
รู้เท่าทนัพิษภยับุหร่ี 
นายแพทยธ์นูรัตน์ พทุธชาติ 

โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา 



ท่านมีความรู้สึกต่อตนเองอยา่งไร?   

เขียนมา อยา่งนอ้ย 10  อยา่ง 

(5 นาที) 



1. ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบักลุ่ม 3 คน นัง่หนัหนา้เขา้หากนั  

2.  แนะนาํช่ือ สกลุ ช่ือเล่น ทาํงาน 

       -คุณลกัษณะประจาํตวั 3 อยา่ง เช่น เป็นคนใจดี  มีความ

กตญั�ู  มีความรับผดิชอบ  

      3.ใหท้ั้งสามคนแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 

        

กจิกรรมที ่1 ส่ิงดีๆ ทีฉั่นเป็น 



โรคภยัจากการสูบบุหร่ี 

• องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระมาณการวา่ ปัจจุบนัทัว่โลกมีผูเ้สียชีวิตจาก
โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีปีละประมาณ 5 ลา้นคน หรือวนัละ 
110,000 คน  หรือ 8 คนต่อวินาที  

• หากควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เขม้แขง็พอ อีก20 ปีขา้งหนา้คาดวา่จะ
มีผูเ้สียชีวิตเพิ่มเป็นปีละประมาณ 8 ลา้นคน 

• ถา้สูบบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง  ผูสู้บบุหร่ีจะมีอตัราการเสียชีวิตประมาณ  3         

     เท่า  ของคนท่ีไม่สูบบุหร่ี 

   



• สาํหรับสถิติคนไทยเสียชีวิตจากบุหร่ีปีละกวา่ 42,000 ราย  

• ตอ้งเขา้รับการรักษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งไม่ตํ่ากวา่ปีละ 

100,000 คน  

• ทั้งน้ีบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงการเสียชีวิตของคนไทยอนัดบั 2 รองจาก
การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั  

• สาํหรับสถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
ล่าสุดในปี 2552 สาํนกังานสถิติแห่งชาติสาํรวจพบคนไทยสูบ
บุหร่ี 10.9 ลา้นคน เป็นชาย 10.3 ลา้นคน หญิง5.4 แสนคน  



ขอ้เทจ็จริงท่ีทั้งผูสู้บและไม่สูบควรจะทราบ 

• บุหร่ีแต่ละมวน  ทาํใหผู้สู้บอายสุั้นลง  18 นาที 

• การท่ีอยูใ่นหอ้งท่ีมีคนสูบบุหร่ีเพียง 1 ชัว่โมง   ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีจะ 

หายใจเอาควนับุหร่ีเขา้ไปในปอดเป็นปริมาณเท่ากบับุหร่ี  1 มวน 

• ในหอ้งท่ีอากาศไม่ถ่ายเท  หากมีใครหยบิบุหร่ีข้ึนมาสูบ ทุก ๆ  

20มวน   จะทาํใหค้นขา้งเคียงหายใจเอาควนับุหร่ีเขา้ไปเป็นปริมาณเท่า 

กบัสูบเอง 1 มวน 

• ร้อยละของผูท่ี้ติดบุหร่ีตอ้งการจะเลิก    และประมาณ 1 ใน 3 ได ้

พยายามไม่ตํ่ากวา่ 3 คร้ังท่ีจะเลิกอยา่งจริงจงั  แต่ปรากฏวา่มีไม่ถึงคร่ึง 

สามารถเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งถาวรก่อนอาย ุ60 ปี 

     



ขอ้เทจ็จริงท่ีทั้งผูสู้บและไม่สูบควรจะทราบ 

• การติดนิโคตินเป็นอุปสรรคสาํคญัในการเลิกบุหร่ี 

• การสบูบหุร่ี 1 ซองตอ่วนั  ผู้สบูจะต้องสบูมากกวา่ 70,000 ครัง้ 

ตอ่ปี  ทําให้เนือ้เย่ือในช่องปาก , จมกู , ช่องคอ  และหลอดลมสมัผสั 

กบัควนับหุร่ี    ซึง่สารบางตวัจะมีผลโดยตรงตอ่เนือ้เย่ือ  ขณะท่ีสาร 

บางตวัจะมีผลจะถกูดดูซมึผา่นกระแสเลือด  นํา้ลาย และโดยการกลืน 

• ทุก ๆ 1,000 ตนัของบุหร่ีท่ีผลิตออกมาจะมีผูท่ี้เสียชีวิตจากบุหร่ีนบั   

1,000 คน 

• 70 % ของผู้สบูอยูใ่นประเทศกําลงัพฒันา  

• กระดาษท่ีใชม้วนบุหร่ีอยา่งเดียวประมาณการวา่ตอ้งใชก้ระดาษทัว่ 

โลกถึง 350,000 ตนัต่อปี 

 

   





Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence  

• 1 คุณสูบบุหร่ีมวนแรกหลงัต่ืนนอนตอนเชา้เม่ือใด 

• สูบทนัทีหลงัต่ืนนอนหรือภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที           (3 
คะแนน) 

• สูบหลงัต่ืนนอนเกิน 5 นาที แต่ไม่เกินคร่ึงชัว่โมง (2 คะแนน) 

• สูบหลงัต่ืนนอนเกินคร่ึงชัว่โมงแต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง  

      (1 คะแนน) 

• สูบหลงัต่ืนนอนเกิน 1 ชัว่โมง (0 คะแนน) 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• 2 คุณรู้สึกอยา่งไร หากไม่สามารถสูบบุหร่ีไดใ้นท่ีท่ีหา้มสูบบุหร่ี

เป็นระยะเวลานาน เช่น ในหอ้งสมุด หรือโรงภาพยนตร์  

• หงุดหงิดหรืออึดอดั (1 คะแนน) 

• เฉยๆ (0 คะแนน) 

 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• 3 ในแต่ละวนับุหร่ีมวนใดท่ีคุณคิดวา่ ถา้ไม่ไดสู้บแลว้จะหงุดหงิด

มากท่ีสุด  

• มวนแรกท่ีสูบในตอนเชา้ (1 คะแนน) 

• มวนไหนๆกเ็หมือนกนั (0 คะแนน) 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• 4 โดยปกติคูณสูบบุหร่ีวนัละก่ีมวน 

• มากกวา่ 31 มวนข้ึนไป (3 คะแนน) 
• 21-30 มวน (2 คะแนน) 
• 11-20 มวน (1 คะแนน) 

