู่ water chamber ซ่ึงควันจะผ่ำนน ำ้เพื่อลดอุณหภูมิ
ของควันลงและกักเก็บควันไว้ ในส่วนนีจ้ะมีรูเปิดต่อกับสำยดูดควัน (hose) ส ำหรับเสพควัน ควันจำกบำรำกู่มี
ลักษณะพิเศษคือสูบได้ง่ำย แม้กระทัง่ผู้สูบหน้ำใหม่ยังสำมำรถสูดควันเข้ำปอดแบบลึกๆ ได้ เน่ืองจำกเป็นควันเย็นท่ี
ผ่ำนน ำ้มำแล้วรวมถึงมีกำรแต่งกลิ่นรส บำรำกู่มักถูกเข้ำใจผิดว่ำปลอดภัย แต่อย่ำงไรก็ตำมบำรำกู่มีควำมสัมพันธ์
กับกำรเกิดมะเร็งริมฝีปำก ช่องปำก หลอดอำหำรและปอด 

ภำพท่ี 1 บำรำกู่ 
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บุหรี่ไฟฟ้ำ (electronic cigarettes) 

 อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรให้ควำมร้อนกับสำรละลำยจนเกิดเป็นไอระเหยหรือควัน เพื่อน ำเข้ำสู่
ร่ำงกำยด้วยกำรสูด (inhalable aerosol) ลักษณะเด่นของบุหร่ีไฟฟ้ำคือสำมำรถสร้ำงควันได้โดยไม่เกิด
กระบวนกำรเผำไหม้(combustion) เหมือนบุหร่ีมวนแบบดัง้เดิม บุหร่ีไฟฟ้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็นหลำยประเภท
ตำมกำรพัฒนำ โดยบุหร่ีไฟฟ้ำรุ่นท่ี 1 นัน้จะมีลักษณะภำยนอกคล้ำยบุหร่ีมวน ใช้แล้วทิง้ หลังจำกนัน้มีกำร
พัฒนำเป็นบุหร่ีไฟฟ้ำรุ่นใหม่ๆ เช่น รุ่นท่ี 2 และ 3 สำมำรถให้ก ำลังไฟฟ้ำได้สูงมำกขึน้ ท ำให้สร้ำงควันได้ใน
ปริมำณท่ีมำกขึน้ สำมำรถเติมน ำ้ยำได้ บำงรุ่นสำมำรถปรับปริมำณควันท่ีสร้ำงได้ด้วย บุหร่ีไฟฟ้ำยังสำมำรถ
แบ่งประเภทตำมส่วนประกอบของน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำได้ คือ บุหร่ีไฟฟ้ำชนิดท่ีมีนิโคติน (Electronic Nicotine de-
livery system; ENDs) และบุหร่ีไฟฟ้ำชนิดท่ีไม่มีนิโคติน (Electronic Non-nicotine delivery system; 
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https://www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/RulesRegulationsGuidance/ucm297786.htm
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http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol89/mono89.pdf
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 11 

 

 

บทที่ 2  

บุหร่ีไฟฟ้ำ 

heat not burn  

nicotine 

Formaldehyde  

PG 
VG 

Degradation byproduct  

Diacetyl  

Benzaldehyde 

Menthol  

Cinnamaldehyde TSNAs 

VOCs 

ธนภูมิ เขียวชอุ่ม  
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนทรำบและเข้ำใจในนิยำมของบุหรี่ไฟฟ้ำและระบุส่วนประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ได ้

2. ผู้เรียนทรำบวิธีกำรใช้บุหรี่ชนิดต่ำงๆ เพื่อเป็นควำมรู้พืน้ฐำนในกำรให้ค ำปรึกษำเลิกบุหรี่  

บุหรี่ไฟฟ้ำ1, 2 

     บุหร่ีไฟฟ้ำ (electronic cigarette) ถูกประดิษฐค์รัง้แรกในปี ค.ศ. 1963 โดย ฮำเบิร์ด เอ กิวเบิร์ด 

(Herbert A Gilbert) โดยจดลิขสิทธิ์เป็นอุปกรณ์สร้ำงควันนิโคติน แต่อุปกรณ์ของฮำเบิร์ดไม่ได้ถูกน ำมำใช้อย่ำง

แพร่หลำย จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2003 Hon Lik เภสัชกรสัญชำติจีน ได้พัฒนำบุหร่ีไฟฟ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดกำรสูบบุหร่ีมวนของบิดำท่ีเป็นมะเร็งอยู่ ในปีถัดมำบริษัทหลู่หยำน (Ruyan company) ได้ท ำกำรผลิตบุหร่ี

ไฟฟ้ำโดยมีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ จนในท่ีสุดมีผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้ำอย่ำงแพร่หลำยทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย บุหร่ี

ไฟฟ้ำได้รับกำรพัฒนำจนมีหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค และเพื่อหวังผลทำงกำรตลำดจึงมีกำร

พยำยำมกล่ำวอ้ำงถึงควำมปลอดภัยของบุหร่ีไฟฟ้ำเหนือกว่ำบุหร่ีมวน 

 จำกข้อมูลในปี ค.ศ. 2016 องค์กำรอำหำรและยำ (Food and Drug Administration, FDA) ในหลำยประเทศ

ไม่รับรองให้ใช้บุหร่ีไฟฟ้ำเป็นอุปกรณ์ส ำหรับเลิกบุหร่ี แม้จะมีกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำอย่ำงแพร่หลำย และยังคงมีกำร

ถกเถียงกันถึงประโยชน์และโทษของกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำ ส ำหรับประเทศไทยบุหร่ีไฟฟ้ำยังคงเป็นสินค้ำผิดกฎหมำย ไม่

สำมำรถผลิตหรือน ำเข้ำเพื่อจัดจ ำหน่ำยได้ 

  กำรรวบรวมผลกำรศึกษำพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่ำงอำสำสมัครอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ท่ีก ำลังสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ
และมีสุขภำพแข็งแรง โดยให้อำสำสมัครสูบบุหรี่ไฟฟ้ำรุ่นท่ี 1 หรือ 2 น ำ้ยำบุหรี่ไฟฟ้ำมีนิโคตินเข้มข้น 16-24 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร อย่ำงอิสระ พบว่ำ 

 ผู้ใช้กดสูบเฉลี่ย 2-4 ครัง้/นำที 

 กดสูบครัง้ละ 2-8 วินำที 

 สูบควันครัง้ละ 50 มิลลิลิตร 

 เว้นระยะเวลำระหว่ำงกำรกดสูบแต่ละครัง้ 18-30 วินำที 

 นิยมปรับอัตรำกำรปล่อยควัน (flow rate) ประมำณ 20 มิลลลิตร/วินำที 

 กดสูบมำกท่ีสุด 235 ครัง้/วัน (เฉลี่ยกดสูบ 15 ครัง้/ชัว่โมง) 

 ผู้เคยสูบบุหร่ีมวนแล้วมำสูบบุหร่ีไฟฟ้ำจะพยำยำมปรับบุหร่ีไฟฟ้ำให้ผลิตควันเยอะขึน้ ในกำรสูบบุหร่ี
ไฟฟ้ำ 10 นำที จะท ำให้ผู้สูบได้ปริมำณควันมำกกว่ำบุหร่ีมวน 1 มวน ถึง 4 เท่ำ 
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ภำพท่ี 1 บุหร่ีไฟฟ้ำรุ่นท่ีหน่ึง สอง และสำม ตำมล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ  (ดัดแปลงจำก NCSCT, 20162) 

ลักษณะและประเภทของบุหรี่ไฟฟ้ำ2, 3 
 บุหร่ีไฟฟ้ำ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรให้ควำมร้อนกับสำรละลำยเพื่อน ำส่งนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำยด้วย
กำรสูด (inhalable aerosol) บุหร่ีไฟฟ้ำสำมำรถสร้ำงควันได้โดยไม่เกิดกระบวนกำรเผำไหม้ (combustion) 
เหมือนบุหร่ีมวนแบบดัง้เดิม บุหร่ีไฟฟ้ำมีควำมหลำกหลำยทัง้ตัวอุปกรณ์และน ำ้ยำสูบ (e-cigarette liquid) 
ดังนัน้ จึงมีกำรแบ่งรุ่นบุหร่ีไฟฟ้ำตำมกำรพัฒนำได้เป็น 3 รุ่น ได้แก่ 
 รุ่นท่ี 1 (first generation) ถูกผลิตเพื่อจัดจ ำหน่ำยครัง้แรกในปี ค.ศ. 2004 ออกแบบมำให้เหมือนบุหร่ีมวน

แบบดัง้เดิมมักมีกำรติดหลอดไฟสีแดงในส่วนปลำยเพื่อให้คล้ำยบุหร่ีมวนมำกท่ีสุด ตัวบุหร่ีไฟฟ้ำประกอบไปด้วย

แบตเตอร่ีไฟฟ้ำ (battery) ขดลวดสร้ำงควำมร้อน (heating coil; atomiser) และส่วนบรรจุน ำ้ยำ บุหร่ีไฟฟ้ำใน

รุ่นนีส่้วนใหญ่ใช้ได้ครัง้เดียว ไม่สำมำรถเติมน ำ้ยำได้ 

  รุ่นท่ี 2 (second generation) ยังคงมีส่วนประกอบคล้ำยรุ่นท่ี 1 แต่มีขนำดใหญ่ขึน้และลักษณะภำยนอก

ไม่เหมือนบุหร่ีมวน พัฒนำแบตเตอร่ีให้จ่ำยไฟฟ้ำก ำลังสูงมำกขึน้ บำงผลิตภัณฑ์สำมำรถปรับก ำลังไฟฟ้ำเพื่อให้

สำมำรถเพิ่มหรือลดปริมำณควันท่ีสร้ำงได้ มีตัวถังส ำหรับเติมน ำ้ยำซ่ึงผู้สูบสำมำรถเลือกผสมกลิ่น รส และควำม

เข้มข้นของน ำ้ยำได้ด้วยตนเอง 

  รุ่นท่ี 3 (third generation) ยังคงใช้ atomizer ในกำรสร้ำงควันเหมือนรุ่นท่ี 1 และ 2 แต่มีขนำดของถัง

เก็บใหญ่ขึน้ สำมำรถเติมและผสมน ำ้ยำได้เอง ลักษณะภำยนอกไม่เหมือนบุหร่ีมวน สำมำรถปรับควำมแรงของ

แบตเตอร่ีได้ รวมถึงสำมำรถปรับปริมำณกำรสร้ำงควันได้ นอกจำกนีบ้ำงรุ่นมีกำรพัฒนำใส่อุปกรณ์เสริม เช่น 

เครื่องนับกำรสูบ 
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ผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกบุหรี่ไฟฟ้ำ6 

 

 บุหร่ีแบบดัง้เดิมมีส่วนประกอบ คือ ใบยำสูบ กระดำษมวนยำสูบ และสำรเคมีส ำหรับปรุงใบยำสูบ กำรเผำไหม้
ท ำให้เกิดควันท่ีประกอบไปด้วยสำรเคมีมำกกว่ำ 9,000 ชนิด ในจ ำนวนนีม้ำกกว่ำ 69 ชนิดเป็นสำรก่อมะเร็ง 
ตัวอย่ำง เช่น สำรเคมีออกซิไดซ ์ (oxidizing chemical) คำร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) สำรประกอบ
อินทรีย์ ฝุ่นละออง โลหะหนัก นิโคติน (nicotine) เป็นต้น ในขณะท่ีกำรสร้ำงควันของบุหร่ีไฟฟ้ำใช้ควำมร้อนแต่ไม่
เกิดกำรเผำไหม้ สำรพิษจำกบุหร่ีไฟฟ้ำจึงมำจำกส่วนประกอบของน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำ (e-liquid) และสำรท่ีเกิดจำกกำร
สลำยตัวหลังจำกได้รับควำมร้อนจำก atomizer ของบุหร่ีไฟฟ้ำ (degradation byproducts)  ควันของ e-liquid 
มีนิโคติน, propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG), aldehyde, ethanol, สำรแต่งกลิ่นรส, formalde-
hyde, acetaldehyde, glycidol, acrolein, acetone, และ diacetyl 

  นิโคตินจำกกำรสูบควันบุหร่ีมวนแพร่ผ่ำนเนือ้เยื่อปอดได้อย่ำงรวดเร็วและเข้ำสมองได้ภำยใน 15-20 
วินำทีหลังสูบ กำรสูบบุหร่ีมวน 1 ครัง้ จะได้รับนิโคติน 100-150 มิลลิกรัม กำรสูบบุหร่ีหมด 1 มวน จะได้รับนิโคติน 1
-2 มิลลิกรัม นิโคตินมีคร่ึงชีวิตกำรก ำจัด (terminal half life) 2 ชัว่โมง ดังนัน้ กำรสูบ 1 มวน จะท ำให้มีระดับ
นิโคตินสูงขึน้กว่ำระดับปกติ 6-8 ชัว่โมง ผู้สูบบุหรี่เป็นประจ ำในระหว่ำงวันจะท ำให้มีระดับนิโคตินสะสมสูงขึน้จนท ำให้มี
นิโคตินในเลือด 10-40 นำโนกรัม/มิลลิลิตร และระดับนิโคตินในสมองและหัวใจสูงกว่ำในเลือดประมำณ 2-3 เท่ำ 

  ควันจำกบุหร่ีไฟฟ้ำสำมำรถน ำส่งนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเร็ว (TMAX 2-5 นำที) โดยบุหร่ี
ไฟฟ้ำท่ีมีก ำลังไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงจะสำมำรถปลดปล่อยนิโคตินจำกน ำ้ยำสูบได้มำก บุหร่ีไฟฟ้ำแต่ละชนิดปล่อย
นิโคตินได้แตกต่ำงกันตัง้แต่ร้อยละ 21 ถึงร้อยละ 85 ของปริมำณนิโคตินในน ำ้ยำ11-13 น ำ้ยำท่ีมีควำมเข้มข้นสูงจะ
สำมำรถให้ปริมำณนิโคตินได้มำก วิธีกำรหรือประสบกำรณ์ในกำรสูบ จ ำนวนครัง้ ควำมถี่ในกำรสูบ ระยะเวลำในกำร
สูบ ส่งผลต่อระดับนิโคตินเช่นกัน โดยพบว่ำหำกสูบบุหร่ีไฟฟ้ำระยะเวลำสัน้ เช่น ไม่เกิน 5 นำที จะมีระดับนิโคตินใน
กระแสเลือดต ่ำกว่ำกำรสูบบุหร่ี 1 มวน และถึงแม้ว่ำจะมีกำรศึกษำท่ีสรุปไว้ว่ำปริมำณนิโคตินท่ีได้จำกกำรสูบบุหร่ี
ไฟฟ้ำน้อยกว่ำกำรสูบบุหร่ีแบบมวน เช่น Goniewicz ML. (2012)13 วดัปริมำณกำรปลดปลอ่ยนิโคตนิจำกบุหร่ีไฟฟ้ำ
โดยตรง และ PAPASEIT E. (2017)14 วัดระดับนิโคตินในน ำ้ลำย ท่ี 15 นำที หลงัสูบบุหร่ีมวนและบุหร่ีไฟฟ้ำ ผลคอืพบ
นิโคติน 1-1,396 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.3-860 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมล ำดับ แต่ก็มีกำรศึกษำท่ีแสดงให้
เห็นว่ำกำรสูบบุหร่ีไฟฟ้ำนัน้ท ำให้ได้รับนิโคตินไม่แตกต่ำงหรืออำจจะมำกกว่ำบุหร่ีแบบมวน เช่น Dawkins LE. (2016)
15 ให้ผู้เข้ำร่วมทดสอบซ่ึงเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ำรุ่นท่ี 2 หรือ 3 เดิมอยู่แล้ว มำสูบบุหรี่ไฟฟ้ำแบตเตอรี่ขนำด 3.9 V 
(8.5W) แบบสุ่มควำมเข้มข้นของน ำ้ยำสูบ โดยให้สูบตำมควำมต้องกำรของตนเองเป็นเวลำ 60 นำที พบว่ำระดับ
นิโคตินในเลือดเฉลี่ย (ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) ท่ี 60 นำที ระหว่ำงน ำ้ยำ 24 กับ 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร คือ 43.57 
(34.78) และ 22.03 (16.19) นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตำมล ำดับ เน่ืองจำกยังไม่มีกำรศึกษำผลของบุหร่ีไฟฟ้ำในระยะ
ยำวดังนัน้อำจจะอนุมำนได้ว่ำหำกกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำท่ีให้ปริมำณนิโคตินใกล้เคียงกับบุหร่ีมวน ท ำให้ผู้สูบมีควำมเส่ียง
ของกำรโรคต่ำงๆ จำกนิโคติน ใกล้เคียงกับผู้สูบบุหร่ีมวน 
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Propylene glycol (1,2 -propanedol; PG) และ vegetable glycerin (glycerol; VG) 5,17 

 PG เป็นสำรประกอบอินทรีย์ ไม่มีสี กลิ่น และรสชำติ มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ำยน ำ้มัน เข้ำกันได้ดีกับ

น ำ้ส่วน VG มีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแต่มีรสชำติหวำน สำรทัง้สองชนิดคือส่วนผสมท่ีพบได้บ่อยในน ำ้ยำ

บุหร่ีไฟฟ้ำ โดยมีหน้ำท่ีส ำคัญคือเป็นสำรช่วยเพิ่มกำรละลำยให้กับนิโคติน รวมถึงสำรแต่งกลิ่นรสในน ำ้ยำ และ

สำรทัง้สองชนิดนีจ้ะกลำยเป็นหมอกควันเม่ือโดนควำมร้อน แม้ว่ำสำรสองชนิดนีจ้ะมีควำมปลอดภัยในกำรใช้เป็น

ส่วนประกอบส ำหรับตัง้ต ำรับยำ อำหำรหรือเคร่ืองส ำอำง  แต่ส ำหรับบุหร่ีไฟฟ้ำนัน้ยังไม่มีกำรยืนยันถึงควำม

ปลอดภัย เน่ืองจำกกำรท ำงำนของบุหร่ีไฟฟ้ำคือให้ควำมร้อนจำกขดลวดท ำให้น ำ้ยำกลำยเป็นควันโดยตรง 

จำกนัน้ผู้สูบจะสูบควันนัน้เข้ำสู่ร่ำงกำยทันที ซ่ึงควันจำกสำรสองชนิดนีท้ ำให้เกิดกำรระคำยเคือง (irritate) ต่อ

เยื่อบุทำงเดินหำยใจและดวงตำ ท่ีส ำคัญคือสำรสองชนิดนีส้ำมำรถสลำยตัวในควำมร้อนได้ degradation by-

product s ท่ีเป็นพิษ กำรสูบควันในทันทีอำจท ำให้ได้รับสำรเหล่ำนัน้แม้สำรนัน้จะไม่คงตัวก็ตำม 

Formaldehyde (formalin) 17-19 

     Formaldehyde คือผลพลอยได้ปริมำณมำกท่ีได้จำกกำรสลำยของ PG ในควันบุหร่ีไฟฟ้ำ เน่ืองจำกเป็น

สำรท่ีมีควำมคงตัวสูงเม่ือเทียบกับสำรอื่น ซ่ึง International agency for research on cancer (WHO/IARC) 

จัด formaldehyde เป็น group 1 carcinogen หมำยถึง สำรท่ียืนยันเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ ท ำ

ให้เกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharynx cancer) เพิ่มกำรเกิดเซลล์มะเร็งจำกเซลล์เยื่อบุทำงเดินหำยใจ (nasal 

squamous cell carcinoma) และมะเร็งเม็ดเลือดขำว (leukemia) ท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ

และดวงตำ นอกจำกนีย้ังจัดเป็นสำรก่อภูมิแพ้ (allergen) โดยพบว่ำมำกกว่ำ 2% ของน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำจะถูก

เปลี่ยนแปลงเป็น formaldehyde และพบมำกขึน้ในกรณีใช้บุหร่ีไฟฟ้ำแบบ high voltage หำกบุหร่ีไฟฟ้ำสำมำรถ

ปลดปล่อย formaldehyde ได้เฉลี่ย 380.90 ไมโครกรัม/10 กำรกดสูบ ซ่ึงหำกสมมุติให้สูบบุหร่ีไฟฟ้ำวันละ 3 

มิลลิลิตร โดยเฉลี่ยในหน่ึงวันผู้สูบจะได้รับ formaldehyde 14.4±3.3 มิลลิกรัม ซ่ึงมำกกว่ำบุหร่ีมวนคือ 150 

ไมโครกรัม/มวน หรือ 3 มิลลิกรัม/ซอง  

 Farsalinos KE. (2014)16 ให้อำสำสมัครสูบบุหร่ีมวน 1 มวน เทียบกับผู้สูบบุหร่ีไฟฟ้ำท่ีมีน ำ้ยำเข้มข้น 11 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นำน 7 นำที เท่ำกัน แล้วตรวจวัดกำรท ำงำนของหัวใจด้วย echocardiogram พบว่ำก่อน

สูบกำรท ำงำนของหัวใจของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน แต่เม่ือสูบแล้วกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมวนมีภำวะกล้ำมเนือ้หัวใจ

คลำยตัวช้ำ (delay myocardial relaxation) ควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีไม่พบ

ควำมเปลี่ยนแปลงในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ 
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 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเกิดพลพลอยได้หลังกำรเกิดกำรสลำยตัวของ PG และ VG สัมพันธ์กับควำมร้อน

โดยตรง ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมร้อนมีดังนี ้

 1. แบตเตอรี่ ก ำลังของแบตเตอรี่ที่ใช้โดยแบตเตอรี่ที่มี voltage สูงจะสำมำรถให้ก ำลังในกำรสร้ำงควำม

ร้อนได้สูงพบว่ำ degradation byproducts เช่น formaldehyde, methyl glyoxal ไม่พบหรือพบน้อยในบุหร่ี

ไฟฟ้ำท่ีมี voltage ต ่ำ เช่น 3-4 V ในขณะท่ีพบปริมำณสูงขึน้เม่ือใช้แบตเตอร่ี voltage สูงกว่ำ เช่น 4.8 V และ

สำรอื่นๆ เช่น acrolein, acetaldehyde จะแปรผันตำม voltage กล่ำวคือยิ่ง voltage สูงยิ่งพบสำรนัน้ได้มำก  

      Jensen (2015)19 เก็บตัวอย่ำงควันจำกกำรกดบุหร่ีไฟฟ้ำ 10 ครัง้ และน ำไปวัดปริมำณ formalde-

hyde hemiacetal ซ่ึงเป็นสำรท่ีสำมำรถปลดปล่อย formaldehyde ได้ (formaldehyde releasing agents; 

FRAs) ผลคือพบ formaldehyde hemiacetal น้อยกว่ำระดับท่ีสำมำถตรวจวัดได้จำกตัวอย่ำงควันจำกบุหร่ี

ไฟฟ้ำชนิด low voltage (3.3 V)  ในขณะท่ีกลุ่ม high voltage (5 V) มี formaldehyde hemiacetal เฉลี่ย 

380±90 ไมโครกรัม/ 10 ครัง้กำรกดสูบ 

 2. ขดลวดให้ควำมร้อน (heat coil) กำรศึกษำของ Sleiman M. (2016)5 มีกำรทดสอบปริมำณกำร

ปลดปล่อยสำรจำกบุหร่ีไฟฟ้ำสองชนิดท่ีมีแบตเตอร่ีแรงเท่ำกัน แตกต่ำงกันท่ี heat coil หรือขดลวดให้ควำมร้อน

ของบุหร่ีไฟฟ้ำสองชนิด โดยตัง้ช่ือย่อให้เป็น EGO เป็นขดลวดเด่ียว ควำมต้ำนทำน 2.6 Ω และ AERO เป็นขวด

ลวดคู่ ควำมต้ำนทำน 2.0 Ω พบว่ำ EGO ให้อุณหภูมิท่ีสูงกว่ำส่งผลให้มีกำรปลดปล่อยสำรท่ีเป็นผลพลอยได้

 3. อำยุกำรใช้งำนอุปกรณ์ กำรใช้บุหรี่ไฟฟ้ำติดต่อกันโดยไม่ล้ำงขดลวดและตัวบุหรี่ไฟฟ้ำเลย จะท ำ

ให้สำรพลอยได้เกิดกำรรวมตัวกัน (polymerization) แล้วสะสมบริเวณขดลวดเกิดเป็น coil gunk 

(caramelization) กำรทดสอบวัดปริมำณกำรปลดปล่อยสำรกลุ่ม aldehyde ท่ีเกิดจำกบุหรี่ไฟฟ้ำ โดย

เปรียบเทียบควันท่ีเก็บจำกกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำท่ีถูกใช้จนครบ 9 รอบ (กดใช้ 50 ครัง้/รอบ) จะมีกำรปลดปล่อยสำร

กลุ่ม aldehyde สูงขึน้ 60% จำกรอบแรก 

 4. พฤติกรรมกำรใช้ 11 ควำมร้อนของขดลวดคือปัจจัยส ำคัญท่ีสุดของสำรท่ีปลดปลอ่ยจำกบุหร่ีไฟฟ้ำ ซ่ึง

พฤติกรรมกำรสูบจะส่งผลต่อควำมร้อนของขดลวดเม่ือผู้สูบใช้เวลำนำนในกำรกดสูบต่อ 1 ครัง้ และเว้นระยะเวลำ

ระหว่ำงกำรสูบครัง้ต่อไปสัน้ 
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ช่ือสำร  ข้อมูลสำรก่อมะเร็งและควำมเป็นพิษ17
 

WHO/IARC U.S. EPA ควำมเป็นพิษ 

Formaldehyde 1 carcino-
genic to hu-
man 

B1 probable 
human carcin-
ogen 

ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ 

เป็นกำรก่อภูมิแพ้ 

Propylene oxide 
(PO) 

2B possible 
carcinogen 

B2 probable 
carcinogen 

ระคำยเคืองทำงเดินหำยใจและดวงตำ 

  

Glycidol 

  

2A probable 
carcinogen 

A anticipated 
carcinogen 

ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ 

Acrolein 

  

ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ ท ำให้เกิดอำกำร
แสบร้อนในโพรงจมูก ไอ จำกกำรสูดดม acrole-
in เพียง 0.3 ppm หรือ 0.7mg/m3ท ำให้เกิด
อำกำรคัดจมูกเรือ้รัง ระคำยเคืองดวงตำอย่ำง
มำก แม้สัมผัสเพียง 0.09 ppm หรือ 0.2 mg/
m3 

Acetaldehyde 

  

2B possibly 
carcinogens 

  

B2 probable 
carcinogen 

ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและดวงตำ แม้
สัมผัสเพียงเล็กน้อย จำกกำรทดลองในหนู
ทดลองพบว่ำกำรสูบดม acetaldehyde 
ต่อเนื่องมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเซลล์ใน
ทำงเดินหำยใจ 

2-propenol 

  

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจจำกสำรเพียง 12.5 
ppm และดวงตำอย่ำงมำก กำรสูดดม 2-
propenol อำจท ำให้เกิดอำกำรปวดหัวได้ 

ตำรำงที่ 1 Degradation byproducts ท่ีพบในควันบุหร่ีไฟฟ้ำและควำมเป็นพิษ 

Degradation byproducts5 

degradation byproducts หรือสำรท่ีเกิดจำกกำรสลำยตัวของส่วนประกอบในน ำ้ยำสูบ PG และ VG 
เม่ืออยู่ในสภำวะเร่งท่ีเหมำะสมคือมีอุณหภูมิสูง มีน ำ้ รวมถึงภำวะควำมเป็นกรดจะสำมำรถสลำยตัวได้ โดย PG 
มักจะสลำยตัวได้สำร aldehyde คือ acetaldehyde, formaldehyde และสำรอื่นคือ propylene oxide, pro-
panal, methyl glyoxal, และ 2-propenol ส่วนVG สำมำรถสลำยตัวได้เป็น acrolein และ glycidol 
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ภำพที่ 2 degradation byproduct ของ propylene glycol และ glycerin (Sleiman M. et al, 20165) 

  กำรสูบบุหร่ีท ำให้ epinephrine สูงขึน้มำกกว่ำ 150% ซ่ึงนิโคตินกระตุ้นกำรท ำงำนของหลอดเลือดและหัวใจ

ผ่ำนกำรกระตุ้นระบบประสำท sympathetic กำรท ำงำนของหัวใจจะมเพิ่มึน้โดยเฉลี่ย 7 ครัง้ต่อนำที เพิ่มกำรบีบตัว

ของกล้ำมเนือ้หัวใจ systolic blood pressure สูงขึน้ 5-10 มิลลิเมตรปรอท กระตุ้นกำรหดตัวของหลอดเลือด เพิ่ม

กำรสลำยไขมัน (lipolysis) ท ำให้เพิ่มระดับ LDL ในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้สูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงจะเป็นโรคเกี่ยวกับ

หลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) หัวใจล้มเหลว (heart failure) กล้ำมเนือ้หัวใจขำดเลือด (myocardial 

infarction) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular/atrial tachycardia and fibrillation) นอกจำกนัน้ นิโคตินสำมำรถ

เพิ่มกำรหลัง่ฮอร์โมนกลุ่ม catecholamine cortisol ท่ีเป็น insulin antagonistic hormone จึงสำมำรถกระตุ้น 

nAChRs α7 ส่งผลต่อกำรท ำงำน AMP-activated protein kinase ดังนัน้กำรสูบบุหร่ีไฟฟ้ำจึงเป็นปัจจัยเส่ียงของ

กำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 ด้วย9 

กำรศึกษำของ Goniewicz ML. 201726  โดยให้อำสำสมัคร 20 คน ซ่ึงเป็นผูสู้บบุหร่ีมวนเปลี่ยนมำสูบบุหร่ี

ไฟฟ้ำแทน จำกนัน้ตรวจวัดสำรพิษในปัสสำวะเปรียบเทียบก่อนและหลังเปลี่ยนมำสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ พบว่ำหลังจำก

เปลี่ยนมำสูบบุหร่ีไฟฟ้ำผู้สูบยังมีปริมำณนิโคติน ไม่แตกต่ำงจำกตอนสูบบุหร่ีมวน แต่สำรอื่นๆ เช่น 1,3-butadiene, 

benzene, acrylonitrile, NNAL, NNK ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญภำยใน 1 ถึง 2 สัปดำห์ ซ่ึงแม้จะยังไม่มีกำรศึกษำใน

ระยะยำวแต่กำรลดปริมำณกำรได้รับสำรพิษน่ำจะลดควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคมะเร็งและโรคต่ำงๆ ลงได้ 
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สำรเติมแตง่ที่พบในควันบุหรี่ไฟฟ้ำ 

Diacetyl (2,3-butanedione; DA) 17,21 

 คือสำรแต่งกลิ่นรส ท่ีมักใส่ในน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำ21 มีรสชำติหอมเหมือนเนย มักพบในบุหร่ีกลิ่นกำแฟ เนย และ

กลิ่นอำหำรต่ำงๆ  แม้ว่ำ DA จะเป็นสำรแต่งกลิ่นรสท่ีใช้ได้อย่ำงปลอดภัยในอำหำร เช่น ข้ำวโพดคัว่ อย่ำงไรก็ตำม 

DA เป็นสำรท่ีท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจหำกสูดดม และพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคในระบบ

ทำงเดินหำยใจ เช่น bronchiolitis obliterans, ภำวะทำงเดินหำยใจอุดกัน้ (fibrosis and obstruction of small 

airway), irreversible thickening of lung tissue จำกกำรศึกษำในหนูทดลองพบว่ำหลังจำกให้หนูสูดดม DA ไป 

2-4 สัปดำห์ เกิดภำวะ chronic bronchitis, laryngitis และ rhinitis โดยกลไกคือ DA สำมำรถกระตุ้นให้เพิ่มกำร

สร้ำง substance P ท่ี sensory nerves ของเยื่อบุทำงเดินหำยใจ ซ่ึง substance P เป็นสำรกระตุ้นให้เกิดกำร

อักเสบ  

Benzaldehyde 17 

สำรแต่งกลิ่นท่ีนิยมใช้เพื่อให้บุหร่ีมีกลิ่นเหมือนผลไม้ โดยพบมำกถึงร้อยละ 75 จำก 145 ตัวอย่ำงน ำ้ยำบุหร่ี

ไฟฟ้ำและพบควำมเข้มข้นสูงสุดจำกน ำ้ยำกลิ่น cherry โดย benzaldehyde เป็นสำรแต่งกลิ่นท่ีมีควำมปลอดภัยแม้

จะสำมำรถดูดซึมผ่ำนปอดได้ แต่ไม่พบกำรตกค้ำงของสำรท่ีอวัยวะต่ำงๆ เน่ืองจำกสำมำรถก ำจัดออกจำกร่ำงกำย

ได้อย่ำงรวดเร็ว  

Cinnamaldehyde 

 สำรแต่งกลิ่นอบเชย (cinnamon) เป็นพิษต่อ human embryonic stem cell (hESC) และยับยัง้กำร de-

polymerization ของ microtubule ใน human pulmonary fibroblast (hPF) กำรทดลองของ Behar RZ 

(2016)22 ทดสอบควำมเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์ของควันจำกบุหร่ีไฟฟ้ำกลิ่นอบเชยท่ีมี cinnamaldehyde พบว่ำ

ควันบุหร่ีไฟฟ้ำนัน้มีควำมเป็นพิษมำกพอท่ีจะลดกำรเจริญเติบโตของเซลล์และเพิ่มอัตรำกำรตำยของเซลล์ hPF และ 

hESC นอกจำกนีย้ังพบว่ำบุหร่ีไฟฟ้ำท่ีใช้แบตเตอร่ี 5 V สำมำรถปลดปล่อย cinnamaldehyde รวมถึงสำรพิษ

อื่นๆ ได้มำกกว่ำ 3 V แต่กำรศึกษำนีมี้ข้อจ ำกัดคือเป็นกำรศึกษำแบบ in vitro  
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สำรอื่นๆ ที่พบในควนับุหรี่ไฟฟ้ำ25 

Tobacco specific nitrosamine (TSNAs) 

 TSNAs เช่น N-Nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), 

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) เกิดจำกนิโคติน ในบุหร่ีท ำปฏิกิริยำกับ nitrous acid 

TSNAs เป็นสำรก่อมะเร็งช่องปำก มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอำหำร ท่ีสำมำรถตกค้ำงท่ีเสือ้ผ้ำและส่ิงของได้ ส่งผลให้

บุหร่ีไฟฟ้ำคือหน่ึงในปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคจำกบุหร่ีมือสำมได้ จำกกำรศึกษำของ Goniewicz. et al. (2013) 

พบว่ำน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำทัง้หมด 12 ยี่ห้อท่ีน ำมำตรวจสำรพิษนัน้พบ TSNAs เช่น NNN 0.8-4.3 ng/150 puffs และ 

NNK 1.1-28.3 ng/150 puffs  Shahab L, et al.2017 ศึกษำระดับ TSNAs ท่ีตรวจพบในปัสสำวะของผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้ำ

เทียบกับผู้ใช้ยำกลุ่ม nicotine replacement therapy (NRT)  พบว่ำในปัสสำวะของทัง้สองกลุ่มมี TSNAs ในระดับ

ต ำ่ไม่แตกต่ำงกัน  

สำรประกอบอินทรีย์หอมระเหย (Volatile organic compounds; VOCs) 25 

 ตัวอย่ำงของ VOCs เช่น toluene, p,m-xylene, benzene, chlorobenzene, ethylbenzene, o-xylene, 

styrene,1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene และ naphthalene ท่ีอำจพบในควัน

ของบุหร่ีไฟฟ้ำได้ สำรประกอบเหล่ำนีถู้กปลดปล่อยออกมำทัง้ 3 สถำนะคือของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซ่ึงสำรเหล่ำนี้

มีอันตรำยเม่ือสูดดมอำจท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง คลื่นไส้ อำเจียน และบำงตัวเป็นปัจจัยเส่ียงให้เกิดโรคมะเร็ง 

ถึงแม้ว่ำจะตรวจพบ VOCs ในบุหร่ีไฟฟ้ำแต่เม่ือเปรียบเทียบแล้วมีปริมำณกำรปลดปล่อยน้อยกว่ำบุหร่ีแบบมวนมำก 

ฝุ่นผงและอนุภำค (particles) 
 จำก U.S. environment protection agency (2014)  ระบุว่ำหำกหำยใจน ำอนุภำคท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 10 µm 

จะสำมำรถเกิดผลข้ำงเคียงต่อระบบทำงเดินหำยใจ อนุภำคยิ่งมีขนำดเล็กยิ่งสำมำรถผ่ำนเข้ำในปอดได้ลึกมำกขึน้ 

อนุภำคขนำด 0.1 µm หรือ 100 nm (ultrafine particle; UPs) สำมำรถผ่ำนเข้ำได้ถึงถุงลมท ำให้เกิดแผลบริเวณถุง

ลม น ำไปสู่กำรเป็นโรค asthma, COPD และสำมำรถแพร่ผ่ำนเข้ำกระแสเลือดไปสะสมตำมอวัยวะต่ำงๆ ได้8,9,21 กำรมี

อนุภำคของโลหะหนักในกระแสเลือดสำมำรถกระตุ้นกำรหดตัวของเส้นเลือดเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ  
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ประสิทธิภำพของบุหรี่ไฟฟ้ำเพื่อเลิกบุหรี่ 

 Systemic review โดย Cochrane collaboration ถึงประสิทธิภำพของบุหร่ีไฟฟ้ำส ำหรับกำรลดหรือ

เลิกบุหร่ีไฟฟ้ำพบ 11 กำรศึกษำแบบ cohort และ 2 กำรศึกษำแบบ RCTs โดยอำสำสมัครจะต้องใช้บุหร่ีไฟฟ้ำเป็น

ระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน จึงจัดได้ว่ำสำมำรถเลิกสูบบุหร่ีได้ (smoking abstained) เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำร

ใช้บุหร่ีไฟฟ้ำและ Placebo พบว่ำบุหร่ีไฟฟ้ำมีแนวโน้มจะท ำให้เลิกบุหร่ีได้มำกกว่ำ Placebo (RR 2.29, 95% CI 1.05 

to 4.96; placebo 4% versus e-cigarettes 9%) อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำท่ีน ำมำวิเครำะห์มีข้อจ ำกัดจำกระเบียบ

วิธีวิจัยจ ำนวนมำก กำรศึกษำของ Bullen, et al. เปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรเลิกบุหร่ี ของบุหร่ีไฟฟ้ำชนิดมี

นิโคติน บุหร่ีไฟฟ้ำชนิดไม่มีนิโคติน และแผ่นแปะนิโคติน (NRT, nicotine patch) ผลกำรศึกษำไม่พบควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระหว่ำงกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำท่ีมีนิโคตินกับแผ่นแปะนิโคติน และทัง้สองกลุ่มให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่ำ

กำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำแบบไม่มีนิโคติน 

ประสิทธิภำพในกำรลดจ ำนวนกำรสูบบุหร่ีลงคร่ึงหน่ึงจำกปริมำณกำรสูบเดิม (smoking reduction) พบว่ำ

บุหร่ีไฟฟ้ำแบบมีนิโคตินมีประสิทธิภำพดีกว่ำ 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% ver-

sus EC: 61%) และกำรศึกษำแบบ cohort ในคนท่ีไม่มีควำมประสงค์จะเลิกสูบบุหร่ี ผลคือหลังจำกใช้บุหร่ีไฟฟ้ำไป 6 

เดือน จ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวันลดลง 22.5% และมีผู้สำมำรถเลิกบุหร่ีได้ 12.5% แต่กำรศึกษำนีย้ังคงเป็นเพียง

กำรศึกษำน ำร่อง (pilot study) ติดตำมผู้สูบบุหร่ีไฟฟ้ำเพียง 40 คน และ เหลือเพียง 27 คน เม่ือสิน้สุดกำรศึกษำ  

บุหร่ีมวนแบบดัง้เดิมมีกำรศึกษำท่ีแสดงผลกระทบต่อสุขภำพอย่ำงชดัเจนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นปัจจัยเส่ียง

ของโรคมะเร็ง ในขณะท่ีบุหร่ีไฟฟ้ำนัน้ยังไม่มีกำรศึกษำผลกระทบระยะยำว อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูลในปัจจุบันแล้วไม่

สำมำรถยอมรับได้ว่ำมีบุหร่ีชนิดใดปลอดภัย แต่จำกกลไกกำรท ำงำน ส่วนประกอบของน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำส ำหรับบุหร่ี

ไฟฟ้ำท่ีไม่มีกำรเผำไหม้เกิดขึน้ เม่ือเทียบกับบุหร่ีมวนแล้วอำจพิจำรณำได้ว่ำบุหร่ีไฟฟ้ำมีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่อ

ร่ำงกำย เช่น ควำมเส่ียงกำรเป็นมะเร็งจำกสำรพิษท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้น้อยกว่ำบุหร่ีมวน 
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บุหร่ีไฟฟ้ำให้ปริมำณนิโคตินไม่แตกต่ำงจำกบุหร่ีมวน ผู้สูบจะยังคงได้รับควำมเส่ียงของโรคหลอดเลือด 

โรคหัวใจ เบำหวำน และโรคอื่นๆ ท่ีมีนิโคตินเป็นปัจจัยเส่ียง กำรสูบบุหร่ีไฟฟ้ำยังคงท ำให้ผู้สูบได้รับสำรก่อมะเร็งหลำย

ชนิดท่ีส ำคัญคือสำรกลุ่ม aldehyde ท่ีพบมำกในบุหร่ีไฟฟ้ำ บุหร่ีไฟฟ้ำสำมำรถปลดปล่อยอนุภำคของโลหะหนัก

ขนำด ultrafine ท่ีเล็กพอจะแทรกผ่ำนปอดได้ ปริมำณปลดปล่อยท่ีมำกกว่ำบุหร่ีมวนเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค

