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ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

Director’s Talk

 ศจย. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการในมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้าน

สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายท่ีท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

และต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู ้

เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทย 

อย่างต่อเนื่อง 

 TRC Research Update วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. “มุ่งมั่น ตั้งใจ 
เลิกบุหรี่ได้จริง” จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการควบคุมยาสูบระหว่างภาคี

เครือข่าย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และน�าไปสู่การผลักดันการเปล่ียนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้ โดยฉบับนี ้

จะน�าเสนอองค์ความรู ้ในการช่วยให้เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ท�างานช่วยเลิกบุหรี่และประชาชนที่มี

ความมุ่งมั่นตั้งใจเลิกบุหร่ี

บรรณาธิการ
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เรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจในฉบับ
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มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อควบคุมยาสูบ
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จุดประเด็น

 ปัญหาเรื่องของการติดบุหร่ี คือติดสารนิโคติน แล้วก็
เป็นปัญหาในเชิงสุขภาพ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ที่ถือว่าเป็น 
ป ัจจัย เสี่ ยงอันดับห น่ึง ของโรคความเจ็บป ่วยทั้ งหลาย  
ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้น�เสนอกรอบนโยบาย 
การควบคุมยาสูบที่เรียกว่า “MPOWER” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการริเริ่มเพื่อสังคมปลอดบุหร่ี โดยกรอบนโยบายนี้หมายถึง 
“ชุดมาตรการท่ีประหยัดต้นทุนและส่งผลกระทบในระดับสูง 
6 มาตรการ เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ลดความต้องการ
ยาสบู” แนวทาง MPOWER แนะน�ให้ประเทศต่าง ๆ  ด�เนนินโยบาย 
ต่อไปนี้ ได้แก่ การข้ึนภาษียาสูบ ติดตามการใช้ยาสูบ และนโยบาย
การป้องกัน การปกป้องผู้คนจากควันบุหรี่ เตือนเก่ียวกับอันตราย
ของยาสูบ การบังคับใช้การห้ามโฆษณายาสูบ การส่งเสริม 
การขายและการสนับสนุน รวมถึง “เสนอความช่วยเหลือ 
ในการเลิกใช้ยาสูบ”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  

มุ่งมั่น ตั้งใจ
เลิกบุหร่ีได้จริง
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 ทั้งนี้ WHO ได้ก�าหนดประเด็นรณรงค์ ใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม 2564 

“Commit to Quit”  โดยการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีต ่อสุขภาพที่เ อ้ือต่อการเลิกบุหรี่  

ดังนี้ 1) สนับสนุนนโยบายการเลิกยาสูบที่เข้มแข็ง  2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น 

3) สร้างความตระหนักถึงกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ และ 4) เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้ยาสูบ 

ในการพยายามเลิกให้ส�าเร็จ

 เมื่อติดบุหรี่แล้วการจะเลิกมักท�าได้ยาก เพราะสารนิโคตินจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและผ่านไปยังสมอง

อย่างรวดเร็วผู้สูบจึงรู้สึกผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวลลงได้ในทันทีและมีผลระยะสั้นเท่านั้น เมื่อระดับนิโคติน

ลดลง หากต้องการความสบายจึงกลับมาสูบอีกจนกลายเป็นการเสพติดในที่สุด ดังน้ันสิ่งที่ส�าคัญของผู้ที่ต้องการ

เลิกบุหรี่ควรระมัดระวัง คืออาการถอนยาหรืออาการขาดนิโคติน ซึ่งจะเริ่มภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังการหยุดบุหรี่  

ซึ่งนอกจากผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกจะสามารถพยามเลิกด้วยตนเอง ยังมีวิธีการช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ ดังน้ี
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 1) วิธีหักดิบ คือ เลิกด้วยตัวเอง โดยอาศัยก�าลังใจอย่างเดียว 

 2) ยาช่วยเลิกบุหรี่ เช่น ยาลดการติดนิโคติน

 3) นิโคตินทดแทน เช่น การใช้แผ่นปะนิโคติน การใช้หมากฝรั่งนิโคติน

 4) ใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบ�าบัด ซึ่งวิธีน้ีจะสอนให้ผู ้สูบบุหรี่มีการพัฒนาทักษะเรียนรู ้ 

วิธีต ่อสู ้ และเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหากับการติดบุหรี่ เช ่น การรับค�าปรึกษาครบชุด จาก  

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (สายด่วนเลิกบุหร่ี 1600) และการรับค�าปรึกษาครบชุด จากสถาน

พยาบาลที่มีคลินิกเลิกบุหรี่ หรือคลินิกจิตเวช เป็นต้น 

 5) วิธีอื่น ๆ เช่น สมุนไพรช่วยเลิกบุหร่ี การนวดกดจุดเท้าช่วยเลิกบุหรี่ เป็นต้น

 กระบวนการลดการสูบซ�้า ผู ้ที่เลิกสูบได้ส�าเร็จ เป็นผู ้ที่เลิกได้ในครั้งเดียวเพียงร้อยละ 54  

ในขณะที่มีผู ้พยายามเลิกจ�านวน 2,3,4,5, และมากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18, 11, 3, 3, และ 11 

ตามล�าดับ ดังนั้นจึงไม่ควรต�าหนิผู้ติดบุหร่ี ท่ีอาจจะกลับมาสูบซ�้า แต่ควรมีมาตรการเสริม ส�าหรับผู้ที่

กลับมาสูบซ�้า ดังนี้ 

 1) การก�าหนดประโยชน์ในการเลิก และเป้าหมายแห่งความส�าเร็จที่มีความหมายต่อบุคคล

นั้น ๆ 

 2) การปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นร่วมด้วย เช่น การออกก�าลังกาย การเลิกสุรา 

 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหร่ี เช่น ทิ้งอุปกรณ์สูบบุหรี่

 4) การสนับสนุนทางสังคม เช่น มีคนให้ก�าลังใจ

วิธีเลิกบุหรี่

การลดการสูบซ�้า
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ดังนั้นการเลิกบุหรี่ร ่วมถึงการช ่วยเหลือให ้ ผู ้ สูบ 

เลิกสูบบุหรี่จึงมีความส�าคัญต่อการลดอัตราการตาย

และความเจ็บป่วยของประชากรทั่วโลก 

 วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยวันงดสูบบุหรี่โลก (World no tobacco day) 

ได้ถือก�าเนิดข้ึนจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly : WHA) ที่ได้ก�าหนดให้วันท่ี  

7 เมษายน พ.ศ. 2531 เป็น “วันปลอดบุหร่ีโลก” (a world no-smoking day) เป็นครั้งแรก เน่ืองจากเป็น 

วันครบรอบ 40 ปี ขององค์การอนามัยโลก หลังจากน้ันในปีถัดมาได้มีการลงมติ WHA ที่ 42.19 เรียกร้องให้มี

การเฉลิมฉลองวันงดสูบบุหรี่โลกในทุก ๆ  ปี โดยเปลี่ยนมาเป็นวันที ่31 พฤษภาคม ของทุกปี ในทุก ๆ  ปี องค์การ

อนามัยโลกจะคิดค�าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกของแต่ละปี โดยปีพ.ศ. 2564 มีค�าขวัญว่า “Commit to quit” 

ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์การอนามัยโลกในการให้ความส�าคัญต่อการเลิกบุหรี่ในคนที่เสพติด 

สารนิโคติน โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่กว่า 100 ล้านคน 

ทั่วโลก ซึ่งโครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของนโยบายการเลิกบุหรี่ เพิ่มการเข้าถึง 

บริการช่วยเลิกบุหร่ี เพิ่มความตระหนักในกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ และเสริมความ

เข้มแข็งของผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ผ่านโครงการ “quit & win” initiatives

ท�าไมถึงต้องเลิกบุหรี่
 บุหรี่เป็นสาเหตุการตายของประชากรท่ัวโลก

ประมาณ 8 ล้านคนต่อปี และเป็นที่รับรู ้กันมานาน 

แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดโรคมะเร็งปอด 

และมะเร็งอีกหลาย ๆ ชนิดในร่างกาย นอกจากนี้บุหร่ี 

ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญของโรคหลอดหัวใจและสมอง 

ส่งผลต่อบุคคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่ นอกจากน้ีควันบุหรี่

มือสองและมือสามยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 

ที่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิง

ตั้งครรภ์และทารก และที่ส�าคัญในปีพ.ศ.2563 ที่เริ่ม 

มีการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก ส่งผล

ให้เกิดการเสียชีวิตและเจ็บป่วยของประชากรทั่วโลก

จ�านวนมาก ได้มี ผลการศึกษายืนยันแล้วว่าผู้ที่สูบบุหรี่ 

ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีโอกาสที่จะเกิดอาการ 

รุนแรงและมีอัตราตายมากกว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้สูบบุหรี่ 

งดวัน
สูบบุหรี่โลก 

รศ.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

Commit to quit
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 นอกจากนี้ทาง องค์การอนามัยโลกยังรณรงค์ให้ประเทศต่างมีการจัดตั้งโครงการรณรงค์

ให้มีสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ รวมถึงมีการควบคุมและลดความต้องการการสูบบุหรี่ของประชากร 

ในประเทศ รวมถึงควรมีช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเลิกบุหรี่ เช่น สายด่วนเลิกบุหรี่ บริการ 

ให้ค�าแนะน�าแบบส้ันเพื่อการเลิกบุหรี่ รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคติน 

(nicotine replacement therapy) ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนประมาณ 780 ล้านคน 

ทั่วโลกที่อยากจะเลิกบุหรี่ แต่มีเพียงแค่ 30% ของ 

คนเหล ่า น้ันที่สามารถเข ้าถึ งบริการการเลิกบุหรี่ 

ที่จะช่วยให้ผู ้สูบบุหรี่เอาชนะการเสพติดสารนิโคตินได ้

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังน้ันทางองค์การอนามัยโลก 

จึ ง เห็นความส�าคัญของการส ่ ง เสริมให ้ผู ้ สูบบุหรี่ 

ที่อยากเลิกสูบสามารถที่จะเข้าถึงบริการการเลิกบุหรี่

ได้มากขึ้น โดยได้มีการจัดต้ังโครงการผ่าน platform 

digital ต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ประสบความส�าเร็จ

ในการเลิกบุหรี่มากขึ้น ขณะน้ีองค์การอนามัยโลก 

ได้สร้างแคมเปญ “Quit challange” ผ่านช่องทาง 

Whats App ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู ้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ 

เข ้าถึงช ่องทางค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ 

ได ้มากขึ้น นอกจากน้ีทางองค์การอนามัยโลกจะม ี

โครงการการสร้างสังคม digital ซึ่งเป็นการสนับสนุน

การเลิกสูบบุหร่ีผ่านทาง social media ต่าง ๆ โดย 

ได้ชักชวนองค์กรเอกชนต่าง ๆ  เข้ามาร่วมโครงการ เช่น 

Allen Carr’s Easyway, Amazon Web Services, 

Cipla, Facebook, WhatsApp, Google, Johnson & 

Johnson, Praekelt, และ Soul Machines นอกจากนี ้

ทางองค์การอนามัยโลกยังได้ออกเครื่องมือเพื่อช่วย

ในการเลิกบุหร่ีชื่อ WHO’s 24/7 ซึ่งจะมีการแปลเป็น

ภาษาต่าง ๆ  เช่น จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน เพ่ือช่วยให ้

คนทั่วโลกเข้าถึงค�าแนะน�าในการเลิกบุหรี่ได้มากข้ึน

 ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ เริ่มตั้งแต่นาทีแรก 

ที่ เลิกสูบบุหรี่  โดยระดับความดันโลหิตจะลดลง  

20 นาทีแรกหลังจากหยุดสูบบุหรี่ หลังจากนั้นระดับ 

คาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดลงสู ่ระดับปกติภายใน 

12 ชั่วโมงหลังจากเลิกสูบ การท�างานของปอดและ 

ระบบไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้นภายใน 2 - 12 สัปดาห ์

อาการไอและเหน่ือยหอบจะหายไปภายใน 1 - 9 เดือน 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจะลดลง 

ครึ่งหนึ่งเมื่อเลิกสูบได้ 1 ปี และลดลงเท่ากับคนที ่

ไม่สูบบุหรี่เมื่อเลิกสูบบุหรี่ประมาณ 15 ปี นอกจากนี ้

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจะลดลงครึ่งหนึ่ง 

เมื่อเลิกสูบได้ 10 ปี จะเห็นได้ว่าการเลิกบุหรี่มีประโยชน ์

ต ่อตัวผู ้สูบและคนรอบข ้างอย ่างมากมาย ต้ังแต ่ 

ไม่กี่นาทีแรกหลังเลิกสูบ 
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 Democratic Republic of Timor-Leste

 Federal Democratic Republic of Ethiopia

 Federal Republic of Germany

 Federal Republic of Nigeria

 Federative Republic of Brazil

 Hashemite Kingdom of Jordan

 Islamic Republic of Iran 

 Islamic Republic of Pakistan

 People’s Republic of Bangladesh

 People’s Republic of China

 Republic of India

 ในด้านของประเทศไทยมีโครงการและหน่วยงานช่วยเลิกบุหรี่ เช่น quit line 1600 หรือ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สายเลิกบุหรี่ 1600), โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส, 

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด, คลินิกเลิกบุหรี่ (คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 

คลินิกเลิกบุหรี่ ศิริราชพยาบาล, คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาล

ห้วยยอด) เป็นต้น

 ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้มีการริเริ่ม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

(มิถุนายน พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ถือก�าเนิดขึ้นโดยความร่วมมือและ

ด�าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ก�าหนดให้เป็นพันธกิจส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับ

การสนับสนุนหลักจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ชมรมสาธารณสุข 

แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย, สมาคมหมออนามัย, สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข, สมาคม

อาสาสมัครเพื่อสังคมไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจ�า 

เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งโครงการฯ จะประสานความร่วมมือไปยังเครือข่าย

สาธารณสุข ท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ (สสอ.) โดยให้เครือข่ายหมออนามัยระดับต�าบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.), 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ  ช่วยคัดกรอง แนะน�าให้ประชาชนเลิกบุหรี ่

ให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักสูบเลิกบุหรี่ได้ด้วยวิธีการบ�าบัดแบบต่าง ๆ และติดตามเสริมก�าลังใจ 

เพื่อให้นักสูบสามารถ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ป้องกันการกลับไปสูบซ�้า เพื่อรวมพลังเป็นส่วนหนึ่งในการ

เทิดไท้องค์ราชัน

 Republic of Indonesia

 Republic of the Philippines

 Republic of Poland

 Republic of South Africa

 Republic of Suriname

 Republic of Turkey

 Russian Federation

 Socialist Republic of Viet Nam

 United Mexican States

 United States of America

 Ukraine
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การประชุม Round table “ศาสตร์และศิลป์การรักษา
สารเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking  
cessation) ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทบทวนความรู้ล่าสุดในเรื่องของการเลิกบุหรี่ ข้อมูลที่ขาดหายไป 
(Gap of knowledge) ที่ต้องการงานวิจัยมาช่วยขยายความรู ้
ให้ชัดเจนข้ึน ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยหน้าใหม่
และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

กำรรักษำสำรเสพติดนิโคติน
ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณ

ศำสตร์และศิลป์
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 การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู ้เ ก่ียวกับบุหรี่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  

กลไกการท�างานตลอดจนการถอดบทเรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันต้องมีการพัฒนาความแตกฉาน

เรื่องบุหรี่ (Tobacco literacy) ไม่ใช่ด้านความรู ้เพียงมิติเดียว แต่ต้องมิติด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ทั้งด้านความรู ้ (Cognitive) การเข้าถึง (Access) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)  

การจัดการตนเอง (Self management) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) และความแตกฉาน

ทางส่ือสังคมออนไลน์ (Media literacy) ในการเรียนรู้เท่าทันบุหรี่รูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ การประชุม

ครั้งนี้เริ่มต้นด้วย สถานการณ์ของการเลิกบุหรี่ แนวทางการรักษาผู ้เสพติดนิโคติน การใช้ยา 

และไม่ใช้ยาโดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ ่งเรืองหิรัญญา การบ�าบัดแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย  

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ ตลอดจนถอดบทเรียนสายด่วนเลิกบุหรี่โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ์

 Disrupted world of nicotine
 สถานการณ์บุหรี่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง (Structure) วิธีการเสพ (Process) และผลลัพธ์ 

(Output) จากในอดีตไปอย่างมากมาย โครงสร้างได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยไม่ใช่การมวนใบยาสูบ

เพื่อเผาไหม้ให้เป็นควันเพื่อสูบเข้าไปอีกแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ๆ

เช่น รูปร่างคล้ายปากกา Handy drive หรือ นาฬิกาข้อมือ ฯลฯ ส่วนวิธีการเสพท�าให้ทันสมัยขึ้นทั้งชนิดที่มี

ควันหรือชนิดไม่มีควัน ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือจากการสูบแบบ smoking เป็น Vaping แต่ให้ผลลัพธ์ร่วม

กันแบบเดิมคือ สารนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติท�าให้เกิดการเสพติดมากท่ีสุดในทุกช่วงอายุ เมื่อเทียบ

กับสารเสพติดประเภทอื่นคือ เฮโรอีน ยาบ้าและกัญชา 

 นิโคตินที่อยู ่ในมวนบุหร่ีทั่วไปมีลักษณะเป็น Free base แต่นิโคตินในน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้าเป็น 

Nicotine Salt หรือเรียกสั้นๆว่า NIC Salt การใช้ NIC salt ท�าให้ระคายคอต่าง ๆ น้อยมาก ไม่ไอเนื่องจาการ 

เปลี่ยนโครงสร้างเคมีของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งแตกต่างจากบุหรี่มวนที่สูดพับแรกหรือพับ 2-3 พับแรกเข้าไป

เริ่มไอ ไม่ว่าจะเป็น NIC Salt หรือ Free base Nicotine เสพเข้าไปสู่ร่างกายท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมอง 

เป็นโรคสมองติดยา เหมือนกับยาเสพติดอ่ืน ๆ 
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การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงมีอยู่จริง
 แนวทางหลักในการรักษาผู ้ที่เสพติดสารนิโคตินเหล่านี้ประกอบด้วย การให้ค�าปรึกษาร่วมกับ 

การบ�าบัดด้วยยา ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญมาก ที่จะบอกว่าบุคคลน้ี นิโคติน Addict ในระดับสูงหรือต�่า ถ้าตื่นนอน  

ต้องสูบภายในครึ่งชั่วโมงแรกถือว่าน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมี High Nicotine Dependence การรักษาควรหลีกเลี่ยง

การใช้ยา NRT ควรจะเป็นยากิน นอกจากนี้วิธีการประเมินค่า PH ของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นสิ่งส�าคัญสะท้อน

ถึงจ�านวนของ ionized form ของนิโคตินซึ่งพร้อมท่ีจะถูกดูดซึมเข้าสู ่ร่างกายและประสิทธิผลในการรักษา  

ซึ่งน�าไปสู่การวางแผนนโยบายต่อไป         

วิธีการรักษา
 การรักษาผู้ที่มี Nicotine Use Disorder แบ่งเป็น 2 รูปแบบ และควรใช้ 2 รูปแบบร่วมกัน  

เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จสูงสุด 

 แบบท่ี 1 : การแนะน�าหรือการให้ค�าปรึกษา

 แบบท่ี 2 : การใช้ยา ในการรักษา Nicotine use disorder 

 เม่ือประเมินถึงความส�าเร็จในการเลิกบุหรี่  เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้น 

เรื้อรัง COPD และกลุ่มคนที่สูบบุหร่ีท่ัวไป สามารถเลิกได้เองประมาณ 5%ไม่เกิน 10% แต่ถ้าได้รับการช่วยเหลือ  

เช่น Brief Advice คือค�าแนะน�าเพียงไม่เกิน 1 นาที อัตราความส�าเร็จในการลุหรี่จาก 5% ขึ้นเป็น 10% หรือ  

2 เท่า ถ้าเพิ่ม Intervention ขึ้นไปอีกเป็น Consulting ความส�าเร็จในการเลิกบุหรี่จาก 5% เป็น 15% หรือ 

เป็น 3 เท่าจากเดิมทันที และถ้าเป็น Counselling บวกกับยาในการรักษาอัตราความส�าเร็จเพิ่มขยับเป็น 5 เท่าเลย 

เพราะฉะนั้นการรักษา Nicotine Use disorder ขึ้นอยู่กับการลงทุนคนไข้มากน้อยแค่ไหน ลงทุนมากได้

ผลส�าเร็จมาก ลงทุนน้อยได้ผลส�าเร็จน้อย ไม่ลงทุนเลยไม่ได้อะไรเลย
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แนวทางบ�บัด  

       การเลิกบุหรี่โดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือหลักการ 5 A ได้ถูกประยุกต์เป็น  

ส.บ.ม. โดย

 ส.... (Ask) (การถาม) เป็นวิธีการถามประวัติการสูบบุหรี่ด้วย 3 ค�าถาม

   1. คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า

   2. คุณสูบบุหรี่วันละก่ีมวน?

   3. คุณสูบบุหรี่หลังต่ืนนอนนานแค่ไหน?

 บ.... (Advise) (การบ�าบัด) ด้วยการให้ค�าแนะน�าเป็นการให้ข้อมูลด้านประโยชน์การเลิกบุหรี่และ

ผลเสียการสูบบุหร่ีประกอบด้วย

   1. การให้ค�าแนะน�าแบบสั้น (Brief advise)

   2. การให้ค�าปรึกษา (Counselling)

   3. การให้ค�าปรึกษาร่วมกับการให้ยา Counselling/Medicine

  (Assess) (การประเมิน) เป็นการประเมินความพร้อมในการเลิกบุหรี่ ซึ่งแนวทางการเลิกบุหรี่

ประกอบด้วย 4 ล. คือ Set Target Quit day

   ล. เลือกวันเลิกบุหรี่ คือ ก�าหนดวันที่จะเลิกไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์

   ล. ลั่นวาจา คือ Commit กับคนรอบข้างท่ีมีความหมายเช่น พ่อแม่ ลูกภรรยา เป็นต้น

   ล. ลาอุปกรณ์ คือ ทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมด และพร้อมกับท้าทายตนเองว่า ถ้าเกิดอาการอยาก

บุหรี่จะรับมือกับการอยากบุหรี่ยังไง ให้เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าว่า จะท�าอะไรบ้างพร้อมลงมือ

  (Assist) (การช่วยเหลือ) เป็นการช่วยเหลือด้วยการใช้ยา ยาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

   กลุ่มแรก Nicotine Replacement ปัจจุบันเหลือหมากฝั่งนิโคติน อนาคตอาจเป็นยาอม

   กลุ่มที่ 2 คือ เป็นกลุ่มยารับประทาน (Non Nicotine replacement therapy) เช่น 

Nortriptyline และ Varenicline ยาแต่ละชนิดมีอัตราความส�าเร็จในการเลิกบุหร่ีใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ

ร้อยละ 20 โดย Varenicline เป็นยาที่ดีที่สุด กลไกของยาจะช่วยลดอาการ withdrawal (ลงแดง) จากการ 

ขาดนิโคตินได้ ฏลไกของยาจะจับกับ Nicotine Receptor ท�าให้นิโคตินจากการสูบบุหรี่ไม่สามารถจับกับ 

Receptor ซึ่งจะลด Positive reinforcement การสูบบุหร่ีลงได้ 

 ม... (Arrange) (การหมั่นติดตาม) เป็นการติดตามช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วงที่มีอาการถอนรุนแรง

ในสัปดาห์แรก หลังจากนั้นมีการนัด / โทรติดตาม ทุก 2 - 4 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน หรือ 3 เดือน 
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E-Cigarettes ช่วยเลิกบุหรี่ได้ไหม ? 
 ปัจจุบันมีความพยายามในการน�าบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ด้วยการ 

ใช้ผลกาวิจัยในวารสาร New England Journal เดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ.2019 ที่ระบุว่า E-Cigarettes  

ช่วยเลิกบุหรี่ส�าเร็จดีกว่า NRT ซึ่งผลการทดลองระบุว่า ระยะเวลา 52 สัปดาห์บุหรี่ไฟฟ้าช่วยในการเลิกบุหรี่

จ�านวน 79 คนคิดเป็น 18% ขณะที่การใช้ NRT ได้ผลในการเลิกบุหรี่จ�านวน 44 คนคิดเป็น 9.9% ผู้วิจัยสรุปว่า 

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยในการเลิกบุหรี่ส�าเร็จมากกว่าการใช้นิโคตินทดแทน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนคือ 

ผู้ท่ีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกการสูบบุหรี่ 79 คนนั้น แต่กลับมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนจ�านวน 63 คนการค�านวณตัวเลข 

ควรเป็นผู้ที่เลิกบุหรี่ส�าเร็จควรเป็น 16 คนเท่านั้นคิดเป็น 3.6% ดังนั้น การน�าบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ในการเลิกบุหร่ี

อาจไม่ช่วยในการเลิกบุหรี่ แต่กลับพบการติดบุหรี่ไฟฟ้ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นหรือติดท้ังบุหรี่มวนเดิมและ

บุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นค�าตอบที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีส่วนช่วยในการเลิกบุหร่ีได้จริง
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 อย่างไรก็ตามจ�านวนคนที่สูบบุหรี่จะลดลง นอกจากท่ีบุคลากรวิชาชีพสุขภาพจะช่วยกัน  

ทั้งท�าในเรื่องของการบ�าบัด ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา หรือการบ�าบัดโดยการพฤติกรรมแล้ว จ�านวนผู้สูบบุหรี่ 

จะลดลงได้ ต้องมี Invention อย่างอื่นด้วย เช่น การท�าให้บุหรี่มีราคาแพงข้ึน การใช้ Smoke-Free Policy 

ให้มีพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่มากขึ้น หรือการใช้ Mass Media Campaign การใช้ภาพค�าเตือน 

บนซองบุหรี่ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ถ้ามีการใช้แบบ Combination เช่น behavioral counseling + 

cessation medication;  proactive quitline counseling + cessation medication; short text 

message services about cessation - interactive จะท�าให้จ�านวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยลดลง

 การบ�าบัดแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ส�านักแพทย์ใหญ่ สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่การทบทวนการศึกษา เรื่อง การเลิกบุหรี่เป็นครั้งแรก ตั้งแต ่

ปีค.ศ.1964 โดยในปีค.ศ. 2020 พบว่า คนที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้จะช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ท�าให้

