บทที่ 17
การชวยผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่
สเปญ อุนอนงค
เชือ่ วาผูส ูบบุหรี่ทุกคนคงรูวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพและคงเลือกที่จะเลิกสูบ
ถาทําได แตการเลิกสูบบุหรี่นั้นไมใชเรื่องที่งายนักเพราะแมแตผูที่ตั้งใจจริงยังตองพยายามหลาย
ครัง้ กวาจะสามารถเลิกไดอยางเด็ดขาด ดังนั้นถาแพทยรูหลักในการชวยผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบไดก็
คงจะมีประโยชนมาก
การติดบุหรี่เปนการติด 2 ทางรวมกันคือ การติดทางรางกาย และการติดทางจิตใจ
1. การติดทางรางกาย คือ การที่รางกายติดนิโคติน เกิดจากการสูบบุหรี่อยูเปนประจํา
จนรางกายติดนิโคตินซึ่งเปนสารเสพยติดที่อยูในบุหรี่ เมื่อหยุดสูบบุหรี่ นิโคตินในรางกายจะลดลง
ทําใหเกิดอาการขาดนิโคติน ไดแก อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย คิดอะไรไมออก ตองขวนขวาย
หาบุหรี่มาสูบเพื่อเติมนิโคตินใหเพียงพอดังเดิม
โดยทั่วไปเมื่อหยุดสูบบุหรี่ภาวะเสพติดทางรางกายจะคอยๆ หายไปในเวลาประมาณ 3-4
สัปดาห ดังนั้นถาสามารถทนหยุดสูบบุหรี่ไดเพียง 3-4 สัปดาห รางกายก็จะพนจากภาวะติดบุหรี่
2. การติดทางจิตใจ คือ การสูบบุหรี่จนติดเปนนิสัย เกิดจากการเรียนรูวาการสูบบุหรี่ทํา
ใหหายเครียด หายเบื่อ เพลิดเพลิน สมองแลน ทําใหเกิดการติดอกติดใจอยากสูบเรื่อยๆ จนติด
เปนนิสัยหรือเปนความเคยชินอยางหนึ่ง เมื่อไรที่รูสึกเครียดหรือเบื่อๆ ก็จะคิดถึงบุหรี่
ภาวะเสพติดทางจิตใจเปนสาเหตุสําคัญของการเลิกแลวกลับมาสูบใหม ดังนั้นผูที่พยายาม
เลิกสูบบุหรีแ่ ละผูที่เลิกสูบบุหรี่ไดแลวยังตองปฏิบัติตนเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ตอไปเรื่อยๆ จนเกิดเปน
"นิสัย" หรือเปนความเคยชินอันใหมที่ไมมีการสูบบุหรี่
แนวการเลิกบุหรี่
การปรับพฤติกรรม
การตอสูกับการติดทางใจมีหลายวิธี แพทยสามารถใชเปนแนวทางในการแนะนําผูพยายาม
เลิกสูบบุหรี่ได
1. หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุหรือกิจกรรมที่อาจทําใหเกิดความอยากสูบบุหรี่ (cue avoidance) เชน
- ไมพกบุหรี่ติดตัว
- ทิ้งอุปกรณสูบบุหรี่ทั้งหมด
- ไมเขาใกลคนที่กําลังสูบบุหรี่
- เลือกที่นั่งในบริเวณที่หามสูบบุหรี่
- ถาดื่มกาแฟหรือเหลาแลวอยากสูบบุหรี่ก็ใหหยุดดื่มหรือเปลี่ยนไปดื่มอยางอื่นแทน
- ถาตองสูบบุหรี่หลังอาหารก็ใหลุกขึ้นหาอะไรทําทันทีที่กินอิ่มหรือแปรงฟนทันทีหลัง
อาหารทุกมื้อ
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2. เบี่ยงเบนความสนใจ (distraction) เมื่อเกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมา เชน อาบนํ้า หา
อะไรทํา เลนกีฬา เปนตน
3. เสริมสรางกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ เชน
- คิดทบทวนผลเสียของการสูบบุหรี่และผลดีของการหยุดสูบบุหรี่
- บอกคนรอบขางวาตนกําลังพยายามหยุดสูบบุหรี่เพื่อ
- พวกเขาจะไดชวยเชียรและไมมายั่วหรือสงบุหรี่ให
- เวลาหงุดหงิดเขาจะไดเขาใจ
- ทําใหตองพยายามอยางจริงจังขึ้นเพราะไดพูดไปแลววาจะหยุดสูบ