ปอดและโรคอื่นๆ ท่ีเกิดจำกกำรสะสมโลหะหนัก เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ สำรแต่งกลิ่นรสของบุหร่ีไฟฟ้ำหลำยชนิดไม่

มีกำรรับรองให้ใช้ด้วยวิธีกำรสูบไอควันจำกควำมร้อนซ่ึงมีบำงตัวเพิ่มควำมเส่ียงในเกิดโรคทำงเดินหำยใจ 

บุหรี่ไฟฟ้ำชนิด “heat not burn” 

 Heat not burn tobacco เช่น IQOS©
 ท่ีจ ำหน่ำยโดยบริษัทยำสูบฟิลิปมอริสเป็นอุปกรณ์ลูกครึ่ง 

(hybrid) ระหว่ำงบุหร่ีไฟฟ้ำและบุหร่ีมวน ไม่ใช้ atomizer และถังเก็บน ำ้ยำเหมือนบุหร่ีไฟฟ้ำ ตัวผลิตภัณฑ์

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนตัวอุปกรณ์ท่ีมีแกนลวดให้ควำมร้อน (heated blade) กับ ส่วนตัวมวนบุหร่ี

(heat stick) ท่ีออกแบบมำพิเศษส ำหรับอุปกรณ์ชนิดนี ้ วิธีกำรท ำงำนคือน ำมวนบุหร่ีประกอบเข้ำกับอุปกรณ์ 

เม่ือต้องกำรสูบสำมำรถกดปุ่มให้ heat stick สร้ำงควำมร้อนขึน้และให้ควำมร้อนนัน้ส่งผ่ำนไปยังใบยำสูบในมวน

บุหรี่ จำกนัน้จะมีควันบุหรี่เกิดขึน้และผู้ใช้สำมำรถสูบได้เหมือนบุหรี่มวน บุหรี่ประเภทนีใ้ช้วิธีกำรให้ควำมร้อนแก่ใบ

ยำสูบโดยไม่มีกำรเผำไหม้ โดยบริษัทผู้ผลิตอ้ำงว่ำบุหรี่ประเภทนีมี้สำรก่อมะเร็งน้อยกว่ำบุหรี่มวน อย่ำงไรก็ตำมยัง

ไม่มีข้อมูลหลักฐำนทำงวิชำกำรท่ีเช่ือถือได้ซ่ึงสนับสนุนค ำกล่ำวอ้ำงนี ้

National centre for smoking cessation and training (NCSCT 
2) ของประเทศองักฤษ เอกสำรแนะน ำ

ทำงเลือกให้กับผู้ต้องกำรเลิกบุหร่ีมวนด้วยกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำ นอกจำกนีมี้บทควำมวิชำกำรถึงผลกระทบต่อสุขภำพ

จำกกำรใช้บุหร่ีไฟฟ้ำแทนบุหร่ีมวนท่ีเป็นไปในทำงบวกหรือเป็นผลดีต่อระบบสุขภำพในภำพรวม27 กำรศึกษำเร่ืองกำร

เลิกบุหร่ีด้วยบุหร่ีไฟฟ้ำพบว่ำมีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำก NRTs (nicotine patch)3  แตก่พ็บวำ่บุหร่ีไฟฟ้ำท ำให้

วัยรุ่นท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีมวนทดลองสูบบุหร่ีมวนหลังจำกเร่ิมสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ 
28 บุหร่ีไฟฟ้ำอำจสำมำรถเป็นทำงเลือกใหม่

ในอนำคตส ำหรับผู้ท่ีไม่สำมำรถเลิกสูบบุหร่ีด้วยแนวทำงกำรรักษำปกติได้และผู้สูบยินดีจะสูบบุหร่ีไฟฟ้ำด้วยตนเอง

ไม่ได้รับกำรเหน่ียวน ำจำกผู้ให้ค ำปรึกษำ  
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บทท่ี 3  
สำรที่ตรวจเจอในบุหรี่และควำมเป็นพิษ  

ธนภูมิ เขียวชอุ่ม 

ธชำ ผำสุข 
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้

 ผู้เรียนรู้จักสำรพิษในควันบุหร่ี 

 ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสำรพิษในควันบุหร่ีและกำรก่อโรคส ำหรับให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ี 

ควันบุหรี ่

 ควันของบุหร่ีมวนเกิดจำกกำรเผำไหม้ใบยำสูบด้วยควำมร้อน ควำมร้อนท่ีใช้ในกำรเผำไหม้มีอุณหภูมิ 

860-900 องศำเซลเซียส เกิดกำรปลดปล่อยสำรระเหยต่ำงๆ ออกจำกยำสูบ สำรเคมีในยำสูบเกิดปฏิกิริยำเผำ

ไหม้ได้เป็นสำรพิษต่ำงๆ มำกมำย ซ่ึงมีรำยงำนสำรพิษท่ีชดัเจนแล้วอย่ำงน้อย  9,000 ชนิด โดยมำกกว่ำ 69 

ชนิดเป็นสำรก่อมะเร็ง ตัวอย่ำงสำรเคมีท่ีพบในควัน เช่น สำรเคมีออกซิไดซ ์ (oxidizing chemical) คำร์บอน

มอนนอกไซด์ (carbon monoxide) สำรประกอบอินทรีย์ ฝุ่นละออง โลหะหนัก นิโคติน เป็นต้น 

ค ำท่ีใช้ส ำหรับเรียกควันบุหรี่จำกบุหรี่มวนนัน้แบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1.  ควันบุหร่ีในมวน (mainstream) หมำยถึงควันท่ีสูบจำกบุหร่ีโดยตรงรวมถึงควันท่ีถูกพ่นออกมำด้วย 

2.  ควันบุหร่ีนอกมวน (sidestream) หมำยถึง ควันท่ีลอยอยู่ในส่ิงแวดล้อม เป็นควันท่ีเกิดจำกปลำยบุหร่ี

ด้ำนท่ีเกิดกำรเผำไหม้ ไม่ผ่ำนเข้ำร่ำงกำยของผู้สูบมำก่อน 

 ผู้สูบบุหร่ีจะได้รับควันทัง้จำก mainstream และ sidestream โดยสำมำรถเรียกว่ำ “ควันบุหรี่มือหนึ่ง” 

ในขณะท่ีคนรอบข้ำงซ่ึงไม่ได้สูบบุหร่ีแต่อยู่บริเวณเดียวกับผู้สูบแล้วได้รับควันบุหร่ีจะเรียกว่ำ “ควันบุหรี่มือสอง” 

หรือ กำรสัมผัสควันบุหร่ีจำกส่ิงแวดล้อม ( environmental tobacco smoke) ควันบุหร่ีมือสองนีมี้สำรพิษจำก

ทัง้ mainstream และ sidestream เช่นเดียวกันกับควันบุหร่ีมือหน่ึงท ำให้ผู้สัมผัสควันนีมี้โอกำสเป็นโรคต่ำงๆ ได้ไม่

แตกต่ำงไปจำกผู้สูบบุหร่ีเองโดยตรง สำรพิษจำกบุหร่ีนอกจำกอยู่ในควันแล้วยังสำมำรถตกค้ำงในส่ิงแวดล้อม 

เสือ้ผ้ำ เส้นผม ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ได้แม้จะไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ กำรสัมผัสสำรพิษท่ีตกค้ำงเหล่ำนี้

เรียกว่ำกำรได้รับ “ควันบุหรี่มือสำม” 
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สำรพิษในควันบุหรี่สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี ้

ในบทควำมนีจ้ะยกตัวอย่ำงสำรพิษท่ีส ำคัญเพียงบำงชนิดเท่ำนัน้โดยจะแบ่งสำรเป็นกลุ่มดังนี ้

  กลุ่มอัลดีไฮด์ 

   กลุ่มโลหะหนักและธำตุกัมมันตรังสี 

      กลุ่มไนโตรซำมีน 

       กลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons 

        กลุ่มอื่นๆ เช่น nicotine, carbon monoxide, tar 

1  กลุ่มอัลดีไฮด์ (Aldehyde) เช่น อะโครลีน ฟอร์มำลดีไฮด์ อะเซตัลดีไฮด์ ยูรีเทน ไวนิลคลอไรด์ สำรกลุ่ม

นีบ้ำงตัวเป็นสำรท่ีมีกำรยืนยันอย่ำงชดัเจนว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งและส่วนใหญ่ท ำให้เกิดโรคทำงเดินหำยใจ 

 

อะโครลีน (acrolein) เป็นก๊ำซพิษท่ีพบได้ 60-140 ไมโครกรัมต่อบุหร่ี 1 มวน อะโครลีนมีควำมเป็นพิษสูง

สำมำรถก่อให้เกิดอำกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจได้แม้สัมผัสปริมำณเพียง

ฟอร์มำลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นสำรสำเหตุท่ีท ำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์

เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharynx cancer) เพิ่มกำรเกิดเซลล์มะเร็งจำก

เซลล์เยื่อบุทำงเดินหำยใจ (nasal squamous cell carcinoma) และมะเร็งเม็ด

เลือดขำว (leukemia)  ท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจและ

ดวงตำ นอกจำกนีย้ังจัดเป็น allergen หรือสำรก่อภูมิแพ้ 

 
ภำพท่ี 1 อะโครลีน                

 
ภำพท่ี 2 ฟอร์มำลดีไฮด์ 
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2 สำรกลุ่มโลหะหนักและสำรกัมมันตรังสี เช่น สำรหนู นิคเกิล้ ตะกัว่ แคดเม่ียม เบอริลเลี่ยม 

อนุภำคโลหะหนัก (heavy metal particles)  

 อนุภำคโลหะหนักหลำยชนิดจัดเป็นสำรก่อมะเร็งท่ีมีกำรยืนยันจำกหลักฐำนกำรก่อมะเร็งในมนุษย์อย่ำงชดัเจน 

อนุภำคของโลหะสำมำรถตกค้ำงในปอดหรือแทรกซึมผ่ำนเนือ้เยื่อปอดเข้ำสู่ร่ำงกำยและเกิดกำรสะสมในร่ำงกำยได้ 

อนุภำคของโลหะหนักในบุหร่ีมีท่ีมำจำกกระบวนกำรปลูกและผลิตใบยำสูบ เช่น โลหะหนักท่ีหลงเหลือจำกยำฆ่ำแมลง 

จำกสำรเคมีในดินและน ำ้แล้วตกค้ำงในใบยำสูบ 

 

Heavy metal ปริมำณของโลหะหนักในควัน (ng) ต่อบุหรี่ 1 

มวน 

แคดเม่ียม (cadmium; Cd) 40-300 

ตะกัว่ (lead; Pb ) 18-83 

โคบอล (cobalt; Co) 0.012-48 

สำรหนู (arsenic; As) 1.5-21 

โครเม่ียม (chromium; Cr) 1.1-1.7 

พลวง (antimony; Sb) 0.1-0.13 

ทอลเลี่ยม (thallium; Tl) 0.6-2.4 

ปรอท (mercury; Hg) 0.46-6.5 

โพโลเน่ียมกัมมันตรังสี (polonium 210)   

ตะกัว่กัมมันตรังสี (lead 210)   

สำรกัมมันตรังสี (radioactive substances)  

 Polonium-210 และ lead-210 คือสำรกัมมันตรังสีท่ีพบได้ในบุหร่ี สำมำรถปลดปล่อยรังสีอัลฟ่ำและแก

รมม่ำ เม่ือสูดควันบุหร่ีเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วจะท ำลำยเซลล์เนือ้เยื่อปอดได้ทันที สำรกัมมันตรังสีสำมำรถสะสมท่ีปอด

ของผู้สูบบุหร่ีได้เป็นเวลำนำน เน่ืองจำกมีชัน้เหนียวน ำ้มันดิน (tar) เคลือบอยู่ท่ีปอดโดยเฉพำะบริเวณหลอดลมส่วน

ปลำย (bronchioles) ของผู้สูบ กำรสะสมสำรกัมมันตรังสีไว้เป็นเวลำนำน จะน ำไปสู่กำรเป็นมะเร็งปอด  

ตำรำงที่ 1 โลหะหนักที่พบในควันบุหรี่ 
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3 สำรพิษกลุ่มไนโตรซำมีน (Tobacco specific nitrosamine; 

เช่น N’-nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), N’-

nitrosoanatabine (NATB), and N’-nitrosoanabasine (NAB)  

Nitrosamine  

คือสำรประกอบท่ีมีหมู่ nitroso เกำะอยู่บนไนโตรเจนของหมู่ amine เกิดขึน้จำกหลำยกระบวนกำร เช่น nico-

tine ในใบยำสูบท ำปฏิกิริยำกับ nitrate, เกิดจำกเชือ้กลุ่ม aerobic bacteria ในกระบวนกำรเตรียมใบยำสูบ, ก๊ำซ 

nitrogen oxides  ท ำปฏิกิริยำกับสำรกลุ่ม alkaloids ในใบยำสูบ NNN และ NNK คือสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ท่ีได้รับ

กำรยืนยันชดัเจน พบในบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรูปแบบ สำรสองชนิดนีส้ำมำรถจับกับ DNA แล้วน ำไปสู่กำร

กระบวนกำรเกิดมะเร็ง (tumor initiation) นอกจำกนีย้ังพบว่ำสำรสองชนิดนีส้ำมำรถกระตุ้น nicotinic acetyl-

choline receptor ได้ ผลคือรบกวนกำรท ำงำนของเซลล์ปกติ ส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้เร็วมำกขึน้  

 อัตรำส่วนของ NNK และ NNN ใน sidestream ต่อ mainstream คือ 0.40 และ 0.43 ตำมล ำดับ ดังนัน้

ผู้ได้รับควันบุหร่ีมือสองจึงมีควำมเส่ียงจะเป็นมะเร็งจำก TSNAs ได้เช่นกัน  

4 สำรพิษกลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)                                            

เช่น benzene, benzo(a)pyrene, chrysene, benz(a)anthracene 

PAH  

 หมำยถึงสำรประกอบเคมีท่ีเกิดขึน้จำกกำรรวมตัวกันของ aromatic หรือ cyclic rings carbon อย่ำง

น้อย 2 วง รวมกัน ในควันบุหร่ีมี PAH อย่ำงน้อย 539 ชนิด PAH เกิดจำกจำกกระบวนเผำไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของ

สำรอินทรย์ต่ำงๆ ในบุหร่ี บุหร่ี 1 มวลจะให้ปริมำณ PAH ประมำณ 1-1.6 ไมโครกรัม International agency for 

research on cancer (IARC) จัดกลุ่มให้ PAH หลำยชนิดเป็นสำรท่ีอำจก่อมะเร็ง (possible) และ benzo(a)

pyrene ถูกจัดให้เป็น group 1 carcinogen คือเป็นสำรก่อมะเร็งอย่ำงชดัเจนในมนุษย์ สำรบำงตัวในกลุ่มนี้

รบกวนกำรท ำงำนของเอนไซม์ท่ีมีหน้ำท่ีซ่อมแซม DNA หำกเอนไซม์เหล่ำนีไ้ม่สำมำรถท ำงำนได้จะส่งผลให้มีกำร

ถอดรหัส DNA ท่ีผิดพลำดและน ำไปสู่กำรเป็นมะเร็ง หรือ PAH บำงชนิดมี metabolite ท่ีสำมำรถจับหรือท ำลำย 

DNA ของมนุษย์ได้ ท ำให้เกิดเป็นมะเร็งในท่ีสุด 
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นิโคตินเป็นสำรหลักท่ีท ำให้เกิดกำรเสพติด โดยเฉลี่ยบุหร่ี 1 มวน จะมี

นิโคตินประมำณ 1-2 มิลลิกรัม เม่ือผู้สูบสูบควันบุหรี่ นิโคตินจะสำมำรถถูกดูด

ซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยและแพร่กระจำยไปยังส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเร็ว

ภำยใน 15-20 วินำที นิโคตินสำมำรถกระตุ้นกำรท ำงำนของ nicotinic re-

ceptor บริเวณต่ำงๆของร่ำงกำยรวมถึงสมองส่งผลต่อกำรหลัง่สำรก่อ

ควำมสุขทัง้หลำย เช่น เอ็นดอร์ฟีน (endorphin), โดปำมีน (dopamine) เม่ือ

ระดับนิโคตินลดลงจะท ำให้ผู้สูบรู้สึกหงุดหงิดต้องกำรนิโคตินเพิ่ม น ำไปสู่กำร

เสพติด 

นิโคตินสำมำรถกระตุ้นกำรท ำงำนของระบบหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้หัวใจของผู้สูบบุหร่ีท ำงำนมำกกว่ำปกติ
โดยเฉลี่ย 7 ครัง้ต่อนำที กระตุ้นกำรหดตัวของเส้นหลอดเลือด ผู้สูบจะมีควำมดันสูงขึน้ 5-10 มิลลิลิตรปรอท 
นิโคตินเพิ่มกำรสลำยไขมัน (lipolysis) ท ำให้เพิ่มระดับ LDL ในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้สูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงจะเป็นโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) โรคหัวใจล้มเหลว (heart failure) โรคกล้ำมเนือ้หัวใจขำด
เลือด (myocardial infraction) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular/atrial tachycardia and fibrillation) นิโคติน
สำมำรถเพิ่มกำรหลัง่ฮอร์โมนกลุ่ม catecholamine cortisol ท่ีเป็น insulin antagonistic hormone นิโคติน
สำมำรถกระตุ้น nAChRs α7 ส่งผลต่อกำรท ำงำนของ AMP-activated protein kinase กำรสูบบุหร่ีและบุหร่ี
ไฟฟ้ำจึงเป็นปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 ด้วย  

Tar 

 National cancer institute (NIH)  นิยำมน ำ้มันดิบจำกบุหร่ี (tobacco tar) หมำยถงึ สำรเคมีท่ีเกิดจำก

กำรเผำไหม้ของบุหร่ี ประกอบไปด้วยสำรพิษหลำยชนิดท่ีเป็นสำรก่อมะเร็งและสำรพิษท่ีเป็นอันตรำยสุขภำพ เม่ือสูบ

เข้ำไปแล้วสำมำรถก่อรูปเป็นชัน้เหนียวท่ีปอด ซ่ึงจะท ำลำยปอดส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรค

ปอดอื่นๆ นอกจำกนีย้ังส่งผลให้เกิดมะเร็งปำกและล ำคอได้  

Carbon monoxide (CO) 

5 สำรพิษอื่น เช่น nicotine, tar, Carbon monoxide, DDT, cyanide, hydrazine, 4-aminobiphenyl 

นิโคติน 

ภำพท่ี 4 นิโคติน 

 ตำรำงท่ี 2 จะเห็นได้ว่ำบุหร่ีเป็นปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรคต่ำงๆ มำกมำย ซ่ึงกลไกกำรเกิดโรคหน่ึงโรคนัน้มี

มำกกว่ำ 1 กลไก รวมถึงสำรแต่ละชนิดนัน้อำจสำมำรถก่อโรคได้มำกกว่ำ 1 โรค  อย่ำงก็ตำมโรคท่ีคนมักกังวล

เกี่ยวกับบุหร่ีคือโรคมะเร็ง เน่ืองจำกแนวทำงกำรรักษำปัจจุบันยังคงไม่มีประสิทธิภำพมำกเพียงพอจะท ำให้

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเทียบเท่ำกับคนปกติได้ มะเร็งบำงประเภทยังคงมีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง ซ่ึงบุหร่ีเป็น

สำเหตุของโรคมะเร็งอย่ำงชดัเจน 
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ตำรำงที่ 2  โรคต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ี ทัง้โดยตรงและกำรได้รับควันบุหร่ีมือสองแบ่งตำมระบบอวัยวะของร่ำงกำย 

ระบบต่างๆ การสูบบุหรี่โดยตรง การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 

ระบบประสาท stroke, blindness, macular degeneration, glaucoma, 

cataract 

stroke 

ช่องปาก หูและฟัน Periodontitis, dental caries, halitosis, otitis, oropha-

ryngeal 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 can-

cer, breast cancer 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด Coronary artery disease, cardiac arrhythmia, pulmo-

nary embolism, DVT, hypertension, aortic aneurysm 

Coronary artery disease, pulmonary 

embolism, DVT 

ตับและระบบทางเดินอาหาร Hepatoma, peptic ulcer disease, oropharyn-

geal cancer, esophageal cancer, gastric can-

cer, colon cancer, pancreatic cancer 

- 

หลอดเลือดส่วนปลาย Atherosclerotic plaque, Peripheral vascular disease, 

buerger’s disease, impaired would healing 

Atherosclerotic plaque, 

Peripheral vascular disease 

ระบบทางเดินปสัสาวะ Bladder cancer   
ระบบสืบพันธ์ุ 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 abor-

tion, ectopic pregnancy, low birth 

weight, sudden infant death syn-

drome 

ระบบต่อมไรท่อ เบาหวาน, grave’s ophthalmopathy - 

ข้อและกระดูก Hip fracture, osteoporosis - 

ระบบเลือด Acute myeloid leukemia Acute myeloid leukemia 
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ภำพท่ี 1 กลไกกำรก่อโรคมะเร็ง 

 จำกภำพท่ี 1 เม่ือได้รับสำรพิษหรือสำรก่อมะเร็ง (carcinogen) จำกควันบุหร่ี สำรพิษแต่ละชนิดมีกลไก

แตกต่ำงกันไป เช่น จับกับตัวรับเป้ำหมำย (receptor binding)  ท ำให้ DNA เกิดควำมเสียหำย จนในท่ีสุดไม่

สำมำรถควบคุมกำรแบ่งเซลล์ได้ ท ำให้เซลล์แบ่งตัวอย่ำงรวดเร็วและเป็นมะเร็ง อย่ำงไรก็ตำมร่ำงกำยของคนมีกลไก

กำรป้องกันกำรเกิดมะเร็งเช่นกระบวนกำรก ำจัดสำรพิษ กำรซ่อมแซมDNAท่ีเสียหำย หรือกำรยับยัง้กำรเจริญเติบโต

ของเซลล์มะเร็ง 
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บทท่ี 4   

กำรติดนิโคติน 

เวโรจน์ เหลำ่โภคิน 
นันทวรรณ กิติกรรณำกรณ์ 
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1. ผู้เรียนเข้ำใจถึงกลไกกำรเสพติดบุหร่ีทัง้ทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม 

2. ผู้เรียนทรำบถึงอำกำรและผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจของคนท่ีก ำลังเลิกบุหร่ีในแต่ละช่วงเวลำ 

วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู้ 

บทน ำ 
กลไกกำรเสพติดสำรท่ีเกิดขึน้กับร่ำงกำยมนุษย์ มักจะถูกอธิบำยด้วยกำรเสพติดใน 2 ลักษณะ คือ กำรเสพ

ติดทำงด้ำนร่ำงกำย ซ่ึงเกิดจำกำรท่ีสำรดังกล่ำวสำมำรถเหน่ียวน ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสำรส่ือประสำท หรือ
ตัวรับสำรส่ือประสำทในสมองได้ และกำรเสพติดทำงด้ำนจิตใจ มักเกิดจำกกำรได้รับสำรท่ีมีผลต่อระบบประสำท แต่ไม่
เกิดหรือเหน่ียวน ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยำท่ีระบบประสำท 

กลไกกำรเสพติดบุหรี่ 
 บุหร่ีสำมำรถท ำให้เกิดกำรเสพติดขึน้ได้ โดยมีสำรเสพติด คือ นิโคติน (nicotine dependence) เมื่อสูบ
บุหร่ีนิโคตินจะสำมำรถเข้ำสู่สมองได้ภำยในเวลำ 3-5 วินำที โดยจะเข้ำไปจับกับตัวรับ nicotinic acetylcholine 
receptor (nAChR) ท่ีกระจำยอยู่ในระบบประสำทส่วนกลำงและส่วนปลำย และในสมองส่วนท่ีอยู่ชัน้ในซ่ึงเป็นสมอง
ส่วนท่ีควบคุมอำรมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์โดยจะมีบริเวณท่ีท ำหน้ำท่ีรับรู้เกี่ยวกับอำรมณ์และควำมรู้สึกสุขใจ 
เรียกว่ำวิถีประสำทสัง่กำรได้รำงวัลจำกนิโคตินในสมอง (nicotine and brain reward pathway)  

 กำรสูบบุหร่ีส่งผลให้เกิดกำรเสพติดชีวสำร (biological) ทำงด้ำนร่ำงกำย (physical addict) กล่ำวคือ 
ผู้ท่ีใช้จะมีควำมต้องกำรใช้บุหร่ีในปริมำณท่ีมำกขึน้หลังจำกท่ีเสพไปแล้ว เพื่อให้ร่ำงกำยได้สำรนิโคตินในปริมำณท่ี
มำกขึน้เพียงพอต่อตัวรับสำรส่ือประสำทในสมองท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงในระบบประสำทส่วนกลำง และได้ผลต่อ
ร่ำงกำยตำมเดิม ซ่ึงเรียกภำวะท่ีต้องกำรใช้บุหร่ีเพิ่มขึน้นีว้่ำ กำรดือ้ต่อนิโคติน (nicotine tolerance) และถ้ำหำก
ผู้ท่ีสูบบุหร่ีหยุดบุหร่ีทันทีจะท ำให้เกิดอำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal) ซ่ึงอำกำรมักจะตรงข้ำมกับผลท่ี
ได้รับจำกกำรสูบบุหร่ี  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรเสพติดบุหร่ีไม่ได้เกิดจำกกำรเสพติดจำกฤทธิ์ของนิโคตินอย่ำงเดียว แต่ยังสำมำรถเสพ
ติดได้จำกสำเหตุอื่น ได้แก่ กำรเสพติดทำงอำรมณ์และจิตใจ (psychological addict) ซ่ึงเป็นกำรเสพติด
เน่ืองจำกผู้เสพพึงพอใจตอ่กำรได้รับสำรนิโคติน ซ่ึงท ำให้รู้สึกผ่อนคลำย ลดควำมเครียด หรือท ำให้มีสมำธิในกำร
ท ำงำนหรือกำรเรียนมำกขึน้ รวมถึงควำมรู้สึกดีต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหร่ี  

 กำรเสพติดบุหร่ีสำมำรถเกิดจำกทำงพฤติกรรมและสังคม (social addict) ซ่ึงเป็นควำมเคยชินของผู้สูบท่ี
จะต้องสูบบุหร่ีเม่ืออยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีคุ้นเคย เช่น ระหว่ำงกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน หลังรับประทำนอำหำร หรือ
ระหว่ำงด่ืมกำแฟ รวมถึงกำรเข้ำสังคม กำรเสพติดบุหร่ีอำจเกิดจำกสำเหตุใดสำเหตุหน่ึง หรืออำจจะเกิดจำก
หลำยสำเหตุร่วมกันก็ได้  (ภำพท่ี 1)  
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ภำพที่ 1 สำเหตุและปัจจัยกำรติดบุหรี่ 
ผลของกำรเสพติดนิโคตินต่อระบบประสำท 

 ในสภำวะร่ำงกำยปกติ วิถีประสำทสัง่กำรได้รำงวัลจำกนิโคตินในสมองจะสำมำรถถูกกระตุ้นได้จำกสภำวะ
ต่ำงๆ ท่ีท ำให้รู้สึกมีควำมสุข เช่น ถูกลอตเตอรี่ สอบได้คะแนนดี หรือได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในชีวิต เป็นต้น ส ำหรับ
ภำวะท่ีได้รับนิโคตินเข้ำสู่ร่ำงกำย นิโคตินจะถูกส่งต่อไปยังระบบประสำทส่วนกลำง และจับกับตัวรับ nAChR ส่งผล
ให้เกิดกำรหลัง่สำรส่ือประสำทต่ำงๆ ทัง้เพิ่มกำรปลดปล่อยกลูตำเมต (glutamate) ซ่ึงมีผลต่อกำรเพิ่มขึน้ของโด
ปำมีน (dopamine) ออกมำจำกปลำยประสำทส่วน ventral tegmental area (VTA) มำกขึน้ ท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกสบำยใจ มีควำมสุข ลดควำมอยำกอำหำร และเพิ่มกำรปลดปล่อย gamma-aminobutyric acid 
(GABA)  ซ่ึงห้ำมกำรปลดปล่อยของโดปำมีน นอกจำกนี ้กำรจับกับตัวรับยังมีผลต่อสำรส่ือประสำทอื่น ๆ อย่ำง 
acetylcholine, serotonin เป็นต้น (ตำรำงท่ี 1) 
 เม่ือมีกำรใช้นิโคตินเป็นเวลำนำน บำงส่วนของตัวรับ nAChR จะไม่ไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง (receptor de-
sensitized) ส่งผลให้ตัวรับสำรสื่อประสำทหยุดกำรท ำงำน (receptor deactivated) ท ำให้ผลต่อ GABA หำยไป 
ในขณะท่ียังมีผลต่อ glutamate ซ่ึงตัวรับสำรส่ือประสำทต้องอำศยัระยะเวลำหน่ึงจึงจะท ำให้ตัวรับกลับเข้ำสู่ช่วงท่ี
สำมำรถเกิดกระบวนกำรท ำงำน (active state) อีกครัง้ ดังนัน้ ร่ำงกำยจึงมีกำรเพิ่มตัวรับดังกล่ำวขึน้ (up reg-
ulation) เม่ือรับนิโคตินต่อเน่ืองจึงส่งผลให้เกิดภำวะดือ้นิโคตินขึน้ได้ เพรำะ nAChR มีควำมไวต่อนิโคตินลดลง 
และมีจ ำนวนตัวรับ nAChR มำกขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้นิโคตินสำมำรถกระตุ้นและให้ผลต่อร่ำงกำยเท่ำเดิม ผู้เสพจึง
จ ำเป็นต้องเพิ่มจ ำนวนกำรสูบบุหรี่เพื่อให้ได้รับนิโคตินมำกขึน้  

ด้ำนชีวสำร (biological) 
 กำรติดทำงร่ำงกำย (physical addict)  

 อำกำรถอนยำ (withdrawal symptoms) 
 กำรเสพ = บรรเทำ 

 กำรได้รำงวัล (ทำงจิตวิทยำ) (reward) 

ด้ำนสังคม (social) 
 เพ่ือสร้ำงกำรติดต่อ (connection)  

 เพ่ือสำมำรถเข้ำร่วมกลุ่ม (fitting in) 
 ครอบครัว (family) คู่รัก (partner)  

 วัฒนธรรมกลุ่ม (culture norm) 

ด้ำนจิตใจ (psychological) 
 สูบบุหร่ีคู่กับบำงกิจกรรม (paired activites)  

 กิจวัตร/นิสัย (routines/ habits) 
 มีปัจจัยเหน่ียวน ำ (triggers) เครียด (stress)  

 จัดกำรอำรมณ์ (coing with emotional) 
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สำรส่งผ่ำนประสำท (neurotransmitters) ผลกระทบ (effects) 

Dopamine รู้สึกพึงพอใจ สุขใจ ลดควำมอยำกอำหำร 

Norepinephrine ท ำให้ตื่นตัว มีแรงจูงใจ ลดควำมอยำกอำหำร 

Acetylcholine ท ำให้ตื่นตัว สมำธิดีขึน้ 

Serotonin ช่วยปรับอำรมณ์ ลดควำมอยำกอำหำร 

Glutamate ช่วยกำรเรียนรู้ เพิ่มควำมจ ำ 

GABA ลดควำมเครียด วิตกกังวล 

ตำรำงที่ 1 ผลกระทบจำกสำรที่ท ำหน้ำที่ส่งสัญญำณระหว่ำงเส้นประสำท 

ผลกระทบจำกอำกำรถอนนิโคตินขณะเลิกสูบบุหรี่ (nicotine withdrawal symptoms)  

 กำรเปลี่ยนแปลงของตัวรับในระบบประสำทเป็นสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้เกิดผลเชิงลบตรงข้ำมกับผลรำงวัลท่ี
ได้รับจำกกำรสูบบุหร่ี เช่น รู้สึกหงุดหงิด ไม่มีควำมสุข อยำกทำนอำหำรมำกขึน้ ไม่มีสมำธิในกำรท ำงำนหรือ
เรียน เกิดควำมเครียดวิตกกังวล (ตำรำงท่ี 2) ผลดังกล่ำวเกิดขึน้ในเวลำอันรวดเร็วจำกกำรท่ีร่ำงกำยยังคง
มี nAChR จ ำนวนมำก แต่ไม่ได้รับนิโคตินจำกบุหร่ี ปริมำณสำรส่ือประสำทในสมองท่ีไม่สมดุลจำกกำรลดลง
นิโคติน ท ำให้อยำกกลับไปสูบบุหร่ี (ภำพท่ี 2) 

 ตำรำงที่ 2 อำกำรถอน เวลำเริ่มเกิดอำกำร และระยะเวลำกำรเกิดอำกำรถอนนิโคติน  

อำกำรถอน 
(withdrawal symptom) 

เวลำเริม่มีอำกำร 
(onset begin) 

เวลำที่จะมีอำกำร 
(how long do they last) 

ควำมกระหำยอยำกนิโคติน (craving) ภำยในไม่กี่ชัว่โมง 2 สัปดำห ์

เพิม่ควำมอยำกอำหำร (increase appetite) ภำยในไม่กี่ชัว่โมง 10 สัปดำห ์

ควำมซึมเศร้ำ (depression) ภำยในไม่กี่ชัว่โมง 4 สัปดำห ์

ควำมกระสับกระส่ำย (restlessness) สัปดำห ์ 4 สัปดำห ์

สมำธิแย ่(poor concentration) สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์

หงุดหงิด ฉุนเฉียว (irritability/ anger) ภำยในไม่กี่ชัว่โมง 4 สัปดำห ์

รบกวนกำรนอน (disturbed sleep) สัปดำห ์ 1 สัปดำห ์
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ภำพที2 ชีวเคมีสำรและพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรติดบุหร่ี 

 นอกจำกนี ้กำรศึกษำในหนูทดลองพบว่ำอำกำรถอนอำจจะมีผลมำจำกกำรเพิ่มของ extrahypothalamic 
corticotropin-releasing factor (CRF) และเพิ่มกำรจับของ CRF กับ corticotropin-releasing factor 1 
(CRF1) receptors ในสมองซ่ึงท ำให้เกิดควำมเครียดมำกขึน้ กำรปิดกัน้ CRF1 จะยับยัง้ผลของกำรกระตุ้นอำกำร
เครียดจำกอำกำรถอน และป้องกันกำรเพิ่มควำมพยำยำมหำนิโคตินมำใช้ในช่วงท่ีงดเสพ ดังนัน้ ผู้สูบบุหรี่อำจจะ
ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงอำกำรถอนนิโคตินด้วยกำรรักษำระดับของนิโคตินในเลือดให้เพียงพอท่ีจะป้องกันกำรเกิด
อำกำรดังกล่ำว  

ควำมอยำก 
(craving) 

กำรสุบบุหร่ี 
(cigarette smoking) 

กำรเพิม่ของนิโคตินอย่ำง
รวดเร็ว (nicotine spike) 

กำรลดควำมไวในกำรกระตุ้น 
(desensitization) nAChRs 

กำรยับยัง้      
nAChRs 

ผลดีต่อสุขภำพหลังจำกกำรเลิกสูบบุหรี่ 

 ส ำหรับผลดีต่อสุขภำพส ำหรับผู้เลิกสูบบุหร่ีสำมำรถเกิดขึน้ได้ตัง้แต่ 20 นำทีแรกหลังกำรเลิกสูบ นั่นคือ 
ควำมดันโลหิตจะลดลง ชีพจรเต้นช้ำลง ท ำให้ลดกำรท ำงำนหนักของหัวใจ หลังจำกนัน้ 12 ชัว่โมง ระดับก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะลดต ำ่ลง และในเวลำ 24 ชัว่โมง ปอดจะท ำงำนได้ดีขึน้ สำมำรถขับเสมหะและฝุ่นต่ำงๆ 
จำกกำรสูบบุหร่ีออกจำกปอดได้มำกขึน้ เม่ือเลิกบุหร่ีได้ยำวนำนมำกขึน้ประโยชน์ท่ีได้รับจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  

 ในเวลำ 48 ชัว่โมง หลังจำกกำรเลิกสูบบุหร่ี ควำมสำมำรถในกำรรับรสและรับกลิ่นจะดีขึน้เกือบปกติ และใน 72 
ชัว่โมง ผู้เลิกสูบจะรู้สึกมีแรงมำกกว่ำเดิม หำยใจได้โล่งขึน้ และหำกสำมำรถหยุดสูบบุหร่ีได้ต่อเน่ือง 1 ปี จะลดควำม
เส่ียงลงคร่ึงหน่ึงในกำรเกิดกลุ่มอำกำรหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) เม่ือเทียบกับผู้ท่ียัง
สูบอยู่ และหำกหยุดสูบบุหร่ีได้ต่อเน่ือง  5 ปี ควำมเส่ียงดังกล่ำวจะลดลงจนใกล้เคียงกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีเลย รวมทัง้
โดยกำรเลิกสูบบุหร่ีเป็นระยะเวลำ 10 ปี จะลดควำมเส่ียงในกำรเกิดมะเร็งปอดได้คร่ึงหน่ึงเม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี  

 ผลดีของกำรเลิกสูบบุหร่ีนัน้ไม่ได้มีเฉพำะตัวผู้สูบบุหร่ี แต่เป็นผลดีต่อผู้คนรอบข้ำงท่ีได้สัมผัสควันบุหร่ีมือสอง
และมือสำมด้วย เช่น สมำชิกในครอบครัว  

กำรเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข  

กำรปลดปล่อยโดปำมีนและสำรสื่อประสำทอ่ืน ๆ 
ท ำให้เกิดควำมสุข และอำรมณ์ดี 

สิง่กระตุ้นให้
อยำกสูบบุหร่ี 

หรือควำมเครียด 

อำกำรถอน (withdrawal symptoms) 
ควำมเป็นสุขลดลง (hedonic dysregulation) กำรลดลงของโดปำมีนและสำรสื่อประสำทอื่นๆ 

กำรทน (ต่อควำมอยำก) ได้ฉบัพลัน (acute tolerance) 

กำรกระตุ้น nAChRs 

เพิ่มนิโคติน 

ลดนิโคติน 
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กำรเสพติดนิโคตินในผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสอง 

 กำรได้สัมผัสหรือได้รับบุหร่ีมือสองจำกคนใกล้ชิดท่ีสูบบุหร่ีอำจจะส่งผลให้สำรนิโคตินเข้ำสู่สมองได้โดยตรง 
และส่งผลต่อระบบประสำทเช่นเดียวกับผู้ท่ีสูบบุหร่ีเอง จำกกำรศึกษำ Effect of Secondhand Smoke on Oc-
cupancy of Nicotinic Acetylcholine Receptors in Brain เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสัมผัสบุหร่ีมือสอง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของตัวรับ nAChR โดยกำรใช้ positron emission tomography (PET) โดยกำรฉีดวัสดุ
กัมมันตรังสีในปริมำณเล็กน้อยเข้ำไปในกระแสเลือด แล้วสร้ำงภำพเป็นรหัสสีท่ีแตกต่ำงกันของกิจกรรมของเซลล์ 
เพื่อกำรวิเครำะห์กำรแปลงของระบบประสำทใน 1 ชัว่โมงหลังจำกได้สัมผัสบุหร่ีมือสองภำยในส่ิงแวดล้อมปิด พบว่ำ 
กำรสัมผัสกับบุหร่ีมือสองในปริมำณท่ีไม่สูงมำกสำมำรถกระตุ้นระบบประสำทได้ในลักษณะเดียวกันกับผู้ท่ีสูบบุหร่ี  

 กำรศึกษำรวบรวมวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ พบ 2 กำรศึกษำ จำก 22 กำรศึกษำท่ีรำยงำนว่ำ ผู้ท่ี
ได้รับควันบุหร่ีมือสองจะท ำให้เมีระดับนิโคตินในเลือดสมมูลกับผู้สูบบุหร่ีและท ำให้เกิดภำวะเคลิม้สุข (euphoria) 
รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหมือนกับผู้สูบบุหร่ี และกำรท่ีทำรกได้สัมผัสนิโคตินตัง้แต่อยู่ในครรภ์ก็ท ำให้เกิด
ภำวะบกพร่องของควำมจ ำหลังคลอด ถึงแม้ว่ำกำรศึกษำจะยังมีจ ำนวนไม่มำกพอท่ีจะสรุปได้ว่ำกำรได้รับควันบุหร่ี
มือสองจะส่งผลต่อสำรชีวเคมีในสมองและท ำให้ผู้ท่ีสัมผัสเกิดกำรเสพติดได้ แต่ผลกำรศึกษำดังกล่ำวก็สำมำรถ
แสดงถึงควำมเส่ียงท่ีอำจจะท ำให้ผู้สัมผัสควันบุหร่ีมือสองเกิดกำรเสพติดนิโคตินได้เช่นเดียวกับผู้ท่ีสูบบุหร่ีโดยตรง 
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บทท่ี 5  
ควำมสมัพันธ์ของกำรสบูบุหรี่กับ

กำรเกิดโรคมะเร็ง 

เวโรจน์ เหลำ่โภคิน 

Colorectal  

Liver  Laryngeal  

Oral cavity and Pharyngeal  
Esophageal  

Pancreatic  

Acute leukemia  

CANCER 
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1 ผู้เรียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ีโดยตรงของผู้สูบ และผู้ท่ี
ได้รับควันบุหร่ีมือสอง และมือสำม 

วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู้ 

บทน ำ 
แม้จะทรำบถึงอันตรำยต่อสุขภำพท่ีอำจเกิดจำกกำรสูบบุหร่ี แต่บุหร่ีก็เป็นส่ิงเสพติดหน่ึงท่ีนิยมในกลุ่มคน

