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คํานํา 
 
ผมผูชวยศาสตราจารยอนันต ไชยกุลวัฒนา สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ขอกราบ
ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผูอํานวยการศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย) ที่ไดใหทุนสนับสนุนโครงการวจิัยเร่ือง “การพัฒนาบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนท” 
(The Development of Smoking Cessation Internet Online Service; http://www.medcenterubon.com/sc)  
นอกจากนี้ ผมขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่คอยใหคําแนะนําที่ดีกับผมมา
โดยตลอด โครงการวิจยัดังกลาวจะไมสามารถดําเนินการลุลวงไปดวยดหีากปราศจากขอแนะนําที่เปน
ประโยชนจากอาจารยที่ปรึกษาทานนี้ ผมขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี ที่
ใหความรวมมอืในดานบุคลากร ส่ือ อุปกรณตางๆที่เปนประโยชนในการพัฒนาบรกิารเลิกบุหร่ีทางอินเตอร
เนทในครั้งนี ้ รวมไปถึงบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของในขั้นตอนการพัฒนาเวบไซตและฐานขอตางๆ เชน 
นายแพทยหรรษา แตศิริ ที่ใหความกรุณาชวยเหลือดานบุคลากรโรงพยาบาล พยาบาล คลินิกอดบุหร่ี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ. อุบลราชธานี รวมถึงเภสัชกรจากฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ที่เขารวมอบรมเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีแกผูมาขอรับบริการ นอกจากนี้ผม
ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่อนุเคราะหใหทางผูวิจัยใชเวลาสวนหนึ่งใน
การพัฒนาเวบไซตเพื่อเลิกบหุร่ี ที่สําคัญผมขอขอบพระคุณอาจารยธีราพร ชนะกิจ ผูรวมวิจยัที่อนุญาตใหทาง
ผูวิจัยใชหองปฏิบัติการสารสนเทศทางยา (Drug Information Unit) เปนสถานที่ใหคําปรึกษาผานระบบ
ออนไลนอินเตอรเนทอีกแหงหนึ่งนอกเหนือไปจากทีโ่รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
 สุดทายผมขอขอบพระคุณผูที่เขามารับบริการเพื่อเลิกบหุร่ีผานระบบอินเตอรเนททกุๆทาน และหวัง
เปนอยางยิ่งวาทานทั้งหลายจะชวยเผยแพร ประชาสัมพันธงานบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทไปสู
บุคคลอื่นตอไป นอกจากนี้ผูวิจยัหวังวางานบริการเพือ่เลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทจะไดรับการสานตอ
และสนับสนนุจากหนวยงานที่เกีย่วของตอไป เพื่อเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการเลิกบุหร่ี  
 
      ดวยความเคารพอยางสูง 
                                                         นายอนนัต ไชยกุลวัฒนา 
          ผูชวยศาสตราจารย 8 
             หัวหนาโครงการ 
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ขอมูลท่ัวไปโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)  การพัฒนาบรกิารเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนท  
(ภาษาอังกฤษ)    The Development of Smoking Cessation Internet Online Services 
คําสําคัญ             บุหร่ี, อินเตอรเนท, เวบไซต, เลิกบุหร่ี, บุคลากรการแพทย, Multimedia Interactive,  
                            Web-cam, Chat Online  
1. ประวัติหัวหนาโครงการ 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว   อนันต ไชยกุลวัฒนา 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. ANUN CHAIKOOLVATANA 
คุณวุฒ ิ  

1. Doctor of Pharmacy (Pharm.D), University of Illinois at Chicago, USA   2000 
2. Doctor of Philosophy (Ph.D) in Clinical Pharmacy, King’s College, London, UK  2003 

ตาํแหนงปจจบุัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ผูชวยศาสตราจารย 7 
หนวยงานที่สังกัด กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชําราบ   
จ. อุบลราชธานี  โทรศัพท 087-2586468   โทรสาร  045-288384   
Email:  kkjc5476@yahoo.com, phanunch@hotmail.com  
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
 -ขอใชที่อยูที่ทาํงานขางตน- 
บทบาทหนาที/่ความรับผิดชอบในโครงการนี้ 
 - หัวหนาโครงการวิจยั- 
2. ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 1 (สามารถเพิ่มขอมูลไดตามจํานวนผูรวมวิจยั) 
ช่ือ-สกุล...(ภาษาไทย)..นาย/นาง/นางสาว    ธีราพร ชนะกิจ 
ช่ือ-สกุล...(ภาษาอังกฤษ) MRS. TEERAPORN CHANAKIT 
คุณวุฒ ิเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลนิิก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนงปจจบุัน (ทางวิชาการ/ราชการ) อาจารยระดับ 7 
หนวยงานที่สังกัด กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี    อ.วารินชําราบ  
จ. อุบลราชธานี       โทรศัพท  0846068745     โทรสาร  045-288384    Email:  teecha@yahoo.com  
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
 -ขอใชที่อยูที่ทาํงานขางตน- 
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บทบาทหนาที/่ความรับผิดชอบในโครงการนี้ 
 - ผูรวมโครงการวิจัย-                                                                                   
3. ท่ีปรึกษาโครงการ (ถามี)  
ช่ือ-สกุล...(ภาษาไทย)..นาย/นาง/นางสาว กรองจิต วาทีสาธกกิจ 
ช่ือ-สกุล...(ภาษาอังกฤษ) MRS. KRONGJIT VATHESATOGKIT 
คุณวุฒ ิ ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตําแหนงปจจบุัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ผูชวยศาสตราจารย 
หนวยงานที่สังกดั มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  36/2 ซ.ประดิพัทธ 10 เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท  02-2278-1828    โทรสาร 02-2278-1830    E-mail kronggittv@gmail.com                     
4. ชื่อและสถานที่ติดตอของผูบังคับบัญชาของหนวยงานของหัวหนาโครงการ 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว นงนิตย ธีระวัฒนสุข    
ตําแหนง  คณบดี    
หนวยงานที่สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชําราบ   จ.อุบลราชธานี  34190 
โทรศัพท  045-353670    โทรสาร 045-288384    E-mail nteerwa@yahoo.com    
5.รายชื่อบุคคลท่ีนาเชื่อถือ ท่ีสามารถอธิบายถึงผลงานของทานที่ผานมา 
5.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว MR. PETER HADDAWY  
ตําแหนง  Professor  
หนวยงานที่สังกัด Computer Science and Information Management, Asian Institute of Technology 
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 

CSIM Program  
School of Advanced Technologies  
Asian Institute of Technology  
PO Box 4, Klong Luang  
Pathumthani 12120, Thailand 

โทรศัพท  (66 2) 524-5705 โทรสาร (66 2) 524-5721     E-mail haddawy@ait.ac.th  
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5.2 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว รศ.นพ.ประตาป สงิหศิวานนท 
ตําแหนง   คณบดี                                                                                                                                               
หนวยงานที่สังกัด  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลยัมหิดล  
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
คณะเวชศาสตรเขตรอน  420/6 ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท  02-2644-7483    โทรสาร 02-644-4436  E-mail tmpsh@mahidol.ac.th  
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บทคัดยอ 

บทนํา   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อเลิกบุหรี่ผานทางระบบอินเตอรเนท เพื่อ
ใชเปนทางเลือกในการใหบริการเลิกบุหรี่แกผูท่ีมารับบริการ  
ระเบียบวิธีวิจัย   เปนการวิจยัเชิงประยุกต ข้ันตอนการดําเนินงานแบงออกเปน 4 ระยะคือ 1. การพัฒนาเวบไซต
ใหบริการเลิกบุหรี่ 2. การประชาสัมพันธงานบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนทโดยอาศัยโปสเตอร แผนพับ 
นามบัตรไปยังหนวยงานของรัฐเชนสถานพยาบาล สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  3. การเปดใหบริการตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 (3 เดือน) และ4. การประมวลผลการดําเนินโครงการ ซึ่งเวบไซตท่ีพัฒนาขึ้น
มาประกอบดวยเนื้อหา 8 หมวด (http://www.medcenterubon.com/sc) รวมท้ังหมวดบริการใหตําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
ผานระบบอินเตอรเนท หลังจากใหบริการเสร็จสิ้นผูเขารับบริการจะกรอกแบบสอบถามเพื่อใชในการประเมินผล
การดําเนินโครงการ ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนคือ 1. ขอมูลท่ัวไป (7 ขอ) 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
(10 ขอ) และ3. ทัศนคติเกี่ยวกับการใหบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนท (10 ขอ) ขอมูลท้ังหมดจะถูกนํามา
วิเคราะหเชิงสถิติ เชน สถิติเชิงพรรณนา (เชน ความถี่, เปอรเซ็นต, Mean, SD) สวนขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่และการใหบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนท จะถูกวิเคราะหโดยอาศัย rating scale analysis (3 1) 
ผลการศึกษา   การศึกษาครั้งนี้มีจํานวนผูเขามารับบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรจํานวนทั้งสิ้น 25 ราย สวนใหญ
เปนเพศชาย อายุเฉลี่ยในชวง 21-30 ป จบการศึกษาระดับอุดาศึกษา รายไดเฉลี่ยประมาณ 5,00-10,000 บาท/เดือน ผู
มารับบริการสวนใหญมีโรคประจําตัวอยางนอย 1 อยางที่เกีย่วของกับการสูบบุหรี่ เมื่อพิจารณาขอมูลประวัติการสูบ
บุหรี่ พบวาสวนใหญยังสูบบุหรี่เปนประจํามาประมาณ 10 ปข้ึนไป โดยสูบ6-10 ครั้งตอสัปดาห และนิยมสูบบุหรี่ท่ี
บาน สถานเริงรมย สวยสาธารณะ ตามลําดับ ผูมารับบริการสวนใหญเคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่แตยังทําไมได วิธีการที่
นิยมใชในการเลิกบุหรี่คือหักดิบและรับคําปรึกษาจากแพทย สวนอุปสรรคที่สําคัญในการเลิกบุหรี่คือ เพื่อนฝูง 
ความเครียด เศรษฐกิจและภาระงานตามลําดับ สวนคาคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการสุบุหรี่ พบวาผูมารับบริการสวน
ใหญเขาใจถึงพษิ ภัยอันตรายของบุหรี่ในระดับดีมาก นอกจากนั้นผูมารับบริการสวนใหญยังพงึพอใจในการ
ใหบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนทในระดับดีมาก   
อภิปราย/สรุปผล   ผลการศึกษาสอดคลองกบัการศึกษาในอดีตท่ีผานมา เชน ปจจัยเรื่องเพศ รายได สถานที่ชอบสูบ
บุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ ถึงแมวาผูมารับบริการจะมีทัศนคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เชน 
รบัรูถึงพิษ ภัยอันตรายของบุหรี่ อยางไรก็ตามผูมารับบริการสวนใหญยังไมสามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จเนื่องจาก
อุปสรรคบางประการเชน เพื่อนฝูง ความเครียด ภาระงาน เปนตน สวนทัศนคติท่ีมีตอการใหบริการเลิกบุหรี่ผาน
ระบบอินเตอรเนท พบวาผูมารับบริการสวนใหญพึงพอใจในระดับดีมาก และเห็นถึงประโยชนของการใหบริการ
ดังกลาว อยางไรก็ตาม งานวจิัยครั้งนี้ยังมีขอจํากัดเชน จํานวนผูเขารับบริการ, ระยะเวลาในการเปดใหบริการ, การ
ประชาสัมพันธ ซึ่งจําเปนตองไดรับการปรบัปรุง แกไข เพื่อใหการบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนทมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรสานตองานบริการเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรตอไป 
เพื่อใหเปนทางเลือกสําหรับผูท่ีตองการรับบริการขอคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี ่  รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพของ
การใหบริการตอความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ไดจริงในระยะยาว 
คําสําคัญ     อินเตอรเนท    เวบไซต    เลิกบุหรี่    ใหคําปรึกษา    เภสัชกร  
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บทท่ี 1 
ความเปนมาและความสําคญั 

การสูบบุหร่ีกอใหเกดิปญหาทางสุขภาพมากมายเชน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง โรคหัวใจ ตาเปนตอ มะเร็งปอด มะเร็งในชองปาก และมะเร็งที่อวยัวะตางๆ ดังนัน้การสูบบุหร่ี
จึงเปนสาเหตกุารตายของประชากรทั่วโลกในลําดับตนๆ1 จากขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดกิารของ 
ประชากรไทยป 2548 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาจํานวนผูปวยโรคเร้ือรังอันดับ 1 ของประเทศในกลุม
ที่มีผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงการสูบบุหร่ีก็เปนสาเหตุหนึ่งของโรคดังกลาว2-3  ในป พ.ศ. 2549  
“World Health Assembly” (WHA) ระบุวามีประชากรทั่วโลกสูบบุหร่ีเปนประจําประมาณ 1,100 ลานคน 
และเสียชีวิตปละ 5 ลานคนหรือวันละ 13,600 คน หากไมมีมาตรการควบคุมการสูบบุหร่ีที่มีประสิทธิภาพ
มากพอ คาดวาในปค.ศ.2530 สัดสวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจะเพิ่มขึน้ประมาณปละ 10 ลานคน4  
นอกจากนี้ บุหร่ียังกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมากจากคาใชจายในการซื้อบุหร่ี จากการสํารวจ
คาใชจายของครัวเรือนคนไทยในป พ.ศ. 2547 พบวามคีาใชจายเกี่ยวกับยาสูบเฉลี่ย 107 บาท/เดือน5  ดวยเหตุ
นี้องคการอนามัยโลกและภาครัฐของไทยไดมีความพยายามที่จะควบคมุการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะบุหร่ี วิธี
หนึ่งที่นํา มาใชคือการสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขเขามามีสวนรวมในการชวยควบคุมการบริโภคยาสูบ4,6  
ทั้งนี้บุหร่ีใหกบัผูมาขอรับบริการ ตลอดจนเขามามีสวนในการวางแผนการเลิกบหุร่ีแบบยั่งยืนตลอดไปเพื่อ
ไมใหผูที่เคยสูบบุหร่ีหันกลับไปสูบบุหร่ีไดอีก  ตัวอยางเชนมีการศึกษาเกีย่วกับบทบาท หนาที่ของเภสัชกร
ในชุมชนตองานบริการเลิกบุหร่ี ซ่ึงพบวาเภสัชกรชุมชนสวนใหญมคีวามรูและทักษะการใหคําปรึกษาเรื่อง
เลิกบุหร่ีเพยีงพอ เคยมีประสบการณเขารวมการรณรงคการเลิกบุหร่ี อยางไรก็ตาม ยงัพบขอจํากัดบาง 
ประการเชน การเขาถึงบริการของประชาชน การไมทราบวาเภสัชกรเปนอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถใหบริการ
ตรงจุดนี้ไดหรือการใหบริการในรูปแบบตางๆเรื่องการเลิกบุหร่ี เชน Quitline, Website, มูลนิธิตางๆ นอกจาก 
นั้นยังพบอุปสรรคดานความรวมมือของผูมาขอรับบริการ, เวลาที่คอนขางจํากัด7  นอกจากประเด็นเรื่อง 
บุคลากรการแพทยที่มีสวนรวมในขบวนการชวยเลิกบหุร่ีแลว รูปแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีก็เปนประเดน็ 
สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งพบวาปจจุบนัมกีารใหบริการเลิกบุหร่ีหลายวิธีซ่ึงดําเนินการโดยทั้งภาครัฐและ
เอกชนเชน องคกรสาธารณสุขและองคกรวิชาชีพซ่ึงรูปแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีประกอบดวย8 

 การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแบบซึ่งหนา ซ่ึงเปนบริการในคลินิกแพทย/ทันตแพทย  
พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือในโรงพยาบาล ซ่ึงวิธีการนี้นยิมใชกันมากในประเทศไทย 

 การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลทางโทรศัพทซ่ึงเปนบริการของชาติ บางแหงมีนิโคติน 
ทดแทนใหรวมดวยโดยไมเสียคาใชจาย ในประเทศไทยวิธีการดังกลาวเปนทีน่ิยมมากใน 
ปจจุบันเชนกนัเนื่องจากสะดวก ประหยัด และไมจําเปนตองเปดเผยตวัตนระหวางที่ขอรับ 
บริการ  

 การใหคําปรึกษาเปนกลุมซึ่งจัดบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 เอกสารคูมือการเลิกบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงจดับริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 เวบไซตใหความรูเร่ืองบุหร่ีและวิธีการเลกิบุหร่ี ซ่ึงเปนบริการที่ไดรับความนิยมใน 
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยรูปแบบดังกลาวยังไมชัดเจนและยังไมแพรหลาย
ทั้งๆที่การเขาถึงอินเตอรเนทในปจจบุันคอนขางสะดวกและรวดเร็ว 

                สําหรับการใหบริการเลิกบุหร่ีผานทางอินเตอรเนทโดยอาศยัเวบไซตเปนสือ่กลางนั้นใน
ตางประเทศเปนที่นยิมมากและคอนขางแพรหลายเนื่องจากสะดวก รวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพ ดังจะเห็นได
จากตัวอยางในประเทศตอไปนี้เชน ประเทศอเมริกา การใหบริการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีเปนบริการฟรี
สําหรับคนในแตละรัฐ ซ่ึงมีบริการในหลายรูปแบบเชน QuitNet ซ่ึงเปนบริการทางเวบไซต9,10 โดยผูให
คําปรึกษาสวนใหญเปนผูเชีย่วชาญที่ผานการอบรมหรือเปนบุคลากรวชิาชีพ มีรายงานการวิจยัพบวา
ประสิทธิภาพของการใหบริการออนไลนผานทางเวบไซต ซ่ึงชวยใหคนเลิกบุหร่ีไดและไมกลับไปสูบซ้ําอีก
โดยเฉลี่ยรอยละ 2311-13   นอกจากนีใ้นประเทศแถบยุโรป เชน อังกฤษ ก็มีการใหบริการผานทางเวบไซตกับผู
ที่ตองการเลิกบุหร่ีรวมทั้งบริการ Quitline สายดวนดวยเชนกนัซึ่งผลตอบรับเปนที่นาพอใจ14-15 สวนที่
ประเทศออสเตรเลียก็มีการใหบริการเลิกบหุร่ีผานทางอินเตอรเนทเชนกันซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ16-17 
นอกจากนี้การใหบริการแบบ Quitline ของประเทศออสเตรเลียประสบความสําเร็จอยางสูงโดยสามารถชวย
ใหคนเลิกบหุร่ีไดถึงรอยละ 3018 ในประเทศไทยมีการใหบริการหลายรูปแบบ เชน การใหบริการเลิกบุหร่ีทาง
โทรศัพท (Quitline) ของทางมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี19 ซ่ึงผลการใหบริการที่ผานมาประสบ
ผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในดานการบริการความรูเกี่ยวกบัการเลิกบุหร่ี รวมทั้งสื่อตางๆ เชน เอกสาร วารสารที่
สามารถ downloadไปอานไดอีกดวย อยางไรก็ตามปจจุบนัพบวาอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มมากขึ้นทําใหมีผู 
ตองการขอรับบริการคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ีคอนขางมาก ทําใหการใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน นอกจากนีย้งัพบวาสถานบริการเลิกบุหร่ียังมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่
จะมาทําหนาทีใ่หคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ีทําใหการปฏิบัตหินาที่ดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรจะ
เปนการประชาสัมพันธจากภาครัฐและการเขาถึงสื่อตางๆโดยเฉพาะสือ่อินเตอรเนทที่เกี่ยวของกับเรื่องเลิก
บุหร่ียังมีใหเหน็เพียงเล็กนอย ดังนั้นทางทมีผูวิจัยจึงเล็งเห็นขอจํากดัและตองการแกไขปญหาดังกลาวดวยการ
พัฒนารูปแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีผานทางอินเตอรเนทโดยอาศยัเวบไซต (website) ในการใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและบุคลากรการแพทย นอกจากนีย้ังชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่
บุคลากรการแพทยและชวยในเรื่องการสืบคนขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับบุหร่ี ภัยอันตรายจากการสูบบุหร่ี การ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี การดแูลตนเอง เวบไซตที่พัฒนาขึน้ยังใชเปนแหลงขอมูลสําหรับบุคลากรการแพทยใน
ดานการใหความรู ขาวสาร หรือขอมูลที่ทันสมัยเกีย่วกับงานเลิกบุหร่ี การนํา multimedia interactive tool มา
ใชในการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเรือ่เลิกบุหร่ี และเปนชองทางใหมีการพดูคุยกันระหวางผูมปีญหาเรื่อง
การสูบบุหร่ีหรือแมแตผูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องบุหร่ี   
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วัตถุประสงคการวิจัย  

1. พัฒนารูปแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทผานทางเวบไซตเพื่อใชเปนทางเลือกในการ
ใหบริการเลิกบุหร่ีแกผูตองการ   

2. พัฒนาสื่อที่สามารถใชในการคนหาขอมูลตางๆที่เปนประโยชนเกี่ยวกบับุหร่ี อันตรายของบุหร่ีและ
วิธีการเลิกบุหร่ี  

3. เปนแหลงขอมูล, ขาวสาร ตลอดจนใชในการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเลกิบุหร่ีกับบุคลากร
การแพทยที่สนใจ 

 
ขอบเขตการวจัิย 

การพัฒนาเวบไซตเพื่อใหบริการเลิกบุหร่ีในครั้งนี้ จะอาศัยขอมูลเวบไซตทั้งในประเทศไทยและจาก
ตางประเทศ เพื่อนํามาประยกุตใชในการพฒันาเวบไซตใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับคนไทยโดยอาศยัความ 
รวมมือกับโรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี เปนศูนยกลางและเชื่อมโยงขอมูลตางๆไปยัง
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้บุคลากรจากทั้งสองหนวยงานจะเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาเวบไซตและขั้นตอนการใหบริการเลิกบุหร่ีผานทางเวบ-ไซตดังกลาว ระยะเวลาในการพัฒนาและ
ทดลองเวบไซตคอื 8 เดือนอีก 4 เดือนจะเปนชวงทีใ่หบริการเก็บขอมูลการใชบริการและรับฟงความคิดเห็น
จากผูเขามาใชบริการผานทางเวบไซต เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง แกไข เพื่อใหบริการเลิกบุหร่ีผานทาง
เวบไซตตอบสนองตอผูใชมากขึ้น ทัง้นี้การใหบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทนี้จะเปนสวนหนึ่งของงาน
บริการสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตรและงานคลินิกเลิกบุหร่ี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคตอไปโดยมี
หัวหนาโครงการแพทยประจาํคลินิกและพยาบาลเปนผูรับผิดชอบงาน กลุมผูใชบริการที่เขามามีสวนรวมใน
โครงการครั้งนี้ประกอบดวย 1. ผูตองการเลิกบุหร่ี 2. บุคลากรการแพทยทีใ่หบริการเลิกบุหร่ี และ 3. 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 
คําสําคัญ 
บุหร่ีหมายถึง  ซิกาแรต หรือ ซิการ หรือยาเสน จัดเปนสิ่งเสพติดแตสังคมยอมรับจึงถูกกฎหมาย 

บุหร่ีทํามาจากใบยาสูบจากการสํารวจพบวา ในใบยาสูบและควนับุหร่ี มีสารเคมีซ่ึงไมเปน
ประโยชนตอรางกาย 500 - 1,200 ชนิด การสูบบุหร่ีมิใชวาจะมีผลกระทบตอสุขภาพของตัว
ผูสูบเองเทานั้นแตผูไมสูบทีสู่ดดมเอาควันบุหร่ีเขาไปก็ไดรับผลรายดวยบุหร่ีใหผลเสียตอ
รางกายมากมายโดยเฉพาะผูที่ออกกําลังกายหรือเลนกฬีาในความหนกัเทาๆกันผูที่สูบบุหร่ี
จะมีความดันโลหิตสูงขึ้นมากเมื่อนํามาเปรยีบเทียบกับคนปกติสาเหตขุองการติดบหุร่ี 
เนื่องจากฤทธิข์องนิโคตินซึ่งสามารถดูดกลืนและเขาทางเยื่อบุชองปากและไปคั่งคางตาม
เซลลเนื้อเยื่อตางๆสวนที่กักเก็บนิโคตินไดดีคือระบบประสาท สืบพันธุ และหลอดเลือด 
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อินเตอรเนท  หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมตอไปยังสถาบันหรือหนวยงาน 

ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชทั่วโลก ผูใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได
ทางอีเมล สืบคนขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได 
อยางไรก็ตาม มีผูเปรียบเทยีบวา อินเทอรเน็ตเปนเหมอืนทางหลวงระหวางประเทศ แตละ
ประเทศจะตองมีถนนเขามาเชื่อมตอเขาไปในประเทศ กลาวคือ จะตองมีเครือขายภายในรับ
ชวงตออีกทอดหนึ่ง (เชน เครือขายภายในมหาวิทยาลัย, องคกร หรือเครือขายของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต) มิฉะนั้นก็จะใชไมไดผล 

เวบไซต หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซ่ึงเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจดัทําขึน้เพื่อ 
 เสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตที่เก็บ 
 ไวที่ช่ือหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทัว่ไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียว  
 กันบางเว็บไซตจําเปนตองมกีารสมัครสมาชิกและเสยีคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูลในเวบ็ไซต 
 นั้น ซ่ึงไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลส่ือตางๆ ผูทําเว็บไซตมี 
 หลากหลายระดับ ตั้งแตสรางเว็บไซตสวนตัวจนถงึระดับเว็บไซต สําหรับธุรกิจหรือองคกร 
 ตางๆการเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนยิมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร 
เลิกบุหร่ี            หมายถงึ พฤติกรรมไมสูบบุหร่ีไมอยูในสถานที่ทีท่ําใหเกิดอาการอยากบุหร่ี  
บุคลากรการแพทย    หมายถึง แพทย เภสัชกร พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุขที่เกี่ยวของในงานเลิก 
 บุหร่ี 
Multimedia  หมายถึง การใชคอมพิวเตอรนําเสนอขอความ ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพวิดิทัศน เสียง  

ดวยการเชื่อมยง และเครื่องมือที่อนุญาตใหผูใชสามารถปฏิสัมพันธ นําทางสราง  
และติดตอประสานงานกนัได 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  
เรียนรูดวยตนอง  หมายถึง หรือใชอีกอยางหนึง่วา Computer-Assisted Instruction การใชคอมพิวเตอร 

เปนอุปกรณการเรียน (แตมใิชเปนครูผูสอน) โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือจะ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ไดเพื่อการเรยีนในรูปแบบตางๆ ไดแก การ
สอน การฝกหดั สถานการณจําลอง เกม การคนพบ และการแกปญหา โดยใหผูเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเอง เปนการที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับ 
โปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตวัอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยที่ผูเรียนจะเรยีนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการ 
ตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมลูปอนกลับ 
เพื่อการเสริมแรง แลวใหผูเรียนเลือกเรยีนสิ่งเราลําดับตอไปจนจบบทเรียน 

Webcam  หมายถึง เปนคํายอมาจาก web + camera หมายถึง การใชกลองถายรูปถายภาพใดภาพ 
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 หนึ่ง จะถายเพยีงมุมเดยีว หรือ หมุนไปรอบๆ ก็ได แลวนําภาพทีไ่ดผานโปรแกรม  
 FTP สงไปยัง Server ทันที ทําใหไดภาพที่เปนปจจุบนัมากที่สุด เนื่องจากใหเวลานอย 
 ในการนําภาพออกสู internet ซ่ึงเปนขอดีของ webcam ทําใหผูชมเหน็ภาพไดเร็วกวา 
 การสงภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงทีม่ีขนาดใหญและใชเวลาตดิตอ Server นาน ขณะเดยีวกนั 
 เนื่องจากเปนการถายภาพนิง่ แลวสงออกไปทีละภาพทาํใหภาพไมตอเนื่องจะชานาน 
 ขึ้นอยูกับการตั้งเวลาในการสงแตละภาพเร็วสุดก็วนิาทลีะหนึ่งภาพ แตถาถายภาพววิ 
 อาจจะตั้งเวลาไว 2-5 นาท ีจึงจะถายภาพสกัหนึ่งครั้ง 
Chat  หมายถึง เครื่องมือทางอินเทอรเน็ตเพื่อการพูดคุยกนัของคนสองคน หรือมากกวา  
 โดยทั้งคูตางออนไลนในเวลาเดียวกันในระบบการเรียนแบบ WBT ไดติดตั้ง 
 โปรแกรมแชตเพื่อใหผูเรียนใชเปนเครื่องมือในรูปแบบของตัวชวย แตเนื่องจากการ 
 ใชโปรแกรมแชตไดทําใหขอดีของระบบการเรียนแบบ WBT ในเรื่องของการไมมี 
 ขอจํากัดเรื่องเวลาหายไป ดวยเหตุนี้ระบบการเรียนแบบ WBT ที่มีการติดตั้ง 
 โปรแกรมแชตมีจํานวนนอยมาก อยางไรก็ตามเนื่องจากในระบบการเรียนแบบอเีลิรน 
 นิ่ง (E-learning) นี้แทบจะไมมีโอกาสในการสื่อสารกันระหวางผูใชระบบดวยกัน  
 โปรแกรมแชตมักจะถกูติดตั้งเอาไวใหเปนไปในลักษณะของเครื่องมือเสริมในการ 
 ส่ือสารกันระหวางผูใชระบบ ซ่ึงทําใหมีความรูสึกสนุกสนานกับการใชระบบ 
Computer Online Service หมายถึง บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ซ่ึงจะตองมีคาธรรมเนียมและมีบริการที่ 
  หลากหลาย เพือ่ใหสมาชิกไดใชผานทางไมโครคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับโทรศัพท  
  เชน America Online, Compuserve, Delphi, Prodigy  
กรอบแนวคิด (conceptual framework)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website  
    search  (keyword, title)  

