การเลิกสูบบุหรี่ ( smoking cessation )
ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคที่ปองกันไดซึ่งอาจทําใหสมรรถภาพการทํางานของรางกายเสื่อมลงและ
เสียชีวิตกอนวัยอันสมควร บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ ( coronary artery disease ),
โรคหลอดเลือดสมองตีบ ( stroke ),และโรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย ( peripheral artery disease )1-3การสูบบุหรี่
ยังเปนสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งปอด พบวา 90% ของโรคมะเร็งปอดในผูชายและ 79% ของโรคมะเร็งในผูหญิง
เปนผลมาจากการสูบบุหรี่4จากการศึกษาผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี ดวยปญหามีกอนในปอด
ระหวางป พ.ศ. 2529-2534 พบวา 57.4% ของคนไขที่มีกอนในปอดและสูบบุหรี่เปนมะเร็งปอด5 ในแตละปจะมีวัยรุน
เริ่มทดลองสูบบุหรี่ เมื่อพวกเขาเหลานั้นเริ่มติดบุหรี่แลวการเลิกสูบบุหรี่จะทําไดยากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะสารนิโคตินใน
บุหรี่ซึ่งเปนสารเสพติดนั่นเอง
ในการกําหนดวาสารใดจะเปนสารเสพติดนั้นขึ้นกับวา 1) มีการใชสารนั้นประจํา (compulsive use)
2) มีฤทธิ์กระตุนประสาท ( psychoactive effects ) 3) มีผลตอพฤติกรรม ( drug-reinforced behavior) ซึ่งนิโคติน
เปนสารที่มีคุณสมบัติดังกลาวครบถวน คือนิโคตินจะไปกระตุนใหอยากสูบบุหรี่ หลังจากสูบบุหรี่แลวจะรูสึกสบาย
และมีผลตอพฤติกรรมที่ตองสูบบุหรี่เปนประจํา19

สารประกอบในควันบุหรี่ ( Constituents of tobacco smoke )
ควั น บุ ห รี่ จ ะมี ส ารประกอบต า งๆมากกว า 4000 ชนิ ด 4,6 สารประกอบเหล า นี้ บ างชนิ ด มี คุ ณ สมบั ติ
phamacologically active, antigenic, cytotoxic, mutagenic, และ carcinogenic ซึ่งทําใหสามารถอธิบายถึง
ผลรายของการสูบบุหรี่ตอการเกิดโรคปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตลอดจนมะเร็งชนิดตางๆได ( ตารางที่ 1 ) พบวา
มีสารมากกวา 50 ชนิดในควันบุหรี่ที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งในสัตวและในคน7 การสูบบุหรี่เพียง 1 ซองตอวัน ผูสูบจะตอง
สูบมากกวา 70,000 ครั้งตอป ทําใหเนื้อเยื่อในชองปาก, จมูก, ชองคอ และหลอดลมสัมผัสกับควันบุหรี่ ซึ่งสารบางตัว
จะมีผลโดยตรงตอเนื้อเยื่อ ขณะที่สารบางตัวจะถูกดูดซึมผานกระแสเลือด, น้ําลายและโดยการกลืน การตอบสนอง
ของเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆตอควันบุหรี่ในการเกิดโรคตางๆนั้นคอนขางซับซอน พบวาเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับควันบุหรี่
โดยตรงจะมีโอกาสเปนมะเร็งมากกวา เชน เนื้อเยื่อของหลอดลม สําหรับอวัยวะอื่นๆที่ไมสัมผัสควันบุหรี่จะมีโอกาส
เปนมะเร็งจากสารในควันบุหรี่ที่ถูกดูดซึมผานกระแสเลือด19

รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 3 (RAID511)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางที่ 1. สารประกอบที่เปนสาเหตุของโรคมะเร็งในบุหรี่และควันบุหรี่
( Tumorigenic substances in tobacco and tobacco smoke )
Polyaromatic hydrocarbons
Aromatic amines
Benz ( a ) anthracene
2-Toluidine
Benzo ( b ) fluoranthene
2-Naphthylamine
Benzo ( k ) fluoroanthene
4-Aminobiphenyl
Chrysene
Dibenz ( a,h ) anthracene
Aldehydes
Dibenz ( a,I ) pyrene
Formaldehyde
Indeno ( 1,2,3,d ) pyrene
Acetaldehyde
5-Methylchrysene
Crotonaldehyde
Other organic compounds
Aza-arenes
Benzene
Quinoline
Acrylonitrile
Dibenz ( a,h ) acridine
1,1-Dimethylhydrazine
Dibenz ( a,j) acridine
2-Nitropropane
7H-Dibenzo ( c,g ) carbazole
Ethylcarbamate
N-Nitrosamines
Vinyl chloride
N-Nitrosodimethylamine
Inorganic compounds
N-Nitrosoethylmethylamine
Hydrazine
N-Nitrosopyrrolidine
Arsenic
N-Nitrosodiethanolamine
Nickel
’
Chromium
N -Nitrosonornicotine
N-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
Cadmium
Lead
N’-Nnitrosoanabasine
N-Nitrosomorpholine
Polonium-210
จาก US Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Smoking: 25 Years of Progress. A
Report of the Surgeon General. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for
Disease Control, Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. DHHS
Publication No (CDC) 89-8411, 1989.