ไทยเน่ืองจำกสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยโดยสำมำรถซือ้ขำยได้อย่ำงถูกกฎหมำย กำรส ำรวจ ปี พ.ศ. 2558 ของ
ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ พบว่ำ ประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไปบริโภคยำสูบ จ ำนวน 
10.9 ล้ำนคน อัตรำกำรสูบคิดเป็นร้อยละ 19.9 คน ตำยจำกโรคท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอำยุ 30 ปีขึน้ไป 
เป็น 50,737 คน  

กำรศึกษำโรคจำกปัจจัยเส่ียงของประชำกรไทยในปี พ.ศ. 2552 พบหลักฐำนชดัเจนว่ำเป็นโรคท่ีเกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ถึง 25 โรค ในจ ำนวนนีเ้ป็น 10 โรคมะเร็ง และจำกรำยงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี ค.ศ. 2014 พบ
โรคมะเร็งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ 12 ชนิด และโรคเรือ้รังท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรสูบบุหรี่อีกมำกกว่ำ 15 ชนิด 

เช่น โรคทำงหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด

รูปที่ 1 โรคมะเร็งที่อวัยวะต่ำงๆ และโรคเรือ้รังที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ 

โรคเรือ้รัง 
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 
ตำบอด ต้อกระจก (cataract) 
โรคปริทันต์อักเสบ (periodonititis) 
โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary 
heart disease) เบำหวำน 
(diabetes) 
ปอดอักเสบ (pneumonia) 
หลอดลมอุดกันเรือ้รัง (COPD) 
สะโพกหัก (hip fracture) โรคข้อรู
มำตอยด์ (rheumatoid arthritis) 
ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง รวมทัง้
ภำวะกำรมีบุตรยำก กำรตัง้ครรภ์
นอกมดลูก (ectopic pregnancy) 
กำรท ำงำนของภูมิคุ้มกันลดลง 

มะเร็ง  
คอหอยส่วนปำก 

(oropharynx) 
คอหอย (pharynx) 

หลอดอำหำร (esophagus) 
หลอดลม (trachea, bron-

chus) 
ปอด (lung) 

มะเร็งของเม็ดเลือด  
(acute myeloid leukemia) 

กระเพำะ (stomach)  
ล ำไส้ (colorectal) 

ตับ (liver) ตับอ่อน 
(pancrease) 
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ผลของกำรสูบบุหรี่กับโรคมะเร็ง 

 กำรสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีน ำไปสู่ปัญหำสุขภำพต่ำงๆ 
และท่ีส ำคัญบุหร่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งของหลำย
อวัยวะทัง้ในเพศชำยและเพศหญิง (ภำพท่ี 2) โดยสองอันดับ
แรกท่ีพบเป็นมะเร็งล ำไส้และล ำไส้ตรง และมะเร็งปอดท่ีสูงเป็น
อันดับหน่ึงมำตัง้แต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990  

 โรคมะเร็งเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยไทย 
ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งใดๆ เป็นอันดับ 1 สูงกว่ำโรคหัวใจ 
หรือโรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ (ตำรำงท่ี 1) เน่ืองจำกในบุหร่ีมี
สำรก่อมะเร็งท่ีส ำคัญต่ำงๆ มำกกว่ำ 60 ชนิด แต่สำรท่ีส ำคัญ 
ได้แก่ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), tobacco 
specific nitrosamines (TSHAs) 

สำเหตุกำรตำยของผู้ป่วยไทย คนต่อปี 

มะเร็งปอด  9,979 

มะเร็งหลอดอำหำร  2,396 

มะเร็งชนิดอื่น  3,944 

โรคหัวใจ  7,907 

โรคถุงลมโป่งพอง 10,427 

โรคทำงเดินหำยใจอื่นๆ  2,400 

โรคอื่น ๆ ที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ 

4,130 

รูปที่ 2 Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) age-adjusted incidence, selected sites, females, 1975–2010 

ตำรำงที่ 1 สำเหตุกำรตำยที่สัมพันธ์กับกำร
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มะเร็งปอด (Lung cancer) 

 มะเร็งปอดเป็นปัญหำทำงสำธำรณะสุขท่ีส ำคัญของโลก เม่ือปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสำธำรณสุขรำยงำน
ว่ำมะเร็งปอดเป็นมะเร็งท่ีพบมำกท่ีสุดในประชำกรชำยไทย และเพิ่มสูงขึน้ในประชำกรผู้หญิงเช่นกัน รวมทัง้เป็น
สำเหตุอันดับ 1 ของกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งชนิดนีร้้อยละ 90 มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกำรสูบ
บุหร่ีเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงในกำรเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึน้ประมำณ 20 
เท่ำ แปรผันตรงกับจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวัน ระยะเวลำท่ีสูบ อำยุท่ีเร่ิมสูบ และลักษณะของบุหร่ีท่ีสูบ โดยคนท่ีสูบ
ตัง้แต่ 40 มวนต่อวัน มีควำมเส่ียงเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่ำ เม่ือเทียบกับคนท่ีสูบน้อยกว่ำ 20 มวนต่อวัน และคนท่ีเร่ิม
สูบก่อนอำยุ 15 ปี มีควำมเส่ียงเพิ่มขึน้ 4 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีเร่ิมสูบหลังอำยุ 25 ปี คนท่ีสูบนำนกว่ำ 40 ปี จะมี
ควำมเส่ียงเพิ่มขึน้ 5 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีสูบเป็นเวลำน้อยกว่ำ 25 ปี 

 เร่ิมมีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดโรคมะเร็งปอดและบุหร่ีเม่ือปี 
ค.ศ. 1950 แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีและอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งปอดอย่ำงชดัเจน 
และควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวยังถูกระบุและยืนยันเช่นเดิมในปัจจุบัน โดยเฉพำะ The Surgeon General ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีรำยงำนอย่ำงชดัเจนว่ำ กำรสูบบุหร่ีเป็นสำเหตุส ำคัญของมะเร็งปอด ในแง่กำรศึกษำเชิงระบำด
วิทยำท่ีถูกอ้ำงอิงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมะเร็งปอดและกำรสูบบุหร่ีท่ีส ำคัญได้แก่ 2 กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไป
ข้ำงหน้ำ (prospective cohort) ซ่ึงแต่ละกำรศึกษำติดตำมกลุ่มประชำกรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน ทัง้เพศชำยและเพศ
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 พบผู้ป่วย 786,387 คน ใน CPS-I และ 711,363 คน ใน CPS-II แสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมะเร็งปอดและกำรสูบบุหร่ีอย่ำงชดัเจน นอกจำกนีย้ังมีหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่นๆ ท่ีสนับสนุน
ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว เช่น กำรติดตำมผู้ป่วยของนำยแพทย์ชำวอังกฤษ เป็นระยะเวลำ 40 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 
1951-1991 ก็ให้ผลสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึน้สัมพันธ์กับผู้ท่ีเคย
สูบบุหร่ีก่อนหน้ำนี ้ หรือผู้ท่ียังคงสูบบุหร่ีอยู่ และกำรสูบบุหร่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิดมะเร็งปอดทุก cell type โดย

ผลกระทบของกำรได้รับบุหรี่มือสองและโรคมะเร็งปอด 
 ระหว่ำงปี ค.ศ. 1996-2001 มีกำรรำยงำนประมำณ 15 กำรศึกษำ ด้ำนระบำดวิทยำทัง้กำรศึกษำ case-
control และกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำท่ีศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในกำรเกิดโรคมะเร็งปอดกับกำร
ได้รับควันบุหร่ีมือสอง ในกลุ่มประชำกรท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี เช่น กำรศึกษำ cohort เม่ือปี ค.ศ. 1999 ท่ีประเทศเกำหลี 
และปี ค.ศ. 2001 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในกลุ่มประชำกรท่ีได้รับควันบุหร่ีมือสอง เช่น ผู้หญิงท่ีสำมีสูบบุหร่ี 157,436 คน 
พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งปอด 79 คน อีกกำรศึกษำท่ีติดตำมผู้หญิงญ่ีปุ่นท่ีมีสมำชิกในบ้ำนสูบบุหร่ี 9,675 
คน พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งปอด 24 คน ด้ำนกำรศึกษำในรูปแบบพบว่ำค่ำ relative risk ในกำรเกิด
โรคมะเร็งปอดกับกำรได้รับควันบุหร่ีมือสอง อยู่ในช่วง 1.12-1.96 เม่ือเทียบกับผู้ท่ีได้สัมผัสบุหร่ีมือสอง 
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มะเร็งตับ (Liver cancer) 

 มะเร็งตับโดยเฉพำะชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งท่ีก ำลัง
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ทัว่โลก สำเหตุหลักมำจำกกำรติดเชือ้ไวรัส hepatitis B หรือ C และกำรได้รับสำรพิษ afla-
toxin รวมถึงโรคตับแข็งจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนีค้วำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุหร่ีและโรคมะเร็งตับยังไม่ชดัเจน เน่ืองจำกมีปัจจัยร่วมหลำยๆ อย่ำง เช่น ผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงในกำรด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง หรือเกิดกำรติดเชือ้ไวรัส hepatitis B หรือ C ได้ง่ำยกว่ำประชำกรปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ในปัจจุบันพบหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีรำยงำนว่ำ กำรสูบบุหร่ีถือว่ำเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้  
 กำรรวบรวมกำรศึกษำในกลุ่มผู้ท่ีสูบบุหร่ีและผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีใน 31 กำรศึกษำ 
แบ่งเป็นแบบ case-control 12 กำรศึกษำ และกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำ 19 กำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ท่ียังสูบ
บุหร่ีมีควำมเส่ียงสัมพันธ์ท่ีจะเกิด HCC สูงกว่ำ 1.7 เท่ำ (95%CI = 1.5-1.9) เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ีอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ และเม่ือท ำกำรควบคุมปัจจัยกวนต่ำง ๆ เช่น HBV, HBC, กำรดื่มแอลกอฮอล์  

มะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรง (Colorectal cancer) 

 กำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรงเกี่ยวข้องกับปัจจัยเส่ียงมำกมำย เช่น กำรขำดกำรออกก ำลังกำย ภำวะ
อ้วน กำรขำดสำรอำหำรแคลเซียม กำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรทำนอำหำร หรือปัจจัย
ด้ำนพันธุกรรม เป็นต้น สมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีและกำรเกิดโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรงเร่ิม
เม่ือปี ค.ศ. 1990 จำกกำรศึกษำด้ำนระบำดวิทยำพบว่ำในกลุ่มท่ีมีกำรสูบบุหร่ีเป็นระยะเวลำนำนมีอุบัติกำรณ์กำรเกิด
โรคสูงกว่ำปกติ  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำดังกล่ำวมีจุดอ่อนด้ำนกำรควบคุมปัจจัยกวนต่ำงๆ จนกระทัง่มีกำรศึกษำรูปแบบ 
meta-analysis จำกกำรรวบรวมกำรศึกษำแบบ case-control และ cohort ทัง้หมด 6 กำรศึกษำ พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ี
หรือผู้ท่ีเคยสูบมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ตรงประมำณ 1.4 เท่ำ (95% CI = 1.2-1.7) เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่
สูบบุหร่ี และผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ตรงประมำณ 1.6 เท่ำ (95% CI = 1.3-1.8) ส่วนกลุ่ม
ผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่ประมำณ 1.2 เท่ำ (95% CI = 1.0-1.4) และควำมเส่ียง
สัมพัทธ์สูงในกลุ่มท่ียังคงสูบบุหร่ีอยู่คือ 1.2 เท่ำ (95% CI = 1.1-1.3) รวมถึงอัตรำกำรเสียชีวิตจำกมะเร็งล ำไส้ตรงสูง
กว่ำมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 15 เท่ำ ผลจำกกำรศึกษำดังกล่ำวและอีกหลำยๆ กำรศึกษำน ำมำซ่ึงรำยงำนของ surgeon gen-
eral (2014) ท่ีสรุปว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีปัจจัยเส่ียงในกำรเกิดโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ (RR ranged 1.2-1.4) และมะเร็งล ำไส้ตรง 
(RR ranged 1.4-2.0) 

 ควำมเส่ียงในกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ของคนสูบบุหร่ีจำก 2 กำรศึกษำ cohort ขนำดใหญ่ท่ีติดตำมข้อมูลใน
ระยะเวลำแตกต่ำงกัน กำรศึกษำแรกของ US veterans ท ำกำรติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 25 ปี และ
กำรศึกษำของ British doctors ติดตำมกลุ่มตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 20 - 50 ปี ซ่ึงกำรศึกษำท่ีสองนีพ้บว่ำควำม
เส่ียงสัมพัทธ์ของผู้สูบบุหร่ีในกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรง เม่ือติดตำมผู้ป่วยไปมำกกว่ำ 50 ปี เป็น 1.5 เท่ำ 
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี 
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มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer) 
 กำรสูบบุหร่ีท ำให้กล่องเสียงได้รับกำรสัมผัสโดยตรงต่อสำรก่อมะเร็งในบุหร่ี จำกกำรท่ีควันบุหร่ีผ่ำนเข้ำสู่ปอด
มีกำรผ่ำนช่องว่ำงบริเวณเส้นเสียงสัมผัสกับกล่องเสียง กำรเกิดมะเร็งกล่องเสียงมักเป็นชนิด squamous cell type 
มีกำรศึกษำด้ำนระบำดวิทยำ จ ำนวนมำกท่ีกำรเก็บข้อมูลไปข้ำงหน้ำและพบกลุ่มผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็งกล่องเสียงร่วมกับ
กลุ่มท่ีเป็นมะเร็งช่องปำกและมะเร็งคอหอย โดยปัจจัยเส่ียง ได้แก่ กำรติดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ่ึงส่งผลเพิ่มของ
กำรสูบบุหร่ี  
 กำรศึกษำในรูปแบบ case-control ท่ีประเทศบรำซิลเม่ือปี ค.ศ. 1999 พบกำรเกิดควำมเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ โดย
ควำมเส่ียงสัมพัทธ์ (relative risk, RR) ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีมำกขึน้เม่ือด่ืมแอลกอฮอล์มำกขึน้ ในกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยสูบ
บุหร่ีแต่ด่ืมอย่ำงหนักมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์  9.2 เท่ำ ของผู้ท่ีไม่เคยด่ืมในกำรเกิดโรคมะเร็งช่องปำก คอหอย และส่วน
ท่ีอยู่เหนือสำยเสียง (supraglottis) โดยมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณกำรดื่มสะสมกับกำรเกิดโรคด้วย (p = 0.013)  

มะเร็งช่องปำกและมะเร็งคอหอย (Oral cavity and Pharyngeal cancers) 
 บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงและเป็นสำเหตุที่ส ำคัญของมะเร็งช่องปำกและมะเร็งคอหอย โดยร้อยละ 90 เป็นชนิด squa-
mous cell ซ่ึงอวัยวะทัง้ 2 ส่วนนีไ้ด้รับผลกระทบจำกกำรสูบบุหรี่โดยตรง และมีกำรสัมผัสควันบุหรีท่ี่สูงกว่ำกล่องเสียง 
ผลจำกกำรศึกษำแบบศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำ  2 เรื่อง และ กำรศึกษำแบบ case control 4 เรื่อง พบว่ำ ผู้
ที่สูบบุหรี่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็งดังกล่ำวมำกกว่ำผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อย่ำฟงมีนยัส ำคัญทำงสถิติ โดยมคีวำมเสี่ยง
สัมพัทธ์อยู่ในช่วงระหว่ำง 3.6-11.8 เท่ำ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ อย่ำงไรก็ตำมในหลำยๆ กำรศึกษำยังพบว่ำกำร
หยุดสูบบุหรี่หรือผู้ที่เลิกบุหรีม่ีควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก และมะเร็งคอหอยลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ยังคงสูบ
บุหรี่อยู่ 
 กำรศึกษำกำรกระจำยข้อมูลของสถำนะกำรสูบบุหรี่และระยะเวลำกำรเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยมะเร็งในช่องปำก 638 
คน ผู้ป่วยมะเร็งคอหอย 642 คน และกลุ่มควบคุม 4,179 คน ในประเทศอิตำลีและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่ำง ค.ศ. 1984 
ถึง ค.ศ. 1997 พบว่ำโดยรวมแล้วค่ำ Odd ratios (ORs) (95% CI) ของกำรเกิดมะเร็งในผู้ที่ยังสูบบุหรี่เป็น 8.4 (ปรับ
ควำมแปรปรวนของสถำนทีท่ ำกำรศึกษำ อำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำ และกำรด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว) และ ORs จะลดลงถำ้
เลิกสูบบุหรี่ได้นำน ดังนี ้6.2, 4.5, 3.5, 1.6 และ 1.4 ในผูท้ี่เลิกสูบบุหรี่มำแล้วไม่เกิน 2,  3-5,  6-9, 10-14 และมำกกว่ำ 15 
ปี ตำมล ำดับ  ส ำหรับมะเร็งในช่องปำก ORs เป็น 2.9 ในผู้ที่เลิกสูบ 6-9 ปี และไม่เปลี่ยนแปลงจำกนีแ้ม้จะเลิกสูบบุหรี่
มำกกว่ำ 10 ปี ส่วนมะเร็งคอหอยจะมี ORs 3.2 และ 2.9 ในผู้ที่เลิกสูบ 10-14 และมำกกว่ำ 15 ปี ตำมล ำดับ 

 กำรศึกษำในโรงพยำบำลในประเทศอิตำลีพบว่ำมีค่ำ ORs 11.1, 12.9 และ 4.6 ของกำรเกิดโรคมะเร็งในช่องปำก
มะเร็งคอหอย และมะเร็งกล่องเสียงของผู้ที่สูบบุหรี่21 ซ่ึงสูงกว่ำรำยงำนจำกกำรศึกษำข้ำงต้น แต่พบกำรศึกษำอืน่ทีม่ผีล
คล้ำยกันในควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดมะเร็งที่ลิน้และปำกกับกับกำรสูบบุหรี่ที่มี ORs  10.5 และ 11.8 ในกลุ่มผูสู้บและไม่เคย
สูบบุหรี่ตำมล ำดับ 

 กำรศึกษำผลของเพศต่อควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งพบว่ำเพศหญิงจะสูงกว่ำเพศชำย ในเพศชำยไม่พบกำรเพิม่
ควำมเสี่ยงของกำรเกิดมะเร็งในผู้ที่สูบบุหรี่แต่ไม่เคยด่ืมแอลกอฮอล์ กำรเพิม่ควำมเสี่ยงจะพบในคนที่ตลอดีวิตได้บริโภค
ทำร์ (tar) มำกกว่ำ 3.5 กโิลกรัม ร่วมกับกำรด่ืมแอลกอฮอล์ทุกวัน ในขณะที่เพศหญิงจะเพิม่ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยกำร
สูบบุหรี่และด่ืมแอลกอฮอล์ในทุกขนำด ซ่ึงสรุปได้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กันของกำรสูบบุหรี่และกำรด่ืมกับกำรเกิดมะเร็ง 
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มะเร็งเม็ดเลือดขำว (Acute leukemia) 
 บุหร่ีมีสำรท่ีสำมำรถท ำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขำวได้หลำยชนิด เช่น benzene, polonium-210, lead-210 
รวมถึงข้อมูลจำกกำรศึกษำทัง้ในมนุษย์และสัตว์ทดลองต่ำงก็สนับสนุนควำมสัมพันธ์ของกำรสูบบุหร่ีและกำรเกิด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำว ซ่ึงควำมสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะท่ีสัมพันธ์กับขนำดท่ีได้รับ (dose-response) คือ ยิ่งมี
จ ำนวนบุหรี่ท่ีสูบต่อวันมำก ยิ่งสำมำรถเพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขำวสูง ค่ำควำมเส่ียงสัมพัทธ์
ระหว่ำงผู้ท่ีเคยสูบบุหรี่เทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหรี่อยู่ท่ี 1.3-1.5 เท่ำ แต่ผู้ท่ียังคงสูบบุหรี่อยู่มีควำมเส่ียงในกำรเกิด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวสูงถึง 2 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหรี ่
 เบนซินเป็นสำรก่อมะเร็งเม็ดเลือดขำวชนิดฉับพลัน (acute myeloid leukemia, AML) ในผู้ท่ีมีอำชีพท่ีมี
โอกำสสัมผัสกับสำรตัวนีม้ำก ในส่ิงแวดล้อมเขตเมืองนัน้คนจะมีโอกำสได้รับเบนซินวันละ 0.64 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ในขณะท่ีในบ้ำนของผู้สูบบุหร่ีพบว่ำจะมีกำรสัมผัสกับเบนซินได้ถึงวันละ 16.3 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร กำรสัมผัสเบนซินจำกกำรสูบบุหรี่แล้วท ำให้มีโอกำสเกิดโรค AML ร้อยละ 9—24 

มะเร็งหลอดอำหำร (Esophageal cancer) 
 มะเร็งหลอดอำหำรส่วนใหญ่มีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (premalignant) เป็นชนิดเยื่อบุสแควมัส 
(squamous cell) และชนิดต่อม adenocarcinoma โดยจำกผลกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำใน
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็งหลอดอำหำรสูงกว่ำผู้ท่ีไม่เคย
สูบบุหร่ี และผู้ท่ีหยุดสูบบุหร่ีแล้ว 
 กำรศึกษำ cancer prevention study II พบว่ำผู้ชำยและผู้หญิงท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดมะเร็ง
หลอดอำหำร 3.35 ถึง 12.15 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี และในกำรศึกษำรูปแบบ case-control พบควำม
เส่ียงของกำรเกิดมะเร็งหลอดอำหำรในผู้ท่ีสูบบุหร่ี 3.1 ถึง 6.8 เท่ำ และผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีแต่หยุดสูบแล้วมีควำมเส่ียง 
1.3 ถึง 2.8 เท่ำ เม่ือเทียบทัง้สองกลุ่มกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี 
 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดมะเร็งทำงเดินอำหำรและทำงเดินอำกำศส่วนบน (upper aero di-
gestive tract) กับพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี พบว่ำผู้ป่วยมะเร็งร้อยละ 82 เคยสูบบุหร่ีมำก่อน ในกลุ่มผู้สูบเลือกมี
กำรใช้ชนิดกำรสูบบุหร่ี (smoking) ร้อยละ 20 และเป็นกำรเคีย้วยำสูบ (chewable tobacco) ร้อยละ 36 เพศ
ชำยมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งหลอดอำหำรสูงกว่ำเพศหญิง 1.4 เท่ำ (CI = 1.3–1.7) ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หลอดอำหำรร้อยละ 40.1  สูบและเคีย้วยำสูบ และร้อยละ 39.2 เคีย้วยำสูบเพียงอย่ำงเดียว 
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอำหำรชนิด esophageal adenocarcinoma (EAC) มีกำรท ำนำยกำรด ำเนินของ
โรคท่ีแย่ (poor prognosis) เพรำะมักจะตรวจพบในระยะท่ีโรครุนแรงแล้ว กำรศึกษำแบบ case-control ในส
หรำชอำณำจักรเพื่อหำปัจจัยเส่ียงทำงคลินิกท่ีจะท ำนำยกำรตรวจพบโรคแต่เน่ินได้ท ำกำรติดตำมคนอำยุ
มำกกว่ำ 50 ปี ซ่ึงเป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติกำรเป็นมะเร็งมำก่อน จ ำนวน 355,034 รำย ติดตำมในช่วง ค.ศ. 2006 
ถึง ค.ศ. 2010 พบผู้ท่ีเป็น EAC 220 คน มีจ ำนวน 170 คน ท่ีมีควำมสัมพันธ์ของกำรกำรเกิดโรคกับปัจจัย
เส่ียงจำกอำยุ เพศ กำรสูบบุหร่ี ดัชนีมวลกำย และประวัติเคยมีภำวะคล้ำย  EAC (77.4% sensitivity และ 
70.5% specificity)  
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มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)  
 มะเร็งตับอ่อนเป็นสำเหตุกำรตำยสูงสุดของเนือ้งอกชนิดก้อน (solid malignancies) โดยอัตรำกำรรอดชีวิต 
5 ปี หลังจำกตรวจพบโรคมีเพียงร้อยละ 4 ปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรค ได้แก่ อำยุท่ีมำกขึน้ (ค่ำเฉลี่ยของกำรตรวจ
พบโรคนีเ้ป็น 73 ปี) กำรรับประทำนอำหำรพวกเนือ้สัตว์และไขมันสูง กำรมีระดับโฟเลท (folate) ในเลือดต ่ำ อ้วน ผู้
ท่ีเป็นเบำหวำนระยะเวลำนำน และผู้ท่ีเป็นตับอ่อนอักเสบเรือ้รัง และพบรำยงำนควำมสัมพันธ์ของเปลี่ยนแปลงยีน 
(gene mutated) ดังนี ้KRAS2, p16/ CDKN2A, TP53 และ SMAD4/DPC4 กับกำรเกิดมะเร็งโรคตับอ่อน โดยเฉพำะ
ผู้ท่ีมีประวัติในครอบครัวเป็นตับอ่อนอักเสบ (familial pancreatitis) และผู้ท่ีเป็นโรค Peutz-Jeghers syndrome จะ
มีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนถึง 50-80 เท่ำ และ 132 เท่ำ (ตำรำงท่ี  2) 
 กำรสูบบุหร่ีพบว่ำเป็นปัจจัยหน่ึงของกำรเกิดโรคมะเร็งตับอ่อนท่ีสำมำรถป้องกันได้ พบว่ำกำรสูบบุหร่ีจะท ำให้
ควำมเส่ียงสัมพัทธ์ของกำรเกิดโรคเป็น 2 เท่ำ รวมทัง้พบว่ำหน่ึงในส่ีของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนมีประวัติกำรสูบบุหร่ี 
กำรศึกษำกับหนูทดลองโดยกำรให้สำร N-nitrosamine (nicotine-derived nitrosamine ketone,  NKK) พบ
สำเหตุของกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนท่ีมีควำมผิดปกติของเซลล์ต่อมมีท่อ (exocrine cells) บริเวณท่อตับอ่อน 
(pancreatic ductules) โดยพบว่ำกำรสัมผัสไนโตรซำมีนเป็นสำเหตุของควำมผิดปกติดังกล่ำว ซ่ึงสำรไนโตรซำมีน
เป็นสำรพิษหลักท่ีพบในบุหร่ี 

กำรศึกษำในมนุษย์แบบเชิงวิเครำะห์ไปข้ำงหน้ำ พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมำกกว่ำ 25 มวนต่อวัน มีควำมเส่ียง
สัมพัทธ์ในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อนสูงกว่ำผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ีเลย 3.9 เท่ำ (95% CI = 1.5-10.3) และในกำรศึกษำแบบ case-
control ก็ให้ผลไปในทิศทำงเดียวกันคือผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์สูงกว่ำผู้ท่ีไม่สูบ 2.35 เท่ำ (95% CI = 1.32-
4.17) 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล ยีน ควำมเสี่ยง
สัมพัทธ์ 

ควำมเสี่ยง 
(%) เมื่ออำยุ 

70 ปี 

ควำมสัมพันธ์กับมะเร็ง 
ที่อวัยวะอื่น ๆ 

Breast cancer BRCA2 3.5-10 เท่ำ 5 เต้ำนม, รังไข่, ต่อมลูกหมำก 

 BRCA1 2 เท่ำ 1 เต้ำนม, รังไข่, ต่อมลูกหมำก 

FAMMM P16 (CDKN2A) 20-34 เท่ำ 10-17 เนือ้งอก (melanoma) 

3FDR ไม่ทรำบ 32 เท่ำ 16 ไม่ทรำบ 

Familial pancreatitis  PRSS1 50-80 เท่ำ 25-40 ไม่มี 

Peutz-Jeghers syndrome  STK11/LBK1 132 เท่ำ 30-60 กระเพำะอำหำรและหลอด
อำหำร ล ำไส้ เต้ำนม 

FAMMM, familial atypical multiple mole melanoma syndrome ; 3 FDR, 3 or more first-degree relatives with pancreatic cancer   

ตำรำงที่  2 ควำมสัมพันธ์ของยีนกับควำมเส่ียงในกำรเกิดมะเร็งตับอ่อน 
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บทที่ 6  
ควำมสมัพันธ์ของกำรสบูบุหรี่

กับกำรเกิดโรคตำ่งๆ  

เวโรจน์ เหล่ำโภคิน 
จิรวิชญ์  ยำดี 
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1. ผู้เรียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ีโดยตรงของผู้สูบ 
2. ผู้เรียนเข้ำใจถึงอันตรำยและควำมสัมพันธ์ของโรคต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรได้รับบุหร่ีมือสอง 

วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู้ 

บทน ำ 
 เม่ือกล่ำวถึงโรคท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ี คนทัว่ไปมักจะคิดถึงโรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคมะเร็งปอด แต่จำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ทำงกำรแพทย์พบว่ำบุหร่ีเป็นสำเหตุของโรคต่ำงๆ มำกกว่ำ 25 โรต เช่น โรคทำงหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ โรคทำงระบบภูมิคุ้มกันร่ำงกำย เป็นต้น โดยเฉพำะโรค ท่ีถูก
ค้นพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรสูบบุหร่ีท่ีมีรำยงำนทำงกำรแพทย์เพิ่มเข้ำมำใหม่อย่ำง เบำหวำน ท่ีเป็นโรคเรือ้รังท่ี
พบได้บ่อยในประชำกรไทย1 ทำงองค์กำรอนำมัยโลกรำยงำนว่ำ ตลอดศตวรรษท่ี 20 ท่ีผ่ำนมำได้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
ท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ีไปแล้วกว่ำ 100 ล้ำนคน หรือรำวปีละ 5.4 ล้ำนคน2 

1. ผลของกำรสูบบุหรี่ต่อโรคระบบทำงเดินหำยใจ 
1.1 โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง (Chronic obstructive pulmonary disease; COPD) 

 โรคปอดอุดกัน้เรือ้รังเป็นหน่ึงในสำเหตุส ำคัญของกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต จำกรำยงำนของ Murray CJ และ
คณะ3 พบว่ำโรคนี้เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับท่ี 6 ทั่วโลกในปี ค.ศ.1990 และคำดว่ำจะเป็นอันดับท่ี 3 ในปี 
ค.ศ.20203 กำรสูบบุหร่ีเป็นสำเหตุหลักส ำคัญของกำรเกิดโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง4 รวมถึงข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรสูบบุหร่ีและกำรเกิดโรคดังกล่ำว ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1964 โดย Surgeon General’s report ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ1 โดยกำรสูบบุหร่ีท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของพยำธิสภำพปอด เกิดกระบวนกำรอักเสบท่ีซับซ้อน 
ส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียกำรท ำงำนของถุงลมปอด  
 กำรศึกษำระบำดวิทยำหลำยกำรศึกษำท่ีพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีและกำรเกิดโรคปอดอุดกัน้
เรือ้รัง กำรศึกษำของ Lokke A และคณะ (2006) ติดตำมสมรรถภำพปอดในประชำกรอำยุ 30-60 ปี จ ำนวน 
8,045 คน เป็นระยะเวลำ 25 ปี พบว่ำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25 ของผู้ท่ีสูบบุหร่ีโดยไม่มีโรคร่วมอื่นมำก่อน 
เป็นโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังท่ีแสดงอำกำร และประชำกรร้อยละ 30-40 เป็นโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง5  และกำรศึกษำของ 
Pelkonen M และคณะ (2006) ติดตำมสมรรถภำพปอดของผู้ชำยวัยกลำงคนในประเทศฟินแลนด์ จ ำนวน 1,711 
คน เป็นระยะเวลำ 30 ปี พบว่ำผู้ท่ียังสูบบุหร่ีอย่ำงต่อเน่ืองมีอุบัติกำรณ์สะสม (cumulative incidence) ของโรค
ปอดอุดกัน้เรือ้รังประมำณร้อยละ 306 อย่ำงไรก็ตำมผู้ท่ีสูบบุหร่ีบำงรำยอำจจะไม่เกิดโรค ทัง้นีอ้ำจเน่ืองจำกเหตุผล
ด้ำนพันธุกรรม แต่ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังในเพศชำยและเพศหญิงไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน1  โดย
ควำมเส่ียงขึ้นอยู่กับ ชนิดของบุหร่ี ปริมำณบุหร่ีท่ีสูบ อำยุท่ีเร่ิมสูบ และสถำนะกำรสูบบุหร่ีในปัจจุบัน และกำรศึกษำ
ของ Terzikhan N และคณะ (2016) เป็นกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์แบบติดตำมไปข้ำงหน้ำ (prospective cohort study) 
โดยท ำกำรศึกษำในประชำกรจ ำนวน 14,619 คน พบว่ำอุบัติกำรณ์ของโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังเท่ำกับ 8.9 ต่อ 1000 
คน-ปี เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหรี7่ 
 ทัง้นีค้วำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรได้รับควันบุหร่ีมือสองและกำรเกิดโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง  ยังไม่มีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรสรุปและยืนยันว่ำสำมำรถเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคได้  
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1.2 โรคหืด (Asthma) 
 โรคหืดเป็นอีกหน่ึงปัญหำสุขภำพท่ีส ำคัญทำงสำธำรณสุข8 ปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดโรคอำจจะเกิดจำก
พันธุกรรม และจำกส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกลไกของกำรเกิดโรคเกิดจำกผลต่อกำรกระตุ้นกำรท ำงำนของเซลล์เม็ดเลือด
ขำวชนิด T cell โดยกำรเพิ่มขึ้นของ T helper cell 2 (Th2) ส่งผลให้มีกำรเพิ่มของอิมมู โนโกลบูลิน อี 
(Immunoglobulin E; IgE) ท ำให้มีควำมไวต่อส่ิงกระตุ้นได้ง่ำย และมีควำมเกี่ยวข้องกับสำรส่ือกลำงกระตุ้นให้เกิด
กำรอักเสบต่ำงๆ (inflammatory mediators) ได้แก่ IL-4, IL-5 และ IL-3 โดยเฉพำะในโรคหืดท่ีมีอำกำรรุนแรง9 

 กำรศึกษำระบำดวิทยำของกำรสูบบุหร่ีและอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคหืดในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำ
ภำคตัดขวำง (cross-sectional study) เน่ืองจำกข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เช่น อคติของข้อมูล (information bias) อคติ
ในกำรเก็บข้อมูลย้อนหลัง (recall bias) ท ำให้ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรสูบบุหร่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคหืดใน
ผู้ใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำ cohort study ในหลำย ๆ กำรศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำกำรสูบบุหร่ีสำมำรถท ำให้
ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหืดมีอำกำรรุนแรงมำกขึน้ และเกิดอำกำรก ำเริบของหืดได้มำกกว่ำผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี1,10 ซ่ึงอำจจะเป็นผล
จำกกำรท่ีควันบุหร่ีสำมำรถเพิ่มกำรอักเสบของระบบทำงเดินหำยใจและท ำให้ภำวะกำรอักเสบแย่ลง11,12 
 

1.3 วัณโรค (Tuberculosis; TB) 
 วัณโรคเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตท่ีเกิดจำกกำรติดเชื้อท่ีพบได้บ่อย คำดว่ำทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจำกวัณโรค
ประมำณปีละ 1.7 ล้ำนคน13 จำกกำรศึกษำของ Bates MN และคณะ (2007) ซ่ึงเป็นกำรวิเครำะห์อภิมำน (meta-
analysis) พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้วัณโรคประมำณ 1.7 เท่ำ และมีควำมเส่ียงต่อกำรเป็นวัณโรค
เท่ำกับ 2.3-2.7 เท่ำ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลำท่ีสูบบุหร่ีและปริมำณบุหร่ีท่ีสูบ รวมทัง้ผู้ท่ีสูบบุหร่ีเม่ือเป็นวัณโรคจะมี
โอกำสเสียชีวิตเพิ่มขึน้ประมำณ 1.6-2 เท่ำ เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี14  และผลจำกวิเครำะห์อภิมำนอีก 2 
กำรศึกษำ ให้ผลสอดคล้องกัน โดยพบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้วัณโรคประมำณ 1.7-2.2 เท่ำ และ
ควำมเส่ียงต่อกำรเป็นวัณโรค 2.0-2.3 เท่ำ และผู้ท่ีสูบบุหร่ีเม่ือเป็นวัณโรคจะมีโอกำสเสียชีวิตเพิ่มขึน้ 2.0-2.2 เท่ำ 
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี15,16  

            ส ำหรับผู้ท่ีได้รับควันบุหร่ีมือสองพบว่ำ เด็กท่ีอำศยัในบ้ำนท่ีผู้ปกครองสูบบุหร่ีและป่วยเป็นวัณโรคจะมี
ควำมเส่ียงต่อกำรติดเชือ้เพิ่มขึน้ 4.6 เท่ำ (95% CI; 1.29-16.45) และมีควำมเส่ียงต่อกำรเป็นวัณโรคเพิ่มขึน้ 5.39 
เท่ำ (95% CI 2.4-11.9)17,18 

 

 1.4 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

 จำกกำรศึกษำของ Kark JD  และคณะ (1982) ในประชำกรวัยรุ่นเพศชำย พบว่ำ กำรสูบบุหร่ีมี
ควำมสัมพันธ์ชดัเจนกับควำมเส่ียงของกำรติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรติดเชื้อ
เพิ่มขึน้ 2.42 เท่ำ (95% CI 1.53-3.83) เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี19 
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2. ผลของกำรสูบบุหรี่ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 ในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ต่ำง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ี และ
กำรเกิดโรคทำงระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease; CHD) โรคหลอด
เลือดสมอง (stroke) ภำวะหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ภำวะกล้ำมเนือ้หัวใจตำย (myocardial infarction) 
และโรคหัวใจล้มเหลว (chronic heart failure) เป็นต้น 

 กลไกกำรเกิดควำมผิดปกติของโรคหลอดเลือดหัวใจจำกกำรสูบบุหร่ีมีควำมซบัซ้อน เน่ืองจำกมีสำรในบุหร่ี
หลำยชนิดท่ีส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซ่ึงอำจสำมำรถอธิบำยได้จำก 3 สำเหตุหลัก ดังนี ้ 

 1.กำรได้รับสำรท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชนัของเซลล์ และสำรอื่นๆ ส่งผลให้เกิดกระบวนกำรอักเสบ โดย
ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นกระบวนกำรรวมตัวกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregration) หรือกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์
หลอดเลือด (endothelial cells) ให้เกิดกำรท ำงำนผิดปกติ 

 2.ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ท ำให้ร่ำงกำยได้รับออกซิเจนลดลง ส่งผลต่อปริมำณออกซิเจทน่ีไปเลีย้ง
กล้ำมเนือ้หัวใจ 

 3.สำรนิโคติน ส่งผลต่อระบบประสำทซิมพำเทติก ท ำให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว เพิ่มอัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
เพิ่มระดับควำมดันโลหิต และเพิ่มกำรบีบตัวของกล้ำมเนือ้หัวใจ 

 จำกสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติของเลือด และปริมำณควำมต้องกำรออกซิเจนของ
กล้ำมเนือ้หัวใจเพิ่มมำกขึน้ ท ำให้หัวใจมีระบบกำรท ำงำนหนักกว่ำปกติ น ำมำซ่ึงโรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ และอำจน ำไปสู่กำรเสียชีวิตในท้ำยท่ีสุด  
 

2.1 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease; CHD) 
 กำรศึกษำระบำดวิทยำจ ำนวนมำกท่ีรำยงำนถึงควำมสันพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกับกำรสูบ
บุหร่ี จำกกำรศึกษำของ Mamun AA และคณะ (2004) พบว่ำ ผู้ท่ีก ำลังสูบบุหร่ีทัง้เพศชำยและเพศหญิง มีควำม
เส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยเท่ำกับ 1.41 เท่ำ (95% CI; 1.17-1.7) เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี ขณะท่ีผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีควำมเส่ียงดังกล่ำวไม่ได้มีนัยส ำคัญทำงสถิติ แต่มีแนวโน้มท่ี
มำกกว่ำผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี เท่ำกับ 0.98 เท่ำ (95% CI 0.82-1.18) ในเพศชำย และควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจเท่ำกับ 1.29 เท่ำ (95% CI=1.04-1.6) ในเพศหญิงผูท่ี้สูบบุหร่ีเทียบกับผูท่ี้ไม่เคยสูบบุหร่ีเลย20  นอกจำกนีย้งั
มีผลจำกกำรศึกษำอื่นท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรศึกษำในรูปแบบ contemporary cohort พบว่ำกลุ่มผู้ท่ี
สูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเสียชีวิตสูงกว่ำกลุ่มท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี ประมำณ 3 เท่ำ21  
 ส ำหรับควำมสัมพันธ์ของกำรสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง กับควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จำกผล
กำรศึกษำของ He J และคณะ (1999) เป็นกำรวิเครำะห์อภิมำนจำกกำรศึกษำในรูปแบบ cohort และ case-control 
ทัง้หมด 18 กำรศึกษำ พบว่ำกำรสัมผัสบุหร่ีมือสองสำมำรถเพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดย
ควำมเส่ียงสัมพัทธ์เท่ำกับ1.25 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้สัมผัสบุหร่ีมือสอง30 
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2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease/ Stroke) 
 จำกกำรศึกษำของ Mamun AA และคณะ (2004) พบว่ำ ผู้ท่ีก ำลังสูบบุหร่ีเพศชำยมีควำมเส่ียงในกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมองประมำณ 2 เท่ำ (95% CI; 1.38-2.91) และ 1.75 เท่ำ (95% CI; 1.31-2.35) ในเพศหญิงท่ี
สูบบุหรี่ เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหรี่21  และจำกกำรศึกษำ Atherosclerosis Risk in Communities 
(ARIC) เปรียบเทียบกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้สูบบุหร่ีเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีเคยสูบหรือไม่สูบบุหร่ี 
พบว่ำ ผู้ท่ีสูบบุหรี่มีควำมเส่ียงสัมพัทธ์ต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจำกลิ่มเลือดจำกหัวใจอุดตัน 
(cardioembolic stroke) เท่ำกับ 1.95 เท่ำ (95% CI; 1.28-2.98) กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองจำกกำรเสื่อมของ
หลอดเลือดขนำดเล็กและท ำให้เกิดกำรตีบตัน (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 และกำรศึกษำในรูปแบบ 
contemporary cohort พบควำมเส่ียงสัมพัทธ์ในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เท่ำกับ 2.1 เท่ำ (95% CI=1.87-
2.36) ในเพศหญิงท่ีอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 55 ปี ท่ีสูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน และควำมเส่ียงสัมพัทธ์เท่ำกับ 1.92 
เท่ำ (95% CI; 1.66-2.21) ในเพศชำยท่ีสูบบุหร่ีในกลุ่มอำยุเดียวกันกับเพศหญิง21  