        

การเลิกบุหร่ี 

 

คนทั่วไป 

บุคลากรการแพทย 

 ความรู ทักษะการใหคําปรึกษา 

กรอบแนวคิด 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
ดังที่ไดกลาวไวในสวนของบทนําวา ระบบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทมีมานานอยางแพรหลายใน

หลายๆประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือแมแตประเทศในแถบเอเชียเชน
ไตหวนั ตัวอยางเวบไซตของประเทศตางๆที่เกี่ยวของกบัการใหบริการเลิกบุหร่ี 
สหรัฐอเมริกา 

1. www.lungusa.org 
2. www.quitsmokingonline.com 
3. www.quitsmokinghelp.net 
4. www.stopsmokingonline.com 
5. www.stopsmokingonlinepharmacy.com 
6. www.stop-smoking-update.com 
7. www.stopsmoking.ucsf.edu  
8. www.howtostopsmokingonline.com 
9. www.quitsmokinghelp.net 

อังกฤษ 
10. www.quit-smokingsponsorme.org 
11. www.gosmokefree.co.uk 
12. www.click2quit.co.uk 
13. www.quit-org.uk 
14. www.stopsmoking-uk.co.uk 
15. www.bhf.org.uk/smoking 
16. www.easystop.co.uk 
17. www.stopsmokingnow.co.uk 
18. www.quit-smokingclinic.co.uk 
19. www.nosmokingday.org.uk  

ไตหวนั 
20. www.iqsintl.com 
21. itsmokingonline.com 
22. www.chinatownconnection.com/chinese-medicine-quit-smoking.htm 

ออสเตรเลีย/แคนาดา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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23. www.canadadrugs.com 
24. www.hc-sc.gc.ca 
25. www.phac-aspc.gc.ca 
26. www.canadaonline.about.com/od/quitsmoking 
27. www.howtoquitsmokingonline.com 
28. www.rxcarecanada.com/stop_smoking 
29. www.cancerboard.ab.ca 
30. www.smokingwelcome.com 
31. www.quitsmokingsupport.com  

จะเห็นวาบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรมีใหเลือกมากมาย ซ่ึงรูปแบบการใหบริการผานทาง
ระบบอินเตอรเนทก็มีความแตกตางกันขึน้อยูกับลักษณะของผูใชบริการ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมตางๆของแตละประเทศที่มคีวามหลากหลายแตกตางกนั ที่นาสังเกตคือผลตอบรับของผูใช 
บริการคอนขางดีและผูรับบริการเห็นถึงประโยชนทีไ่ดรับจากการเปดใหบริการเลิกบหุร่ีทางอินเตอรเนท 
ทั้งนี้รูปแบบการใหบริการสวนใหญประกอบดวยการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี เอกสาร 
คูมือตางๆที่เกี่ยวของกับบหุร่ีและพิษภัยของบุหร่ี ตลอดจนบทความจากวารสารตางๆที่เกี่ยวของกับบุหร่ี 
นอกจากนั้นยงัมีการนําเอาเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดยีมาประยุกตใช เพื่อชวยใหผูรับบริการมีความสนุก
เพลิดเพลินไปกับสาระความรูที่ไดรับ เชน มีการใชวดิิโอคลิปเกี่ยวกับโฆษณาพษิภยัของบุหร่ีตอรางกาย การ
ใช spot โฆษณาตางๆ ออรดิโอคลิปที่เปดฟงเสียงได หรือแมแตการใชการตูนแอนนิเมชั่นในการรณรงคไม
สูบบุหร่ี ซ่ึงวิธีการเหลานีม้ีสวนชวยในการเรียนรูและดึงความสนใจของผูเขามารับบริการเลิกบุหร่ีผานทาง
ระบบอินเตอรเนทออนไลนไดเปนอยางดี  

ตัวอยางเวปไซตใหบริการเลิกบุหร่ีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเชน  www.lungusa.org (American  
Lung Association) ซ่ึงเปนเวปไซตทีใ่หบริการทั้งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคที่เกิดในระบบทางเดินหายใจ 
เชน หอบหืด โรคภูมิแพ รวมทั้งการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ี โดยใหผูรับบริการสมัครเปนสมาชิก
ออนไลน และสามารถเขาไปใชบริการคนหาขอมูล สถานพยาบาล คําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีในเขตรัฐตางๆทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา การบริการออนไลนเปนลักษณะการฝากคําถามเพื่อใหเจาหนาที่มาตอบใน web-board 
ซ่ึงลักษณะการใหบริการดังกลาวเหมาะสาํหรับคําถามที่สามารถรอคําตอบได อาจเปนคําถามที่สงสัยหรือ
ตองการคําอธิบายเพิ่มเติม ซ่ึงเวปไซตดังกลาวถือวาเปนแหลงขอมูลที่ใชในการคนหาบริการเพื่อเลิกบุหร่ีที่
ใหญแหงหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ตัวอยางเวปไซตใหบริการเลิกบุหร่ีของประเทศอังกฤษที่นํามายกตวัอยางเชน National Health  
Service (NHS) www.gosmokefree.co.uk ซ่ึงเปนเวปไซตใหบริการเพื่อเลิกบุหร่ีในดานการใหบริการขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกบัพิษภยัของบหุร่ี และขอแนะนําตางๆเกีย่วกับการหลีกเลี่ยงบุหร่ีและดูแลตนเอง นอกจากนีย้ัง
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มีการใหบริการเพื่อเลิกบุหร่ีออนไลน โดยเปนการพูดคยุกับเจาหนาที่ใหคําปรึกษาผานระบบอินเตอรเนท ซ่ึง
การใหบริการจะเปดเปนชวงเวลา ซ่ึงมีความคลายคลึงกับโครงการวิจยัในครั้งนี ้

ตัวอยางเวปไซตเพื่อเลิกบุหร่ีของประเทศออสเตรเลียเชน  http://www.health.gov.au ซ่ึงอยูภายใต
การกํากับดแูลของฝาย Australian Government Department of Health and Aging โดยเปดใหบริการขอมูล 
ขาวสารที่เปนประโยชนกับผูที่กําลังตองการเลิกบุหร่ี โดยมีการใหบริการใหรูปแบบของ Quitline Tollfree   
นอกจากนี้ยังมแีหลงขอมูลเกีย่วกับบริการเลิกบุหร่ีที่เปดใหบริการทั่วประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหความ
สะดวกกับผูมารับบริการใหไดรับบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สวนในประเทศแถบเอเชียกม็ีการนําเอาเทคโนโลยีดานอนิเตอรเนทมาใชในการรณรงคใหคนเลิกสบู
บุหร่ีเชนประเทศญี่ปุน ไตหวนั เกาหลี โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไตหวันที่มีกาวหนาดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ไดมีการใหบริการเลิกบุหร่ีผานทางระบบโทรศัพท (Quitline) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ มากชวยทําให
คนเลิกบุหร่ีไดเปนจํานวนมาก นอกจากนีย้งัมีการใชอินเตอรเนทมาใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ีและ
วิธีการที่ถูกตองในการเลิกบหุร่ี ซ่ึงไดผลดีเชนเดยีวกันในประเทศไทยเองยังไมมีการนาํอินเตอรเนทมา
ประยุกตในงานบริการเลิกบหุร่ีมากนัก นอกเหนือไป จากการใหบริการ Quitline “สายปลอดบุหร่ี 1600” ที่
เร่ิมเปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ.2536 โดยความรวมมือจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่ใหความ
อนุเคราะหเบอร 1600 และผูโทรเขามาจะเสียคาใชจายเพียงครั้งละ 3 บาท โดยมีเจาหนาที่อาสาสมัครของ
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีเปนผูใหคําปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมงในปแรกและมีพยาบาลวชิาชีพเปน
อาสาสมัครมาใหคาํปรึกษาหลังเลิกงานประจํา จนทําใหบริการ Quitline เปนที่รูจักอยางแพรหลาย ซ่ึงที่
ปรึกษาโครงการในครั้งนี้คือผูชวยศาสตราจารยกรองจิต วาทีสาธกกิจ ทานเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ชวยใน
การผลักดันงานดังกลาวจนกระทั่งประสบผลสําเร็จมาถึงทุกวันนี้  ดงัที่กลาวไวขางตนวาการใหบริการเลิก
บุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทยังไมแพรหลายเทาที่ควร ซ่ึงผูที่เกี่ยวของในงานดังกลาวคงตองมีการพัฒนา
รูปแบบการให  
บริการตอไป จึงเปนเหตุผลหลักที่ทาํใหทีมผูวจิัยสนใจที่จะพัฒนาเวบไซตที่ตองการใหบริการผานระบบ
อินเตอรเนทโดยอาศัยเวบไซตเปนสื่อในการติดตอส่ือสาร (Internet Online Services) เพื่อใหเวบไซตดังกลาว
สามารถตอบสนองผูที่ตองการเลิกบุหร่ีทีก่ําลังมองหาวธีิการที่ถูกตองและเปนแหลงขอมูล ขาวสารสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญเพือ่ใชในงานใหคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ี  
2.1  สถานการณการสูบบุหรี่ในประเทศไทย(20,21,22) 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ. 2547 โดยศาสตราจารยนายแพทย
ประกิต วาทสีาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  และกรรมการคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ ไดวเิคราะหขอมูลสถานการณการสูบบุหร่ีในประเทศไทยไวดังนี ้

1)  จํานวนผูสูบบุหร่ีประจํา 9.6 ลานคน เปนจํานวนที่ลดลงจากการสาํรวจเมื่อ พ.ศ. 2544  ที่มีผู
สูบประจํา 10.6 ลานคน  

2)  ผูที่สูบบุหร่ีสวนใหญเปนเพศชาย โดยอัตราสวนเพศชาย : หญิง = 9.1 : 0.5 = 18 :1 
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3)  อัตราการสูบบุหร่ีนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาล 21.8 : 14.9 = 3 : 2 
4)  กรุงเทพ ฯ มีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําที่สุด (12.8%) ในขณะที่ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด (22.5 และ 22.2%) 
5)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีจํานวนผูสูบบุหร่ีมากที่สุด คือ 3.5 ลานคน ภาคกลาง 2.0 ลานคน 

ภาคเหนือ 1.89 ลานคน ภาคใต 1.36 ลานคน และกรุงเทพ ฯ 858,420 คน 
6)  อัตราการสูบบุหร่ีลดลงทั้งสองเพศในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในเพศชายที่เคยสบูกวารอยละ 

70 ในกลุมอาย ุ35-59 ปในป พ.ศ. 2529 ลดเหลือต่ํากวารอยละ 50 
7)  ภาคเหนอืมีจํานวนผูหญิงที่สูบบุหร่ีมากที่สุด คือ 249,323 คน จากจํานวนหญิงที่สูบบุหร่ี

ทั้งหมด 525,695 คนเทากับรอยละ 47 หรือเทากับเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนผูสูบบุหร่ีเพศหญิงทั้งหมด 
8)  เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูสูบบุหร่ีระหวาง พ.ศ. 2531 และพ.ศ. 2547 พบวา จาํนวนผูสูบบุหร่ี

ลดลงจาก 10 ลานคนเหลือ 9.6 ลานคน แตอัตราการสูบลดลงทั้งสองเพศ โดยเพศชายลดลงจากรอยละ 53 
เหลือรอยละ 37 ขณะที่เพศหญิงลดลงจากรอยละ 4 เหลือรอยละ 2.1 

9)  จํานวนผูสูบบุหร่ีที่ลดลงกวาที่ควรจะเปนระหวาง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2547 โดยใชสมมุติฐาน
วา หากไมมกีารดําเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่องดังเชนทีไ่ดทํามาแลว อัตราการสูบบุหร่ีในป พ.ศ. 
2547 จะใกลเคียงกับอัตราของป พ.ศ. 2531 (ซ่ึงเปนปรากฏการณที่เปนอยูในประเทศสวนใหญที่ยังไมได
ดําเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีดังเชนที่ประเทศไทยทํามาแลว) จํานวนผูสูบบุหร่ีในป พ.ศ. 2547 ควรจะ
เทากับ 14.0 คน นั่นหมายความวา การรณรงคควบคุมการสูบบุหร่ีของประเทศไทยในชวง เวลาที่ผานมา ทํา
ใหประเทศไทยมีจํานวนผูสูบบุหร่ีในป พ.ศ. 2547 นอยกวาที่ควรจะเปน 14.0 – 9.6 = 4.4 ลานคน  

10)  ระดบัการศึกษายิ่งต่ําอัตราการสูบยิ่งสูง โดยเฉพาะหญิงที่ไมไดรับการศึกษาจะมีอัตรา
การสูบบุหร่ีสูงกวาหญิงที่ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 เทา 

11)  ในจํานวนผูสูบบุหร่ี 9.6 ลานคน เปนประชากรที่ไดรับการศึกษาระดับประถมศกึษาและ
ต่ํากวา 6.2 ลานคน คิดเปนรอยละ 64 ของจํานวนผูสูบบุหร่ีทั้งหมด 

12)  ผูที่มีอาชีพรับจางเกษตรกรรมและประมงจะมีอัตราการสูบบุหร่ีที่สูงสุดทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย 

13)  ผูสูบบุหร่ีอยูในกลุมอาชีพคนงานรับจาง เกษตร ประมง ผูปฏิบัติงานดานความสามารถ
ทางฝมือและเครื่องจักรโรงงาน รวม 7,122,776 คนคิดเปนรอยละ 74 ของจํานวนผูสูบบุหร่ีทั้งหมด 

14)  รอยละ 65.6 ของผูที่สูบบุหร่ีเปนประจําติดกอนอายุ 19 ป รอยละ 92 ติดบุหร่ีกอนอายุ 24 
ป และรอยละ 8 ของผูติดบุหร่ีทั้งหมดติดหลังอายุ 25 ป 

15)  ผูสูบบุหร่ีไทยสวนใหญยังสูบบุหร่ีตอวันนอย โดยรอยละ 72.9 สูบนอยกวา 10 มวนตอ
วัน และรอยละ 24.8 สูบระหวาง 11-24 มวน 

16)  จํานวนบหุร่ีที่สูบตอวันในกลุมอายุตางๆไมคอยแตกตางกัน โดยในวัยรุนจะสูบนอยกวา
วัยอ่ืนๆ เล็กนอย     
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    ซ่ึงในภาพรวมปญหาการสูบบุหร่ีของประชากรไทย มีลักษณะดังนี ้
1)  เปนพฤติกรรมของเพศชาย 
2)  นอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบสูงกวาในเขตเทศบาล 
3)  กรุงเทพฯ  มีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุด 
4)  ผูที่ไดรับการศึกษานอยทีสุ่ด และประกอบอาชีพขั้นพืน้ฐานมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดและเปน

ผูสูบหร่ีสวนใหญ (รอยละ 74) ของประเทศ 
5)  กวารอยละ 90 เสพติดบุหร่ีขณะเปนเยาวชน 
6)  วยัรุนที่เสพติดบุหร่ีเสพนอยกวาผูใหญเพียงเล็กนอย 
7)  แมการสูบบุหร่ีของประชากรไทยมีแนวโนมที่ลดลง แตก็ยังมีผูเสพติดบุหร่ี 10 ลานคนเศษ 

และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทยทีผ่านมาทําใหการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญอันดับที่สองที่ทําใหคน
ไทยปวยและเสียชีวิตกอนวยัอันควร 
2.2  ความรูเก่ียวกับบุหรี่ 

2.2.1  สารประกอบในบุหรี่ 

การสูบบุหร่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและผูใกลชิด เนื่องจากบุหร่ีมีสารประกอบ
ตางๆอยูมากมายกวา 4,000 ชนิดอยูในรูปของละอองและกาซ ในระหวางการสูบบุหร่ีจะเกดิควนับหุร่ี 2 แบบ 
คือ ควันบุหร่ีที่สูบเขาปอดหรือที่พนออกมา และควนับหุร่ีที่ออกมาจากการเผาไหมบุหร่ี ควันบุหร่ีนอกจากจะ
มีนิโคตินแลวยังมีสารน้ํามันดิน (Tar) ประกอบดวยสารกอมะเร็งมากกวา 40 ชนดิ สารพวกอนุมูลอิสระ 
คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) สารกัมมันตรังสี และสารอื่นๆอีกมากมาย ดังตอไปนี ้
               1)  นิโคตนิ (Nicotine) เปนสารที่พบไดในใบยาสูบ มีลักษณะคลายน้ํามนัไมมีสี  นิโคตินสามารถ
ออกฤทธิ์โดยตรงที่สมอง ทําใหผูสูบมีความรูสึกที่เปนสุข สบายใจ ติดบุหร่ี และเลิกไดยาก นิโคตินสวนใหญ
จะไปจับอยูทีป่อด และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด โดยจะไปมผีลตอการหล่ังสาร Epinephrine จาก
ตอมหมวกไตทําใหมีความดนัโลหิตสูง หัวใจเตนแรงเร็วกวาปกติ และไมเปนจังหวะและเสนเลือดแดงหดตวั 
เปนตน เมตาบอลิซึมของนิโคตินสวนใหญจะเกดิที่ตับและประมาณรอยละ 70 ของนิโคตินในกระแสเลือดจะ
ถูกเมตาบอไลซเปลี่ยนเปนโคตินิน(Cotinine) โดย Cytochrom P450 และ Aldehyde oxidase  

2)  ทาร (Tar) ประกอบดวยสารหลายชนิด เปนละอองเหลวเหนยีว สีน้าํตาลคลายน้ํามันดิน เกิดจาก
การเผาไหมของใบยาสูบ กระดาษมวน และสวนประกอบอื่นๆในบุหร่ีประกอบดวยสารอันตรายหลายชนิด
ผสมรวมกนั เชน เบนโซไพรีน (Benzo[a]pyrene) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง นอกจากนีล้ะอองของเหลวของทาร
จะเขาไปตดิอยูตามทางเดนิหลอดลมและถุงลมปอด โดยประมาณรอยละ 50 ของทารจะจับอยูที่ปอด และเมื่อ
ทารรวมตัวกับฝุนตางๆที่หายใจเขาไปก็จะขงัอยูในถุงลมปอด ทําใหเกดิการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไอ
เร้ือรังและมีเสมหะ ซ่ึงจะเปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้รัง (COPD) รวมทั้งโรคมะเร็งปอด
และมะเร็งที่อวัยวะอ่ืนๆ เปนตน 
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 3)  คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน เกิดจากการเผาไหมของ
ใบยาสูบไมสมบูรณ ซ่ึงเปนกาซชนิดเดียวกับที่พนออกจากทอไอเสียรถยนต ในควันบุหร่ีจะประกอบดวย
กาซคารบอนมอนอกไซดประมาณรอยละ 2-6  กาซนี้จะแยงจับกับฮโีมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดีกวากาซ
ออกซิเจนประมาณ 200 เทา ดังนั้นรางกายของผูที่สูบบุหร่ีจึงไดรับออกซิเจนนอยลงไมต่ํากวารอยละ 10–15 
การลําเลียงออกซิเจนไปใหอวัยวะตางๆนอยลง   มีผลทําใหหวัใจตองเตนเร็วข้ึนและทํางานมากขึน้เพื่อให
เลือดนําออกซิเจนไปเลีย้งสวนตางๆของรางกายไดเพยีงพอ และถาไดรับกาซนี้จํานวนมากจะทําใหเกิดอาการ
มึนงง คล่ืนไส และเหนื่อยงาย นอกจากนี้ในหญิงตั้งครรภที่สูบบุหร่ีหรือไดรับควันบหุร่ี พบวา ทารกในครรภ
จะไดรับออกซิเจนนอย และเด็กที่เกิดมาจะมีการเจริญเติบโตที่ไมสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา และ
พฤติกรรม 

4)  ไฮโดรเจนไดออกไซด (Hydrogen dioxide) เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนตน ซ่ึง
บริเวณนี้จะทําหนาคอยชวยดักสิ่งแปลกปลอมตางๆไมใหเขาสูทางเดินทางหายใจ กอใหเกิดอาการไอ มี
เสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
 5)  ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide) ไปทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลายและถุงลม ทําให
ผนังถุงลมโปงพอง ถุงลมในปอดลดจํานวนลงสงผลใหการทํางานของปอดลดลง ซ่ึงมีผลตอการแลกเปลี่ยน
กาซทําใหรางกายไดรับออกซิเจนไมเพยีงพอ เหนื่อยหอบงาย และเปนสาเหตขุองการเกิดโรคถุงลมโปงพอง
ซ่ึงเปนโรคเรื้อรังและผูปวยจะทรมานมาก 
 6)  สารกลุม Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ตัวอยางของสารในกลุมนี้ เชน 
Benzopyrene เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งของอวัยวะหลายแหง เชน ปอด กลองเสียง หลอดอาหาร ตับออน 
กระเพาะอาหาร และชองปาก เปนตน โดยกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารในกลุมนี้จะทําให DNA เกิดการ
กลายพันธและสงเสริมการสรางเซลลมะเร็งที่จําเพาะตออวัยวะตางๆ 
 7)  สารอนุมูลอิสระ กระบวนการเผาไหมของใบยาสูบทาํใหเกิดสารพวกอนุมูลอิสระเปนจาํนวนมาก 
เชน Peroxy radicals, Hydroxyl radicals เปนตน โดยสารอนุมูลอิสระชนิดตางๆสามารถเหนี่ยวนําทําใหเกิด
กระบวนการตางๆในรางกาย เชน การกระตุนเมด็เลือดขาว ชนดิ Polymorphonuclear cells การสรางสาร
กระตุน (Chemotactic peptide) การสรางสารกระตุนระบบคอมพลีเมนท และการเปลี่ยนแปลงไขมันบางชนิด
ไปเปนไขมันชนิดที่ทําอันตรายตอผนังหลอดเลือดแดงทาํใหเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis) 
นอกจากนี้สารพวกอนุมูลอิสระยังทําใหเกดิโรคของระบบทางเดินหายใจโดยการกอใหเกิด Oxidative stress 
ในปอด ผลที่เกิดขึ้น คือ มกีารชุมนุมของเม็ดเลือดขาวทีท่ําใหเกิดการอักเสบมีการทาํลายเซลลและเซลลตาย 
 8)  สารกัมมันตรังสี ในควนับุหร่ีประกอบดวยสารกัมมนัตรังสีตางๆ เชน Polonium 210 ที่มีรังสีแอล
ฟา และยังเปนสารกอมะเร็ง เชน ทําใหเกิดมะเร็งปอด  
              9)  ไซยาไนด (Cyanide) ซ่ึงปกติเปนยาเบื่อหนกู็พบในบหุร่ีดวยเชนกัน 
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 10)  สารปรุงแตงตางๆที่อยูในบุหรี่ ในกระบวนการผลิตบุหร่ีจะมีการใชสารตางๆกวารอยชนิด
เพื่อใหบหุร่ีมีรสชาติดีขึ้นหรือเพื่อใหมนีิโคตินนอยลง แตสารเหลานี้หลายชนิดทําใหพิษภยัของบุหร่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 
 10.1  โกโก เปนสารที่เพิ่มความหวานเพือ่ใชกลบรสชาติที่กระดางของบุหร่ี แตเมื่อเกิดการเผาไหม
ขึ้นโกโกก็จะกลายเปนสารกอมะเร็งชนดิหนึ่งได นอกจากนีใ้นโกโกยังมี Theobromine ซ่ึงเปนสารที่มีฤทธิ์
ขยายหลอดลม (Bronchodilator) ทําใหทางเดินอากาศขยายตวัสงผลใหผูสูบบุหร่ีมีโอกาสไดรับควนับุหร่ีและ
สารนิโคตินเพิ่มขึ้น 
 10.2  Glycyrrhizin เปนสารปรุงแตงรสชาติใหรสหวานในบหุร่ี โดยสารชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์
ขยายหลอดลม ซ่ึงจะชวยทาํใหผูสูบบุหร่ีหายใจรับเอาควันบุหร่ีเขาสูปอดไดงายขึ้น รวมถึงชวยบรรเทาอาการ
ระคายเคืองของปากและลําคอจากควนับุหร่ี แตเมื่อ Glycyrrhizin ถูกเผาไหมก็มีคณุสมบัติเปนสารกอมะเร็ง 
 10.3  น้ําตาล เปนสารปรุงแตงในบุหร่ี มีประมาณ 3% ของน้ําหนกับุหร่ีแตละมวน เมื่อน้ําตาลในบุหร่ี
ถูกเผาไหมจะไดสาร Acetaldehyde เกิดขึน้ โดยสารชนดินี้จะชวยในการเพิ่มฤทธิ์เสพติดของนิโคติน 
 10.4  แอมโมเนีย (Ammonia) มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทาํใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบและ
ไอ นอกจากนีย้ังทําใหคาความเปนดางของควันบุหร่ีเพิ่มขึ้น สงผลใหการดูดซึมนิโคตินดีขึ้นและเพิ่มฤทธิ์เสพ
ติดของนิโคติน 
 10.5  เมนทอล นํามาผสมในบุหร่ีเพื่อทาํใหสูบบุหร่ีแลวรูสึกเย็นคอ โดยรสชาติของเมนทอลจะทําให
ผูสูบบุหร่ีอัดควันอยูในปอดนานขึ้น จึงทําใหมีโอกาสเกดิโรคตางๆจากบุหร่ีไดมากขึ้น เชน โรคมะเร็ง 
 10.6  ล้ินกวาง (Coumarin) นิยมใสเพื่อเพิม่กลิ่น (กล่ินวนิลา) และรสชาติของบุหร่ี โดยเฉพาะบุหร่ีที่
มีทารต่ํา สารนี้เปนสารที่เปนอันตรายตอตับ ใชเปนสารฆาหนูและเปนสารกอมะเรง็ ประเทศอังกฤษอนุญาต
ใหมีไดไมเกนิ 525 ppm และไมอนุญาตใหใสในอาหาร  
 10.7  กานพลู (Clove) ใสเพื่อชวยใหสูบบุหร่ีไดงายขึน้ เพราะเมื่อเผาไหมจะเกดิ Eugenol ซ่ึงเปน
สารประกอบที่มีฤทธิ์ทําใหชาเฉพาะที่ และกดประสาทสวนกลางคลายบารบิทูเรตและแอลกอฮอล สารนี้ทํา
ใหเกิดเลือดออกในลําไส เลือดคั่งในปอด ถุงลมโปงพอง และน้ําทวมปอด  
 10.8  Diethyl glycol (DEG) เปนสารเพิ่มจุดเยือกแข็งที่เติมในหมอน้ํารถยนต เมื่อใสในบุหร่ีจะเปน
สารเพิ่มความชุมชื้น ชวยทาํใหควนับุหร่ีนุมนวลขึ้น สูบไดงายขึ้น แตสารนี้มีผลเสียตอไตแมวาจะมีปริมาณ
เพียงเล็กนอย  
 10.9  Freon-11 เปนสารที่ใชเพื่อทําใหใบยาสูบขยายตวั ลดมวลสารตอหนวย ทําใหลดปริมาณสาร 
ทาร แตเมื่อเกดิการเผาไหมจะเกิดกาซพษิ คือ Phosgene ซ่ึงทําลายชั้นบรรยากาศ หามใชกับเครื่องปรับอากาศ 
เปนกาซพิษทีใ่ชในสงครามโลกครั้งที่ 1  