นอกจากนี้ในควันบุหรี่ยังมีกาซคารบอนมอนอกไซดประมาณ 2-6 % ผูสูบบุหรี่ที่สูดควันบุหรี่ที่มีความ
เขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดจนถึง 400 parts per million (ppm) จะทําใหระดับ carboxyhemoglobin
( COHb ) ในเลือดเพิ่มขึ้น ผูสูบบุหรี่จะมีระดับ COHb ระหวาง 2-15 % ในขณะที่ผูไมสูบบุหรี่จะมีระดับCOHb
ประมาณ 1% พบวาคาเฉลี่ยของระดับ COHb ในผูสูบบุหรี่ปานกลางจะประมาณ 5% ซึ่งการที่มีระดับ COHb สูง

เล็กนอยเปนเวลานานๆจากการสูบบุหรี่นั้นเปนสาเหตุสําคัญของภาวะเลือดขนเล็กนอย (mild polycythemia) แตใน
ประเทศไทยเคยมีผูศึกษาระดับ COHb ในคนขับรถเมลที่กรุงเทพ พบวาระดับ COHb ในผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่ไม
แตกตางกัน
คนที่สูบบุหรี่จนติดแลวจะสูบบุหรี่ในจํานวนมากพอที่จะทําใหรางกายไดรับปริมาณสารนิโคตินพอเพียง
ในแตละวัน เพื่อใหรางกายรูสึกตื่นตัว มีความรูสึกสบายและเพื่อหลีกเลี่ยงอาการอยากบุหรี่เนื่องจากขาดนิโคติน
(nicotine withdrawal syndrome) โดยที่นิโคตินจะถูกดูดซึมผานกระแสเลือดไปยังสมองและมีปริมาณความเขมขน
สูงสุดหลังจากสูบบุหรี่แลวภายใน 1 นาที2
สําหรั บอาการขาดนิโคติ นนั้นพบไดในผูติดบุห รี่แ ละพยายามที่จะเลิกสูบบุห รี่ป ระมาณ 50 เปอรเซ็น ต 9
การวินิจฉัยอาการขาดนิโคตินตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSMIV)จากตารางที่ 2. มีดังนี8้
ตารางที่ 2. การวินิจฉัย อาการขาดนิโคติน
1. มีการใชสารนิโคตินเปนประจําทุกวันติดตอกันอยางนอย 2-3 สัปดาห
2. การหยุดใชสารนิโคตินทันทีทันใดหรือการคอยๆลดปริมาณการใชสารนิโคตินแลวมีอาการดังตอไปนี้
อยางนอย 4 อาการแสดงคือ
– อารมณซึมเศรา หดหู
– นอนไมหลับ
– หงุดหงิดงาย ขี้โมโห
– ขี้กังวล
– สมาธิไมดี
– กระสับกระสาย
– ชีพจรเตนชาลง
– อยากทานอาหารมากขึ้น หรือ น้ําหนักตัวเพิ่ม
3.อาการแสดงในขอ 2. มีผลทําใหความสามารถในดานตางๆลดลง เชน อาชีพที่ทําอยูประจํา การเขาสังคม
4.อาการแสดงในขอ 2. ไมไดเกิดจากโรคทางกายและโรคทางจิตประสาทอื่น
จาก The Diagnostic and Statistical Manual of Disorders, 4th ed. Washington, DC, American Psychiatric Assosiation,1994.

อาการและอาการแสดงของการขาดนิโคตินสามารถเกิดขึ้นไดภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากหยุดสูบบุหรี่
แตโดยทั่วไปแลวอาการขาดนิโคตินจะเริ่มเกิดขึ้นระหวาง 24 –48 ชั่วโมงหลังจากเลิกสูบบุหรี่และจะคงอยูตอไป
2-3 วันจนถึง 4 สัปดาห โดยที่อาการอยากสูบบุหรี่และอยากทานอาหารอาจมีอยูอีกหลายเดือน9 พบวาจังหวะ
การเตนหัวใจ ลดลงเฉลี่ยประมาณ 8 ครั้งตอนาทีและน้ําหนักตัวเพิ่มประมาณ 2-3 กิโลกรัม9 ผูหญิงที่เลิกสูบบุหรี่
จะมีโอกาสน้ําหนักตัวเพิ่มมากกวาผูชายที่เลิกสูบบุหรี่ ( 3.8 กิโลกรัม vs 2.8 กิโลกรัม ) และในการศึกษานี้ยังพบวา
ผูชายและผูหญิงเปนสวนนอย ( 9.8 % และ 13.4 % ) มีน้ําหนักเพิ่มเกิน 13 กิโลกรัม10 สําหรับผูติดบุหรี่เปนจํานวนมากนั้น
การเกิดอาการขาดนิโคตินเปนปญหาที่สําคัญซึ่งทําใหการเลิกสูบบุหรี่เปนไปไดยาก การใชยาเพื่อรักษาอาการขาด
นิโคตินจึงมีประโยชนในการชวยใหผูติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดงายขึ้น

ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ.254242
จากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาจากจํานวนประชากรวัยสูบบุหรี่(อายุ11ปขึ้นไป)ประมาณ
49,905,600 คน มีจํานวนผูสูบบุหรี่เปนประจํา 10,230,600 คน คิดเปนรอยละ 20.5 เปนเพศชาย 9,638,300 คน
( 94.2 %) เปนเพศหญิง 592,300 คน (5.8%) จํานวนผูสูบบุหรี่นานๆครั้งประมาณ 1,761,100 คน อายุเฉลี่ยที่เริ่ม
ติดบุหรี่ เทากับ 18.2 ป อายุเฉลี่ยเมื่อเลิกสูบ เทากับ 41.4 ป จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน เทากับ 12.3 มวน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของป พ.ศ.2539 พบวาจํานวนผูสูบบุหรี่เปนประจําลดลงประมาณ 1 ลานคน แสดงวา
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในประเทศไทยไดผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ
นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ (อายุนอยกวา 18 ป) ลดลงจาก 186,300 คน ในป พ.ศ.2539
เปน 142,500 คน ในป พ.ศ.2542 และจํา นวนเยาวชนที่สูบ บุห รี่ (อายุ 18-24 ป) ลดลงจาก 1,801,000 คน
ในป พ.ศ.2539 เปน 1,284,000 คน ในป พ.ศ.2542 ซึ่งนับวาเปนผลสําเร็จในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ที่จะตองเนน
ในวัยนี้เพื่อปองกันไมใหเยาวชนของชาติเปนผูสูบบุหรี่จนติดตอไปในอนาคต

ผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่
มีการศึ ก ษาวิจั ย มากมายที่แ สดงใหเ ห็น ถึง ความสั มพัน ธร ะหว า งการสูบ บุห รี่กับ การเกิ ด โรคตา งๆ เช น
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด , โรคมะเร็ง , โรคถุงลมปอดโปงพองเปนตน ผูสูบบุหรี่แตละรายจะมีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระยะเวลาที่สูบ, ปริมาณที่สูบ, ลักษณะทางพันธุกรรม, การมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ
รวมดวยเหลานี้เปนตน
ผลตอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจไดหลาย
วิธีเชนการชวยใหเกิดหลอดเลือดแข็งตัว(atherosclerosis), การกระตุนใหเกิดภาวะcoronary thrombosis , coronary
artery spasmและ cardiac arrhythmias ตลอดจนลดความสามารถในการถายเทออกซิเจนของเลือด3
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ3,11 ไดมีการประมาณ
วาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการตายในผูปวยจากโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณ17-30%12 ซึ่งโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผูสูบบุหรี่นั้นขึ้นกับปริมาณบุหรี่ที่สูบ11, และการสูบบุหรี่เพียงวันละ 1-4มวนเปนประจํา
พบวาสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได13 ผูหญิงที่สูบบุหรี่เหมือนผูชายจะมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเชนกัน3,14 และถามีการใชยาคุมกําเนิดรวมดวยแลวโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มเปน 10 เทา สําหรับ
ผูที่สูบบุหรี่โดยที่มีปจจัยเสี่ยงอื่นๆในการเกิดโรคนี้เชน โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเลือดสูง พบวาจะมีโอกาส
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคมากขึ้น3,14 นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังมีผลทําใหประสิทธิภาพของยาที่ใชรักษาโรคหลอดเลือด
หัวใจลดลงเชน propanolol จะมีระดับยาในเลือดลดลงในผูสูบบุหรี่เปนตน16
การเลิกสูบบุหรี่จะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและลดอัตราตายในผูปวยที่มีอาการของ
โรคหลอดเลือดหัวใจได จากการศึกษาผูปวยใน Framingham Heart Study พบวาผูปวยที่เลิกสูบบุหรี่กอนอายุ 65 ป
จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ไดประมาณ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ยังคงสูบบุหรี่15 การเลิกสูบบุหรี่
ยังชวยลดการเกิด restenosis ของหลอดเลือดหัวใจหลังการทํา percutaneous transluminal coronary angioplasty ได17
และชวยลดการเปนซ้ําของโรคนี้ในผูปวยที่ไดรับการผาตัด saphenous vein bypass grafts ได18