 นอกจำกนีก้ำรได้รับควันบุหร่ีมือสองสำมำรถเพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ จำกกำร
วิเครำะห์อภิมำนเพื่อหำควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ำ กำรสัมผัสบุหรี่มือสอง สำมำรถ
เพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 1.25 เท่ำ (95% CI; 1.12-1.38) เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้
สัมผัสบุหรี่มือสอง31  

 จึงอำจสรุปได้ว่ำ กำรสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส ำคัญท่ีท ำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่อำจสำมำรถลด
ควำมเส่ียงดังกล่ำวได้โดยกำรเลิกสูบบุหรี ่ 

 

2.3 โรคกล้ำมเนือ้หัวใจขำดเลือด (Myocardial infraction) 
 จำกกำรศึกษำ INTERHEART ในกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 27,089 คน จำก 52 ประเทศ พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหร่ีมี
โอกำสเส่ียงท่ีจะเกิด non-fatal acute myocardial infarction (AMI)  สูงกว่ำผู้ท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี 2.95 เท่ำ (95% 
CI; 2.77-3.14) และควำมเส่ียงจะเพิ่มมำกขึน้ โดยแปรผันตำมจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวัน และควำมเส่ียงจะเพิ่มสูงหำก
ผู้สูบบุหร่ีมีโรคร่วมเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง หรือมีภำวะไขมันในเลือดสูง ประมำณ 1.5 เท่ำ แต่หำกผู้สูบบุหร่ีนัน้เป็น
ทัง้โรคควำมดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง จะเส่ียงต่อกำรเกิดโรคสูงถึง 8 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหรี่ 
นอกจำกนีก้ำรได้รับสัมผัสกับควันบุหรี่มือสองก็เพิ่มควำมเส่ียงในกำรเป็นโรคกล้ำมเนือ้หัวใจขำดเลือดได้ถึง 1.24 
เท่ำ (95% CI; 1.17-1.32) ในกลุ่มคนท่ีมีโอกำสสัมผัสควันบุหร่ีมือสองเป็นระยะเวลำ 1-7 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ และอำจ
มีควำมเส่ียงเพิ่มสูงถึง 1.62 เท่ำ (95% CI; 1.45-1.81) ในกลุ่มคนท่ีสัมผัสควันบุหร่ีมือสองเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 
21 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ ซ่ึงผลกำรศึกษำของ INTERHERAT สอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรศึกษำ Framingham ท่ี
พบว่ำผู้ท่ีสูบบุหรี่จะมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจขำดเลือด 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 โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) 
 กลไกกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองจำกบุหร่ีในหนูทดลอง พบว่ำบุหร่ีจะไปกระตุ้น 5-
lipoxygenase expression ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงสำร leukotriene และกระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลงของ 
arachidonic acid ไปเป็น lipid mediators มีหน้ำท่ีเป็น pro-inflammatory และสำมำรถกระตุ้น matrix metallo-
proteinase-2 และ vascular endothelial growth factor ก่อให้เกิดกระบวนกำรอักเสบในผนังหลอดเลือด รวมถึง
กระตุ้น macrophages ท่ีชัน้ adventitia ท ำให้เกิด neoangiogenesis ส่งผลให้เกิดภำวะหลอดเลือดโป่งพอง 
(aneurysms) ตำมมำ24 

 จำกกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนจำก 14 กำรศึกษำ พบว่ำกำรสูบ
บุหร่ีเพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองเท่ำกับ 0.5 - 8 เท่ำ25 และควำมเส่ียงในกำรเกิดโรค
แปรผันตรงกับจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวัน โดยในกลุ่มผู้ท่ีสูบบุหร่ีมำกกว่ำ 25 มวนต่อวัน พบว่ำ ควำมเส่ียงในกำรเกิด
โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 เท่ำ (95% CI; 9.9-23.3) ส่วนผู้ท่ีสูบบุหร่ี 15-24 มวนต่อวัน มี
ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 14 เท่ำ (95% CI; 9.4-21.5) และควำมเส่ียงจะลด หำกจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวันลดลง 
โดยผู้ท่ีสูบบุหร่ี 5-14 มวนต่อวันจะมีควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 5.9 เท่ำ (95% CI; 3.0-11.4) เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่
เคยสูบบุหร่ี ควำมเส่ียงดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงหำกหยุดสูบบุหร่ี โดยพบว่ำในกลุ่มท่ีหยุดสูบบุหร่ีเป็นระยะเวลำ
มำกกว่ำ 10 ปี ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคเท่ำกับ 2.5 เท่ำ (95% CI=1.8-3.6)26 

2.5 โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตัน (Peripheral arterial disease) 
 สำเหตุกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภำวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว โดย
บุหร่ีเป็นปัจจัยเส่ียงส ำคัญท่ีท ำให้เกิดโรคดังกล่ำว จำกผลกำรศึกษำในประเทศจีน พบว่ำควำมเส่ียงในกำรเกิดโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันเท่ำกับ 1.54 เท่ำ (95% CI=1.12-2.11) เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี และพบว่ำ
ควำมเส่ียงดังกล่ำวเพิ่มสูงขึน้แปรผันตรงกับจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวันเช่นเดียวกันกับโรคทำงหลอดเลือดอื่น ๆ โดยผู้ท่ี
สูบบุหร่ีจ ำนวน 21-40 ซองต่อปี จะมีควำมเส่ียงในกำรเกิดโรค 1.61 เท่ำ (95% CI; 1.11-2.33) และเพิ่มสูงขึน้เป็น 2.71 
เท่ำ (95% CI; 1.75-4.19) ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมำกกว่ำ 40 ซองต่อปี อย่ำงไรก็ตำมควำมเส่ียงดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลง
เม่ือหยุดสูบบุหร่ี โดยในผู้ท่ีเลิกบุหร่ีได้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 10 ปี พบว่ำ ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคไม่ได้แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ี27 สอดคล้องกับกำรศึกษำในทวีปยุโรป พบว่ำ ผู้ท่ีสูบบุหร่ีมี
ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบตันประมำณ 1-14 เท่ำ เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี และควำม
เส่ียงเพิ่มสูงขึน้ตำมจ ำนวนท่ีสูบ28 

2.6 โรคหลอดเลือดคำโรติดตีบตัน (Carotid stenosis) 
 กำรสูบบุหร่ีเพิ่มควำมเส่ียงท ำให้เกิดภำวะ atherosclerosis ซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคหลอดเลือดคำโรติด
ตีบตันได้ จำกกำรศึกษำ The Cardiovascular Health Study (CHS) พบว่ำกำรสูบบุหร่ีสำมำรถเพิ่มควำมเส่ียงใน
กำรเกิดโรคดังกล่ำวได้  จำกกำรตรวจด้วยคลื่นเสียงควำมถี่สูง (ultrasound) ในประชำกร 5,116 คน พบว่ำในกลุ่ม
ท่ีไม่สูบบุหร่ีจะมีภำวะดังกล่ำวร้อยละ 16 ขณะผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีจะพบภำวะดังกล่ำวสูงขึน้เป็นร้อยละ 20 และผู้ท่ีสูบบุหร่ี
พบภำวะดังกล่ำวถึงร้อยละ 26 (ระดับนัยส ำคัญ p<0.0001)29  
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3. ผลของกำรสูบบุหรี่ต่อโรคระบบสืบพนัธุ์ 
3.1 กำรแท้งบุตร (Spontaneous abortion) 

 จำกข้อมูละหลักฐำนเชิงประจักษ์ทำงกำรแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถยืนยันได้ชัดเจนถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีและกำรแท้งบุตร แต่ไม่แนะน ำให้มำรดำท่ีตัง้ครรภ์สูบบุหร่ี เน่ืองจำกทำรกในครรภ์อำจได้รับ
ผลกระทบจำกกำรสูบบุหร่ี และกำรสูบบุหร่ีเป็นผลเสียโดยตรงต่อตัวมำรดำเอง1 

 

3.2 กำรพิกำรแต่ก ำเนิด (Congenital malformation) 
 กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุหร่ีระหว่ำงตัง้ครรภ์และกำรเกิดทำรกพิกำร โดยผลจำกกำรรวบรวมกำรศึกษำระหว่ำงปี ค.ศ.1959 - 2010 พบว่ำ
กำรสูบบุหร่ีระหว่ำงตัง้ครรภ์มีโอกำสเส่ียงก่อให้เกิดควำมพิกำรของทำรกในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่  ภำวะปำกแหว่ง
เพดำนโหว่ (orofacial clefts) 1.28 เท่ำ (95% CI; 1.20-1.36) กำรเกิดภำวะเท้ำปุกหรือเท้ำพิกำรแต่ก ำเนิด 
(clubfoot) 1.28 เท่ำ (95% CI; 1.10-1.47) กำรเกิดภำวะล ำไส้อยู่นอกช่องท้อง (gastroschisis) 1.5 เท่ำ (95% CI; 
1.28-1.76) กำรเกิดภำวะหัวใจพิกำร (congenital heart defect) 1.09 เท่ำ (95% CI; 1.02-1.17) กำรเกิดภำวะ
รอยต่อของกะโหลกศีรษะเช่ือมปิดเร็วกว่ำปกติ (craniosynostosis) 1.33 เท่ำ (95% CI; 1.03-1.73) และกำรเกิดควำม
ผิดปกติบริเวณล ำไส้ตรงและทวำรหนัก (anorectal atresia) 1.2 เท่ำ (95% CI; 1.06-1.36) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประชำกรท่ีตัง้ครรภ์แต่ไม่สูบบุหร่ี32 

 

3.3 กำรคลอดก่อนก ำหนด (Preterm delivery) 
 มำรดำตัง้ครรภ์ท่ีสูบบุหร่ีอย่ำงต่อเน่ือง มีโอกำสคลอดบุตรก่อนก ำหนดถึงร้อยละ 30 ซ่ึงมำกกว่ำมำรดำ
ตัง้ครรภ์ท่ีไม่สูบบุหร่ี และควำมเส่ียงดังกล่ำวเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนกำรสูบบุหร่ีต่อวันของมำรดำท่ีตัง้ครรภ์ พบว่ำใน
กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมำกกว่ำ 20 มวนต่อวัน จะมีควำมเส่ียงกำรคลอดก่อนก ำหนดมำกกว่ำ 2 เท่ำ ของมำรดำท่ีไม่สูบ
บุหร่ี33 

 

3.4 กำรเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศของผู้ชำย (Erectile dysfunction) 
 กำรเส่ือมสมรรถภำพทำงเพศในผู้ชำยท่ีสัมพันธ์กับกำรสูบบุหร่ี จำกกำรศึกษำภำคตัดขวำง ในกลุ่ม
ประชำกรชำยจำกประเทศจีน ประเทศแถบทวีปยุโรปและทวีปอเมริกำ มีควำมเส่ียงในกำรเกิดภำวะเส่ือมสมรรถภำพ
ทำงเพศในผู้ชำยเท่ำกับ 1.4-3.1 เท่ำ นอกจำกนีย้ังพบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีและกำรเส่ือมสมรรถภำพ
ทำงเพศเกิดขึน้ในลักษณะแปรผันตรงกับจ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบ กล่ำวคือ กำรสูบบุหร่ีปริมำณมำกในแต่ละวันจะเพิ่มควำม
เส่ียงในกำรเกิดกำรเส่ือมสมรรถภำพเพศมำกขึน้เช่นกัน34 
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4. ผลของกำรสูบบุหรี่ต่อระบบและโรคอืน่ ๆ  
4.1 โรคประสำทตำเสื่อม (Age-Related macular degeneration) 

 โรคประสำทตำเสื่อม (Age-Related macular degeneration; AMD) เป็นโรคทำงตำท่ีสำมำรถท ำให้เกิด
ภำวะตำบอดได้ โดยเฉพำะในผู้ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี จำกกำรศึกษำทำงกำรแพทย์พบว่ำโรคประสำทตำเส่ือม มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรสูบบุหรี่ จำกกำรศึกษำในรูปแบบ prospective cohort ขนำดใหญ่ 2 กำรศึกษำพบว่ำ
ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นตำมจ ำนวนบุหรี่ ท่ีสูบต่อปีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต3ิ5 และจำก
กำรศึกษำในรูปแบบ case-control ขนำดใหญ่ ท่ีท ำกำรศึกษำในผู้ป่วยท่ีรับกำรวินิจฉัยเป็นโรคประสำทตำเส่ือม 
จ ำนวน 18,007 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่สูบบุหรี่ (control) จ ำนวน 86,169 คน เพื่อหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรสูบบุหร่ีกับโรค AMD พบว่ำ ผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคประสำทตำเส่ือม 1.17 เท่ำ (95% 
CI; 1.11-1.23) และผู้ท่ีเคยสูบบุหร่ีมีโอกำสเส่ียง 1.14 เท่ำ (95% CI; 1.09-1.20) เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี  

 จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ดังกล่ำวอำจสรุปได้ว่ำกำรสูบบุหร่ีเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดโรคประสำทตำเส่ือม 
แม้ยังไม่มีหลักฐำนมำกพอท่ีจะสรุปได้ว่ำกำรเลิกบุหรี่สำมำรถลดควำมเส่ียงดังกล่ำว แต่กำรเลิกบุหรี่ยังเป็น
ค ำแนะน ำท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้สูบบุหรี่ทุกรำย 

4.2 โรคเบำหวำน (Diabetes) 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสูบ
บุหร่ีและกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 ท่ีรวบรวมกำรศึกษำตัง้แต่ปี ค.ศ.1982 -2010 กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำ 3.9 
ล้ำนคน และจ ำนวน 140,813 คนท่ีเป็นโรค ระยะเวลำกำรติดตำมอยู่ในช่วงระหว่ำง 3.5-30 ปี เมื่อท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกทัง้หมด 46 กำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ท่ีสูบบุหรี่จะมีควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 เท่ำกับ 1.37 
เท่ำ (95% CI; 1.31-1.44) เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้สูบบุหร่ี และควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคแปรผันตำมจ ำนวนบุหร่ี
ท่ีสูบ หำกผู้สูบบุหรี่มีจ ำนวนกำรสูบบุหรี่ต่อวันมำกยิ่งเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 มำกขึน้36  
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บทท่ี 7  
แนวปฏิบัติส ำหรับเภสัชกรในกำรให้ค ำปรกึษำเพื่อเลิกบุหรี ่

พนัชกร เตชอังกูร  

The readiness to quit ladder 
STAR 

5R 

5D 
5A 
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนทรำบและเข้ำใจ วัตถุประสงค์ของกำรเลิกบุหร่ีและหลักกำรของกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ี 
2. ผู้เรียนสำมำรถน ำเทคนิคต่ำงๆ ไปใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีได้อย่ำงเหมำะสม 
3. ผู้เรียนสำมำรถให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีร่วมกับกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกบุหร่ีได้อย่ำง
เหมำะสม  
 
ควำมหมำยของกำรให้ค ำปรึกษำทำงสุขภำพ  

กำรให้ค ำปรึกษำทำงสุขภำพ เป็นกระบวนกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ให้ค ำปรึกษำ (counselor) และผู้รับ
ค ำปรึกษำ (client) โดยมุ่งเน้นสัมพันธภำพท่ีดีและกำรส่ือสำรแบบสองทำง (two-way communications) มี
จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับค ำปรึกษำมีสุขภำวะท่ีดีท่ีสุด ทัง้ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ สังคม และจิต
วิญญำณ โดยใช้เทคนิคและทฤษฎีกำรให้ค ำปรึกษำ และพืน้ฐำนควำมรู้ของผู้ให้ค ำปรึกษำในศำสตร์ทำงสุขภำพ
อนำมัยของผู้ให้ค ำปรึกษำ ผู้ให้กำรปรึกษำจะมีบทบำทในกำรแนะน ำให้ผู้รับกำรปรึกษำได้ส ำรวจ ท ำควำมเข้ำใจ
ถึงปัญหำ ยอมรับเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของตนและน ำควำมรู้ไปแก้ปัญหำและพฤติกรรมของตนเองได้อย่ำง
เหมำะสม และด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขเต็มตำมศกัยภำพของตน1-2 

ควำมส ำคัญของเภสัชกรส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหรี่ 
จำกเดิมท่ีมีควำมเช่ือว่ำ กำรให้ค ำแนะน ำและกำรกระตุ้นเพื่อเลิกบุหร่ีนัน้ ไม่อำจท ำให้ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีหัน

มำสนใจหรือมีควำมต้องกำรท่ีจะเลิกบุหร่ีได้ อำจเน่ืองมำจำกผู้ให้ค ำปรึกษำ เช่น เภสัชกรนัน้มีควำมเช่ือมั่นใน
ตนเองไม่เพียงพอว่ำตนจะสำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ดีพอ หรือบำงกลุ่มอำจมีควำมเช่ือว่ำ กำรให้ค ำปรึกษำ
จ ำเป็นต้องใช้เวลำ รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับกำรเลิกบุหร่ีนัน้อำจยังไม่ชดัเจนพอว่ำเป็นหน้ำท่ีของใคร และ
นั่นเป็นอุปสรรคของกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรเลิกบุหร่ีในช่วงท่ีผ่ำนมำ แต่จำกข้อมูลกำรศึกษำกลับพบว่ำ 
ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีเกือบทัง้หมดนัน้รู้สึกสนใจในกำรเลิกสูบ แม้ว่ำจะมีผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยท่ียังคงขำดควำมใส่ใจ
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้และมำกกว่ำร้อยละ 40 ของผู้สูบบุหร่ีพยำยำมท่ีจะเลิกสูบในแต่ละปี3 ในส่วนของด้ำนกำรศึกษำ
ในบทบำทของเภสัชกรร้ำนยำหรือเภสัชกรชุมชนพบว่ำสำมำรถช่วยให้บริกำรค ำแนะน ำกำรเลิกบุหร่ีและลดปริมำณ
กำรสูบบุหร่ีของผู้ป่วยลงได้4 นอกจำกนีก้ำรศึกษำยังแสดงให้เห็นว่ำช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรรับบริกำรเลิกบุหร่ีเป็น
อีกหน่ึงปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับกำรช่วยเหลือได้ง่ำยขึน้ โดยผ่ำนทำงบทบำทของเภสัชกรร้ำนยำหรือ
ชุมชน4 หรือกำรให้บริกำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตซ่ึงทันสมัย เข้ำถึงง่ำยและน่ำสนใจอีกช่องทำงหน่ึง5 

จำกท่ีกล่ำวมำจะเห็นว่ำ เภสัชกรมีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำกระตุ้นและสนับสนุนกำรเลิก
บุหร่ีในผู้ท่ีติดบุหร่ีและประเมินพฤติกรรมกำรติดบุหร่ีว่ำสัมพันธ์กับนิโคตินหรือไม่ เพื่อท่ีจะได้ให้ควำมช่วยเหลือได้
อย่ำงเหมำะสม6 นอกจำกนีพ้บว่ำหำกมีแนวทำงจัดกำรท่ีเป็นระบบส ำหรับกำรเลิกบุหร่ีสัมพันธ์กับโอกำสท่ีจะเลิก
ได้ส ำเร็จมำกขึน้ ดังนัน้ เภสัชกรจึงควรท่ีจะท ำกำรสอบถำมเร่ืองประวัติกำรสูบบุหร่ีของผู้มำรับบริกำร เพื่อท่ีจะ
ได้เสนอควำมช่วยเหลือในกำรให้ค ำแนะน ำและเลิกบุหร่ีด้วยกำรบ ำบัดรักษำในทุกโอกำสด้วยกระบวนกำรอย่ำงเป็น
ระบบ4,6 
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หลักกำรที่ใช้ส ำหรับให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหรี่  
ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีเพื่อเลิกบุหร่ี ผู้ให้ค ำปรึกษำควรเร่ิมต้นด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 

สร้ำงควำมไว้วำงใจด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร จำกนัน้ ส ำรวจถึงปัญหำและควำมต้องกำรของผู้มำรับ
บริกำรว่ำคืออะไร โดยควรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้ระบำยหรือเล่ำถึงปัญหำเม่ือมีโอกำสระหว่ำงกำรสนทนำควร
เร่ิมกำรสอบถำมเกี่ยวกับประวัติกำรสูบบุหร่ี หลังจำกนัน้ กรณีท่ีพบว่ำผู้ป่วยมีประวัติกำรสูบบุหร่ีควรประเมิน
แรงจูงใจหรือควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ีและระดับควำมรุนแรงของกำรติดบุหร่ี เพื่อวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกันกับผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีโดยกำรประเมินควำมพร้อมของผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีก่อนท ำกำรปรึกษำจะท ำให้กำรวำงแผนใน
กำรให้ค ำปรึกษำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังนั้น ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงหลักกำรหรือเทคนิคต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรให้
ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ี ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของแนวทำงกำรจัดกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ี ได้แก่  
1. แนวทำงกำรบ ำบัดผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ี ด้วยเทคนิค 5A 
2. กำรประเมินแรงจูงใจหรือควำมพร้อมในกำรเลิกสูบบุหร่ี ด้วยค ำถำมอย่ำงง่ำยหรือกำรใช้บันไดของควำม
พร้อมในกำรเลิกบุหร่ี (The readiness to quit ladder) เพื่อจ ำแนกลักษณะผู้ป่วยตำมทฤษฎีขัน้ตอนของกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage of change)  
3. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกบุหร่ี ด้วยเทคนิค 5R  
4. กำรวำงแผนกำรเลิกบุหร่ี ด้วยเทคนิค STAR 
5. กำรป้องกันกำรกลับไปสูบบุหร่ีซ ้ ำ ด้วยเทคนิค 5D  

 

แนวทำงกำรบ ำบัดผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ 
 ภำวะติดบุหร่ีเป็นภำวะเรือ้รังท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรบ ำบัดรักษำ กำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีซ่ึง
เภสัชกรสำมำรถช่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรให้ค ำปรึกษำเลิกบุหร่ีด้วยกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำรของ
โครงสร้ำง 5A7-9 ดังนี ้  

เทคนิค 5A 

Ask all patients about smoking        กำรถำม 

Advise all smokers to quit             กำรแนะน ำ 

Assess readiness to quit        กำรประเมิน 

Assist                      กำรช่วยเหลือ 

Arrange follow up               กำรติดตำม 



 59 

 

ขัน้ที่ 1 : Ask all patients about smoking 
 เภสัชกรควรถำมผู้ป่วยทุกรำยเกี่ยวกับสถำนภำพในกำรสูบบุหร่ีตัวอย่ำงเช่น “ไม่ทรำบว่ำคุณสูบบุหร่ีหรือไม่” 
เพื่อกำรพิจำรณำให้ค ำปรึกษำท่ีเหมำะสมตำมประวัติกำรสูบบุหร่ีของผู้ป่วยแต่ละรำย  

ขัน้ที่ 2 : Advise all smokers to quit 
กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีแบบสัน้ๆ ด้วยระยะเวลำน้อยกว่ำ 5 นำที จำกเภสัชกรนัน้ สำมำรถเพิ่ม

อัตรำกำรเลิกบุหร่ีได้10 เภสัชกรควรให้ค ำปรึกษำด้วยถ้อยค ำท่ีชดัเจน มีน ำ้หนักและเข้ำกับผู้ป่วยแต่ละรำย ซ่ึงจำกกำร
สอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุหร่ีข้ำงต้นนัน้ สำมำรถจ ำแนกผู้ป่วยจำกค ำตอบของผู้ป่วยได้ใน 3 รูปแบบ8 ดังนี ้
1. ไม่เคยสูบ 
 เภสัชกรควรช่ืนชมและชี้แจงว่ำกำรไม่สูบบุหร่ีของผู้ป่วยเป็นส่ิงท่ีดีมำก เน่ืองจำกบุหร่ีมีโทษค่อนข้ำงมำก 
นอกจำกนีค้วรเลี่ยงบริเวณท่ีมีกำรสูบบุหร่ีหรือสถำนกำรณ์ท่ีเส่ียงต่อกำรสัมผัสบุหร่ี โดยเป็นกำรให้ค ำแนะน ำเพื่อ
ป้องกันกำรสูบบุหร่ีตัง้แต่ต้น (primary prevention) นัน่เอง 
2. เคยสูบ ตอนนีเ้ลิกสูบแล้ว 
 ควรแสดงควำมยินดีกับผู้ป่วยทันทีและจ ำเป็นท่ีจะต้องสอบถำมถึงระยะเวลำของกำรเลิกสูบบุหร่ี หำกเลิกสูบ
มำได้ไม่เกิน 1 ปี ควรให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกันกำรกลับมำสูบบุหร่ีซ ้ ำ (relapse prevention) ส่วนผู้ป่วยท่ีเลิกบุหร่ี
มำแล้วมำกกว่ำ 1 ปี ควรกระตุ้นให้ก ำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกได้นำนมำกกว่ำ 5 ปี7  
 กำรป้องกันกำรกลับไปสูบบุหร่ีซ ้ ำ (Relapse prevention) 

กำรป้องกันกำรกลับไปสูบบุหร่ีซ ้ ำควรเป็นส่วนหน่ึงของกำรให้ค ำปรึกษำทุกครัง้ท่ีเจอกับผู้ป่วยท่ีเพิ่งเลิกบุหร่ี
มำได้ไม่นำน โดยเฉพำะ 3 เดือนแรกของกำรหยุดสูบบุหร่ี ซ่ึงกำรกลับไปสูบบุหร่ีพบได้มำกประมำณร้อยละ 22 ของผู้
สูบบุหร่ีท่ีหยุดสูบ11 และร้อยละ 35-40 ของผู้ป่วยท่ีกลับไปสูบบุหร่ีซ ้ ำระหว่ำง 1-5 ปี หลังจำกท่ีได้หยุดสูบ12-13 กรณีท่ี
ผู้ป่วยท่ีเลิกบุหร่ีแล้วอยำกกลับมำสูบบุหร่ีอีกครัง้ เภสัชกรสำมำรถน ำเทคนิค 5D ไปใช้ในกำรให้ค ำแนะน ำ ดังนี ้ 

เทคนิค 5D14 
Delay เม่ือเร่ิมมีควำมรู้สึกอยำกสูบบุหร่ี แนะน ำให้หำวิธีกำรเลื่อนไปก่อนเพื่อท่ีจะไม่สูบบุหร่ี เช่น กำรนับเลข 1-10  
Deep breath เม่ือมีอำกำรอยำกบุหร่ี แนะน ำให้ผู้ป่วยสูดลมหำยใจลึก ๆ 
Drink lots of water ด่ืมน ำ้เยอะ ๆ หรือจิบน ำ้บ่อย ๆ เม่ือมีควำมรู้สึกอยำกบุหร่ี 
Do something else หำกิจกรรมอื่น ๆ ท ำเพื่อเบี่ยงเบนควำมสนใจ เช่น ออกก ำลังกำย อำบน ำ้  
Destination/ Discuss with family/ friend ให้คิดหรือตระหนักถึงเป้ำหมำย เน้นย ำ้ว่ำต้องไปให้ถึงเป้ำหมำย 

3. ก ำลังสูบอยู่ 
เภสัชกรควรให้ค ำแนะน ำอย่ำงเหมำะสม เช่น “ผม/ฉันคิดว่ำคุณควรเลิกสูบบุหร่ีนะครับ/นะคะ” และชี้แจงต่อ

ว่ำหำกผู้ป่วยเลิกสูบบุหร่ีจะได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือเพื่อส่ิงใด เช่น เพื่อ...สุขภำพของคุณเอง เพื่อ...ลูกของคุณ 
เพื่อ...ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย หรือเพื่อเร่ืองอื่นๆ ขึน้กับแต่ละบุคคล ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ ำเป็นท่ีต้องถูกประเมินต่อในขัน้ตอน
ท่ี 3 
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ขัน้ที่ 3 : Assess readiness to quit 
กำรประเมินควำมรุนแรงของกำรเสพติดบุหร่ี แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนีA้ 

วิธีที่ 1 Fagerstrom test for level of nicotine dependence (FTND) 
แบบทดสอบนีว้ัดระดับกำรเสพติดนิโคตินเพื่อประเมินว่ำผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีควรได้รับกำรบ ำบัดรักษำอย่ำงไรจึงจะ

เหมำะสม ซ่ึงคะแนนเต็ม 10 คะแนน กำรแปลผลคะแนนประเมินกำรเสพติดนิโคติน9 เป็นดังนี ้ 
 0-3 คะแนน ติดนิโคตินระดับต ำ่ (low dependence) 
 4-6 คะแนน ติดนิโคตินระดับปำนกลำง (moderate dependence) 

  7-10 คะแนน ติดนิโคตินระดับสูง (high dependence)  
ตำรำงที่ 1 กำรประเมินควำมรุนแรงของกำรเสพติดนิโคตินตำมวิธี FTND 8,5  

ค ำถำม 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. คุณสูบบุหร่ีมวนแรกหลงัต่ืนนอนตอนเช้ำเม่ือใด >1 ชัว่โมง 31-60 นำท ี 6-30 นำท ี <5 นำท ี

2. คุณรู้สกึหงุดหงิดหรือล ำบำกเม่ืออยู่ในสถำนท่ีท่ีไม่

สำมำรถสูบบุหร่ีได ้เช่น ห้องสมุด โรงภำพยนตร์ 
ไม่ใช่ ใช่     

3.บุหร่ีมวนใดท่ีคุณคิดว่ำเลิกสบูยำกท่ีสุด 
มวนอ่ืน ๆ/ มวนไหนก็

เหมือนกัน 

มวนแรกที่สูบ

ในช่วงเช้ำ 
    

4. คุณสูบบุหร่ีวันละกี่มวน <10 มวน 11-20 มวน 21-30 มวน >31 มวน 

5. คุณสูบบุหร่ีในช่วงชัว่โมงแรกหลงัต่ืนมำกกว่ำช่วง

อื่นของวันใช่หรือไม่ 
ไม่ใช่ ใช่     

6. คุณยังคงต้องกำรสูบบุหร่ีแม้ว่ำคุณจะเจ็บป่วย

นอนเตียงตลอดเวลำใช่หรือไม่ 
ไม่ใช่ ใช่     

วิธีที่ 2 Heaviness of smoking index (HSI)8 
เป็นกำรประเมินระดับกำรเสพติดนิโคตินอย่ำงย่อด้วยกำรใช้ค ำถำมเพียง 2 ค ำถำมเท่ำนัน้ซ่ึงประกอบด้วย

ค ำถำมท่ี 1 และ 4 ของ FTND ข้ำงต้น และค ำนวณคะแนนตำม FTND หำกผู้ป่วยสูบบุหร่ีมวนแรกภำยใน 30 
นำทีหลังจำกท่ีตื่นนอนและสูบบุหร่ีจ ำนวนมำกกว่ำเท่ำกับ 31 มวน แสดงว่ำผู้ป่วยเสพติดนิโคตินระดับสูง 
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กำรประเมินแรงจูงใจหรือควำมพร้อมของผู้ป่วยในกำรเลิกบุหรี ่แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี ้
วิธีที่ 1 กำรถำมอย่ำงง่ำย8 เภสัชกรใช้กำรถำมค ำถำมเพียง 2 ค ำถำมเท่ำนัน้ ได้แก่  

ค ำถำมท่ี 1 : คุณก ำลังวำงแผนท่ีจะเลิกบุหรี่ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำใช่หรือไม่? 
 หำกผู้ป่วยตอบว่ำ “ไม่ใช่” ผู้ป่วยจะจัดอยู่ในขัน้ไม่สนใจปัญหำ (pre-contemplation) แต่หำกตอบว่ำ 
“ใช่” ให้ถำมค ำถำมในข้อถัดไป 
ค ำถำมท่ี 2 : คุณก ำลังวำงแผนท่ีจะเลิกบุหรี่ในอีก 1 เดือนข้ำงหน้ำใช่หรือไม่? 
 หำกผู้ป่วยตอบว่ำ “ไม่ใช่” ผู้ป่วยจะจัดอยู่ในขัน้ลังเลใจ (contemplation) แต่หำกตอบว่ำ “ใช่” ผู้ป่วย
จะจัดอยู่ในขัน้ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุหรี่ (Preparation or Determination) 
วิธีที่ 2 บันไดของควำมพร้อมในกำรเลิกบุหรี่ (The readiness to quit ladder)8 

ในกำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ี เภสัชกรจะให้ผู้ป่วยท่ีสูบบุหร่ีอ่ำนข้อควำมในตำรำงท่ี 2 อย่ำง
ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกข้อควำมท่ีตรงกับควำมคิดของผู้ป่วยเกี่ยวกับกำรเลิกบุหรี่ของตนเอง โดย
วงกลมท่ีตัวเลขหน้ำข้อควำมดังกล่ำว 
 
ตำรำงที่ 2 ข้อควำมที่ใช้ในกำรประเมินควำมคิดเกี่ยวกับกำรเลิกบุหรี่8 

กำรประเมินแรงจูงใจจะช่วยให้จ ำแนกลักษณะผู้ป่วยตำมทฤษฎีขัน้ตอนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(The transtheoretical model or stage of change)8 ร่วมกับกำรให้ค ำแนะน ำสัน้ ๆ (brief intervention)8 
ดังนี ้

10 ฉันเลิกสูบบุหร่ีแล้วอย่ำงเด็ดขำด 

9 ฉันเลิกสูบบุหร่ีแล้ว แต่ฉันยังกลัวว่ำจะพลัง้เผลอกลับไปสูบอีก 

8 ฉันยังคงสูบบุหร่ี แต่ฉันได้เริม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ลดจ ำนวนมวนบุหร่ีท่ีสูบ ฉันพร้อมท่ีจะก ำหนดวันเลิกสูบ 

7 ฉันได้วำงแผนอย่ำงชดัเจนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีในอีก 30 วันข้ำงหน้ำ 

6 ฉันได้วำงแผนอย่ำงชดัเจนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ 

5 บ่อยครัง้ท่ีฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุหร่ี แต่ฉันยังไม่ได้วำงแผนท่ีจะเลิก 

4 บำงครัง้ท่ีฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุหร่ี แต่ฉันยังไม่ได้วำงแผนท่ีจะเลิก 

3 นำน ๆ ครัง้ท่ีฉันคิดอยำกจะเลิกสูบบุหร่ี และฉันยังไม่ได้วำงแผนท่ีจะเลิก 

2 ฉันไม่เคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี และฉันยังไม่ได้วำงแผนท่ีจะเลิก 

1 ฉันตัดสินใจว่ำจะไม่เลิกสูบบุหร่ีตลอดชีวิต ฉันไม่สนใจเร่ืองกำรเลิกสูบบุหร่ี 
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1. ขัน้ไม่สนใจที่จะเลิกบุหรี่ (Pre-contemplation)  
ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีท่ีอยู่ในขัน้นี้ยังไม่มีควำมคิดท่ีอยำกจะเลิกบุหร่ีแต่อย่ำงใด ยังไม่เห็นว่ำกำรสูบบุหร่ีนัน้เป็น

ปัญหำ หรือยังไม่เห็นผลเสียของกำรสูบบุหร่ี เม่ือถูกถำมถึงกำรเลิกบุหร่ีส่วนใหญ่จะตอบในเชิงว่ำ ไม่พร้อมท่ีจะเลิก
บุหร่ี บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำ ควรให้ข้อมูลควำมรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบุหร่ีและชี้แจงถึงผลกระทบทำงลบของบุหร่ีท่ี
จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพของผู้ป่วย โดยอำจใช้เทคนิค 5R เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกสูบบุหร่ี โดยเทคนิค 5R จะ
กล่ำวถึงในขัน้ตอนท่ี 4 ต่อไป เช่น “ผม/ดิฉันเข้ำใจว่ำกำรเลิกบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ียำก แต่หำกคุณต้องกำรเลิกบุหร่ี
สำมำรถมำปรึกษำเร่ืองกำรเลิกบุหร่ีได้เสมอนะครับ/นะคะ” 
2. ขัน้ลังเลใจ (Contemplation) 
 ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีในขัน้นี ้ส่วนใหญ่คือผู้ท่ีคิดท่ีจะเลิกบุหร่ีภำยใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ โดยผู้ป่วยกลุ่มนีเ้ร่ิมมองเห็น
ว่ำกำรสูบบุหร่ีอำจเป็นปัญหำกับสุขภำพของตนหรือผู้ป่วยเร่ิมได้รับผลกระทบทำงลบจำกบุหร่ี แต่ทัง้นีผู้้ป่วยยังคง
เห็นว่ำบุหร่ีมีข้อดีมำกกว่ำข้อเสีย บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำควรสร้ำงควำมตระหนักโดยให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเสียหรือโทษ
ของบุหร่ีหำกยังคงสูบต่อไป และสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกบุหร่ี ด้วยเทคนิค 5R เช่น “คุณคิดว่ำอะไรท่ีเป็นแรงจูงใจให้
คุณอยำกเลิกสูบบุหร่ีครับ/ค่ะ” 
3. ขัน้ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุหรี่ (Preparation or Determination) 

ผู้ป่วยกลุ่มนีส่้วนใหญ่ได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรใช้บุหร่ีค่อนข้ำงมำก ซ่ึงผู้ป่วยมีควำมคิดและต้องกำรท่ี
จะเลิกบุหร่ีภำยใน 1 เดือนข้ำงหน้ำ และผู้ท่ีเคยพยำยำมเลิกสูบบุหร่ีอย่ำงจริงจังมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ภำยใน 6 
เดือนท่ีผ่ำนมำบทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำควรให้ควำมรู้และวิธีกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรเลิกบุหร่ี และสนับสนุนให้ผู้ป่วย
มีควำมมัน่คงทำงจิตใจในกำรตัดสินใจเลิก เช่น “คุณจ ำเป็นท่ีจะต้องก ำหนดวันในกำรเลิกสูบบุหร่ีให้ชดัเจน”  
4. ขัน้ลงมือปฏิบัติ (Action) 

ผู้ป่วยได้เร่ิมลงมือเลิกสูบบุหร่ีแต่ยังอยู่ในช่วงระยะแรกยังไม่เกิน 6 เดือนของกำรเลิกบุหร่ี โดยอำจเป็นกำรเลิก
บุหร่ีด้วยตนเองหรือกำรช่วยเหลือจำกเภสัชกร บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำควรช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับอำกำรถอน
และวิธีกำรเลิกบุหร่ีอย่ำงเหมำะสม เช่น “คุณได้รับกำรสนับสนุนในกำรเลิกสูบบุหร่ีจำกคนรอบข้ำงอย่ำงไรบ้ำง” 
5. ขัน้กระท ำต่อเนื่อง (Maintenance) 

ผู้ป่วยท่ีเคยสูบบุหร่ีท่ีเลิกสูบบุหร่ีได้อย่ำงน้อย 6 เดือน ซ่ึงค่อนข้ำงมีควำมมั่นใจว่ำตนจะสำมำรถเลิกบุหร่ีได้
บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำ ควรแนะน ำกำรจัดกำรเม่ือเจอกับสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้กลับไปสูบบุหร่ีซ ้ ำ 
เช่น “ยินดีด้วยนะครับ/นะคะท่ีสำมำรถเลิกสูบบุหร่ีมำได้...เดือนแล้ว คุณสมควรภำคภูมิใจในตนเอง” 
6. ขัน้กลับไปสูบซ ้ ำ (Relapse) 

ผู้ป่วยเร่ิมเผลอใจกลับไปสูบบุหร่ีอีกครัง้น ำมำซ่ึงกำรก่อให้เกิดควำมรู้สึกผิดหรือไม่เคำรพตนเอง จนกระทั่ง
กลับไปติดบุหร่ีอีก เช่น “ควำมพยำยำมอยู่ท่ีไหน ควำมส ำเร็จย่อมอยู่ท่ีนั่น” “คุณควรช่ืนชมท่ีตนเองยังคงมีควำม
พยำยำมในกำรเลิกสูบบุหร่ีอยู่” หำกพบว่ำผู้ติดบุหร่ีอยู่ในระยะ 3 ขัน้แรกของ stage of change ผู้ให้ค ำปรึกษำ 

จ ำเป็นต้องทุ่มเทในกำรให้ข้อมูลและสร้ำงแรงจูงใจท่ีจะท ำให้ข้ำมขัน้ตอนมำสู่ควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ี ส่วนในผู้ท่ีเลิก

สูบบุหร่ีได้แล้ว ผู้ให้ค ำปรึกษำมีหน้ำท่ีในกำรสนับสนุนให้เกิดก ำลังใจท่ีจะไม่กลับมำสูบบุหร่ีซ ้ ำอีก9 
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เทคนิค 5R14,16  
  เป็นเทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกบุหร่ี โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ป่วยท่ียังไม่เต็มใจท่ีจะเลิกสูบ 
  1. Relevance  
  กระตุ้นผู้สูบบุหร่ีด้วยส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยหรือสัมพันธ์กับปัญหำของผู้ป่วยมำกท่ีสุด เช่น สภำวะโรค 