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท้ังค่าใช้จ่ายผู้ที่สูบบุหรี่เอง ค่าใช้จ่ายรัฐบาลเรื่องการรักษาผู้ที่เป็น

โรคจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และช่วยลดการเป็นมะเร็งถึง 12 ชนิด วิธีการที่มีประสิทธิผลในการเลิกบุหรี่ได้ 

ทั้ งเร่ืองการปรับพฤติกรรมและการให ้ยาร ่วมกัน 

จะท�าให้อัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน

กลุ ่มที่ใช ้ Proactive quitline ร่วมกับการใช้ยา 

ท�าให้เกิดประสิทธิผลของการช่วยเลิกบุหรี่มากขึ้น 

ปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความสั้น ๆ ที่

ถูกออกแบบมาให้เข้ากับผู้สูบบุหร่ีแต่ละคนจะช่วยให ้

เลิกบุหรี่ได้มากขึ้น (Livingstone-Banks, et al, 

2021) เอกสารสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 67 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 

เอกสารของส�านักแพทย์ใหญ่ว่า เมื่อเทียบกับการดูแล

ตามปกติแล้ว ถ้ามีการบ�าบัดด้วยยาและให้ Behavior 

Intervention จะช่วยเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได้ 83% 

หรือเป ็น 1.83 เท ่าของการบ�าบัดแบบกระชับ 

(Intensive Counselling) (Patnode, et al., 2021) 
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 Quitline ประเทศไทยเกิดข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อออกแบบบริการเลิกบุหร่ี การเลิกบุหรี่หมายถึง 

การเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 6 เดือนไม่สูบแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่มวนเดียว เร่ิมให้บริการเป็นครั้งแรกตั้งแต่มกราคม 

พ.ศ. 2552 โดยพัฒนาคุณภาพพัฒนาวิธีการทั้งหลาย เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติยอมรับ

ว่าเป็นศูนย์แห่งชาติในปีพ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สสส. และกระทรวง

เทคโนโลยี โดยผู้ที่โทรเข้า Quitline ไม่ว่าที่ใดในประเทศไทยเป็นบริการโทรฟรีตลอดเป็นเวลานานเท่าท่ีต้องการ  

ด้วยหมายเลข 1600 ทุกเครือข่ายมือถือเมื่อโทรเข้ามาทางศูนย์จะโทรกลับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาต ิ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Quitline แห่งชาติ สร้างความรู้ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับนานาชาติ 

 Quitline คือ ระบบโทรศัพท์ที่มีการเชื่อมโยงและมีการส่งสายกันอย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็น

ระบบท่ี Recommend โดย Quitline ทั่วโลก การให้ค�าปรึกษาสั้นๆ ได้ประโยชน์ แต่น้อยกว่า 

การให้ค�าปรึกษาแบบเข้มข้น หรือ Intensive Counselling แต่ถ้ารวมกันจะได้ประโยชน์สูงสุด  

ส�าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change) หรือพฤติกรรมบ�าบัดมีอยู่หลากหลาย ได้แก่ 

การให้ข้อมูล การให้สุขศึกษา การให้ค�าปรึกษา จิตบ�าบัด เป็นขั้นตอนแตกต่างกันตามความซับซ้อน 

เพราะเรื่องของพฤติกรรมเป็น Science น�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม

 Smoking cessation Quitline 1600
 การถอดบทเรียนประสบการณ์การเลิกบุหรี่ด้วย Quitline ซึ่งเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 

พ.ศ. 2552 ภายใต้การสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อเน่ือง 

เป็นเวลา 12 ปี
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 การประชุม Round Table “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking 
cessation). 25 กุมภาพันธ์ 2564. จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ.
 Livingstone-Banks, J., Ordóñez-Mena, J.M., &  Hartmann-Boyce, J. (2019). Print-based self-help 
interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No.: 
CD001118. DOI: 10.1002/14651858.CD001118.pub4. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7112723/pdf/CD001118.pdf.
 Patnode, C.D., Henderson, J.T., Coppola, M.L., Melnikow, J., Durbin, S., & Thomas, R.G. (2021).
Interventions for Tobacco Cessation in Adults, Including Pregnant Persons Updated Evidence Report and 
Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2021;325(3):280-298. doi:10.1001/
jama.2020.23541.
 West, R., Raw, M., McNeill, A., Stead, L., Aveyard, P., Bitton, J., Stapleton, J., McRobbie, H., Pokhrel, S., 
Lester-George, A. & Borland, R. (2015). Health-care interventions to promote and assist tobacco cessation: 
a review of efficacy, effectiveness and affordability for use in national guideline development. Addiction, 
110,1388–1403.
 Clair, C., Mueller, Y.,  Livingstone-Banks, J., Burnand, B.,  Camain, J., Cornuz, J., Rège-Walther, M., 
Selby, K., & Bize, R. (2019). Biomedical risk assessment as an aid for smoking cessation. Retrieved from 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004705.pub5.
 Ussher M.H., Faulkner G.E.J, Angus K, Hartmann-Boyce J, Taylor A.H  (2019).  Exercise interventions 
for smoking cessation (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: 
CD002295. DOI: 10.1002/14651858.CD002295.pub6 Retrieved from https://www.cocrainlibrary.com.

อ้างอิง :

การด�เนินการ Quitline ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 1) Quitline Promotion คือ การกระตุ้นให้คนอยากโทรเข้ามาเพราะ Quitline สายเลิกบุหรี่เป็น

หน่วยงานตั้งรับ รอให้คนโทรเข้า ในประเทศไทย สสส. เป็นคนท�า Quitline Promotion ร่วมกับภาคี  

 2) Quitline Operation คือ การให้ค�าปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเช ่นเดียวกับในต่างประเทศ  

Supervisor สามารถที่จะได้ยินค�าปรึกษาของ Counselor คนอื่นๆได้ ทุกคนที่ให้ค�าปรึกษาพิมพ์ข้อมูลไปด้วย 

เมื่อโทรมาครั้งต่อไปประวัติขึ้นมาเลย ดังนั้นการให้ค�าปรึกษาขั้นต่อไป based on การให้ค�าปรึกษาเรื่องเก่า  

โดยรวมให้บริการ 30 คู่สาย บริการประชาชน 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ให้ค�าปรึกษาเช่ียวชาญ 

จะเป็นพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาทางคลินิก ซ่ึงมีประสบการณ์การให้ค�าปรึกษาและผ่านหลักสูตรฝึกอบรม

ของ 1600 ซึ่งมีการประเมินสมรรถนะทุก 6 เดือน ผู้ให้ค�าปรึกษาเชี่ยวชาญจะรับสายต่อจากคนที่ได้รับค�าปรึกษา

แบบสั้น และเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาแบบเข้มข้น โดยมีการติดตาม 6 ครั้งใน 1 ปี การติดตามคร้ังที่ 1 หลังจากวันเลิก 

3 วัน เป็นต้นไป 3 ถึง 5 วัน ครั้งท่ี 2 จะโทรไปภายในสัปดาห์ที่ 2 คร้ังที่ 3 โทรภายใน 10 วัน 14 วัน หลังจากน้ัน 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 

 สายเลิกบุหรี่มีบริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ บริการทางโทรศัพท์ กับบริการด้วยข้อความสั้น บริการทาง

โทรศัพท์เชิงรับ คือ รอรับสาย เชิงรุกคือ โทรออกตามการตกลงบริการ

 3) Monitoring Quitline Monitoring and Evaluation คือ การก�ากับคุณภาพบริการ  

ใช้ระบบเดียวกันกับ Quality Monitoring ของ Queensland Quitline ด้วยการน�า Session ที่ให้ค�าปรึกษา

มาประเมินโดยผู้อ�านวยการ หัวหน้าทางคลินิก และผู้ให้ค�าปรึกษาที่ได้รับการยอมรับ
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Policy Brief :
กำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึง

ในประเทศไทย
 นโยบายสนับสนุนการเลิกบุหรี่ (Offer help to quite 
tobacco use) เป็นหนึ่งใน 6 นโยบายที่องค์การอนามัยโลก 
ยอมรับว ่าเป ็นนโยบายที่คุ ้มค ่าในการลงทุน ตามแนวทาง 
MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, 
and Raise) ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศ
ชั้นน�ของโลกที่สามารถน�มาตรการควบคุมยาสูบต ่าง ๆ  
มาปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ จ�นวนผู้สูบยังคงสูงอยู ่

กองบรรณาธิการ

“ยำช่วยเลิกบุหรี่” 

สาเหตุหนึ่งคือการขาดระบบการให้
บริการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ และ
การขาดการเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหร่ี
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* Listed in  National list of essential medicine  #1: based on benefit-cost ratio, #2: based on saving/case

 ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ ร่วมกับการให้ค�าปรึกษาในผู้ท่ีสูบบุหรี่วันละ 

10 มวนขึ้นไป ช่วยเพิ่มโอกาสเลิกบุหรี่ส�าเร็จ จากการวิจัยพบว่าหากมีการใช้ยาเลิกบุหรี่ร่วมด้วย จะช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่ายในอนาคตส�าหรับการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ อันเนื่องจากบุหรี่ประมาณอย่างน้อย 10,000 บาท 

ต่อราย ยาช่วยเลิกบุหรี่ดังกล่าวได้แก่ varenicline, bupropion, nicotine gum และ nicotine patch นอกจากนี ้

ยังพบว่าทุกบาทที่ลงทุนไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ตั้งแต่ 1.7 ถึง 19.8 บาท

Intervention
Direct medical 

cost of 
Intervention

Saving 
incurred

Benefit-
cost ratio

QALY
gained

Ranking 

#1 #2

Counselling+nortriptyline* 736 14,591 19.8 : 1 0.08 1 4

Counselling+varenicline 6,842 27,088 4.08 : 1 0.24 2 1

Counselling+NRT gum 3,157 11,608 3.78 : 1 0.24 3 5

Counselling+bupropion 5,270 17,147 3.38 : 1 0.29 4 2

Counselling+NRT patch 8,870 14,875 1.78 : 1 0.46 5 3

ตาราง : ผลการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของยาช่วยเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ชาย อายุ 40 ปี
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 ในแง่ผลกระทบเชิงงบประมาณ โดยใช้หลักการค�านวณที่ค�านึงถึงบริบทในแง่จ�านวนผู ้สูบบุหรี่  

จ�านวนหน่วยบริการเลิกบุหรี่ และอัตราการเข้าถึงบริการของผู้สูบบุหรี่ ในปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจ�า 9.5 ล้านคน 

ผู้สูบจ�านวน 7.2 ล้านคนเป็นผู้สูบบุหร่ี 1 - 9 มวน (ร้อยละ 75)  ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาในการรักษา และมีผู้สูบ

จ�านวน 2.3 ล้านคน ที่เป็นผู้สูบบุหรี่ 10 มวนขึ้นไปต่อวัน ที่ควรได้รับค�าปรึกษาร่วมกับยาในการรักษา (ร้อยละ 25) 

ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการเลิกบุหรี่อยู่จ�ากัด ซ่ึงสามารถรองรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกได้ 250,775 คนต่อปี 

แต่ปัญหาที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการมีผู้มารับบริการเลิกบุหร่ีจ�านวนน้อย หากสมมติว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บริการ

จากหน่วยบริการเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50 ของศักยภาพที่มีอยู่ (125,338 คน) โดยให้ผู้ที่สูบบุหรี่ 1 - 9 มวน เข้าถึง

บริการการให้ค�าปรึกษา และให้ผู้ท่ีสูบบุหรี่ต้ังแต่ 10 มวนขึ้นไป สามารถเข้าถึงยาได้ โดยก�าหนดให้สัดส่วนยา 

ท่ีใช้เป็น ยาทดแทนนิโคตินแบบเคี้ยว nortriptyline และ bupropion อย่างละร้อยละ 30 และใช้ varenicline 

ร้อยละ 10 จะท�าให้มีผลกระทบด้านงบประมาณอยู ่ท่ี 144 ล้านบาทในปีแรก หากตั้งเป้าหมายที่จะขยาย 

การรองรับผู้ป่วยร้อยละ 20 ต่อปี ในปีที่ 2 - 5 จะท�าให้มีผลกระทบด้านงบประมาณ 144 ถึง 298 ล้านบาทต่อป ี

รวมเป็นเงินที่ต้องลงทุนเป็นจ�านวน 1,068 ล้านบาทต่อ 5 ปี หากเมื่อค�านวณงบประมาณที่ลงทุนนี้ออกมา 

เป็นผลได้ พบว่าการลงทุนในปีแรกส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ ่ายได้สูงถึง 2,207 ล้านบาท เมื่อค�านวณถึง 

การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนตลอด 5 ปี พบว่าจะประหยัดเงินได้สูงถึง 16,422 ล้านบาท

http://www.trc.or.th/th/ศูนย์ข้อมูล/สื่อเผยแพร่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/
256-ข้อมูลทางวิชาการเรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย.html.