• ไม่เกิน 10 มวน (0 คะแนน) 

 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• 5 โดยเฉล่ียคุณสูบบุหร่ีมากท่ีสุดในช่วง 2-3 ชัว่โมงแรกหลงัต่ืน

นอนมากกวา่ช่วงอ่ืนๆของวนัหรือไม่  

• ใช่ (1 คะแนน) 

• ไม่ใช่ (0 คะแนน) 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• 6 เม่ือคุณป่วยตอ้งนอนอยูบ่นเตียงเกือบตลอดเวลาคุณตอ้งการ

สูบบุหร่ีหรือไม่ 

• ตอ้งการ (1 คะแนน) 

• ไม่ตอ้งการ (0 คะแนน) 

 



Fagerstrom Test  
for Nicotine Dependence 

• การแปลผล  

• 0-2 คะแนน    ระดบัการเสพติดนิโคตินตํ่ามาก 

• 3-4 คะแนน ระดบัการเสพติดนิโคตินตํ่า 

• 5   คะแนน ระดบัการเสพติดนิโคตินปานกลาง 

• 6-7 คะแนน  ระดบัการเสพติดนิโคตินสูง 

• 8-10 คะแนน ระดบัการเสพติดนิโคตินสูงมาก 















สารประกอบในควันบุหร่ี 

  ควนับุหร่ีจะมีสารประกอบต่างๆ มากกวา่ 4,000  ชนิด   ใน 

จาํนวนน้ีมีสารก่อมะเร็งไม่ตํ่ากวา่ 42 ชนิด          

  โดย 10 % ของสารประกอบในควนับุหร่ีเป็นอณูเลก็ๆ ของสาร 

ต่าง ๆ   ท่ีสาํคญัและเป็นอนัตราย คือ นิโคติน และ ทาร์ ส่วนอีก 90%  

เป็นแก๊สชนิดต่าง ๆ    ท่ีสาํคญัและเป็นอนัตรายคือ  carbon monoxide  

  นอกจากน้ีควนับุหร่ียงัประกอบดว้ยสารพิษอ่ืนๆอีกมากมาย  

เช่น   hydrogen cyanide , nitrogen dioxide , aldehydes , ammonia ,  

arsenic , methane , และตะกัว่  



สารพิษในบุหร่ี 

กลุ่มท่ี 1  ทาร์ หรือนํ้ามนัดิน  คือ ไฮโดรคาร์บอนท่ีรวมตวักนัเป็นสาร 

                ท่ีมีความเหนียวติดอยูก่บัเน้ือปอด มีคุณสมบติัเป็นสาร 

                ก่อมะเร็ง 

กลุ่มท่ี 2  นิโคติน มีผลทาํใหเ้สพติดได ้มีฤทธ์ิต่อสมองและระบบประสาท

ส่วนกลาง มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบหวัใจและการ

ไหลเวียนของโลหิต 

กลุ่มท่ี 3  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ซ่ึงขดัขวางการรับออกซิเจนของเมด็เลือด

แดง และทาํใหไ้ขมนัพอกพนูตามผนงัเสน้เลือดมากข้ึน 

 



สารประกอบในบุหร่ี(2) 
 

• คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซท่ีทาํลายคุณสมบติัในการเป็นพาหะนาํ

ออกซิเจนของเมด็เลือดแดง ทาํใหเ้มด็เลือดแดงไม่สามารถจบัออกซิเจนได้

เท่าเวลาปกติ เกิดการขาดออกซิเจน ทาํใหมึ้นงง ตดัสินใจชา้ เหน่ือยง่าย ซ่ึง

เป็นสาเหตุของโรคหวัใจ  

• ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษท่ีทาํลายเยือ่บุผวิหลอดลมส่วนตน้ ทาํให้

มีอาการไอเร้ือรัง มีเสมหะเป็นประจาํโดยเฉพาะในตอนเชา้จะมีมากข้ึน 

•  แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยือ่ ทาํใหแ้สบตา แสบจมูก หลอดลม

อกัเสบ ไอและมีเสมหะมาก 



สารประกอบในบุหร่ี(3) 

• ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซพิษท่ีทาํลายเยือ่บุหลอดลมส่วนปลาย และถุง

ลมทาํใหผ้นงัถุงลมบางโป่งพอง ถุงลมเลก็ๆหลายอนัแตกรวมกนัรวมกนั

เป็นถุงลมใหญ่ ทาํใหมี้ถุงลมจาํนวนนอ้ย การยดืหยุน่ในการหายใจเขา้ออก

นอ้ยลง ทาํใหเ้กิดโรคถุงลมโป่งพอง  

 

• สารกมัมันตรังสี ควนับุหร่ีมีสารโพโลเนียม 210ท่ีมีรังสีอลัฟาอยู ่เป็นสาเหตุ

การเกิดโรคมะเร็งปอด และควนับุหร่ียงัเป็นพาหะร้ายแรงในการนาํสาร

กมัมนัตรังสี ทาํใหผู้ท่ี้อยูร่อบขา้งท่ีไม่สูบุหร่ีหายใจเอาอากาศท่ีมีสารพิษน้ี

เขา้ไปดว้ย  



นิโคติน 

• เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิแรงท่ีสุดในบรรดาสารทั้งหลายท่ีอยูใ่นควนับุหร่ี 

• เป็นสารอลัคาลอยดท่ี์ไม่มีสี แต่มีพิษมาก 

• ออกฤทธ์ิไดท้ั้งเป็นตวักระตุน้  กด  และกล่อมประสาทส่วนกลาง 

• เป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํใหค้นติดบุหร่ีกนังอมแงม  

 



 นิโคติน 

• นิโคตินเพียงแค่ 30 มิลิกรัม กส็ามารถทาํใหค้นตายได ้

• บุหร่ีธรรมดามวนหน่ึงจะมีนิโคตินอยูร่าวๆ 15–20 มก.พดูง่ายๆ กคื็อ 

จาํนวนนิโคตินในบุหร่ี 2 มวน กพ็อจะทาํใหค้นตายไดใ้นทนัที   แต่ท่ี 

คนสูบบุหร่ีติดต่อกนัหลายมวนแลว้ยงัไม่ตายกเ็พราะวา่ส่วนนอ้ยของ 

นิโคตินในควนับุหร่ีเม่ือสูบแลว้จะดูดซึมเขา้ไปในร่างกายของผูสู้บ ( 1  

มวน  มีนิโคติน 15-20 มก. แต่ใหอ้อกมาในควนับุหร่ี 0.6-1.6 มก./มวน ) 