ประสบกำรณ์เลิกสูบบุหร่ีก่อนหน้ำนี ้และอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรเลิกสูบ 
 2. Risk 

ถำมผู้ป่วยเกี่ยวกับผลเสียของกำรใช้บุหร่ีท่ีมีผลต่อตัวของผู้ป่วยและผู้อื่น ประกอบด้วย 
- ควำมเส่ียงต่อสุขภำพ เช่น อำกำรหำยใจไม่อิ่ม อันตรำยต่อหญิงตัง้ครรภ์  
- ควำมเส่ียงระยะยำว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ควำมผิดปกติเกี่ยวกับ

ปอดและมะเร็งต่ำงๆ  
- ควำมเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม เช่น เพิ่มควำมเส่ียงต่อบุคคลรอบข้ำง (secondhand smoke) ในกำรเกิดมะเร็ง

ปอดเพิ่มควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้ในทำงเดินหำยใจของเด็กท่ีบ้ำนของผู้สูบบุหร่ี 
3. Reward 
กระตุ้นให้ผู้สูบบุหร่ีพิจำรณำถึงประโยชน์ของกำรเลิกบุหร่ีโดยเฉพำะท่ีสอดคล้องกับผู้ป่วยท่ีสุด เช่น ช่วยให้

สุขภำพดีขึน้ทัง้ผู้ป่วยท่ีสูบบุหร่ีและคนในครอบครัว ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ช่วยให้มีเงินเก็บมำกขึน้ บุคลิกภำพดูดีขึน้ 
เป็นต้น 

4. Roadblock 
ให้ผู้สูบบุหร่ีพิจำรณำว่ำอะไรท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท ำให้เลิกสูบบุหร่ีไม่ได้ เช่น เคยเลิกแล้วแต่ไม่ส ำเร็จ ขำดคน

สนับสนุน หรือกังวลเร่ืองน ำ้หนัก เป็นต้น โดยผู้ให้ค ำปรึกษำควรช่วยหำวิธีช่วยแก้ปัญหำเพื่อแก้ไขอุปสรรคนัน้ๆ  
5. Repetition 
ประเมินและกระตุ้นผู้สูบบุหร่ีซ ้ ำๆ ทุกครัง้ท่ีได้พบกับผู้ป่วยท่ีสูบบุหร่ี โดยท ำให้ผู้สูบบุหร่ีรู้สึกได้ถึงควำมใส่ใจจำก

เภสัชกร และกรณีคนท่ีเคยเลิกสูบบุหร่ีมำแล้วแต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จควรท่ีจะมีกำรพูดซ ้ ำถึงกำรเลิกบุหร่ีซ่ึงต้อง
ใช้ควำมพยำยำม อำจต้องเลิกสูบอยู่หลำยครัง้จึงจะเลิกสูบได้อย่ำงเด็ดขำด 

ขัน้ที่ 4 : Assist  
 ส ำหรับขัน้ตอนนีจ้ะน ำเฉพำะผู้ป่วย 3 ระยะของ stage of change ท่ีอยู่ในกลุ่มขัน้ไม่สนใจท่ีจะเลิกบุหร่ี (Pre
-contemplation) ขัน้ลังเลใจ (Contemplation) และขัน้ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุหร่ี (Preparation or 
Determination) มำให้กำรช่วยเหลือต่อ ด้วย 2 เทคนิค ดังนี ้

เทคนิค 5R ใช้ส ำหรับกลุ่มขัน้ไม่สนใจปัญหำ (Pre-contemplation) และขัน้ลังเลใจ (Contemplation) 
เทคนิค STAR ใช้ส ำหรับขัน้ตัดสินใจหรือเตรียมพร้อมเพื่อเลิกบุหร่ี (Preparation or Determination) 
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เทคนิค STAR  
เป็นเทคนิคท่ีใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีท่ีมีควำมพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ีแล้ว (preparation) โดยยึด

หลักกำร ดังนี ้
1. Set a quit date 

กำรก ำหนดวันเลิกสูบบุหร่ีควรก ำหนดวันภำยใน 1-2 สัปดำห์หลังจำกท่ีได้รับกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ำเป็นส่ิงท่ีส ำคัญ โดยแนะน ำทำงเลือกให้กับผู้ป่วยท่ีจะเลิกบุหร่ีได้ว่ำผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีอำจค่อยๆ ลดกำรสูบบุหร่ีลงก่อน
วันท่ีก ำหนดเลิกบุหร่ี หรือผู้ป่วยอำจหยุดสูบบุหร่ีทันทีในวันท่ีก ำหนดเลิกบุหร่ี 17 โดยจำกกำรศึกษำกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบของจ ำนวน 10 randomized trials พบว่ำ ไม่ต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มผู้ป่วยท่ีค่อยๆ ลดขนำด
ของบุหร่ีลงก่อนถึงวันก ำหนดเลิกสูบกับกลุ่มผู้ป่วยท่ีหยุดสูบบุหร่ีทันทีในวันท่ีก ำหนดเลิกสูบบุหร่ี (RR 0.94, 95% CI; 
0.79-1.13)18 อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังมีกำรศึกษำแนะน ำว่ำ กลุ่มผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีท่ีวำงแผนก ำหนดวันเลิกสูบบุหร่ีในเร็ว
วันนัน้ พบว่ำ มีอัตรำกำรเลิกท่ีสูงกว่ำผู้ป่วยท่ีเลิกสูบทันที19-20 อีกหน่ึงกำรศึกษำ randomized trial ในกลุ่มผู้ป่วยท่ี
สูบบุหร่ีจ ำนวน 697 รำยในประเทศอังกฤษ พบว่ำกลุ่มท่ีค่อยๆ เลิกสูบบุหร่ี (ลดลงร้อยละ 75 ในสัปดำห์ท่ี 2 ก่อนถึง
วันก ำหนดเลิกบุหร่ี) จนถึงก ำหนดวันเลิกสูบบุหร่ีท่ีสัปดำห์ท่ี 4 สัมพันธ์กับกำรเลิกสูบบุหร่ีได้ส ำเร็จลดลงเม่ือเทียบกับ
กลุ่มท่ีเลิกสูบบุหร่ีทันทีในวันท่ีก ำหนด (39 versus 49 percent, RR 0.8, 95% CI; 0.66-0.93)20 

ดังนัน้ แนะน ำว่ำกำรก ำหนดวันเลิกสูบบุหร่ีควรก ำหนดวันเลิกสูบให้เร็วท่ีสุดภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกท่ีได้รับ
กำรให้ค ำปรึกษำ โดยผู้ป่วยอำจค่อย ๆ ลดจ ำนวนกำรสูบบุหร่ีลง หรืออำจรอหยุดสูบในวันท่ีก ำหนดก็ได้  
2. Tell family and others 
 บอกคนในครอบครัว เพื่อน ๆ ผู้ร่วมงำน หรือคนอื่น ๆ รอบข้ำงให้รู้ว่ำตนเองจะเลิกสูบบุหร่ี ชี้แจงให้คนรอบ
ข้ำงเข้ำใจและขอกำรสนับสนุนจำกทุก ๆ คน 
3. Anticipate challenges to planned quit attempt 

กำรวำงแผนถึงส่ิงท่ีคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำว่ำหลังจำกท่ีผู้ป่วยเลิกสูบบุหร่ีแล้ว จะต้องประสบกับส่ิงใดบ้ำง คิด
เอำไว้ก่อนล่วงหน้ำว่ำ ถ้ำเรำจะเลิกบุหร่ีแล้วจะเจออะไร เช่น สมมติว่ำเรำเลิกบุหร่ีใหม่ๆ แต่มีคนท่ีท ำงำนชวนสูบ แล้ว
เรำจะท ำอย่ำงไรโดยเฉพำะในช่วง 2-3 สัปดำห์แรกหลังกำรหยุดสูบบุหร่ี ต้องคิดเตรียมกำรเอำไว้ก่อนว่ำจะเจออะไรบ้ำง 
เพื่อวำงแผนในกำรรับมือแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรถอนนิโคตินหรือสถำนกำรณ์เส่ียงก็ตำม8 

ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีท่ีวำงแผนเลิกสูบบุหร่ีแล้วนัน้ ควรเตรียมตัวในกำรจัดกำรกับภำวะของอำกำรถอนนิโคติน 
(nicotine withdrawal symptoms) และอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีอำจเจอได้หลังจำกท่ีเลิกบุหร่ีในช่วงแรก นิโคตินจัดเป็น 
psychoactive drug ท่ีมีควำมแรงมำก เป็นเหตุท ำให้ติดทำงร่ำงกำยได้ กำรเสพติดนิโคตินเป็นอุปสรรคหลักของกำร
เลิกสูบบุหร่ี กำรขำดนิโคตินจะท ำให้มีอำกำรถอนนิโคตินได้มำกท่ีสุดในช่วง 3 วันแรกของกำรเลิกสูบบุหร่ี และยังคงพบ
อำกำรได้อยู่นำน 3-4 สัปดำห์21  
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 ดังนัน้ เภสัชกรควรท่ีจะอธิบำยให้ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีทรำบถึงอำกำรของกำรถอนนิโคตินเช่น น ำ้หนักและควำม
อยำกอำหำรเพิ่มขึน้ มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอำรมณ์ เช่น กระสับกระส่ำย รู้สึกไม่สบำย ซึมเศร้ำ นอนไม่หลับ ไม่
มีสมำธิในกำรท ำงำน เป็นต้น จำกกำรศึกษำกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนของ
กำรศึกษำเชิงคลินิก พบว่ำ กำรให้กำรบ ำบัดรักษำด้วยยำ (pharmacotherapy) ร่วมกับกำรให้ค ำปรึกษำปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (behavioral counseling) ให้ผลดีท่ีสุดในกำรเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จ22-24 ดังนัน้ อำกำรถอนนิโคตินเหล่ำนี้
สำมำรถทุเลำลงได้ด้วยกำรบ ำบัดรักษำด้วยยำ ซ่ึงจะกล่ำวในบทถัดไป ร่วมกับกำรให้ค ำปรึกษำติดตำมกำรเลิกบุหร่ี  
4. Remove tobacco 

จัดกำรก ำจัดบุหร่ีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหร่ี เช่น ผู้ป่วยบำงรำยยังคงต้องมีไฟแชก็ติดไว้ท่ีบ้ำน 
แต่กลับท ำให้เส่ียงต่อกำรสูบบุหร่ี จึงอำจเลี่ยงโดยกำรน ำไฟแชก็หรือท่ีจุดไฟไปไว้บนหิง้พระแทน เป็นต้น รวมถึงควร
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีเป็นตัวกระตุ้นในกำรสูบบุหร่ี เช่น ไปในสถำนท่ีท่ีเคยสูบบุหร่ี สถำนบันเทิงต่ำง ๆ ด่ืมสุรำหรือ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 

ขัน้ที่ 5:Arrange follow up 
 เภสัชกรควรเก็บข้อมูลของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรให้ค ำปรึกษำเลิกบุหร่ีทุกรำย เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
เลิกสูบบุหร่ี ปรับกำรใช้ยำบ ำบัดรักษำให้เหมำะสม และให้กำรสนับสนุนผู้ป่วยเพื่อเลิกบุหร่ีในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรเลิกบุหร่ีได้ในระยะยำว ควรมีกำรติดตำมผลกำรให้ค ำปรึกษำโดยนัดพบหรือติดตำมทำงโทรศพัท์อย่ำง
น้อย 4 ครัง้8 จำกกำรติดตำมผู้ป่วยจะแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี ้
1. กรณีที่ผู ้ป่วยยังไม่สำมำรถเลิกบุหรี่ได้ส ำเร็จหรือก ำลังพยำยำมจะเลิก 
 ควรให้ก ำลังใจและส่งเสริมกำรเลิกบุหร่ีด้วยเทคนิค 5R และสอบถำมถึงเหตุผลว่ำส่ิงใดท่ีเป็นปัจจัยท่ีท ำให้เลิก
บุหร่ีได้ไม่ส ำเร็จและนัดติดตำมอีกครัง้  
2. กรณีที่ผู ้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ส ำเร็จแล้ว 
 ซ่ึงเดิมผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มขัน้ลังเลใจและเตรียมควำมพร้อมเพื่อเลิกบุหร่ี ควรแสดงควำมยินดีเม่ือเลิกสูบบุหร่ีได้
ส ำเร็จและควรนัดติดตำมผลกำรเลิกบุหร่ีอย่ำงน้อย 2 ครัง้ ได้แก่ ติดตำมผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกหลังจำกวันเลิก
บุหร่ี และติดตำมผลภำยใน 1 เดือนแรกหลังจำกวันเลิกบุหร่ี ร่วมกับแนะน ำวิธีกำรป้องกันกำรกลับมำสูบบุหร่ีซ ้ ำ 
3. กรณีกลับมำสูบอีกครัง้ 
 ควรให้ก ำลังใจและสอบถำมหำสำเหตุหรืออุปสรรคของผู้ป่วยท่ีท ำให้กลับมำสูบอีกครัง้ 
จำกท่ีกล่ำวมำโครงสร้ำง 5A ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีเพื่อใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับเภสัชกรโดย

สรุปได้ ดังแสดงในแผนภูมิในหน้ำถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 1 : 
การถาม (Ask) 

ค าถามโดยเภสชักร ไม่ทราบว่าคุณสูบบุหรี่หรือไม่? 

ค าตอบของผู้ป่วย 
ไม่สูบบุหรี ่

(Never smoker) 
เคยสูบบหุรี ่

(Ex-smoker) 
ก าลังสูบบุหรี ่

(Current smoker) 

ขั้นตอนที่ 2 : 
การแนะน า 
(Advise) 

ค าแนะน าโดยเภสัชกร 
หมายเหต ุ: การให้ค าแนะน า
ควรมีความชัดเจน (clear) มี
น้ าหนัก (strong) และเข้ากับผู้
สูบบุหรี่ (personalized) 

ให้ค าแนะน าแบบ primary 
prevention 

เลิกสูบ <1 ป ี เลิกสูบ ≥1 ป ี ผม/ฉันคิดว่าคุณควรเลิกสูบบุหรี่
นะครับ/นะคะ 
เพื่อ...สุขภาพของคุณเอง 
เพื่อ...ลูกของคุณ 
เพื่อ...ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
หรือเพื่อเร่ืองอื่น ๆ ขึ้นกับแต่ละ
คน 

ให้ค าแนะน า
ป้องกันกลับมา
สูบซ้ า (relapse 
prevention) 

กระตุ้นให้
ก าลังใจเพื่อให้
เลิกได้ต่อเนื่อง
นานกวา่ 5 ป ี

êแสดงความยินดีกับผู้ป่วย 
êแนะน าเทคนิค 5D 

- Delay 

- Deep breath 

- Drink lots of water 
- Do something else 

- Destination/ Discuss with fami-
ly/ friend 

    
  

ขั้นตอนที่ 3 : 
การประเมิน 
(Assess) 

การประเมินของเภสชักร 

- ประเมินความรุนแรงในการเสพติดบุหรี่ด้วย FTND หรือ HSI 
- ประเมินความพร้อมหรือแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ โดยประเมินได้จาก 2 วธิีการถามอยา่งง่าย 2 ค าถามหรอืการ
บันไดของความพร้อมในการเลิกบหุรี่ (The readiness to quit ladder)โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามทฤษฎี 
stage of change 

ผลการประเมินของผู้ป่วย 
ไม่สนใจที่จะเลิกบุหรี่

(Precontemplation) 
คิดจะเลิกแตย่ังลังเลใจ
(Contemplation) 

พร้อมหรือเตรียมการเลิกบุหรี่
(Preparation) 

ขั้นตอนที่ 4 : 
การช่วยเหลือ 

(Assist) ค าแนะน าโดยเภสัชกร 

เทคนิค 5R 

- Relevance 

- Risk 
- Reward 

- Roadblock 
- Repetition 

  

เทคนิค 5R 

- Relevance 

- Risk 
- Reward 

- Roadblock 
- Repetition 

ส าหรับกลุ่มผู้ปว่ยที่อยู่ในขั้นลังเลใจ 
(contemplation) จ าเป็นต้องใช้เวลา
ให้ค าปรึกษานาน 

êเทคนิค STAR 

- Set a quit date 

- Tell family and others 
- Anticipate challenges to 
planned quit attempt 
- Remove tobacco 

êแนะน าการใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ 
(รายละเอียดในบทที่ 8) 

  

  

ขั้นตอนที่ 5 : 
การติดตาม 
(Arrange) 

  

บทบาทของเภสัชกร 

นัดติดตามผลการเลิกบุหรี่ 2 คร้ัง ดังนี้ 
1. ติดตามผลภายใน 1 สัปดาหแ์รกหลังจากวันเลิกบุหรี่ 
2. ติดตามผลภายใน 1 เดือนแรกหลังจากวันเลิกบุหรี่ 

ค าตอบของผู้ป่วย 
ก าลังพยายามจะเลิก 

(Attempting to quit) 
เลิกได้ส าเร็จ 

(Successful quitter) 
กลับมาสบูอีก 
(Relapse) 

บทบาทของเภสัชกร 

- นัดติดตามอีกครั้งหากเป็นไปได้ 
- ให้ก าลังใจและกระตุ้นการเลิกบุหรี่ 
(เทคนิค 5R) 

- แสดงความยินด ี
- แนะน าวธิีป้องกันการกลับมาสูบ
บุหรี่อีก (เทคนิค 5D) 

- ให้ก าลังใจ 
- ถามถึงอุปสรรคเพื่อวางแผน
จัดการ 
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เภสัชกรมีบทบำทท่ีส ำคัญในกำรช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีให้เลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จ แม้ว่ำจะให้ค ำปรึกษำแบบระยะ
สัน้ๆ ก็พบว่ำสำมำรถช่วยเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุหร่ีได้โดยกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีแก่ผู้ป่วยควรให้ค ำปรึกษำอย่ำง
เป็นระบบ มีล ำดับขัน้ตอนในกำรส่ือสำรท่ีดี ไม่วกวน และควรสอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุหร่ีกับผู้ป่วยท่ีมำรับบริกำร
ทุกครั้ง กำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ีด ำเนินตำมแนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีส ำหรับเภสัชกร ซ่ึงเป็น
โครงสร้ำงของหลักกำร 5A ภำยในกระบวนกำรประกอบไปด้วยหลักกำรและเทคนิคในกำรให้ค ำปรึกษำดังท่ีกล่ำวมำ
ข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ีโดยจ ำแนกลักษณะผู้ป่วยได้ตำมทฤษฎีขัน้ตอนของกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The transtheoretical model or stage of change) กำรประเมินควำมรุนแรงของกำร
เสพติดบุหร่ี กำรกระตุ้นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกบุหร่ีด้วยเทคนิค 5R กำรวำงแผนเพื่อเลิกบุหร่ีด้วยเทคนิค 
STAR และกำรป้องกันกำรกลับมำสูบบุหร่ีซ ้ ำด้วยเทคนิค 5D หลังจำกให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยควรได้รับกำรติดตำมด้วย
วิธีใดวิธีหน่ึงอำจนัดพบหรือติดตำมทำงโทรศพัท์ก็ได้อย่ำงน้อย 4 ครัง้ ให้มีควำมต่อเน่ืองในกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อ
ประเมินสถำนกำรณ์ท่ีผู้ป่วยก ำลังประสบอยู่และให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที โดยหวังผลให้ผู้ป่วยเลิกบุหร่ีได้
ส ำเร็จ 
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บทที่ 8  
แนวทำงกำรบ ำบัดรกัษำด้วยยำช่วยเลิกบุหรี่  

พนัชกร เตชอังกูร 
นฤมล โพธิ์ศรีทอง                            

รชตะ มังกรแก้ว   

Nicotine Replacement Therapy  
 

Bupropion  

Varenicline  

Clonidine  

Cytisine  

Nortriptyline 

หญา้ดอกขาว 
มะนำว 

โปรง่ฟ้า 
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนทรำบและเข้ำใจกลไกกำรออกฤทธิ์ของยำช่วยเลิกบุหร่ี 

2. ผู้เรียนสำมำรถเลือกใช้ยำช่วยเลิกบุหร่ีได้อย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรำย 

3. ผู้เรียนสำมำรถแนะน ำวิธีใช้และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ยำเพื่อเลิกบุหร่ี ร่วมกับวำงแผนแก้ไขปัญหำเพื่อให้ผู้ป่วย

เลิกบุหร่ีได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 

 
แนวทำงกำรพิจำรณำให้ยำช่วยเลิกบุหรี่  

หลังจำกท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้ท ำกำรสอบถำมถึงประวัติกำรสูบบุหร่ี หำกพบว่ำผู้ป่วยก ำลังสูบบุหร่ี
อยู่ ขัน้ตอนต่อมำคือ กำรประเมินควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ี หำกประเมินแล้วพบว่ำ ผู้ป่วยมีควำมต้องกำรหรือ
เตรียมพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี แนะน ำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ประเมินถึงพฤติกรรมและควำมรุนแรงในกำรเสพติด
บุหร่ีโดยใช้แบบทดสอบท่ีช่ือว่ำ Fagerstrom test for level of nicotine dependence (FTND) หรือ Heavi-
ness of smoking index (HSI) โดยรำยละเอียดขัน้ตอนกำรประเมินสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ีบทท่ี 7 เม่ือประเมิน
ควำมรุนแรงในกำรเสพติดบุหร่ี ผู้ป่วยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มควำมรุนแรงในกำรเสพติดบุหร่ีระดับปำนกลำงและสูงมี
แนวโน้มท่ีจะเกิดอำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ได้มำก โดยอำกำรถอนนิโคตินพบได้
มำกในช่วง 3 วันแรกและสำมำรถพบได้หลังจำกหยุดหรือลดกำรสูบบุหร่ีไปแล้วนำนถึง 3-4 สัปดำห5์  

นิโคตินเป็นสำรกลุ่มอัลคำลอยด์ (alkaloids) ท่ีพบได้ในบุหร่ี มีคุณสมบัติเป็นด่ำงอ่อน โดยเม่ือสูบบุหร่ี
นิโคตินจะเข้ำสู่สมองได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 7 วินำที นับว่ำเป็นระยะเวลำท่ีรวดเร็วเสพติดได้ง่ำย ซ่ึงพบว่ำ
ผู้ป่วยจ ำนวนมิน้อยเลิกบุหร่ีได้ไม่ส ำเร็จ6 เน่ืองมำจำกอำกำรถอนนิโคตินท ำให้ผู้ป่วยต้องหวนกลับไปเสพติดบุหร่ี
อีกครัง้ ตำมแนวทำงกำรบ ำบัดรักษำโรคติดบุหร่ีได้แนะน ำกำรเลิกบุหร่ีทัง้วิธีกำรไม่ใช้ยำและใช้ยำรักษำ จำก
กำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนและกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ (meta-analysis and systematic 
reviews) พบว่ำกำรให้กำรบ ำบัดรักษำด้วยยำ (pharmacotherapy) ร่วมกับกำรให้ค ำปรึกษำปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (behavioral counseling) ให้ผลดีท่ีสุดในกำรเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จ7-9 นอกจำกนีต้ำมแนวทำงกำรรักษำ
โรคติดบุหร่ีของประเทศออสเตรเลีย4 แนะน ำว่ำ ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ีทุกรำยท่ีมีควำมต้องกำรจะเลิกบุหร่ีควรได้รับกำร
ให้ยำช่วยเลิกบุหร่ี ดังนัน้ กำรบ ำบัดรักษำด้วยยำจึงเข้ำมำมีบทบำทเพื่อลดอำกำรถอนนิโคตินและกำรเสพติดบุหร่ี 
จึงน ำมำสู่บทบำทของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กล่ำวคือกำรพิจำรณำให้กำรบ ำบัดรักษำโรคติดบุหร่ีได้อย่ำง
เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรำย ซ่ึงเป็นกุญแจส ำคัญท่ีท ำให้เกิดกำรเลิกบุหร่ีได้อย่ำงส ำเร็จ โดยในบทนีไ้ด้แสดงแนวทำง
ในกำรพิจำรณำให้ยำช่วยเลิกบุหร่ีส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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 ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติอิงหลักฐำนกำรบ ำบัดโรคเสพยำสูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25553 ได้แนะน ำ
ยำท่ีใช้ช่วยเลิกบุหร่ี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้  

1) ยำกลุ่มนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy; NRT) ซ่ึงเป็นยำท่ีประกอบด้วยสำรนิโคตินใช้เพื่อ
ทดแทนนิโคตินท่ีได้จำกกำรสูบบุหร่ี ได้แก่ หมำกฝรัง่นิโคติน (nicotine gum) และ แผ่นแปะนิโคติน (nicotine 
patch)   

2) ยำกลุ่มท่ีไม่มีส่วนผสมของสำรนิโคติน (non-NRT) ได้แก่ bupropion, varenicline และ nortriptyline  
 ส่วนแนวทำงกำรบ ำบัดรักษำโรคติดบุหร่ีของ 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 ได้มีค ำแนะน ำในกำรเลือกใช้ยำช่วยเลิกบุหร่ีท่ีต่ำง
ออกไปจำกแนวทำงเวชปฏิบัติของไทย ดังนี ้ 

กำรรักษำด้วยยำช่วยเลิกบุหรี่ (Pharmacological therapy) 

ยำที่แนะน ำให้พิจำรณำก่อนหรือยำทำงเลือกแรก (first-line drugs)  
Nicotine Replacement Therapy  
Bupropion  
Varenicline  

อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรเรียงล ำดับว่ำต้องเลือกใช้ยำใดก่อนในยำกลุ่มทำงเลือกแรก เพียงแต่แนะน ำให้ใช้กำร
พิจำรณำยำท่ีเหมำะสมตำมแต่ลักษณะของผู้ป่วยเท่ำนัน้ เช่น พิจำรณำตำมโรคประจ ำตัวของผู้ป่วย เช่น โรค
ซึมเศร้ำ ประวัติกำรแพ้ยำ ประสบกำรณ์ใช้ยำเลิกบุหร่ี ข้อควรระวังหรือข้อห้ำมใช้ของยำ ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของยำท่ีต้องกำรจะใช้ ตลอดจนค ำนึงถึงควำมกังวลเกี่ยวกับอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ เช่น น ำ้หนักตัวท่ี
เพิ่มขึน้ หรือด้ำนเศรษฐำนะของผู้ป่วยร่วมด้วย 

ยำทำงเลือกรอง (second-line drugs)   
Nortriptyline2,4    Clonidine2      Cytisine2  

นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy; NRT) 
นิโคตินทดแทนเป็นหน่ึงในยำทำงเลือกแรกของกำรรักษำโรคติดบุหร่ี เป้ำหมำยของกำรให้นิโคตินทดแทน คือ 

กำรบรรเทำอำกำรถอนนิโคตินในผู้ป่วยท่ีหยุดพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี โดยกระตุ้น nicotinic receptors  และลด
กำรเสพติดนิโคติน (nicotine dependence)2 โดยกลไกของร่ำงกำยคนท่ีสูบบุหร่ีมำระยะเวลำหน่ึงจะมีจ ำนวนของ 
nicotinic receptors ท่ีมำกกว่ำคนท่ีไม่สูบบุหร่ี น ำมำซ่ึงกำรดือ้ (tolerance) ต่อกำรได้รับสำรนิโคตินในปริมำณ
เท่ำเดิม เพิ่มควำมต้องกำรนิโคตินท่ีสูงขึน้เร่ือยๆ จนเกิดกำรเสพติดบุหร่ีในท่ีสุด23 ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดในกำรน ำ
นิโคตินทดแทนมำใช้ โดยจะน ำส่งสำรนิโคตินเข้ำสู่สมองอย่ำงช้ำๆ ให้ออกฤทธิ์กระตุ้น nicotinic receptors เพื่อลด
อำกำรถอนในขณะท่ีเลิกสูบบุหร่ี และยังท ำให้ลดกำรสร้ำง receptor ลง ซ่ึงสำมำรถช่วยลดควำมต้องกำรนิโคติน
ได้  
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ทำงด้ำนประสิทธิภำพของกำรน ำมำใช้เพื่อช่วยลดอำกำรถอนนิโคติน มีกำรศึกษำวิเครำะห์อภิมำน (meta-
analysis) ของ Cochrane collaboration ได้รวบรวมกำรศึกษำทั้งสิ้น 150 กำรศึกษำของผลิตภัณฑ์นิโคติน
ทดแทน ซ่ึงจ ำนวนผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 50,000 รำยของกำรศึกษำทำงคลินิก โดยเปรียบเทียบกำรใช้นิโคตินทดแทน
แต่ละชนิดกับกลุ่มท่ีได้รับยำหลอก พบว่ำควำมสัมพันธ์ relative risk (RR) ของกำรเลิกบุหร่ี ในกลุ่มท่ีได้นิโคติน
ทดแทนสูงกว่ำกลุ่มท่ีได้ยำหลอก ดังนี ้หมำกฝรัง่นิโคติน (RR = 1.49; 95% CI 1.40-1.60) และแผ่นแปะนิโคติน (RR 
= 1.64; 95% CI 1.52-1.78) ดังนัน้ จะเห็นว่ำนิโคตินทดแทนสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุหร่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพได้
ประมำณร้อยละ 50-7011 

ทำงด้ำนขนำดกำรให้นิโคตินทดแทนท่ีเหมำะสมพิจำรณำจำกปริมำณของนิโคตินท่ีพบในบุหร่ี 1 มวน 
ประมำณ 1.5-2.0 มิลลิกรัม ส่วนปริมำณของนิโคตินท่ีได้จำกกำรให้นิโคตินทดแทน คือ คร่ึงหน่ึงของปริมำณท่ีได้รับ
เพรำะว่ำนิโคตินทดแทนสำมำรถดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยเพียงแค่ร้อยละ 5012 ซ่ึงปริมำณของนิโคตินทดแทนสูงสุดท่ี
สำมำรถให้ได้ต่อวัน คือ 60 มิลลิกรัม 

รูปแบบของนิโคตินทดแทนแบ่งตำมระยะเวลำกำรออกฤทธิ์ ได้ 2 กลุ่ม ดังนี6้,12 

1 กลุ่มนิโคตินทดแทนท่ีออกฤทธิ์ สั ้น (short-acting NRT) ได้แก่ รูปแบบหมำกฝรั่ง (chewing gum) 
สเปรย์พ่นจมูก (nasal spray) สูดทำงปำก (oral inhaler) เ ม็ดอม ( lozenges) เ ม็ดอมใต้ลิ ้น 
(sublingual tablets) สำมำรถออกฤทธิ์ได้เพียงไม่กี่ชัว่โมง จึงต้องให้ยำบ่อยครัง้ แต่ยำกลุ่มนีข้้อดี คือ 
ออกฤทธิ์ค่อนข้ำงเร็ว จึงเหมำะส ำหรับลดอำกำรถอนนิโคตินอย่ำงเฉียบพลัน 

2 กลุ่มนิโคตินทดแทนท่ีออกฤทธิ์ยำว (long-acting NRT) ได้แก่ รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง (nicotine 
patch) ซ่ึงสำมำรถออกฤทธิ์ได้นำนประมำณ 16-24 ชัว่โมง 

ซ่ึงในท่ีนีข้อกล่ำวถึงเฉพำะรูปแบบของนิโคตินทดแทนท่ีมีในประเทศไทย 2 รูปแบบ คือ หมำกฝรั่งนิโคตินและแผ่นแปะ
นิโคติน 

1. หมำกฝรัง่นิโคติน (Nicotine gum) 
 หมำกฝรั่งนิโคติน (nicotine gum) เป็นรูปแบบของนิโคตินทดแทนชนิดแรกถูกน ำมำใช้ในกำรเลิกบุหร่ี ซ่ึง
ได้รับควำมนิยมจนถึงปัจจุบัน13-14 เม่ือเคี้ยวหมำกฝรั่งสำรนิโคตินจะถูกปลดปล่อยอย่ำงช้ำ ๆ โดยอัตรำกำร
ปลดปล่อยขึน้กับควำมแรงและควำมเร็วในกำรเคีย้วหมำกฝรั่ง15 ระดับนิโคตินในเลือดจะสูงขึน้ประมำณ 6-7 ng/mL 
หลังจำกท่ีเคีย้วหมำกฝรั่งและระดับนิโคตินในเลือดจะสูงสุดภำยในเวลำประมำณ 20-30 นำที6,12 ซ่ึงระยะเวลำของ
กำรออกฤทธิ์ค่อนข้ำงเร็ว แต่อย่ำงไรก็ตำมหมำกฝรั่งนิโคตินนัน้จัดอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์สัน้ (short-acting NRT) 
จึงจะเห็นว่ำขนำดท่ีแนะน ำทั่วไปคือ 1 ชิ้น ทุก 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงจ ำเป็นต้องให้ค่อนข้ำงถี่ โดยเฉพำะในช่วงแรกของกำร
เลิกบุหร่ีจะมีอำกำรถอนนิโคตินได้มำก ส่วนกำรดูดซึมนิโคตินท่ีปลดปล่อยมำจำกหมำกฝรั่งนัน้จะขึน้กับ pH ในช่อง
ปำก กล่ำวคือนิโคตินเป็นสำรอัลคำลอยด์ (alkaloid)6 จะถูกดูดซึมได้ดีในสภำวะท่ี pH ในช่องปำกเป็นด่ำง ดังนัน้ 
ตัวหมำกฝรัง่จึงท ำออกมำในรูปแบบของนิโคตินท่ีจับกับ resin (nicotine resin complex)13 ท่ีประกอบด้วย buffer 
ซ่ึงจะท ำหน้ำท่ีช่วยปรับ pH ในช่องปำกจำกสภำวะเป็นกลำงให้มีควำมเป็นด่ำงขึ้น โดยให้มี pH ประมำณ 8.515 
ดังนัน้ ผู้ใช้หมำกฝรั่งนิโคตินจึงควรหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรด 30 นำที
ก่อนท่ีจะใช้หมำกฝรัง่นิโคติน  
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นอกจำกนีก้ำรใช้หมำกฝรั่งนิโคตินจะเพิ่มปริมำณน ำ้ลำยและควำมถี่ในกำรกลืนน ำ้ลำย เม่ือใดก็ตำมท่ีกลืน
นิโคตินลงไปสู่กระเพำะอำหำรซ่ึงมีสภำวะเป็นกรด นิโคตินจะแตกตัวและไม่ดูดซึม และยังสร้ำงควำมระคำยเคืองต่อ
ทำงเดินอำหำรและอำกำรสะอึกได้ ดังนัน้ กำรเคีย้วนิโคตินจะต้องแนะน ำผู้ป่วยว่ำ ไม่ควรเคีย้วเร็วเกินไปและพยำยำม
ไม่กลืนน ำ้ลำยหรือกลืนให้น้อยท่ีสุดเพื่อลดอำกำรข้ำงเคียงดังกล่ำว ซ่ึงจะเห็นว่ำหมำกฝรั่งนิโคตินจ ำเป็นต้องอำศยั
เทคนิคท่ีดีในกำรใช้ยำ เพื่อกำรให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำ 
ขนำดกำรให้ยำ 
กำรเลือกขนำดของหมำกฝรัง่นิโคติน หมำยเหตุ ขนำดสูงสุดท่ีให้นิโคตินทดแทนได้ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน 

                                                      

ควำมถี่ของกำรเคีย้วหมำกฝรัง่นิโคติน 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
Nicotine gum (Nicorette®, Nicomild®) 2 และ 4 มิลลิกรัม 

วิธีกำรใช้2,3  
1 ต้องหยุดสูบบุหร่ีก่อนเร่ิมใช้หมำกฝรัง่นิโคติน 
2 กำรใช้หมำกฝรั่งแนะน ำให้เคีย้วครัง้ละ 1 เม็ด โดยเคีย้วช้ำๆ จนได้รสเผ็ดซ่ำแล้วอมหรือพักหมำกฝรั่งไว้ท่ี

กระพุ้งแก้มนำน 1-2 นำที จนกระทัง่รสซ่ำหำยไปจึงน ำมำเคีย้วใหม่  
3 เคีย้วสลับกับกำรหยุดพักโดยท ำเช่นนี ้ใช้เวลำประมำณ 20-60 นำทีต่อเม็ด 
4 กำรกลืนน ำ้ลำยอำจท ำให้เกิดอำกำรแสบยอดอก (heartburn) หรือระคำยเคืองทำงเดินอำหำรได้ 
5 งดรับประทำนอำหำรหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กำแฟ น ำ้ส้ม น ำ้อัดลม หรืออำหำรรสเปรีย้ว 

ยกเว้นน ำ้เปล่ำอย่ำงน้อย 15 นำทีก่อนใช้และระหว่ำงใช้หมำกฝรัง่นิโคติน 
 6 เม่ือใช้หมำกฝรั่งนิโคตินเสร็จแล้ว ก่อนทิง้ให้ห่อกระดำษให้มิดชิด เพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลีย้งน ำไปเล่น     
อำกำรไม่พึงประสงค์3 ระคำยเคืองในช่องปำก เจ็บปำก แผลในปำก ปวดกรำม คลื่นไส้ สะอึก ท้องอืด ปวดท้อง  
วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์3 อำกำรสะอึก ระคำยเคือง คลื่นไส้ แก้ไขโดย ควรเคี้ยวช้ำๆ หลีกเลี่ยงกำรกลืน
น ำ้ลำยระหว่ำงเคีย้ว และกำรพักหมำกฝรั่งท่ีกระพุ้งแก้มควรเปลี่ยนข้ำงไปมำ ดังนัน้ กำรเคีย้วหมำกฝรั่งนิโคตินให้
ถูกต้องจะช่วยลดอำกำรไม่พึงประสงค์ได้ 

สัปดำห์ 1-6 สัปดำห์ 7-9 สัปดำห์ 10-12 

ทุก 1-2 ชัว่โมง ทุก 2-4 ชัว่โมง ทุก 4-8 ชัว่โมง 

จ ำนวนที่สูบ ขนำดที่แนะน ำ ขนำดสูงสุดต่อวัน 

<25 มวนต่อวัน 2 มิลลิกรัม 30 ชิ้น 

>25 มวนต่อวัน 4 มิลลิกรัม 15 ชิ้น 
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ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2,6 

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำทำงทันตกรรม 
ผู้ป่วยท่ีมีภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ภำยในเวลำ 2 สัปดำห์ 
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำแผลในกระเพำะอำหำร 
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้นิโคติน 

ข้อควรระวัง (Caution)2,6 
ระวังกำรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วย hyperthyroidism และผู้ป่วยเบำหวำน 
Pregnancy risk category C 

2. แผ่นแปะนิโคติน (Nicotine patch) 
แผ่นแปะนิโคตินถูกพัฒนำมำเพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรใช้หมำกฝรั่งนิโคติน2 นิโคตินในแผ่นแปะจะค่อยๆ ถูก

ปลดปล่อยซึมผ่ำนผิวหนังและชัน้ใต้ผิวหนัง (subcutaneous tissues) ไปยังกระแสเลือดและเข้ำสู่สมอง ตำมล ำดับ 
แม้ว่ำแผ่นแปะนิโคตินจะถูกย้ำยออกจำกผิวหนังแล้ว แต่นิโคตินยังคงกระจำยจำกผิวหนังสู่สมองได้ แผ่นแปะนิโคติน
ท่ีแปะไว้ตลอด 24 ชัว่โมง จะมีกำรปลดปล่อยนิโคตินได้สูงสุด 21 มิลลิกรัมต่อวัน และแบบท่ีติด 16 ชัว่โมงจะปลอด
ปล่อยนิโคตินได้สูงสุด 25 มิลลิกรัม2 ส ำหรับประเทศไทยมีกำรจ ำหน่ำยเฉพำะชนิดท่ีปลดปล่อยยำ 24 ชัว่โมง ข้อดี
ของแผ่นแปะนิโคติน คือ ปริมำณของนิโคตินค่อนข้ำงคงท่ี ออกฤทธิ์ยำว (long acting) ใช้เพียงวันละ 1 ครัง้ ท ำ
ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้แผ่นแปะนิโคตินค่อนข้ำงดี เน่ืองมำจำกกำรใช้งำนท่ีง่ำยใช้สะดวกผู้ใช้พึงพอใจ แต่ก็มีข้อเสีย 
คือ ออกฤทธิ์ได้ช้ำกว่ำรูปแบบหมำกฝรั่ง (slow onset) ระดับนิโคตินท่ีได้ในกระแสเลือดขึน้ช้ำและต ่ำ และปรับขนำด
ยำไม่ได2้ 

ขนำดกำรให้ยำ3   
จ ำนวนที่สูบ <20 มวนต่อวัน  

6-8 สัปดำห์แรก   ใช้ขนำด 14 มิลลิกรัม 
3-4 สัปดำห์ต่อมำ  ลดขนำดยำลงเป็นขนำด 7 มิลลิกรัม  

จ ำนวนที่สูบ >20 มวนต่อวันขึน้ไป  

3-4 สัปดำห์แรก  ใช้ขนำด 21 มิลลิกรัม  
3-4 สัปดำห์ต่อมำ  ลดขนำดยำลงเป็น 14 มิลลิกรัม  
3-4 สัปดำห์ต่อมำ  ลดขนำดยำลงเป็น 7 มิลลิกรัม 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
Nicotinell-TTS®   10 cm3 (7 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่โมง) 
    20 cm3 (14 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่โมง) 
    30 cm3 (21 มิลลิกรัมต่อ 24 ชัว่โมง) 
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วิธีกำรใช้3,6 
 ต้องหยุดบุหร่ีก่อนและระหว่ำงกำรใช้แผ่นแปะนิโคติน 
 ก่อนแปะควรล้ำงมือให้สะอำดและเชด็ให้แห้ง 
 ควรท ำควำมสะอำดผิวก่อน แล้วท ำให้แห้ง 
 โดยลอกแผ่นใสท่ีคลุมส่วนเหนียวท่ีมีตัวยำออก แล้วปิดแผ่นยำให้กดแผ่นยำลงบนผิวหนังโดยไว้ประมำณ 10 