อ้างอิง :

 ยาช่วยเลิกบุหรี่ควรได้รับการบรรจุให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของประชาชนไทย เน่ืองจากการ

ใช้ยาดังกล่าวส่งผลให้ประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต และยัง

ท�าให้ประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวออกไปอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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 โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุม
ยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนจากส�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันนโยบายของภาคีเครือข่ายควบคุม
ยาสูบ ในหัวข้อ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่ : สานพลังเครือข่ายเพื่อผลักดัน 
ยาช่วยเลิกบุหรี่สู ่บัญชียาหลักแห่งชาติ” เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหร่ี ประสบการณ์เลิกสูบบุหรี่ของ 
ผู้ใช้บริการระบบบริการเลิกบุหรี่ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย 
โดยจัดงานในรูปแบบเสวนาออนไลน์ ร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคี 
เครือข่ายเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom และ 
ถ่ายทอดสด Facebook live (เพจ ชวน ช่วย เลิกบุหรี่) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการด�เนินงานควบคุมยาสูบ 
รวมทั้งผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ให้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ผลักดันยำช่วยเลิกบุหรี่
กองบรรณาธิการ

สู่บัญชียำหลักแห่งชำติ
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 รศ.นพ.สุทัศน์ รุ ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้า

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิชาชีพ

แพทย์ในการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า บริการเลิกบุหรี่ 

ในประเทศไทยขณะนี้มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบ

ให้ผลส�าเร็จที่แตกต่างกัน พร้อมระบุว่า การบรรจ ุ

ยาเลิกบุหรี่ เข้าไว้ในยาบัญชีหลักแห่งชาติ เป็นสิ่งท่ี 

ส�าคัญมาก เพราะจะช่วยให้ระบบการเลิกบุหรี่ของ 

ประเทศไทยมีความเข ้มแข็ง “ทุกคนมีส ่วนที่จะ

สามารถท�าร่วมกันได้ ซึ่งขณะนี้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ  

ก็พร้อมสนับสนุน มองว่าก้าวส�าคัญอยู ่ตรงที่ทุกคน 

ร ่วมกันผลักดันในจุดที่คนไข ้อยู ่ตรงไหนก็สามารถ 

รับบริการเลิกบุหรี่ได้ และมีบริการหลากหลายรูปแบบ 

และคนไข้สามารถเข้าถึงยาท่ีมีคุณภาพได้ และเชื่อม่ันว่า 

ทุกคนจะช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวในการผลักดันฝันน้ี 

ให้เป็นจริงได้” 

 ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ  

นายกแพทยสภา ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่าย 

แห ่งชาติ เ พ่ือสั งคมไทยปลอดบุหรี่  กล ่าวถึงพลัง 

เครือข่ายกับการผลักดันนโยบายยาช่วยเลิกเข้าสู่บัญช ี

ยาหลักแห ่งชาติ โดยระบุว ่า หากมีการบรรจุยา

ช ่ วย เลิ กบุหรี่ ในบัญ ชียาห ลักแห ่ งชา ติ 

จะมีผลในการช ่วยลดอัตราการสูบบุหรี ่

ได ้อย ่างแน ่นอน เพราะเมื่อ 2 – 3 ป ี

ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้ท�าการศึกษา 

วิจัย ร่วมกับ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ ่งเรืองหิรัญญา 

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย- 

ศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์

ในการควบคุมยาสูบ ศึกษากลุ ่มตัวอย่างที่

จังหวัดนครราชสีมา 2,000 คน โดยแบ่งเป็น 

การศึกษาว่า ให้คน 1,000 คน ใช้ยา และอีก 

1,000 คน ไม่ใช้ยา ผลปรากฎว่าภายใน 

12 สัปดาห ์ 24 สัปดาห ์ คนท่ีไม ่ใช ้ยา 

เลิกได้ 15.3% แต่กลุ่มที่ใช้ยาช่วย เลิกได้ประมาณ 39% 

ผลการศึกษาครั้งน้ี ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าใช้ยา 

มาช่วยเลิกบุหรี่จะช่วยได้ค่อนข้างมาก ส่วนคนที่ไม่ใช้

ยาช่วยเลิก ก็จะพึ่งทางอื่น เช่น ยาอม หญ้าดอกขาว 

หรือแพทย์แผนไทย พร้อมย�้าว่า ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องพึ่ง

ยาช่วยเลิก จะเป็นคนที่ผ่านกระบวนการช่วยเลิก 

มาแล้วทุกขั้นตอนแต่ไม่สามารถเลิกได้ อาจเป็นผู้ที่

ติดนิโคตินอย่างหนัก จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ยา

 ขณะที่ นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อ�านวยการ 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต ภัณฑ ์ยาสูบ  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล ่าวว ่า 

การเลิกบุหรี่ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน เพราะ 

บางคนสามารถใช้วิธีหักดิบได้ แต่บางคนท่ีสูบบุหรี ่

มานาน จนมีภาวะเสพติดนิโคติน จะไม่สามารถเลิก 

เองได้ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคพยายามที่จะผลักดัน 

ให้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ซึ่งระบบการเลิกบุหรี่มีในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ก็จะพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่ให้ค�าปรึกษาต่าง ๆ  มีภาคีเครือข่ายส�าคัญที่มี 

ความเข้มแข็งมากในการที่จะช่วยผลักดันให้ระบบ
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บ ริ ก า ร เ ลิ ก บุ ห รี่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น 

นอกจากนี้ยังมีสถิติพบว่า 

มีผู ้ประกันตนที่สูบบุหรี่

ประมาณ 2.9 ล้านคน และ

หากท�าให้เข้าสู ่ระบบการ

บ�าบัดที่มีประสิทธิภาพได้ 

จ ะท� า ใ ห ้ วั ย แร ง ง านมี

สุขภาพที่ดี ลดจ�านวนผู้รับ 

ควันบุหรี่มือสองลงไปได้ ลดรายจ่ายด้านการรักษา 

พยาบาลไปกว่า 10,372 ล้านบาท กรมควบคมุโรคจึงได้ท�า 

โครงการเพื่อสนับสนุนให้ผู ้ประกันตนเข้าถึงระบบ 

บริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร โดยใน 

ปี 2560-2561 กรมได้ศึกษาจ�าลองสถานการณ์ เพ่ือวิจัย 

เบ้ืองต้นในการใช้ยาวาเรนิคลิน เพื่อน�ามาใช้ในการ 

เลิกบุหรี่ที่จังหวัดนครราชสีมา ผลออกมาพบว่า จากเดิม 

ท่ีลดอัตราผู ้สูบบุหรี่ได ้ประมาณร้อยละ 10 เมื่อใช ้

ยาชนิดนี้เข้ามาร่วมด้วยแล้ว อัตราการเลิกสูบบุหรี่อยู่ที่

ประมาณร้อยละ 39 ใกล้เคียงตัวเลขในต่างประเทศที่

ร้อยละ 40 “หากสถานพยาบาลภาครัฐ ต้องการเข้าร่วม 

โครงการนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1422 

หรือ 02-590-3850 หากเข้าร่วมโครงการแล้ว นอกจาก

จะได้รับระบบบริการและยาเลิกบุหรี่โดยไม่เสียค่าใช้

จ่ายแล้ว ยังมีการเรียนออนไลน์ในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อการบ�าบัดผู้สูบบุหร่ีและส่งต่อการรักษาตามระบบ

ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย พร้อมมองว่า ถึงเวลาที่คนไทยที่

สูบบุหรี่น่าจะเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ได้ทุกคน อยากให้

ประเทศไทย มียาที่มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพท่ีดี”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2597772.

 ทัง้น้ี ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบตั ิผูแ้ทนเครอืข่าย 

วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร ้างเสริมสุขภาพและ 

ควบคุมยาสูบ กล่าวถึง ความจ�าเป็นของการใช้ยา

ช่วยเลิกบุหรี่ และประสิทธิภาพของยาวาเรนิคลิน ว่า  

การใช้ยาให้ผู้ป่วยเลิกบุหร่ีได้ส�าเร็จ ไม่ว่าจะมองทั้งใน

มุมผู้ป่วยเอง หรือระบบสุขภาพโดยรวม ถือว่ามีความ 

คุ้มค่าทั้งสิ้น ต่อให้เป็นยาราคาแพงที่สุด โดยกลไกการ

ออกฤทธ์ิของยาวาเรนิคลินแตกต่างจากยาอ่ืน ๆ คือ 

นอกจากจะกระตุ ้นสมองให้เสมือนได้รับสารนิโคติน 

ช่วยลดอาการทรมานแล้ว ยังสามารถที่จะป้องกัน

การเกิดความสุขเมื่อรับสารนิโคตินอีกด้วย จึงท�าให้

ยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่การเปรียบเทียบ 

ข้อดีและข้อควรระวังของยาช่วยเลิกบุหรี่แล้วจะพบว่า 

ยานอทริปทิลีน มีข้อจ�ากัดต้องเริ่มยาที่มีขนาดน้อย 

ใช ้ เวลารักษายาวนานมากข้ึนมีผลข ้างเคียงสูง มี

อาการหมดแรง ง ่วงตลอดเวลา และอาจส่งผลให้

คนมีโรคประจ�าตัวบางโรค เช่น โรคหัวใจ อาจเกิด

ความยุ่งยากมากกว่าเดิม ทั้งนี้ พบกว่า ยาวาเรนิคลิน 

จะมีข้อควรระวังน้อยท่ีสุด เพราะขับทางไตเป็นหลัก 

ซึ่งมีผลข้างเคียงคือคลื่นไส้ อาเจียนในระยะแรก จากนั้น 

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะดีขึ้น ขณะเดียวกันในกลุ ่มสตรี

มีครรภ์ หากปล่อยให้สูบบุหรี่ไว ้จะมีผลเสีย ดังน้ัน 

การให้เลิกบุหรี่จึงเป็นสิ่งดีที่สุด ยาวาเรนิคลิน มีโอกาส

ที่เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู ้ที่ตั้งครรภ์น้อยกว่ายา

ชนิดอ่ืน ๆ
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 สมุนไพรหญ้าดอกขาว (Cyanthillium 

cinereum (L.) H.Rob.) ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ปี 2555 ในกลุ ่มยาพัฒนาจากสมุนไพรที่

ช่วยลดความอยากบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้ 

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า หากใช้สมุนไพร 

หญ้าดอกขาวติดต่อกันนาน 2 เดือน สามารถช่วย

ท�าให ้ เลิกสูบบุหรี่ ได ้ ถึง 60% และหากใช ้ร ่วมกับ 

การออกก�าลังกายจะสามารถช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น 

และหลังการรักษาด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวเป็นระยะ 

เวลา 4 เดือน ผู้ติดบุหรี่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 70% 

โดยเหตุผลส�าคัญของการเลิกสูบบุหรี่  คือ ชาลิ้น  

กินอาหารไม ่อร ่อย ไม ่รู ้สึกอยากบุหรี่  รู ้สึกเหม็น 

กลิ่นบุหรี่ เม่ือสูบแล้วรู ้สึกอยากอาเจียน แต่ในกลุ ่ม 

ผู ้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จากการใช้หญ้าดอกขาว

ให้เหตุผลว่า การดื่มชาสมุนไพรชนิดนี้ก็เหมือนกับ

ส�หรับการเลือกใช้
ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

เพ่ือเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่
ที่ได้รับความนิยมและ

มีการวิจัยอย่างแพร่หลาย
ถึงประสิทธิภาพในการ
ช่วยเลิกบุหรี่ ได้แก่

กองบรรณาธิการ

ช่วยเลิกบุหรี่สมุนไพร

การดื่มน�้าธรรมดาโดยไม่มีอาการใดๆ ข้อมูลฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาของหญ้าดอกขาวท่ีมีส ่วนช่วยลดความ

อยากบุหรี่ ได ้แก่สารส�าคัญที่ต ้น ใบ และรากของ 

หญ้าดอกขาว คือ Sodium nitrate ท�าให้ลิ้นชา ช่วยลด

อาการอยากบุหรี่ได้ ยังช่วยท�าให้สมรรถภาพทางกาย 

ดีข้ึนอีกด้วย เลือดจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ

เพิ่มขึ้น ท�าให้มีปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

ที่คั่งค ้างในปอดลดลงอย่างชัดเจน และที่ส�าคัญผล 

ข้างเคียงของการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีน้ีก็มีน้อยมาก (เช่น  

มีอาการกระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย สมาธิแปรปรวน) 

และการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ที่รับประทาน

หญ้าดอกขาวในรูปแบบยาลดความอยากบุหรี่พบว่า

สมุนไพรชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง แต่ควรอ่านฉลาก

และปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากแพทย์อย่างเคร่งครัด  

โดยยาชนิดนี้อาจส่งผลข้างเคียงท�าให้ปากแห้งและ

สมุนไพรหญ้าดอกขาว
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คอแห้งได้ นอกจากนั้น สมุนไพรชนิดนี้ยังมีโพแทสเซียม

เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง ผู ้ป่วยโรคหัวใจหรือ 

ไตวายควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับประทานเสมอ  

(วิธีการใช้ : ชงเป็นชาดื่มครั้งละ 2 กรัม ผสมกับน�้าร้อน 

120 - 200 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 5 - 10 นาที แล้วด่ืม 

หลังอาหารวันละ 3 - 4 ครั้ง หรือเคี้ยวหรืออม ก้าน ใบ 

ขณะที่มีอาการอยากบุหรี่)

 นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่วย ลด 

ละ เลิกบุหรี่ เช่น

 มะนาว ผลไม้เปรี้ยวจัด มี วิตามินซีสูง 

เปลือกมีรสเผื่อน ขม ซึ่งวิตามินซีในมะนาวจะช่วย

เปลี่ยนรสชาติ ของบุหรี่ให้เฝื ่อน ท�าให้ไม่อยากสูบ

บุหรี่และลดอาการอยากนิโคตินได้ อีกทั้งยังช่วยขจัด 

คราบบุหรี่ได้อีกด้วย  (วิธีการใช้  หั่นมะนาวติดเปลือก

เป็นช้ินเล็กๆ พอดีค�า เมื่อมีความรู้สึกอยากบุหรี่ให้กิน

มะนาวแทน โดยอมแล้วค่อย ๆ  ดูดความเปรี้ยว จากน้ัน 

เคียวเปลือกอย่างช้าๆ 3 - 5 นาที

 กานพลู เนื่องจากกานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชา 

เฉพาะที่  การอมดอกกานพลูจะท�าให ้รู ้สึกชาปาก 

เล็กน้อย และน�้ามันหอมระเหยของกานพลูยังช่วย

ท�าให้ประสาทสลบ นอนหลับสบาย ช่วยระงับและ 

ดับกลิ่นปากอีกด้วย (วิธีการใช้: ใช้ดอกตูมแห้งประมาณ 

3 ดอก ท�าให้ปากชาแก้ความอยาก และช่วยให้เลิกบุหรี่

ได้ง่ายขึ้น และช่วยลดระงับกลิ่นปากลงได้)

 มะขามป้อม  เนื่องจากปริมาณของวิตามินซ ี

และแทนนินสูงของผลมะขามป้อม และรสเปรี้ยว ฝาด 

ดังนั้นจึงมีฤทธ์ิท�าให้รสของบุหรี่ เปลี่ยนไปและรู ้สึก 

ไม่อยากบุหรี่ อีกทั้งช่วยท�าให้ร่างกายสดชื่นในผู้สูบบุหรี ่

ท่ีมีภาวะสูญเสียวิตามินในร่างกาย (วิธีการใช้ : กิน

ผลมะขามป้อมสด เค้ียวและอม ผลสดคั้นดื่มน�้า หรือ 

ผลแห้งชงเป็นชาด่ืม)

 โปร่งฟ้า เนือ่งจากใบโปร่งฟ้ามสีารคาร์บาโซล 

ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง สามารถลดน�้าตาลในกระแสเลือด 

และช่วยในการเลิกบุหรี่ เพราะใบมีรสชาติหวานเมื่อ

สูบบุหรี่จะท�าให ้รสชาติบุหรี่ เปลี่ยนไป ท�าให ้รู ้สึก

พะอืดพะอม อยากจะอาเจียน และไม่อยากสูบบุหรี่อีก 

(วิธีการใช้ : น�าใบโปร่งฟ้าสด 1 - 2 ใบ เค้ียวเวลาเกิด

อาการอยากสูบบุหรี่)

 รางจืด ถูกน�ามาใช้ส�าหรับล้างพิษในร่างกาย 

จากการได้รับสารเคมี ซึ่งพบว่าสารสกัดน�้าจากใบรางจืด 

จะช่วยล้างสารพิษนิโคตินในตับ โดยใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็น

ใบ ราก หรือเถา (วิธีการใช้ : เลือกใบรางจืดท่ีไม่อ่อน 

หรือแก่เกินไป โขลกให้แหลกผสมน�้าซาวข้า เพราะ 

น�้าซาวข้าวจะช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเข้าสู ่กระแสเลือด

ได้เร็ว) คั้นเอาแต่น�้าดื่ม ซึ่งจะมีความเข้มข้นสูง หรือ

ใช้ใบสด 4 - 5 ใบ ฉีก และชงในน�้าร ้อนดื่ม และ 

ข้อควรระวัง : การกินรางจืดไม่ควรกินติดต่อกันนาน

เกิน 7 วัน เพราะมีผลต่อตับ และควรด่ืมน�้ามะพร้าว 

เพื่อช่วยรักษาวิตามินในร่างกาย

อ้างอิง : อ้างอิง: https://www.gj.mahidol.ac.th/main/ttm/smoke-cess.
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ความรุนแรงของโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ความเส่ียง 

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคจากการสูบบุหรี่ 

ความคาดหวังในผลที่จะได ้รับจากการเลิกสูบบุหรี ่

การรับรู ้ความสามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และ 

จ�านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และ 

กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 

คะแนนเฉลี่ยระดับความรุนแรงของการติดนิโคตินและ

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจของทั้งสองกลุ่ม

ไม่ต่างกัน (p > .05)

งำนวิจัย
สนับสนุน กำรเลิกบุหรี่

นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ

งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการเลิกบุหรี่
 1. ธนะวัฒน์ รวมสุก สุรินธร กลัมพากร และ 

ทัศนีย์ รวิวรกุล (ปีพ.ศ.2561) “การศึกษาผลของ

โปรแกรมเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ

เพื่อป้องกันโรคในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” ใน

กลุ่มตัวอย่างมารับบริการที่โรงพยาบาลบางน�้าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 53 คน เป็นกลุ่มทดลอง  

27 คน ได้รับโปรแกรมเลิกบุหรี่ที่ส่งเสริมให้เกิดการรับรู ้

ความรุนแรงของโรค ความเสี่ยงต ่อการเกิดภาวะ

แทรกซ ้อน ความคาดหวั ง ในผลที่ จะ ได ้ รับและ 

ความสามารถตนเองในการเลิกบุหรี่ จ�านวน 2 คร้ัง 

และติดตามผลทางโทรศัพท์ภายหลังการเลิกสูบบุหรี่ 

ในวันที่ 3 วันที่ 7 และวันที่ 14 กลุ่มเปรียบเทียบ 26 คน 

ได ้รับเอกสารและคู ่มือเลิกบุหรี่ด ้วยตนเอง ซึ่งผล 

การวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู ้ 
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 2. พิมพ์ลภัส บัวครื้น, พุทธวรรณ ชูเชิด, 

พิไลพรรณ แก้วแก่นตา (ปีพ.ศ.2561) “การศึกษา 

ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของ

โรงพยาบาลบางบัวทอง ในผู้รับบริการที่คลินิกฟ้าใส 

จังหวัดนนทบุรี” ในกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 66 คน เข้ารับ 

การบ�าบัดโดยการให้การปรึกษา 1 เดือน ติดตามผลเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

สามารถเลิกสูบบุหรี่ได ้ ร ้อยละ 81.82 กลุ ่มอายุที่

สามารถเลิกได้ส�าเร็จมากที่สุดคือ กลุ่มวัย รุ่นตอนปลาย 

(18-24 ปี) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้ที่มีระดับของการ 

ติดนิโคตินน้อยสามารถเลิกได้ส�าเร็จ ร้อยละ 68.52  

ผู้ท่ีมีระดับของการติดนิโคตินมากสามารถเลิกได้ส�าเร็จ 

ร ้อยละ 31.48 ระดับความพร ้อมในการเลิกบุหร่ี

ตามทฤษฎี ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of 

Change Model) ของโปรแชสก้าและไดคลีเมนเต้ 

ระดับที่สามารถเลิกได้ส�าเร็จมากที่สุดคือ ขั้นลังเลใจ 

(contemplation) ร้อยละ 42.59 ระยะเวลาที่ใช้เลิก

ได้ผลมากที่สุดคือ 3 เดือน ร้อยละ 35.18

 3. เอกชัย ฝาใต้ และสุนิดา ปรีชาวงษ์ 

(ป ีพ.ศ.2562) “การศึกษาผลของโปรแกรมการ 

ให้ค�าแนะน�าแบบกระชับต่อการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วย

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ในกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาล

กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 60 คน แบ่งเป็น 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน กลุ่มควบคุม 

ได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับ 

ค�าแนะน�าแบบกระชับประมาณ 10 - 15 นาที และได้รับ 

การติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง ซึ่งผลการทดลอง พบว่า 

กลุ่มทดลองสามารถเลิกบุหรี่ได้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

ส่วนกลุม่ควบคมุเลกิบหุรีไ่ด้เพยีง 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 

สัดส่วนการเลิกบุหรี่ได้ติดต่อกันในช่วง 7 วัน ก่อนการ

ประเมินในกลุ ่มทดลองสูงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p <.05)

 4. พิสิษฐ์ จินาติ และจินตนา ขจรโมทย์  

(ปี พ.ศ.2562) “การศึกษาชุมชนสดใสไร้ควันบุหรี่ 

ต�าบลแม่ทะลบ อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่” 

ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ท้ังสิ้น 533 คน ภายใต้โครงการ จัดการ

ชุมชนสดใส ไร้ควันบุหร่ี คือ 1) อสม.ส�ารวจผู้สูบบุหรี ่

ในชุมชน 2) น�าข้อมูลมาสรุปผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน

และทีมผู ้ปฏิบัติงาน 3) ร่วมก�าหนดมาตรการชุมชน  

4) รับสมัครผู้สูบบุหรี่ท่ีสนใจเลิก บุหรี่ 5) จัดกิจกรรม 

ช่วยเลิกด้วยกระบวนการบ�าบัดร่วมกับการแพทย์ทางเลือก 

โดยทีมเจ้าหน้าที่ 6) ติดตามให้ก�าลังใจ ซ่ึงผลการวิจัย 

พบว่า มีผู้สมัครใจเข้าร่วม 82 คน เป็นเพศชาย 63 คน 

พบว่าผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกได้ส�าเร็จต่อเนื่อง 6 เดือน  

42 คน (ร้อยละ 51.2) สูบลดลง 26 คน (ร้อยละ 31.7)  

โดยอัตราช่วยเลิกได้ส�าเร็จสูงกว่าค่าอ้างอิงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p < 0.01)

 5. บือราเฮง เจ๊ะดอเลาะและปาตีเมาะ อาแว 

(ปีพ.ศ.2562) “การศึกษาวิจัยเรื่อง ชาวบูดีสร้างเสริม 

สุขภาพเพื่อการไม ่สูบบุหรี่ โดยใช ้ชุมชนเป็นฐาน 

ต�าบลแหลมโพธิ์ อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ซึ่งผล 

การวิจัย พบว่า หลังจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกัน 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางควบคุมยาสูบ เกิดข้อตกลง 

ที่เป็นนโยบายชุมชน 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้าง 

จิตส�านึกไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 2) การสร้างแบบอย่าง 

ที่ดีของบุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ผู ้ปกครอง ต้อง 

ไม่สบูบหุรีต่่อหน้าลกูและเด็ก 3) ร้านค้าทกุแห่งต้องตดิป้าย 

ตามกฎหมาย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และ 4) การส่งเสริม  

รณรงค์ ไม่ให้มีการซื้อหรือจ�าหน่ายบุหรี่ในเดือนรอมฎอน 

จากการถอดบท เรียนพบว่า ผู้น�าศาสนาเป็นเสาหลัก 

ในการขับเคลื่อนโดยใช้มัสยิดเป็นฐาน การหักดิบเป็นวิธี 

เลิกบุหรี่ที่ได้ผลที่สุด แรงบันดาลใจที่ดีที่สุดในการเลิก

คือลูก สุขภาพ และโรคประจ�าตัว มีส่วนส�าคัญท�าให้ 

เลิกสูบบุหรี่ ซ่ึงมีผู ้สมัครใจเลิกบุหรี่ 127 ราย และ

สามารถเลิกได้ส�าเร็จ 53 ราย (ร้อยละ 41.73) จ�าแนกเป็น 

สามารถเลิกสูบ 1 ปี จ�านวน 42 ราย (ร้อยละ 33.07) 

เลิกสูบ 6 เดือน จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 4.72 ) และ

เลิกสูบ 3 เดือน จ�านวน 5 ราย (ร้อยละ 3.93) 
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 6. สมนึก หงส์ยิ้ม (ปีพ.ศ.2562) “การศกึษา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

รูปแบบชุมชนปลอดบุหร่ี ต�าบลเขาขี้ฝอย อ�าเภอ

ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี” การวิจัย แบ่งเป็น 4 ระยะ 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริโภคบุหรี่ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และจ�านวนผู้สูบบุหรี่ ทั้งหมด 

242 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของประชากรทั้งหมด 

มีร ้านขายบุหรี่ ในหมู ่บ ้าน 7 ร ้าน ความตระหนัก 

ในพิษภัยบุหรี่อยู ่ ในระดับน ้อย การพัฒนาชุมชน 

ปลอดบุหรี่ต้นแบบนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก ่

1) กิจกรรมการท�าประชาคมเพื่อก�าหนดมาตรการ 

สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน 2) กิจกรรมการให้

ความรู้และพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่แก่

ครอบครัว 3) กิจกรรมกลุ่มบ�าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในชุมชน 

ผลการทดลองตามรูปแบบที่สร้างข้ึนเป็นระยะเวลา 2 ป ี

พบว่า ประชาชนมีความตระหนักในพิษภัยบุหรี่สูงขึ้น

ก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ไม่พบนักสูบ 

หน้าใหม่ในชุมชนในระยะเวลา 2 ปีมีผู ้เลิกสูบบุหรี่ได้ 

ร้อยละ 19.42 (47 คน) สูบลดลงจากเดิม ร้อยละ 72.73 

(176คน) และยังสูบเท่าเดิมร้อยละ 7.85 (19 คน) ร้านค้า 

จ�าหน่ายบุหรี่ตามกฎหมาย และนอกจากนี้ยังเกิด 

จิตอาสาและแกนน�า พาเลิกบุหรี่ในชุมชน

 7. สุกัญญา ค�าก้อน แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ 

สุรินธร กลัมพากร และสุคนธา ศิริ (ปีพ.ศ.2563)  

“การศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ส�าหรับ

ผู ้กลับมาสูบซ�้าของทหารกองประจ�าการในค่าย

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี” ใน

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 56 คน ที่เคยเลิกสูบบุหรี่แล้ว 

กลับมาสูบซ�้า อยู ่ในระยะช่ังใจตามทฤษฎีขั้นตอน 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 28 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม

ช่วยเลิกบุหรี่ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ  ละ 1 ครั้ง ส่วนกลุ่ม

ควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมใด ๆ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู ้ความสามารถ

ของตนเองในการเลิกบุหรี่ดีขึ้น และระดับก๊าซคาร์บอน 

มอนอกไซด์ในลมหายใจลดลงกว่าก่อนการทดลอง  

(p < .001) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p > .05) 

พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง

และเพิ่มขึ้นกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p > .05) ความรุนแรงของการติดนิโคตินลดลง

กว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) หลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองเลิกสูบบุหร่ีได้ 6 คน (21.4%) ผู้ที่เลิกสูบไม่ได ้

22 คน (78.6 %) กลุ่มควบคุมไม่มีผู ้เลิกสูบได้ ผู ้ที่ 

เลิกสูบบุหรี่ได้ในกลุ ่มทดลองมีมากกว่ากลุ ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 8. ปาริชาติ ขุนศรี กฤตยา แสวงเจริญ 

(ปีพ.ศ.2563) “การศึกษาการปรับเปลี่ยนความคิดและ 

พฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่” ในกลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสกลนครจ�านวน 10 คน ได ้รับบ�าบัด 

จ�านวน 6 ครั้ง โดยประยุกต์ตามกรอบแนวคิดของ 

Hitsman, Taryn และ Montaya (2009) ติดตามผล 

2 สัปดาห์ และ 1 เดือน หลังสิ้นสุดการบ�าบัด ซ่ึงผล 

การศึกษาพบว่า ภายหลังการบ�าบัดกลุ ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเลิกสูบบุหรี่ลดปริมาณ

การสูบบุหรี่ลง ไม่มีอารมณ์หงุดหงิด ไม่มีอาการทางจิต 

รุนแรงระหว่างการบ�าบัด และไม่มีภาวะซึมเศร้าหลังบ�าบัด 

ด้านพฤติกรรมการติดบุหรี่พบว่า ผู ้ป่วยสามารถลด 

การสูบบุหรี่ 8 คน หยุดสูบบุหรี่ 1 คน ในระยะติดตามผล

พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ 7 คน และ 

หยุดสูบบุหรี่ได้ 2 คน และไม่มีผู้ใดปรากฏอาการทางจิต 

หรือมีอาการซึมเศร้า 

 9. อุกฤษฏ์ อ�าไพพันธุ ์ สุรีย์ จันทรโมล ี

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ปีพ.ศ.2563) “การศึกษาการพัฒนา 

รูปแบบการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดนครปฐม” 

ในกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 60 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อกับการเลิกบุหรี่ ได้แก่ ผลกระทบที่ได้รับ 
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ร้อยละ 18.03 ลดลงกว่าก่อนเริ่มยาแต่ระยะเวลา 

ที่สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า

หลังตื่นนอน 22.95% ปริมาณเพิ่มข้ึน การติดตามผล

ระยะ 3 เดือนส่วนใหญ่ลดปริมาณ/จ�าานวนมวนที่สูบ

ลงได้ 44.26% รองมาเป็นไม่สูบแล้ว 34.42% สัดส่วน

เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ 1 - 10 มวนต่อวัน (น้อย) 36.06% 

ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า

หลังตื่นนอน 36.06% รองมาเป็นไม่สูบแล้ว 34.42% 

ระดับก๊าซ co ในลมหายใจส่วนใหญ่ <10 ppm ถือว่า

ไม่ติดบุหรี่ร้อยละ 83.60 จากการศึกษานี้ให้ผลยืนยัน

ชัดเจนว่า varenicline มีผลต่อในการช่วยอดบุหร่ีได้  

 2. สมบัติ วัฒนะ และคณะ (ปีพ.ศ. 2562) 

“การศึกษาการประเมินผลโครงการบ�าบัดรักษา 

ผู ้ เสพยาสูบด ้วยยา Varenicline โรงพยาบาล

ปักธงชัย” ใช้แนวคิดแบบจ�าลองการประเมินโครงการ 

CIPP ของ Stufflebeam ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถาน

บริการมีการจัดบริการช่วยเลิกเสพยาสูบอยู ่แล้วใน 

“คลินิกปอดไร้ควัน” จึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกและ

โอกาสการเข้าถึงบริการของผู ้ป่วย โดยเน้นที่คลินิก 

ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ส่วนการตดิตาม 

ไม่มีแนวทางชัดเจนหลังรับประทานยาผู้รับการบ�าบัด 

บางส่วนเกิดอาการข้างเคียงของยากระทั่งรบกวน 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันจึงหยุดยาเอง แต่มีบางราย

สามารถหยุดเสพต ่อเนื่องได ้จากความต้ังใจมั่นคง  

บางรายจึงกลับไปเสพซ�้า ผู้เข้ารับการบ�าบัดประเมิน

ภาวะนิโคตินอยู่ระดับการติดนิโคตินปานกลาง ร้อยละ 

55.88 สามารถหยุดเสพได้นาน 3 เดือน ร้อยละ 10.30 

(21 คน), นาน 6 เดือน ร้อยละ 33.33 (68 คน),  

นาน 12 เดือน ร้อยละ 20.58 (42 คน) ลดปริมาณ 

การเสพลง ร้อยละ 28.92 

(59 คน) ไม่สามารถหยุด

เสพได ้ร ้อยละ 6.86 

(14 คน)

ทางสภาวะสุขภาพ (เกี่ยวกับการสูบบุหรี่) สาเหตุที่ท�าให ้

เลิกบุหร่ี ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจพฤติกรรม 

และสังคม มีความสัมพันธ ์กับการเลิกบุหรี่อย ่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรูปแบบการเลิก 

สูบบุหรี่ของผู ้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) สร้างความ

ตระหนักรู ้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ 2) สร้างความ

สามารถในการเลิกบุหรี่ 3) ผู้เช่ียวชาญเสริมความเชื่อมั่น 

ในการเลิกบุหรี่ 4) ตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ 5) สร้างแรง

สนับสนุนจากครอบครัว และบุคคลรอบข้าง 6) สื่อสาร

และติดตามการเลิกบุหรี่ ผลการใช้รูปแบบเลิกบุหรี่  

พบว่าในกลุ่มทดลอง มีระดับการติดสารนิโคติน หลังการ 

ใช้รูปแบบเลิกบุหรี่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้สูงอายุในกลุ่ม

ทดลอง มีพฤติกรรมการเลิกบุหรี่หลังการทดลอง 

แตกต่างจากกลุ ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05    

งานวิจัยยาช่วยเลิกบุหรี่
 1. อินทิ ร า  ศรี พั นธ ์  ( ป ี พ .ศ . 2561 )  

“การศึกษาผลของยา varenicline ต่อการเลิกบุหรี ่

(The effect of varenicline for smoking 

cassection)” โดยประชากร ได้แก่ ผู้ป่วยประสงค์

ที่จะเลิกบุหรี่และต้องการใช้ยา เครื่องมือการวิจัย คือ

การให้ยา varenicline มีผู้เข้าร่วมวิจัย 61 คน ซึ่งผล

การศึกษา พบว่า จ�านวนการสูบบุหรี่ต่อวันส่วนใหญ่ 

20 มวนขึ้นไป (มาก) ร้อยละ 47.54 รองลงมา 11 - 19 

มวนต่อวัน (ปานกลาง) ร้อยละ 36.06 การติดตาม

กลุ่มตัวอย่าง 1 เดือนส่วนใหญ่ยังสูบอยู่ 24 คนร้อยละ 

39.34 โดยลดปริมาณ/จ�านวนมวนที่สูบลงได้ 22 คน 

ร้อยละ 36.06 การติดตามจ�านวนการสูบบุหรี่ต่อวัน 

1 - 10 มวนต่อวัน (น้อย) ร้อยละ52.45 เพิ่มขึ้นกว่า

ก่อนเริ่มยา รองลงมาจ�านวน 11 - 19 มวนต่อวัน  

(ปานกลาง) ร้อยละ 32.78 ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก 

หลังตื่นนอนส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 นาที หลังตื่นนอน
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ที่ติดนิโคตินระดับต�่าในกลุ ่มศึกษาและกลุ ่มควบคุม

มี CAR ร้อยละ 30.30 และ 20.00 (p=0.327) PAR 

ร้อยละ 42.42 และ 37.14 (p=0.656) ตามล�าดับ 

อาสาสมัครที่ติดนิโคตินระดับปานกลางในกลุ ่มศึกษา

และกลุ่มควบคุมมี CAR ร้อยละ 42.86 และ 13.64 

(p=0.033) PAR ร้อยละ 52.38% และ 22.73% 

(p=0.044) ตามล�าดับ อาการไม ่พึงประสงค์ของ 

ทั้งสองกลุ ่มไม่แตกต่างกัน ท้ังในผู ้ที่ติดนิโคตินระดับ

ต�่าและปานกลาง สรุปผลการวิจัยพบว่า หญ้าดอกขาว

ชนิดเม็ดอมมีอัตราการเลิกบุหรี่อย่างต่อเน่ืองและอัตรา

การเลิกบุหรี่ตลอด 7 วันก่อนการประเมินผลมากกว่า

ยาหลอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในผู ้ที่ติดนิโคติน

ระดับปานกลาง แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติใน 

ผู้ที่ติดนิโคตินระดับต�่า

 3. สุภาภรณ ์  ป ิ ติพร  (ป ีพ .ศ .2562 )  

“การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยเบื้องต้น 

ของสเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ หญ้าดอกขาว 

(Vernonia cinerea (L.) Less (VC)) และกระชาย 

(Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (BR)” 

ท�าการศึกษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร โดยศึกษาในผู้สูบบุหรี่ ที่เข้าร่วมโปรแกรม

เลิกบุหรี่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ซ่ึงผลการวิจัย 

พบว่า ที่ 6 สัปดาห์ พบร้อยละของจ�านวนบุหรี่ที่ลดลง 

ในกลุ่มที่ VC (n=18), กลุ่มที่ VC และ BR (n=21) 

และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (n=17) เมื่อเปรียบเทียบกับ

สัปดาห์แรก เท่ากับ 67.09% และ 28.19%, 73.90% 

และ 35.97% และ 46.65% และ 26.20% ตามล�าดับ 

อัตราการลดลงของมวนบุหรี่ในท้ังสองกลุ่มมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ที่สอง แต่ไม่ม ี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

กับยาหลอก ผลคะแนน Fagerstrom Test For 

Nicotine Dependence (FTND) ช ่วงก ่อนและ 

หลังการศึกษามีค ่าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ในทุกกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยที่สมุนไพรหญ้าดอกขาว
ช่วยเลิกบุหรี่
 1. พัชญา คชศิริพงศ์, ดวงใจ ดวงฤทธ์ิ,  

วรวรรณ สายงาม (ปีพ.ศ.2561) “การศึกษาการพัฒนา

สูตรต�ารับหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่”  

โดยให้อาสาสมัคร 58 คนใช้ยาอม 3 สูตรซึ่งมีกลิ่น 

และรสชาติต่างกัน มีปริมาณหญ้าดอกขาวเม็ดละ 1 กรัม 

อมสูตรละ 1 วัน วันละ 6 เม็ด แต่ละสูตรให้เว ้น 

ระยะห่าง 1 วัน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ส ่ วน ใหญ ่ เป ็ น เพศชาย  ครึ่ ง หนึ่ ง เป ็ นบุ คลากร

มหาวิทยาลัยรังสิต สูบบุหรี่  เฉลี่ย 17 มวนต่อวัน  

มีความพึงพอใจต ่อลักษณะภายนอกของสูตรที่  2 

มากกว่า 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.002) แต่

ความพึงพอใจต่อสูตรอื่น ๆ  ไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจ 

ต่อรสชาติและความพึงพอใจโดยรวม ของทั้ง 3 สูตร

ไม ่แตกต ่างกัน ยาอมทุกสูตรสามารถลดปริมาณ 

การสูบบุหรี่ต่อวันได้ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งไม่แตกต่างกัน 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมักเป็นอาการเฉพาะที่ซึ่ง

หายได้เอง และมีอุบัติการณ์ต�่า สรุปว่า อาสาสมัคร 

มีความพึงพอใจต่อยาอมสูตรที่ 2 มากที่สุด ซ่ึงเป็น 

รสหวานและมีกลิ่นชาเขียว ยาอมหญ้าดอกขาว สะดวก

ต่อการใช้งานและมีอาการไม่พึงประสงค์ต�่า

 2. สุธาสินี ศรีสร้อยและคณะ (ปีพ.ศ.2561) 

“การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

หญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมในการเลิกบหุรี่ในผู ้ที่ติด

นิโคตินระดับต�่าและปานกลาง” ได้พัฒนารูปแบบ 

เป็นชนิดเม็ดอม (pastilles) และรับประทาน 12 สัปดาห์ 

กลุ ่มศึกษาได้รับเม็ดอมหญ้าดอกขาวที่สกัดมาจาก 

ผงแห้ง เม็ดละ 575.34 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 

3 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก ซ่ึงผลการศึกษา 

พบว่า มีอาสาสมัครติดนิโคตินระดับต�่า 68 คน (กลุ่ม

ศึกษา 33 คน กลุ่มควบคุม 35 คน) ติดนิโคตินระดับ 

ปานกลาง 43 คน (กลุ่มศึกษา 21 คน กลุ่มควบคุม 22 คน) 