ผลตอโรคมะเร็ง การสูบบุหรี่เปนสาเหตุที่สําคัญของโรคมะเร็งในปอด พบวา 90% ของมะเร็งปอดในผูชาย
และ 79% ของมะเร็งปอดในผูหญิงเปนผลมาจากการสูบบุหรี่4 สําหรับโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนั้นขึ้นกับ
ปริมาณการสูบบุหรี่ ผูชายที่สูบบุหรี่เพียงวันละ 1 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกวาผูที่ไมสูบ
บุหรี่ 10 เทา สําหรับผูชายที่สูบบุหรี่วันละ 2 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่มากกวา
25 เทา19 นอกจากนี้ยังพบวาผูชายที่สูบบุหรี่จะเปนมะเร็งปอดชนิด squamous cell carcinomas มากขึ้น สวนผูหญิง
ที่สูบบุหรี่จะเปนมะเร็งปอดชนิด small cell carcinomas เพิ่มมากขึ้น20,21 การเลิกสูบบุหรี่จะลดโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็งในปอด มีการศึกษาพบวาผูที่เลิกสูบบุหรี่จะลดโอกาสเสี่ยงได 20-90% เมื่อเทียบกับผูที่ยังคงสูบบุหรี่
แตยังคงมีโอกาสเสี่ยงมากกวาผูที่ไมเคยสูบบุหรี่เลย10-80%22
การสูบบุหรี่ยังเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคมะเร็งกลองเสียง(larynx), ชองปากและหลอดอาหาร
(esophagus) พบวาประมาณ 82% ของโรคมะเร็งกลองเสียงเปนผลมาจากการสูบบุหรี่4 ผูชายที่สูบบุหรี่จะมีโอกาส
เสี่ยงประมาณ10 เทาและผูหญิงจะมีโอกาสเสี่ยง 8 เทาในการเกิดโรคมะเร็งกลองเสียงเมื่อเทียบกับผูที่ไมสูบบุหรี่4
สําหรับมะเร็งในชองปากนั้นพบวาประมาณ 92% ของผูชายที่เปนมะเร็งในชองปากและ 61% ของผูหญิงที่เปนมะเร็ง
มีการศึกษาพบวาผูชายที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งในชองปากได
ในชองปากเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่4
มากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ถึง27เทาและผูหญิงที่สูบบุหรี่จะมากกวา 6 เทา4 หลังจากเลิกสูบบุหรี่แลว 3-5 ป โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้จะลดลง50%และหลังจากเลิกสูบบุหรี่แลว15ปพบวาโอกาสเสี่ยงจะสูงกวาผูที่ไมเคยสูบ
บุหรี่เพียงเล็กนอย4 ในกรณีของการเกิดมะเร็งที่หลอดอาหารนั้นพบวาผูสูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคไดมากกวาผูที่ไม
สูบบุหรี่ประมาณ 8-10 เทา4 และถามีการดื่มแอลกอฮอลรวมดวยโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น23,24 หลังจากที่เลิกสูบบุหรี่แลว
โอกาสเสี่ยงจะลดลงอยางรวดเร็วและเมื่อเลิกไดนาน15ป พบวาโอกาสเสี่ยงจะเทากับผูที่ไมสูบบุหรี22่
นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปสสาวะ, ไต, ตับออน, ตับ, กระเพาะอาหาร,
ปากมดลูก, ทวารหนัก, อวัยวะเพศหญิงและชาย, และมะเร็งเม็ดเลือด4,19,22,27
แตโรคมะเร็งที่พบวาไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่คือ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก, มะเร็งเตานมและมะเร็ง
ที่ลําไสใหญ4,22
ผลตอโรคระบบทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของโรคทางเดินหายใจอุดกลั้นเรื้อรัง
(chronic obstructive pulmonary disease) หรือที่เรียกยอวา COPD จากสถิติผูปวยในสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิต
จากโรค COPD ในป ค.ศ.1991 จํานวน 80,000 คน พบวา82%เปนผลมาจากการสูบบุหรี่เปนเวลานาน ผูชายที่สูบ
บุหรี่จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ มากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ประมาณ 4-25 เทา นอกจากนี้ยังพบอาการไอเรื้อรัง,
เสมหะมากและหายใจไมสะดวกในผูสูบบุหรี่ไดมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ เมื่อตรวจการทํางานของปอด (pulmonary
function test) จะพบความผิดปกติไดมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่แมวาผูสูบบุหรี่นั้นจะอายุนอยก็ตาม19
ผลตอโรคระบบทางเดินอาหาร ในผูสูบบุหรี่เปนประจําจะพบวามีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะอาหารและ
ลําไสเล็กสวนตนไดมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่จะทําใหแผลหายชาและทําใหแผลที่ลําไสเล็กสวนตนมีโอกาส
เปนซ้ําไดอีก นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังทําใหการใชยา histamine H2-receptor antagonists เพื่อยับยั้งการหลั่งกรด
ของกระเพาะอาหารในตอนกลางคืนไดผลไมดี19