2.2.2  โรคหรือผลเสยีท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
บุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคที่คุกคามประชากรโลกอยางนอย 25 โรค โรคเหลานี้สามารถ

ปองกันไดหรือสามารถลดความรุนแรงลงไดดวยการเลิกสูบบุหร่ี ในขณะที่อายุเฉลี่ยของคนในประเทศกําลัง
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พัฒนาเพิ่มมากขึ้นแตอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายจากโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคมะเร็งก็เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ โรคเร้ือรังเหลานี้มีความสัมพันธใกลชิดกับการสูบบุหร่ี องคการอนามัยโลกไดระบุ
ไวชัดเจนวา หนึ่งในสามของโรคมะเร็ง มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี นอกจากบหุร่ีจะมีผลตอสุขภาพของตัวผู
สูบบุหร่ีโดยตรงแลว ควันบหุร่ียังสงผลกระทบไปยังผูใกลชิดที่ตองสูดดมควันบหุร่ีดวย โรครายแรงที่เกิดจาก
การสูบบุหร่ี เชน  

1)  โรคปอดอดุก้ันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD)  
เปนชื่อเรียกรวมอาการของโรคปอดชนิดทีเ่กิดกับถุงลม คือ โรคถุงลม       โปงพอง(Emphysema) 

และโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) โรคถุงลมโปงพองเปนภาวะที่ถุงลมปอดบริเวณปลาย
แขนงหลอดลมโปงออก และเซลลบุผนังถุงลมถูกทําลาย สวนใหญมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีจัดมาเปน
เวลานาน (ภาพที่ 1)         

 
 
 
 
 
 

                            ภาพที่ 1  การเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโปงพอง 
 

COPD เปนโรคที่มีการอักเสบอยางไมรุนแรงแตเร้ือรังเปนทั่วทั้งทางเดินอากาศ, เซลลปอด และ
หลอดลมในปอด โดยพบ Macrophages, CD8+ T lymphocytes และ Neutrophil ในปอดเพิ่มจํานวนขึ้น เซลล
เหลานี้หล่ังสารกระตุนหลายชนิด เชน Leukotriene B4, IL-8, TNF และอื่นๆ ที่สามารถทําลายเซลลปอดหรือ
คงสภาพการอกัเสบเรื้อรัง การทําลายเยื่อบผุนัง   ถุงลมปอดเกิดจากสารที่ยอยโปรตนี เชน Elastase และสาร
อนุมูลอิสระ 

ในคนปกติมี α1- antitrypsin ซ่ึงเปน Antielastase ในภาวะปกติม ี Neutrophil อยูในปอดจํานวน
เล็กนอย นิโคตินและสารพวกอนุมูลอิสระในควันบหุร่ีจะกระตุนใหจาํนวน      เมด็เลือดขาว Neutrophil ใน
ปอดเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มการหล่ัง Elastase เทากับเปนการเพิ่มการทําลายเซลลโดย Elastase นอกจากนี ้

Neutrophil ยังหล่ังสารอนุมูลอิสระซ่ึงไปลดปริมาณ α1- antitrypsin จงึมีการทําลายเนื้อเยื่อปอดในถุงลมปอด 
นอกจากนี้ควนับุหร่ียังเพิ่มปริมาณ Metalloproteinase จาก Macrophages ชวยเสริมการทําลายเนื้อเยื่อปอด ผล
ที่สุดทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง (ภาพที่ 2) 

 
 
 

หลอดลมและแขนง
หลอดลมถูกทําลาย 

หลอดลมอักเสบ 

ผนังถุงลมปอด
ถูกทําลาย 

ถุงลมโปงพอง 

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
และถุงลมโปงพอง 

สูบบุหรี ่
 
การติดเชื้อ 

การติดเชื้อ 

ผนังถุงลมปอดถูกทําลาย 

การติดเชื้อ 
 

       สูบบุหรี ่
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2)  โรคปอดบวม (Desquamative interstitial pneumonia, DIP) 
DIP เปนโรคปอดบวมชนดิที่มี Macrophages คั่งเปนจาํนวนมากในถุงลมปอด ตอมาถุงลมปอดถูก

ทําลายจนกลายเปนพังผืด DIP มักจะเกดิกบัคนอายุ 40-50 ป เปนชายมากกวาหญิงในสัดสวน 2 : 1 พบวา 
ผูปวยทุกคนสูบบุหร่ีมีอาการหายใจลําบาก ไอแหง เปนสัปดาห เปนเดือน  นิ้วมือปุม หนาที่การทํางานของ
ปอดมีความผดิปรกติเล็กนอย  ผูปวย DIP มีการพยากรณโรคดีและตอบสนองตอการรักษาดวยสเตียรอยด 
การหยดุสูบบุหร่ีทําใหมีอัตราการรอดชีวติรอยละ 100  

3)  โรคแขนงหลอดลมอักเสบ (Respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease, 
RB-lLD) 

เปนลักษณะเฉพาะที่พบในคนสูบบุหร่ี เปนโรคที่มีอาการไมรุนแรง มอีาการหายใจขัด และไอ เปน
กับคนที่ยังคงสูบบุหร่ีตอเนือ่งจนถึงอายุ 40-50 ป โดยสูบบุหร่ีมากกวา 30 ซอง/ป (สูบบุหร่ีวันละ 1 ซอง เปน
เวลา30 ป) โรคนี้เกิดในชายมากกวาหญิง 2 เทา การหยดุสูบบุหร่ีจะทําใหอาการดีขึน้ 

4)  หอบหืด (Asthma) 
หอบหืดเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจ ทําใหหายใจมีเสียงวี้ด หายใจไมออก แนน

หนาอก และไอตอนกลางคนืและเชามดื อาการเหลานี้เกี่ยวกับหลอดลมตีบและอากาศไมพอหายใจ การ
อักเสบของทางเดินหายใจเกดิจากการตอบสนองตอส่ิงกระตุนจึงทําใหหลอดลมหดเกร็ง คนที่เปนหอบหดืมี
ความไวตอส่ิงกระตุนหลายอยาง เชน ส่ิงกระตุนจากภายนอกจะไปกระตุนใหเกดิปฏิกิริยาไวเกิน (Type I 

 ขั้นตอน
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Hypersensitivity  reaction) ส่ิงกระตุนจากภายใน เชน การสูบบุหร่ี การติดเชื้อในปอด เปนหวัด ความเครียด
และการออกแรง ทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบเกี่ยวของกับเซลลหลายชนิดซึ่งหล่ังสาร
ที่ทําใหเกิดกระบวนการอักเสบ ไดแก Type 2  helper T (TH2) cells ซ่ึงเปน CD4+ T cell  ชนิดหนึง่ TH2 หล่ัง 
Interleukins (IL-3,IL-4,IL-5) ที่เรงการเกดิการอักเสบ (Allergic  inflammation) และกระตุน B cell ใหสราง 
IgE และแอนติบอดีชนิดอื่น ตอจากนั้นจะมีการกระตุน Mast cell ใหหล่ัง ฮีสตามีน พรอสตาแกลนดนิ 
(PDG2) ,Platelet  activating  factor (PAF) และLeukotriene ทําใหกลามเนื้อหลอดลมหดตวั และมีการหลั่งน้ํา
เมือกมากขึ้น ซ่ึงเปนลักษณะของการเกดิหอบหืด สวน Type 1 helper T (TH1) cells  ซ่ึงเปน CD4+ T cells อีก

ชนิดหนึ่งสราง Interferon-γ และ Interleukin-2 ซ่ึงฆาไวรัสและจุลชีพชนิดอื่นโดยการกระตุน Macrophages 
และCytotoxic  T cell.  Helper T cell สองชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุนทางภูมิตานทานและCytokines ทั้งนี้ 
Cytokines จาก TH1 cell และ  TH2 cells ยับยั้งซึ่งกนัและกัน ดังนั้นเมือ่เกิดความไมสมดุลของสองสิ่งนี้จึงทํา
ใหเกิดอาการหอบหืด (ภาพที่3) 

5)  โรคหลอดเลือดแดงแข็งตวั (Atherosclerosis) 
เปนที่แนชัดแลววาการสูบบหุร่ี เปนปจจัยเสี่ยงของการเกดิหลอดเลือดแดงแข็งตัว การสูบบุหร่ีวันละ 

1 ซอง หรือมากกวานั้นเปนเวลาหลายป ทาํใหอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึน้  เมื่อหยดุสูบบุหร่ีจะสามารถลดอัตรา
เสี่ยงไดอยางมาก โรคหลอดเลือดแดงแขง็ตัวชา เปนโรคที่เกิดจากมกีารอักเสบเรื้อรังของเซลลผนังดานใน
ของหลอดเลือด (Endothelium) รอยโรคที่เกิดขึ้นชักนําใหมีปฏิกิริยาระหวาง Low-density lipoprotein (LDL), 
Macrophages, T lymphocytes และสารที่อยูในเซลลบุผนังดานในของหลอดเลือดทําใหเซลลช้ันในของ
หลอดเลือดผิดปกติ หลอดเลือดแดงแข็งตัว และเปนสาเหตุของการเสียชีวติจากภาวะหวัใจขาดเลือด 
(Ischemic hearth disease, IHD) กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว เปนดังนี ้

5.1)  ผนงัดานในของหลอดเลือดผิดปกต ิ
ควันบุหร่ีกระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาวเคลือ่นออกจากผนังดานในของหลอดเลือด และเกาะทีเ่ซลลบุผนังดาน
ในของหลอดเลือด ความยดืหยุนของผนงัดานในของหลอดเลือดเสียไป ซ่ึงเปนอาการเริ่มแรกของผนังดาน
ในหลอดเลือดผิดปกติ นิโคตินในควันบหุร่ีทําลายเซลลบุผนังหลอดเลือด รางกายตองมีการซอมแซมของ
หลอดเลือดชัน้ใน เพื่อดํารงรักษาสภาพปกติของหลอดเลือด โดยไขกระดูกสรางเซลลตนกําเนิด 
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                          ภาพที่ 3  แสดงกลไกของการสูบบุหร่ีตอการเกิดอาการหอบหืด 
 

ชนิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลของหลอดเลือดชั้นใน (Endothelial progenitor cells, EPC) แต
สารโคตินินซึ่งเปนเมตะบอไลทของนิโคตินในควันบหุร่ีทําใหเซลล EPC ลดจํานวนลง 

5.2)  การกระตุนเกร็ดเลือด 
ควันบุหร่ีกระตุนใหเกร็ดเลอืดเกาะกลุมและเกิดล่ิมเลือด ตรงบริเวณที่หลอดเลือดมีบาดแผล เกร็ด

เลือดหล่ัง Platelet factor – 4, β -thromboglobulin  platelet  activating  factor เพิ่มขึ้น บงชี้วามกีารกระตุน
เกร็ดเลือดในคนที่สูบบุหร่ี นอกจากนี้ยังมีการหลั่งอีพิเนฟรินซึ่งเพิ่มการกระตุนเกร็ดเลือด นอกจากผล 
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กระทบโดยตรงของควันบุหร่ีตอหนาที่ของเกร็ดเลือดและการเกดิล่ิมเลือดแลวเกร็ดเลอืดยังทําใหผนงัดานใน
ของหลอดเลือดผิดปกติ โดยการสงเสริมใหเลือดแข็งตวั (Pro-coagulant) ซ่ึงนําไปสูการเกิดล่ิมเลือดในหลอด
เลือด (Atherothrombosis) 

5.3)  อนุมูลอิสระ การเปล่ียนแปลงของ lipoprotein และการอักเสบ 
ควันบุหร่ีมีสารพวกอนุมูลอิสระซ่ึงเกิดขึ้นในควนับุหร่ีเอง และเกดิขึ้นจากเมด็เลือดขาวชนดิ 

Neutrophil อนุมูลอิสระทําใหไขมันชนิด Low –density lipoprotein (LDL) ถูกเปลี่ยนเปน Oxidized LDL 
(oxLDL) ซ่ึงทําใหผนังดานในของหลอดเลือดผิดปกติ  oxLDL ใน    รูหลอดเลือดถูก Macrophage ประจําถ่ิน
จับกิน กลายเปน foam cells ทับถมกันเปนแผลนูน (Plaque) Polycyclic aromatic hydrocarbons ซ่ึงแทรกเขา
ไปใน Plaque ไดหลังจากทีจ่ับกับ Lipoproteine ชวยเรงการแบงตัวของเซลลหลอดเลือดและ Plaque ขยาย
ใหญขึ้น (ภาพที่ 4 ) 
 

 
                                    ภาพที ่4  การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวและโรคหัวใจ 
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6)  โรคหลอดเลือดแดงใหญโปงพอง (Aortic aneurysm) 
การสูบบุหร่ีเพิม่อัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดแดงใหญ      โปงพองซึ่งมีสาเหตุจาก

หลอดเลือดแดงแข็งตัว ควันบุหร่ีกระตุนใหมีการหลั่งสารยอยโปรตีน  Matrix metalloproteinases (MMP) 
จาก Macrophages กลไกนี้เหมือนกับการเกิดโรคทางเดนิหายใจอุดกัน้ MMP ยอยโปรตีนของผนังหลอดเลือด
แดง เชน คอลลาเจน อีลาสติน ทําใหหลอดเลือดแดงออนแอ และไวตอการเกดิหลอดเลือดแดงแข็งตัว หรือ
ความดันโลหติสูง หรือทั้ง 2 อยาง ความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุที่ทาํใหหลอดเลือดแดงใหญที่โปงพองแตกมี
อันตรายถึงแกชีวิต 

7)  มะเร็งปอด (Lung cancer) 
Polycyclic aromatic hydrocarbon เปนสารเคมีกอมะเรง็ที่มีความแรงมากที่สุด  สารกลุมนี้ในควัน

บุหร่ี เชน เบนโซพัยรีน เมื่อเขาสูรางกายจะถกูเมตะบอไลซ  โดย CytochromeP450, Prostaglandin H 
synthetase และ Epoxide  hydrolase ซ่ึงเปนเอ็นไซมที่สรางจากตับ  สารEpoxide intermediates ที่จับกับ DNA 
เปนสิ่งบงชี้การไดรับ Polycyclic  aromatic  hydrocarbon การไดรับสารชนิดนี้เปนปจจยัเส่ียงตอการเกิด
มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปสสาวะ  เบนโซพัยรีนทาํใหมีการกลายพันธุของ p53  tumor suppressor gene 
ในคนที่เปนมะเร็งปอดที่เกดิจากการสูบบุหร่ีจะมกีารกลายพันธุแบบ G : C  T : A transversion ปจจุบัน
พบวา มะเร็งปอดชนิด Adenocarcinoma มีอุบัติการณสูงทั้งในชายและหญิง  

8)  มะเร็งตับออน (Pancreatic  cancer) 
มะเร็งตับออนเปนมะเร็งชนดิที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง การพยากรณโรคไมดี  อัตราผูปวยรอดชวีิตเมือ่ 

5 ปมีเพียงรอยละ 5 มะเร็งตับออนมีอาย ุ 60-80 ป การสูบบุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับออนอีก
เทาตัว โดยท่ีควันบุหร่ีจะทําใหยีนหลายชนดิกลายพนัธุ ซ่ึงทําใหโปรแกรมการตายของเซลล (Apoptosis) เสีย
ไป จึงเปนสาเหตุของการเกดิโรคมะเร็ง 

9)  มะเร็งหลอดอาหาร (Carcinoma of the esophagus) 
มะเร็งหลอดอาหารพบในผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ชายเปนมากกวาหญิง การสูบบุหร่ีเปนสาเหตหุนึ่ง

ของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารเพราะในควันบุหร่ีมี Polycyclic  aromatic  hydrocarbons ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง 
การรับประทานอาหารที่มีสารกอมะเร็งรวมกับการสูบบุหร่ียิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง ตัวอยางเชน 
การเกิดปฏิกิริยา Methylation กับสารจําพวก Nitroso ในอาหารและไดรับควันบุหร่ีดวยจะทําใหยนีหลายชนดิ
กลายพันธุ มะเร็งหลอดอาหารมีการพยากรณโรคไมดี มีอัตราการรอดชีวิตเมื่อ 5 ปประมาณรอยละ 20  

10)  มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric  carcinoma) 
มะเร็งกระเพาะอาหาร  เปนมะเร็งชนิดทีเ่ปนกันมากเปนอันดับ 2 ทั่วโลก  ชายเปนมากกวาหญิง การ

พยากรณโรคไมดี มีอัตราการรอดชีวิตเมื่อ 5 ปประมาณรอยละ 20 สารอนุมูลอิสระในควนับุหร่ีทาํอันตราย
ตอดีเอ็นเอจึงมีความเสี่ยงสงูที่จะเกิดเซลลมะเร็ง 

11)  มะเร็งกระเพาะปสสาวะ (Carcinoma  of the bladder) 
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มะเร็งกระเพาะปสสาวะ  เปนในชายมากกวาหญิงประมาณ 3 เทา พบในชวงอายุ 50-80 ป การสูบ
บุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงตอการเกดิมะเร็งกระเพาะปสสาวะถึง 3-7 เทา ขึ้นอยูกับจํานวนบุหร่ีที่สูบและจํานวนปที่
สูบ (ซอง/ป) รอยละ 50-80 ของชายที่เปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะสูบบุหร่ี การสูบซิการ กลองยาเสนและการ
อมยาสูบมีความเสี่ยงนอยกวาการสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีทําใหยีนหลายชนดิกลายพนัธุ 

12)  มะเร็งกลองเสียง (Carcinoma  of the larynx) 
ควันบุหร่ีเปนสาเหตุใหเซลลเยื่อบุกลองเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเปนเซลลมะเร็ง ระดับ

ความเสี่ยงขึ้นอยูกับปริมาณควันบุหร่ีที่ไดรับ ถึงแมวาจะเปนระยะทีม่ะเร็งปรากฏชัดเจนแลวกต็ามหากหยุด
สูบบุหร่ี เซลลจะหยุดการเปลี่ยนแปลงเปนเซลลมะเร็งได 

13)  มะเร็งไต (Renal  cell carcinoma) 
มะเร็งไตมักเกดิกับผูมีอายุ 60-70 ชายเปนมากกวาหญิง การสูบบุหร่ีเปนปจจยัเสี่ยที่สําคัญที่สุดของ

การเกิดมะเร็งไต ซ่ึงมีอุบัติการณสูงกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี การสูบซิการและกลองยาเสนมีความเสี่ยงเชนเดยีว 
กับการสูบบุหร่ี 

14)  มะเร็งในชองปาก  (Oral cancer) 
รอยละ 90 ของมะเร็งในชองปากเปนชนดิ Squamous cell carcinoma ผูปวย 8 ใน 10 คนมีประวัติสูบ

บุหร่ีจัด สารกอมะเร็งในใบยาสูบทําให Oncogenes เปลี่ยนแปลง ซ่ึงตอมาจะสังเคราะหสารที่เหนี่ยวนําให
เกิดการแบงเซลล เชน Transforming growth  factor (TGF), Epidermal growth factor (EGF) จึงเกิดเซลล 
มะเร็งภายใน Epithelium นอกจากนีย้าสูบยังยับยั้ง Tumor suppressor gene การเสพยาสูบทุกรูปแบบทั้งชนิด
สูบ อม หรือเคี้ยว เพิ่มความเสี่ยงตอการเกดิมะเร็งในชองปาก 

15)  มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) 
คนที่สูบบุหร่ีมีความเสี่ยงเพิม่ขึ้นตอการเปนมะเร็งผิวหนงัเมื่อเทียบกับคนไมสูบบุหร่ีโดย Squamous 

cell carcinoma (SCC) เปนผลที่เกดิจากควันบุหร่ีกดภูมิคุมกนั ผูที่สูบบุหร่ีเมื่อเปนมะเร็งผิวหนังชนดิ 
Melanoma จะมีพยากรณโรคเลวกวาคนทีไ่มสูบบุหร่ีเปนเพราะการสูบบุหร่ีมีผลเสียตอระบบภูมคิุมกัน 

16)  เบาหวาน (Diabetes mellitus)  
สารเคมีในควนับุหร่ี ทําใหเกิดการตานอนิสุลิน (Insulin resistance) และเปนโรคเบาหวาน ผูที่มีภาวะ

ตานอินสุลินไปใชไดถึงแมจะมีระดับอนิสุลินในเลือดสูง ภาวะนี้จะทําใหปริมาณของไขมันในอวัยวะตางๆ
เปลี่ยนแปลง หรือโดยการเกิดพิษตอเนื้อเยื่อตับออนโดยตรง กลไกอืน่ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกันคือ ผูที่ไมออกกําลัง
กาย และคนอวนจะเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน  กลาวคือการนาํกลูโคสเขาไปในเซลลไขมันและเซลล
กลามเนื้อผิดปกติไป ในผูทีสู่บบุหร่ีสารเคมีในควนับุหร่ีมีผลโดยตรงคือขัดขวางการนํากลูโคสเขาเซลล ผล
ทางออมคือทําใหสารเคมีในเลือดเปลี่ยนแปลงหรือลดปริมาณเลือดไหลเวียนในหลอดเลือด จากการทดลอง
โดยใชเซลลกลามเนื้อพบวา การกระตุนการนํากลูโคสเขากลามเนื้อโดย Insulin ผิดปกติไปในผูที่สูบบุหร่ี ซ่ึง
เปนผลทางออมที่เกิดขึ้นจากการมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid) และไขมันไตรกรีเซอไรด
(Triglycerides) ในเลือดสูงกวาปกต ิ ผูที่เปนเบาหวานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ และจะเพิ่มความเสี่ยง
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มากขึ้นถาสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในโรคเบาหวาน เชน โรคไต 
(Nephropathy) โรคของปลายประสาท (Neuropathy) และโรคของจอตา (Retinopathy) เปนตน 

17)  โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis) 
การสูบบุหร่ี มีผลโดยตรงตอการเกิดโรคขออักเสบรูมาตอยด โดยทําให Rheumatoid factor (RF) ใน

เลือดสูงขึ้น และเปลี่ยนแปลงภูมิตานทานของรางกาย รวมทั้งทําใหจํานวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น และเม็ดเลือด
ขาวชนิด Lymphocytes ผิดปกต ิ
               18)  แผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก (Peptic ulcer) 

ผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กเกิดจากกปจจยัหลายอยาง การสูบบุหร่ีและนโิคตินเปนสาเหตุ
หนึ่ง แผลในกระเพาะอาหารเกดิขึน้เมื่อเกิดความไมสมดุลระหวางปจจัยสนบัสนุนในการเกิดแผล 
(Aggressive factors) และปจจัยปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (Protective  factors) คนทีสู่บบุหร่ีมี
โอกาสเปนแผลในกระเพาะอาหารมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี คนที่สูบบุหร่ีเมื่อมีแผลในกระเพาะอาหารแผลจะ
หายยากกวาคนที่ไมสูบและกลับเปนซ้ําไดมากกวา 

18.1)  ผลของการสูบบุหร่ีและนิโคตินตอปจจัยสนับสนุนการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร การสูบ
บุหร่ีและนิโคตินกระตุนการเพิ่มขึ้นของสิ่งตอไปนี้ ซ่ึงเปนปจจยัสนับสนุนการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร 

1)  ฮีสตามีน มีหนาที่ควบคุมการหลั่งกรดของกระเพาะอาหาร การบีบตัวของกระเพาะอาหารและ
การไหลเวยีนเลือดในเยื่อบกุระเพาะอาหาร การสูบบุหร่ีและนิโคตินกระตุนให Mast cell หล่ังฮีสตามีนมาก
ขึ้น 

2)  การหลั่งกรดและน้ํายอยของกระเพาะอาหารมากขึ้น 
3)  น้ํายอยไหลยอยกลับ (Duodenogastric reflux) ซ่ึงประกอบดวยกรดจึงสงเสริมการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหาร 
4)  การหลั่งฮอรโมนวาโสเปรสซินมากขึ้น ซ่ึงออกฤทธิ์ทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
5)  Platelet activating factor (PAF) ซ่ึงสังเคราะหโดยเม็ดเลือดขาว  เกร็ดเลือด และเซลลบุผนัง

ช้ันในหลอดเลือด เปนสารที่ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
6)  Endothelin สรางจากเยื่อบุกระเพาะอาหาร เปนโปรตีนที่สงเสริมการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
7)  สารอนุมูลอิสระ (Reactive oxygen intermediate, ROI)  ทําลายเยือ่บุกระเพาะอาหาร 
8)  Helicobacter pylori เปนเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคแผลในกระเพาะอาหาร การสูบบุหร่ีเพิ่มความ

เสี่ยงของการตดิเชื้อ H. pylori 
18.2)  ผลของการสูบบุหร่ีและนิโคตินตอปจจัยปองกนัการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร การสูบบุหร่ี

และนิโคตินทาํใหส่ิงที่ปองกนัการเกดิแผลในกระเพาะอาหารลดลง จึงเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
1)  การหลั่งเมือกในกระเพาะอาหารลดลง เมือกทําหนาที่ปองกันการเกิดแผลและชวยรักษาแผลใน

กระเพาะอาหาร 
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2)  การสังเคราะหพรอสตาแกลนดนิลดลง พรอสตาแกลนดินมีหนาทีป่องกันเยื่อบกุระเพาะอาหาร
จากการถูกทําลาย โดยการดาํรงรักษาความแข็งแรงของหลอดเลือดของเยื่อบุกระเพาะอาหาร 

3)  การหลั่งไบคารบอเนตจากลําไสเล็กและตับออนลดลง                ไบคารบอเนตเปนตัวสําคญัใน
การลดฤทธิ์ของกรดในกระเพาะอาหาร ซ่ึงเปนการปองกันกรดและน้ํายอยจากกระเพาะอาหารทําลายเยื่อบุ
ลําไส 

4)  Epidermal growth factor (EGF) ลดลง EGF ยับยั้งการหล่ังกรด  จึงมีหนาที่ปองกนัเยื่อบุทางเดนิ
อาการตอนบนจากการถูกทําลายโดยกรดและยังชวยใหแผลหายเร็ว 

5)  เลือดไหลเวียนในเยื่อบกุระเพาะอาหารลดลง การมีเลือดไหลเวยีนชวยใหเยื่อบุกระเพาะอาหารมี
ความแข็งแรง 

19)  ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
กระดกูพรุนเปนภาวะที่มวลกระดกูนอยลงโครงสรางของกระดกูเสียไป  แตกหกังาย เกิดความ

เจ็บปวด เสียสภาพ และอาจเสียชีวิตได มีงานศึกษาวิจยัที่บงชี้วาการสูบบุหร่ีเปนปจจัยเสีย่งของการเกิดภาวะ
กระดกูพรุน ตวัอยางเชน 

1)  คนที่สูบบุหร่ียิ่งนานและยิ่งมากจะยิ่งมคีวามเสี่ยงตอการเกิดกระดกูหกัในวัยสูงอายุ 
2)  คนที่สูบบุหร่ีและมีกระดูกหกั  จะหายชากวาคนทีไ่มสูบบุหร่ี  และมีภาวะแรกซอนมากกวา 
3)  มีการสูญเสียมวลกระดกูในคนที่สูบบหุร่ีชายและหญิงมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี 
4)  หญิงที่สูบบุหร่ี มีการสังเคราะหฮอรโมนอิสโตรเจนลดลง และเขาสูสภาวะหมดประจําเดือนเรว็

กวาหญิงทีไ่มสูบบุหร่ี การขาดอิสโตรเจนทําใหเกิดการสูญเสียมวลกระดูก 
20)  การเปนหมัน (Infertility) 
20.1)  ผลเสียของการสูบบุหร่ีกบัภาวะเจริญพันธุในหญิง เมื่อสามีหรือภรรยาสูบบุหร่ีจะมีผลเสียตอ

ภาวการณมีบตุร ควันบุหร่ีทําอันตรายตอรังไข เรงการสูญเสียไข และหมดประจําเดือนเร็วข้ึนหลายป 
สารประกอบในควันบหุร่ีรบกวนการสังเคราะหอิสโตรเจน และมีแนวโนมที่จะทําใหเซลลไขเกิดพันธุกรรม
ผิดปกติ การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการแทงบุตร การตั้งครรภนอกมดลูก หญิงตั้งครรภที่สูบบุหร่ีจะให
กําเนิดทารกทีม่ีน้ําหนกัแรกเกิดนอยและคลอดกอนกําหนด มอุีบัติการณสูงของทารกเสียชีวิตฉับพลัน 
(Sudden infant death syndrome, SIDS) ในบานที่มีคนสูบบุหร่ี จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบวา มารดาที่
สูบบุหร่ีในระหวางตั้งครรภทารกในครรภที่ไดรับนิโคตนิจะมีความเสีย่งตอการเกดิโรค SIDS มากกวาเด็กที่
มารดาไมสูบบุหร่ี เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มีควันบุหร่ีกม็ีความเสี่ยงตอการเกิด SIDS เชนเดยีวกัน 