• การสูบบุหร่ีแบบสูบถ่ี  สูบแรง  ดูดยาว  และอดัลึก  กจ็ะไดป้ริมาณ 

นิโคตินเขา้ปอดมากเท่านั้น   

• กน้กรองนั้นไม่ไดท้าํใหป้ระมาณนิโคตินลดนอ้ยลง   



 นิโคตนิ 

• เม่ือนิโคตินถูกดูดซึมเขา้กระแสเลือด จะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวก 

ไต   ก่อใหเ้กิดการหลัง่สารเอพิเนฟริน (Epinephrine) ทาํให ้

   1. ความดนัโลหิตสูงข้ึน  

   2. หวัใจเตน้เร็วข้ึน 

   3. หลอดเลือดแดงหดตีบตนั 

   4. เพิ่มไขมนัในเลือด  

• ผลของนิโคตินทาํใหเ้กิดการทาํลายของเยือ่บุชั้นในของหลอดเลือด 

แดง ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดโรคหลอดเลือดหวัใจ หรือหวั 

ใจขาดเลือด  

 



 ทาร์ 
• เป็นนํ้ามนัท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องใบยาสูบ  กระดาษมวน     และส่ิง 

แปลกปลอมอ่ืน ๆ    ในบุหร่ีประกอบดว้ยสารเคมีหลายร้อยชนิด  ส่วนใหญ่ 

เป็นสารไฮโดรคาร์บอนหรือนํ้ามนัซ่ึงเป็นตวัการทาํใหเ้กิดมะเร็งในคนและ 

สัตว ์

• บุหร่ีต่างประเทศจะควบคุมปริมาณทาร์ใหอ้ยูใ่นระหวา่ง 1-18 มก./มวน   

บุหร่ีไทยมีปริมาณทาร์ระหวา่ง 24-33 มก./มวน ซ่ึงสูงกวา่บุหร่ีนอกมาก     

คนท่ีสูบบุหร่ีวนัละ 1 ซอง ปอดจะไดรั้บนํ้ามนัทาร์เขา้ไปราว 300 มก./วนั  

หรือ 110 กรัม/ปี 

• เป็นสาเหตุของเสมหะ  การไอเร้ือรัง  หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง และมะเร็ง 

 



ปริมาณนิโคตินและทาร์ในบุหร่ีไทย 

ช่ือบุหร่ี           ประเภท       นิโคตนิ/มวน   ทาร์/มวน 

กรองทิพย ์          กน้กรอง             1.6         28 

สามิต14    (สามิต90)         กน้กรอง             1.5         29 

กรุงทอง 85(กรุงทอง90)         กน้กรอง             1.8         29 

สายฝน     (สายฝน90)  กน้กรองกบัเมนทอล          1.8             28             

สามิต     (สามิต33)         ไม่มีกน้กรอง                1.6             31 

กรุงทอง               ไม่มีกน้กรอง             1.8         30 

 ท่ีมา:  หมอชาวบา้น 2529 พฤศจิกายน;8(91) :54-8. 



Nicotine 

• 25 % of inhaled nicotine reached in blood 
stream  

• reaches in the brain in 15 sec 
• half life is 2 hours 
  



กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 

• ผลดีของนิโคตินต่อร่างกายมีอะไรบา้ง? 

• ผลกระทบของนิโคตินต่อร่างกายมีอะไรบา้ง? 



Clinical features 

• Produced improve in attention, learning, 
reaction time and problem solving ability 

• decrease tension and lessens depressive 
feeling 

• increase cerebral blood flow 
• skeletal muscles relaxant 

 





























































Toxicity 

• Inability to concentrate 
• confusion 
• sensory disturbance 
• decrease in rapid eye movement sleep 
• low birth weight and persistent pulmonary 

hypertension 



สูบบุหร่ีมือสอง 



กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 

• บุหร่ีมือสองคืออะไร? 

• ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากบุหร่ีมือสองไดแ้ก่ใครบา้ง? 

• ท่านมีแนวทางในการป้องกนับุหร่ีมือสองไดอ้ยา่งไรบา้ง? 



สูบบุหร่ีมือสอง 
  คุณไมส่บุูหรีแ่ต่คุณกม็สีทิธิเ์ป็นโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรีห่ากคุณอยู่

ใน   สิง่แวดลอ้มทีค่นสบูบุหรีเ่ราเรยีกคนทีไ่ดร้บับุหร ◌ี◌่โดยทีไ่มไ่ด้

สบูวา่"สบูบุหรีม่อืสอง"  

 ทีม่าของควนับุหรีม่าได ้2 ทางคอื 

 ควนัทีเ่กดิจากการเผาบุหรีห่รอืซกิาร ์

 ควนัซึง่เกดิจากหายใจออกของผุท้ีส่บูบุหรี ่ 

 ควนัทีอ่อกมายงัมสีารก่อมะเรง็เทา่กบัควนัทีก่่อนจะถูกสดู   

 ผูท้ีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีส่บูบุหรีม่ากและไดค้วนับุหรีม่าก จะมโีอกาส

เกดิโรคมากดว้ย  

 การสบูบุหรีน่ัน้นอกจากจะมผีลต่อผูส้บูโดยตรงแลว้ยงัทาํใหผู้อ้ื่นใน

บรรยากาศของควนับุหรีส่ดูเอาพษิจาก 



สูบบุหร่ีมือสอง 

• เดก็ การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวทาํให้เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลมอกัเสบ 
ปอดบวม หอบหืด หูช้ันกลางอกัเสบเพิม่ขึน้ และมีสมรรถภาพปอดแย่กว่า
เด็กทีพ่่อแม่ไม่สูบบุหร่ี  

• หญิงมีครรภ ์ สูบบุหร่ีจะทาํให้นํา้หนักตัวขณะตั้งครรภ์เพิม่น้อยกว่าปกติ 
และมีโอกาสแท้ง คลอดก่อนกาํหนด ตกเลอืดระหว่างคลอดและหลงัคลอด
มากเป็น 2 เท่าของหญงิตั้งครรภ์ทีไ่ม่สูบบุหร่ี นอกจากน้ันยงัเกดิภาวะรก
เกาะตํ่าและรกรอกตัวก่อนกาํหนดมากขึน้ลูกทีค่ลอดจากแม่ทีสู่บบุหร ◌ี◌่
อาจจะมีนํา้หนักและความยาวน้อยกว่าปกติ พฒันาการทางสมองช้ากว่าปกต ิ
อาจจะมีความผดิปกติทางระบบประสาท ระบบความจํา  