วินำที เพื่อให้แผ่นยำติดแน่น 
 ควรแปะแผ่นยำบริเวณท่ีไม่มีขน ไม่มัน ไม่มีบำดแผลอักเสบ หรือไหม้ โดยแปะบริเวณคอ สะโพก หรือต้นแขน

ด้ำนนอก 
 ถ้ำจ ำเป็นต้องติดบริเวณท่ีมีขนให้ใช้กรรไกรเล็มขนออกก่อน ไม่ควรโกนขนเพรำะอำจท ำให้ผิวหนังมีบำดแผลได้  
 ควรแปะแผ่นยำทันทีท่ีตื่นนอนช่วงเช้ำก่อนหรือหลังอำบน ำ้  
 ควรแปะแผ่นยำทุกวันในเวลำเดียวกัน ตลอด 24 ชัว่โมง ยกเว้น มีปัญหำกำรนอนไม่หลับหรือฝันร้ำยให้ดึงออก

ขณะนอนหลับ หรือติดเพียง 16 ชัว่โมง 
 ผู้ใช้แผ่นแปะควรเปลี่ยนบริเวณท่ีแปะทุกวัน เพื่อลดควำมเส่ียงของกำรเกิดกำรแพ้บริเวณผิวหนัง 
 หำกจะออกก ำลังกำยอย่ำงหนักและนำน ควรดึงแผ่นยำออกก่อนออกก ำลังกำย 2 ชัว่โมง 
 ไม่ควรตัดแผ่นยำเพื่อปรับขนำดยำ เพรำะกำรตัดแผ่นยำจะท ำให้นิโคตินระเหยอย่ำงรวดเร็วไม่ได้ขนำดตำมท่ี

ต้องกำร 
 ผู้ใช้แผ่นแปะสำมำรถอำบน ำ้ ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องดึงแผ่นแปะออกก่อน 
 เม่ือใช้เสร็จแล้ว ก่อนทิง้ให้พับส่วนเหนียวเข้ำหำกัน และห่อกระดำษให้มิดชิด เพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลีย้งน ำไป

เล่น 
 เม่ือท ำทุกขัน้ตอนเสร็จแล้ว ควรล้ำงมือให้สะอำดด้วยน ำ้เปล่ำเพื่อก ำจัดนิโคตินท่ีติดท่ีเล็บและนิว้ 

อำกำรไม่พึงประสงค์3,6 คัน แสบร้อน แดง ระคำยเคืองผิวหนัง นอนไม่หลับ ฝันร้ำย ปวดศีรษะ 
วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์3,6 กรณีนอนไม่หลับให้ดึงแผ่นยำออกก่อนนอน ส่วนกรณีท่ีระคำยเคืองผิวหนังให้
เปลี่ยนท่ีแปะหรือพิจำรณำให้ยำ topical corticosteroids เพื่อบรรเทำอำกำร 
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2,3 

1 ผู้ป่วยท่ีมีภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ภำยในเวลำ 2 สัปดำห์ 
2 ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้นิโคติน แผ่นติดผิวหนัง 

ข้อควรระวัง (Caution)2,6 
1 ผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วย hyperthyroidism ผู้ป่วยเบำหวำนชนิดท่ี 1 
2 Pregnancy risk category D  
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3 Bupropion sustained release 
Bupropion เป็นยำกลุ่มท่ีไม่มีส่วนผสมของสำรนิโคติน (non-NRT) และอยู่ในรูปแบบยำเม็ดออกฤทธิ์เน่ิน ตัว

ยำจะออกฤทธิ์ในกำรยับยัง้กำรเก็บกลับ (re-uptake) ของสำรสื่อประสำท dopamine และ noradrenaline ท ำให้สำร
ส่ือประสำททัง้สองมีปริมำณเพิ่มขึน้ในสมอง ซ่ึงคำดว่ำจำกกลไกนีท้ ำให้สำมำรถช่วยลดอำกำรอยำก (craving) และ
อำกำรถอนนิโคติน (nicotine withdrawal symptoms) ได้6 

ทำงด้ำนประสิทธิภำพของยำ จำกกำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนของ 44 กำรศึกษำท่ีเป็นรูปแบบกำรทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized trial) พบว่ำยำ bupropion SR มีอัตรำกำรเลิกบุหร่ีระยะยำว (long term 
cessation rate) ได้มำกกว่ำกลุ่มท่ีได้รับยำหลอกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (risk ratio = 1.62, 95% CI 1.49-1.76)16 
นอกจำกนี้ยำ bupropion SR ยังแสดงถึงประสิทธิภำพของยำท่ีใช้ได้ดีในกลุ่มผู้สูบบุหร่ีท่ีมีภำวะซึมเศร้ำ โรคหัวใจ 
(cardiac disease) หรือโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง (chronic obstructive pulmonary disease) ร่วมด้วย17 และยังช่วย
เพิ่มอัตรำกำรเลิกบุหร่ีระยะสัน้ในผู้ป่วยโรคจิตเภท (schizophrenia) ได้ 18 ซ่ึงมีกำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนและกำร
ทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบของ 7 กำรศึกษำทำงคลินิก พบว่ำกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทท่ีได้รับยำ bupropion 
SR มีอัตรำกำรเลิกบุหร่ีท่ีสูงกว่ำกลุ่มท่ีได้รับยำหลอก (risk ratio = 3.03,` 95% CI; 1.69-5.42)19  
ทำงด้ำนควำมปลอดภัย อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปำกแห้ง เวียนศีรษะ เป็นต้น2 
นอกจำกนีมี้รำยงำนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของ bupropion กับผลข้ำงเคียง neuropsychiatric ท่ีรุนแรง เช่น กำร
ฆ่ำตัวตำย (suicidal) ท่ีเพิ่มขึน้20 จึงได้มีกำรศึกษำ EAGLES trial21 ท่ีแสดงผลกำรศึกษำในทำงกลับกันว่ำ ไม่มีอัตรำ
ของผลข้ำงเคียง neuropsychiatric ท่ีระดับปำนกลำง-รุนแรงจำกกำรใช้ยำ bupropion ร่วมกับแผ่นแปะนิโคตินหรือ
ยำหลอกในผู้ป่วยทัง้ท่ีเป็นและไม่เป็นโรคทำงจิตเวช (psychiatric disorders) ท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ   
ขนำดกำรให้ยำ bupropion HCL SR2,3 

ช่วง 3 วันแรก   150 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง้  
หลังจำก 3 วันแรก  150 มิลลิกรัม วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น ห่ำงกันอย่ำงน้อย 8 ชัว่โมง  

ขนำดสูงสุดท่ีแนะน ำ 300 มิลลิกรัมต่อวัน 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

Bupropion HCl Sustained release (Quomem SR®) 150 มิลลิกรัม 
วิธีกำรใช้6 

เร่ิมรับประทำนยำ 1-2 สัปดำห์ก่อนวันท่ีก ำหนดเลิกสูบบุหร่ี เน่ืองจำกระดับยำ bupropion ในเลือดจะถึง 
steady-state ต้องใช้ระยะเวลำ 5-7 วัน 

ระยะเวลำรักษำใช้ต่อเน่ืองอย่ำงน้อย 12 สัปดำห์ จนกว่ำจะเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จ และสำมำรถหยุดยำได้ทันทีโดยไม่
จ ำเป็นต้องค่อย ๆ ลดขนำด 

กลืนยำทัง้เม็ด ห้ำมบด เคีย้ว หรือหักยำ 
อำกำรไม่พึงประสงค์3,10 ปำกแห้ง นอนไม่หลับ กระสับกระส่ำย และปวดศีรษะ 
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วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์ แนะน ำให้รับประทำนยำในช่วงบ่ำยของวันแทนกำรรับประทำนยำช่วงเย็น หำกมี
อำกำรนอนไม่หลับ หรืออำจลองลดขนำดยำลงเป็นวันละ 150 มิลลิกรัม2,3 ส่วนอำกำรปำกแห้งและปวดศีรษะแนะน ำ
ให้ด่ืมน ำ้วันละ 2-3 ลิตร2  
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2,6  

1 ผู้ป่วยท่ีมีประวัติลมชกั (seizure disorder) 
2 ผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรท่ีผิดปกติ (eating disorders) ได้แก่ bulimia nervosa 

(BN) และ anorexia nervosa (AN) 
3 ผู้ป่วยท่ีใช้ยำกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ในช่วง 2 สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำถึงปัจจุบัน 
4 ผู้ป่วยท่ีเป็น severe hepatic cirrhosis 
5 ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ยำ bupropion 

ข้อควรระวัง (Caution)2,6 
1 ผู้ท่ีได้รับยำท่ีสำมำรถลดระดับ seizure threshold ได้ เช่น antidepressants, theophylline 
2 ระมัดระวังกำรใช้ยำ Bupropion ร่วมกับยำท่ีถูกก ำจัดโดย CYP2D6 เช่น antidepressants เพรำะอำจท ำ

ให้ระดับยำสูงขึน้ได้  
3 ผู้ป่วยสูงอำยุ ผู้ป่วยท่ีมีภำวะตับบกพร่อง แนะน ำให้พิจำรณำขนำดยำไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน 
4 หำกใช้ร่วมกับแผ่นแปะนิโคติน อำจเกิดควำมดันโลหิตสูงได้ 
5 ไม่แนะน ำให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ขณะท่ีก ำลังใช้ยำนี ้

 6 Pregnancy risk category C 

4 Varenicline 
กลไกกำรออกฤทธิ์ของยำ varenicline ท่ีจะช่วยเลิกกำรสูบบุหร่ีได้นัน้จ ำเป็นท่ีจะต้องเข้ำใจถึงกลไกบทบำท

ของนิโคตินท่ีท ำให้เกิดอำกำรติดนิโคตินเสียก่อน ในระบบประสำทส่วนกลำงจะมีส่วนท่ีช่ือว่ำ brain rewarding 
pathway ซ่ึงเกี่ยวข้องกับอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเป็นสุข นิโคตินจะไปออกฤทธิ์ท่ีบริเวณของ nicotinic acetylcholine 
receptors (nAchR) ซ่ึงอยู่บนปลำยประสำทภำยในส่วนของ ventral tegmental area (VTA) ของสมอง ซ่ึงจะส่ง
กระแสประสำทไปยังสมองส่วน nucleus accumbens ท ำให้ dopamine ถูกหลั่งออกมำ โดย dopamine นัน้เป็น
สำรส่ือประสำทท่ีท ำให้เกิดควำมรู้สึกสุข เบิกบำนใจ นอกจำกนิโคตินท่ีมีส่วนในกำรเพิ่ม dopamine แล้ว ยังสำมำรถ
เพิ่มสำรส่ือประสำทอื่นได้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ acetylcholine,  glutamate, serotonin, norepinephrine และ gam-
ma-aminobutyric acid (GABA) ซ่ึงบุหร่ีประกอบด้วยสำรนิโคติน ดังนัน้ ผู้สูบบุหร่ีจึงเกิดกำรติดบุหร่ีจำกกำรท่ี
นิโคตินไปกระตุ้นกลไกดังกล่ำว ท ำให้ผู้สูบรู้สึกมีควำมสุข ผ่อนคลำย ลดควำมเครียด ตื่นตัว ควำมจ ำและสมำธิดี
ขึน้ และยังลดควำมอยำกอำหำรได้อีกด้วย3,6 

ส ำหรับยำ varenicline นัน้จะออกฤทธิ์เป็น partial agonist และ partial antagonist ของ alpha4-beta2 
nicotinic receptors โดยยำมีควำมชอบจับท่ี alpha4-beta2 nAchR มำก (high affinity) กำรท่ียำไปจับท่ี nico-
tinic receptor แบบ partial antagonism ท ำให้เป็นกำรยับยัง้หรือแย่งกำรจับกับสำรนิโคติน ดังนัน้ควำมสำมำรถ
ในกำรจับของนิโคตินท่ี nicotinic receptor ก็จะลดลง ท ำให้กลไกดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถเกิดกำรปลดปล่อยสำร 
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ส่ือประสำทออกมำและท ำให้ผู้สูบบุหร่ีไม่รู้สึกสุขเช่นเคย น ำมำซ่ึงกำรลดลงของ reward จำกกำรสูบบุหร่ี ส่วนกำรจับ
แบบ partial agonism เกิดกำรกระตุ้น dopaminergic neurons ฉะนัน้ ยำจึงช่วยลดทัง้อำกำรอยำกบุหร่ีและลด
อำกำรถอนนิโคตินได้3,10,22,23   

ทำงด้ำนประสิทธิภำพในกำรรักษำด้วยยำ varenicline กำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนแสดงให้เห็นว่ำ vare-
nicline 1 mg วันละ 2 ครัง้ มีประสิทธิภำพในกำรเลิกบุหร่ีมำกกว่ำยำหลอก (RR = 2.27, 95% CI 2.02-2.55)24 ไม่
เพียงเท่ำนัน้ยังมีกำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนเครือข่ำย (network meta-analysis) โดย Cochrane collabora-
tion แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ยำ varenicline มีประสิทธิภำพในกำรช่วยเลิกบุหร่ีเหนือกว่ำกำรให้ NRT เด่ียวๆ (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 นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำกำรทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุมท่ีเปรียบเทียบกันระหว่ำง varenicline, bupropion, nicotine patch และยำหลอก พบว่ำยำ varenicline มี
ประสิทธิภำพในกำรช่วยเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จมำกกว่ำยำอื่นๆ21  

ทำงด้ำนควำมปลอดภัย เดิมในปี 2009 varenicline มี boxed warning ของ FDA เรื่องผลข้ำงเคียงด้ำน 
neuropsychiatric เช่น กำรฆ่ำตัวตำย ล่ำสุดปี เม่ือเดือนธันวำคม 2016 FDA ได้ประกำศน ำ boxed warning 
ออก เน่ืองด้วยมีกำรศึกษำ EAGLES พบว่ำกำรเกิดผลข้ำงเคียงดังกล่ำวนัน้ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติในยำ varenicline bupropion แผ่นแปะนิโคติน และยำหลอก21 นอกจำกนีย้ังมีกำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำน 
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันในอัตรำกำรเกิดโรคทำงหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยท่ีได้รับยำ varenicline เทียบกับยำ
หลอกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ26 แต่ทัง้นีผ้ลข้ำงเคียงท่ีพบได้มำจำกยำ varenicline คือ อำกำรคลื่นไส้ กำรนอน
ผิดปกติ (sleep disorders) 

ขนำดกำรให้ยำ varenicline2,3,10  
วันท่ี 1-3 ของกำรใช้ยำ   0.5 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 1 ครัง้  
วันท่ี 4-7 ของกำรใช้ยำ   0.5 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น 
วันท่ี 8 ถึงสัปดำห์ท่ี 12 ของกำรใช้ยำ 1.0 มิลลิกรัม รับประทำน วันละ 2 เวลำ เช้ำ-เย็น  

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
Varenicline tartrate film-coated tablets (Champix® หรือ Chantix®) 0.5 และ 1 มิลลิกรัม  

วิธีกำรใช้2,3,10 
เริ่มรับประทำนยำ 1-2 สัปดำห์ก่อนวันท่ีก ำหนดเลิกสูบบุหร่ี  
ระยะเวลำรักษำใช้ต่อเน่ือง 12 สัปดำห์ จนกว่ำจะเลิกบุหรี่ได้ส ำเร็จ และสำมำรถหยุดยำได้ทันทีโดยไม่จ ำเป็นต้อง

ค่อย ๆ ลดขนำด 
รับประทำนยำก่อนหรือหลังอำหำรก็ได ้
กลืนยำทัง้เม็ดพร้อมอำหำร และไม่ควรรับประทำนยำตอนก่อนนอน 

อำกำรไม่พึงประสงค์3 คลื่นไส้อำเจียน นอนไม่หลับ ควำมผิดปกติเกี่ยวกับควำมฝัน (abnormal dreams) 
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วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์3 รับประทำนยำพร้อมอำหำรจะลดอำกำรคลื่นไส้อำเจียนลงได้ อำกำรคลื่นไส้มักจะดีขึน้
หลังรับประทำนยำไปได้ประมำณ 1-2 สัปดำห์ 
ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2 

ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ยำ varenicline 
อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี 
ผู้ป่วยท่ีมีโรคไตวำยระยะสุดท้ำย (end-stage renal disease) 
หญิงตัง้ครรภ์และหญิงให้นมบุตร 

ข้อควรระวัง (Caution)2 ผู้ท่ีมีประวัติโรคลมชกัหรือโรคทำงจิตเวชต่ำงๆ 

5. Nortriptyline 
Nortriptyline เป็นยำกลุ่ม tricyclic antidepressant ยำมีฤทธิ์ยับยั ้งกำรเก็บกลับสำรส่ือประสำท ได้แก่ 

norepinephrine และ serotonin ท่ี presynaptic receptor6 โดยกำรศึกษำกำรวิเครำะห์อภิมำนของ 6 กำรศึกษำท่ี
มีกำรใช้ยำ nortriptyline เปรียบเทียบกับกำรให้ยำหลอก พบว่ำกลุ่มท่ีได้ยำ nortriptyline มีอัตรำกำรเลิกบุหร่ีเป็น 2 
เท่ำของกลุ่มท่ีได้รับยำหลอก16 แม้จะมีประสิทธิภำพในกำรช่วยเลิกบุหรี่ได้แต่เน่ืองด้วยข้อจ ำกัดเรื่องผลข้ำงเคียงจำก
กำรใช้ยำจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มยำทำงเลือกรอง ในส่วนของผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำ nortriptyline สัมพันธ์กับกำร
ออกฤทธิ์ของยำ ดังนี ้ผลจำก anticholinergic ได้แก่ ปำกแห้ง ตำพร่ำเบลอ ท้องผูกและปัสสำวะคั่ง ผลจำก H1-
antihistamine antagonist ได้แก่ ง่วงซึม น ำ้หนักเพิ่ม และผลจำก alpha1-adrenergic antagonist ได้แก่ ควำมดัน
โลหิตต ่ำ (orthostatic hypotension)2 นอกจำกนี้ยังเส่ียงต่อกำรเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) ในผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด หำกได้รับยำ nortriptyline เกินขนำดและอำจเป็นอันตรำยจนถึงแก่ชีวิตได้2,10 
ขนำดกำรให้ยำ Nortriptyline2,3,10  

ขนำดเร่ิมต้น 25 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจำกนัน้ค่อย ๆ เพิ่มขนำดยำขึน้ช้ำ ๆ ทุก 3-5 วัน ถ้ำไม่มีผลข้ำงเคียง 
และควรให้ขนำดยำเป็น 75-100 มิลลิกรัมต่อวัน ในช่วง 10 วัน ถึง 5 สัปดำห์ รับประทำนวันละ 1 ครัง้ หลังอำหำร
เย็นหรือก่อนนอน  
วิธีกำรใช้2,3,10 

1 เร่ิมรับประทำนยำอย่ำงน้อย 10-28 วัน ก่อนวันท่ีก ำหนดเลิกสูบบุหร่ี  
2 ใช้ระยะเวลำรักษำต่อเน่ือง 12 สัปดำห์ และสำมำรถใช้ขนำดยำสูงสุดได้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 8-12 

สัปดำห์ เม่ือสิน้สุดกำรรักษำแล้วจึงหยุดยำโดยต้องค่อยๆ ลดขนำดยำลงในเวลำ 2-4 สัปดำห์ ห้ำมหยุด
ยำทันที เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอำกำรถอน  

อำกำรไม่พึงประสงค์3 ง่วงนอน ปำกแห้ง ตำพร่ำเบลอ ท้องผูก ปัสสำวะคั่ง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ น ำ้หนักเพิ่ม 
ควำมดันโลหิตต ำ่ 

วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์3 ควรให้ขนำดยำท่ีเหมำะสม โดยปรับเพิ่มหรือลดขนำดยำอย่ำงช้ำๆ พร้อมติดตำม
อำกำรอย่ำงใกล้ชิด 
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ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)3 

ห้ำมใช้ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหำหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทำงสมองและระบบประสำท 
ห้ำมใช้ในผู้ป่วยท่ีมีประวัติใช้ยำกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ภำยใน 2 สัปดำห์ก่อนหน้ำ 
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ยำ nortriptyline 

ข้อควรระวัง (Caution)3 ผู้ป่วยต่อมลูกหมำกโต ต้อหิน และ Pregnancy risk category D 

6 Clonidine 
Clonidine เป็นยำท่ีถูกน ำมำใช้ในกำรลดควำมดันโลหิต แต่พบว่ำสำมำรถลด central sympathetic ได้ โดย

กำรกระตุ้น alpha2 adrenergic receptors มีผลท ำให้ควำมดันโลหิตลดลงและอัตรำกำรเต้นของหัวใจช้ำลง 2,3 ซ่ึง
พบว่ำ clonidine มีประสิทธิภำพในกำรลดอำกำรถอนนิโคตินเฉียบพลันได้ เช่น ควำมอยำก อำกำรอยู่ไม่สุข ควำม
วิตกกังวล27 และจำก Cochrane review ของ 6 กำรศึกษำทำงคลินิก พบว่ำ clonidine ทัง้รูปแบบรับประทำนและ
แผ่นแปะผิวหนังมีประสิทธิภำพในกำรเลิกบุหร่ีมำกกว่ำยำหลอก28 แต่ทัง้นี ้clonidine ยังไม่ได้รับกำรรับรองให้ใช้รักษำ
ในกำรเลิกสูบบุหร่ี ดังนัน้ หำกจะใช้ยำนีค้วรอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์อย่ำงใกล้ชิดและจะเลือกใช้ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีข้อ
ห้ำมใช้ยำทำงเลือกแรกหรือใช้ยำทำงเลือกแรกแล้วยังเลิกบุหร่ีได้ไม่ส ำเร็จ2,10 ในส่วนของกำรใช้ยำในหญิงตัง้ครรภ์พบว่ำ 
clonidine ยังไม่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรใช้รักษำกำรเลิกบุหร่ีในหญิงตัง้ครรภ์ รวมถึงในหญิงให้นมบุตรท่ียังไม่มี
กำรศึกษำอย่ำงชดัเจน2 และเน่ืองจำก clonidine เป็นยำท่ีมีฤทธิ์ในกำรลดควำมดันโลหิต ดังนัน้ จึงควรมีกำรติดตำม
ระดับควำมดันโลหิตขณะท่ีใช้ยำนี2้ 
ขนำดกำรให้ยำ clonidine2,6 

ขนำดยำเร่ิมต้น 0.10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ หลังจำกนัน้ทุกสัปดำห์ให้เพิ่มขนำดยำ 0.10 มิลลิกรัมต่อวัน 
วิธีกำรใช้2,6,10 

1  เร่ิมรับประทำนยำก่อนวันก ำหนดเลิกสูบบุหร่ีประมำณ 3 วัน หรือในวันท่ีก ำหนดเลิกสูบบุหร่ี  
2 ระยะเวลำรักษำใช้ต่อเน่ือง 3-10 สัปดำห์ และไม่ควรหยุดกำรใช้ยำ clonidine ทันที ควรค่อย ๆ ลดขนำดใช้

เวลำประมำณ 2-4 วัน เน่ืองจำกระวังกำรเกิดอำกำรกระสับกระส่ำย สับสน สัน่ และควำมดันโลหิตสูง 
อำกำรไม่พึงประสงค์2,6,10 ง่วงซึม ปำกแห้ง ท้องผูก ควำมดันโลหิตต ำ่ เวียนศีรษะ 
วิธีแก้ไขอำกำรไม่พึงประสงค์6 อำกำรจะหำยได้เอง หรือลดขนำดยำ 

ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2,6 ห้ำมใช้ในผู้ท่ีแพ้ยำ clonidine 
ข้อควรระวัง (Caution)2,6 ระมัดระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และ Pregnancy risk category C  
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7 Cytisine 
Cytisine เป็นสำรอัลคำลอยด์ท่ีสกัดได้จำกเมล็ดของพืช เช่น Cytisus laburmum และ Sophora tetraptera 

ควำมน่ำสนใจของยำนีค้ือกำรออกฤทธิ์ของ cytisine จะคล้ำยกับยำ varenicline ท่ีมีฤทธิ์เป็น partial agonist ของ 
alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptors โดยจะไปป้องกันกำรจับของสำรนิโคตินท่ี receptors เหล่ำนั้น 
ดังนัน้ จึงลดควำมพึงพอใจในกำรสูบบุหร่ี ซ่ึงสัมพันธ์กับกำรลดลงของควำมอยำกและอำกำรถอนนิโคติน24,28,29 
กำรศึกษำ double-blind randomized, placebo-controlled trial ของ cytisine พบว่ำสัปดำห์ท่ี 26 กลุ่มท่ีได้รับยำ 
cytisine สำมำรถเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จร้อยละ 10.6 ส่วยกลุ่มท่ีได้รับยำหลอกเลิกบุหร่ีได้เพียงร้อยละ 1.228 ดังนัน้จะเห็นว่ำ 
cytisine สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเลิกบุหร่ีได้ อย่ำงไรก็ตำม หลักฐำนท่ีแสดงถึงประสิทธิภำพยังมีจ ำกัด ยังคงต้องมี
กำรศึกษำต่อไปอีกในอนำคต 
ขนำดกำรให้ยำ cytisine2 (ขนำดต่อ 1 เม็ดของ cytisine คือ 1.5 มิลลิกรัม) 

  วันท่ี 1-3 ของกำรใช้ยำ   1 เม็ด ทุก 2 ชัว่โมง สูงสุด 6 เม็ดต่อวัน 
  วันท่ี 4-12 ของกำรใช้ยำ   1 เม็ด ทุก 2.5 ชัว่โมง สูงสุด 5 เม็ดต่อวัน 
  วันท่ี 13-16 ของกำรใช้ยำ   1 เม็ด ทุก 3 ชัว่โมง สูงสุด 4 เม็ดต่อวัน 
  วันท่ี 17-20 ของกำรใช้ยำ   1 เม็ด ทุก 5 ชัว่โมง สูงสุด 3 เม็ดต่อวัน 
  วันท่ี 21-25 ของกำรใช้ยำ   1 เม็ด ทุก 6-8 ชัว่โมง สูงสุด 1-2 เม็ดต่อวัน 

วิธีกำรใช้2 

1 เริ่มรับประทำนยำก่อนวันก ำหนดเลิกสูบบุหรี่ 5 วัน (หยุดสูบบุหรี่ในวันท่ี 5 ของกำรใช้ยำ cytisine) 
2 ระยะเวลำรักษำใช้ต่อเน่ืองจนกระทัง่ครบ 25 วัน แล้วหยุดยำได ้

อำกำรไม่พึงประสงค์2 คลื่นไส้ อำเจียน กำรนอนผิดปกติ (sleep disorder) หำกยำเกินขนำด (overdose) จะพบ
อำกำรคลื่นไส้อำเจียน หัวใจเต้นเร็ว รูม่ำนตำขยำย ปวดศีรษะ อ่อนแรง เป็นต้น  

ข้อห้ำมใช้ (Contraindication)2 ห้ำมใช้ในผู้ท่ีแพ้ cytisine  
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แผนภูมิที่ 1 แนวทำงกำรบ ำบัดรักษำโรคติดบุหรี่ด้วยยำช่วยเลิกบุหรี่ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
วิธีกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหร่ี (Non-pharmacologic therapy) สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในท่ีบทท่ี 7  

ขัน้ตอนที่ 1 : 
กำรถำม 
(Ask) 

ค ำถำมโดยบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

ไม่ทรำบว่ำคุณสูบบุหร่ีหรือไม่? 

ค ำตอบของผู้ป่วย 
ไม่สูบบุหรี่ 

(Never smoker) 
เคยสูบบุหรี่ 

(Ex-smoker) 

ก ำลังสูบบุหรี่ 
(Current smoker) 

ขัน้ตอนที่ 2 : 
กำรแนะน ำ 
(Advise) 

ค ำแนะน ำโดยบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

ใช้วิธีให้ค ำปรึกษำเพ่ือเลิกบุหร่ี 
(Non-pharmacological therapy) 

คุณควรเลิกสูบบุหร่ีนะครับ/นะคะ 
เพ่ือ...สุขภำพของคุณเอง 
เพ่ือ...ลูกของคุณ 
เพ่ือ...ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 

   

  

ขัน้ตอนที่ 3 : 
กำรประเมิน 
(Assess) 

  

กำรประเมินของ
บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ 

ประเมินควำมพร้อมหรือแรงจูงใจในกำรเลิกบุหรี่ โดยประเมินได้จำก 2 วิธี 
1. กำรถำมอย่ำงง่ำย 2 ค ำถำม 
2. กำรใช้บันไดของควำมพร้อมในกำรเลิกบุหร่ี (The readiness to quit ladder) โดยพิจำรณำแบ่งกลุ่ม
ผู้ป่วยตำมทฤษฎี stage of change 

ผลกำรประเมินของ
ผู้ป่วย 

ไม่สนใจที่จะเลิกบุหรี่
(Precontemplation) 

คิดจะเลิกแต่ยังลังเลใจ
(Contemplation) 

พร้อมหรือเตรียมกำรเลิกบุหรี่
(Preparation) 

บทบำทของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

ใช้วิธีให้ค ำปรึกษำเพ่ือเลิกบุหร่ี 
(Non-pharmacological therapy) 

ประเมินควำมรุนแรงในกำรเสพ
ติดบุหรี ่โดยประเมินได้จำก 2 
วิธี 
1. FTND 

2. HSI 

  
  

ขัน้ตอนที่ 3 : 
กำรประเมิน ควำมรุนแรงในกำรเสพ

ติดบุหรี่หรือสำรนิโคติน 
ต ำ่ ปำนกลำง สูง 

ขัน้ตอนที่ 4 : 
กำรช่วยเหลือ 

(Assist) 
บทบำทของบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ 

ใช้วิธีให้ค ำปรึกษำเพ่ือเลิกบุหร่ี ใช้วิธีให้ค ำปรึกษำเพ่ือเลิกบุหร่ี 
+/- กำรให้ยำช่วยเลิกบุหร่ี 

ใช้วิธีให้ค ำปรึกษำเพ่ือเลิกบุหร่ี 
+ กำรให้ยำช่วยเลิกบุหร่ี 
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ขัน้ตอนที่ 4 : 
กำรช่วยเหลือ 

(Assist) 

บทบำทของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

ยำทำงเลือกแรก (First-line drugs) 
พิจำรณำเลือกยำช่วยเลิกบุหร่ีให้เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแตล่ะรำย 

นิโคตินทดแทน Bupropion SR Varenicline 

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

ข้อดี 
± มีประโยชน์ในผู้ที่มีโรคร่วม 
เช่น ซึมเศร้ำ 
± สำมำรถใช้ในผู้ที่มีโรคร่วม 
เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ข้อดี 
± สำมำรถใช้ในผู้ที่มีโรคร่วม เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
± ลดควำมอยำกบุหร่ีได้ 
± มีประสิทธิภำพในกำรช่วยเลิก
บุหร่ีดีกว่ำยำอ่ืน 

ข้อเสีย 
± รสชำติไม่ดี 
± มีขัน้ตอนกำรใช้ยำที่ซบัซ้อน 
เพ่ือใช้ยำมีประสิทธิภำพ และ
ป้องกันอำกำรไม่พึงประสงค์ 
± ไม่สำมำรถใช้ในผู้ที่มีโรคร่วม 
เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, 
โรคทำงเดินอำหำร, โรคทำงทัน
ตกรรม 

ข้อเสีย 
± ผลข้ำงเคียงเก่ียวกับระบบ
ประสำท ระวังกำรใช้ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติเป็นโรคลมชกั 
± ระวังกำรใช้ในผู้ที่ภำวะตับ
บกพร่อง 
± ระวังเรื่องอันตรกิริยำระหว่ำง
ยำ 

ข้อเสีย 
± ผลข้ำงเคียงเก่ียวกับระบบ
ประสำท ระวังกำรใช้ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติเป็นโรคลมชกั และจิตเวช 
± ระวังกำรใช้ในผู้ป่วยที่มีภำวะไต
บกพร่อง 
± ห้ำมใช้ในหญิงตัง้ครรภ์และ
หญิงให้นมบุตร 

    
 

      

ขัน้ตอนที่ 4 : 
กำรช่วยเหลือ 

(Assist) 
บทบำทของบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ 
กรณีที่มีข้อห้ำมใช้ยำทำงเลือกแรกหรือใช้ยำทำงเลือกแรกแล้วล้มเหลว พิจำรณำให้ 
ยำทำงเลือกรอง (Second-line drugs): Nortriptyline, Clonidine, Cytisine 
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กำรใช้สมุนไพรในกำรเลิกบุหรี่ 
ปัจจุบันสมุนไพรเป็นท่ียอมรับในรักษำโรคต่ำงๆ เน่ืองจำกมีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำท่ีหลำกหลำย รำคำถูก หำได้

ง่ำย และมีควำมปลอดภัยสูง จำกกำรวิจัยและพัฒนำยำจำกสมุนไพรจำกควำมรู้พืน้บ้ำน พบว่ำสมุนไพรหญ้ำดอก
ขำวมีสรรพคุณช่วยลดอำกำรอยำกบุหร่ีและมีกำรน ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยทัง้ในโรงพยำบำลและคลินิก รวมทัง้ชำชง
หญ้ำดอกขำวยังได้รับกำรบรรจุในบัญชียำหลักแห่งชำติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 255529 นอกจำกนีย้ังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆ ท่ี
น ำมำใช้ส ำหรับเลิกบุหร่ี เช่น มะนำว โปร่งฟ้ำ กำนพลู เป็นต้น ดังนัน้กำรน ำพืชผักสมุนไพรพืน้บ้ำนมำใช้ในกำรช่วย
เลิกบุหร่ีเป็นอีกวิธีท่ีช่วยให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถหำได้ตำมท้องถิ่นของตัวเองได้ง่ำย เพื่อให้ผู้สนใจน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรเลิกสูบบุหร่ีด้วยตนเอง 

หญ้ำดอกขำว 
   หญ้ำดอกขำว (Vernonia cinerea (L.) Less) เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ ASTERACEAE สูง

   ประมำณ 15-80 เซนติเมตร ใบเด่ียวเรียงสลับ รูปวงรีแคบ รูปไข่ รูปคล้ำยซ้อนแคบ รูปใบหอก
   หรือรูปแถบ ใบบริเวณโคนต้นขนำดใหญ่กว่ำท่ีปลำยยอดใบท่ีโคนต้นกว้ำง 1.5-3.5 เซนติเมตร 
   ยำว 3-8.5 เซนติเมตร ใบท่ีบริเวณปลำยยอดกว้ำง 3-15 เซนติเมตร ยำว 1-7 เซนติเมตร 
   ปลำยใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยดอกช่อกระจุกแน่นออกรวมเป็น
   ช่อแยกแขนงรูปคล้ำยช่อเชิงหลัน่ กว้ำง 5-15 เซนติเมตร ยำว 5-35เซนติเมตร ชัน้ใบประดับรูป
   คล้ำยระฆัง 4 ชัน้ ดอกมีสีม่วงเข้มแล้วค่อย ๆ จำงลง ผลแห้งมีเมล็ดเดียว รูปทรงกระบอก
   แคบ สีน้ำตำลเข้ม ยำว 1.5-2 เซนติเมตร หนำน้อยกว่ำ 0.5 เซนติเมตร30 พบว่ำใบ ดอก และ
   ก้ำนของสมุนไพรหญ้ำดอกขำวมีกำรสะสมของสำรประกอบไนเทรต ไนไตรและไนไตรท์ใน 
   ปริมำณท่ีสูงและช่วยลดกำรสูบบุหร่ี ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของโรงพยำบำลอภัยภูเบศรท่ีมี
   ข้อมูลว่ำ สำรโพแทสเซียมไนเทรตท่ีสกัดได้จำกหญ้ำดอกขำวมีผลต่อกำรท ำให้ไม่อยำกสูบบุหร่ี 
   เน่ืองจำกท ำให้ลิน้ฝำดและชำ31,32  

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้ำดอกขำวกับยำหลอกในกำรลดกำรสูบบุหร่ี พบว่ำลดกำรสูบ
บุหร่ีลงได้มำกกว่ำกลุ่มควบคุม โดยกำรน ำหญ้ำดอกขำวแห้ง 20 กรัม ผสมกับน ำ้ 3 แก้ว ต้มเคี่ยวจนเหลือเพียง 1 
แก้ว น ำมำอมไว้ในปำกประมำณ 1 - 2 นำที แล้วกลืน จำกนัน้จึงสูบบุหร่ี รสชำติของบุหร่ีจะค่อยๆ เปลี่ยนไป จนท ำให้
ไม่อยำกสูบบุหร่ี และค่อยๆ ลดจ ำนวนของมวนบุหร่ีท่ีใช้สูบต่อวันได้อย่ำงรวดเร็วภำยใน 1 - 2 สัปดำห์ เม่ือใช้
ติดต่อกันเป็นเวลำ 2 เดือน จะช่วยลดอัตรำกำรสูบบุหร่ีได้ถึงร้อยละ 60 และหำกมีกำรออกก ำลังกำยร่วมด้วยจะช่วย
ลดอัตรำกำรสูบบุหร่ีลงได้ร้อยละ 6233,34 

กำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำหญ้ำดอกขำวควำมปลอดภัยสูง โดยจำกกำรศึกษำด้ำนพิษวิทยำพบว่ำ
สำรสกัดในเมทำนอลไม่ท ำให้เกิดพิษเฉียบพลันในเม่ือให้ทำงปำก โดยมีค่ำ LD50 สูงกว่ำ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม35 

ปัจจุบันมีกำรใช้หญ้ำดอกขำวส ำหรับลดควำมอยำกบุหร่ี เพรำะเม่ือรับประทำนหญ้ำดอกขำวแล้วจะท ำให้เหม็นบุหร่ีและ
ไม่อยำกสูบบุหร่ีอีก นอกจำกจะท ำให้เลิกบุหร่ีได้แล้ว ยังช่วยท ำให้สมรรถภำพทำงกำยดีขึน้อีกด้วย เลือดจะมีคุณสมบัติ
ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเพิ่มขึน้ ท ำให้มีปริมำณของ carbon monoxide ท่ีคัง่ค้ำงในปอดลดลงอย่ำงชดัเจน36  
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 ส่วนท่ีใช้  
ล ำต้น ใบ ดอกตูม ช่วยลดกำรสูบบุหร่ี เพรำะมีสำรไนเตรต ซ่ึงมีฤทธิ์ท ำให้ประสำทรับรสบริเวณลิน้รู้สึกชำ ไม่

รับรู้รสชำติ ท ำให้ไม่รู้สึกอยำกบุหร่ี และสำมำรถใช้ทดแทนสำรนิโคตินในร่ำงกำยของผู้ท่ีติดบุหร่ีได้33 
ขนำดและวิธีใช้ : รับประทำนครัง้ละ 2 กรัม ชงน ำ้ร้อนประมำณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 - 4 ครัง้ 

หลังอำหำรทันที หรือด่ืมเม่ือมีอำกำรอยำกสูบบุหร่ี ควรด่ืมนำนประมำณ 7-14 วัน หรือตำมแพทย์สัง่35 
อำกำรไม่พึงประสงค์ : ปำกแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ชำลิน้ รับประทำนอำหำรไม่อร่อย34 
 

โปร่งฟ้ำ 
โปร่งฟ้ำ (Murraya siamensis Craib) เป็นไม้พุ่มขนำดเล็กในวงศ์ RUTACEAE สูงประมำณ 2-4 เมตร ใบมี

ลักษณะรูปไข่ปลำยแหลม ขอบใบแบบฟันเลื่อย ผิวใบมันมีต่อมน ำ้มันระเหยกระจำยทั่วทัง้ใบส่องดูจะมองเห็นเป็นจุดทัง้
ใบ ดอกมีขนำดเล็กสีขำวแกมเขียวคล้ำยดอกสะเดำมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อท่ีปลำยกิ่ง ผลกลมรีเม่ือสุกจะมี
รสหวำน พบตำมป่ำโปร่งท่ีแห้งแล้ง หรือป่ำละเมำะทัว่ประเทศไทย เป็นไม้ทนแล้งได้ดี มีกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด32,37 

  สรรพคุณ  
   โปร่งฟ้ำเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในกำรอดบุหรี่ จำกกำรศึกษำองค์ประกอบของสำร

   ท่ีมีผลต่อกำรเลิกสูบบุหร่ี พบว่ำเกิดจำกสำรประกอบของไนเตรต ซ่ึงมีผลต่อต่อมรับรสและมี
   ฤทธิ์ท ำให้ลิน้ฝำดหรือชำได้ใบโปร่งฟ้ำมีรสชำติหวำนปะแล่มๆ ท ำให้รสของบุหร่ีเปลี่ยนไป อำจท ำ
   ให้รู้สึกพะอืดพะอมและไม่อยำกสูบบุหร่ี32 

ขนำดและวิธีใช้  ใช้ใบสด 1-2 ใบเคีย้วเม่ืออยำกสูบบุหร่ี 
 

มะนำว  
       มะนำวเป็นพืชท่ีอุดมไปด้วยวิตำมินและแร่ธำตุต่ำงๆ โดยเฉพำะวิตำมินซี โดยน ำ้มะนำวประกอบด้วย