20.2)  ผลเสียของการสูบบุหร่ีกบัภาวะเจริญพันธุในชาย  ชายที่สูบบุหร่ีจะมีอสุจิลดลงทั้งจํานวนและ
การเคลื่อนที่  อสุจิมีความผิดปกติทั้งรูปรางและหนาที่มากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี ผลเสียของการที่สามีสูบบุหร่ี
ซ่ึงมีอสุจิผิดปกติรวมกับภรรยาที่ไดรับควนับุหร่ีมือสองจึงเปนความเสี่ยงตอการเปนหมัน  

21)  โรคตา (Eye disease) 
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21.1)  ตาตอ (Cataracts) คนที่สูบบุหร่ีมีความเสี่ยงตอการเปนตาตอมากขึ้น ซ่ึงเปนภาวะที่มีเลนสตา
ขุนมัว ทําใหมปีญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหลายอยาง เชน มองเห็นไมชัด ไวตอแสงจา และมองแยกสไีมออก 

21.2)  จอตาเสื่อม (Age-related  macular  degeneration, AMD) มีการศึกษาพบวา คนที่สูบบุหร่ีและ
คนที่เคยสูบบหุร่ีเกิดภาวะจอตาเสื่อมมากกวาคนทีไ่มเคยสูบบุหร่ี 

22)  ร้ิวรอยบนใบหนา (Wrinkles) 
ผิวหนังของหญิงที่สูบบุหร่ีมีลักษณะซีดและมีร้ิวรอยเกดิขึ้นเร็วกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี กลไกการเกดิร้ิว

รอยไมทราบแนชัด คนที่สูบบุหร่ีแมไมถูกแสงแดดก็มีอีลาสตินหนาและแตกหักมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี เปน
เพราะผิวหนังไดรับออกซิเจนนอยมาเปนเวลานาน มีสาเหตุจากหลอดเลือดตีบซึ่งเกิดจากการสูบบหุร่ีและการ
ลดการสังเคราะหคอลลาเจน การสูบบุหร่ีจงึทําใหมีร้ิวรอยบนใบหนากอนวัยอันสมควร 

23)  แผลหายชา (Poor wound healing) 
คนที่สูบบุหร่ีมีแผลหายชา มีการศึกษาที่สนับสนุนเรื่องนี้คือ นโิคตินในบุหร่ีทําใหหลอดเลือดที่

ผิวหนังตีบ เนือ้เยื่อไดรับออกซิเจนนอยลง การสูบบุหร่ีเพิ่มปริมาณคารบอกซีฮีโมโกลบิน เพิ่มการเกาะกลุม
ของเกร็ดเลือด ทําใหเลือดหนืดขึ้น ลดประมาณคอลลาเจน และลดการสังเคราะหพรอสตาไซคลิน ทั้งหมดนี้
เปนผลเสียตอการทําใหแผลหาย การสูบบุหร่ีวันละ1 ซองจึงเปนการทําใหเนื้อเยื่อไดรับออกซิเจนนอยเปน
ประจําทกุวัน  

24)  โรคปริทนต (Periodotal) 
โรคปริทนตอักเสบ (Periodontitis) เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของชองปาก ทําใหเหงือก

อักเสบ เนื้อฟนถูกทําลาย และฟนหลุดรวง ปจจยักอโรคปริทนตมีหลายอยาง ไดแก การติดเชื้อแบคทีเรีย การ
สูบบุหร่ี อายุ เพศ โรคเบาหวาน เศรษฐานะ และพันธุกรรม  ปจจยัทางดานสิ่งแวดลอม (การสูบบหุร่ี) และ
พันธุกรรมของการเกิดโรคปริทนตของแตละคนไมเหมือนกัน มีรายงานการศึกษาผูทีม่ียีนกลายพันธุ คือ IL-1 

genotype, Fcγ  receptor  gene, N-acetyltransferase (NAT 2) และ Myeloperoxidase (MPO) พบวา การมียีน
กลายพันธุดังกลาวทําใหเกิดโรคปริทนตโดยการทําใหภมูิตานทานโรคเสียไป 

25)  แผลในปาก (Oral lesions) 
25.1)  Leukoplakia เปนปนขาวที่เกิดขึ้นในปาก ไมเกิดจากสาเหตุอ่ืนนอกจากสารเคมีในยาสูบ 

กลายเปนเซลลมะเร็งได 
25.2)  Erythroplakia เปนปนแดงของเยื่อบชุองปาก กลายเปนเซลลมะเร็งได  การที่มีสีแดงเปนเพราะ

หลอดเลือดฝอยในเยื่อบุชองปากผิดปกติ และการมีเคอราตินนอยลง     หลอดเลือดผิดปกติมีสวนเกี่ยวของกับ
การตอบสนองของภูมิคุมกนัหรือการอักเสบ 

25.3)  เหงือกอักเสบ (Ulcerative  gingivitis) มีอาการเจบ็เหงือก เลือดออก และมีกล่ินปากเปนอาการ
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในคนที่สูบบุหร่ี 

26)  หญิงตัง้ครรภท่ีสูบบุหรี่  
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มีโอกาสแทงลูก คลอดลูกกอนกําหนด ทารกตายขณะคลอด และทารกที่คลอดมีน้ําหนักตวันอยกวา
ปกติมากกวาหญิงตั้งครรภที่ไมสูบบุหร่ี นอกจากนี ้ เด็กที่มารดาสูบบุหร่ียังมีโอกาสเสียชีวิตแรกเกิดมากกวา
เด็กที่มารดาไมสูบบุหร่ี  ที่เปนเชนนีเ้พราะนิโคตินทําใหเลือดบริเวณรกหดตัวและกาซคารบอนมอนอกไซด
ทําใหเลือดที่ไปเล้ียงทารกมอีอกซิเจนนอยลง ผลก็คือทารกในครรภไดรับทั้งเลือดและออกซิเจนนอยกวาปกติ
จึงมีตัวเล็กกวาปกติ และจะมีทารกจํานวนหนึ่งมีโครงสรางของสมองไมสมบูรณ ซ่ึงจะมีผลตอระบบความคิด
ที่บกพรอง ออนแอ มีโอกาสเปนโรคเรื้อรังสูงอีกดวย การติดตามระยะยาวยังพบวา ทารกของมารดาที่สูบ
บุหร่ีเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีโอกาสเกิดโรคปอดเรื้อรังชนิดตางๆ มากกวาทารกที่เกิดจากมารดาผูที่ไมสูบ
บุหร่ี ยิ่งกวานั้นบุหร่ีมีผลกระทบตอระบบสืบพันธุดวย หญิงที่สูบบุหร่ีจะตองใชเวลานานขึ้นในการที่เร่ิม
ตั้งครรภ และหญิงที่สูบหร่ีประจําเดือนจะหมดเร็วกวาหญิงที่ไมสูบบุหร่ีประมาณ 2 ป 

2.2.3  ผลของปฏิกิริยาระหวางยากบัการสบูบุหรี่  
บุหร่ีนอกจากจะเปนสาเหตใุหเกิดโรคตางๆมากมายแลว ยังมีผลตอยาที่ผูปวยไดรับอีกดวย ดังแสดง

ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลของปฏิกิริยาระหวางยากับการสูบบุหร่ี 

ยา กลไก ความสําคัญทางคลินิก 
Theophyline, Tacrine 
Acetaminophen, 
Clozapine, Caffeine 

Induction of the CYP1A2 May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Tricyclic antidepressants, 
Haloperidol, 
Fluphenazine, Haparin, 
Warfarin 

Increased hepatic metabolism May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Insulin Decreased subcutaneous 
adsorption 
Increased release of cortisol and  
catecholamines 

May require  higher  dose  in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Pentazocine, 
Propoxyphene, Flecainide 

Unknown; probably increased  
hepatic metabolism 

May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 
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ตารางที่ 1  ผลของปฏิกิริยาระหวางยากับการสูบบุหร่ี (ตอ) 

ยา กลไก ความสําคัญทางคลินิก 
Propanolol, Prazosin, 
Lebetalol 

Increases release of 
catecholamines (e.g. epinephrine) 

May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Diazepam, Oxazepam, 
Chlordiazepoxide, 
Chlorpromazine 

Unknown; perhaps 
pharmacokinetics is altered or 
end-organ responsiveness is 
diminished due to CNS arousal  
effect of nicotine 

Decreased sedative effect 
May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Phenylephrine, 
Isoproterenol 

Increased release of cortisol and  
catecholamines (e.g. epinephrine) 

May require higher dose in  
smokers 
May require lower dose at 
cessation of smoking 

Furosemide, Thiazide 
diuretics 

Possibly increased secretion of 
vasopressin and decreased  
cardiac output 

Decreased diuretic effect 

Antianginals, Nifedipine, 
Propanolol, Atenolol 

Unknown; perhaps increased  
blood  carboxyhemoglobin  
concentration 

Decreased antianginal  
efficacy 

H2-receptor 
antagonists(e.g. 
Cimetidine, Famotidine, 
Ranitidine, Nazatidine) 

Unknown; probably alterations in 
defensive rather than in 
aggressive factors 

Increased incidence of peptic  
ulcer formation 
Delayed ulcer healing 
Increased  the rate of ulcer  
recurrence  
Increased susceptibility to 
Helicobacter pylori 
Decreased response to H2-
receptor  antagonists 
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ตารางที่ 1  ผลของปฏิกิริยาระหวางยากับการสูบบุหร่ี (ตอ) 

ยา กลไก ความสําคัญทางคลินิก 
Estrogen, Oral 
contraceptive (OCs) 
containing estrogen 

Unknown; probably enhanced  
procoagulant effects of estrogens 

Increased risk of MI, stroke, 
and blood clots in women 
older than 35 years who use 
OCs andsmoke 

 
2.2.4  ผลเสียท่ีเกิดจากการไดรับควันบุหรีจ่ากผูอ่ืนท่ีสูบบุหรี่ (ควันบุหรี่มือสอง)  
ในหองที่มีผูสูบบุหร่ีจะพบวามีควันบุหร่ีที่เกิดขึ้นจาก 2 แหลงดวยกัน คอื 
1)  ควนับุหร่ีที่ผูสูบบุหร่ีสูดเขาไปแลวพนออกมา ซ่ึงประกอบดวยสารพิษตางๆ เชนเดียวกับที่ผุสูบ

บุหร่ีไดรับ แตจะมีความเขมขนของสารพิษลดลงเนื่องจากปอดของผูสูบบหุร่ีไดดูดซึมสารพิษบางสวนไว
แลว ไดแก นิโคติน คารบอนมอนอกไซด ทาร และไนโตรเจนไดออกไซด เปนตน 

2)  ควันบุหร่ีจากปลายมวนบุหร่ีที่จุดทิ้งไวระหวางสูบ ซ่ึงจะมีความเขมขนของสารพิษมากขึ้นโดย
พบวา 

2.1)  นิโคติน มีการขึ้นเปน 2 เทา 
2.2)  แอมโมเนีย มีมากขึน้เปน 73 เทา 
2.3)  คารบอนมอนอกไซด  มีมากขึ้นเปน 5 เทา 
2.4)  เบนโซไพรีน มีมากขึ้นเปน 3 เทา 
2.5)  ทาร  มีมากขึ้นเปน 2 เทา 
2.6)  แคดเมยีม มากขึ้น 

ทันทีที่บุหร่ีถูกจุดขึ้น การเผาไหมของมวนบุหร่ีจะทาํใหเกิดสารเคมีที่เปนพิษสงผานมายังผูไมสูบบุหร่ีที่อยู
ในบริเวณเดียวกันในรูปของควันบุหร่ี ทั้งที่เปนควันที่ผูสูบพนออกมาและควันที่ออกมาจากตอนปลายของ
มวนบุหร่ีรวมเรียกวา “ควันบุหร่ีมือสอง” (Passive smoking)  จากขอมูลของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม
แหงรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาองคการอนามัยโลก และองคกรทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆที่ไดศึกษาในเรื่องนี้
ระบุตรงกันวา ควันบหุร่ีมือสองเปนสารกอมะเร็งในมนษุยที่ไมมีระดบั “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเลยเมื่อผูไม
สูบบุหร่ีไดรับควันบุหร่ีสูรางกายโดยไมไดสูบเอง ปริมาณควันบหุร่ีทีผู่ไมสูบไดรับจะขึ้นกับ 

1)  จํานวนบหุร่ีที่มีการสูบในหองนั้น 
2)  ระยะเวลาที่อยูในหองเดยีวกัน 
3)  ขนาดของหองและการถายเทอากาศของหองนั้น 
2.2.4.1  ผลเสียในระยะสั้น 
1)  เกิดอาการระคายเคืองตอจมูก ตา และคอ ปวดศีรษะ ไอ คล่ืนไส รูสึกไมสบาย 
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2)  เกิดอาการกําเริบของผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคภูมแิพ หอบหดื และโรคปอดเรื้อรัง เชน ถุงลม
โปงพอง จะทาํใหมีอาการหายใจตดิขัด หรือถึงขั้นเหนื่อยหอบ 

3)  ในผูที่เปนโรคหัวใจอาจทําใหเกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไมพอมากขึ้น 
2.2.4.2  ผลเสียในระยะยาว 
1)  ในหองที่อากาศไมถายเท การสูบบุหร่ีทกุๆ 20 มวน จะทําใหผูไมสูบบุหร่ีตองหายใจเอาควันบหุร่ี

เขาไปเปนปรมิาณเทากับการสูบบุหร่ี 1 มวน 
2)  ผูไมสูบบุหร่ีที่ตองอยูในหองทํางานหรือในสถานที่แออัดที่มีควนับุหร่ีเปนเวลานาน จะมีโอกาส

เปนโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 10-30 
3)  ผูไมสูบบุหร่ีที่อยูในหองทํางานที่มีควนับุหร่ีประมาณครึ่งชั่วโมง จะมีปริมาณคารบอน 

มอนอกไซดในเลือดเทากับคนที่สูบบุหร่ีเอง 1 มวน 
4)  จากการศึกษาวจิัยและการประกาศจากรายงานของนายแพทยใหญแหงสหรัฐอเมริกา สถาบัน

วิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา และสถาบันคุมครองสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา พบวา การไดรับควัน
บุหร่ีมือสองในปริมาณมากและนานพอสมควร จะทําใหมีโอกาสเปนมะเร็งในสวนตางๆ ของรางกาย 
เชนเดยีวกับผูที่สูบบุหร่ี ไดแก ปอด กลองเสียง ปากมดลูก ชองปาก หลอดอาหาร และกระเพาะปสสาวะ
สูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งปอด 

5)  สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมแหงแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาไดศึกษาพบวา ผูไมสูบบุหร่ีที่อยู
ใกลชิดผูสูบบุหร่ีมีความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรคเกี่ยวกับหวัใจ โดยยิ่งสมัผัสกับควันบหุร่ีมากเทาใดก็ยิ่งเสี่ยงตอ
การเปนโรคนีม้ากขึ้นเทานัน้ 

2.2.4.3  ผลเสียตอเด็ก หญิงมีครรภ หรือหญิงท่ีมีสามีสูบบุหรี่[19] 
1)  หญิงมีครรภและทารก 
-  ทําใหเกิดความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ําหนกัตัวต่าํกวาปกต ิ
-  มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไหลตายในเด็ก (SIDS) สูงขึ้น 
2)  เด็กเล็ก 
-  ทําใหเกิดความเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบและปอดบวมสูงหวา

เด็กทัว่ไป และมีอัตราการเกดิโรคหืดเพิ่มขึน้ 
-  เกิดการติดเชื้อของหูสวนกลาง 
-  ในระยะยาว เด็กที่ไดรับควันบุหร่ีพฒันาการของปอดจะนอยกวาเด็กที่ไมไดรับควนับุหร่ี 
-  เสี่ยงตอการเปนมะเร็งเมื่อโตข้ึน (เสี่ยงตอมะเร็งปอด 2 เทา) 
-  แนวโนมพฤติกรรมเลียนแบบ 
3)  หญิงที่มีสามสูีบบุหร่ีมากกวาวันละ 1 ซอง 
-  เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 2 เทา 
-  เสี่ยงตอการเกิดอาการหวัใจขาดเลือดเพิม่ขึ้น 3.4 เทา 
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-  เสี่ยงตอหลอดเลือดหวัใจตีบเพิ่มขึ้น 24% 
-  ตายเรว็กวาหญิงที่สามีไมสูบบุหร่ีเฉลี่ย 4 ป 
2.2.5  ประโยชนท่ีไดจากการเลิกสูบบุหรี่ 
1)  มีบุคลิกดีขึน้และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
ควันบุหร่ีนอกจากจะทําใหผูสูบมีกล่ินตัว กล่ินปาก ลมหายใจเหมน็ ฟนเหลืองเปนคราบแลว ใบหนา

ของผูสูบบุหร่ีมานานระยะหนึ่งจะมีร้ิวรอยลึกที่สังเกตเหน็ไดงาย และมีผิวพรรณหมองคล้ํามากกวาผูไมสูบ
บุหร่ี ส่ิงตางๆเหลานี้ลวนแตบั่นทอนบุคลิกภาพและความมั่นใจของผูสูบบุหร่ีทั้งสิ้น แตถาไมสูบบุหร่ีกล่ินที่
นารังเกียจจะหายไป และผิวพรรณมีน้ํามนีวลขึ้น 

2)  เปนการเลิกทํารายสุขภาพของคนในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิง่ลูก 
จากการศึกษาทางการแพทยพบวา ควันบหุร่ีเปนอันตรายตอผูที่ไดรับควันบุหร่ี โดยเฉพาะเด็กทีอ่ยู

ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหร่ี จะทําใหมอีาการปวยดวยโรคที่เกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ เชน โรคหืด 
ทอนซิลอักเสบ หวัด และปวดบวม 

3)  เปนแบบอยางที่ดขีองลูก 
จากการศึกษาพบวา เดก็ทีอ่ยูในครอบครวัที่มีคนสูบบหุร่ีจะมีโอกาสติดบุหร่ีสูงกวาเด็กทัว่ไป การ

สูบบุหร่ีของพอแมเปนแบบอยางที่ไมดแีกลูก 
4)  ประหยัดเงนิ 
สามารถมีเงินเหลือไวใชจายอีกอยางนอยเดือนละ 1,000 บาทหรอืมากกวานัน้ ถาสูบบุหร่ี

ตางประเทศหรือสูบมากกวาวันละ 1 ซอง 
5)  ไมตองเสี่ยงตอการทุกขทรมานจากโรคตางๆ 
ในควนับุหร่ีมสีารเคมีที่เปนพิษอยูถึง 4,000 ชนิด และมี 43 ชนิดที่เปนสารกอมะเร็ง จากการรายงาน

ทางการแพทย พบวา รอยละ 85 ของผูที่เปนโรคถุงลมโปงพองเกิดจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงเปนโรคที่คนไขจะไม
เสียชีวิตทันท ี แตเหนื่อยหอบจนไมสามารถทําอะไรได ตองนอนเฉยๆ และตองใหออกซิเจนชวยหายใจ
ตลอดเวลา และพบวารอยละ 70 ของผูปวยที่มีอาการในระยะสุดทายจะตายภายใน 10 ป โดยมีอาการเหนื่อย
หอบตลอดเวลาจนกวาจะเสียชีวิต 

6)  ไมเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
ทุกวันนี้ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีวันละ 13,700 คน หรือช่ัวโมงละ 570 คน 

สําหรับประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีช่ัวโมงละ 5 คน หรือปละไมต่ํากวา 42,000 คน 
โดยกวาครึ่งของจํานวนนี้เสยีชีวติกอนวัยอันควร 

ผลดีหลังเลิกสูบบุหรี่ทันที[15] 
การสูบบุหร่ีวนัละไมต่ํากวา 20 มวน ผูสูบจะไดรับสารนิโคตินประมาณวนัละ 200 คร้ัง และสารเคมี

อ่ืนๆ อีกหลายพันชนดิ แตทันทีที่ผูสูบบุหร่ีเร่ิมหยดุสูบบุหร่ี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอรางกาย
และจิตใจ ดังตอไปนี ้
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1)  ภายใน 20 นาที ความดนัเลือดและชีพจรจะเตนในระดับปกต ิ
2)  ภายใน 8 ช่ัวโมง ระดับออกซิเจนในเลอืดจะคืนสูระดับปกต ิ
3)  ภายใน 24 ช่ัวโมง คารบอนมอนอกไซดที่จับแนนอยูกับเมด็เลือดแดงจะถูกขจัดออกไปปอด จะ

เร่ิมขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกตางๆจากการสูบบุหร่ีออกจากรางกาย 
4)  ภายใน 48 ช่ัวโมง รูสึกสดชื่นขึ้น เพราะไมมีนิโคตนิหลงเหลืออยูในรางกายอีก ปอดจะเริ่มขจดั 

เสมหะและสิ่งสกปรกตาง ๆ จากการสูบบหุร่ีออกไปดวย 
5)  ภายใน 72 ช่ัวโมง จะรูสึกกินอาหารไดอรอยข้ึน เพราะตุมรับรสที่ล้ินทํางานไดดีขึน้ ความรูสึกรู

รสและกลิ่นจะกลับคืนมา นอกจากนัน้กลิน่ตัวกจ็ะปลอดกลิ่นบุหร่ีดวย 
6)  ภายใน 96 ช่ัวโมง รูสึกสงบและสบายตวัมากขึ้น เพราะอาการอยากบุหร่ีลดลงมาก 
7)  ภายใน 3 สัปดาห ออกกําลังกายไดมากขึ้น เพราะการทํางานของปอดดีขึ้น ไมเหนือ่ยงาย และเปน

การคุมน้ําหนกัไปในตัวดวย นอกจากนี้อาการไอก็จะดีขึน้ดวย 
8)  ภายใน 3-4 วัน จะรูสึกสดชื่นขึ้น ความรูสึกรูรสและกลิ่นจะกลับคืนมา นอกจากนั้นกลิ่นตัวกจ็ะ

ปลอดกลิ่นบุหร่ีดวย 
9)  ภายใน 3 สัปดาห การทํางานของปอดจะดีขึ้น ทําใหสามารถออกกําลังกายไดมากขึ้นกวาครั้งที่

สูบบุหร่ีอยู 
10)  ภายใน 2 เดือน มีกําลังวงัชามากขึ้น เพราะเลือดสามารถไหลเวียนไปสูแขนขาไดดีขึ้น 
11)  ภายใน 3 เดือน สูดลมหายใจไดเต็มปอดขึ้น เพราะระบบการขจัดสิ่งสกปรกในปอดจะทํางานได

เปนปกติ ไอนอยลง การหายใจดีขึ้น สําหรับผูชาย ในชวงนี้เชื้ออสุจิจะกลับเคลื่อนไหวไดใกลเคียงกับสภาวะ
ปกติ และจํานวนเชื้ออสุจิกเ็พิ่มขึ้นดวย 

12)  ภายใน 5 ป สุขภาพโดยรวมดีขึ้น อัตราเสี่ยงตอการเกิดอาการหวัใจขาดเลือด จะลดลงเทากับ
คร่ึงหนึ่งของคนที่ไมเคยสูบบุหร่ี 

13)  ภายใน 10-15 ป อัตราเสี่ยงตอการปวยลดลง โดยเฉพาะโรครายตางๆที่เกิดจากบหุร่ีรวมทั้ง
มะเร็งปอด จะมีความใกลเคยีงกับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี  
การหยุดสูบบหุรี่กับการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ 

1)  การหยุดสบูบุหร่ีลดอัตราการเสี่ยงเปนมะเร็งปอด เมือ่เทียบกับผูที่ยงัคงสูบบุหร่ีตอไป โดยพบวา 
หลังจากการหยุดสูบ 10 ป ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดจะเทากับรอยละ 30 ถึง 50 ของผูที่ยังคงสูบบุหร่ี 
อัตราเสี่ยงยังคงลดลงอยางตอเนื่องหลังจากหยดุสูบเกิน 10 ป  

2)  การลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปอดในผูที่หยดุสูบบุหร่ี พบทั้งในเพศชาย และเพศหญิง ทั้งผูที่
สูบบุหร่ีชนิดกนกรองและชนิดไมมีกนกรอง  

3)  การหยุดสูบบุหร่ี ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําคอและกลองเสียง เมื่อเทียบกับผูที่ยังคงสูบ
บุหร่ี  
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4)  การหยดุสูบบุหร่ี ลดความผิดปกติทีจ่ะกลายไปเปนมะเร็งระยะแรกของเยื่อบลํุาคอ กลองเสียง 
และปอด 

5) การหยุดสบูบุหร่ีลดอาการ ไอ ลดจํานวนเสมหะ ลดอาการหายใจมีเสียงดังวีด๊ และลดการติดเชื้อ
ของทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบและปอดบวมเมือ่เปรียบเทียบกับผูที่ยังคงสูบบุหร่ี  

6)  ในผูที่ยังไมเกิดอาการของโรคถุงลมโปงพอง การหยุดสูบบุหร่ีจะทําใหสมรรถภาพปอดดีขึ้นรอย
ละ 5 ภายใน 2-3 เดือน หลังจากเลิกสูบบุหร่ี  

7)  ผูที่เลิกสูบบุหร่ีอยางถาวร อัตราการเสื่อมของปอดจะชะลอตัวลงจนเทากับความเสื่อมที่เกิดขึ้นใน
ผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี  

8)  ในผูที่หยุดสูบบุหร่ีไดอยางถาวร อัตราการเสียชีวิตจากโรคถุงลมโปงพองลดลงเมื่อเทียบกับผูที่ยงั
สูบบุหร่ีอยู   
การหยุดสูบบหุรี่กับมะเร็งนอกระบบทางเดินหายใจ    

1)  หลังจากหยุดสูบบุหร่ีเปนเวลา 5 ป อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเรง็ในชองปาก และหลอดอาหาร
สวนตนจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับคนที่ยังคงสูบบุหร่ี และอัตราเสี่ยงยังคงลดลงตอไปหลังจากหยุดสูบเกิน 
5 ป  

2)  การหยุดสบูบุหร่ี ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับออน เมื่อเทยีบกับผูที่ยังคงสูบ แตการลดลง
ของความเสี่ยงนี้จะพบหลังจากหยดุสูบเกิน 10 ปขึ้นไป  

3)  อัตราเสี่ยงของการเกดิมะเร็งปากมดลูกลดลงอยางมากในหญิงทีห่ยุดสูบบหุร่ี เมื่อเทียบกับผูที่
ยังคงสูบอยู แมวาจะหยุดสบูเพียง 2 -3 ป ขอมูลนี้เปนการสนับสนนุวา การสูบบหุร่ีเปนสาเหตหุนึ่งของการ
เกิดมะเร็งปากมดลูก  

4)  การหยดุสูบบุหร่ีลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลอืดหัวใจตีบทัง้เพศชาย และเพศหญิงในทุก
กลุมอายุ เมื่อเทียบกับผูที่ยังคงสูบบุหร่ี 

5)  อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากหยุดสูบบหุร่ีครบ 1 ป และจะ
ลดลงอยางชาๆตอไปหลังจากหยดุสูบเปนเวลา 15 ป ความเสี่ยงของการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบจะเทากับผู
ที่ไมเคยสูบบหุร่ี  

6)  ในผูที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนโรคเสนเลือดหวัใจตบี การหยดุสูบบุหร่ีจะลดโอกาสของการเกิด
กลามเนื้อหวัใจตาย และโอกาสการเสียชีวิตอยางกะทนัหันลงอยางมาก รายงานการวิจยัพบวา โอกาสจะ
เสียชีวิตกอนวยัอันควรจะลดลงถึงรอยละ 50  

7)  การหยดุสูบบุหร่ีลดโอกาสการเกิดตบีตันของเสนเลือดสวนอื่นๆของรางกาย เมื่อเทียบกับคนที่
ยังคงสูบบุหร่ี  