ผลตอโรคซึมเศรา พบวามีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นในผูปวยโรคซึมเศราและโอกาสเลิกสูบบุหรี่เปนไปได
ยากกวาผูที่ไมไดปวยเปนโรคนี้19
ผลตอการตั้งครรภ การสูบบุหรี่ทําใหโอกาสที่จะตั้งครรภยากขึ้น ผูหญิงที่ตั้งครรภและสูบบุหรี่จะทําให
ทารกมีน้ําหนักแรกคลอดนอยกวาทารกที่เกิดจากผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ประมาณ 170 กรัม นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่ม
โอกาสเสี่ยงของการเกิด abruptio placentae , placenta previa, bleeding during pregnancy, premature and
prolonged rupture of membranes, และ preterm delivery3,4
ผลอื่นๆตอสุขภาพ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชาย, ผิวหนังเหี่ยวยน
กอนวัย และการนอนเปนตน19
การเลิกสูบบุหรี่ ( smoking cessation)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนทั่วไปอาจแบงไดเปน 3 ประเภท ซึ่งแตละประเภทก็จะมีแนวทางและวิธีการใน
การปฎิ บั ติ ตั ว เพื่ อ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ตกต า งกั น ไป ดั ง นั้ น การจั ด ประเภทของผู สู บ บุ ห รี่ จ ะทํ า ให ทั้ ง ตั ว ผู ใ ห บ ริ ก ารและ
ผูรับบริการสามารถวางแผนในการเลิกสูบบุหรี่ไดดียิ่งขึ้น
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เปนนิสัยความเคยชิน ผูสูบบุหรี่ประเภทนี้มักจะมีบุหรี่ติดปากตลอดเวลา โดยไม
รูตัวเสมอๆและหากสังเกตจะพบวา การสูบบุหรี่นั้นมักจะทํารวมกับกิจกรรมบางอยางเชน ดื่มกาแฟ ดื่มเหลา ดู
โทรทัศน หรือหลังรับประทานอาหาร ซึ่งมักเปนชวงเวลาที่สบายๆ ดังนั้นถาตองการเลิกสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่จะตอง
สํารวจดูวามีกิจกรรมใดที่ทํารวมกับการสูบบุหรี่บาง เพื่อที่จะไดระมัดระวังที่จะไมสูบบุหรี่ในระหวางการเลิกสูบบุหรี่
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ขาดไมไดเนื่องจากติดสารนิโคติน ผูสูบบุหรี่ในกลุมนี้ถือวาบุหรี่เปนสิ่งจําเปนที่
ขาดไมได การสูบบุหรี่จะชวยทําใหสบายใจขึ้น ลดความรูสึกกดดันและจะรูสึกกระวนกระวายมากถาไมไดสูบบุหรี่
นานเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ดังนั้นวิธีการในการเลิกสูบบุหรี่จะตองใชความตั้งใจมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะในอาทิตย
แรกของการเลิกสูบบุหรี่ และตองมีการเตรียมตัวเพื่อรับอาการขาดบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ
3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เนื่องจากความเครียด หรือความเปลี่ยนแปลงทางอารมณเชน การไดรับการกดดัน
หรือเมื่อมีปญหาและระงับอารมณไมอยู โดยเฉพาะเมื่อรูสึกตื่นเตน หวาดกลัว โศกเศรา สนุกสนานหรือโดดเดี่ยว
วิธีเลิกสูบบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ในกลุมนี้คือ การคนหาดูวาจะสูบบุหรี่เมื่อไหร ในอารมณไหนบาง เพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยง
มิใหเกิดอารมณนั้นหรือหาทางคลายเครียด รวมไปถึงหาสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่
เปนที่ทราบกันดีวาบุคลากรทางสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่29 นอกจากนี้
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆเชนโทรทัศน หนังสือพิมพและวิทยุเปนตน จะทําใหมีผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น45
มีการศึกษาพบวาการแนะนําใหผูปวยเลิกสูบบุหรี่โดยแพทย พยาบาล หรือนักสุขศึกษาสามารถเพิ่มอัตราการเลิกสูบ
บุหรี่ไดมากขึ้น29 นอกจากนี้ยังพบวาการใชเวลาประมาณ 3 นาที ในการใหคําแนะนําเพื่อเลิกสูบบุหรี่สามารถที่จะเพิ่ม
อัตราการเลิกสูบบุหรี่ได 20 % และจะสามารถเลิกไดเปน 2 เทา ถาใชเวลาประมาณ 10 นาทีหรือมากกวา29