น ำ้กรดอินทรีย์หลำยชนิด เช่นกรดซิตริก กรดมำลิค วิตำมินซี และยังสำมำรถพบน ำ้มันหอมระเหยหลำยชนิดจำกผิว
มะนำวเช่น ซิตรัล (citral) ไลโมนีน ( limonene) ไลนำโลออล ( linalool) เทอร์ปีนีออล (terpineol) และไคมีน 
(cymene) รวมทัง้เปลือกมะนำวยังมีวิตำมินเอ วิตำมิซี แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่ำในน ำ้มะนำว   

สรรพคุณ ขับเสมหะ แก้ไอ เลือดออกตำมไรฟัน เหงือกบวม จำกผลวิจัยพบว่ำวิตำมินซีสำมำรถช่วย
ลดควำมอยำกนิโคติน และช่วยฟ้ืนฟูร่ำงกำยให้สดช่ืนกระปรีก้ระเปร่ำ จึงมีกำรน ำมะนำวมำช่วยเลิกบุหร่ี ซ่ึงมะนำวมี
ผลต่อ กำรท ำงำนของต่อมรับรสขม ท ำให้รสชำติของบุหร่ีเปลี่ยนไป 38,39 

ขนำดและวิธีใช้  
หัน่ผลมะนำวเป็นชิน้เล็กๆ ให้มีเปลือกติดมำด้วย  

ขนำดพอค ำเม่ือรู้สึกอยำกสูบบุหร่ีให้กินมะนำวแทน  
โดยอมแล้วค่อยดูดควำมเปรีย้ว  
จำกนัน้เคีย้วเปลือกช้ำๆ นำน 3-5 นำทีจำกนัน้ด่ืมน ำ้ตำม  
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บทที่ 9  
กฎหมำยเก่ียวกับกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 

 

                จิรวชิญ์  ยำด ี

นฤมล โพธิ์ศรีทอง                            
 



 89 

 

บทน ำ 
 

ยำสูบเป็นสำเหตุท่ีท ำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตถึงปีละกว่ำ 50,000 คน และมีเยำวชนท่ีเป็นนักสูบหน้ำใหม่
เพิ่มขึน้จ ำนวนมำก ปัญหำดังกล่ำวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรัฐต้องสูญเสียงบประมำณไปกับกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
ด้วยโรคท่ีเกิดจำกบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยำสูบอื่นๆ สูงถึง 74,884 ล้ำนบำท ซ่ึงผลกระทบดังกล่ำวไม่ได้เกิดเฉพำะกับผู้ท่ี
สูบเท่ำนัน้ แต่ยังส่งผลถึงคนรอบข้ำงท่ีได้รับควันบุหร่ีมือสอง และบุหร่ีมือสำมท่ีสัมผัสกับควันบุหร่ีซ่ึงติดอยู่ตำมวัตถุ
ต่ำงๆ ในพืน้ท่ีอำคำรด้วย จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อจ ำกัดกำรโฆษณำและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ และเป็นกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหร่ีจำกควันบุหร่ีมือสอง อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย
ทัง้ 2 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีกำรบังคับใช้มำเป็นระยะเวลำนำนและไม่ครอบคลุมกับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรโฆษณำและกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบในปัจจุบัน อีกทัง้บริษัทบุหร่ีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดโดยมุ่งเป้ำหมำยหลักไปยังกลุ่ม
เด็กและเยำวชน ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีกำรพัฒนำกฎหมำยและนโยบำยของรัฐเพื่อขับเคลื่อนกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบให้ทันสมัยและสำมำรถต่อสู้กับกลยุทธ์ต่ำงๆ ท่ีบริษัทบุหร่ีใช้ในกำรแสวงหำลูกค้ำรำยใหม่ นอกจำกนีย้ังมี
กำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อเยียวยำเกษตรกรผู้ปลูกยำสูบผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรปรับรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรให้มี
ควำมหลำกหลำย (agricultural diversification) และกำรวิจัยทำงพันธุวิศวกรรม เป็นต้น เพื่อท ำให้ประชำกรกลุ่มนี้
มำเป็นส่วนหน่ึงในระบบสุขภำพของรัฐ และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้กับบริษัทบุหร่ี ทัง้นีจ้ำกกำรศึกษำพบว่ำจุดอ่อน
ของกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบไม่ได้อยู่ท่ีควำมอ่อนแอของกฎหมำย เน่ืองจำกรัฐบำลและกลุ่มผู้รณรงค์ต่อต้ำนกำร
สูบบุหร่ี มุ่งเป้ำไปท่ีกำรออกกฎหมำยซ่ึงเป็นผลกำรด ำเนินงำนในระยะสัน้ โดยไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรในระยะยำว เพรำะฉะนัน้ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบัญญัติอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำท่ีให้
ชดัเจนขึน้ด้วย เพื่อควำมมีประสิทธิภำพของกฎหมำย1,2 

 
 
 

ในบทนีจ้ะกล่ำวถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรควบคุมยำสูบ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของบุหรี่ซิกำแรต 
ส่วนที่ 3 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์บำรำกู่  
ส่วนที่ 4 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยมำตรกำรทำงภำษี 
ส่วนที่ 5 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยมำตรกำรควบคุมทำงสื่อ

         โทรทัศน์ 
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  ส่วนที่ 1 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560 (3-9) 
 

พระรำชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑย์ำสบู พ.ศ. 25603 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 และได้
ยกเลิกพระรำชบัญญัติเดิม ได้แก่ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้ใช้บังคบัมำเป็นเวลำนำน มีบทบญัญัตหิลำยประกำรไม่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ท ำให้กำรควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบและกำรคุม้ครองสุขภำพของประชำชนจำกโรคท่ีเกดิขึน้จำกผลิตภณัฑย์ำสูบไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร จำกนีก้ำรท่ีประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นรัฐภำคขีองกรอบอนุสัญญำวำ่ด้วยกำรควบคุมยำสูบ
ขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control: WHO-
FCTC) ท ำให้ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข และจัดท ำกฎหมำยฉบับใหม่ขึน้ เพื่อก ำหนดมำตรกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและ
ยกระดับกำรคุม้ครองสุขภำพของประชำชนโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของชำตใิห้มีประสิทธภิำพ
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญำดังกล่ำว โดยพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 79 มำตรำ แบ่งออกเป็น 7 หมวด และบทเฉพำะกำล ดังตำรำงท่ี 1 และสรุปบทบัญญัติท่ีควรทรำบ ดัง
ตำรำงท่ี 2 โดยเนือ้หำท่ีส ำคญัอธบิำยรำยละเอยีด ดังนี ้
 
ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2560 3,4 

 
 

1. กำรแก้ไขนิยำมผลิตภัณฑ์ยำสูบ3,5 

กำรแก้ไขนิยำม ค ำว่ำ "ผลิตภัณฑ์ยำสูบ" จำกเดิมคือ "ผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีมีส่วนประกอบของใบยำสูบหรือพืช
นิโคเชียนำทำแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum L.) ไม่ว่ำจะเสพโดยวิธีสูบ ดูด อม เคีย้ว กิน เป่ำหรือพ่นเข้ำไปในปำก
หรือจมูกหรือโดยวิธีใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน" โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็น "ผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีมีสำรนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ"  เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ 

หมวด มำตรำ รำยละเอียด 

- 4 นิยำมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

1 6-15 คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบแห่งชำติ 

2-3 16-25 คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบกรุงเทพมหำนคร 
คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบจังหวัด 

4 26-40 กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

5 41-46 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 

6 47-52 พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

7 53-74 บทก ำหนดโทษ 

- 75-79 บทเฉพำะกำล 
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นอกจำกนีมี้กำรเพิ่มค ำนิยำมของ "กำรส่ือสำรกำรตลำด" เข้ำมำไว้ในพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเป็นกำร
สกัดกัน้กำรส่งเสริมกำรขำยยำสูบ  โดย”กำรสื่อสำรกำรตลำด” หมำยควำมถึงกำรกระท ำในรูปแบบต่ำงๆ โดยกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงข่ำว กำรเผยแพร่ข่ำวสำร กำรส่งเสริมกำรขำย กำรแสดง ณ จุดขำย กำรตลำด
แบบตรง กำรขำยหรือส่งเสริมกำรขำยโดยใช้บุคคลเป็นกำรเฉพำะ และกำรตลำดในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทัง้นีโ้ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขำยสินค้ำหรือบริกำรหรือสร้ำงภำพลักษณ์ 

โดยนิยำมศพัท์อื่นในพระรำชบัญญัติควบคุมยำสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
“ผู้ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ได้รับ

ใบอนุญำตขำยยำสูบส ำหรับกำรขำยส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต 
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือองค์กรท่ีท ำกำรแทนผู้ประกอบกำร สมำคมหรือชมรมผู้

เพำะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้ำใบยำสูบ หรือสมำคมหรือชมรมผู้ค้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
“เสพติดผลิตภัณฑ์ยำสูบ” หมำยควำมว่ำ ภำวะท่ีร่ำงกำยต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นประจ ำและตกอยู่ใน

สภำพท่ีจ ำเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
“สูบบุหร่ี” หมำยควำมรวมถึง กำรกระท ำใดๆ ซ่ึงมีผลท ำให้เกิดควันหรือไอระเหยจำกผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือกำร

ครอบครองผลิตภัณฑ์ยำสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 
“เขตปลอดบุหร่ี” หมำยควำมว่ำ บริเวณท่ีห้ำมสูบบุหร่ี 
“เขตสูบบุหร่ี” หมำยควำมว่ำ บริเวณท่ีจัดไว้ให้เป็นท่ีสูบบุหร่ีภำยในเขตปลอดบุหร่ี 
“หีบห่อ” หมำยควำมว่ำ ซอง ห่อ หรือส่ิงบรรจุอื่นซ่ึงใช้ในกำรหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
“โฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ ให้ประชำชนเห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำมเพื่อประโยชน์

ในทำงกำรค้ำ 
 “ข้อควำม” หมำยควำมรวมถึง ตัวอักษร ภำพ ภำพเคลื่อนไหว แสง เสียง เคร่ืองหมำย หรือส่ิงอื่นใด 

ท่ีท ำให้บุคคลทัว่ไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้ 
“ฉลำก” หมำยควำมว่ำ รูป รอยประดิษฐ ์กระดำษ หรือส่ิงอื่นใดท่ีท ำให้ปรำกฏข้อควำมเกี่ยวกับสินค้ำซ่ึงแสดง

ไว้ท่ีสินค้ำ ภำชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้ำ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้ำภำชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ
สินค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงเอกสำรหรือคู่มือส ำหรับใช้ประกอบกับสินค้ำนัน้ 

“ขำย” หมำยควำมรวมถึง จ ำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน หรือให้ เพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ 
“ผู้ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของ ผู้จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีสำธำรณะ 

สถำนท่ีท ำงำน หรือยำนพำหนะ ท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
“สถำนท่ีสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนท่ีซ่ึงประชำชนมีควำมชอบธรรมท่ีจะเข้ำไปได้ ทัง้นีไ้ม่ว่ำจะมีกำรเชื้อ

เชิญหรือต้องจ่ำยค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
“สถำนท่ีท ำงำน” หมำยควำมว่ำ สถำนท่ีรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ และสถำนประกอบกำร

ของเอกชนหรือสถำนท่ีใด ๆ ท่ีบุคคลใช้ท ำงำนร่วมกันตำมหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำร  
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2. โครงสร้ำงและกลไกกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 3 
พระรำชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2560  ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ

แห่งชำติ (คผยช.) จ ำนวน 19 คน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวมีหน้ำท่ี ได้แก่ กำรเสนอนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหร่ี และก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรเปรียบเทียบตำมพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี ้เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบของประเทศ นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเสริมสร้ำง
กลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบระดับพืน้ท่ีให้ชัดเจน เข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบจังหวัด ซ่ึงมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบกรุงเทพมหำนคร มีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นประธำนกรรมกำร โดยเน้นกำรขับเคลื่อนงำน
แบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวในพืน้ท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประสำน
กำรท ำงำนร่วมกันในทุกจังหวัด และเพื่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำน จึงก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
3. กำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่3,5 
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์ำสูบ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดอำยุขัน้ต ่ำของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อ

เป็นกำรปิดช่องโหว่ของกำรโฆษณำบุหร่ีและลดจ ำนวนวัยรุ่นท่ีจะติดบุหร่ีในอนำคต โดยตำมมำตรำ 26 ห้ำมผู้ใดขำย
หรือให้ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลซ่ึงมีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอำยุของผู้ซื้อหรือ
ผู้รับกำรให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ให้ผู้ขำยหรือผู้ให้ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยำสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน
หรือหลักฐำนอื่นท่ีแสดงอำยุของบุคคลนัน้ก่อน แล้วแต่กรณี และห้ำมผู้ใดใช้ จ้ำง วำน หรือยินยอมให้บุคคลอำยุต ่ำ
กว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ขำยหรือให้ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยำสูบ หำกผู้ใดฝ่ำฝืน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 30,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับตำมมำตรำ 53 เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นสินค้ำเสพติดและเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ดังนัน้กำรปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบอำจน ำไปสู่กำรเสพติดบุหร่ี จึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
จำกกฎหมำยฉบับเดิมท่ีก ำหนดขัน้ต ำ่ของผู้ซือ้บุหร่ีท่ีอำยุ 18 ปี เป็น 20 ปีบริบูรณ์ 

 
4. กำรควบคุมกำรขำย กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ (3) 
พระรำชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีกำรควบคุมกำรขำย กำรโฆษณำและกำรส่งเสริม

กำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ เพื่อจ ำกัดกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ยำสูบ ได้แก่  
- ห้ำมขำยปลีกในลักษณะกำรขำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรขำยโดยแสดงกำรลดรำคำ กำรแจกแถมหรือ

แลกเปลี่ยน กำรเร่ขำย กำรชิงโชค กำรเสนอให้สิทธิประโยชน์ กำรแสดงรำคำ ณ จุดขำยในลักษณะจูงใจให้บริโภค 
และกำรแจกจ่ำยในลักษณะเป็นตัวอย่ำงหรือท ำให้แพร่หลำย 

- ห้ำมขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบในวัดหรือสถำนท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทำงศำสนำทุกศำสนำ สถำนพยำบำล 
โรงพยำบำล สถำนบริกำรสำธำรณสุข ร้ำนขำยยำ โรงเรียน สถำนศึกษำทุกระดับ สวนสำธำรณะ สวนสัตว์และสวน
สนุก 
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- ห้ำมโฆษณำหรือส่ือสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ 
- ห้ำมแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมำยของผลิตภัณฑ์ยำสูบ ของผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ ในส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

ภำพยนตร์ กำรประกวด กำรแข่งขัน หรือน ำไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และห้ำมผู้ใดน ำเข้ำ
เพื่อขำยหรือ โฆษณำผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมำยดังกล่ำว 

- ห้ำมผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบท ำกิจกรรมกำรอุปถัมภ์ หรือให้กำรสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรไม่ว่ำจะ
ภำครัฐหรือเอกชน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยำสูบ หรือสร้ำงภำพลักษณ์ต่อตัวผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผลิตภัณฑ์
ยำสูบ หรือเพื่อส่งผลต่อกำรแทรกแซงนโยบำยกำรควบคุมหรือโฆษณำหรือส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
โฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบและส่งเสริมกำรบริโภคยำสูบ รวมทัง้ห้ำมผู้ใดเผยแพร่
กิจกรรมหรือข่ำวสำร เพื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่ำว 

- ห้ำมผู้ขำยปลีกแสดงหรือยินยอมให้มีกำรแสดงผลิตภัณฑ์ยำสูบ ณ สถำนท่ีขำยปลีก เช่น กำรจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ หรือบุหร่ี ณ จุดขำยให้ผู้บริโภคหรือประชำชนมองเห็น 

- ห้ำมแบ่งขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุหร่ีซิกำแรต 
- ผู้ผลิตผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรำย ต้องแจ้งรำยกำรส่วนประกอบและสำรท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้ และส่ง

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสูบให้กระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำรตรวจสอบและเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
- ผู้ผลิตและน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบทุกรำย ต้องด ำเนินกำรให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยำสูบ

แต่ละประเภท มีขนำด สี สัญลักษณ์ ฉลำก ลักษณะกำรแสดงเคร่ืองหมำยกำรค้ำ รูปภำพและข้อควำม ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

 
 
5. กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (5-9) 

 ก่อนท่ีพระรำชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ กำรก ำหนดสถำนท่ีหรือเขต

ปลอดบุหร่ี เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2545) ออกตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้สถำนท่ีรำชกำร ส ำนักงำน สถำนท่ี

ท ำงำน บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม ร้ำนอำหำรปรับอำกำศ และรถไฟ เป็นเขตปลอดบุหร่ี ต่อมำกระทรวง

สำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2550) ก ำหนดให้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม หรือสถำนท่ีจัดเลีย้งทัง้หมด และสถำนบริกำรอื่น ๆ เป็นเขตปลอดบุหร่ี และประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2553) ก ำหนดให้ส่วนหน่ึงส่วนใด หรือทัง้หมดของสถำนท่ีสำธำรณะเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือ

เขตปลอดบุหร่ีประกอบด้วย สถำนบริกำรสำธำรณสุขและส่งเสริมสุขภำพ สถำนศึกษำ สถำนท่ีสำธำรณะท่ีใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ยำนพำหนะและสถำนีขนส่งสำธำรณะ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 28 สิงหำคม 2554 นอกจำกนีก้ ำหนดให้เขต

ปลอดบุหร่ีต้องแสดงเคร่ืองหมำยเขตปลอดบุหร่ี ไม่มีกำรสูบบุหร่ี และต้องไม่มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ส ำหรับกำรสูบบุหร่ี  
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ส ำหรับพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 ก ำหนดกำรคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีดังนี ้
- ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจประกำศประเภทหรือช่ือของสถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ี

ท ำงำน และยำนพำหนะ ให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทัง้หมดของสถำนท่ีและยำนพำหนะดังกล่ำว เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร อำจก ำหนดให้มีเขตสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีตำมวรรคหน่ึงก็ได้ (มำตรำ 41) 

- ห้ำมผู้ใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหร่ีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย (มำตรำ 42) 
 - สถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน หรือยำนพำหนะใด ท่ีได้รับกำรก ำหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี ให้ผู้ด ำเนินกำร

จัดให้สถำนท่ีหรือยำนพำหนะดังกล่ำวต้องมีเคร่ืองหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชดัเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหร่ี ปรำศจำก

อุปกรณ์หรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสูบบุหร่ี (มำตรำ 43) โดยในกรณีท่ีเขตปลอดบุหร่ีใดมีประกำศก ำหนด

เขตสูบบุหร่ี ผู้ด ำเนินกำรอำจจัดให้มีเขตสูบบุหร่ีได้ โดยต้องมีเคร่ืองหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชดัเจนว่ำเป็นเขตสูบ

บุหร่ี ต้องไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนท่ีหรือยำนพำหนะนัน้ หรือในบริเวณอื่นใดอันเปิดเผยเห็นได้ชดั มีพืน้ท่ี

เป็นสัดส่วนชดัเจน โดยค ำนึงถึงกำรระบำยอำกำศท่ีเหมำะสม และไม่มีลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ

แก่ผู้อื่น  โดยให้แสดงส่ือรณรงค์เพื่อกำรลด ละ เลิกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศ  

6. บทก ำหนดโทษ 
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560 ได้ระบุบทก ำหนดโทษของผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำย โดยสรุปดังนี ้
- ผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 
- เจ้ำของสถำนท่ี ผู้จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบสถำนท่ีสำธำรณะท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี มีหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 

แจ้งเตือน ควบคุม ดูแล ห้ำมปรำม เพื่อไม่ให้มีกำรสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีนัน้ หำกฝ่ำฝืนไม่ด ำเนินกำรจะมีโทษปรับไม่
เกิน 3,000 บำท 

- หำกผู้ขำยฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยขำยบุหร่ีให้บุคคลท่ีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ให้จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
30,000 บำทหรือทัง้จ ำทัง้ปรับ  

- ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยโฆษณำหรือท ำกำรส่ือสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบ สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บำทหรือทัง้จ ำทัง้ปรับ แต่หำกเป็นกำรกระท ำของผู้ผลิต 
ผู้น ำเข้ำ ผู้รับท ำกำรโฆษณำ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำหรือ
ท ำกำรส่ือสำรกำรตลำด ทัง้นีค้่ำปรับต้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษปรับอีก
วันละไม่เกิน 50,000 บำท ตลอดเวลำท่ียังฝ่ำฝืนหรือจนกว่ำจะปฏิบัติได้ถูกต้อง 

- ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยแบ่งขำยยำสูบบุหร่ีเป็นมวน ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บำท 
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ตำรำงที่ 2 บทบัญญัติที่ควรทรำบ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 25603,4 

มำตรำ บทบัญญัติ 
26 ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ ากว่า 20 ปี 

และห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอม ให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

27 ห้ามขายด้วยวิธีการ หรือลักษณะที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  
 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย  
 ขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ขายนอกสถานท่ีที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ 
 ขายโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น 
 ขายโดยการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อ 
 แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

28 ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะที่เป็นตัวอย่าง หรือจูงใจให้บริโภค  
29 ห้ามขายในสถานท่ีที่กฎหมายห้าม ได้แก่ 

 วัดหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
 สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล และร้านขายยา 
 สถานศึกษา 
 สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 
 สถานท่ีอื่นๆ ตามที่ประกาศ  

30 ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

31 ห้ามแสดงช่ือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า  
ในสื่อ และสถานท่ีประกอบกิจกรรมต่างๆ  

32 ห้ามน าชื่อ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ไปแสดงบนสินค้าอ่ืนท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

33 ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ใน
ลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

34 ห้ามผลิต น าเข้า ขาย หรือโฆษณาสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
35 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร

เอกชน  

36 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก  

38 ให้หีบห่อ ฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปท่ีกฎหมายก าหนด  

39 ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  
41 ก าหนดให้สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่  
42 ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  
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  ส่วนที่ 2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของบุหรี่ซิกำแรต10,11 
 
    กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของ
บุหร่ีซิกำแรตและช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกบุหร่ีซิกำแรต พ.ศ. 2556   

2. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและ
อันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบในฉลำกของบุหร่ีซิกำแรต ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 
2535 (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2558 
 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกและข้อควำมในฉลำกของบุหร่ีซิ
กำแรตและช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกบุหร่ีซิกำแรต พ.ศ. 2556(10)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรแสดงรูปภำพ ข้อควำมค ำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย โดยก ำหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหร่ีต้องพิมพ์ภำพค ำเตือนพิษ
ภัยบุหร่ี เพิ่มจำกขนำดท่ีก ำหนดจำกกฎหมำยฉบับเดิมจำกร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ของด้ำนท่ีมีพืน้ท่ีมำกท่ีสุดอย่ำง
น้อย 2 ด้ำนของพืน้ท่ีบนซองบุหร่ี โดยมีทัง้หมด 10 ภำพ และช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบในฉลำกของบุหร่ีซิกำ
แรต โดยก ำหนดภำพค ำเตือนรูปแบบ 4 สี จ ำนวน 10 ภำพ พร้อมข้อควำมค ำเตือนบนซองบุหร่ีซิกำแรตท่ีผลิตหรือ
น ำเข้ำในรำชอำณำจักร ดังต่อไปนี ้

 

1. โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้ำน 
2. ควันบุหรี่ฆ่ำเด็กได้ 
3. สูบบุหรี่ท ำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง 
4. สูบบุหรี่ท ำให้หัวใจวำย 
5. สูบบุหรี่ท ำให้เส้นเลือดสมองแตก 
6. สูบบุหรี่ท ำให้เป็นมะเร็งปำก 
7. สูบบุหรี่ท ำให้เซ็กซ์เสื่อม 
8. สูบแล้วปำกเหม็นบุหรี่ 
9. สูบบุหรี่ท ำให้เป็นมะเร็งปอด 
10. สูบแล้วทรมำนจนตำยจำกถุงลมพอง 
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ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับนีมี้ข้อก ำหนด 11 ข้อ ท่ีผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำบุหร่ีซิกำแรตทุกรำย ต้อง
ปฏิบัติตำมโดยต้องจัดพิมพ์ฉลำกรูปภำพข้อควำมค ำเตือนท่ีซอง หรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรตท่ีจะจ ำหน่ำยใน
รำชอำณำจักรไทย ให้มีขนำดร้อยละ 85 ของด้ำนท่ีมีพืน้ท่ีมำกท่ีสุดอย่ำงน้อย 2 ด้ำน ต้องมีขนำด 5.50 x 7.39 
เซนติเมตร โดยก ำหนดให้บุหร่ีซิกำแรตท่ีบรรจุอยู่ในกล่อง หรือกระดำษหุ้มห่อซอง หรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต ต้อง
แสดงฉลำกรูปภำพและข้อควำมค ำเตือน จ ำนวน 10 แบบต่อ 1 คำร์ตัน (Carton) โดยจัดพิมพ์ 10 แบบคละกันใน
อัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซองหรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรตท่ีต ำแหน่งชิดขอบด้ำนบนสุดและต้องสำมำรถมองเห็นได้
อย่ำงชดัเจน  รวมทัง้พิมพ์ช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบคือหมำยเลขโทรศพัท์ 1600 ในกำรพิมพ์ฉลำกรูปภำพ 
ข้อควำมค ำเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีซิกำแรตและช่องทำงติดต่อเพื่อกำรเลิกยำสูบ ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำบุหร่ีซิกำแรต
ต้องพิมพ์จำกต้นแบบท่ีขอรับจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ค่ำควำมเข้มสี น ำ้หนักสี ขนำด
และต ำแหน่งของตัวอักษร รูปภำพ ข้อควำม ค ำเตือน รวมทัง้ควำมคมชดั ต้องเป็นไปตำมท่ีปรำกฏในต้นแบบฉลำก
ท้ำยประกำศฉบับนี ้หำกผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท และผู้จ ำหน่ำย
บุหร่ีซิกำแรตท่ีไม่ได้แสดงฉลำกตำมท่ีก ำหนดไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท 

ต่อมำประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัย
และอันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบในฉลำกของบุหร่ีซิกำแรต ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2558( 11) มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 โดยมีผลท ำให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบ จำกประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขฉบับเดิม โดยก ำหนดให้บุหร่ีซิกำแรตท่ีผลิตหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ต้องจัดให้มีฉลำกแสดง
ข้อควำมดังกล่ำว 10 แบบคละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ในอัตรำ 1 แบบต่อ 5,000 ซอง หรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต และในอัตรำ 1 แบบต่อ 500 กล่อง
หรือกระดำษหุ้มห่อซองหรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต แล้วแต่กรณี โดยฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและ
อันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบ ทัง้ 10 แบบ ได้แก่ 

แบบที่ 1 ควันบุหรี่มีสำรยำเบื่อหนู 
แบบที่ 2 นิโคตินในบุหรี่ใช้ท ำยำฆ่ำแมลง 
แบบที่ 3 มีสำรพิษ 250 ชนิดในควันบุหรี่ 
แบบที่ 4 ควันบุหรี่มีสำรยำดองศพ 
แบบที่ 5 อยำกเลิกต้องไม่สูบในบ้ำน 
แบบที่ 6 เป็นวัณโรคง่ำยถ้ำสูบบุหรี่ 
แบบที่ 7 สูบบุหรี่ในบ้ำนท ำร้ำยครอบครัว 
แบบที่ 8 สูบบุหรี่ท ำให้เป็นมะเร็งตับ 
แบบที่ 9 140 คนต่อวัน คนไทยตำยจำกบุหรี่ 
แบบที่ 10 พ่อแม่สูบ ลูกเลียนแบบ  
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ทัง้นี้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำบุหร่ีซิกำแรตต้องพิมพ์ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมท่ีก ำหนดไว้ ท่ีซองหรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต หรือกล่องหรือกระดำษหุ้มห่อซองหรือ
ภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต โดยท่ีบริเวณทัง้สองด้ำนท่ีมีพืน้ท่ีขนำดกลำงของซองหรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต ทัง้นี้
ต้องมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของแต่ละด้ำน ฉลำกแสดงข้อควำมเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรำยจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ท่ีต้องแสดงบริเวณด้ำนข้ำงซองหรือภำชนะบรรจุบุหร่ีซิกำแรต ท่ีมีพืน้ท่ีด้ำนท่ีมำกท่ีสุดระหว่ำง 42-
50 ตำรำงเซนติเมตร ให้พิมพ์เป็นอักษรไทยด้วยหมึกสีด ำบนพืน้สีเหลือง ขนำดโดยประมำณ 2 x 5.2 เซนติเมตร 

 

  ส่วนที่ 3 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์บำรำกู่ 12,13 
 
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ประกำศกระทรวงพำณิชย์เร่ือง ก ำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำเป็นสินค้ำท่ีต้องห้ำมในกำรน ำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2557 
2. ค ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ท่ี 9/2558 เร่ือง ห้ำมขำยหรือห้ำมให้บริกำรสินค้ำ “บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำ
หรือบุหร่ีไฟฟ้ำ หรือตัวยำบำรำกู่ น ำ้ยำส ำหรับเติมบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ” 

 
 “บำรำกู่” หมำยควำมว่ำ หม้อสูบยำสูบแบบอำหรับหรือลักษณะอื่นท่ีคล้ำยคลึงกัน อุปกรณ์หรือ

ส่วนประกอบไม่ว่ำจะกระท ำขึ้นด้วยวัตถุใดท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ส ำหรับสูบควันผ่ำนน ำ้ซ่ึงเกิดจำกกำรเผำไหม้หรือกำรใช้
ควำมร้อนผ่ำนพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สำร สำรสกัด หรือส่ิงอื่นใด ไม่ว่ำจะมียำสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็
ตำม ตำมพิกัดอัตรำศุลกำกรประเภทย่อย 9614.00.90 และให้หมำยควำมรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สำร 
สำรสกัด หรือส่ิงอื่นใด ท่ีใช้เป็นแหล่งก ำเนิดควันส ำหรับอุปกรณ์ดังกล่ำว ซ่ึงมีส่วนผสมของยำสูบตำมรำยกำรใน
พิกัดอัตรำศุลกำกรประเภทย่อย 2403.11.00 

“บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีท ำให้เกิดละอองไอน ำ้ในลักษณะ
คล้ำยควันบุหร่ีไม่ว่ำจะกระท ำขึน้ด้วยวัตถุใด ซ่ึงใช้ส ำหรับสูบในลักษณะเดียวกับกำรสูบบุหร่ี ตำมพิกัดอัตรำศุลกำกร
ประเภทย่อย 9543.70.90  

ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรซ่ึงสินค้ำ พ.ศ. 2522 โดยท่ีเป็นกำรสมควรก ำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำเป็นสินค้ำท่ี
ต้องห้ำมในกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อป้องกันมิให้มีกำรน ำสินค้ำดังกล่ำวไปใช้อันก่อให้เกิดปัญหำทำงด้ำน
สุขภำพสุขอนำมัย สังคม ควำมมั่นคงของประเทศ และควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน โดย
ก ำหนดให้บำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำเป็นสินค้ำห้ำมน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้สำร สำรสกัด หรือส่ิงอื่น
ใด ท่ีใช้เป็นแหล่งก ำเนิดควันหรือละอองไอน ำ้ เพื่อกำรสูบแบบบำรำกู่และบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ ซ่ึงน ำเข้ำมำ
พร้อมสินค้ำตำมวรรคหน่ึงเพื่อใช้ร่วมกัน เป็นสินค้ำห้ำมน ำ เข้ำมำในรำชอำณำจักร มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 27 
ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
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 ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่ำของสินค้ำท่ีส่งออกหรือน ำเข้ำ หรือทัง้จ ำ
ทัง้ปรับ กับให้ริบสินค้ำรวมทัง้ส่ิงท่ีใช้บรรจุและพำหนะใดๆ ท่ีใช้ในกำรบรรทุกสินค้ำซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับควำมผิดรวมทัง้
พำหนะท่ีใช้ลำกจูงพำหนะบรรทุกสินค้ำนัน้เสีย 

จำกกำรท่ีบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ หรือตัวยำบำรำกู่ เป็นท่ีแพร่หลำยและนิยมกันเป็นอย่ำงมำก
ในกลุ่มผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และมีกำรโฆษณำว่ำมีกลิ่นหอม ท ำมำจำกผลไม้แห้งไม่มีพิษภัยเป็นสมุนไพร 
ไม่มีนิโคตินเหมือนบุหร่ีท ำให้สูบแล้วไม่ติด และยังมีควำมเช่ือว่ำสำมำรถช่วยให้เลิกบุหร่ีได้ง่ำยขึ้น หำซื้อได้ง่ำยตำม
ตลำดนัดและทำงอินเทอร์เน็ต อีกทัง้มีกำรให้บริกำรสินค้ำดังกล่ำวตำมสถำนบันเทิงต่ำงๆ ซ่ึงจำกกำรทดสอบของ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พบ
สำรเคมีท่ีเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหลำยชนิด เช่น โพรพิลีน ไกลคอล (propylene glycol) เมนทอล (menthol) ไซ
โคลเฮกซำนอล (cyclohexanol) ไตรอะซิติน (triacetin) อนุพันธ์ของเบนซีน (benzene derivatives) ตะกั่ว 
(lead) นอกจำกนี้ยังพบโลหะหนักท่ีเป็นสำรก่อมะเร็ง ได้แก่ โครเมียม (chromium) สำรหนู (arsenic) และ
แคดเมียม (cadmium) และยังพบว่ำกำรสูบอุปกรณ์ดังกล่ำวอำจท ำให้ผู้สูบเกิดโรคต่ำงๆ หรือเป็นสำเหตุของกำร
แพร่กระจำยโรคติดต่อหลำยชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และมีโอกำส
ติดโรคร้ำยแรงในช่องปำก เน่ืองจำกพฤติกรรมกำรสูบมักจะเป็นกำรผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนกับผู้เข้ำร่วมสูบภำยใน
กลุ่ม 

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีมติค ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ท่ี 9/2558 เร่ือง ห้ำม
ขำยหรือห้ำมให้บริกำรสินค้ำ “บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ หรือตัวยำบำรำกู่ น ำ้ยำส ำหรับเติมบำรำกู่
ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ” โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 และมำตรำ 38 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีค ำสั่งและมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี ้ 
          - ห้ำมขำยสินค้ำบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ หรือตัวยำบำรำกู่ น ำ้ยำส ำหรับเติมบำรำกู่ไฟฟ้ำ
หรือบุหร่ีไฟฟ้ำ ทัง้นี ้ให้รวมถึงกำรให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงิน
หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนกำรเสนอหรือกำรชกัชวนเพื่อกำรดังกล่ำว 
          - ห้ำมให้บริกำรสินค้ำบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ หรือตัวยำบำรำกู่ น ำ้ยำส ำหรับเติมบำรำกู่
ไฟฟ้ำหรือบุหร่ีไฟฟ้ำ ทัง้นี ้ให้รวมถึงกำรรับจัดท ำกำรงำน กำรให้สิทธิใดๆ หรือกำรให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
หรือกิจกำรใด ๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น 
          ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ ส่วนผู้ท่ีผลิต
เพื่อขำย น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อขำยจะได้รับโทษเพิ่มอีก 1 เท่ำ คือ มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 
ล้ำนบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ 
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  ส่วนที่ 4 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยมำตรกำรทำงภำษี14,15 
 
4.1 พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 14 

ภำษียำสูบ จัดเป็นภำษีสรรพสำมิต (excise tax) ซ่ึงภำษีสรรพสำมิตจะจัดเก็บจำกสินค้ำและบริกำรท่ี
ฟุ่มเฟือย หรือได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจำกกิจกำรของรัฐ และภำษีสรรพสำมิตยำสูบมีลักษณะเป็นภำษีบำป (sin 
tax) คือ ภำษีท่ีจัดเก็บจำกสินค้ำหรือบริกำรท่ีเป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพหรือศีลธรรม (demerit 
goods) ผู้บริโภคสำมำรถงดเว้นกำรบริโภคสินค้ำกลุ่มนีไ้ด้ 

กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยรำคำและภำษียำสูบ ถือเป็นมำตรกำรหน่ึงท่ีใช้ในควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 
โดยกำรจัดเก็บภำษียำสูบตำมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 เป็นกำรจัดเก็บภำษีแบบระบบผสม ทัง้ใน
อัตรำตำมมูลค่ำเพื่อสะท้อนถึงควำมฟุ่มเฟือย และอัตรำตำมปริมำณ เพื่อสะท้อนถึงหลักคุณภำพ จำกเดิมท่ีจัดเก็บ
ภำษีตำมมูลค่ำหรือตำมปริมำณท่ีให้ภำระภำษีสูงกว่ำส่งผลให้รำคำขำยปลีกบุหร่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชดั  

โดยกำรเก็บภำษีบุหร่ีซิกำแรต ตำมกฎกระทรวงก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  ในช่วงท่ี 1 (วันท่ี 16 กันยำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 
30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เป็นกำรจัดเก็บภำษีตำมมูลค่ำใน 2 อัตรำท่ีแตกต่ำงกัน ระหว่ำงบุหร่ีท่ีมีรำคำขำยปลีกไม่
เกิน 60 บำทต่อซอง และเกิน 60 บำทต่อซอง เป็นเวลำ 2 ปี ในอัตรำร้อยละ 20 และ 40 ของมูลค่ำ ตำมล ำดับ 
เพื่อให้เวลำในกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมบุหร่ี หลังจำกนัน้ในช่วงท่ี 2 (ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562) จะจัดเก็บ
ภำษีตำมมูลค่ำในอัตรำเท่ำกัน ในอัตรำร้อยละ 40 ของมูลค่ำ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำกำรบริโภคบุหร่ีรำคำถูก  รวมถึง
กำรก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต ได้มีกำรขยำยฐำนภำษียำสูบให้ครอบคลุมถึงยำเส้นทุกประเภท  
4.2 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 15 

 กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีมิใช่ส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ จัดตัง้ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้ำท่ีริเร่ิม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังคม ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ โดยได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนจำกเงินภำษีสรรพสำมิตหรือ
เงินภำษีจำกบุหร่ีและสุรำร้อยละ 2 ต่อปี  
สสส. มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ ทัง้นีร้วมถึงกำรลด ละ เลิก กำรสูบบุหร่ีและกำรด่ืมสุรำ อีกทัง้ยังมี
บทบำทในกำรสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมท ำงำนร่วมกันในกำรส่งเสริม
สุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ได้สร้ำงกลุ่มพันธมิตรท่ีส ำคัญใน
กำรผลักดันให้เกิดกฎหมำยควบคุมกำรบริโภคยำสูบในหน่วยงำนภำครัฐ 

ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และภำคประชำชน ได้แก่ สถำบันสุขภำพไทย (สสท.) และมูลนิธิส่งเสริม
กำรไม่สูบบุหร่ี 
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  ส่วนที่ 5 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบด้วยมำตรกำรควบคุมทำง
สื่อโทรทัศน์6-18 
 
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
 

กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของประเภทภำพยนตร์ พ.ศ. 2552 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 และ
มำตรำ 26 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจ
พิจำรณำภำพยนตร์โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นผู้พิจำรณำ ในกรณีบุหร่ี พิจำรณำ
จำกลักษณะของกำรปรำกฏตัวใน 3 ลักษณะ คือ กำรใช้บุหร่ีหรือสำรชนิดต่ำงๆ ท่ีเป็นลักษณะเดียวกับบุหร่ี กำรท ำให้
เห็นหรือเข้ำใจหรือเป็นไปในท ำนองเดียวกันกับกำรใช้บุหร่ี และกำรแสดงให้เห็นสัญลักษณ์หรือภำพตัวแทนของกำรใช้
บุหร่ี และพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของภำพท่ีปรำกฏจำก 5 ประเด็นประกอบกัน ได้แก่ บริบทของเร่ือง ควำมถี่ 
ระยะเวลำ เป้ำหมำยของภำพบุหร่ี และตัวแสดงท่ีท ำให้ปรำกฏ(18) โดยสรุปดังตำรำงท่ี 3 

 
 ตำรำงที่ 3 กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของภำพยนตร์กับกำรแสดงผลิตภัณฑ์บุหรี่17,18 

ประเภทกลุ่มภำพยนตร์ กำรแสดงผลิตภัณฑ์บุหร่ี 

กลุ่มภำพยนตร์ในระดับทุกวัย  ไม่สำมำรถปรำกฏภำพของบุหร่ี 

กลุ่ม 13 ปีขึน้ไป สำมำรถปรำกฏภำพบุหร่ีได้ในระดับน้อย โดยจะต้องพิจำรณำจำก
บริบทของเร่ืองท่ีไม่สำมำรถเลี่ยงได้ ภำพบุหร่ีปรำกฏได้ในจ ำนวน
ควำมถี่น้อยมำก และกำรปรำกฏภำพนัน้ต้องน ำเสนอให้เห็นผลหรือโทษ
จำกกำรสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน โดยต้องไม่เป็นกำรชี้น ำ ชักจูง หรือสร้ำง
ค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุหร่ี  

กลุ่ม 15 ปีขึน้ไป สำมำรถปรำกฏภำพบุหร่ีได้ในระดับปำนกลำงโดยจะต้องพิจำรณำจำก
บริบทของเร่ืองท่ีไม่สำมำรถเลี่ยงได้ และกำรปรำกฏภำพนัน้ควรน ำเสนอ
ให้เห็นผลหรือโทษจำกกำรสูบบุหร่ีท่ีชดัเจน ไม่เป็นเนือ้หำหลักของเร่ือง 
บุคคลท่ีปรำกฏในภำพกับบุหร่ีอำจเป็นตัวเอกของเร่ืองโดยต้องไม่เป็น
กำรชีน้ ำ ชกัจูง หรือสร้ำงค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุหร่ี  