8)  ในผูที่เปนโรคเสนเลือดตีบตันที่ขา การหยุดสูบบุหร่ีจะทําใหเดนิไดนานขึ้น ลดโอกาสที่จะถูกตัด
ขาหลังจากการผาตัดเสนเลือด และอัตราการรอดชีวิตจะเพิ่มขึ้น  
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9)  การหยดุสูบบุหร่ีลดความเสี่ยงของการเกิดเปนลมปจจุบันจากเสนเลือดสมองตีบและแตก ความ
เสี่ยงนี้จะลดลงเทากับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ีภายในเวลา 5 ป แตในบางรายตองหยุดสูบเปนเวลา 15 ป ความเสี่ยง
จะลดลงเทาผูที่ไมเคยสูบ   

2.2.6  กลไกการติดบุหรี ่
เมื่อสูดควันบหุร่ีเขาไป นิโคตินจะถูกดูดซึมผานผนังเซลลทางเดินหายใจเขาสูกระแสเลือด และไป

ออกฤทธิ์ที่สวนตางๆของรางกาย เชน สมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร และกลามเนื้อลาย นิโคติน
จะถูกกําจัดออกจากรางกายทางปสสาวะในรูปของโคตินิน (Cotinine)  ในชวงตนทศวรรษ 1980 เปนชวงที่มี
การถกเถียงกนัวาบุหร่ีมีฤทธิ์เสพติดหรือไม จนกระทั่งถึงชวงปลายทศวรรษ 1980 ไดเร่ิมมีการศึกษาเกีย่วกับ
ผลของนิโคตินตอระบบประสาทสวนกลาง และพบวา นิโคตินออกฤทธิ์ใกลเคียงกบัสารเสพติดอื่นๆ (แอมเฟ
ตามีน โคเคน) ในการทําใหติดยา  การทําความเขาใจถึงความเปนจริงที่สําคัญเกี่ยวกบัการตดิบุหร่ีและการเลิก
บุหร่ีนั้น ตองพิจารณาจากสมองสองสวน คือ สมองชั้นนอก (Cerebral cortex) ที่เปนสมองสวนคดิที่ทําหนาที่
คิดและตัดสินใจดวยสติปญญาแบบมีเหตผุล และสมองสวนที่อยูช้ันใน (Limbic system) ที่เปนสมองสวน
อยาก เปนศนูยควบคุมอารมณและพฤตกิรรม สมองสวนนี้เปนที่ตัง้ระบบประสาทสวนกลางทีม่ีสวนที่รับรู
เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกเปนสุขใจ เรียกวา Brain reward pathway เปนสวนที่เปนศูนยกลางของการติดบุหร่ี
และยาเสพติดทุกชนิด ซ่ึงไมอยูในอํานาจจติใจ 

กระบวนการเริ่มจากสมองบริเวณที่เรียกวา Ventral tegmental area (VTA) ซ่ึงอยูในสมองชั้นในจะ
สงสัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาทเปนสารเคมีช่ือโดปามีน (Dopamine) ไปที่สมองสวน Nucleus 
accubens (NA) สารโดปามีนที่สมองทําหนาที่สําคัญในการทําใหรางกายรูสึกมีความสุข อ่ิมเอิบใจ มแีรงจูงใจ  
นิโคตินที่ไดจากควันบหุร่ีจะผานจากเลือดเขาไปในระบบประสาทสวนกลางไดเร็วมาก คือ ประมาณ 6 วินาท ี
(เร็วกวาการไดรับยาเสพติดชนิดอื่น เร็วกวาการฉีดเฮโรอีนเขาเสนเลือด) จากนั้นนิโคตินจะไปออกฤทธิ์
กระตุน Brain reward pathway โดยการจบักับตัวรับนิโคติน (Nicotine receptor) มีผลทําใหมีการหลั่งสารโด
ปามีนออกมามากขึ้นทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกสุข สบายใจขึน้ รูสึกวาความเครยีดความกดดันตางๆลดลง มี
อารมณเปนสขุ มีแรงจูงใจใหทํางานหรือวางแผนงานตางๆมากขึ้น มคีวามตื่นตวัมากขึ้น และยังมีผลในการ
ลดความอยากอาหารอกีดวย นอกจากนิโคตินจะมีผลตอการเพิ่มการหล่ังของสารโดปามีนที ่ Brain reward 
pathway แลว นิโคตินยังมผีลตอการเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆ เชน Acetylcholine, Serotonin, 
Nor-Epinephrine, Glutamate, Vasopressin, Beta-endorphin และ Gamma-amino butyric acid (GABA) ออก
จากปลายประสาทอีกดวย เนื่องจาก Nicotine receptor ซ่ึงเปนตําแหนงออกฤทธิ์ของนิโคตินมีอยูที่ปลาย
ประสาทของสารสื่อตางๆที่กลาวขางตน ผลทางชีวภาพในเชิงบวกของสารสื่อประสาท รวมทั้งโดปามีนตอ
ระบบประสาทสวนกลาง ดงัตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ผลทางชีวภาพในเชิงบวกของสารสื่อประสาทตอระบบประสาทสวนกลาง 

สารสื่อประสาท ผลทางชีวภาพ 
Dopamine 
Acetylcholine 
Serotonin 
Nor-Epinephrine 
Glutamate 
Vasopressin 
Beta-endorphin 
Gamma-amino butyric acid 
(GABA) 

ทําใหรูสึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร 
ทําใหตื่นตวั ความจําและสมาธิดีขึ้น 
รักษาระดับอารมณ ลดความอยากอาหาร 
ทําใหตื่นตวั มแีรงจูงใจ สดชืน่ ลดความอยากอาหาร 
เพิ่มความจํา  
เพิ่มความจํา  
ลดความวิตกกงัวลและความเครียด 
ลดความวิตกกงัวล 

  
จากตารางขางตนจะเห็นไดวาผูที่ติดบุหร่ี คือ ผูที่ตองการไดรับสารนิโคติน ซ่ึงจะไปออก

ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางและมีผลเชิงบวกทางชวีภาพ ดังนั้นในผูที่ติดบุหร่ีอยางมากการเลกิบุหร่ีอยาง
เฉียบพลันจะทําใหเกิดความรูสึกเชิงลบ เชน อารมณไมดี หงุดหงิด เศรา ไมมีแรง หวิบอย เนื่องจากไมไดรับ
สารนิโคตินจากบุหร่ี เรียกอาการเหลานีว้า อาการถอนนิโคติน (Nicotine withdrawal syndrome) ซ่ึงเปนผล
จากการหลั่งของสารสื่อประสาทดังกลาวขางตนลดลง ผูที่สูบบุหร่ีติดตอกันเปนเวลานานจึงเกิดอาการ อยาก
บุหร่ี (Cigarette craving) อยางมากเมือ่หยุดสูบ ผลเชิงลบเหลานีม้ักทําใหผูสูบบุหร่ีที่พยายามหยุดสูบทน
ไมได ตองกลับไปสูบบุหร่ีอีกเพื่อใหไดความรูสึกในเชงิบวกเชนเดิม การชวยใหผูติดบุหร่ีสามารถเลิกสูบ
บุหร่ีไดอาจจําเปนตองใชยามาชวยในการลดอาการอยากบุหร่ี 

2.2.6.1  ปจจัยท่ีทําใหคนเสพบุหรี่ 
นอกจากนิโคตินในควันบหุร่ีที่เปนสารเสพติดแลวยังมปีจจัยอีก 2 ปจจัย ที่ทําใหการเลิกบุหร่ีเปนไป

ไดยาก คือ 
1)  ภาวะเสพติดทางจิตใจ (Psychological effects) ไดแก ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกที่มีตอการสูบ

บุหร่ี ผูสูบบุหร่ีคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผอนคลายความเครียด ลดความกระวนกระวายใจ มีชีวิตชวีา สามารถ
จัดการกับความรูสึกที่ไมดีได เชน ซึมเศรา เบื่อหนาย 

2)  ภาวะเสพติดทางสังคมหรือนิสัยความเคยชิน (Socio-cultural or Habit effect) เกิดจากความที่ผู
สูบบุหร่ีไดสรางความสัมพนัธระหวางกิจกรรมประจําวนักับการสูบบหุร่ี เชน สูบบุหร่ีหลังจากรบัประทาน
อาหาร  ดังนัน้เภสัชกรพึงระลึกเสมอวา ผลของการเลิกสูบบุหร่ีตองพิจารณาทั้ง 3 ปจจัยเหลานีว้าขอใดนาจะ
เปนสาเหตุของการติดบุหร่ีมากที่สุด เมื่อทราบแลวก็ควรจะรูวาทําอยางไร ผูติดบุหร่ีสวนใหญตองการเลิก
บุหร่ีแตละปกจ็ะมี 1 ใน 3 ของผูติดบุหร่ีพยายามเลิกสูบ แตมีเพยีงรอยละ 5-7 เทานั้นที่สามารถเลิกบุหร่ีได
สําเร็จ 
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2.3  การรักษาผูตดิบุหรี่  
การรักษาผูติดบุหร่ีมี 2 วิธี คือ การรักษาโดยใชยา และการรักษาโดยไมใชยา 
1)  การรักษาโดยใชยา (Pharmacological approach) 
การใชยาบําบดัเปนองคประกอบหนึ่งของการชวยใหเลิกสูบบุหร่ี โดยยาจะชวยบรรเทาหรือปองกัน

อาการถอนนิโคตินจากบหุร่ี ทําใหผูสูบมีเวลามากขึ้นหรือทุมเทกําลังใจ เพื่อตอสูกับภาวะเสพตดิทางจิตใจ 
การใชยาชวยเลิกบุหร่ีมีขอดคีือ ผูติดบุหร่ีไมตองไดรับสารกอมะเร็งหรือสารพิษอื่นๆจากควนับหุร่ี การใชยา
ชวยเลิกบหุร่ีอยางเดยีวโอกาสที่สูบบุหร่ีจะเลิกบุหร่ีมีเพยีงรอยละ 10-30 เทานั้นในระยะเวลา 1 ป ในปจจุบันมี
การใชผลิตภณัฑทางเภสัชกรรมเพื่อบําบัดรักษาผูติดบหุร่ีที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง US Agency for Health Care 
Policy and Research แบงเปน 2 กลุม คือ 

1)  First line agent ไดแก การใหนิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy) และการใชยาเมด็
รับประทาน โดยนิโคตินทดแทน ไดแก นิโคตินชนิดหมากฝรั่งเคี้ยว (Chewing gum) ชนิดแผนติดผิวหนัง 
(Patch) ชนิดเม็ดอมใตล้ิน (Nicotine sublingual tablet) ชนิดเม็ดอม (Lozenge) ชนิดสูดทางปาก (Oral inhaler) 
และชนิดสเปรยทางจมูก (Nasal spray) สวนยาเมด็รับประทาน คือ Bupropion sustained release (SR) 

2)  Second line agent ไดแก Clonidine และ Nortriptyline ซ่ึงเปนยาที่มีผลในการบําบัดรักษาผูติด
บุหร่ี แตมีขอจํากัดมากกวากลุมแรก เพราะยังไมไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 
และมีผลขางเคียงมากกวา ดังนั้น การใชยากลุมนี้จึงพิจารณาเปนรายๆไป สําหรับผูติดบุหร่ีที่ไมสามารถใช
ยากลุมแรกได 

2)  การรักษาโดยไมใชยา (Non-pharmacological approach)   
แนวทางการบาํบัดรักษาผูติดบุหร่ีโดยไมใชยาที่ไดรับการยอมรับกนัมากที่สุด ก็คือการใหคําปรึกษา

และพฤติกรรมบําบัดแกผูปวยโดยยดึหลักการที่เรียกวา “5A” ไดแก Ask, Advise, Assess, Assist, และ 
Arrange ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1)  Ask (ถามถึงพฤติกรรมในการสูบบหุรี่) 
เภสัชกรควรถามถึงพฤติกรรมในการสูบบหุร่ีของทุกคนที่เขามารับบริการ และบันทึกประวตัิการสูบ

บุหร่ีในเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ โดยใหถือเสมือนวาถามประวัตกิารแพยา อยางไรก็ตาม หากไมสามารถทํา
ไดทุกคน ควรถามในผูปวยที่มีปจจยัเสี่ยงสูงที่จะสูบบุหร่ีหรือเกิดผลเสียจากการสูบบุหร่ี เชน ผูที่ใชยา 
Theophylline เปนตน 

2.2)  Advise (แนะนําผูสูบบหุรี่ทุกคนใหเลิกสูบบุหรี่) 
              หลังจากสอบถามแลว เภสัชกรตองแนะนําใหผูสูบบุหร่ีทุกคนเลิกสูบบุหร่ี การแนะนํานัน้จะทําดวย
วิธีที่นุมนวลที่สุด ใชคําพูดในทางบวกและชี้ใหผูปวยเหน็ถึงพิษภยัของการสูบบุหร่ี ผลดีของการเลกิสูบบุหร่ี 
และการที่ตองพูดซ้ําๆนั้นก็เนื่องมาจากเราหวงใยในสุขภาพของผูปวย คําแนะนําตองชัดเจนและจรงิจัง 

2.3)  Assess (ประเมินความตั้งใจหรือความสนใจหรือแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่) และ Assist (ใหความ
ชวยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่) 
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จะประเมินใน 2 แงมุม ไดแก การประเมินระดับความรุนแรงของการติดนิโคตินและการประเมิน
ความพรอมในการเลิกบุหร่ีของผูปวย 

1)  การประเมนิระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน มหีลายวิธี เชน Fagerstrom Test for Nicotine 
Dependence (FTND) จํานวน 6 ขอ หรือ CAGE จํานวน 4 ขอ เปนตน หากไดคะแนนสูงแสดงวามีภาวะการ
ติดนิโคตินมาก อาจจําเปนตองไดรับยาเลิกบุหร่ีรวมกับการใหคําปรึกษาในการเลิกบหุร่ี ซ่ึงในกรณนีี้ เภสัชกร
อาจตองสงตอใหพบแพทยเพื่อรับยาเลิกบหุร่ี  นอกจากนั้น การประเมินการติดทางจิตใจและสังคม โดยการ
ถามถึงสิ่งกระตุนตางๆระหวางนิ้ว รูสึกเทหที่สูบบุหร่ี หรือเพื่อลดความเครียด การประเมินการตดิทางจิตใจ
และสังคมนี้จะชวยเปนแนวทางสําหรับเภสัชกรในการเสนอแนะวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี
ได   

 
ตารางที่ 3  ส่ิงกระตุนที่ทําใหสูบบุหร่ีและวิธีลดสิ่งกระตุน 

สิ่งกระตุนท่ีทําใหสูบบุหรี่ วิธีลดสิ่งกระตุน 
Sensory reward : ความรูสึกดีเมื่อไดสูบบุหร่ี 
คีบบุหร่ี ทําใหมีสมาธิในการทํางาน 

1)  ลองลางหนา 
2)  เดินไปรอบๆ 

Ritual : ชอบวิธีเปดซองบหุร่ี เคาะบหุร่ีออก
จากซอง  มีบุหร่ีระหวางนิว้ 

1)  คีบปากกาแทนบุหร่ี 

Image : รูสึกเทหที่สูบบุหร่ี  สูบบุหร่ีในงาน
สังคม 

1)  เล่ียงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกบับุหร่ี 

Emotional relief : ลดความเครียด 1)  หายใจลึกๆ 
2)  พักผอน 
3)  ออกกําลังกาย 

 
อยางไรก็ตามหลักฐานทางวชิาการไมไดแสดงใหเห็นวา ระดับการติดนโิคตินมีผลตอการเลิกบุหร่ี  

2)  การประเมนิความพรอมในการเลิกบหุร่ีของผูปวย   
การใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีมีหลายระดับ ขึ้นกับความตั้งของผูที่จะเลิกบหุร่ี เภสัชกรจึงควร

ประเมินความตั้งใจของผูปวยที่จะเลิกบุหร่ีออกเปนระดับตางๆ โดยใช Trantheoretical Model Stages of 
Change โดยแบงความตั้งใจออกเปน 6 ระดับ ดังนี ้

1)  Recent acquisition เปนระยะที่เพิ่งเริม่ตนสูบบุหร่ี ระยะนี้สวนใหญยังไมมีความคิดที่จะเลกิสูบ
บุหร่ี และยังไมเชื่อดวยซํ้าวาตนเองกําลังอยูในสภาพตดิบุหร่ี กลุมนีส้วนใหญพบในกลุมวยัรุนที่เร่ิมลองสูบ
บุหร่ี มักเชื่อวา เมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีเมื่อไรก็สูบได ดังนั้นจึงเชื่อวาเมื่อจะเลิกเมื่อไรกย็อมเลิกได ระยะนีห้ากมีการ
ดูแลเอาใจใสที่ดีจากบุคคลแวดลอมที่มีอิทธิพลสูงกับผูสูบบุหร่ีเชน พอ แม ครู ผูปกครอง ญาติพี่นอง ในการ
ใหความรกั ความอบอุน ความเขาใจ เปนที่ปรึกษาชวยแกไขปญหาชวีิต เปนตนแบบของผูไมสูบบุหร่ี หรือ
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ชวยในการพฒันาทักษะชีวติจะชวยใหผูตดิบุหร่ีในระยะนี้พัฒนาไปสูระยะเลิกสูบบุหร่ีได และจะสามารถเลิก
สูบบุหร่ีไดสําเร็จโดยไมตองอาศัยยาชวยลดความรุนแรงของอาการถอนยา เนื่องจากระยะนี ้ มักไมคอยมี
อาการถอนยารุนแรง หรือส่ือมวนชนรวมสรางคานิยมทางสังคมใหม จะทําใหกลุมนี้ตระหนักในพิษภยับุหร่ี
ไดรวดเร็วขึ้น และกาวเขาสูระยะเลิกสูบบุหร่ีไดเชนกนั 

2)  Precontemplation ระยะนี้ยังคงเปนระยะที่ไมมีความคิดที่จะเปลีย่นพฤติกรรมจากการสูบบุหร่ีมา
เปนการเลิกสบูบุหร่ีในระยะ 6 เดือนขางหนา กลุมนีส้วนใหญเปนผูใหญวยัทํางาน มักตระหนกัแลววาติด
บุหร่ี แตยังรูสึก หรือรับถึงประโยชนที่ไดรับจากการสบูบุหร่ี วายังชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับตนเอง
ได และมกัยังไมคอยมีอาการผิดปกติดานสุขภาพที่ชัดเจน เชน ยังไมมอีาการไอ หรือเจ็บปวยใดๆ จากโรคที่มี
สาเหตุจากการสูบบุหร่ี ผูติดบุหร่ีในระยะนี้มักรับรูประโยชนที่ไดรับจากการสบูบุหร่ี เชน ทําให
กระปรี้กระเปรา ตื่นตัว ไมงวงนอน แกเครียด สมองโลง ทํางานได ไมหงุดหงดิ หรือแกเหงาแกเขนิ เปนตน 
ระยะนี้ผูสูบบุหร่ีจึงรูสึกวาการเสียคาใชจายเพื่อซ้ือหาบหุร่ีมาสูบไมสูญเปลา ไดรับประโยชนเฉพาะหนา
กลับคืนมาทดแทนเงินทองที่เสียไป อยางไรก็ตามหากมีตัวชวยใหตระหนกัในพิษภยัของบุหร่ีชัดเจน กลุมนี้
สามารถพัฒนาไปเปนกลุมตอไปได ซ่ึงกระบวนการใหคําปรึกษาเพื่อการเลิกบุหร่ีสามารถเขามามีบทบาทได
ตั้งแตระยะนี้ หากคนกลุมนีม้ีโอกาสพบปะพูดคยุกับผูประกอบวิชาชพีสุขภาพ และมีโอกาสไดรับคําแนะนํา
ถึงผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดตอไปดวยวธีิการใหคําปรกึษาระยะสั้นเพียง 3-5 นาที หรือในโอกาสตางๆ เชน
ในชวงเวลาการรณรงควันงดบุหร่ีโลก เปนตน ผูติดบุหร่ีกลุมนี้สามารถพัฒนาความตระหนกัของตนเองไป
เปนระยะ Contemplation ได การใหคําแนะนําในระยะนี ้เภสัชกรควรใหขอมูลโดยใชหลัก 5R’s คือ  

1)  Relevance การใหขอมลูถึงความสัมพันธของการเลิกบุหร่ีที่สอดคลองกับปญหาทางสุขภาพหรือ
อยูในความสนใจของผูติดบุหร่ี พยายามชี้ใหผูปวยเหน็วาการเลิกสบูบุหร่ีนี้เกีย่วของโดยตรงกับตัวผูปวยเอง
หรือคนรอบขาง 

2) Risks การใหขอมูลถึงผลเสียในการสูบบุหร่ี พยายามเนนย้ําความสําคัญของผลเสียที่กําลังจะ
เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวผูปวย 

3)    Rewards การใหขอมูลถึงผลดีที่ไดจากการเลิกบุหร่ี เนนย้ําในสวนที่เกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง 
4) Roadblocks การคนหาปญหาที่ทําใหไมสามารถเลิกบุหร่ีได ขอใหผูปวยพูดถึงอุปสรรคที่อาจ

เกิดขึ้นระหวางการเลิกบุหร่ี หรือปจจัยที่ทาํใหผูปวยยังไมอยากเลิกบหุร่ีขณะนี้  
5)  Repetition การกระตุนผูปวยซํ้าๆถึงผลเสียของการสูบบุหร่ี   

ในการใหคําแนะนําอาจใหแผนพับขอมูลของโทษในการสูบบุหร่ีและประโยชนในการเลิกบุหร่ี ไมจําเปน 
ตองใชเวลามากนัก เนื่องจากผูติดบุหร่ีมักไมคอยใหความรวมมือ เปาหมายในการใหคําแนะนําคือการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของผูปวยใหเปน Contemplation  

3)  Contemplation เปนระยะที่ผูสูบบุหร่ีลังเลใจในการเลิกบุหร่ี คิดจะเลิกในอีก 6 เดือนขางหนา แต
ไมมีแผนการเลิกบุหร่ีที่ชัดเจน ระยะนี้เปนระยะที่ผูสูบบุหร่ีตระหนักวาตนเองตดิบหุร่ี หากไมสูบบุหร่ีจะมี
อาการถอนบุหร่ี หรือความรูสึกอยากสูบ ตองขวนขวายไปหาบุหร่ีมาสูบขณะเดยีวกันเริ่มตระหนกัถึง
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ผลกระทบดานสุขภาพที่เกดิจากการสูบบุหร่ี เชน มีอาการเหนื่อยงาย ไอบอยครั้ง ระคายคอ มีเสมหะ และ
สมรรถภาพรางกายไมแข็งแรงเทาที่ควร ดังนั้นผูติดบุหร่ีในกลุมนีส้วนใหญอาจพยายามหาทางเลิกสูบบุหร่ี
ดวยตนเองดวยวิธีการตางๆซึ่งหากพื้นฐานของผูติดบุหร่ีมีความเขมแข็ง มีกําลังใจ คอยเตือน หรือเบี่ยงเบน
ความสนใจไปจากบุหร่ี และชวยหาทางผอนคลายความเครียดในชีวิตประจําวนั หรือแสวงหาความสุขอื่นๆ
ทดแทนการสูบบุหร่ีได อยางตอเนื่องผูติดบุหร่ีกลุมนี้จะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดสําเรจ็ โดยไมทกุขทรมานจาก
อาการถอนยามากนัก หากมีอาการถอนยาบาง กลุมนี้สามารถพบแพทยหรือพยาบาล เพื่อขอรับคําปรึกษาหา
แนวทางเอาชนะ ตอสูกับความรูสึกอยากสูบบุหร่ีได สําหรับผูที่สูบบุหร่ีจัดหรือตดิบุหร่ีมาก อาการถอนยา
อาจคุกคามมาก ยิ่งอยูในสิ่งแวดลอมที่มีผูอ่ืนสูบบุหร่ีเยายวนใจ ทําใหอยากกลับไปสูบบุหร่ีใหมไดสูง ดังนัน้
กลุมที่ติดบุหร่ีมากจะมีอุบัตกิารณของการหวนกลับไปสูบบุหร่ีใหมไดสูงโดยเฉพาะกลุมที่ขาดตัวชวยในการ
เอาชนะอาการถอนยา หรือความอยากสูบบุหร่ีของตนได  ดังนั้นกลุมนีจ้ึงเปนกลุมที่ตองการการใหคําปรึกษา
แบบเขมขน มีการติดตามอยางตอเนื่องเพือ่เสริมกําลังใจในระยะยาว และชวยเหลือในการแกไขปญหาความ
อยากบุหร่ีที่เกดิขึ้นเปนระยะ เมื่อกลับไปอยูในสิ่งแวดลอมเดิม บางครั้งอาจตองแนะนาํใหเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ช่ัวคราวหากสามารถทําไดเพือ่เปลี่ยนกลุมเพื่อน หรือผูรวมงานไมใหมสูีบบุหร่ีมาคอยกระตุนความรูสึกอยาก
สูบบุหร่ีและแสวงหากจิกรรมอื่นทําทดแทนกิจกรรมการสูบบุหร่ีที่เคยกระทําในชีวิตประจําวนั 

เภสัชกรควรใหขอมูลถึงผลเสียในการสูบบุหร่ี และผลดีในการเลิกสูบบุหร่ี  คนหาปญหา อุปสรรค 
ขอสงสัย หรือขอลังเลใจของผูปวยในการเลิกบุหร่ี โดยใชหลักการ 5R’s ดังกลาวขางตน พรอมทั้งเสนอความ
ชวยเหลือในการเลิกบุหร่ี และชักชวนใหพูดคุยเกีย่วกบักระบวนการเลิกบุหร่ี เปาหมายคือการเปลี่ยนผูติด
บุหร่ีเปน Preparation  

4)  Preparation ระยะนีเ้ปนระยะที่ผูสูบบุหร่ีมีความตัง้ใจเดนชัดขึ้นที่จะเลิกสูบบหุร่ี เร่ิมสามารถ
กําหนดเวลาทีแ่นนอนในระยะอันใกล เชน 30 วันขางหนานี้ เลิกสูบบุหร่ีแน  เพราะมีความตระหนักชัดเจนถึง
พิษภยับุหร่ีตอสุขภาพตนเองชัดเจน บางคนปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  จงึกําหนดเวลาแนวแนวาเลิก
สูบบุหร่ีตอเนือ่งไปเลยเมื่อออกจากโรงพยาบาล เพราะไหนๆพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ไมไดสูบบุหร่ีอยู
แลว หรือบางคนไมไดเจ็บปวยจนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล แตมีแรงจูงใจชวยเสรมิความตระหนักในพิษ
ภัยบหุร่ี ทําใหสามารถสรางวินัย และกําหนดวนัเวลาหรือโอกาสที่จะเลิกสูบบุหร่ีไดชัดเจน เชน เลิกสูบบุหร่ี
เพราะจะแตงงาน เลิกสูบบุหร่ีเพราะจะบวชใหแม หรือเลิกสูบบุหร่ีเพื่อลูก เปนตน บางรายอาจมีประวัตเิคย
เลิกมาแลวแตไมสําเร็จ เปาหมายคือการเปลี่ยนผูติดบุหร่ีเปน Action 

เภสัชกรควรชวยผูปวยในการกําหนดแผนการเลิกบุหร่ี ไดแก  
1)ชวยหาปญหาที่ทําใหเลิกบุหร่ีไมไดคราวกอน โดยพิจารณาจากขอมลูส่ิงกระตุนเพือ่หาทางปองกนั   
2)  ชวยกําหนดวันทีจ่ะเลกิบหุร่ีใน 2-3 สัปดาหหนา อาจใชวันสําคญั เชนวันเกิดลูก หรือวันทีว่างจาก

ภาระงานประจํา โดยกอนจะถึงวันทีจ่ะเลกิบุหร่ีเภสัชกรอาจแนะนําใหคอยๆลดจํานวนบุหร่ีที่สูบลง 
3) บอกครอบครัว เพื่อน และผูรวมงานเกี่ยวกับการจะเลกิบุหร่ี และขอความชวยเหลือสนับสนุนและ

ขอกําลังใจ 
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4)  แนะนําการกําจัดสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีทั้งหมด เชน ที่เขี่ยบุหร่ี เกาอี้ตัวโปรดทีใ่ช
สูบบุหร่ี 

5)  กําหนดกจิกรรมอื่นๆ เพื่อไมใหวาง เชน เลนกฬีา พบทันตแพทยเพื่อขูดหินปนู ดูหนัง เปนตน 
อาจขอความชวยเหลือจากเพือ่น/ญาติพี่นองที่สนิทที่สามารถพูดคุยได เพื่อเบี่ยงเบนความรูสึกอยากสูบบุหร่ี  

6)  ใหคําแนะนําเกีย่วกับอาการขาดนิโคตนิ และการแกไขปญหาที่พบในขณะเลิกบหุร่ี ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4  คําแนะนําเกีย่วกบัอาการขาดนโิคติน และการแกไขปญหาที่พบในขณะเลิกบุหร่ี 