ในฐานะที่แพทยตองออกตรวจผูปวยนอกเปนประจําอยูแลว การซักถามประวัติการสูบบุหรี่ในผูปวยหรือ
ผูปกครองของผูปวยเด็กจะเปนประโยชนอยางมากในการใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากผูสูบบุหรี่มีทั้งผูที่คิดจะเลิก
และไมเคยคิด ดังนั้นจึงอาจแบงผูสูบบุหรี่ออกเปน 5 ระยะ สําหรับการแนะนําใหอดบุหรี่คือ
1. Precontemplation stage เปนระยะที่ผูสูบบุหรี่ยังไมคิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่ในขั้นตอนนี้ เราควรให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยโทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่ มีผูสูบบุหรี่อยูในระยะนี้
ประมาณ 40% 30,31
2. Contemplation stage เปนระยะที่ผูสูบบุหรี่คิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่ ในขั้นตอนนี้ควรสนับสนุนและ
แนะนําใหเกิดความตระหนักถึงโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และทําใหเชื่อวาการเลิกสูบบุหรี่เปนสิ่งที่
เปนไปไดไมใชเรื่องยากและแนะนําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ขั้นตอนของการเลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตัว
ขณะเลิกสูบบุหรี่ มีผูสูบบุหรี่อยูในระยะนี้ 40%30
3. Preparation stage เปนระยะที่ผูสูบบุหรี่เริ่มเตรียมพรอมสําหรับการเลิกสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่อาจจะเริ่ม
กําหนดวันที่จะเลิกสูบหรือเริ่มลดจํานวนบุหรี่ที่สูบในแตละวันลง มีผูสูบบุหรี่ในระยะนี้ 20% 30,31
4. Action stage เปนระยะที่ผูสูบบุหรี่ลงมือเลิกสูบบุหรี่ เราจะตองใหกําลังใจและบอกถึงอาการที่อาจจะ
เกิดขึ้นขณะเลิกสูบบุหรี่โดยเฉพาะอาการขาดนิโคติน ผูสูบบุหรี่อาจจะหันกลับไปสูบใหมไดใน 2-3 วัน
หรือสัปดาห30
5. Maintenance stage เปนระยะที่ผูสูบบุหรี่เลิกสูบไดนานจนถึง 6 เดือน เราจะตองคอยใหกําลังใจ
และใหคําแนะนําเปนระยะ เพื่อปองกันการการกลับไปสูบใหม 30
โดยทั่วไปผูสูบบุหรี่อาจตองใชความพยายามอยางนอย 3-4 ครั้ง เริ่มตั้งแตระยะ precontemplation stage
จนถึง ระยะmaintenance stage ซึ่งบางรายอาจใชเวลาเปนปถึงจะเลิกไดสําเร็จ51 (รูปที่ 1)
Precontemplation
Contemplation
Relapse

Preparation

Maintenance

Action

Termination
รูปที่ 1 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูสูบบุหรี่(จาก Prochaska JO, DiClemente CC :
Stages of change in the modification of problem behaviors. Pro Behav Modif 28: 184-214,1992)
ในฐานะที่เราเปนแพทยซึ่งตองออกตรวจผูปวยนอกเปนประจําอยูแลว เราอาจใชแนวทางของ Agency for
Health Care Policy and Research ( AHCPR )ซึ่งมี 5 ขั้นตอนเพื่อชวยใหผูที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่29 โดยที่แนวทาง
ของ AHCPR นี้มีขั้นตอนที่สําคัญคือการประเมินความพรอมของผูปวยที่จะเลิกสูบบุหรี่รวมเขากับหลักการ 4As เพื่อ
เลิกสูบบุหรี่ของ National Cancer Institute’s Physician-Delivered Smoking Cessation Program42