กลุ่ม 18 ปีขึน้ไป และ 
กลุ่ม 20 ปีขึน้ไป 

สำมำรถปรำกฏภำพบุหร่ี ไ ด้ ในระดับมำกแต่ต้อง ไม่ เ ป็นกำรชี้น ำ  
ชกัจูง หรือสร้ำงค่ำนิยม และทัศนคติเชิงบวกในกำรสูบบุหร่ี   
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บทท่ี 10  
                                             

 Appendix 2 
กำรประเมินควำมรุนแรงในกำรเสพติดสำรนิโคติน (Nicotine de-

pendence) และกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับผู้ที่ก ำลังเลิกสูบบุหรี่ พรอ้มทัง้

พิจำรณำเลือกแนะน ำยำให้กับผู้ป่วย 
 

Appendix 1  

กำรกระตุ้นให้อยำกเลิกบุหรี่ กำรให้ค ำแนะน ำ และกำรส่งไปยัง

สถำนบริกำร 

วรรษชล หลิมไชยกุล  

ศุภรัตน์ สนิทอินทร์ 

ภัณฑิรำ ปริญญำรักษ์  
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Appendix 1 
กำรกระตุ้นให้อยำกเลิกบุหรี่ กำรให้ค ำแนะน ำ และกำรส่งไปยังสถำนบริกำร 

 

ตัวอย่ำงที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนวทำงกำรบ ำบัดโรคติดบุหร่ี ส ำหรับผู้ท่ีประสงค์จะเลิกบุหร่ี:  

แนวทำง 5A 

 A1-Ask  ถำมประวัติกำรสูบบุหรี่: วัยรุ่นรำยนีย้ังสูบบุหร่ีอยู่ 

 A2-Advise แนะน ำให้เลิกบุหรี่โดยเด็ดขำด 

 A3-Assess ประเมินควำมรุนแรงและควำมประสงค์ในกำรเลิกบุหรี ่
 

 จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำวัยรุ่นรำยนี้เคยคิดจะเลิกบุหร่ี แต่ยังไม่เคยพยำยำมเลิกด้วยตัวเองเลยสักครัง้ เม่ือ

ประเมินควำมตัง้ใจในกำรเลิกสูบตำม Transtheoretical Model (TTM) พบว่ำอยู่ในระยะลังเล (Contemplation) 

คือ คิดจะเลิกสูบบุหร่ี แต่ยังไม่มีแผนชดัเจน อำจเน่ืองมำจำกไม่มีแรงกระตุ้น และไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของกำร

เลิกบุหร่ี ดังนัน้กำรกระตุ้นให้เลิกบุหร่ี กำรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรเลิกบุหร่ี กำรให้ค ำแนะน ำและให้ก ำลังใจ

ในกำรเลิกบุหร่ีจึงเป็นส่ิงส ำคัญเพื่อให้วัยรุ่นรำยนีอ้ยู่ในระยะพร้อม (Preparation) ท่ีจะเข้ำสู่กระบวนกำรเลิกบุหร่ี 

และลงมือ (Action) เลิกสูบบุหร่ีตำม TTM ต่อไป ซ่ึงกำรเลิกบุหร่ีนั ้นถือเป็นเ ร่ืองท้ำทำย หำกตั ้ง ใจเลิก 

ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีแน่ชัด มีแผนกำรเลิกท่ีรอบคอบ มีควำมเช่ือมั่น มีควำมมั่นใจในตนเอง ก็สำมำรถจะท ำ

เรื่องยำกและท้ำทำยได ้

  วยัรุ่นหญิง อำยุ 18 ปี สูบบุหร่ีมำเป็นเวลำ 3 ปี เน่ืองจำกเพื่อนในกลุ่มชกัชวนให้สูบบุหร่ี

เพื่อคลำยเครียด ช่วงพักกลำงวันมักจะรวมกลุ่มกันสูบบุหร่ีในห้องน ำ้ของโรงเรียน ช่วงแรกก็สูบบุหร่ี

เพรำะเพื่อนแนะน ำและรู้สึกว่ำมันช่วยคลำยเครียดได้จริง แต่เม่ือนำนเข้ำก็เสพติดกำรสูบบุหร่ี เครียด

หรือไม่เครียดก็สูบบุหร่ี ยิ่งเห็นเพื่อนสูบบุหร่ีก็ยิ่งอยำกสูบบุหร่ีมำกขึน้ เคยคิดอยำกเลิกบุหร่ี แต่พอเห็น

เพื่อนสูบบุหร่ีก็ท ำให้ตัวเองอยำกสูบอีกจึงไม่สำมำรถเลิกบุหร่ีได้ จึงมำปรึกษำท่ำน จงประเมินระยะของ

กำรเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นรำยนี ้และให้ค ำปรึกษำเพื่อกระตุ้นไปสู่กำรเลิกบุหร่ี 
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  A4-Assist ช่วยเหลือ บ ำบัดรักษำ 
กำรให้เหตุผลในกำรกระตุ้นให้เลิกบุหรี่ มีดังนี ้

กำรเลิกบุหร่ี ท ำให้ชีวิตเปลี่ยนไป  

1. ชีวิตมีพลังมำกขึน้ กำรเลิกบุหรี่ท ำให้มีแรงที่จะออกก ำลังกำย (ปอดแข็งแรง) ลดควำมเสี่ยงต่อ

โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง คุณจะมีสุขภำพดี และมีอำยุยืนยำว 

2. ภำพลักษณ์ดีขึ้น กำรเลิกสูบบุหรี่ท ำให้ผิวหนังได้รับออกซิเจนเต็มที่ ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นก่อนวัย 

ครำบสีเหลืองท่ีฟันและนิว้มือลดลง 

3. กำรเงินดีขึ้น กำรเลิกบุหรี่ (วันละ 1 ซอง) คือ กำรมีรำยได้หรือมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นทุกวัน ทุก

เดือน ตลอดปีเก็บได้มำกกว่ำ 20,000 บำท เพื่อกำรใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น 

4. หยุดท ำร้ำยคนใกล้ชิด ควันบุหรี่ท ำร้ำยคนใกล้ชิดโดยเฉพำะบุคคลในครอบครัวที่คุณรัก เช่น 

บิดำ มำรดำ ทุกคนท่ีได้รับควันบุหร่ีจะได้รับสำรพิษร้ำยแรงเหมือนเป็นผู้สูบเอง 

 

หนทำงสู่ควำมส ำเร็จในกำรเลิกบุหรี่ 

5 ขัน้ตอน ต่อไปนี ้เป็นแนวทำงช่วยให้คุณเลิกบุหร่ีได้ และมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงมำก 

ขัน้ที่ 1 เตรียมพร้อมส ำหรับวันเลิกบุหรี่ (วันเลิกบุหรี่เด็ดขำด) 

ขัน้ที่ 2 สร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำคุณท ำได้ พิชิตได้ เมื่อมัน่ใจ 

ขัน้ที่ 3 เรียนรู-้ลองท ำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเอำชนะอำกำรถอนนิโคติน 

ขัน้ที่ 4 ก ำลังใจเป็นสิ่งส ำคัญ หำก ำลังใจจำกคนใกล้ตัว 

ขัน้ที่ 5 เตรียมวิธีกำรป้องกันกำรสูบซ ้ ำ 

 

ขัน้ที่ 1  เตรียมพร้อมส ำหรับวันเลิกบุหรี่ 

เลือกวันส ำคัญของชีวิตท่ีคุณต้องกำรเลิกบุหร่ีอย่ำงแน่นอน 

เขียนวันเลิกบุหร่ีไว้ในปฏิทิน 

ไม่อนุญำตให้ใครสูบบุหร่ีในบ้ำนของคุณ/หลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มหรือพบปะกับผู้ท่ีสูบบุหร่ี 

ทบทวนว่ำอะไรคืออุปสรรคในกำรเลิกบุหร่ีของคุณ 

เม่ือคุณเร่ิมต้นเลิกบุหร่ีแล้ว ไม่แม้แต่ท่ีจะกลับไปสูบ สูด หรือ เคีย้ว บุหร่ีอีก 
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หนึ่งสัปดำห์ ก่อนวันเลิกบุหรี่ 
ทิง้ท่ีเข่ียบุหร่ีและอุปกรณ์ทุกชนิดในกำรสูบบุหร่ี 

เตรียมหำผลไม้ท่ีมีรสเปรีย้วไว้รับประทำนแทนกำรสูบบุหร่ี 

เร่ิมท ำกิจกรรมยำมว่ำง เช่น ท ำสวน ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬำ 

บอกคนในครอบครัว เพื่อนบ้ำน และเพื่อนรอบข้ำงว่ำ คุณก ำลังตัง้ใจเลิกบุหร่ี 

หนึ่งวัน ก่อนเลิกบุหรี่ 

ทิง้ท่ีเข่ียบุหร่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรสูบบุหร่ี 

หำของขบเคีย้ว และผลไม้รสเปรีย้วมำติดตัวไว้ 

 

ขัน้ที่ 2  สร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำคุณท ำได้ 

ภำวะขำดนิโคตนิ เกดิขึน้ในสัปดำห์แรกและคงอยูใ่นระยะสัน้ สำมำรถเผชิญได้หลำกหลำยวธิ ี

เคล็ดลับท่ีช่วยให้เลิกบุหร่ีได้ ได้แก่ เลือกเวลำและสถำนท่ีท่ีจะเลิกบุหร่ี แล้วทดลองเลิกบุหร่ีด้วยตนเอง ดังนี้

หลังอำหำรอย่ำงน้อย 1 มื้อในแต่ละวัน ลุกจำกโต๊ะอำหำรทันที เพื่อไปท ำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เดินเล่น แปรงฟัน 

โทรศพัท์ 

วันต่อมำ เลือกเวลำหรือสถำนท่ีอื่นเพิ่มขึน้ แล้วทดลองท ำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อกำรเลิกสูบบุหร่ีในช่วงเวลำนัน้

เม่ือทดลองท ำเป็นเวลำ 3-5 วัน จะช่วยให้เกิดควำมมัน่ใจมำกขึน้ เม่ือถึงวนัท่ีคุณก ำหนดว่ำจะเลิกบุหร่ี คุณจะคำดได้ว่ำ

จะต้องท ำอย่ำงไร จึงจะไม่แตะต้องบุหร่ีอย่ำงเด็ดขำด 

 

เพื่อให้คุณพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ีได้จริง ต้องฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น  

เบี่ยงเบนควำมสนใจจำกบุหร่ี โดยหำงำนท ำไม่ปล่อยให้ว่ำง พูดคุยกับเพื่อน ออกก ำลังกำย 

หลังตื่นนอนลุกขึน้แปรงฟันทันที อำบน ำ้ ออกไปเดินดูต้นไม้ ออกก ำลังกำย 

เม่ือเกิดควำมเครียด ให้หยุดพัก หำกิจกรรมอื่นท ำ เช่น ออกก ำลังกำย อ่ำนหนังสือ อำบน ำ้ 

ด่ืมน ำ้ให้มำก และรับประทำนผลไม้รสเปรีย้ว เคีย้วถัว่เมล็ดแห้ง อมลูกอมท่ีรสไม่หวำน 

เปลี่ยนมำท ำกิจกรรมท่ีท ำให้มือและปำกไม่ว่ำง เช่น ท ำงำนฝีมือ อมมะนำว แปรงฟัน ด่ืมน ำ้ อมลูกอม 

หลังเวลำอำหำร ให้แปรงฟัน เดินเล่น ล้ำงจำน 

สองสัปดำห์หลงัวนัเลกิบุหร่ีหยุดด่ืมเหลำ้ เบยีร์ ไม่ไปในท่ีท่ีเคยสูบบุหร่ี และไม่พบกบัผูท่ี้สูบบุหร่ี 
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ขัน้ที่ 3 เรียนรู-้ลองท ำกิจกรรมใหม่เพื่อเอำชนะอำกำรถอนนิโคติน 

อำกำรถอนนิโคติน เป็นอำกำรทำงกำยและจิตใจท่ีพบในผู้ท่ีพยำยำมเลิกบุหร่ี มักเป็นรุนแรงในช่วง 3-5 วัน

หลังกำรหยุดสูบ แต่อำกำรเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะสัน้ๆ เท่ำนัน้ เม่ือเวลำผ่ำนไป อำกำรจะดีขึ้นจนหำยไป 

อำกำรท่ีอำจพบ ได้แก่ รู้สึกอยำกบุหร่ีอย่ำงรุนแรง หงุดหงิด โกรธง่ำย เครียด เศร้ำหดหู่ ปวดมึนศีรษะ นอนไม่หลับ 

เป็นต้น 

มิีวิธีจ ำนวนมำกท่ีจะเผชิญและต่อสู้กับอำกำรถอนนิโคติน ให้เลือกวิธีแก้ไขท่ีเหมำะกับตนเอง ซ่ึงสำมำรถ

ทดลองได้หลำยวิธีพร้อมๆ กัน โดยเรียนรู้-ลองท ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 

1. ท ำกิจกรรมอย่ำงอื่นแทนเม่ือรู้สึกอยำกสูบบุหร่ี อย่ำให้มือว่ำง 

2.  อมน ำ้ไว้ในปำกสักครู่แล้วจึงกลืนอย่ำงช้ำ ๆ ด่ืมน ำ้เปล่ำมำก ๆ 

3. อมมะนำวท่ีหัน่ชิน้เล็ก ๆ ทัง้เปลือกนำน 3-5 นำที จำกนัน้เคีย้วแล้วค่อย ๆ กลืน 

4. เดินเล่น ท ำงำนบ้ำน ออกก ำลังกำยเบำ ๆ เขียนบันทึก 

5. งดกำรด่ืมชำ กำแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีคำเฟอีน 

6.  รับประทำนผักและผลไม้ให้มำก เลือกรับประทำนอำหำรไขมันน้อย แคลอรีต ำ่ 

7. ท ำสมำธิ หำยใจเข้ำออกลึก ๆ 

8. พูดคุยเพื่อระบำยควำมหงุดหงิด 

9. ขอก ำลังใจจำกผู้ใกล้ชิด 

ขัน้ที่ 4  ก ำลังใจเป็นสิ่งส ำคัญ 

เร่ิมต้น คณุตอ้งประกำศเจตนำ “เลกิบุหร่ี” ให้ผู้ใกลชิ้ดทรำบและขอให้ช่วยเป็นก ำลังใจให้ด้วย เม่ือลงมือเลิกบุหร่ี

ควรให้คนใกล้ชิดรู้วิธีช่วยเหลือคุณได้ ดังนี ้

แจ้งก ำหนด “วันเลิกบุหร่ี” ให้ทรำบ และจดไว้ในปฏิทินให้คนใกล้ชิดเห็นได้ชดัเจน 

ให้ควำมรู้คนใกล้ชิดเกี่ยวกับโรคติดบุหร่ี ขัน้ตอนวิธีกำรในกำรเลิกบุหร่ี 

บอกคนใกล้ชิดว่ำคุณจะต้องสู้กับอำกำรถอนนิโคตินในช่วง 1-2 สัปดำห์ หลัง “วันเลิกบุหร่ี” 

ขอให้คนใกล้ชิดเป็นพยำนในควำมตัง้ใจเลิกบุหร่ีและให้ก ำลังใจ 

พูดคุย ขอค ำปรึกษำในกำรเลิกบุหร่ี จำกบุคคลำกรทำงกำรแพทย์เช่น แพทย์ พยำบำลผู้ให้ค ำปรึกษำ ทันต

แพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยำ เป็นต้น 

เข้ำกลุ่ม เพื่อขอค ำแนะน ำและให้ก ำลังใจซ่ึงกันและกันกับกลุ่มท่ีต้องกำรเลิกบุหร่ีหรือโทรขอค ำปรึกษำเลิกบุหร่ี

ทำงโทรศพัท์ท่ี 1600 ฟรีทุกเครือข่ำย 

อำจจะมีกำรใช้ยำเลิกบุหร่ี ร่วมด้วย เช่น นิโคตินทดแทน โดยควรอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย์  เภสัชกร 

หรือร้ำนเภสัชอำสำพำเลิกบุหร่ี 
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ขัน้ที่ 5   เตรียมวิธีกำรป้องกันกำรสูบซ ้ ำ 

กำรเลิกบุหร่ีต้องผ่ำนเวลำส ำคัญคือ สองสัปดำห์แรกหลังวันเลิกบุหร่ี เพรำะต้องเผชิญกับควำมอยำกบุหร่ี คือ

กำรท่ีร่ำงกำยต้องต่อสู้กับอำกำรขำดนิโคติน โดยวิธีท่ีจะช่วยให้คุณผ่ำนพ้นสองสัปดำห์แรกหลังวันเลิกบุหร่ี ได้แก่ 

 หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีจะท ำให้คุณกลับไปสูบซ ้ ำได้อีก 

 หลีกเลี่ยงกำรพบปะผู้ท่ีสูบบุหร่ี งดไปสถำนท่ีท่ีมีผู้สูบบุหร่ี ยืนยันไม่สูบ ไม่รับบุหร่ี ไม่สูบซ ้ ำแม้แต่มวนเดียว 

 เขียนข้อดีของกำรเลิกบุหร่ีไว้ในท่ีคุณเห็นได้ชดัเจน 

 งดด่ืมสุรำ เพรำะสุรำจะท ำให้โอกำสในกำรเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จของคุณลดลง 

 หำเพื่อนคู่คิด ขอก ำลังใจจำกผู้เป็นท่ีรัก ระบำยควำมรู้สึกไม่สุขสบำยให้ผู้ใกล้ชิดฟัง 

 เรียนรู้วิธีกำรผ่อนคลำยควำมเครียด ควำมหงุดหงิด หรืออำรมณ์เศร้ำ ด้วยกำรออกก ำลังกำย เดินเล่น จัด

บ้ำนให้ปลอดบุหร่ี ใช้เวลำพักผ่อนกับเพื่อนท่ีไม่สูบบุหร่ี 

 ใส่ใจสุขภำพด้วยกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ ด่ืมน ำ้ รับประทำนผักและผลไม้ 

ส่ิงสุดท้ำยท่ีควรรู้ คอื ผูท่ี้เลกิบุหร่ีได้อำจจะมีโอกำสกลบัไปสูบซ ้ ำภำยใน 3 เดือนแรกของกำรเลกิบุหร่ี ถำ้เผลอกลบัไป

สูบซ ้ ำแลว้ อยำ่สิน้หวงั มันไม่ใช่ควำมผดิ คณุเร่ิมตน้ใหม่ได้เสมอ ให้ระลกึไวเ้สมอวำ่ผูท่ี้เลกิบุหร่ีได้อำจต้องพยำยำมหลำย

ครัง้กว่ำจะประสบควำมส ำเร็จ ดังนัน้จึงมี 4 วิธีท่ีต้องท ำถ้ำใจอ่อนหรือกลับไปสูบซ ้ ำ 

 ย ำ้เตือนตนเอง “ครัง้นีเ้พรำะใจอ่อนครัง้ต่อไปจะไม่มี เพรำะเรียนรู้เลือกวิธีใหม่ ต้องท ำได้แน่ๆ” 

 เร่งรัดเรียนรู้ “ค้นหำสำเหตุ ปัจจัยท่ีท ำให้ใจอ่อน เตรียมเลือกวิธีแก้ไขสถำนกำรณ์ใหม่” 

 สู้ด้วยวิธีใหม่ “อย่ำใช้วิธีเดิม เพิ่มควำมเช่ือมัน่ด้วยกำรทดลองวิธีใหม่ๆ” 

 ขอก ำลังใจผู้ใกล้ชิด “สูบซ ้ ำ-ใจอ่อน ไม่ใช่ควำมผิด ชีวิตเร่ิมต้นใหม่ได้เสมอไม่มีค ำว่ำสำยเกินไป” 

 A5-Arrange  ติดตำมอำกำร 
นัดติดตำมผลกำรเลิกบุหร่ีโดยควรมีกำรติดตำมผลครัง้แรกภำยใน 2 สัปดำห์  ส ำหรับผู้ท่ีเลิกบุหร่ีได้ควรท ำดังนี ้

แสดงควำมยินดีและช่ืนชมท่ีเลิกบุหร่ีได้ส ำเร็จ 

เน้นกำรป้องกันกำรกลับมำสูบใหม่ และควำมส ำคัญของกำรไม่คิดลองสูบบุหร่ีอีก 

ติดตำมผลของกำรเลิกบุหร่ีต่อไป 

ในรำยท่ียังเลิกไม่ได้หรือกลับมำสูบซ ้ ำควรท ำดังนี ้

สร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกบุหร่ีต่อไป 

ทบทวนสถำนกำรณ์ หำสำเหตุท่ีท ำให้กลับมำสูบซ ้ ำ พยำยำมแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้ และหำหนทำงป้องกัน 

ก ำหนดวันเลิกบุหร่ีอีกครัง้ อำจพิจำรณำตัวช่วยอื่นๆ เช่น ยำช่วยเลิกบุหร่ีหำกยังไม่เคยใช้ยำมำก่อน 
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Appendix 2 
กำรประเมินควำมรุนแรงกำรเสพติดสำรนิโคติน (Nicotine dependence) และให้ค ำปรึกษำ

ส ำหรับผู้ที่ก ำลังเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทัง้พิจำรณำเลือกแนะน ำยำให้กับผู้ป่วย 
 

ตัวอย่ำงที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 

  เร่ิมสูบบุหร่ีตัง้แต่อำยุ 18 ปี ขณะนัน้น ำ้หนัก 60 kg อยำกใส่ชุดผู้หญิงสวยๆ จึงต้องกำรท่ีจะลด

น ำ้หนัก ได้รับค ำแนะน ำจำกรุ่นพี่สำวประเภทสองด้วยกันว่ำสูบบุหร่ีแล้วจะท ำให้น ำ้หนักตัวลดลงเร็ว จึงสูบบุหร่ีตัง้แต่

นัน้เป็นต้นมำ ช่วง 2-3 เดือนแรกท่ีสูบบุหร่ีน ำ้หนักตัวลดลงเร็วมำก ไม่ค่อยอยำกอำหำร ท ำให้รู้สึกอยำกสูบบุหร่ี

เร่ือยๆ เพื่อควบคุมน ำ้หนัก  

ปัจจุบันสูบบุหร่ีวันละ 12 มวน สูบบุหร่ีมวนแรกหลังตื่นนอน 30 นำที มักสูบบุหร่ีช่วงเช้ำมำกกว่ำช่วงอื่นๆ 

ของวัน คิดว่ำบุหร่ีมวนท่ีสูบตอนเช้ำน่ำจะเลิกยำกท่ีสุด รู้สึกว่ำกำรห้ำมสูบบุหร่ีในร้ำนอำหำรหรือท่ีสำธำรณะนัน้ท ำให้

ตัวเองล ำบำก เม่ือเจ็บป่วย เช่น ไม่สบำย เป็นหวัดก็ยังสูบบุหร่ีอยู่ ยังไม่เคยป่วยถึงขัน้นอนโรงพยำบำล แต่คิดว่ำถ้ำ

นอนโรงพยำบำล 2-3 วัน คงจะไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรำ ไม่มีโรคประจ ำตัว 

  สำวประเภทสองรำยหน่ึง อำยุ 22 ปี สูบบุหร่ีมำเป็นเวลำ 4 ปี น ำ้หนัก 48 kg ส่วนสูง 

172 cm รู้สึกไม่ค่อยมีแรง ป่วยบ่อย เหน่ือยง่ำย หน้ำตำไม่ค่อยสดใส คนใกล้ตัวทักว่ำโทรมมำก ท ำให้รู้สึก

ไม่ค่อยมัน่ใจ เม่ือทรำบว่ำท่ำนเรียนสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพจึงมำปรึกษำ ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นรุ่นน้องท่ีสนิท

กับสำวประเภทสองรำยนี ้จงประเมินควำมรุนแรงของโรค ภำวะติดนิโคติน (Nicotine dependence) และ

ให้ค ำปรึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังเลิกสูบบุหร่ี พร้อมทัง้พิจำรณำเลือกแนะน ำยำให้กับผู้ป่วย 
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แนวทำงกำรเลิกบุหรี่ 

 ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับกำรบ ำบัดโรคเสพยำสูบในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (ส ำหรับบุคลำกรทำง

กำรแพทย์และสำธำรณสุข) ได้กำรแนะน ำกำรเลิกบุหร่ี โดยใช้มำตรกำร 5A ในกำรค้นหำผู้เสพยำสูบและด ำเนินกำร

บ ำบัดให้บุคคลเหล่ำนัน้สำมำรถเลิกเสพได้ส ำเร็จ ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 A1 - Ask    ถำมประวัติกำรสูบบุหรี่ : สำวประเภทสองรำยนี ้ยังสูบบุหร่ีอยู่ 
 A2 - Advise  แนะน ำให้เลิกบุหรี่โดยเด็ดขำด 
 A3 - Assess  ประเมินควำมรุนแรงและควำมประสงค์ในกำรเลิก 
    บุหรี ่

กลับไปสูบซ ้ ำ 

สบู 

อยู่ 

ต้อง 

กำร

เลิก 

ไม่สูบเลย 
เคยสูบแต่เลิก 

ต้องกำรเลิก 
เลิกได ้

ไม่อยำกเลิก 

แผนภูมิ แสดงแนวทำงกำรบ ำบัดโรคเสพยำสูบ  
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 ประเมินควำมตัง้ใจในกำรเลิกบุหร่ีโดยใช้ Transtheoretical Model (TTM)  
 

 

 

 

 

เ ม่ือประ เ มินควำมตั ้ง ใจ ในกำร เลิก บุห ร่ีของสำวประ เภทสองรำยนี้ พบว่ำอยู่ ใน ขั้นลั ง เล 
(Contemplation) คือ คิดจะเลิกบุหร่ีเน่ืองจำกมีปัญหำสุขภำพ รู้สึกไม่ค่อยมีแรง ป่วยบ่อย เหน่ือยง่ำย โทรม 
แต่ยังไม่มีแผนชดัเจน ดังนัน้สำวประเภทสองรำยนี้ควรได้รับกำรกระตุ้นให้เลิกบุหร่ีเพื่อให้อยู่ในขัน้พร้อม 
(Preparation) ท่ีจะเลิกบุหร่ี และลงมือ (Action) เลิกบุหร่ีต่อไป 

 ประเมินควำมรุนแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินโดยใช้ Heaviness of Smoking Index (HSI) หรือ Fagerstrom 
Test for Nicotine Dependence (FTND) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อประเมินควำมรุนแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินตำม HSI พบว่ำ 

 สูบบุหร่ีมวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้ำภำยใน 30 นำทีหลังตื่น (2 คะแนน)  

 สูบบุหร่ีวันละ 12 มวน (1 คะแนน)  

คะแนนรวมเท่ำกับ 3 คะแนนจัดเป็น ติดนิโคตินปำนกลำง 

ระยะ รำยละเอียด  

ไม่สนใจ (Precontemplation) ไม่สนใจจะเลิกบุหร่ี/ยำสูบใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ 

ลังเล (Contemplation) คิดจะเลิกสูบบุหร่ี/ยำสูบ แตย่ังไม่มแีผนชดัเจน 

พร้อม(Preparation) ก ำลังวำงแผนจะเลิกบุหร่ี/ยำสูบ ภำยใน 1 เดือนข้ำงหน้ำ 

หรือก ำลังเริม่เข้ำสู่กระบวนกำรเลิกบุหร่ี 

ลงมือ (Action) เลิกสูบบุหร่ี/ยำสูบ มำได้ไม่เกิน 6 เดือน 

คงสภำพ (Maintenance) เลิกสูบบุหร่ี/ยำสูบ มำแลว้นำนกว่ำ 6 เดือน 

ค ำถำมที่ใช้ 

Heaviness of Smoking Index (HSI)  

คะแนน 

ท่ำนสูบบุหรี่/ยำสูบ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้ำนำนแค่ไหน?   

ภำยใน 5นำทีหลังตื่น 3 

6-30 นำทีหลังตื่น 2 

>30 นำทีหลังตื่น 1 

ปกติท่ำนสูบบุหรี่/ยำสูบ วันละกี่มวน?   

มำกกว่ำ 30 มวนต่อวัน 3 

21-30 มวนต่อวัน 2 

11-20 มวนต่อวัน 1 

กำรแปลผล 

5-6 คะแนน = ติดนิโคติน 

3-4 คะแนน = ติดนิโคตินปำนกลำง 

0-2 คะแนน = ติดนิโคตินเล็กน้อย 
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 แบบทดสอบกำรติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟำเกอร์สตอมเพื่อวัดระดับกำรติดสำรนิโคติน) 

(Fagerstrom Test for Nicotine Dependence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 
คะแนนของคุณเท่ากบั      0-3 คะแนน      แสดงว่าเป็นผูไ้ม่ตดินิโคตนิ 

คะแนนของคุณเท่ากบั      4-5 คะแนน      แสดงว่าเป็นผูต้ดินิโคตนิระดบัปานกลาง 

คะแนนของคุณเท่ากบั      6-7 คะแนน      แสดงว่าเป็นผูต้ดินิโคตนิระดบัปานกลางและมแีนวโน้มอย่างมากในการพฒันาไปเป็นการตดิ

นิโคตนิระดบัสงู 

คะแนนของคุณเท่ากบั      8-9 คะแนน      แสดงว่าเป็นผูต้ดินิโคตนิระดบัสงูมาก 

คะแนนของคุณเท่ากบั      10 คะแนน       แสดงว่าเป็นผูต้ดินิโคตนิระดบัทีส่งูสดุ 

ค ำถำม ค ำตอบ ระดับคะแนน คะแนนที่ประเมินได ้

1. หลงัตื่นนอนเชา้คุณสบูบุหรีม่วนแรกเมือ่ไหร่ ภายใน 5 นาทหีลงัตื่นนอน 3   

6-30 นาท ีหลงัตื่นนอน 2   

31-60 นาท ีหลงัตื่นนอน 1   

มากกว่า 60 นาท ีหลงัตื่นนอน 0   

2. คุณรูส้กึล าบากหรอืยุ่งยากไหมทีต่อ้งอยู่ในเขต “ปลอดบุหรี”่ 

เช่นโรงภาพยนตร ์รถโดยสาร 

รูส้กึล าบาก 1   

ไมรู่ส้กึล าบาก 0   

มวนแรกตอนเชา้  1  3. บุหรีม่วนใดทีคุ่ณไมอ่ยากเลกิมากทีสุ่ด 

มวนอื่นๆ 0  

4. คุณสบูบุหรีว่นัละกีม่วน มากกว่า 31 มวน 3   

21-30 มวน 2   

11-20 มวน 1   

10 หรอืน้อยกว่า 0   

5. คุณสบูบุหรีจ่ดัในชัว่โมงแรกหลงัตืน่นอน (สบูมากกว่าใน

ช่วงเวลาอื่นของวนั) 

ใช่ 1   

ไมใ่ช่ 0   

6. คุณยงัตอ้งสบูบุหรีแ่มจ้ะเจบ็ป่วยนอนพกัตลอดใน

โรงพยาบาล 

ใช่ 1   

ไมใ่ช่ 0   

รวมคะแนน 10   
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เม่ือประเมินควำมรุนแรงในกำรเสพติดสำรนิโคตินตำม FTND  พบว่ำ 

 สูบบุหร่ีวันละ 12 มวน (1 คะแนน)  

 หลังตื่นนอนตอนเช้ำสูบบุหร่ีมวนแรกภำยใน 30 นำทีหลังตื่นนอน (2 คะแนน)  

 มักสูบบุหร่ีช่วงเช้ำมำกกว่ำช่วงอื่นๆของวัน (1 คะแนน) 

 บุหร่ีท่ีไม่อยำกเลิกมำกท่ีสุดคือมวนแรกตอนเช้ำ (1 คะแนน) 

 รู้สึกว่ำกำรห้ำมสูบบุหร่ีในร้ำนอำหำรหรือท่ีสำธำรณะนัน้ท ำให้ตัวเองล ำบำก (1 คะแนน) 

 เม่ือเจ็บป่วย เช่น ไม่สบำย/เป็นหวัดก็ยังสูบบุหร่ีอยู่ ยังไม่เคยป่วยถึงขัน้นอนโรงพยำบำล แต่คิดว่ำถ้ำ 

 นอนโรงพยำบำล 2-3 วันคงจะไม่สูบบุหร่ี (0 คะแนน) 

คะแนนรวมเท่ำกับ 6 คะแนน จัดเป็นติดนิโคตินปำนกลำง เช่นเดียวกับ HSI และมีแนวโน้มอย่ำงมำกใน

กำรพัฒนำไปเป็นกำรติดนิโคตินในระดับสูง ซ่ึงกำรแปลผลคะแนนของ FTND จะช่วยประเมินกำรเลือกกำรรักษำ

ให้เหมำะสมกับสำวประเภทสองรำยนีไ้ด้ ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง 
2 

สำวประเภทสองรำยนี้ควรเลิกบุหร่ีทันทีโดยกำรใช้พฤติกรรมบ ำบัดร่วมกับกำรเลือกใช้นิโคตินทดแทน 

ได้แก่ ชนิดแผ่นแปะ ชนิดหมำกฝรั่ง หรือสำมำรถใช้นิโคตินทดแทนสองชนิดร่วมกันในกำรบ ำบัดได้ หำก

ล้มเหลวควรท่ีจะไปพบแพทย์เพื่อรับค ำปรึกษำเพื่อกำรเลิกบุหร่ี  

คะแนน กำรแปลผล 
1 - 2 เป็นคนไข้ที่ติดนิโคตินในระดับต ำ่ 

ยังไม่จ ำเป็นต้องใช้นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy; NRT) แต่แนะน ำให้สังเกตอำกำรถอน

นิโคตินท่ีอำจเกิดขึน้ 

3 - 4 เป็นคนไข้ที่ติดนิโคตินในระดับต ำ่ ถึง ปำนกลำง 

แนะน ำให้ใช้นิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะ แบบสูด แบบอม หรือแบบหมำกฝรัง่ 

5 - 7 เป็นคนไข้ที่ติดนิโคตินในระดับปำนกลำง 

แนะน ำให้ใช้นิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะ แบบสูด แบบอม หรือแบบหมำกฝรัง่ และแนะน ำให้ใช้กำรรักษำร่วมกัน

ของนิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะกับแบบอม และแผ่นแปะร่วมกับแบบหมำกฝรัง่ 

8 - 8 ขึน้ไป เป็นคนไข้ที่ติดนิโคตินในระดับสูง 

แนะน ำให้ใช้นิโคตินทดแทนชนิด แผ่นแปะ แบบสูด แบบอม และ/หรือแบบหมำกฝรั่ง และแนะน ำให้ใช้กำรรักษำ

ร่วมกันของนิโคตินทดแทนชนิดแผ่นแปะกับแบบอม และแผ่นแปะร่วมกับแบบหมำกฝรัง่ 
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  A4 - Assist  ช่วยเหลือ บ ำบัดรักษำ 
      กำรบ ำบัดโรคติดยำสูบ ควรยึดหลักกำรเบือ้งต้น ดังนี ้

1. เปิดโอกำสให้ผูเ้ลกิบุหร่ีได้ร่วมวำงแผนกำรเลกิบุหร่ีร่วมกนั เพือ่ให้กำรบ ำบดัเกดิประสิทธภิำพสูงสุด 

2. แผนกำรบ ำบัดควรมีเป้ำหมำยกำรเลิกบุหร่ีท่ีชดัเจน รวมทัง้ก ำหนดวันและล ำดับขัน้ในกำรลดและเลิกบุหร่ี 

3. แผนกำรบ ำบัดท่ีร่วมกับผู้เลิกบุหร่ีท่ีจัดท ำขึน้ต้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่กระทบต่อผลกำรบ ำบัด 

แนวทำงกำรบ ำบัดควรเน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral modification) ได้แก่ กำรฝึกฝนพัฒนำ

ตนให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีอำจสุ่มเส่ียงต่อกำรกลับไปเสพยำสูบซ ้ ำอีก สอนให้ผู้เลิกบุหร่ีหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น 

(trigger) และรู้จักเบี่ยงเบนควำมคิด เม่ือเกิดอำกำรหรือคิดอยำกเสพอีก อำจแนะน ำเทคนิค 

ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้อยำกสบู แนวทำงแก้ไข 

อำกำรถอนนิโคติน เช่น หงุดหงิด โกรธ

ง่ำย เวียนศีรษะ ไม่มีสมำธ ิใจสัน่ 

ใช้ยำช่วยเลกิยำสูบ ออกก ำลงักำยสม ำ่เสมอ ผลไม้รสเปรีย้ว 

ควำมเครียด จำกชีวิตประจ ำวัน รู้จักปล่อยวำง ฝึกจิต ไม่จริงจังกับชีวิตจนเกินไป ฝึกมองปัญหำต่ำงๆ ในเชิงบวก 

ควำมเครียด จำกกำรท ำงำน ท ำหน้ำท่ีของตนให้ดีท่ีสุด หำกยังถูกต ำหนิก็ให้รับฟังแล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข มอง

สิง่ต่ำงๆ รวมทัง้ค ำต ำหนิในเชิงบวก 

คนใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อนเสพยำสูบ หลีกหนีชัว่ครำวให้ไกลจำกกลุม่ผู้เสพยำสูบ โดยเฉพำะใน 2-3 สัปดำหแ์รก รู้จัก

ปฏิเสธในสิง่ท่ีไม่ดีแก่ตน 

พฤติกรรมควำมเคยชินและสถำนท่ีท่ีเคย

เสพเป็นประจ ำ เช่น ท่ีโต๊ะอำหำร หลัง

อำหำรแต่ละมือ้ ในห้องน ำ้ เป็นต้น 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกเดมิ สร้ำงพฤติกรรมใหม่ท่ีไม่สุ่มเสี่ยง เช่น หลีกเลีย่ง

กำรนัง่ท่ีโต๊ะอำหำรนำนๆ จัดห้องท ำงำนหรือห้องนอนให้ดูแปลกตำจำกเดิม ย้ำย

เฟอร์นิเจอร์ไปตำมมุมใหม่ๆ ติดโปสเตอร์เตือนสติไว้ตำมพืน้ท่ีสุ่มเสี่ยง 

อุปกรณ์กำรเสพ เช่น ท่ีเข่ียบุหร่ี ไฟแชค็ ก ำจัดอุปกรณ์ทัง้หมดในกำรเสพยำสูบโดยไม่ต้องเสียดำย จ ำไว้ว่ำอุปกรณ์เหล่ำนี้

เป็นเคร่ืองคร่ำชีวิตตนเองทัง้สิน้ 

กำรเท่ียวกลำงคืน เลิกพฤติกรรมนี ้อย่ำงน้อยชัว่ครำว 1-2 เดือน หำกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสร้ำงสรรค์มำ

ทดแทน เช่น กำรออกก ำลังกำย ไปฟิตเนส เต้นแอโรบิค ฝึกนัง่สมำธิ ปลูกต้นไม้ 

ชมภำพยนต์ ท ำกิจกรรมเพ่ือชุมชน เป็นต้น 

กำรดื่มสุรำ เลิกพฤติกรรมนี ้กล้ำปฏิเสธ ใช้กำรทดแทนด้วยกิจกรรมสร้ำงสรรค์อื่นๆ เช่น 

กำรออกก ำลังกำย ไปฟิตเนส เต้นแอโรบิค ฝึกนัง่สมำธิ ปลูกต้นไม้ ชมภำพยนต์  

ท ำกิจกรรมเพ่ือชุมชน เป็นต้น หรืออำจทดแทนสุรำด้วยเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีส่วนผสม

ของแอลกอฮอล์ เช่น โคล่ำ โซดำ 
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ประเภทของยำช่วยเลิกบุหรี่ 

ยำท่ีได้ขึน้ทะเบียนต ำรับยำในประเทศไทย แบ่งได้ 2 กลุ่ม  

 ยำช่วยเลิกบุหรี่ท่ีมีนิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy, NRT) ได้แก่ 

 หมำกฝรัง่นิโคติน เป็น rapid-acting NRT ออกฤทธิ์ได้เร็ว แต่ระยะเวลำในกำรออกฤทธิ์สัน้ 

 แผน่แปะนิโคตนิ เป็น sustained-release NRT ออกฤทธิไ์ด้นำน 24 ชัว่โมง แต่ onset ช้ำ 

 ขนำด NRT ท่ีเหมำะสม เป็นกำรให้เพื่อทดแทนนิโคตินเดิมท่ีได้รับจำกบุหร่ี ให้ค ำนวณจำกปริมำณนิโคตินท่ีได้รับ

จำกบุหร่ี โดยกำรสูบบุหร่ี 1 มวน จะได้รับนิโคติน 1-2 มิลลิกรัม แต่ต้องระวังกำรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ยำช่วยเลิกบุหรี่ท่ีไม่มีนิโคติน (Non-nicotine medication) ได้แก่ Bupropion, Varenicline  และNortriptyline  

 หำกผู้เลิกบุหร่ีต้องกำรใช้ยำช่วยเลิกบุหร่ีสำมำรถแนะน ำให้ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรได้ ผู้เลิกบุหร่ียังสำมำรถใช้

ยำเสริม เช่น สมุนไพรหญ้ำดอกขำวในรูปแบบชำชงและเม็ดอม น ำ้ยำบ้วนปำกซ่ึงมีส่วนประกอบของ 0.5% sodium 

nitrate แม้ว่ำจะยังไม่มีรำยงำนกำรวิจัยทำงคลินิกท่ีเพียงพอด้ำนประสิทธิภำพ แต่ก็ไม่พบรำยงำนอันตรำยจำกกำรใช้  

 A5 - Arrange  ติดตำมผลกำรเลิกบุหรี่ 
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