อาการ การแกไข 
เครียด 1)  เมื่อรูสึกเครียด ใหหยุดพกัสมองชั่วคราว 

2)  เดินออกไปคุยกับคนอื่น รดน้ําตนไม ฯลฯ 
3)  โทรศัพทหาคนที่สบายใจเมื่อไดพูดคยุดวย 
4)  อานหนงัสือขําขัน 
5)  ทําสมาธิ สูดลมหายใจเขาออกลึกๆชาๆ 
6)  จําไววาคนไมสูบบุหร่ีก็มคีวามเครียดเชนกัน 

หงุดหงดิ 1)  ดื่มน้ํา 
2)  อาบน้ํา เชด็ตัว 
3)  ออกกําลังกาย ทําใหเหงือ่ออก 
4)  เล่ียงจากสิ่งที่ทําใหรูสึกหงุดหงดิ 
5)  บอกตนเองวาเปนอาการขาดนิโคติน  
     อีกไมนานอาการก็จะหายไป 

ปวดศีรษะ รูสึกเหมือนศีรษะถูกบีบรัด
กลามเนื้อเกร็ง  ขาเกร็ง ขาเปนตะคริว 

1)  ลางหนา เชด็ตัว อาบน้ํา 
2)  ผาเย็น  
3)  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
4)  นอนพกั 
5)  ใชยาแกปวด ยาดม 

ไมมีสมาธิ 1)  หยดุพักชัว่คราว  
2)  เดินเลน หรือหากิจกรรมอื่นทํา 

งวงนอน 1)  ลางหนา เชด็ตัว อาบน้ํา 
2)  หาโอกาสนอนพัก หรือผอนคลาย 

เหงา วาง เบื่อ เศรา 1)  ลุกออกจากที่นั้น 
2)  ทําอะไรเพลิดเพลิน ทํางานบาน 
3)  ออกกําลังกาย 
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4)  ฟงเพลง คยุกับคนถูกใจ 
5)  เปนอาการเลิกบุหร่ีอยางหนึ่งอีกไมนานก็หาย 

หิวบอย  ปองกันความอวน 1)  รับประทานอาหารใหเปนเวลา 
2)  กอนรับประทานใหคิดเสมอ- มื้ออะไร 
รับประทานไดเทาไร เกนิแลวหรือยัง    ดืม่น้ํากอนมื้อ
อาหาร  
3)  รับประทานอาหารที่มปีระโยชน หรืออาหาร
ไขมันต่ํา หรืออาหารวางที่ใหพลังงานนอย 
4)  ใชเวลารับประทานอาหารใหนานขึน้  เคี้ยวอาหาร
ชาๆ 
5)  รับประทานเสร็จลุกจากโตะทันท ี
6)  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ หากิจกรรมทีใ่ชพลังงาน
ของรางกาย เชนเดินขึน้บันไดแทนการขึ้นลิฟท 
7)  พักผอนใหพียงพอ 
8)  หัดฟงเพลง โดยเฉพาะเพลงชาๆ 

ทองผูก 1)  ดื่มน้ําอยางนอย 2 แกวทนัทีที่ตื่นนอน 
2)  เขาหองน้ําเวลาเดิม 
3)  ขณะขับถายอานหนังสือที่ทําใหสบายใจ 
4)  รับประทานผักและผลไมมากๆ 

5)  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
นอนไมหลับ 1)  ทําสมาธิ นับหายใจ 

2)  จัดสภาพแวดลอมใหสงบ 
3)  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
4)  บอกตนเองวาการสูบบุหร่ีไมใชวิธีที่ดทีี่จะชวยให
นอนหลับ 
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ตารางที่ 4  คําแนะนําเกีย่วกบัอาการขาดนโิคติน และการแกไขปญหาที่พบในขณะเลิกบุหร่ี (ตอ) 

อาการ การแกไข 
ไอ  
(แปลวาเสนขนในปอดของคุณเริ่มฟนตวั
กลับมาทํางานและเริ่มขจัดสารทารออกจาก
ปอดของคุณโดยพยายามขับออกมาเปน
เสมหะ) 

1)  จิบน้ําอุน น้ําชาสมุนไพรออนๆ หรือจิบยา
แกไอ 

อาการอยาก น้าํลายเหนยีว เปรี้ยวปาก 1)  อมน้ําหรือบวนปาก 
2)  แปรงฟน (หลังอาหาร กาแฟ) 
3)  รับประทานผลไมรสเปรี้ยว 
4)  หลีกเลีย่งจากภาพ คนสบูหรือสถานที่ที่ทํา
ใหอยากสูบ 

เห็นคนอืน่สูบก็อยากสูบ 1)  เล่ียงจากคนสูบบุหร่ี 
2)  เล่ียงสถานที่ที่มีการสูบบุหร่ี 
3)  เล่ียงจากทีท่ี่เคยสูบ-หลังอาหาร เวลาพกั 
4)  บวนปาก แปรงฟน ลางหนา 
5)  บอกตัวเองตั้งใจที่จะไมสูบบุหร่ีแลว 

 
7)  ใหคําแนะนําทักษะการปฏิเสธ  เมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี หลายคนมักไมกลาเพราะความเกรงใจ กลัวผู

ชวนไมพอใจ แตถามีทกัษะการปฏิเสธที่ถูกตองตามขั้นตอนก็จะทาํใหสามารถหลีกพนจากภาวะนั้นไดดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ขั้นตอนการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี 

1)  บอกความรูสึก เพื่อใชเปนขออางประกอบ
เหตุผล  

เชน ผมไมสบายใจทีจ่ะสูบบหุร่ี เพราะควนับุหร่ี
ทําใหลูกสาวผมเปนภมูแิพ 

2)  ขอปฏิเสธ บอกอยางชัดเจนดวยคําพดู เชน ขอไมสูบดีกวา / หมอหามไมใหผมสบูบุหร่ี 
/ ผมเลิกสูบบุหร่ีแลว 

3)  ถามความเห็นชอบ เพื่อรักษาน้ําใจผูชวน
และควรขอบคุณเมื่อผูชวนยอมรับการปฏิเสธ 

เชน คุณคงไมวานะ...ขอบคุณมากที่เขาใจผม 
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8)  หากใชทกุวิธีแลวยังอยากสูบบุหร่ีจริงๆ ขอใหทน 5 นาที โดยบอกตนเองวาถาผาน 5 นาทีไปจะ
สูบบุหร่ีได โดยทัว่ไปแลว ความอยากบหุร่ีจะรุนแรงในวันแรกๆที่เลิกบุหร่ี และในแตละชวงที่อยากบุหร่ีจะ
ไมนาน หากสามารถทนได 5 นาที ผูปวยสวนใหญมักจะทนตอไปได 

9)  Action เปนระยะลงมือเลิกสูบบุหร่ีไดในระยะ 6 เดือน หรือเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีมาแลวแต
หวนกลับไปสูบบุหร่ีใหมอีก ระยะนีห้ากผูติดบุหร่ีเขมแขง็ มีกําลังใจแนวแน  และติดบุหร่ีไมมาก จะไมมี
อาการถอนบุหร่ีรุนแรง ทําใหหยุดสูบบุหร่ีไดตอเนื่อง ยิง่ถามีตัวชวยเสริมกําลังใจ และชวยจัดการสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม ใหเขาถึงบุหร่ีไดยากขึน้ เชน เก็บอุปกรณการสูบบุหร่ีใหพนสายตา และไมสามารหยบิจับไดงาย 
และมีคําชมเชยจากบุคคลรอบขาง เปนกําลังใจ  หรือสามารถแสวงหากาํลังใจใหตนเองได มีการใหรางวัลใน
ความสําเร็จที่เลิกสูบบุหร่ีไดเปนระยะ เชนเลิกได 1 วนั มีเงินเก็บสะสมเปนรางวัลเทาจํานวนเงินทีต่องเสียไป
เพื่อซ้ือหาบุหร่ีมาสูบ และสะสมไปจนสามารถซื้อหาสิ่งที่ตนเองตั้งใจอยากได เปนตน จะชวยใหระยะนี้ยนื
ยาว และคงทนถาวรตอเนื่องได  เภสัชกรสามารถชวยเหลือไดโดยการเลือกยาบําบดัที่ชวยเลือกบหุร่ีรวมถึง
การใหกาํลังใจแกผูปวย ช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการเลิกบุหร่ีที่ผานมา คนหาสิ่งกระตุนที่ทําใหรูสึกอยาก
สูบบุหร่ี และวธีิการแกไขปญหาของผูติดบุหร่ี เปาหมายคือ เปลี่ยนผูติดบุหร่ีใหเปนภาวะ Maintenance 

10)  Maintenance ระยะนี้เปนระยะที่ผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีมาไดเกิน 6 เดือนแลวซ่ึงสวนใหญมักไมมี
อาการถอนยาแลว แตยังอาจมีความรูสึกอยากสูบบุหร่ีอีกเปนครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อยูในทามกลางกลุมผูสูบ
บุหร่ี หรือไดกล่ินบุหร่ีจากสิ่งแวดลอม หรือพบเห็นภาพการสูบบุหร่ีมากระตุน เชนจากการชมภาพยนตร 
หรือการแสดงที่มีฉากการสูบบุหร่ีแสดงใหเห็น เปนตน เภสัชกรควรเนนการเสริมกําลังใจแกผูสูบบุหร่ีเพื่อ 
ให สามารถเลิกสูบบุหร่ีไดตลอดไป 

2.4)  Arrange (ติดตามผล และสงตอ) 
เภสัชกรควรตดิตามผูติดบุหร่ีเปนระยะเพือ่ใหกําลังใจ โดยเฉพาะในสัปดาหแรกของการเลิกบุหร่ี 

และถาลมเหลวในการเลิกบหุร่ี ซ่ึงมักเกดิขึ้นในผูที่มภีาวการณติดนิโคตินสูง เภสัชกรอาจแนะนาํใหไปพบ
แพทยเพื่อขอรับยาเลิกบุหร่ี โดยอาจแนบใบสงตัวซ่ึงมีรายละเอียดการเลิกบุหร่ีที่ผานมา และสาเหตุของความ
ลมเหลว 
2.4  บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ในทุกประเทศ โดยสวนใหญแลวบุคลากรสาธารณสุขเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับนับถืออยางสูง
ในสังคม และมีอิทธิพลในการเปนผูนําในชุมชน บุคลากรสาธารณสุขเปนกลุมที่มศีักยภาพสูงสุดในสังคมที่
จะสงเสริมการลดการบริโภคบุหร่ี ตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมาองคการอนามัยโลกไดกําหนดใหวนัที่ 31 
พฤษภาคมของทุกปเปนวันงดสูบบุหร่ีโลก เพื่อกระตุนใหทุกประเทศตระหนกัถึงอันตรายและความสูญเสีย
ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และทางสังคมที่เกิดจากการสบูบุหร่ี โดยสนับสนุนใหบคุลากรสาธารณสุขแสดง
บทบาทการเปนผูนําในการรณรงคไมสูบบุหร่ี[5] ซ่ึงบุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพเฉพาะตวัที่จะสามารถมี
บทบาทในการควบคุมการบริโภคบุหร่ีไดหลากหลายวิธี เชน เปนแบบอยางของการไมสูบบุหร่ี ใหการรักษา
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คนสูบบุหร่ีใหเลิกสูบ             ใหความรู สรางความตระหนกัและผลกัดันใหเกิดนโยบายสาธารณะในการ
ควบคุมการบริโภคบุหร่ี  การใหบริการเลิกบุหร่ีตองการความรวมมอืจากหลายสาขาวิชาชีพ เภสัชกรเปน
บุคลากรสาธารณสุขสาขาหนึ่งที่มีโอกาสไดใกลชิดกับผูสูบบุหร่ีในระหวางปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึงการ
ทํางานในโรงพยาบาล เภสชักรจึงเปนผูทีม่ีศักยภาพสูงในการแสดงบทบาทปองกันและสงเสริมการเลิกบุหร่ี 
ขอมูลเชิงประจักษที่สําคัญเกี่ยวกับการดาํเนินการของวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 1)  คําแนะนําจากแพทยทําใหผูสูบบุหร่ีตัดสินใจอดบหุร่ีไดประมาณรอยละ 5-10  
2)โปรแกรมการอดบุหร่ีของทันตแพทยประสบความสําเร็จในการชวยคนหยดุบุหร่ีไดประมาณ

รอยละ 10-15  
3)  การใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมโดยนักจิตวทิยาชวยผูปวยอดบุหร่ีไดมากขึ้น 
4)  การดําเนินการของเภสัชกรชวยผูอดบหุร่ีไดบางสวน แตไมมีตวัเลขรายงานชัดเจน 
5) พยาบาลและผดุงครรภแสดงบทบาทสําคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบจนเปนที่ยอมรับกนั

โดยทั่วไป แตมักไมแสดงตวัเลขสัมฤทธิ์ผล 
6) ความรวมมือกันหลากหลายวิชาชีพในการดําเนินงานคลินิกสุขภาพชุมชนชวยผูอดบุหร่ีให

สามารถอดไดนานถึง 12 เดอืนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 
การชวยผูสูบบุหร่ีจากพษิภยัของบุหร่ี ตองสรางแรงจูงใจใหผูสูบบุหร่ีตองการเลิกบหุร่ีดวยตนเอง

กอน อาจใชกระบวนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การเชญิชวน ชักจูง หรือช้ีแนะแบบตางๆกัน ขณะเดียวกนั
ใชการจัดการสิ่งแวดลอมสนับสนุนใหเอือ้ตอการเลิกบุหร่ีมากที่สุด เชน มีการใหบริการปรึกษาพูดคุยกอน 
สามารถเขาถึงการบริการเลิกบุหร่ีไดไมยากและราคาไมแพง มีศูนยใหคําปรกึษาทางโทรศัพทที่พรอมให
ความชวยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อใหคาํแนะนําหากประสบความทกุขทรมานจากอาการถอนบุหร่ีหรือเมื่อ
ตองการ ซ่ึงควรมีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดานการควบคุมการบริโภค
ยาสูบใหทําหนาที่ไวอยางชดัเจน นอกจากนี้บุคลากรในวิชาชพีสาธารณสุขยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในหนวยงานของตนเอง โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนนิการ ดังนี ้

1)  เสริมสรางความรูเกี่ยวกบัพิษภยัของบหุร่ีใหกับบุคลากรในวิชาชีพนี้ทุกสาขา 
2)  เสริมสรางความตระหนักในพิษภัยของบุหร่ีและมาตรการการดําเนินการควบคมุการบริโภค

ยาสูบตางๆเพือ่นําไปสูการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 
3)  สงเสริมสนับสนุนใหจัดตั้งโปรแกรมการควบคุมยาสูบภายในสถานบริการสาธารณสุข 
4)  สงเสริมมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบพรอมสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินการ 
5)  ไมรับการอุปถัมภทุกรูปแบบจากบรษิทับุหร่ี 

2.5 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือผูติดบุหร่ีใหเลิกบหุร่ีของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

แนะนําใหบุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรแนะนําใหผูที่สูบบุหร่ีใหเลิกสูบบุหร่ี  โดยพบวาการใหบริการเลิก
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บุหร่ีโดยแพทยและบุคลากรสาธารณสุขที่ไมใชแพทย ทาํใหเลิกบหุร่ีเพิ่มขึ้น 2.2 และ 1.7 เทาตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นนี้มีนยัสําคัญทางสถิติ (95%C.I. 1.5-3.2 และ 1.3-2.1 ตามลําดับ) หรือคิดเปนอัตราการเลิกสูบบุหร่ีที่
เพิ่มขึ้นจากการไมมีแพทยและบุคลากรสาธารณสุขที่ไมใชแพทยใหบริการเลิกบุหร่ีเปนรอยละ 9.71 และ 5.6 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบวาการมีบุคลากรสาธารณสุข 1, 2 และมากกวาหรือเทากับ 3 สาขามาใหบริการ
เลิกบุหร่ีจะทําใหเลิกบหุร่ีเพิม่ขึ้น 1.8, 2.5 และ 2.4 เทาของการไมมีบุคลากรสาธารณสุขมาใหบริการเลิกบุหร่ี 
การเพิ่มขึ้นนี้มนีัยสําคัญทางสถิติ ( 95% C.I. 1.5-2.2 , 1.9-3.4  และ 2.1-2.9 ตามลําดับ) หรือคิดเปนอัตราการ
เลิกบุหร่ีที่เพิ่มขึ้นจากการไมมีบุคลากรสาธารณสุข 1, 2 และมากกวาหรือเทากับ 3 คนมาใหบริการเลิกบุหร่ี
เปนรอยละ 7.5, 12.8 และ 12.2 ตามลําดับ  

งานวิจยัของ An LC และคณะ (2008) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใหบริการเลิกบุหร่ีโดยผาน
ทางอินเตอรเนทในกลุมผูสูบบุหร่ีที่เรียนในระดับวิทยาลัย เปนการศึกษาแบบ two-group randomized 
controlled trial โดยกลุมทดลองจะไดรับคาตอบแทนสัปดาหละ $10 เมื่อเขารวมโครงการโดยผานทาง online 
college life magazine ซ่ึงจะประกอบดวย ขอความเกีย่วกับการเลิกบุหร่ีและไดรับ peer email support การ
ประเมินผลการใหคําปรึกษาจะวัดที่เวลาเริ่มตน (baseline), 8, 20 และ 30 สัปดาหหลังจากเขารวมการวิจัย การ
วัดผลการเลิกบุหร่ีจะดูจาก primary outcome คือ self-reported 30-day abstinence ที่เวลา 30 สัปดาห และทํา
การวัด carbon monoxide (CO) breath testing ผลการศึกษาพบวามีเขารวมการวจิยัผานทาง internet health 
screening ทั้งสิ้น 517 คน แบงเปนกลุมควบคุม 260 คน และกลุมทดลอง 257 คน จํานวนครั้งเฉลี่ยที่เขาเยี่ยม
ชมเวปไซตเฉ,ย 18.9 คร้ังจากทั้งหมด 20 คร้ัง (1 คร้ัง/สัปดาห) โดยอัตราการเลิกบุหร่ีเปนเวลา 30 วัน ณ 
สัปดาหที่ 30 ในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (41% VS 23%, p <0.001)23 

งานวิจยัของ Hanewinkel R และคณะ (2006) เปนรูปแบบการรณรงคการเลิกบุหร่ีสําหรับวัยรุนและ
ผูใหญ ที่มีอายตุั้งแต 14-25 ป โดยการจดัการแขงขันผูทีส่ามารถเลิกบุหร่ีได ช่ือ “quit and win” contest มีผู
รวมการวจิัย 1265 ราย ติดตามการเลิกบุหร่ีเปนระยะเวลา 11-23 เดือนหลังจากเขารวมการวิจยั ผลการศึกษา
พบวา อัตราการเลิกบุหร่ีคือ 8.5% (intention-to-treat quit rate) โดยเฉลี่ยสามารถเลิกไดนาน 51.30 สัปดาห 
พบวาผูเขารวมวิจยักลุมที่ไมไดสูบบุหร่ีทกุวัน และกลุมที่มีอายุมากจะมีแนวโนมเลิกบุหร่ีไดสูง โดยจะ
ประกาศรางวลัทุก 3 เดือน โดยผูชนะจะตองไดรับเงินรางวัลประมาณ € 1000 และการยืนยันการเลิกบุหร่ี 
ผูเขารวมการวจิัยจะตองถูกตรวจหา cotinine24 

งานวิจยัของ Swartz LHG และคณะ ทําการศึกษาประสทิธิภาพของการโปรแกรมการเลิกบุหร่ี ช่ือ “1-2-3 
smokefree” โดยผานทางเวบไซต งานวจิยันี้เปนงานวจิยัแบบ randomized control trial โดยทําการสํารวจ
ขอมูลของกลุมตัวอยางที ่ baseline, immediately post-intervention และที่เวลา 90 วนัหลังไดใชโปรแกรม วิธี
การศึกษา คือ ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากสถานที่ทํางานของกลุมตัวอยาง โดยมกีารประชาสัมพันธโดยใช
โปสเตอรและแผนพับที่มีขอความเกีย่วกับการเลิกบุหร่ีและมีช่ือเวบไซต (www.quitcigs.org) หรือสามารถ
เขาไดจากหนาเวบไซตของหนวยงานนั้น ๆ หรือสง e-mail หรื electronic newsletter เพื่อประชาสัมพันธ
โปรแกรมดังกลาว โดยเกณฑการคัดกลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป ปจจุบนัยังสูบบุหร่ี 
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และมีความตั้งใจจะเลิกสูบบหุร่ีในระยะเวลา 30 วันตอจากนี้ ผลการศึกษาพบวา มกีลุมตัวอยางจาํนวน 351 
รายที่เขารวมการศึกษาโดยกลุมตัวอยางถูกแบงเปนสองกลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุม
ทดลองไดรับ video based internet site ทีเ่กี่ยวกับขอแนะนําการเลิกบหุร่ีและคูมือตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปวยเฉพาะราย โดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เพศและอายุ สําหรับกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมดังกลาวแต
สามารถเขาเยี่ยมในเวบไซตดังกลาวไป พบวากลุมทดลองมีอัตราการเลิกบุหร่ีที่เวลา 90 วันหลังจากเขารวม
โครงการ (n = 21) คิดเปนรอยละ 24.1 และกลุมควบคุม (n = 9) มีอัตราการเลิกบุหร่ี คิดเปนรอยละ 12.3 (p = 
0.002) แตหากใช intent-to-treat model พบวา กลุมทดลองมีอัตราการเลิกบุหร่ีที่เวลา 90 วันหลังจากเขารวม
โครงการ (n = 21) คิดเปนรอยละ 12.3 และกลุมควบคุม (n = 9) มีอัตราการเลิกบุหร่ี คิดเปนรอยละ 5 (p = 
0.015) การทดลองนี้สรุปวาโปรแกรมการเลิกบุหร่ีทางอนิเตอรเนทนี้ สามารถทําใหเลิกบุหร่ีไดเมือ่ติดตามที่
ระยะเวลา 90 วัน25 

การศึกษาของ Etter JF เกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกบุหร่ีโดยใชอินเตอรเนท ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของและสํารวจความคดิเห็นของผูสูบบุหร่ีและผูทีเ่ลิกสูบบุหร่ีทางอินเตอรเนท จํานวน 1506 ราย พบวา 
การใหบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทสามารถใหบริการแกผูรับตองการเลิกบุหร่ีไดจํานวนมาก พบวามีการ
ใหบริการดังกลาวจํานวนหลายรอยเวบไซต และโดยสวนใหญมีเนือ้หาที่คลายกนั แตพบวามกีารศึกษา
เกี่ยวกับผลของการใหบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทในจํานวนนอย รวมทั้งยังไมมีการศึกษาวาสวนใดของ
เวบไซตที่มีประสิทธิผลในการใหแรงจูงใจในการเลิกบหุร่ีหรือการปองกันการกลับมาสูบบุหร่ี 26 

งานวิจยัของ Escoffery C และคณะ เกีย่วกับการพัฒนาและการประเมินผลการใหบริการเลิกบุหร่ีทางเวบ
ไซตสําหรับผูสูบบุหร่ี โดยมีการประเมินผลการเลิกบุหร่ีโดยใชแบบสอบถามและสอบถามความพึงใจใจ
เกี่ยวกับเวบไซตโดยการสัมภาษณเชิงลึก27 

ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ และคณะ28 ไดศึกษาขอมูลปจจบุันเกีย่วกับคลินิกอดบหุร่ีในประเทศไทย ศึกษา
ความครอบคลุมและการเขาถึงสถานบริการเลิกบุหร่ีตามรายชื่อสถานบริการเลิกบุหร่ีทีม่ีการรวบรวมและ
เผยแพรทางสาธารณไวตั้งแตป พ.ศ. 2543-2548 พบการกระจายของสถานใหบริการเลิกบุหร่ี เขต
กรุงเทพมหานคร 127 แหง และตางจังหวดั 993 แหง เปนของรัฐ 839 แหงและเอกชน 281 แหง โดยของรัฐ
พบรายช่ือของโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด รอยละ 63.84 รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป รอยละ 9.83 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั รอยละ 1.25 และศูนยบําบดัยาเสพตดิ รอยละ 0.45 

ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกจากผูรับผิดชอบงาน 29 แหง หนวยงานทีรั่บผิดชอบงานใหบริการเลกิบุหร่ีใน
สถานบริการของรัฐบาลมีความแตกตางกัน เชน งานบําบัดยาเสพตดิ งานจิตเวช งานสุขศึกษา งานสงเสริม
สุขภาพ โดยบางแหงมีการจัดตั้งเปนคลินกิอดบุหร่ี ดําเนินการโดยทมีสหวิชาชีพ อยางไรก็ตามมีขอจํากัดใน
การใหบริการเลิกบุหร่ีที่พบคอื สถานบริการสามารถเขาถึงยาที่ใชเพื่อการเลิกบุหร่ีเพียง 5 แหงจาก 16 แหงที่
สัมภาษณ โดยในโรงพยาบาลชุมชน ไมมีรายการยาทีใ่ชเพื่อการเลิกบุหร่ี แตจะใชผลิตภัณฑอ่ืนเพื่อการเลิก
บุหร่ีแทน ซ่ึงยังไมมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัย การไมสามารถติดตาม
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ผูรับบริการ การไมสนใจเขารับบริการ และความไมสะดวกในการเขารับบริการเปนปญหาสําคัญในการ
ดําเนินงานใหบริการเลิกบุหร่ี 28 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการศกึษา 
การวิจยัเชิงประยุกต (Applied Research) 
 
กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ประกอบดวย 1.กลุมผูมารับบริการเพื่อเลิกบุหร่ี 2. กลุมบุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวของกับงานบริการเลิกบหุร่ี 3.กลุมผูสนใจซึ่งรวมทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่นๆ 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
10.3.1 การพัฒนาเวบไซต (ดูจากแผนผัง A) 
A. เวบไซตที่จะพัฒนาขึ้นประกอบดวยฟงกช่ันการทํางานดังนี้คือ 

1. Searching: ระบบคนหาขอมลู ขาสารที่ตองการ 
2. Downloading: ระบบ download ขอมูล เอกสาร บทความตางๆผานทางเวบไซต 
3. Multimedia interacting: ระบบการทํางานที่อาศัยมัลตมิีเดียมาชวยในการสื่อสาร เชน video clips, 

audio clips หรือ self learning programs ในการเขาถึงขอมูล, การฝกฝนทักษะตางๆ รวมถึงการเรียนรู
หรือถายทอดประสบการณที่เปนประโยชน 

4. Web-communicating (e.g., SMS, chat room, web-board, FAQ, web-camp, radio, hotline, links)เปน
ระบบสื่อสารระหวางผูเขามาในเวบไซตเพื่อตองการแสดงความคิดเหน็หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากการเลิกบหุร่ีแบบ online  รวมทั้งขอสงสัยตางๆที่ตองการผูมีประสบการณตอบ
คําถามเหลานั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงฟงกช่ันการทํางานของเวบไซตที่เชื่อมโยงไปยังเวบไซตอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ  

5. E-office: เปนระบบฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูลการใหบริการเลิกบหุร่ีผานทางเวบไซต รวมทั้ง
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่ใชบริการและผูใหบริการ   

6. Advertising: เปนการเผยแพร ประชาสมัพันธขอมูล, ขาวสารตางๆผานทางเวบไซต     
 
 
 
 
 
 



                                                                      51 

จัดทําเอกสารเว็บ Web Server Computer FTP Browser 

 
 
 

 
 
 
 

 
Software   Software  Software   Software   Software 
-Text editor   -WinFTP  -IIS    -IE    -WINDOWS 
-Dreamweaver   -CuteFTP  -Apache   -Nestcape   -Linux 
-Frontpage      -Java    -Mozilla   -Mac 
       การเตรียม web server  การขอจดโดเมนเนม 
       -จัดตั้งขึ้นมาเอง   -จดที่ THNIC.net   จด นามสกุล .th        
       -เชา จากผูใหบริการ  -จดที่ networksolutions.com  จด นามสกุล .com,.net   
       -ขอใชพื้นที่จาก web server จากหนวยงานที่สังกัด 
       -ขอใชพื่นที่ฟรีจาก Free Web Server 

 
 
 
 
 
 