- เก็บเงินคาบุหรี่ใสกระปุกออมสินไว
- ใหรางวัลตัวเองถาเลิกสูบบุหรี่ได
- ฯลฯ
4. หาวิธีอื่นๆ ในการจัดการกับความเครียด (stress management) วิธีจัดการกับความ
เครียดนัน้ มีมากมายหลายวิธี บางคนใชวิธีดูหนัง ฟงเพลง เลนกีฬา แตในคนที่สูบบุหรี่ไมวาเครียด
จากอะไรก็ตามสูบบุหรี่แลวจะสบายทันอกทันใจ ทําใหไมสามารถทนใชวิธีอื่นๆ ซึ่งอาจจะไดผลเชน
กันแตชากวา อาจแนะผูที่ใชบุหรี่เพื่อลดความเครียดและตองการเลิกสูบบุหรี่ใหลองสังเกตดูพรรค
พวกเพื่อนฝูงที่ไมสูบบุหรี่ดูวาเขาจัดการกับความเครียดอยางไรถึงยัง "มีชีวิตรอด" อยูไดทั้งๆ ที่เขา
ก็ไมใชบุหรี่ ทดลองใชวิธีจัดการกับความเครียดแบบตางๆ ดูแลวจดจําวิธีที่เหมาะกับตนเอาไวใช
5. กําหนดวันที่จะหยุดสูบอยางเด็ดขาดเพื่อใหมีเวลาเตรียมตัวและ "ทําใจ" อาจจะกําหนด
โดยใชวันที่มีความหมายพิเศษบางอยาง เชน วันเกิด วันครบรอบแตงงาน วันเกิดลูก หรืออาจ
กําหนดเปนระยะเวลา เชน อีก 3 วัน 7 วัน หรือ 10 วัน หรืออีก 2 สัปดาหก็ได หลังจากนั้นใหใช
เวลาชวงนี้คอยๆ พยายามลดการสูบบุหรี่ลง อาจจะโดยการจํากัดจํานวนบุหรี่ที่จะสูบในแตละวันลง
เรื่อยๆ สูบเพียงครึ่งมวนแลวทิ้ง กําหนดวันที่จะไมสูบบุหรี่เลยทั้งวันจากสัปดาหละ 1 วัน แลว
คอยๆ เพิ่มเปนสัปดาหละ 2 วัน 3 วัน หรือคอยๆ เพิ่มเปน 2 วันติดกัน 3 วันติดกัน เปนตน
ในระหวางนี้ใหพยายามปฏิบัติตามวิธีที่กลาวมาแลวไปดวยคือ หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ เบี่ยงเบน
ความสนใจ เสริมสรางกําลังใจ และเปลี่ยนวิธีจัดการกับความเครียด เมื่อถึงวันที่กําหนดวาจะหยุด
สูบบุหรีใ่ หทิ้งบุหรี่ที่เหลือและอุปกรณการสูบบุหรี่ใหหมดแลวหยุดสูบบุหรี่ทันที แลวปฏิบัติตามวิธี
ขางตนตอไปจนสามารถหยุดสูบบุหรี่ไดเด็ดขาดและเกิดเปน "นิสัย" หรือความคุนเคยอันใหมที่ไม
ตองสูบบุหรี่
การใชยาชวยอดบุหรี่ (pharmacological approach)
การใชยาบางอยางสามารถชวยลดความทรมานจากการติดทางรางกายไดทําใหเราสามารถ
ทุม เทกําลังใจในการตอสูกับการติดทางจิตใจไดเต็มที่ การใชยาที่มีการศึกษาวาชวยใหการเลิกสูบ
บุหรี่ประสบความสําเร็จมากขึ้นคือการใหนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy, NRT)
ซึง่ ในประเทศไทยปจจุบันมีในรูปของ หมากฝรั่งนิโคติน และ แผนปะนิโคติน
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หลักการของทั้งหมากฝรั่งและแผนปะนิโคตินคือการใหนิโคตินแกรางกายในขนาดตํ่าๆ เพื่อ
ระงับอาการขาดนิโคตินแลวคอยๆ ลดขนาดยาลงเรื่อยๆ จนหมด ทั้งหมากฝรั่งและแผนปะนิโคติน
ใชไดผลใกลเคียงกันแตก็มีขอดีขอเสียตางกันบางคือ
ผูเ ลิกสูบบุหรี่สามารถใชแผนปะนิโคตินไดตลอดเวลารวมทั้งเวลานอนดวยทําใหเมื่อตื่นขึ้น
มาไมคอย "หิว" บุหรี่ สวนหมากฝรั่งนิโคตินนั้นผูเลิกสูบบุหรี่สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณนิโคตินได
เองในระดับหนึ่งโดยการเคี้ยวถี่หรือหางลง นอกจากนี้การเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินยังชวยลดความ "
เหงาปาก"ไดดวย
หมากฝรั่งอดบุหรี่ในประเทศไทยมี 2 ขนาดคือ 2 และ 4 มก. โดยมาเปนแผงๆ ละ 15 ชิ้น
โดยทั่วไปแนะนําใหเริ่มใชขนาด 2 มก. กอนและตองแนะนําวิธีเคี้ยวใหถูกวิธีคือเคี้ยว 2-3 ครั้งจะรู
สึกวามีรสเฝอนๆ ของนิโคตินออกมา ใหอมหมากฝรั่งไวขางกระพุงแกมนิโคตินจะถูกดูดซึมผาน
เยือ่ บุขางแกม อมจนรสเฝอนหายไปแลวเริ่มเคี้ยวใหม ยาจะออกฤทธิ์เต็มที่เมื่อเริ่มใชประมาณครึ่ง
ชั่วโมงและหมากฝรั่ง 1 ชิ้นจะใชไดนานประมาณ 1 ชั่วโมง ผลขางเคียงที่สําคัญคือการระคายคอ
และกระเพาะอาหารโดยเฉพาะถาเคี้ยวถี่เกินไป
แผนปะนิโคตินในประเทศไทยมี 3 ขนาดคือ 10, 20, และ 30 (มีนิโคติน 17.5, 35 และ
52.5 มก.ตามลําดับ) หนึ่งแผนออกฤทธิ์ไดนาน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ใชแผนปะนิโคตินถาผูเลิกสูบ
บุหรีเ่ คยใชบุหรี่วันละไมเกิน 1 ซองใหเริ่มใชแผนปะขนาด 20 (Nicotinell TTS-20) แตถาเคยสูบเกิน
วันละ 1 ซองใหใชขนาด 30 ใหหยุดสูบบุหรี่แลวใชแผนปะนี้ไปทุกวันจนเริ่มรูสึกคุนเคยกับการไมสูบ
บุหรีซ่ งึ่ มักใชเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห แลวลดยาลง 1 ขั้น ผูเลิกบุหรี่อาจเกิดอาการขาดนิโคตินขึ้น
บางใหทนเอา รอจนอาการดังกลาวหายไปแลวลดยาลงอีกทีละขั้นๆ จนสามารถหยุดยาได โดย
ทั่วไปใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน ผลขางเคียงที่สําคัญคืออาจเกิดผื่นแดงหรือตุมนํ้าบริเวณที่ปะได
ซึง่ แกไขโดยการเปลี่ยนที่ปะทุกวัน และอาจใหผูเลิกสูบบุหรี่ทาสเตียรอยดครีมชวยดวย
การปองกันการกลับไปสูบใหม (relapse prevention)
ในการปองกันการหวนกลับไปสูบใหม ผูเลิกสูบบุหรี่จะตองมีความมุงมั่นที่จะไมหวนกลับไป
สูบอีก แพทยควรแนะนําใหผูปวยเตรียมตัวลวงหนาเมื่อจะตองพบกับสถานการณที่อาจทําใหเกิด
ความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีก เชน เมื่อมีงานเลี้ยงจะทําอยางไร ถาไมแนใจตนเองอาจหลีกเลี่ยงไม
ไปถาทําได ถาจําเปนตองไปจะปฏิเสธการสูบบุหรี่อยางไร ควรแนะนําใหผูเลิกสูบบุหรี่เปลี่ยน
แปลงสิ่งตางๆ ที่อาจทําใหนึกถึงบุหรี่ เชน จัดที่ทํางานใหม เปลี่ยนกาแฟเปนอยางอื่น เชน ชา หรือ
นํ้าขิง หากิจกรรมอื่นที่สามารถใหความสุขทดแทนการสูบบุหรี่ เชน เลนกีฬา รองเพลง เลน
คอมพิวเตอร ปลูกตนไม เปนตน
ผูท หี่ ยุดสูบบุหรี่ตองเรียนรูวิธีจัดการกับความเครียดทั้งจากการงานและจากเรื่องตางๆ ดวย
วิธีอื่นๆ โดยไมตองใชบุหรี่ หลักการก็เหมือนกับเมื่อเริ่มหยุดสูบบุหรี่คือ มีวิธีอื่นๆ อีกมากมายใน
การลดความเครียด ควรแนะนําใหผูหยุดสูบบุหรี่ทดลองใชหลายๆ วิธีแลวเลือกวิธีที่เหมาะกับตน
ผูท หี่ ยุดสูบบุหรี่แลวควรคบหากับคนที่หยุดสูบบุหรี่แลวดวยกันเพราะจะเปนวิธีที่ชวยกันและกันไม
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ใหหวนกลับไปสูบใหมได ประการสุดทายผูหยุดสูบบุหรี่ควรคิดทบทวนสถานการณตางๆ ที่เคยทํา
ใหหวนกลับไปสูบใหมเพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
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