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในสัปดาห ์ที่  12 อาสาสมัคร 
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จุดสะท้อนที่ก�าหนด โดยกดจุดละ 40 ครั้ง เป็นเวลา 

20 นาที และกลุ่มควบคุมได้รับการนวดฝ่าเท้า 15 ท่า 

เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จ�านวนมวน 

ที่สูบของกลุ ่มนวดกดจุดสะท้อนเท้าหลังการทดลอง 

(x±S.D.=6.47±5.18)  ต�่ ากว ่ าก ่อนการทดลอง 

(x±S.D.=9.47±6.64) อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.001 ส่วนกลุ ่มนวดฝ่าเท้าหลังการทดลอง 

(x±S.D.=9.40±4.39) ไม่แตกต่างกันทางสถิติจาก

ก่อนการทดลอง (x±S.D.=9.11±4.64) และระดับ

คาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออกของกลุ ่มนวด 

กดจุดสะท้อนเท้าหลังการทดลอง (x±S.D.=7.32 ± 4.07) 

ต�่ากว่าก่อนการทดลอง (x±S.D.=10.80±4.77) อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 กลุ ่มนวดฝ่าเท้า 

หลังการทดลอง (x±S.D.=11.27±5.48) ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติจากก่อนการทดลอง (x±S.D.=11.65±4.90) 

และระดับการติดนิโคตินของกลุ ่มนวดกดจุดสะท้อน

เท้าหลังการทดลอง (x±S.D.=2.27±1.79) ต�่ากว่า 

ก่อนการทดลอง (x±S.D.=4.87±1.36) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ <.001 กลุ่มนวดฝ่าเท้าหลังการทดลอง 

(x±S.D.=4.93±1.10) ไม่แตกต่างกันทางสถิติจาก 

ก่อนการทดลอง (x±S.D.=4.60±0.91) การเปรียบเทียบ 

ความแตกต ่างก ่อนและหลังการทดลอง ระหว ่าง 

กลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า จ�านวนมวนที่สูบ 

หลังการทดลองของกลุ ่มทดลองต�่ากว่ากลุ ่มควบคุม 

แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ระดับคาร์บอน- 

มอนอกไซด์ในลมหายใจออกหลังการทดลองของกลุ่ม

ทดลองต�่ากว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 ระดับการติดนิโคตินหลังการทดลองของ

กลุ ่มทดลองต�่ากว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ <.001 สรุปได้ว่าการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ

หลอดเลือดได้ และท�าให้ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ใน

ลมหายใจออกและระดับการติดนิโคตินลดลง

 4. สุรัสวดี เพชรคง, ธวัชชัย กมลธรรม  

(ปี พ.ศ.2563) “การศึกษาผลของการใช้โปรแกรม

ของผู ้ เ ลิ กสูบบุหรี่ ด ้ วยวิ ธี การแพทย ์แผนไทย  

โรงพยาบาลอุ ทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วม

โปรแกรม จ�านวน 6 ครั้ง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 

ประกอบด้วย การอบสมุนไพรรางจืด การรับประทาน

ชาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว การนวดกดจุดสะท้อน

ฝ่าเท้า 6 ครั้ง และการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ 

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมสุขภาพของผู้เลิกบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลอง 

และสูงกว ่ากลุ ่มควบคุมอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ท่ีระดับ .01 ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีระดับนิโคตินและ

ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ลดลงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีระดับ

นิโคตินกลุ ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 5.47 

และ 2.33 ตามล�าดับ กลุ ่มควบคุมมีระดับนิโคติน  

ก่อนและหลังการทดลอง 5.43 และ 5.63 ระดับ

คาร์บอนมอนนอกไซด์กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ

ทดลอง 10.72 และ 4.02 ตามล�าดับ ระดับคาร์บอน-

มอนนอกไซด์กลุ ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

10.64 และ 8.94 ตามล�าดับ

งานวิจัยที่การนวดกดจุดเท้าช่วยเลิกบุหรี่
 1. สดุารตัน์ เกตรุตัน์และ จริาย ุเพชรประสทิธิ ์

(ป ีพ.ศ.2561) “การศึกษาประสิทธิผลการนวด 

กดจุดสะท้อนเท้าต่อการสูบบุหร่ีของกลุ่มเส่ียงโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด” กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มารับบริการ

ของโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรังที่ เป ็นกลุ ่มเสี่ยง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด จ�านวน 30 คน สุ่มอย่างง่าย 

แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน 

โดยกลุ่มทดลองได้รับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าใน 5 
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 2. วรากุล หงส์เทียบ และคณะ (ปีพ.ศ.2561) 

 “การศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิก

บุหรี่ต ่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของนักเรียน ใน

โรงเรียนสายธรรมจันทร ์ จังหวัดราชบุรี” กลุ ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักเรียน

ร้อยละ 36.67 หยุดสูบบุหรี่ ร ้อยละ 60 ตกลงว่า 

จะไม่กลับไปสูบอีก การสูบบุหรี่ลดลงจาก 5.67 มวน

ต่อวัน เหลือ 2.53 มวนต่อวัน ร้อยละ 90 

 3. สมศรี โพธิ์ประสิทธิ์และจารุพร จันทาศรี 

(ปีพ.ศ.2561) “การศึกษาเปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่

ระหว่างการใช้เทคนิคการนวดกดจุดสะท้อนเท้ากับ

ได้รับการให้สุขศึกษาตามปกติของผู้รับบริการคลินิก

เลิกบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลดอนทราย 

จังหวัดราชบุรี” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 50 ราย แบ่งเป็น 

2 กลุ่ม 1) ได้รับการใช้เทคนิคการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 

2) ได้รับการให้สุขศึกษาตามปกติ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

กลุ ่มที่ใช ้เทคนิคการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี ่

มีการเลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่มให้สุขศึกษาตามปกติ แตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อวัดที่ระยะเวลา 

2 เดือน และ3 เดือน 

 4. พิชญ ์สินี  มงคลศิริ  (ป ีพ .ศ .2562)  

“การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเลิกบุหรี่โดย

การใช ้นวัตกรรมปลอกนิ้วเท ้ากดจุดสะท้อนเท ้า 

ร่วมกับการสนทนาสร้างแรงจูงใจ”  โดยศึกษาใน 

ผู้เสพติดบุหรี่ในชุมชนได้แก่ อุดรธานี พิษณุโลก และ

สุพรรณบุรี แบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ไม่ได้รับการแทรกแซงใดๆ จ�านวน 26 คน 

กลุ ่มท่ี 2 ท่ีได้รับกิจกรรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ 

อย่างเดียว จ�านวน 32 คน กลุ่มที่ 3 ได้รับปลอกนิ้วเท้า

กดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่อย่างเดียว จ�านวน 

28 คน และกลุ่มที่ 4 ที่ได้รับกิจกรรมการสนทนาสร้าง

แรงจูงใจ ร่วมกับได้รับปลอกนิ้วเท้า จ�านวน 30 คน 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า จ�านวนมวนสูบบุหรี่เฉล่ียต่อวัน

ในภาพรวมในเดือนที่ 0 เท่ากับ 15.6 + 9.9 หลังจาก

ร่วมโครงการจ�านวนมวนการสูบบุหรี่ต่อวันเฉลี่ยลดลง

ในเดือนที่ 1, 3, 6, 9 เป็น 10.8 + 8.2; 11.04 + 8.4; 

8.7 + 8.4, และ 6.8 + 7.3 ตามล�าดับ และคะแนน

ฟาเกอร์สตอร์มเฉลี่ยลดลงจากเดือนที่ 0 ที่มีค่าเท่ากับ 

5.6 + 2.0 ลดลงเป็น 4.4 + 2.3; 4.1 + 2.5; 3.2 + 

2.5; 2.7 + 2.5 ตามล�าดับ ทั้งกลุ่มที่ 3 และ 4 มีความ

พึงพอใจในการใช้ปลอกน้ิวเท้าในระดับมาก และพบว่า 

ปลอกน้ิวเท้ากดจุดสะท้อนเท้าช่วยท�าให้เกิดความรู้สึก

ว ่ากลิ่นและรสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนแปลงไปจนรู ้สึก 

ไม่อยากสูบในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.97 

เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนที่ 9 พบว่า มีจ�านวนผู ้ที่

เลิกบุหรี่ได้ฟาเกอร์สตอร์มเท่ากับ 0 ในกลุ่มท่ี 2, 3, 4 

เท่ากับ 15 คน (46.88 %), 11 คน (39.29 %) และ 12 คน 

(40.00 %) ตามล�าดับ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ

เวลาในภาพรวมพบว่า ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (Wilk’s 

lambda เท่ากับ .885, F(12, 91) = .989, p = .465) 

การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของความตั้งใจ ความรู ้ 

แรงจูงใจ และจ�านวนการสูบบุหรี่ ไม่ขึ้นกับเพศ อายุ 

จ�านวนปีที่สูบบุหรี่ และรายได้ แต่ขึ้นอยู่กับกลุ่มทดลอง 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจ�านวนการสูบบุหรี่ของการทดลอง 

4 แบบ จากการวัด 4 ครั้ง พบว่า จ�านวนการสูบบุหร่ี

ลดลงทั้ง 4 กลุ่ม แต่รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 

4 กลุ ่ม มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ที่พบว่าเวลาและการทดลองมีปฏิสัมพันธ์

กัน (Wilk’s lambda เท่ากับ .845, F (36, 279) = 

1.518, p =.035) และพบว่าการแทรกแซงมีผลต่อ

จ�านวนการสูบบุหรี่ (F (3,925.354) = 4.444, p= .006, 

Eta Squared= .116) แต่ไม่มีผลต่อความตั้งใจ ความรู้ 

และแรงจูงใจ
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หน่วยงำน

กองบรรณาธิการ

ช่วยเลิกบุหรี่

หน่วยงำนช่วยเลิกบุหรี่ รำยละเอียดติดต่อ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
(สายเลิกบุหรี่ 1600)

โทร. 02-298-0144 
E-mail : quitline1600@thailandquitline.or.th, 
website : www.thailandquitline.or.th

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-2520, 02-200-4048

คลินิกเลิกบุหรี่ ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-8931

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. 076-361-234 ต่อ 1606

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอด โทร. 089-645-0991

โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส โทร. 02716-6961 กด 0

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่
และสารเสพติด

โทร. 081-9211479 (ในและนอกเวลาท�าการ)
E-mail : buahema@hotmail.com
website : http://www.saf.or.th

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกร
เพื่อควบคุมยาสูบ

โทร. 02-933-0241 
email : info@quitsmokingnow.in.th
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 Tobacco use cessation has a long history. Tobacco control researchers 
have been struggling with the prevention of tobacco use for a very long 
time, and cessation by those already using tobacco is an essential part of that 
struggle.1 The purpose of this short article is to present some history of recent 
attempts at tobacco use cessation. Secondly, to discuss two critical realities 
of the struggle to deal with tobacco use: Understanding why tobacco use is 
stubbornly present and what basis there is for overcoming the continued use 
of tobacco.

Tobacco Use Cessation : 
A history and international 

perspective
Dr.Stephen Hamann
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  History

 There is a great deal of detail about what has gone before the present tobacco use 

experience. Several historians have written detailed accounts about tobacco use and the attempts 

to control, reduce or eliminate it. 2, 3, 4 For example, the figure below shows a history of tobacco 

control action on cessation in the US from 1984 -- 2020. 5

 The problem in addressing the tobacco epidemic worldwide has been a lack of 

coordinated action and resources. The World Health Organization (WHO) Framework Convention 

on Tobacco Control (FCTC) has provided a basis for collective tobacco control action. Article 

14 of the Convention and its detailed guidelines specifically address cessation as a necessary 

action to prevent tobacco use. 6 Resources for tobacco control programs, including cessation 

activities, have been limited. In some low- and middle-income countries, resources have been 

minimal, if not absent. However, some progress has been made even in low-income countries 

with the potential for more advancement as both government and health resources have been 

contributed, and governments have made more commitment to tobacco cessation services. The 

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019 shows that 106 countries have taken some 

steps for national cessation and can improve to reach the highest achievement in cessation 

activities. 7

TRC research 
update 35



  What might be a future approach to overcoming
  the continued use of tobacco?

 In my view, the future of cessation depends on the degree to which practitioners and 

stakeholders utilize the knowledge, processes, and pharmaceutical tools available to deal with 

nicotine dependence. Health practitioners have several means to help tobacco users quit, but they 

are often ill-prepared to do so. Many websites provide evidence and resources for those wishing 

to be current with the latest information on cessation in the US. 10 Many cessation guidelines 

give specific guidance on cessation and cessation counseling. 11 There is detailed information 

for health practitioners like pharmacists who are frequently tasked with providing information 

to their customers about smoking cessation. 12 Some information even suggests how to advise 

customers/patients on which medications to use based on patient data. 13

 Advocacy for tobacco use cessation has traditionally been considered the role of 

health practitioners. New initiatives to move millions of tobacco users to recovery from tobacco 

dependence now involve many stakeholders.  A greater understanding of nicotine’s addictiveness 

and the exploitation of the tobacco industry has expanded cessation support. The WHO launched 

a program to get one billion smokers to quit based on the known threat of severe consequences 

Why tobacco use is stubbornly present

 Nicotine is a very addictive drug. It is addictive to users of tobacco because it 

affects brain chemistry and is rewarding to the user. Tobacco dependence is a chronic 

disease because it has a pronounced continuous effect that becomes central to the user 

feeling normal. Genetic predispositions to tobacco addiction and the brain chemistry 

changes produced by tobacco use have ensured that many people will be chronic users. 