แนวทาง 5 ขั้นตอน มีดังนี้
1. Ask ซักประวัติการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่ผูปวยมารับการตรวจรักษา
2. Advise แนะนําใหผูที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่
3. Assess คนหาผูสูบบุหรี่ที่ตองการจะเลิกสูบ และพยายามกระตุนใหผูที่ยังไมคิดจะเลิกสูบใหลองเลิก
4. Assist การชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อเลิกสูบบุหรี่
5. Arrange การติดตามผูปวย
สําหรับการรักษาผูติดบุหรี่มี 2 แนวทางคือ
1. การรักษาโดยไมใชยา ( Nonpharmacological Treatment )
มีการศึกษาพบวาการที่แพทยใชเวลา 5นาที หรือนอยกวาเพื่อแนะนําใหผูปวยเลิกสูบบุหรี่ระหวางที่ผูปวย
มารับการตรวจที่ โอพีดี จะสามารถทําใหผูปวยเลิกสูบบุหรี่ไดมากกวาผูที่ไมไดรับคําแนะนํา32 สําหรับผูสูบบุหรี่
ที่ยังไมเคยลองเลิกสูบบุหรี่ควรใชวิธีนี้กอนโดยการกําหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่แลวลองเลิกสูบ ซึ่งผูสูบบุหรี่บางราย
สามารถเลิ ก ได แ ต บ างรายต อ งอาศั ย การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมร ว มด ว ย สํ า หรั บ ผู ที่ เ ลิ ก สู บ ไม ไ ด ด ว ยวิ ธี นี้
อาจจะตองใชวิธีอื่นตอไป
2. การรักษาโดยการใชยา ( Pharmacologicol Treatment )
2.1 การใหนิโคตินทดแทน ( Nicotine replacement therapy )
ผูสูบบุหรี่บางรายที่มีการติดทางรางกายมากๆ อาการขาดนิโคตินอาจรุนแรงจนทําใหผูสูบบุหรี่เลิกลมความตั้งใจ
ที่จะเลิกสูบได การใหนิโคตินทดแทนมีในรูปแบบตางๆกัน ซึ่งในประเทศไทยมีใชกันอยู 2 แบบคือ หมากฝรั่งอดบุหรี่
(Nicotine polacrilex gum ) และ แผนแปะนิโคติน ( Transdermal nicotine patch )
หมากฝรั่งอดบุหรี่เริ่มอนุญาติใหใชในอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2527 มี 2 ขนาดคือ 2 มก. และ 4 มก. โดยที่นิโคติน
จะถูกดูดซึมได 50% ผานทางกระพุงแกม ผูที่ จะเลิกสูบจะตองเคี้ยวหมากฝรั่งอยางนอย 10 ชิ้นตอวัน เพื่อใหไ ด
สารนิโคตินทดแทนประมาณครึ่งหนึ่งของที่ไดจากการสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่นอยกวา 15 มวนตอวัน ควรเริ่มที่ขนาด
2 มก. ถาสูบมากกวานี้โดยเฉพาะผูที่สูบมากกวา 25 มวนตอวันใหเริ่มใชขนาด4มก.33ที่สําคัญคือ การเคี้ยวหมากฝรั่ง
ใหเคี้ยวชาๆ เมื่อพบวามีรสซาในปากใหหยุดเคี้ยว แลวอมหมากฝรั่งไวที่กระพุงแกมกับเหงือกจนความรูสึกซาหายไป
จึงเริ่มตนเคี้ยวใหม ควรจะเคี้ยวหมากฝรั่งและหยุดเปนพักๆเปนระยะเวลา 30 นาที การใชหมากฝรั่งเพื่อเลิกบุหรี่
จึงคอนขางยุงยากเนื่องจากตองเคี้ยวใหถูกวิธี และอาจเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินอาหาร ปวดทองหรือ
ทองอืดได35
แผนแปะนิโคตินเริ่มอนุญาติใหใชในอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยที่มีใชอยูก็คือ Nicotinell-TTS
มี 3 ขนาดคือ 10 มก. , 20 มก. และ 30 มก. ซึ่งจะทําใหรางกายไดรับสารนิโคติน 7 มก./24ชม. , 14 มก./24ชม. และ
21 มก./ 24 ชม. ตามลําดับ แผนนิโคติน 1 แผนใชได 24ชั่วโมง ผูที่สูบบุหรี่ไมเกิน 20 มวนตอวัน ใหเริ่มใชขนาด
20 มก. ถาสูบเกินกวานั้นใหใชขนาด 30 มก.ระยะเวลาที่ใชประมาณ 1-2 เดือนแลวคอยลดขนาดลง โดยทั่วไประดับ
นิโคตินในเลือดจะถึง therapeutic level ( 13-17 ng/ml) หลังจากแปะยา 2-3 วัน ซึ่งเปนชวงที่ผูที่กําลังเลิกบุหรี่
จะกลับไปสูบใหม และระดับนิโคตินจะลดลงใน1-2 ชม. หลังจากหยุดแปะยา39
แผ น แปะนิ โ คติ น มี ข อ ได เ ปรี ย บมากกว า หมากฝรั่ ง นิ โ คติ น ที่ มี วิ ธี ก ารใช ย าที่ ง า ยและผลข า งเคี ย งน อ ยกว า
ผลขางเคียงที่พบจากการใชแผนแปะนิโคตินคือ ผื่นแพผิวหนัง และอาจทําใหนอนไมหลับ ขอหามใชคือ systemic
ezema , unstable angina และภายใน 1 เดือนหลังจากกลามเนื้อหัวใจตาย