  



สูบบุหร่ีมือสอง 

• คู่สมรสของผูสู้บบุหร่ี มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสทีไ่ม่สูบ
บุหร่ี 2 เท่า มีความเส่ียงทีจ่ะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวติเร็วกว่า
ปกติถึง 4 ปี  

• คนทัว่ไป คนทัว่ไปทีต้่องอยู่ในบรรยากาศทีผู้่อืน่สูบบุหร่ี ควนับุหร่ีจะ
ทาํให้เคอืงตา ปวดศีรษะ คดัจมูก นํา้มูกไหล โดยเฉพาะผู้ทีมี่อาการ
หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอกัเสบ กจ็ะทาํให้อาการของโรคเพิม่
มากขึน้  สูบบุหร่ีมือสองทาํให้เกดิมะเร็งปอด  



สูบบุหร่ีมือสอง 

•  การแยกทีสํ่าหรับผู้สูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีสามารถลดปริมาณควนัได้
แต่กไ็ด้รับควนั  

• การทีเ่ด็กทีเ่สียชีวติในขวบปีแรกกมี็ความสัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของ
พ่อแม่  

• สําหรับผู้ทีมี่โรคประจําตัว เช่นหอบหืด หลอดลมอกัเสบหากได้ควนั
บุหร่ีกอ็าจจะทาํให้อาการกาํเริบ  



คาํเตือนท่ีพิมพบ์นซองบุหร่ีท่ีขายในประเทศไทย 

1. การสูบบุหร่ีทาํใหเ้กิดมะเร็งปอด  

2. การสูบบุหร่ีทาํใหเ้กิดโรคหวัใจ  

3. การสูบบุหร่ีทาํใหเ้กิดโรคถุงลมโป่งพอง  

4. การสูบบุหร่ีทาํใหห้ลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตนั  

5. การสูบบุหร่ีเป็นการตายผอ่นส่ง  

6. การสูบบุหร่ีเป็นการติดส่ิงเสพติด  

7. ควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้กลชิ้ด  

8. การเลิกบุหร่ีลดความเส่ียงของการเกิดโรคร้าย  

9. ควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ ์ 

10.การเลิกสูบบุหร่ีทาํใหร่้างกายแขง็แกร่งข้ึน  

คาํเตือนเหล่านีเ้ป็นคาํเตือนมาตรฐานทีใ่ช้กนัทัว่โลก และมีหลกัฐานในการ
เกดิโรคต่าง ๆ ชัดเจน   



วธีิป้องกนัสูบบุหร่ีมือสองท่ีบา้น 

• ให้สมาชิกทีสู่บบุหร่ีให้ไปสูบบุหร่ีนอกบ้านโดยปรึกษากนัถึงผลเสียทีจ่ะ

เกดิกบัเด็ก  
• ถ้าผู้สูบไม่ยอมออกนอกบ้านให้หาห้องทีถ่่ายเทอากาศดีให้เขาสูบ  
• ให้เปิดหน้าต่างเพือ่ให้อากาศถ่ายเท  
• สนับสนุนให้เลกิบุหร่ี  
• ถ้าแขกทีม่าเยีย่มสูบบุหร่ีบอกเขาว่าบ้านนีป้ลอดบุหร่ี และอย่ามีจานเขี่ย

บุหร่ีไว้ในบ้าน  
 



วธีิป้องกนัสูบบุหร่ีมือสองท่ีทาํงาน 

• ให้นายจ้างประกาศนโยบายสถานทีป่ลอดบุหร่ี  
• ให้จัดทีท่าํงานสําหรับผู้ทีไ่ม่สูบบุหร่ี และให้ห่างไกลจากผู้ทีสู่บบุหร่ี  
• บอกผู้ทีสู่บบุหร่ีให้ไปสูบไกลๆคุณ  
• ใช้พดัลมหรือเปิดหน้าต่างเพือ่ให้อากาศถ่ายเท  
• ติดป้าย"ขอบคุณทีก่รุณาไม่สูบบุหร่ี"ไว้ทีท่าํงาน  

 



วธีิป้องกนัสูบบุหร่ีมือสองในท่ีสาธารณะ 

• เลอืกสถานทีป่ลอดบุหร่ี เช่นโรงแรม ร้านอาหาร หรือรถเช่าทีป่ลอด

บุหร่ี  
• หากมีผู้ทีสู่บบุหร่ีในสถานทีห้่ามสูบให้แจ้งเจ้าหน้าให้จัดการ  
• ไม่พาเด็กไปในที่ๆ มีการสูบบุหร่ี  

 



เพดานห้องสบูบหุร่ี 
smoking area ceiling  

From : www.funnypictures.net.au  



กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 

• อาการท่ีพบไดภ้ายหลงัการหยดุสูบบุหร่ีมีอะไรบา้ง? 

• แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอาการต่างๆทาํ

อยา่งไร? 



อาการต่างๆเกดิขึน้ภายหลงัหยุดบุหร่ี 

• อาการทางกายและทางจิตใจ 

• ผลข้างเคยีงทพีบได้ในการหยุดสูบบุหร่ีภายใน  24 ช่ัวโมงแรก  

• รุนแรงขึน้ในระยะ 1-3วนั จากน้ันจะค่อยๆลดความรุนแรงลง 

• ระยะเวลาประมาณ  3 -4 สัปดาห์ 



What are the withdrawal 
symptoms from nicotine?  

• drop in pulse rate  
• drop in blood pressure  
• disturbance of sleep 
• slower reactions 
• Tension 
• restlessness  



• depression 
•  irritability 
•  constipation difficulty in concentration 
•  craving for tobacco  

 
 



อาการท่ีเกิดข้ึนจากการอดบุหร่ี และวธีิแกไ้ข(1) 

1. หงุดหงิด งุ่นง่าน อยากสูบบุหร่ีจนแทบคุมไม่ไดเ้พราะร่างกายคุณติด
นิโคติน และน่ีเองเป็นสาเหตุใหคุ้ณอยากสูบบุหร่ี การแกไ้ข  

– ด่ืมนํ้าใหม้ากท่ีสุด ด่ืมบ่อยๆเพื่อชาํระนิโคตินออกจากร่างกายใหห้มด
ไปใหเ้ร็วท่ีสุด  

– ออกกาํลงักาย เช่นเดินเร็วๆ ป่ันจกัรยาน เพื่อช่วยผอ่นคลาย เหง่ือจะ
ช่วยขบันิโคตินออกไป  