แผนผังการพฒันาเวบไซต A 
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B. องคประกอบและเนื้อหาทีบ่รรจุในเวบไซตแบงออกเปน 2 กลุม ดังนีค้ือ 1) ผูมาขอรับบริการเลิกบุหร่ี            
2) บุคลากรสาธารณสุข ซ่ึงเนื้อหาทั้งสองสวนจะมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคการใชงานของแตละ
กลุม อยางไรกต็ามฟงกช่ันการทํางานของเวบไซตที่กลาวไปขางตนจะเหมือนกนั  
1. ผูขอรับบริการ 
องคประกอบและเนื้อหาประกอบดวย  
1.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุหร่ีและพิษภยัอันตรายของบุหร่ี 

 ชนิดของบุหร่ี                                                                                                                                            
 กลไกการติดบหุร่ี                                                                                                                                 
 ผลกระทบของบุหร่ีตออวัยวะตางๆของรางกาย                                                                                         
 แบบประเมินตนเองของการติดสารนิโคติน (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence; FTND) 
 Secondhand smoking 
 วิธีการเลิกบุหร่ี 

o ยา เชน ยาแผนปจจุบัน  ยาสมุนไพร   
o ไมใชยา เชน การออกกําลังกาย การควบคุมอารมณ การทําสมาธิ การแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก แพทยพืน้บาน และการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน เปนตน  
 วิธีการปองกันการกลับมาสูบบุหร่ี   

1.2 ส่ือโฆษณาตางๆเกี่ยวกับการรณรงคไมสูบบุหร่ีในรูป multimedia interactive program, video clips และ 
audio clips เชน บทสัมภาษณผูที่เคยติดบหุร่ี โฆษณาการรณรงคไมสูบบุหร่ี คํากลาวรณรงคจากบคุคล
สําคัญ 

1.3 เอกสาร บทความ แผนพับ ขอมูลที่เปนประโยชน ที่สามารถ download ไปอานเองได 
1.4 มุมแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นตางๆ โดยสามารถใชบริการ SMS, chat room, web-board, 

web-camp เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่นที่ใชบริการผานทางเวบไซต 
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับบุหร่ีและการเลิกบุหร่ีในดานตางๆ เชน 

o การรวมมือจากชุมชน (community services) 
o การรวมมือจากทางสถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน,  มหาวิทยาลัย (school helps) 
o การนําศาสนามาเปนแนวทางในการเลิกบหุร่ี (religions)  
o การนําขอปฏิบัติในที่ทํางานมาใชในการรณรงคไมสูบบุหร่ี (workplace) 
o กฎหมาย/ขอบังคับสําหรับการสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ 

1.6 การถาม-ตอบขอสงสัยหรือคําถามตางๆระหวางผูเขามารับบริการกับบุคลากรสาธารณสุขที่ให
คําปรึกษา โดยอาศัยบริการผานระบบ online เชนเดยีวกบัขอ 1.4    

1.7  ขาวสารประชาสัมพันธ 
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1.8 Links ซ่ึงผูรับบริการสามารถเขาไปยังเวบไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับบริการเลิกบุหร่ี รวมทั้งหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของทั้งในและตางประเทศ  

2. บุคลากรสาธารณสุข 
องคประกอบและเนื้อหาประกอบดวย     
2.1 ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับบหุร่ีและพษิภยัอันตรายของบหุร่ี 

 ชนิดของบุหร่ี                                                                                                                                            
 กลไกการติดบหุร่ี                                                                                                                                 
 ผลกระทบของบุหร่ีตออวัยวะตางๆของรางกาย                                                                                         
 แบบประเมินตนเองของการติดสารนิโคติน (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence; FTND) 
 Secondhand smoking 
 วิธีการเลิกบุหร่ี 

o ยาเชน ยาแผนปจจุบัน  ยาสมุนไพร  OTC products  
o ไมใชยาเชน การออกกําลังกาย การควบคุมอารมณ การทาํสมาธิ การแพทยแผนไทย  

การแพทยทางเลือก และการเปลี่ยนแปลงกจิวัตรประจําวนั เปนตน  
2.2 วิธีการปองกันการกลับมาสูบบุหร่ี   
2.2.1 ส่ือโฆษณาตางๆเกี่ยวกับการรณรงคไมสูบบุหร่ีในรูป multimedia interactive program, video clips 

และ audio clips เชน บทสัมภาษณผูที่เคยติดบุหร่ี โฆษณารณรงคไมสูบบุหร่ี คํากลาวรณรงคจาก
บุคคลสําคัญ 

2.2.2 เอกสาร บทความ แผนพับ ขอมูลที่เปนประโยชนโดยสามารถ download ได 
2.3       บริการตอบคําถามและใหคําปรึกษา online ผานทางระบบ SMS, chat room, web-board, web-camp  
2.4       บริการฝกทักษะการใหคําปรึกษาผานระบบ multimedia interactive program ซ่ึงแบงออกเปน 
2.4.1 โปรแกรมทบทวนความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับบุหร่ี  
2.4.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบโตตอบเรื่องทักษะการใหคําปรึกษาแกผูมารับบริการเลิกบุหร่ี 

(Mmultimedia Interactive Programs)  
2.4.3 โปรแกรมคอมพิวเตอรเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ีจากสถาบันตางประเทศ 
2.5        E-office  
ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลของบุคลากรสาธารณสุขที่มีสวนเกี่ยวของกับงานบริการเลิกบหุร่ี และผูที ่
เกี่ยวของกับการใหบริการเลกิบุหร่ีผานทางเวบไซต ตลอดจนขอมูลสมาชิกที่เขามาในเวบไซตโดยอาศัย 
ฟงกช่ันการทํางานดังนี้  

 สรางระบบผานโดยใช username และ password 
 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรแตละทาน รวมทั้งสมาชิกที่เขามาใชบริการ 
 ขอมูลเกี่ยวกับตารางการทํางานของบุคลากรที่ใหคําปรึกษา online 
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 ฐานขอมูลการใชบริการของผูมารับบริการ 
 ระบบรายงานและประมวลผลงานใหบริการเลิกบุหร่ี เชน จํานวนผูใชบริการ จํานวนครั้งที่ 
ใชบริการ จํานวนครั้งที่ใหบริการ ขอเสนอแนะตางๆ และการประมวลผลโดยอาศัยวธีิทาง 
สถิติมาวิเคราะห  

2.6 ขาวสารประชาสัมพันธสําหรับบุคลากร 
- งานฝกอบรม 
- งานประชุมวิชาการ 
- ขอมูลแจงเวยีนใหสมาชิก 

2.7 Links ซ่ึงผูรับบริการสามารถเขาไปยังเวบไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับบริการเลิกบุหร่ี รวมทั้งหนวยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของทั้งในและตางประเทศ  

10.3.2 การอบรมบุคลากร 
 โรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิประสงคและหองปฏิบัติการเภสัชสนเทศจะถูกใชเปนศนูยใหบริการ
เลิกบุหร่ีผานระบบเวบไซตออนไลน โดยมกีารเชื่อมโยงระบบใหบริการระหวางสององคกร 

 ทีมผูวิจัยช้ีแจงแหตุผลของโครงการกับผูอํานวยการโรงพยาบาลรับทราบ 
 ของความอนุเคราะหโรงพยาบาลสงตัวแทนบุคลากรที่สนใจใหบริการเลิกบุหร่ีทางเวบไซต 
 ช้ีแจงเหตุผล ขั้นตอนการการดําเนินโครงการแกตัวแทนที่เขารวม 
 จัดหาวิทยากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการใหบริการคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ี                          
 กําหนดวนั-เวลาในการอบรม โดยเชิญตัวแทนของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคที่จะทําหนาที ่
ใหบริการเลิกบุหร่ีผานทางเวบไซตออนไลน เขารวมอบรมในครั้งนี ้

 การอบรมแบงเปนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนื้อหาเนนไปที่ทักษะการใหบริการเลกิบุหร่ี เชน  
ทักษะ 5A, ทักษะการสื่อสาร, จิตวิทยาเบื้องตน 

 มีการติดตามและประเมินผลพรอมรับทราบปญหาตางๆเปนระยะๆจากทีมวิจยั, ผูใหบริการ, และ
ผูรับบรกิาร 

10.3.3 ขั้นตอนการใหบริการเลิกบุหร่ี 
1. จัดตารางการใหบริการเลิกบหุร่ีใหกับตัวแทนที่เขารวมโครงการ ตามวนั-เวลาที่กําหนด 
2. การใหคําปรึกษาจะอาศยัระบบ online ซ่ึงอาจเปนการใหบริการแบบ SMS, chat room, web-

board, web-camp ตามตางดานลาง 
วันจนัทร  เวลา 12.00-13.00 น  

ตอบคําถามเรื่องสุขภาพกับบุหร่ี – โดยอาจารยเภสัชกรและนักศกึษาเภสัชฯ 
วันอังคาร  เวลา 12.00-13.00 น  

ใหคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ี –โดยอาจารยเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชฯ 
       วันพุธ  เวลา 12.00-13.00 น และ 15.00-16.00 น  
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ใหคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ี –โดยอาจารยเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชฯ 
วันพฤหัส   เวลา 12.00-13.00 น  

ตอบคําถามเรื่องสุขภาพกับบุหร่ี– โดยอาจารยเภสัชกรและนักศกึษาเภสัช 
วันศุกร   เวลา 12.00-13.00 น  

ใหคําปรึกษาเรื่องเลิกบุหร่ี – โดยอาจารยเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชฯ 
เวลา 15.00-16.00 น  
รับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเขามาในเวบไซต 

หมายเหต ุ  ตารางการใหบริการเลิกบุหร่ีทางเวบไซตนัน้ อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผูใหบริการ
ตอไป  

3. ผูเขามารับบริการสามารถฝากคําถามใหกบัผูใหคําปรึกษาไดหากไมไดอยูในชวงทีใ่หบริการ 
online เพื่อรับคําตอบในวนัถัดไปหรืออาจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหคําปรึกษาโดยตรงก็ได 

4. ผูรับบริการกรอกแบบสอบถามหลังการใหคําปรึกษาเสร็จสิ้นลง โดยผูรับบริการสามารถกรอก
แบบสอบถามบนหนาจอเวปไซต  

5. ผูใหบริการจะตองเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน เชน จํานวนคนใชบริการ ชนิดของคาํถาม ความ
คิดเห็นของผูเขามาใชบริการ เพื่อนําไปประเมินผลตอไป 

วิธีการตรวจสอบการทํางานของเวบไซต 
ความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) 

 เนื้อหาที่ถูกบรรจุในเวบไซตจะตองผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒ ิ3 ทานที่มีความเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับงานใหบริการเลิกบหุร่ี ทั้งนี้ขอเสนอแนะตางๆจะถูกนํามาใชในการปรับปรุงเนื้อหา 
เวบไซตตอไป  การตรวจสอบความถูกตองจะทําหลังจากที่เวบไซตเปดใหบริการเปนระยะๆโดย 
อาศัยบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของและผูเขามาใชบริการดังกลาวชวยตรวจ สอบความถูกตอง 
ของเนื้อหาเวบไซตอีกทางหนึ่ง  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ประกอบดวย 3 สวนดงันี ้

1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูมาขอรับบริการ   จํานวน 7 ขอ 
2. สวนที่ 2 ขอมูลการสูบบุหร่ีของผูมาขอรับบริการ   จํานวน 9 ขอ 
3. สวนที่ 3 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี     จํานวน 10 ขอ 

การวิเคราะหจะอาศัย rating scale จากคาคะแนน 3  1   
หากตอบวา “เห็นดวย”     ไดคะแนนเทากับ 3 
       “รูสึกเฉยๆ”    ไดคะแนนเทากับ 2 

     “ไมเห็นดวย”    ไดคะแนนเทากับ 1 
คาคะแนนรวม      25-30 มีทัศนคติที่ถูกตอง เหมาะสมเกี่ยวกับบหุร่ี  ระดับมาก 
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     24-20   มีทัศนคติที่ถูกตอง เหมาะสมเกี่ยวกับบหุร่ี  ระดับปานกลาง 
   < 20  มีทัศนคติที่ถูกตอง เหมาะสมเกี่ยวกับบหุร่ี  ระดับต่ํา 

4. สวนที่ 4 ทัศนคติตอการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ี  จํานวน 10 ขอ 
               ผานระบบออนไลนอินเตอรเนท  
การวิเคราะหจะอาศัย rating scale จากคาคะแนน 3  1   
หากตอบวา “เห็นดวย”     ไดคะแนนเทากับ 3 
       “รูสึกเฉยๆ”    ไดคะแนนเทากับ 2 

     “ไมเห็นดวย”    ไดคะแนนเทากับ 1 
คาคะแนนรวม      25-30  มีทัศนคติเกีย่วกับบริการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี   ระดบัพอใจมาก 
    24-20  มีทัศนคติเกีย่วกับบริการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี   ระดบัพอใจปานกลาง 
     < 20 มีทัศนคติเกีย่วกับบริการใหคาํปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี   ระดับพอใจต่ํา 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจะอาศัยการวิเคราะหแบบสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เชน ความถี่ 
เปอรเซ็นต รอยละ  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

โครงการพัฒนาบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนท มีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการ
เลิกบุหร่ีทางอนิเตอรเนทผานทางเวบไซต และใชเปนทางเลือกในการใหบริการเลิกบุหร่ีแกผูตองการ  
ตลอดจนเปนแหลงขอมูล, ขาวสาร ตลอดจนใชในการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ีกับบุคลากร
การแพทยที่สนใจในงานใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี การศึกษาเริ่มตนตัง้แตเดือนธนัวาคม 2550 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป ภายใตการสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)  เวบไซตดังกลาวเริ่มเปดใหบริการแกประชาชนทั่วไปตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ 2552 เปนเวลาทั้งสิ้น 3 เดอืน เพื่อทดลองใชงานและจะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อเปด
บริการเต็มรูปแบบตอไป ซ่ึงการทดลองเปดใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีผานระบบอินเตอรเนทนี ้
ประกอบดวยขั้นตอนการประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบโปสเตอรและนามบตัรไปยังหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทัว่ประเทศ ตลอดจนสถาบันการศึกษาในเขตอสิานใตเปนหลัก เนื่องจากความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล ทางผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาดงันี้ 
1. เวบไซตเพื่อเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนท เนื้อหาที่บรรจุในเวบไซต ประกอบดวย 8 หมวดหลัก ดังนี ้

1. หนาแรก ที่เปนหนาจอหลักของเวบไซต (รูปที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.medcenterubon.com/sc)  
 
 
 

1 
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2. สาระเกี่ยวกับบุหร่ี ซ่ึงมีเนื้อหาตางๆดังนี ้(รูปที่ 2,3) 
2.1 บทนํา 
2.2 ความเปนมาของบุหร่ีในประเทศไทย 
2.3 สถานการณการสูบบุหร่ี 
2.4 ผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ 
2.5 แบบทดสอบการติดสารนิโคติน 
2.6 วิธีเลิกบุหร่ี 
2.7 เทคนิคการใหคําปรึกษา 
2.8 กรณีศึกษา 
2.9 การสรางความตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ี 
2.10 มุมองทางจิตวิทยาและสังคม 
2.11 ระบาดวทิยาของการบริโภคยาสูบ 
2.12 ศาสนากับการเลิกบุหร่ี 
2.13 บุหร่ีมือสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  หัวขอ “สาระเกี่ยวกับบุหรี่” 
 

2 
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                                 ตัวอยางหัวขอ “สถานการณการสูบบุหรี่” 
 

3. การใหบริการ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี ้(รูปที่ 4) 
3.1 “ติดตอเรา” 
3.2 บริการเลิกบุหร่ีออนไลน ชองทาง 1 
3.3 คําถาม ปญหา 
3.4 ใหคําปรึกษา online ชองทาง 2 
3.5 ขาวสาร 
3.6 เว็บลิงค 

 
 
 
 
 
 

3 
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หัวขอ “ใหคําปรึกษา online ชองทาง 2” 
 
 

4. กระทู  เปนสวนที่ผูเขามารับบริการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได หรือสามารถ
เขียนคําถามหรือขอสงสัยใหกับทางผูใหคําปรึกษาตอบคําถามหรือขอสงสัยเหลานัน้ได  

5. ดาวนโหลด เปนสวนที่ผูรับบริการสามารถดาวนโหลดขอมูล คูมือ เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกบั
บุหร่ีไดฟรี (รูปที่ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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              หัวขอ “ดาวนโหลด” 
 

6. ขาวบุหร่ี เปนชองทางที่ผูมารับบริการสามารถทราบขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับงานรณรงคไมสูบบุหร่ี 
กิจกรรมตางๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

7. E-learning material เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี (5A) ไดแก ask, advice, 
assess, assist, และ arrange ซ่ึงหลักการทํางานของโปรแกรมดังกลาวจะเปนแบบ human-program 
interaction ซ่ึงหมายความวาผูใชงานสามารถโตตอบกับโปรแกรมโดยตรง และผูใชงานจะได
เรียนรูจากโปรแกรมที่ถูกตั้งคาฟงกชันการทํางานไว หากผูใชงานมีขอสงสัยหรือตอบผิด 
โปรแกรมจะเสนอชองทางการแกไขปญหาให ทําใหผูใชงานไมเสียเวลาคนหาขอมูล, คําตอบ, 
หรือขอสงสัยตางๆ  (รูปที่ 6,7) 

 
 
 
 
 
 

5 
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6 

7 

หัวขอ “E-learning program” 

หัวขอ “E-learning program” 
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8. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (รูปที่ 8) 
8.1 ขอมูลทั่วไปขิงผูมาขอรับบริการ จํานวน 7 ขอ 
8.2 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี จํานวน 9 ขอ 
8.3 ทัศนคติตอบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท  จํานวน 10 ขอ 
8.4  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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2. การประเมินผลการใหบรกิารเพื่อเลิกบุหรี่ผานระบบอินเตอรเนท 
หลังจากที่เวบไซตเพื่อเลิกบหุร่ีผานระบบอินเตอรเนทถกูพัฒนาขึ้นมาแลว ผูวจิยัไดทําการเปด

ใหบริการกับผูที่สนใจเขารับบริการเปนเวลาทั้งสิ้น 3  เดอืนตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 
2551 โดยหลังจากที่เภสัชกรใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีเรียบรอยแลว จะขอความอนุเคราะหผูมารับบริการ
ชวยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคตกิารสูบบุหร่ีและทัศนคติตอการบริการเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบ
อินเตอรเนท หลังจากนัน้นาํขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวลผลอีกครั้ง ซ่ึงผลการศึกษาเปนดังนี ้

จากการศึกษาครั้งนี้พบวา มจีํานวนผูเขามาในเวปไซตจาํนวนทั้งสิ้น 25,570 คน (ขอมูล ณ วนัที่ 25 
มีนาคม 2552) ผูมาขอรับบริการเพื่อเลิกบหุร่ีทางอินเตอรผานทางเวบไซต มีจํานวนทั้งสิ้น 25 รายในชวง 3 
เดือนนับตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2552  สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 60) อยูในชวง
อายุประมาณ 21 ถึง 30 ป (รอยละ 52) ผูขอรับบริการมาจากพื้นทีจ่ังหวัดตางทั่วประเทศ แตสวนใหญจะ
อาศัยในเขตพืน้ที่อิสาน เชน อุบลราชธานี (รอยละ 16) นครราชสีมา (รอยละ 8) สุรินทร  (รอยละ 8)  
นอกจากนั้นกรุงเทพฯ (รอยละ 16)   สมุทรปราการ (รอยละ 8)  เปนตน ระดับการศกึษาของผูมารับบริการ
ในครั้งนี้สวนใหญจบระดับอุดมศึกษา  (รอยละ 56) และมีสถานภาพแตงงานเปนหลัก   (รอยละ 56)  รายได
เฉลี่ยอยูในชวงประมาณ 5,000 -10,000 บาทตอเดือนตอคน ที่นาสังเกตคือผูมาขอรับบริการทั้งหมดมีโรค
ประจําตัวมากกวา 1 โรค เชนโรคเบาหวน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เปนตน  
 เมื่อพิจารณาประวัติการสูบบหุร่ีพบวา ผูมารับบริการสวนใหญกําลังสบูบุหร่ี (รอยละ 64)  และสูบ
ประมาณ 1 ซองตอวัน (รอยละ 56) ระยะเวลาในการสูบอยูในชวง  10 ปขึ้นไป รองลงมาคือ 1-5 ป และ 6-
10 ป ตามลําดับ ผูมาขอรับบริการสวนใหญสูบประมาณ 6-10 คร้ังตอสัปดาห สวนเรื่องสถานที่ที่ชอบสูบ
บุหร่ี พบวาผูมาขอ รับบริการสวนใหญมกัชอบสูบบุหร่ีที่บาน (รอยละ 68)   รองลงมาคือสถานเริงรมย (รอย
ละ 60)  และสวน สาธารณะ (รอยละ 48)  ตามลําดับ นอกจากนั้นบานเพื่อนและหองน้ําก็เปนอกีสถานที่ที่ผู
สูบบุหร่ีนิยมใชในการสูบบหุร่ีเชนกนั สวนคนรอบขางที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีไดแก เพื่อน ญาติ และ
บิดา ตามลําดบั ผูมาขอรับบริการสวนใหญคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีแตยังเลิกไมได (รอยละ 40)  ตามมาดวยคิดที่
จะเลิกเรว็ๆนี้ (รอยละ 32)  และพรอมที่จะเลิกตอนนี้ (รอยละ 20) ตามลําดับ สวนวธีิที่นิยมมากทีสุ่ดในการ
เลิกบุหร่ีคือ หักดิบและรับคําปรึกษาจากแพทย ตามดวยการซื้อยาอดบุหร่ี ที่นาสงัเกตคืออุปสรรคที่สําคัญ
ในการเลิกบหุร่ีของผูมาขอรับบริการในครัง้นี้ไดแก เพื่อน ความเครียด เศรษฐกิจ และภาระงาน ตามลําดับ 
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูมาขอรับบรกิาร 
 

รายละเอียด ความถี่ เปอรเซ็นต 
ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
2. อายุ (ป) 
           10-20   
           21-30   
           31-40   
           มากกวา 40 
3. ภูมิลําเนา 
     3.1 สุรินทร 
     3.2 สระบุรี  
     3.3 สมุทรปราการ 
     3.4 กรุงเทพฯ 
     3.5 อุบลราชธานี 
     3.6 นครราชสีมา 
     3.7 สุโขทัย 
     3.8 อํานาจเจริญ 
     3.9 รอยเอ็ด  
     3.10 ระยอง 
     3.11 อุดรธานี 
     3.12 ศรีสะเกษ 
     3.13 ยโสธร 
     3.14 ลําปาง   
4. ระดับการศกึษา 
            ประถม  
            มัธยม   
            อุดมศึกษา 
            อ่ืนๆ เชน อาชีวศึกษา ปวช.  ปวส.  

 
 
15 
10 
 
- 
13 
7 
5 
 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 
- 
11 
14 
- 

 
 
60 
40 
 
- 
52 
28 
20 
 
8 
4 
8 
16 
16 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
 
 
44 
56 
- 
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5. สถานภาพสมรส 
            โสด  
             แตงงาน  
             หยา/มาย 
6. รายได (บาท/เดือน) 
               ยังไมมีรายได 
             นอยกวา 5,000  
             5,000-10,000 
 มากกวา 10,000 
7. โรคประจําตัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
          โรคความดันโลหิตสูง 
          โรคระบบทางเดินหายใจ 
          โรคเบาหวาน 
          โรคขอ-กระดกู 
          โรคภูมิแพ 
          โรคไขมันในเลือดสูง 
          โรคไต 
          โรคกระเพาะอาหาร 
          โรคจิตและประสาท 
ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับประวัติการสูบบุหรี ่
8. สถานภาพการสูบบุหร่ี 
           เคยสูบและเลิกสูบแลว   
           กาํลังสูบ   
          ไมเคยและไมคิดจะสูบ 
   8 .1 ปริมาณการสูบบุหร่ี 
           นอยกวา 1 ซอง/วัน  
           1 ซอง/วัน  
          มากกวา 1 ซอง/วัน  
   8.2 ระยะเวลาการสูบบุหร่ี 
           นอยกวา 1 ป   
           1-5 ป    
           6-10 ป  

 
10 
14 
1 
 
10 
6 
5 
4 
 
19 
12 
20 
5 
7 
14 
11 
10 
10 
 
 
5 
16 
4 
 
5 
14 
6 
 
6 
6 
5 

 
40 
56 
4 
 
40 
24 
20 
16 
 
76 
48 
80 
20 
28 
56 
44 
40 
40 
 
 
20 
64 
16 
 
20 
56 
24 
 
24 
24 
20 
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           มากกวา 10 ปขึ้นไป 
   8.3 ความถี่ในการสูบบุหร่ี(ตอสัปดาห) 
           1-5 คร้ังตอสัปดาห  
           6-10 คร้ังตอสัปดาห  
           11-20 คร้ังตอสัปดาห  
           มากกวา 20 คร้ังตอสัปดาห 
   8.4 สถานที่ที่ชอบสูบบุหร่ี(ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 

  บาน/ที่พักอาศัย  
  ที่ทํางาน   
 โรงเรียน/สถาบันการศึกษา   
  สวนสาธารณะ 

                แหลงสถานเริงรมย  
               อ่ืนๆ..... 
                        - บานเพื่อน 
                        - หองน้ํา 
   8.5 คนรอบขางที่สูบบุหร่ี (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
                - บิดา   
                - มารดา   
                - พี่/นอง  
                - ญาติ   
                - เพือ่น 
   8.6 ในกรณทีี่ทานสุบุหร่ี 
         8.6.1 ทานคิดเลิกแตยังเลิกไมได 
         8.6.2 ทานคิดจะเลิกเร็วๆนี้ 
         8.6.3 ทานพรอมที่จะเลกิตอนนี ้
         8.6.4 ทานยังไมคิดเลิกเวลานี้  
    8.7 ทานคิดวาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเลิกบุหร่ีคือ 
                  หักดิบ  
                  รับคําปรึกษา/คําแนะนําจากแพทย 
      ซ้ือยาอดบุหร่ี   
                  วิธีอ่ืนๆ เชน ออกกําลังกาย นั่งสมาธิ ฟงเพลง  
                   ทํากิจกรรม (ระบุ) 

8 
 
7 
11 
6 
1 
 
17 
11 
6 
12 
15 
 
2 
3 
 
11 
2 
7 
12 
17 
 
10 
8 
5 
2 
 
12 
12 
2 
- 
 

32 
 
28 
44 
24 
4 
 
68 
44 
24 
48 
60 
 
8 
12 
 
44 
8 
28 
48 
68 
 
40 
32 
20 
8 
 
48 
48 
8 
- 
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8.8 ทานคิดวาอุปสรรคในการเลิกบุหร่ีคอื (ระบุๆได
มากกวา 1 ขอ) 
  - ภาระงาน 
  - ความเครียด 
  - เพื่อนชวนสูบ 
  - จิตใจตนเอง 
  - ส่ือโฆษณา 
  - อาการถอนบุหร่ี เชน หงดุหงิด 
  - พอ แม สูบ 
  - ภาวะเศรษฐกิจ เงนิทอง หนี้สิน 
  - ความรูเทาไมถึงการณ 

 
 
12 
18 
20 
7 
4 
11 
2 
14 
8 

 
 
48 
72 
80 
28 
16 
44 
8 
56 
32 

 
 
ตอนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
 

ขอความ เห็นดวย 
ความถี่ (%) 

รูสึกเฉยๆ 
ความถี่ (%) 

ไมเห็นดวย 
ความถี่ (%) 

1. การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ  
2. ทานเสียเงินจํานวนมากเพื่อซ้ือบุหร่ีมาสูบ                     
3. บุหร่ีมือสองทําใหเกิดอันตรายกับคนรอบขาง  
4. การติดบุหร่ีของทานทําใหทานรูสึกไมสบายใจ 
5. การสูบบุหร่ีทําใหลมหายใจมีกล่ินเหม็น 
6. การสูบบุหร่ีกอความรําคาญใหคนรอบขางทาน 
7. การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอหัวใจและปอดของทาน 
8. การสูบบุหร่ีสงผลตอสภาพผิวของรางกายทาน  
9. การสูบบุหร่ีทําใหทานมแีรงในการทํางานเพิ่มขึ้น 
10. ทานรูสึกวาหากเลิกสบูบุหร่ีจะทําใหน้ําหนักตัว

เพิ่มขึ้น  

25 (100) 
24 (96) 
23 (92) 
21 (84) 
22 (88) 
20 (80) 
22 (88) 
23 (92) 
19 (76) 
20 (80 
 