มีการศึกษาพบวาแผนแปะนิโคตินชวยใหเลิกบุหรี่ได 20-30% ที่ 6เดือนและเลิกไดมากกวาผูไมใชยาถึง 2 เทา36
นอกจากนี้ มี ผู ศึ ก ษาว า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมร ว มกั บ การใช แ ผ น แปะนิ โ คติ น จะทํ า ให เ ลิ ก บุ ห รี่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต36,38
ิ
ในปจจุ บัน ยั งไมมีห ลักฐานที่บงบอกวาการใหสารนิโคตินทดแทนในรูปแบบแผนแปะนิโ คตินหรือหมากฝรั่ง
อยางไหนจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน การที่จะเลือกใชแบบไหนขึ้นอยูกับผูที่จะเลิกสูบเองวาจะเลือกชนิดใด29
นอกจากนี้ผลขางเคียงของการใชยาก็มีผลตอการเลือกใชดวย
2.2 การใชยาที่ไมใชนิโคติน (Nonnicotine Drug )
ป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นายาที่ ไ ม ใ ช นิ โ คติ น เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แต ที่ อ นุ ญ าติ ใ ห ใ ช ใ นอเมริ ก าตั้ ง แต
พ.ศ. 2540 มีเพียงตัวเดียว คือ Bupropion hydrochloride ( Zyban R)33 Bupropionเปน antidepressant ในกลุม
ของ aminoketone ซึ่งแตกตางจากantidepressant ตัวอื่นๆ โดยจะออกฤทธิ์ทั้งทาง adrenergic และ dopaminergic
mechanism 39 ในปจจุบันเรายังไมทราบวายาตัวนี้ทําใหเลิกสูบบุหรี่ไดอยางไร แตเชื่อวานาจะผานทาง adrenergic
และ dopaminergic mechanism41 มีการศึกษาพบวาเมื่อใช bupropionจะเลิกสูบได 27% ที่ 6 เดือน ตางจากยา
หลอกซึ่งเลิกได 16 % 40 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชยา bupropion กับ แผนแปะนิโคติน พบวาการใช
ยา bupropion อยางเดียว หรือ ใชรวมกับแผนแปะนิโคตินจะทําใหเลิกสูบบุหรี่ที่ 1 ป ไดมากกวาการใชแผนแปะ
นิโคตินหรือยาหลอก และยังพบวาเมื่อใช bupropion รวมกับแผนแปะนิโคตินจะไดผลดีกวาการใชยา bupropion
อยางเดียว แตไมมีผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต44ิ
ขนาดยาที่แนะนําใหใชคือ ใหทานยา150 มก.วันละครั้งเปนเวลา 3 วัน ตามดวยการทานยา 150 มก. วันละ
2 ครั้งหางกันอยางนอย 8 ชม.เปนเวลาประมาณ 7-12 สัปดาห33 ที่ตางจากการใชแผนแปะนิโคตินคือ การกําหนด
วันที่จะเลิกสูบตองเปนวันที่หลังจากเริ่มทานยาแลว 1-2 สัปดาห เพราะวาตองรอใหระดับยาในเลือดถึง therapeutic
level กอน33
จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหผูที่จะเลิกสูบตองหยุดใชยา bupropion กลางคันคือ มือสั่น,ผื่น,ปวดศรีษะ
และ ผื่นลมพิษ ผลขางเคียงที่พบบอย คือ นอนไมหลับและปากแหง 40,41 เนื่องจากยาตัวนี้สามารถลด threshold
ของการเกิดอาการชักได จึงเปนขอหามใชในผูที่มีประวัติชัก และตองระวังเมื่อจะใชในผูที่มีประวัติชักในครอบครัว ,
ดื่มเหลาจัดหรือเสพสารเสพติด และผูที่เคยไดรับอุบัตติเหตุที่ศรีษะ41 จากการศึกษาพบวาการใหยา bupropion ใน
ขนาด 300มก. หรือนอยกวาเพื่อเลิกสูบบุหรี่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการชักไดพอๆกับยา antidepressants ตัวอื่นๆ40
สําหรับแนวทางการรักษาผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบ ดูตามรูปที่ 2 อยางไรก็ตามแพทยควรนึกถึงเสมอวาผูที่เลิก
บุหรี่จะกลับมาสูบบุหรี่ใหมอีกทั้งในขณะที่ทําการรักษาอยูหรือเลิกไปแลวก็ตาม พบวาสวนใหญตองใชความพยายาม
4-5 ครั้ ง จึ ง จะเลิ ก ได สํ า เร็ จ 2 ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู ที่ ต อ งการที่ จ ะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ ได พ ยายามที่ จ ะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ต ป ระสบ
ความลมเหลว แพทยควรที่จะใหกําลังใจและหาสาเหตุที่ทําใหกลับไปสูบใหมเพื่อที่จะเลิกสูบบุหรี่ใหสําเร็จตอไป3

รูปที่ 2 แนวทางการรักษาผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบ

ประชากรทั่วไป
พบแพทย
ควรซักประวัติการสูบบุหรี่

ไมเคยสูบ

สูบเปนประจํา

เคยสูบแตเลิกแลว

แนะนําใหเลิกสูบ

แสดงความยินดี

ประเมินวาอยูระยะใด
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ยังไมคิดจะเลิก

ตองการที่จะเลิกสูบ

คิดอยากจะเลิกสูบ
สนับสนุนและอธิบายถึงประโยชนของการเลิกสูบบุหรี่

เคยลองเลิกโดยการใชยาชวย
มากอนหรือไม

ไมเคยลองเลิกมากอน หรือ
เคยลองเลิกโดยไมใชยาชวย

ชวยเหลือในการกําหนดวันที่จะเลิก,
อธิบายการรักษาโดยวิธีตางๆเชน
แผนแปะนิโคติน หมากฝรั่งหรือยา
Bupropion ซึ่งอาจจะตองใชยา
รวมกันในการรักษา

ชวยเหลือในการกําหนดวันที่จะเลิก,
อธิบายการรักษาโดยวิธีการตางๆเชน
การหักดิบ, แผนแปะนิโคติน,หมากฝรั่ง
หรือยาBupropion

เลิกสูบบุหรี่ได

เลิกไมได
ไมมีปญหาทางจิตเวช
หรือติดเหลา

เลิกสูบบุหรี่ได

มีปญหาทางจิตเวช
หรือติดเหลา

ลองเลิกใหม,
อาจตองใชยารวมกัน
เลิกสูบบุหรี่ได
นัดติดตามผูปวย

เลิกไมได
สงปรึกษา

นัดติดตามผูปวย
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