– อาบนํ้าอุ่น และถูตวัดว้ยผา้ขนหนูใหท้ัว่ตวัจะทาํใหผ้อ่นคลายไดดี้  

– พดูคุยกบัคนขา้งเคียงท่ีคุน้เคย เพื่อระบายความหงุดหงิดออกไปบา้ง  

– งดเวน้อาหารจากเน้ือสตัว ์อาหารติดมนั และอาหารรสจดัต่างๆ  



อาการท่ีเกิดข้ึนจากการอดบุหร่ี และวธีิแกไ้ข(2) 

2.   ง่วง กระสบักระส่าย ไม่มีสมาธิในการใชค้วามคิด การแกไ้ข  

– นอนหลบั หรือนัง่เพื่อผอ่นคลายในหอ้งท่ีเงียบๆ ฟังเพลง
เบาๆผอ่นความรู้สึกสบัสนออกไป  

– งดเวน้งานท่ีตอ้งใชค้วามคิดมากๆ  

– พกัร้อนหรือลาคร่ึงวนัเพื่อพกัผอ่น  

– ด่ืมนมอุ่นๆ  

 

 



อาการท่ีเกิดข้ึนจากการอดบุหร่ี และวธีิแกไ้ข(3) 

3 . โกรธ ขุ่นเคืองง่าย การแกไ้ข  

– อดทนกบัอารมณ์ของตวัเอง บอกคนขา้งเคียงใหท้ราบ และ
ขอร้องใหอ้ดทน เขา้ใจคุณ  

– แสดงออกในทางสร้างสรรค ์เช่นเตน้รํา เล่นกีฬา ออกกาํลงั
กาย  

– ถา้ทนไม่ไหวใหทุ้บหมอน ชกหมอน เขา้หอ้งนํ้าตะโกนก็
ช่วยได ้ 

– เขียนระบายความรู้สึกในสมุดบนัทึก  

– คุยปัญหากบัเพื่อนสนิท  

 



อาการท่ีเกิดข้ึนจากการอดบุหร่ี และวธีิแกไ้ข(3) 

4 . หมดแรง ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ เจบ็คอ หายใจผดิปกติ บุหร่ีเป็น
ตวักระตุน้ เม่ือไม่ไดสู้บทาํใหห้มดแรงเป็นธรรมดา วิธีแกไ้ข  

– หากิจกรรมท่ีกระตุน้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาข้ึน เช่นออกกาํลงั
กาย เตน้รํา  

– พกัผอ่นดว้ยวิธีการนอนหรือออกไปสูดอากาศธรรมชาติ  

– ด่ืมนํ้าอุ่น หรือนํ้าผลไมจ้ะช่วยใหชุ่้มคอ  

– รับประทานยาแกป้วด  

อาการทางกายเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมีเพื่อปรับตวัสู่ภาวะ
ปกติเท่านั้น อยา่ตกใจ อาการจะเป็นชัว่คราวประมาณ 72 ชัว่โมงเท่านั้น  



CHANGES YOUR BODY 
GOES THROUGH 

WHEN YOU QUIT SMOKING 
 

 



Within 20 minutes of last 
cigarette:  

• Blood pressure drops to normal  
• Pulse drops to normal rate  
• Body temperature of hands and feet 

increase to normal  
 
 



Within 8 hours:  

• Carbon dioxide level in blood drops to 
normal  

• Oxygen level in blood increases to 
normal  



Within 24 hours:  

• Chance of heart attack decreases  



Within 48 hours:  

• Nerve endings start to regrow  
• Ability to smell and taste enhances  



Within 48 - 72 hours:  

• Nicotine leaves the body  



Within 72 hours:  

• Bronchial tubes relax, making breathing 
easier  

• Lung capacity increases  



Within 2 weeks to 3 months:  

• Circulation improves  
• Walking becomes easier  
• Lung function increases up to 30%  



Within 1 to 9 months:  

• Coughing, sinus congestion, fatigue and 
shortness of breath decrease. 

• Cilia regrow in lungs, increasing ability 
to handle mucus, clean the lungs and 
reduce infection . 

• Body's overall energy level increases  





Within 5 years:  

• Lung cancer death rate for average 
smoker (one pack a day) decreases 
from 137 per 100,000 people to 72 per 
100,000 (after 10 years, rate drops to 
12 deaths per 100,000 - or almost the 
rate of a non-smoker).  
 
 





Within 10 years:  

• Pre-cancerous cells are replaced  
• Other cancers, such as those of the 

mouth, larynx, esophagus, bladder, 
kidney and 
pancreas decrease (there are 30 
chemicals in tobacco smoke that cause 
cancer)  
 





กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 

• พวกท่านมีแนวทางในการเลิกบุหร่ีอยา่งไร? 

• อุปสรรคท่ีคาดวา่อาจทาํใหก้ารเลิกบุหร่ีไม่สาํเร็จมี

อะไรบา้ง? 

• พวกท่านจะมีแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข

อุปสรรคเหล่านั้นอยา่งไร? 



การเลิกสูบบุหร่ีดว้ยตวัเอง 

• เพราะในบุหร่ีหรือยาสูบมีสารนิโคติน ซ่ึงออกฤทธ์ิต่อระบบ
ประสาท-สมอง มีฤทธ์ิการเสพติดสูงมาก การสูบบุหร่ีทาํให้สมอง 
และระบบประสาทส่วนกลางได้รับสารนิโคตินรวดเร็วมากคอื
ประมาณ 6 วนิาท ีเร็วกว่าการได้รับยาเสพติดอืน่ๆ เร็วกว่าการฉีดเฮ
โรอนิเข้าเส้นเลอืดเสียอกี 

• เม่ือสมองและระบบประสาทส่วนกลางได้รับสารนิโคตินอย่าง
รวดเร็วง่ายดายและฤทธ์ิเสพติดของบุหร่ี ทาํให้มีความพอใจ มีความ
อยากบุหร่ีเม่ือระดับนิโคตินในเลอืดลดตํ่าลง 

• แต่โดยทีก่ารสูบบุหร่ีส่วนหน่ึงเป็นการติดพฤติกรรม หรือความเคย
ชินต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีทีคุ้่นเคยมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ทาํให้
ยากต่อการละ-เลกิ แต่กไ็ม่ยากเกนิความสามารถ หากเราต้องการจะ
เอาชนะใจตนเองให้ได้ 



การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่เลกิบุหร่ีอย่างยัง่ยนื 

Relapse  - สูบติดต่อกนั7 วนั 

-สูบสัปดาห์ละคร้ัง เป็นเวลา 2 สัปดาห์   ใช้หลกั 5D 

1. Delay  อย่าสูบบุหร่ีทนัททีีอ่ยากสูบ  

2. Deep Breath หายใจเข้าออกลกึๆ 5-10 คร้ัง 

3. Drink Water  ดืม่นํา้อย่างช้าๆ จบินํา้หรืออมนํา้   

4. Do Something else หาส่ิงอืน่ทาํแทนการสูบบุหร่ี   

5. Destination ให้คดิถงึผลดขีองการเลกิสูบบุหร่ี 



วธีิการปรับพฤตกิรรมอืน่ๆ 

1 ตืน่นอนเช้าดืม่นํา้อย่างน้อย 2แก้ว 

2. ดืม่นํา้ให้เพยีงพอ ในแต่ละวนั 

3. บ้วนปากทุกคร้ังหลงัดืม่กาแฟ หลงัมือ้อาหาร 

4. หลกีเลีย่งจากสถานทีท่ีสู่บบุหร่ี หรือมคีนสูบบุหร่ี 

5. ลดแป้ง ไขมนัสูง เพิม่ผกัและผลไม้ให้มากขึน้  



วธีิการปรับพฤตกิรรมอืน่ๆ 

6. รับประทานอาหารเท่าเดมิ แต่ให้เคีย้วช้าๆ 

7. งดอาหารรสจัด ยกเว้นรสเปร้ียว 

8. ออกกาํลงักายสมํา่เสมอ 15-30 นาท/ีวนั 3-5 วนั/

สัปดาห์ 

9. พบทนัตแพทย์ทุก 6 เดอืน หรือ 1ปี เพือ่ขูดหินปูน 

10. เมื่ออยากสูบบุหร่ี ใช้หลกัปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 5D 



กลยุทธ์การเลกิสูบบุหร่ี 



1.  เตรียมความพร้อมของตนเอง  

• โดยทบทวนรวบรวมเหตุผลทีอ่ยากเลกิสูบบุหร่ี 

• อาการทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะทีห่ยุดสูบบุหร่ี  

• พร้อมวางแผนวธีิการรับมอืกบัปัญหาต่าง ๆ 

•โทรศัพท์เพือ่ขอคาํแนะนําในการเลกิสูบบุหร่ี 



2. สร้างแรงจูงใจให้ตนเองและหากาํลงัใจ  
 

• หาผลดแีละผลเสียของการสูบบุหร่ี 

• เหตุผลทีท่าํให้อยากเลกิ 

• ควรบอกให้คนใกล้ชิดได้ทราบถึงความตั้งใจทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี  

• หากาํลงัใจจากคนรอบข้างจะ ช่วยให้มคีวามพยายามทีจ่ะเลกิ

สูบ บุหร่ีให้ได้เพือ่คนทีรั่ก 



3. กาํหนดวนัทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี 

•เตรียมตนเองและคนรอบข้างให้พร้อม 

•เป็นวนัสําคญัทางศาสนา 

•วนัเกดิของตนเองหรือบุตร-ภรรยา 

•ไม่ควรเลอืกช่วงทีเ่ครียด 

•วางแผนบรรจุกจิกรรมต่าง ๆ  

 



4.  ลงมอืทาํ 

• เมือ่ถึงวนัสําคญั ทีก่าํหนดแล้วว่า"วนัปลอดบุหร่ี"ให้หยุดเลย   

• ทิง้บุหร่ีและอุปกรณ์ทั้งหมด  

• เพือ่ไม่ให้ส่ิงเหล่าน้ันมากระตุ้นให้อยากบุหร่ีอกี   



5. หาแนวทางเผชิญกบัอาการต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัหยุดบุหร่ี 

• อาการทางกายและทางจิตใจ 

• ผลข้างเคยีงทพีบได้ในการหยุดสูบบุหร่ีภายใน  24 ช่ัวโมงแรก  

• รุนแรงขึน้ในระยะ 1-3วนั จากน้ันจะค่อยๆลดความรุนแรงลง 

• ระยะเวลาประมาณ  3 -4 สัปดาห์ 



6.  ใช้คาํพูดเตอืนตวัเอง 

• ใช้คาํพูดเตอืนตวัเอง “ ผม ,ฉันสามารถ

เลกิสูบบุหร่ีได้แน่นอน”  



วธีิการเลิกสูบบุหร่ี  

1. การดูแลตวัเอง พร้อมความตั้งใจสูง กาํลงัใจของผู้ต้องการเลกิบุหร่ีเอง และบุคคล
รอบข้าง  

2. การให้สุขศึกษา เข้าคลนิิกอดบุหร่ี อาจเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

3. การใช้ยาช่วยระงบั ลด อาการเครียด เช่นยานอนหลบั  
4. การใช้สารนิโคตนิทดแทน ในรูปแบบต่างๆเช่นหมากฝร่ัง แผ่นแปะผวิหนังนิโคตนิ  

5. การฝังเข็มช่วยลดอาการอยาก คลายอาการหงุดหงดิ  

6. รับคาํปรึกษาจากแพทย์  

7. การปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนเอง  

8. การใช้ส่ือต่างๆสร้างพลงั-กาํลงัใจ การรวมกลุ่มโปรแกรมอดบุหร่ีสําหรับชุมชน  



วธีิท่ีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีไดส้าํเร็จแนะนาํ(1) 

• เตรียมตวั ตั้งใจแน่วแน่ ว่าต้องเลกิบุหร่ีด้วยตวัเอง เตรียมความ
พร้อมทงัร่างกายและจิตใจ  

• ให้จดบันทกึเวลาและเหตุผลการสูบบุหร่ี จดเหตุการณ์ทีท่าํให้
อยากสูบบุหร่ี เช่นการดืม่สุรา กาแฟ สูบขณะขับรถ  

• เปลีย่นพฤตกิรรม เช่นเกบ็บุหร่ีไว้อกีทีห่น่ึง ใช้มอือกีข้างสูบแทน 
ขณะสูบบุหร่ีไม่ต้องทาํอะไรให้นึกว่าทาํไมถึงสูบ  

• ให้สูบนอกอาคาร  
• เมือ่อยากสูบบุหร่ีให้รอสัก2-3 นาทคีดิเร่ืองอืน่เพือ่เปลีย่นความ

สนใจหรือเคีย้วหมากฝร่ังและดืม่นํา้มากๆ  



วธีิท่ีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีไดส้าํเร็จแนะนาํ(2) 