Although the neuroscience of tobacco use is understood, its application for cessation has 

not been developed and is likely to take some time to become actionable. 1, 8

 The tobacco industry had researched the addictiveness of tobacco use long 

before it became known to health researchers. It realized it could sell and profit from an 

addictive drug produced at a low cost as a mass-produced consumer product. Despite 

its deceptions about tobacco and nicotine use, it has continued to argue for its new and 

improved products even though these alternative products are designed to continue its 

predatory and exploitive business practices. 9
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for smokers from Covid-19 14. Also, advice has been developed to assist stakeholders in supporting 

cessation efforts, as shown below. 15

 Some tobacco control experts have noted that successful cessation occurs most often 

by smokers entirely unassisted. Tobacco users quit with no support groups, no drugs, and no 

counseling. They also reject the notion that “transitioning from cigarettes to alternative forms 

of potent, consumer-acceptable forms of nicotine will be essential.” 16 Whether one takes 

a motivational counseling perspective on urging cessation or one that uses drug treatments 

because of user dependence, the prospects of future cessation progress seem likely with a 

greater understanding of the genetic, neurobiology, and environmental factors of tobacco use.
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แวดวง
ศจย.

กองบรรณาธิการ

กำรประชุม Round Table ในหัวข้อ
ศำสตร์และศิลปกำรรักษำกำรเสพติดนิโคติน
(State of the art to
smoking cessation)
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PRESS RELEASE :  
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ข่าวเผยแพร่ : วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

หนุนพยำบำลช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/
ประชำชนให้เลิกบุหรี่

เพ่ือสุขภำพและป้องกัน COVID-19
 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า 
การสูบบุหรี่ท�าให้ให้ผู ้ป ่วยโรคเร้ือรังมีอาการของโรค
รุนแรงเพิ่มขึ้นและเป็นปัจจัยเสี่ยงท�าให้เกิดโอกาสติดเช้ือ 
COVID-19 ได้ง่ายข้ึน จากการสัมผัสเช้ือจากมือที่คีบบุหรี่
สู่ปากเข้าไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ท่ีส�าคัญที่สุดคือ 
ปอด ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มข้ึน อีกทั้งท�าให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังท่ีรุนแรง และอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต  ซ่ึงข้อมูลจากรายงานการส�ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พบว่า ผู้ป่วย 
โรคเรื้อรังยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู ่ โดยพบผู้ป่วย 
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง สบูบหุรีม่ากทีส่ดุ ร้อยละ 31 รองลงมา 
คือผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 20 ผู ้ป่วยโรค 
ความดนัโลหติสงู ร้อยละ 13 ผูป่้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 11 
และผู้ป่วยโรคหัวใจ ร้อยละ 9 ดังนั้นต้องช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเร้ือรังที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส�าเร็จ 
 อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจ�า
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปิดเผยบทความตีพิมพ์ ในวารสารกฎหมาย
และนโยบายสาธารณสุข ปีพ.ศ.2563 เรื่อง ‘บทบาท
พยาบาลด้านบริการช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู ้ป ่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)’ พบว่า พยาบาลมีความส�าคัญมากที่สามารถ
ใช้ความรู้และทักษะส่งเสริมภาวะสุขภาพช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเร้ือรังเลิกบุหรี่ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคเรื้อรัง
ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่และป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19  
ดงัน้ี  1) สร้างเสรมิสขุภาพ ส่งเสรมิให้ผูป่้วยแขง็แรงเพิม่ขึน้ 

โดยการเลิกบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และ 
พกัผ่อนให้เพยีงพอ  2) ป้องกนัโรคโดยหลกีเลีย่งการสบูบหุรี่
และการได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดความรุนแรงของโรคเรื้อรังและการติดเชื้อ COVID-19  
3) รักษาพยาบาล โดยแนะน�าเทคนิคการช่วยเลิกสูบบุหรี่ 
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และติดตาม ประเมินผล 
โดยเฉพาะในช่วง 3 วัน 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 3 เดือน  
6 เดือน และ 1 ปี หลังจากที่ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกัน
การกลบัมาสูบซ�า้  และ  4) ฟ้ืนฟูสขุภาพกายและสขุภาพจิต 
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างส�าเร็จ และ
ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่จะส่งผลต่อความรุนแรงของ
โรคเรื้อรังได้ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการ
ควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พยาบาลมีหน้าที ่
ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ทั้งด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ 
อยู ่แล้ว ดังนั้นงานการพยาบาล จึงมีความส�าคัญและ 
มีคุณค่าแก่สังคมในทุกมิติสุขภาพ ทั้งนี้ เนื่องในวันที่  
21 ตุลาคม ซ่ึงเป็น ‘วันพยาบาลแห่งชาติ’ ขอชื่นชม
พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่สุดความสามารถ 
ในการดูแลผู้ป่วย และขอสนับสนุนให้ ‘พยาบาลช่วยดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ประชาชนให้เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพและ
ป้องกัน COVID-19’
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โรงเรียน
พยำบำล
รำมำธิบดี
“สถำบัน

อุดมศึกษำ
ต้นแบบ

เพ่ือสังคมไทย
ปลอดบุหรี่”
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แถลงข่ำว โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

สถำบันอุดมศึกษำต้นแบบเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่
 วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร ่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดแถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” ขึ้น 
เพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับความมุ ่งมั่นในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความส�าคัญกับการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นผู้น�าและมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่        
 ศ.นพ.ปิยะมติร ศรธีรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีเป็นอันตราย เป็นภัยร้าย
ต่อสุขภาพตัวเอง และส่งผลร้ายต่อคนใกล้ชิด คนใน
ครอบครัวเดียวกันเอง ภัยร้ายจากบุหรี่จะก่อให้เกิดโรค
มากมาย เช่น โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอักเสบ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ท่ีผ่านมาเรามัก 
ได้ยินค�าว่า บุหร่ีมือสอง และบุหรี่มือสาม ในตัวบุหรี่เอง
จะมีควันที่อยู่ในอากาศได้นาน 48 ชั่วโมง ส่วนควันบุหรี ่
มือสองเป็นอันตรายกับเด็กในครรภ์และเด็กทารก ท�าให้
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะการเจริญเติบโตช้า ควันบุหรี่มือ
สามมักจะตกค้างอยู่ภายในบ้านและท�าให้สมาชิกในบ้าน
ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มข้ึนถึง 4 เท่า ท่ีน่ากลัวคือ 

มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ มากกว่า 50,000 คนต่อป ี
เหล่านี้เป็นส่ิงย�้าเตือนใจได้เป็นอย่างดีในการรับผิดชอบ 
ตัวเองและต่อคนรอบข้างได้อย่างชัดเจน คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีการด�าเนิน
การควบคุมบุหรี่อย่างจริงจังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 โดย
ประกาศให้คณะฯ เป็นเขตปลอดบหุรี ่100% พร้อมกับการ
ส่งเสริมและหาแนวทางเพื่อเอื้อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง 
กระบวนการช่วยเหลือเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ง ่ายขึ้น 
จึงได้มีการวางแผนงานเพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบาย
ปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน แผนงานการขับเคล่ือนนโยบายมีความครอบคลุม 
3 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านท่ี 1 การประกาศนโยบายขององค์กรให้
เป็นที่ประจักษ์ ด้านที่ 2 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
การรณรงค ์ให ้ทราบถึงพิษภัยของบุหร่ี ท้ังบุคลากร 
นักศึกษา ผู้รับบริการ และชุมชน ด้านที่ 3 การสนับสนุน
ให้บุคลากรทีมสุขภาพมีส่วนร่วมในการบ�าบัด ฟื ้นฟู 
และสร้างแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหร่ีได้เข้าถึง 
ง่ายข้ึน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมี
ความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ และพัฒนาให้
นักศึกษาเป็นผู้น�าในการควบคุมยาสูบต่อไป
 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
และจัดการความรู ้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวว่า SMOKE FREE THAILAND หรือ 
ประเทศไทยปลอดบุหร่ี เราต้องด�าเนินการกับทั้งผู ้สูบ 
รายเก่า และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ต้องท�าให้การสูบบุหรี ่

PRESS RELEASE

TRC research 
update42



กลายเป็นเรือ่งไม่ปกต ิลดอตัราการสบูบุหร่ี ช่วยให้เลกิบุหรี ่
และปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะเด็ก จากการผลกระทบ
ของควันมือสองด้วยการสร้างนโยบายและกรอบกฎหมาย
ที่มั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี 
สารนิโคตินในบุหรี่เป็นสารอันตราย นอกจากมีฤทธิ์ที่ก่อ
ให้เกิดการเสพติดแล้ว ยังก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมถึง 
โรคมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย การสูบบุหรี่ยังก่อ 
ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งก่อให้เกิดไฟไหม้  
เกิดขยะจากก้นบุหรี่ โดยใช้เวลาเป็น 10 ปี กว่าจะย่อยสลาย 
การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์
ท้ังปี มูลค่ารวมขั้นต�่าประมาณ 87,289 ล้านบาท นับเป็น 
นิมิตรหมายที่ดีที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจะเป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหร่ี มาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ ท�าให้ประเทศไทย 
มุ่งสู่สังคมปลอดบุหรี่กัน
 รศ.สุปาณ ีเสนาดสิยั นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการ
ควบคมุยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การควบคุมยาสบู 
นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ควบคุมเฉพาะคนสูบอย่างเดียว ควันบุหรี ่
มือสอง ควันบุหรี่มือสามก็ต้องได้รับการควบคุม ใน
การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ 
สอดแทรกเน้ือหาการควบคุมยาสูบเข้าไปในชั่วโมงเรียน 
อันเป็น 1 ใน 14 ข้อจรรยาปฏิบัติของบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพในการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (WHO 
2547/2004) ที่ประกาศไว้ชัดเจน ขอให้พยาบาลวิชาชีพ
ยึดถือเสมอว่า การควบคุมยาสูบเป็นสัญญาณชีพท่ี 6 
(THE SIXTH VITAL SIGNS) นอกเหนือจากอุณหภูมิ 
ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต และความเจ็บปวด 
เม่ือพยาบาลวิชาชีพข้ึนปฏิบัติงานบนหอผู ้ป่วยจะต้อง
ซักประวัติว่าสูบบุหรี่หรือไม่ ฉะนั้นกิจกรรมการพยาบาล
เพื่อการควบคุมยาสูบผ่านการประเมินตามหลัก 5A 5R 
ในการช่วยเลิกบุหรี่ สามารถท�าได้ทุกครั้งท่ีข้ึนปฏิบัติการ
พยาบาล การที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีตั้งเป้าไว้ว่า 
จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
จะท�าให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ด ี
ในเรื่องการควบคุมยาสูบ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส�าคัญใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพสุขภาพท่ีท�าให้การควบคุมยาสูบนั้น

ประสบความส�าเร็จได้ พยาบาลเป็นคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้รับบริการ ซ่ึงสามารถประเมินปัญหาความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ว่า ผู้ที่สูบบุหร่ีมีแรงจูงใจอะไรที่จะท�าให้เขา
เลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จ
 รศ. ดร.พลูสขุ เจนพานชิย์ วสิทุธพินัธ์ ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การด�าเนินการเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี เราจึงต้องการพัฒนา
ให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยได ้
ด�าเนินการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในทุกรายวิชา
และทุกชั้นปี โดยไม่ได้เพ่ิมหน่วยกิต มีการจัดกิจกรรม
มหกรรมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพให้กับผู้รับบริการ
ในโรงพยาบาล โดยนักศึกษาพยาบาล ร่วมกับคณาจารย์
ของโรงเรียนฯ เพ่ือให้ความรู ้ และส่งเสริมกิจกรรม 
การช่วยเลิกบุหรี่ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการ
ควบคุมยาสูบในชุมชน สถานศึกษา และโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ยังได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศ จัดกิจกรรมคลินิกช่วย
เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และสาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตได้จัดให้มีการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา 
บุคลากร หรือผู ้ ใกล ้ชิดของนักศึกษาและบุคลากร 
ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบ 
 นางสาวกัลย์ธมิา ภโูสภา ประธานชมรมปลอดบหุรี ่
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีช้ันปีที่ 2 กล่าวว่านักศึกษา 
พยาบาลรามาธิบดีได้ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โทษของบหุรีต่ัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมตีวัแทนชมรมปลอดบุหร่ี 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่ง
ประเทศไทย แล้วยังเน้นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บุหร่ีไฟฟ้า โทษของบุหร่ี พร้อมท้ังชมรมนักศึกษาพยาบาล
รามาธบิดสีร้างสงัคมบหุร่ี ได้จดักจิกรรม ให้ความรูเ้ก่ียวกับ 
บุหรี่มือหนึ่ง มือสอง มือสาม ซึ่งได้มีแผนในการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2563 ที่เน้นเชิงรุกกับนักศึกษา
พยาบาลรามาธิบดีให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นแกนน�า
ส�าคัญในการช่วยสังคมให้ปลอดบุหรี่ต่อไปในอนาคต
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