0 
1 (4) 
2 (8) 
4 (16) 
3 (12) 
5 (20) 
3 (12) 
2 (8) 
6 (24) 
4 (16) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 (4) 

 
เมื่อพิจารณาคาคะแนนรวม (เทากับ 30) พบวาคาคะแนนเฉลี่ยขอคําถามทั้ง 10 ขอเทากับ 28.52 ซ่ึงถือวาผูมา
รับบริการสวนใหญมีทัศนคติที่ถูกตองเกีย่วกับบุหร่ีในระดับ มาก  
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ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบออนไลนอินเตอรเนท 
 
ขอความ เห็นดวย 

ความถี่ (%) 
รูสึกเฉยๆ 
ความถี่ (%) 

ไมเห็นดวย 
ความถี่ (%) 

1. การออกแบบเวบไซตเพื่อเลิกบุหร่ีดูทันสมัย นาสนใจ 
2. เนื้อหาเรื่องบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ีของเวบไซตม ี
   ประโยชนตอทาน   
3. โปรแกรมเรียนรูดวยตนเองเรื่อง 5A เขาใจงาย นาสนใจ  
4. ระยะเวลาในการใหคําปรกึษาผานระบบออนไลน 
    อินเตอรเนทไมนานจนเกนิไป 
5. ผูใหคําปรึกษามีความรูและทักษะความชํานาญด ี
6. การรับริการคําปรึกษาผานระบบออนไลนอินเตอรชวย 
   ใหทานวางแผนการเลิกบุหร่ีในอนาคต 
7. ระบบภาพ เสียงและมัลตมิีเดียทีใ่ชมีคุณภาพด ี   
8. ทานรูสึก สบายใจ เปนกนัเองในการรับบริการให 
    คําปรึกษาผานระบบออนไลนอินเตอรเนท 
9. ทานจะแนะนําบริการเลิกบุหร่ีผานระบบออนไลน 
    อินเตอรเนทใหกับคนอื่นๆ    
10. ทานคิดวาการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผาน 
      ระบบออนไลนอินเตอรเนทเปนทางเลอืกที่ดีสําหรับผู 
      ที่ตองเลิกบุหร่ี 

23 (92) 
23 (92) 
 
22 (88) 
16 (64) 
 
12 (48) 
14 (56) 
 
19 (86) 
19 (86) 
 
21 (84) 
 
20 (80) 
 
 

2 (8) 
2 (8) 
 
3 (12) 
9 (32) 
 
13 (52) 
11 (44) 
 
6 (14) 
6 (14) 
 
4 (16) 
 
5 (20) 

0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

 
เมื่อพิจารณาคาคะแนนรวม (เทากับ 30) พบวาคาคะแนนเฉลี่ยขอคําถามทั้ง 10 ขอ เทากับ 27.48 ซ่ึงถือวาผู
มารับบริการสวนใหญมีทัศนคติพอใจในระดับมากเกีย่วกบับริการเลิกบุหร่ีผานอินเตอรเนทเวบไซตในครั้ง
นี้ อยางไรก็ตามมีผูมารับบริการจํานวย 2 รายที่มีทัศนคติพอใจในระดบัปานกลางทกุดานเกี่ยวกับบริการเลิก
บุหร่ีผานอินเตอรเนทเวบไซต  
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บทท่ี 5 
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาเพศชายมีอัตราการสูบบุหร่ีที่สูง (รอยละ 60) ซ่ึงตรงกับขอมูลขององคการอนามัย
โลก อยางไรก็ตามเพศหญิงมีแนวโนมของการสูบบุหร่ีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบันเชนกนั สําหรับประเทศไทย 
พบวาหญิงไทยสูบบุหร่ีรอยละ 2.1 (0.52 ลานคน) ซ่ึงตัวเลขดังกลาวมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทุกป 29 นอกจากนี้
ยังพบผูมาขอรับบริการสวนใหญมีรายไดอยูในระดับต่ํา (รอยละ 64) ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลกองสถิติสังคม 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2547 ที่พบวาประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอประชากรต่ํา มีอัตราการสูบบุหร่ีที่สูงกวา
ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอประชากรสูง30  นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวาระดับการศกึษาของผูมา
ขอรับบริการสวนใหญอยูในระดับอุดมศกึษา (รอยละ 56) ซ่ึงแตกตางจากขอมูลศูนยวิจัยยาสูบป 2550 ที่
พบวาระดับการศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศกึษา อัตราการสูบบุหร่ีจะสูงกวาคนทีจ่บการศึกระดับอุดมศึกษา31 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาครัง้นี้มีเพียง 25 คน ทําใหขอมูลที่ไดอาจยังไมสามารถ
สรุปภาพรวมทั้งหมดไดในขณะนี้ จําเปนที่ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น โดยตองมีจํานวนกลุมตัวอยางที่
มากขึ้นและมาจากพื้นที่ทีแ่ตกตางกัน เพื่อใหผลการศึกษานาเชื่อถือมากขึ้น  
 
ที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคอื ภูมิลําเนาของผูที่มาขอรับบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทในครั้งนี ้
สวนใหญเปนประชากรในพืน้ที่คือจังหวัดอุบลราชธานี (รอยละ 16) และจากพื้นที่เขตกรุงเทพฯ (รอยละ 
16) นอกนัน้เปนจังหวดัในเขตพื้นที่อิสานเปนสวนใหญ ทั้งๆที่การประชาสัมพันธโครงการไดมีการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆเชนการแจกโปสเตอร แผนพับ นามบตัรไปตามหนวยงานราชการตางๆเชน 
สาธารณสุขจังหวัด อําเภอ โรงพยาบาลประจําจังหวดัตางๆทั่วประเทศ อยางไรกต็ามการรับรูขาวสารยังอาจ
ไมทั่วถึง ทําใหประชาชนบางสวนอาจไมไดรับขาวสารการใหบริการดังกลาว สงผลใหจํานวนผูมาขอรับ
บริการเบิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทยงัไมมากพอ ดังนั้นแนวทางการแกไขในอนาคตคือการวางแผน
ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายคือ กลุมวัยรุนที่จําเปนตองอาศัยหนวยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้นให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประประเทศ การอาศัยส่ือสาธารณะตางๆเชน โทรทัศน วิทย ุ และเวบไซต เพื่อชวย
ในการประชาสัมพันธไปยังประชากรเปาหมายไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความตอเนื่อง
ของการประชาสัมพันธและการรณรงคจากหนวยงานภาครฐัจําเปนตองมีความตอเนือ่ง เพื่อใหกิจกรรมการ
ใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญพื้นที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ีเชน 
โรงเรียน สถานเริงรมย แหลงศูนยการคาก็เปนอีกเปาหมายทีส่ามารถใชในการประชาสัมพันธใหกับ
กลุมเปาหมายไดเปนอยางด ี เนื่องจากเปนสถานที่ชุมนุม-พบปะของกลุมวัยรุน จากผลการศึกษาครั้งนี้ยัง
พบวาโรคประจําตัวของผูมาขอรับบริการเพื่อเลิกบุหร่ีมคีวามสัมพันธกับการสูบบุหร่ี เชน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคกระเพาะอาหาร เปนตน ซ่ึงภาวะโรคดังกลาวสงผลตอ
สุขภาพโดยรวมของกลุมคนที่สูบบุหร่ีทําใหตองเสียคาใชจายในการรกัษาโรค สงผลตองบประมาณดาน
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สุขภาพของภาครัฐเปนจํานวนเงินมหาศาลและทําใหคุณภาพชีวติของประชากรโดยรวมลดลงเนื่องจากการ
คุกคามของโรคตางๆ  
    
ขอมูลในสวนของการสูบบุหร่ีที่สําคัญคือ ผูสูบบุหร่ีนิยมสูบบุหร่ีที่บาน (รอยละ 68) สวนสาธารณะ (รอยละ 
48) ที่ทํางาน (รอยละ 44) และสถานที่อ่ืนๆ เชน หรือสถานเริงรมย ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษา
ของธราดลและคณะฯ32 ที่พบวาผูที่ติดบุหร่ีมักนิยมที่จะสูบบุหร่ีภายในบานสูงถึงรอยละ 76.5 และคนที่ติด
บุหร่ีมักเคยคดิที่จะเลิกแตไมสําเร็จ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาผูมาขอรับบริการสวนใหญคิดเลิก
แตยังเลิกสูบบหุร่ีไมได (รอยละ 40) นอกจากนีผ้ลการศึกษาของธราดลและคณะฯยังสอดคลองกับผล
การศึกษาครั้งนี้ในเรื่องของวิธีการที่ใชในการเลิกบุหร่ี ที่พบวาสวนใหญใหความเหน็วานิยมวิธีหักดิบ 
รองลงมาคอืการขอคําปรึกษาจากแพทยและผูเชี่ยวชาญ สวนอุปสรรคของการเลิกบุหร่ีในการศกึษาครั้งนี้
คือ เพื่อน (รอยละ 80) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปรียาพรและคณะฯ33 ที่พบวาเพื่อนเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี นอกจากนี้ความเครียด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หนี้สินก็เปนปจจัยสําคัญเชนกัน  
 
ประเด็นทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของผูมาขอรับบริการ พบวาทัศนคตอิยูในระดับสูงมาก ซ่ึงหมายถึงคนที่สูบ
บุหร่ีตระหนักถึงโทษ อันตรายที่เกิดจากการสูบบุหร่ี อยางไรก็ตามคนกลุมดังกลาวยังคงสูบบุหร่ีอยางตอ 
เนื่อง ดังนัน้หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของจําเปนตองหาวิธีทีท่ําใหผูสูบบุหร่ีตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเลิกบุหร่ีและพษิภยั อันตรายที่เกดิจากบหุร่ีใหมากขึ้น เพื่อกระตุนจิตสํานกึและการรับรูในการเลิก
บุหร่ี เชน การรณรงค ส่ือประชาสัมพันธ กจิกรรมในชุมชน การประชมุ-อภิปรายกลุมเปนตน  
 
ทัศนคติตอการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท โดยมีเภสัชกรทําหนาทีใ่หคําปรึกษา
นั้น พบวาผูมาขอรับบริการสวนใหญพึงพอใจกับบรกิารดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของระพี
พรรณและคณะฯ34 ที่พบวาผูรับบริการเพื่อเลิกบุหร่ีพอใจที่เภสัชกรทําหนาที่ใหคําปรกึษา อยางไรกต็าม  
ผลการศึกษาพบวาผูมาขอรับบริการบางสวนที่ยังลังเลในทักษะความชํานาญของเภสัชกรที่ทําหนาทีใ่ห
คําปรึกษา รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการใหคําปรึกษาและการวางแผนในอนาคตเพือ่เลิกบุหร่ี ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากเภสัชกรที่ทําหนาทีใ่หคําปรึกษายงัมีประสบการณการทําหนาที่ดังกลาวไมมากพอ ทําใหใน
บางครั้งการตอบคําถามยังไมชัดเจนหรือใชเวลาในการคนหาขอมลู ทําใหผูมาขอรับบริการตองรอคําตอบ 
ซ่ึงแนวทางการแกไขอุปสรรคดังกลาวคือ การฝกหักเพิ่มเติมประสบการณใหกับเภสัชกรและเจาหนาที่ที่ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษามากขึ้น เชน สงไปอบรมระยะสัน้ เพิ่มจํานวนชั่วโมงการทาํงาน การใช simulating 
patients เพื่อเพิ่มทักษะใหกบัเภสัชกร 
 
ขอจํากัดงานวจัิย 
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1. จํานวนกลุมตวัอยางที่เขารวมโครงการยังมีจํานวนไมเพยีงพอ (25 คน) ทําใหผลการศึกษาที่ไดใน
คร้ังนี้ อาจไมสามารถนําไปเปนตวัแทนของประชากรทั้งหมดได ซ่ึงการแกไขคือการขยาย
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล จะทําใหมีกลุมคนที่เขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้น 

2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง ทําใหประชาชนทั่วไปไมทราบถึงบริการดังกลาว ดังนั้น
แนวทางการแกไขคือ อาศัยหนวยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้น รวมถึงสื่อตางๆเชน โทรทัศน วิทย ุ
เวบไซต เพื่อชวยในการประชาสัมพันธบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท 

3. ทักษะ ความชาํนาญของผูที่ใหคําปรึกษาซึ่งยังไมเพยีงพอ ทําใหประสิทธิภาพการใหคาํปรึกษาไมดี
เทาที่ควร ดังนั้นการอบรมเพิ่มเติมระยะสัน้ การเพิ่มชัว่โมงการทํางาน และ simulating patients 
ใหกับเจาหนาที่ก็อาจชวยใหทักษะการใหคําปรึกษาดีขึน้ 

4. เนื้อหา ขอมูลที่บรรจุอยูบนเวบไซต อาจยงัไมครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ ทั้งนี้การ update ขอมูล
ตองทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหขอมูลดังกลาวเปนประโยชนมากที่สุดสาํหรับผูเขามารับ
บริการ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาเวบไซตและเนื้อหา ขอมูลที่จะบรรจุ
ลงบนเวบไซตใชระยะเวลาคอนขางนาน ทําใหระยะเวลาในการเปดใหบริการและเก็บขอมูลส้ันลง 
สงผลตอความนาเชื่อถือของผลการศึกษา แนวทางการแกไขคือขยายระยะเวลาใหมากขึ้นเพื่อให
เพียงพอในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของการใหบริการเลกิบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท  

 
กิจกรรมที่ทําตอในอนาคต 

1. การประเมินประสิทธิภาพของบริการเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้เปรียบไดกับการทํา pilot study เทานั้นซึ่งผลการศึกษาจะถูกนําไป
ปรับปรุง แกไข ฟงกชันการทํางานของเวบไซต อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการดําเนินงานดังกลาว
ในระยะยาวยังมีความจําเปน  

2. ควรที่จะมกีารประเมินการใหบริการกับกลุมเปาหมายอืน่ๆดวยเชน วยัรุนทีสู่บและไมสูบบุหร่ี 
บุคลากรสาธารณสุข  ประชาชนทั่วไป เปนตน ซ่ึงอาจทําในลักษณะบคุคลหรือกลุม (สนทนากลุม) 
เชน นกัศึกษา เพื่อทราบถึงความตองการของผูรับบริการ และนําไปปรับปรุงเพื่อใหบริการเลิกบุหร่ี
ผานระบบอินเตอรเนทเกิดประโยชนสูงสุดกับผูรับบริการ 

3. ประเมินผลการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทกบัการเลิกบุหร่ีไดจริง ซ่ึงตอง
อาศัยเครื่องมืออ่ืนๆมาชวย เชน การออกเยีย่มบาน การนัดพบเพื่อประเมินผล (follow up) การ
ประเมินอุปสรรคและปญหาของการเลิกบุหร่ีไมไดของผูมาขอรับบริการ รวมถึงการแกไขปญหา
และอุปสรรคดังกลาว 
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4. พัฒนาทักษะ ความชํานาญใหกับเภสัชกรและเจาหนาที่ที่ทําหนาทีใ่หคําปรึกษามากขึ้นเชน จดั
อบรมระยะสัน้ การเพิ่มจาํนวนชัว่โมงการทํางาน การทํางานรวมกับวิชาชีพอ่ืน เชน แพทย 
พยาบาล รวมทั้งขยายขอบเขตการทํางานใหกับบุคลากรการแพทยทีส่นใจในงานบริการให 
คําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทตอไป  

5. รณรงคใหผูสูบบุหร่ีเขาถึงบริการใหคําปรกึษาเพื่อเลิกบหุร่ีผานระบบอินเตอรเนทมากขึ้น เพื่อแบง
เบาภาระงานของบุคลากรโรงพยาบาลที่รับผิดชอบงานคลินิกอดบุหร่ีและชวยประชาสัมพันธการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงานเลิกบุหร่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
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บทท่ี 6 
สรุปผล 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารปูแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีทางอินเตอรเนทผานทางเวบไซต 
เพื่อใชเปนทางเลือกในการใหบริการเลิกบหุร่ีแกผูมาขอรบับริการและเปนแหลงเรยีนรู คนหาขอมูลเกี่ยวกับ
บุหร่ีและพษิภยัอันตรายจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงทางผูวิจัยไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเบื้องตน รวมทั้งการ
สํารวจทัศนคติของการสูบบุหร่ีและการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีผานระบบอินเตอรเนท จากการ 
ศึกษาครั้งนี้พบวา มีจํานวนผูเขามาในเวปไซตจํานวนทัง้สิ้น 25,570 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552)  
ผูที่เขารับบริการเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนทมีทัง้สิ้น 25 คน ซ่ึงผูมารับบริการทั้งหมดนี้มีประวัติการ
สูบบุหร่ีทั้งสิ้น ซ่ึงโดยรวมพบวาผูมาขอรับบริการสวนใหญมีความเขาใจเกีย่วกับพษิภัยของบุหร่ี ถึงแมวาผู
มารับบริการจะยังไมสามารถเลิกบุหร่ีไดในชวงที่ทําการศึกษาวจิัยก็ตาม นอกจากนี้ยังพบวาผูมาขอรับ
บริการสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท อยางไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้ถือเปนเพยีง pilot study เร่ิมตน ซ่ึงขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการศึกษาจะถูกนําไปรับปรุง 
แกไข การให บริการแกผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานตอไป เชน  การ
ปรับปรุงวิธีการเขาถึงการใหบริการเลิกบุหร่ีของประชาชนมากขึ้นไดแก การประชาสัมพันธผานหนวยงาน
ภาครัฐเชน อบต. สถานีอนามัย โรงเรียน สํานักงานสาธารณสุข ซ่ึงจะชวยใหประชาชนรับรูขาวสารมากขึ้น
และเขาถึงบริการ นอกจากนี้ควรเนนไปที่กลุมคนทีม่ีความหลากหลายทั้งที่กําลังติดบุหร่ีและไมติดบุหร่ี 
เพื่อใหคนรับรูขอมูลเกี่ยวกับพิษภยัของบุหร่ี และไมหันไปสูบบุหร่ี รวมทั้งการปรับปรงุเวปไซตใหมีความ
ทันสมัย งายตอการใชงานและมีบริการตอเนื่องโดยเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญในการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเลิกบุหร่ี  
 
ทั้งนี้รูปแบบการใหบริการเพื่อเลิกบุหร่ีในปจจุบันมหีลายอยางเชน การใหบริการที่คลินิกอดบุหร่ี, การ
ใหบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทเชน สายปลอดบุหร่ี 1600 และทําเนยีบคลินิกอดบุหร่ี, การใหคําปรกึษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงรูปแบบอื่นๆเชน การใหเอกสารขอมูลทางอินเตอรเนท เวบไซต การ
ใหบริการออนไลนอินเตอรเนท ซ่ึงวิธีเหลานี้คงตองมีการประเมินประสิทธิภาพของการใหบริการรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหแนใจวารูปแบบการใหบริการเพื่อเลิกบุหร่ีสามารถชวยใหผูที่สูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีไดจริง นอกจาก 
นั้นยังเปนทางเลือกใหกับผูมาขอรับบริการเลิกบุหร่ีใหมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงงานให
คําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีจะเหน็วาในปจจุบนัแพทยและพยาบาลยังคงมบีทบาทที่สําคัญในการใหบริการเพื่อ
เลิกบุหร่ี อยางไรก็ตามไดมีความพยายามทีจ่ะใหบุคลากรการแพทยสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เขามามีบาบาทในงาน
เลิกบุหร่ีเพิ่มมากขึ้นตัวอยางเชน เภสัชกร เนื่องจากเภสัชกรเปนผูที่มีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับยาที่ใชใน
การรักษาโรคและภาวะการติดบุหร่ี ดังนัน้เภสัชกรรุนใหมควรเขาไปมีสวนรวมกบัทีมสหวิชาชีพในงานเลิก
บุหร่ี ดังจะเหน็ไดจากการการจัดตั้งองคกรตางๆ เชน เครือขายวิชาชพีเภสัชกรเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) 
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เปนตน ทั้งนี้วัตถุประสงคของการจัดตัง้องคกรดังกลาว เพื่อที่จะใหเภสัชกรเขาไปมีบทบาทในการให
คําปรึกษาแกผูที่ติดบุหร่ีในดานการรักษาผูที่กําลังสูบบุหร่ี รวมถึงการปองกันและดแูลตนเองไมใหกลับไป
สูบบุหร่ีอีกครั้ง นอกจากนั้นยังเปนการเปดบทบาทใหมใหกับวิชาชีพเภสัชกร ซ่ึงไดมีการวางรากฐานใหกับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา โดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบหุร่ี พิษ
ภัย อันตราย ตลอดจนการฝกทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ี (5A; ask, advice, assess, assist, arrange) 
เพื่อใหเภสัชกรที่จบออกไปสามารถปฏิบัติงานรวมกับวชิาชีพอ่ืนๆในงานเลิกบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากวิชาชีพเภสัชกรแลว ยังมวีิชาชีพอ่ืนๆทีส่ามารถเขามามีสวนรวมในงานเลิกบุหร่ีได เชน 
ทันตแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน       
 
ดังนั้นผูวจิัยเหน็วางานบรกิารใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหร่ีผานระบบอินเตอรเนท มีความจําเปนที่จะตองไดรับ
การสานตอและการสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของตอไปรวมกับรณรงคในรูปแบบอื่นๆ เชน 
การจัดกจิกรรม การมีสวนรวมของชุมชน การติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภาครัฐ และการ
ประเมินภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลและใชในการวางแผนการควบคุม
ยาสูบตอไป   
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แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
1. กรุณากรอกขอมูลสวนบุคคล โดยการทําเคร่ืองหมาย กากบาท (X) ตรงขอท่ีเหมาะสมที่สุด  
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ (ป)  10-20   21-30   31-40   มากกวา 40 
3. ภูมิลําเนา 
  
  
  
  
   
  
 
 
4. ระดับการศึกษา   ประถม  มัธยม   อุดมศึกษา   

5. สถานภาพสมรส   โสด   แตงงาน  หยา/มาย  

6. รายได (บาทตอเดือน)  นอยกวา 8,500  8,500-12,000  12,000-20,000  มากกวา 20,000  
7. โรคประจําตัว (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาทําเคร่ือง กากบาท (X) ตรงคําตอบที่เหมาะสมกับตัวทานมากที่สุด 
8. สถานภาพการสูบบุหรี่ของทานคือ 

  เคยสูบและเลิกสูบแลว   กําลังสูบ   ไมเคยและไมคิดจะสูบ  
หากตอบ   เคยสูบและเลิกสูบแลว หรือ กําลังสูบ ใหทําขอ 8.1     หากตอบ ไมเคยและไมคิดจะสูบ ไมตองทําขอ
ตอไป 

8.1 ปริมาณการสูบบุหรี ่  นอยกวา 1 ซอง/วัน  1 ซอง/วัน  มากกวา 1 ซอง/วัน 

8.2 ระยะเวลาการสูบบุหรี ่  นอยกวา 1 ป   1-5 ป   6-10 ป  มากกวา 10 ปขึ้นไป 

8.3 ความถี่ในการสูบบุหรี ่  1-5 ครั้งตอสัปดาห  6-10 ครั้งตอสัปดาห  11-20 ครั้งตอสัปดาห  

      (ตอสัปดาห)   มากกวา 20 ครั้งตอสัปดาห 
8.4 สถานที่ที่ชอบสูบบุหรี่ (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับจังหวัดในประเทศไทย 
เรียงตามตัวอักษร 
1……. 
2……. 
3......... 

 โรคความดันโลหิตสูง 

 โรคระบบทางเดินหายใจ 

 โรคเบาหวาน 

 โรคขอ-กระดูก 

 โรคภูมิแพ 

 โรคไขมันในเลือดสูง 

 โรคไต 

 โรคกระเพาะอาหาร 

 โรคจิตและประสาท 
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 บาน/ที่พักอาศัย   ที่ทํางาน   โรงเรียน/สถาบันการศึกษา  สวนสาธารณะ 

 แหลงสถานเริงรมย  อื่นๆ (ระบุ)…………………………….. 

8.5 คนรอบขางที่สูบบุหรี ่  บิดา   มารดา   พ่ี/นอง  ญาติ   เพื่อน  
      (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
8.6  กรณีที่กําลังสูบบุหร่ี กรุณาเลือกคําตอบตอไปนี้ 

  8.6.1คิดที่จะเลิกแตยังเลิกไมได  

 8.6.2 คิดที่จะเลิกเร็วๆนี้  

 8.6.3 พรอมที่จะเลิกตอนนี้  

 8.6.4 ยังไมคิดที่จะเลิกเวลานี้   
หากทานเลือกคําตอบขอ 8.6.1 หรือ 8.6.2 หรือ 8.6.3 ใหตอบคําถามขอ 8.7 ตอไป   แตหากทานเลือกตอบขอ 8.6.4 ใหขาม
ไปตอบคําถามขอ........ 
8.7 วิธีที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุดกับตัวทานเองในการเลิกบุหรี่คือ 

  หักดิบ   รับคําปรึกษา/คําแนะนําจากแพทย    ซื้อยาอดบุหรี่   

 วิธีอื่นๆ เชน ออกกําลังกาย นั่งสมาธิ ฟงเพลง ทํากิจกรรม 
8.8 ทานคิดวาอะไรเปนอุปสรรคที่สําคัญของการเลิกบุหรี่  (กรุณาระบุ) 
 
 
 
 
 
2. คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของทานตอการสูบบุหร่ี 
กรุณาทําเคร่ืองกากบาท (X) ตรงคําตอบที่เหมาะสมกบัตัวทานมากที่สุด 
      เห็นดวย        รูสึกเฉยๆ          ไมเห็นดวย 

1.  การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ      Ο             Ο   Ο 

2. ทานเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบ                            Ο             Ο   Ο     

3. บุหรี่มือสองทําใหเกิดอันตรายกับคนรอบขาง      Ο             Ο   Ο 

4. การติดบุหรี่ของทานทําใหทานรูสึกไมสบายใจ     Ο             Ο   Ο 

5. การสูบบุหรี่ทําใหลมหายใจมีกลิ่นเหม็น      Ο             Ο   Ο 

6. การสูบบุหรี่กอความรําคาญใหคนรอบขางทาน     Ο             Ο   Ο 

7. การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอหัวใจและปอดของทาน     Ο             Ο   Ο 

8. การสูบบุหรี่สงผลตอสภาพผิวของรางกายทาน      Ο             Ο   Ο 

9. การสูบบุหรี่ทําใหทานมีแรงในการทํางานเพิ่มขึ้น     Ο             Ο   Ο 

10. ทานรูสึกวาหากเลิกสบูบุหรี่จะทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น     Ο             Ο   Ο 
 
 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการใหบริการเลิกบุหร่ีผานระบบออนไลนอินเตอรเนท 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย กากบาท (X) หนาคําตอบที่ทานคิดวาเหมาะสม 

เห็นดวย              รูสึกเฉยๆ          ไมเห็นดวย 

1. การออกแบบเวปไซตเพื่อเลิกบุหรี่ดูทันสมัย นาสนใจ         Ο    Ο                Ο 

2. เนื้อหาเรื่องบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่ของเวปไซตมีประโยชนตอทาน  Ο                   Ο                Ο 

3. โปรแกรมเรียนรูดวยตนเองเรื่อง 5A เขาใจงาย นาสนใจ                      Ο    Ο                Ο 

4. ระยะเวลาในการใหคําปรึกษาผานระบบออนไลนอินเตอรเนท     Ο    Ο                Ο 
   ไมนานจนเกินไป 

5. ผูใหคําปรึกษามีความรูและทักษะความชํานาญดี                     Ο    Ο                Ο 

6. การรับริการคําปรึกษาผานระบบออนไลนอินเตอรชวยใหทาน           Ο    Ο                Ο 
    วางแผนการเลิกบุหรี่ในอนาคต 

7. ระบบภาพ เสียงและมัลติมีเดียที่ใชมีคุณภาพดี                      Ο    Ο                Ο 
8. ทานรูสึก สบายใจ เปนกันเองในการรับบริการใหคําปรึกษาผานระบบ 
    ออนไลนอินเตอรเนท 

9. ทานจะแนะนําบริการเลิกบุหรี่ผานระบบออนไลน                              Ο    Ο               Ο  
    อินเตอรเนทใหกับคนอื่นๆ    

10. ทานคิดวาการใหบริการคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผานระบบออนไลน  Ο    Ο               Ο 
     อินเตอรเนทเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูที่ตองเลิกบุหรี่ 
 
 
 

 
 
 
 