• ซ้ือบุหร่ีคร้ังละซองและซ้ือชนิดทีไ่ม่เคยสูบ  
• กาํหนดวนั"ปลอดบุหร่ี"ของตนเองอาจจะเป็นวนัสําคญัทางศาสนา วนัเกดิของตนเอง 

หรือบุตร-ภรรยา ไม่ควรเลอืกช่วงทีเ่ครียด  

• ควรหาใครบางคนรับรู้และคอยช่วยเหลอื แจ้งแก่คนในครอบครัว ทีท่าํงาน นายจ้าง 
เพือ่นสนิท เพือ่นร่วมงาน เพือ่ให้กาํลงัใจเป็นแรงสนับสนุนให้เลกิได้สําเร็จ  

• เมือ่ถึงวนัสําคญั ทีก่าํหนดแล้วว่า"วนัปลอดบุหร่ี"ให้หยุดเลย   
• ทิง้บุหร่ีและอุปกรณ์ทั้งหมด เพือ่ไม่ให้ส่ิงเหล่าน้ันมากระตุ้นให้อยากบุหร่ีอกี  
• เปลีย่นพฤตกิรรม เช่นไม่ดืม่กาแฟ  
• ให้งดสุรา กาแฟ อาหารรสจัด ละเว้นการรับประทานอาหารให้อิม่จนเกนิไป  

  

 



วธีิท่ีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีไดส้าํเร็จแนะนาํ(3) 

• ไม่ควรน่ังทีโ่ต๊ะอาหารนานเกนิไป เพราะหลงัอาหารทุกมือ้จะอยากบุหร่ีอกี   

• ควรดื่มนํา้ผลไม้ เช่นนํา้ส้ม นํา้มะนาว เพราะความเป็นกรดจะชะล้าง
นิโคตินออกไป  

• เม่ืออยากสูบบุหร่ีให้หางานอย่างอืน่ทาํ เคยีวหมากฝร่ัง หรือไปในที่ๆ สูบบุหร่ี
ไม่ได้ เช่นโรงหนัง รถเมล์ ขี่จักรยาน เดินเล่น โทรคุยกบัเพือ่น  

• ให้รางวลัตัวเองเม่ืออดบุหร่ีได้โดยไปดูหนัง  



เม่ือเร่ิมเลิกบุหร่ีไดแ้ลว้(1) 

•  ในช่วงแรกทีอ่ดบุหร่ีอาจจะรู้สึกหงุดหงิด ให้สูดหายใจเข้าออกลกึๆ ดื่มนํา้
มากๆเพือ่ลดความอยากหรืออาจจะอาบนํา้ถ้าเป็นไปได้  

• ออกกาํลงักายสม่ําเสมอ หางานอดิเรกทาํเพือ่คลายเครียด เพราะส่วนใหญ่
หลงัเลกิบุหร่ี นํา้หนักตัวจะเพิม่ขึน้ การออกกาํลงักาย การควบคุมอาหาร อด
อาหารหวาน ลดอาหารไขมัน จะเป็นการคุมนํา้หนักได้อกีทางหน่ึง  

• ปรับเปลีย่นพฤติกรรมทีท่าํประจําตอนสูบบุหร่ี เลีย่งสถานการณ์ สถานทีท่ี่
เคยสูบบุหร่ีเป็นประจํา  



เม่ือเร่ิมเลิกบุหร่ีไดแ้ลว้(2)   
• ฝึกปฏิเสธ ซ้อมพูดกบัตัวเอง เพือ่นฝูง"ไม่ครับ" "ผมไม่สูบ""นายแน่มากทีเ่ลกิ

สูบบุหร่ีได้"  

• ให้นึกถึงส่ิงทีด่ีๆเม่ืออดบุหร่ีได้  

• เม่ือเกดิความเครียดหรือปัญหาให้หาทางแก้ไขและบอกตัวเองว่าบุหร่ีไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อกีต่อไปแล้ว  

• หยอดกระปุกให้ลูกเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ี  

• หากท่านล้มเหลวคร้ังแรกให้พยายามใหม่ มีหลายคนทีส่ามารถประสบผลสําเร็จ
เม่ือมีความพยายาม  

• บอกเพือ่นร่วมงานหรือครับครัวว่า ห้ามสูบบุหร่ีใกล้ตัว ห้ามหยบิยืน่บุหร่ี ห้ามทิง้
บุหร่ีไว้ให้เห็น ห้ามชักชวนให้สูบบุหร่ี  

• ปิดประกาศหน้าห้องว่า"เขตปลอดบุหร่ี"  

• ใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ๆ สูบบุหร่ีไม่ได้  

• หลกีเลีย่งกาแฟ สุรา อาหารรสจัด  



ส่ิงกระตุน้ทางพฤติกรรม 
ส่ิงกระตุน้ทางพฤติกรรม10 อนัดบัท่ีทาํใหนึ้กอยากสูบบุหร่ี 

    อนัดบั  ส่ิงกระตุ้น  คะแนน 

        1  การด่ืมเหลา้     4.6 

   2  เห็นคนอ่ืนสูบบุหร่ี     4.2 

   3  การใชค้วามคิด / สมอง    4.1  

   4  ก่อนเขา้หอ้งส้วม     3.9    

   5  การเดินทางไกล     3.9     

   6  เสียใจหรือเศร้าใจ     3.8  

   7  หลงัต่ืนนอนใหม่     3.7     

   8  หลงัอาหารเชา้     3.6     

   9  หลงัอาหารเท่ียง     3.5     

 10  หลงัอาหารเยน็     3.5  
ท่ีมา : รายงานวิจยัเร่ืองส่ิงกระตุน้ทางพฤติกรรมท่ีทาํใหนึ้กอยากบุหร่ี. จุลสารบุหร่ีหรือสุขภาพ.    

           กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2540;6(3):9 



เม่ือรู้สกึอยากสบูบหุร่ี  

• อย่าสูบบุหร่ีทนัททีีอ่ยากสูบ (อมนํา้ บ้วนปาก แปรงฟัน  เคีย้ว
มะนาว หรือผลไม้รสเปร้ียว 

• ดืม่นํา้หรือล้างหน้าทนัท ีเมื่อรู้สึกหงุดหงดิกระวนกระวาย 

• สูดลมหายใจเข้าออกลกึๆ และช้าๆ ทาํเช่นนี ้2-3 คร้ัง จะช่วยให้
ผ่อนคลาย 

• ทาํกจิกรรมอืน่ เพือ่เบี่ยงเบนความสนใจ ยดืเวลาออกไป 3-5 
นาท ี 

• บอกตวัเอง เสมอว่าตั้งใจเลกิสูบแน่นอนแล้ว 



ปฏิเสธเม่ือมีผูอ่ื้นยืน่บุหร่ีให ้

   เม่ือมีคนถามว่าทาํไมจงึไม่

สูบบุหร่ี ให้ตอบว่าไม่สูบ ไม่

มีเหตุผล  

   จะได้ไม่มีการโต้แย้ง 

บอกเขาว่า 

อย่าประมาท 

อย่าลอง 

อย่าพนัน 

ซ้ึดเดยีวกไ็ม่ได้ 



First-line pharmacotherapies 

Nicotine replacement therapy[NRT] 

1.Nicotine transdermal patch 
– ขอ้ดี 

• ใชง่้าย ผลขา้งเคียงนอ้ย 

• สามารถออกกาํลงัหรือทาํงานไดต้ามปกติ 

– ขอ้แนะนาํในการใช ้
• ควรหยดุสูบบุหร่ีระหวา่งการใชย้า 

• วธีิการใช ้: ตอ้งแกะแผน่ท่ีปิดไวอ้อกแลว้แปะแผน่ยาท่ีผวิหนงับริเวณท่ีไม่มีขน 

หรือท่ีมีขนนอ้ย 



  2. Nicotine chewing gum 

• มี buffer ท่ีใส่ Sod. Bicarbonate และ Sod. Carbonate เพ่ือรักษาสภาพ

ใหเ้ป็นด่าง ทาํใหดุ้ดซึมไดดี้ท่ีเยือ่บุช่องปาก 

• วธีิใช ้: เค้ียวชา้ๆ เม่ือพบวา่มีรสซ่าในปากใหห้ยดุเค้ียว แลว้อมหมาก

ฝร่ังไวท่ี้กระพุง้แกม้สักพกัจนความรู้สึกซ่าหายไปจึงเร่ิมตน้เค้ียวใหม่ 

ทาํสลบักนัไปเร่ือยๆจนครบ 30 นาที 

• ขอ้แนะนาํ 

– หยดุสูบบุหร่ีระหวา่งการใชย้า 

– หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด (เช่น กาแฟ,นํ้าอดัลม) 

   



First-line pharmacotherapies 
Nonnicotine drug 
• Bupropion hydrochloride 

– มีการศึกษาพบวา่การใช ้bupropion หรือ bupropion ร่วมกบั 

nicotine patch จะทาํใหก้ารเลิกบุหร่ีท่ี 1 ปีไดผ้ลดีกวา่การใช ้

nicotine patch หรือ placebo (ตีพิมพห์ลงั 1 ม.ค. 2542) 

– ยงัไม่ทราบกลไกท่ีทาํใหเ้ลิกบุหร่ี  แต่เช่ือวา่น่าจะผา่นทาง 

adrenergic และ dopaminergic mechanism 

 



  Bupropion hydrochloride[cont.] 

– อาการขา้งเคียง 

• ท่ีพบบ่อยคือ ปากแหง้ และ นอนไม่หลบั 

– ขนาดการใช ้

• ใหท้านยา 150 มก. วนัละคร้ังเป็นเวลา 3 วนั ตามดว้ยการทานยา 150 

มก.วนัละ 2 คร้ังห่างกนัอยา่งนอ้ย 8 ชม.เป็นเวลา 7-9 สัปดาห์ 

• กาํหนดวนัเลิกสูบหลงัจากเร่ิมทานยาแลว้ 1-2 สัปดาห์ 



  Bupropion hydrochloride[cont.] 

– ขอ้ควรระวงั 

• หา้มใชใ้นผูท่ี้มีประวติัการชกั , คนไข ้Bulimia หรือ anorexia 

nervosa 

• ระวงัการใชใ้นผูท่ี้มีประวติัการชกัในครอบครัว หรือเคยไดรั้บอุบติัเหตุท่ีศีรษะ ผู ้

ท่ีด่ืมเหลา้จดัหรือใชส้ารเสพติด 

– Drug interactions 

• ยาท่ีถูก metabolite ผา่นทาง CYP 2B6 เช่นเดียวกบั bupropion 

• bupropion จะยบัย ั้ง activity ของ CYP 2D6 จึงควรระวงัในการใช้

ยาท่ีตอ้งถูกขจดัโดย CYP2D6 isoenzyme  

 



Second-line pharmacotherapies 

More limited role than first-line medications because 

 (1) The FDA has not approved them for a tobacco  

 dependence treatment indication. 

 (2) there are more concerns about potential side effects  

 than exist with first-line medications. 

1.Clonidine 

2. Nortriptyline 





พ.ร.บ. คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

• โดยท่ีเป็นการยอมรับในทางการแพทยว์า่ ควนับุหร่ีเป็นผลเสียแก่

สุขภาพของผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยูใ่กลเ้คียงหลายประการ... 

นอกจากนั้นยงัพิสูจน์ไดว้า่ การท่ีผูไ้ม่สูบบุหร่ีตอ้งสูดควนับุหร่ีซ่ึง

ผูอ่ื้นสูบเขา้ไปกย็งัเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูน้ั้นเช่นเดียวกบัท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูสู้บบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีผูสู้ดควนับุหร่ีนั้น

เป็นเดก็ สมควรท่ีจะคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีมิใหต้อ้งรับ

ควนับุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ โดยการหา้มสูบบุหร่ีในบางสถานท่ี

หรือการจดัเขตใหสู้บบุหร่ีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีอ่ืนๆ จึง

จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 



สถานที่สาธารณะ หมายความวา่ สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ซ่ึงประชาชน

มีความชอบธรรมท่ีจะเขา้ไปได ้

• มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

1) กาํหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมี้การ

คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

2) กาํหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะตาม 

1) เป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

3) กาํหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและ

เขตสูบบุหร่ีเก่ียวกบัการระบายควนัหรืออากาศ 

4) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขต

สูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 17 และฉบบัท่ี18  

(ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้มสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535) 



สถานทีส่าธารณะทีใ่ห้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 

 

1. สถานทีส่าธารณะทีใ่ห้เป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  ได้แก่ 

 1.   ยานพาหนะโดยสารประจาํทาง หรือยานพาหนะโดยสารรับจา้ง 

 2.   รถรับส่งนกัเรียนหรือนิสิตนกัศึกษาทุกประเภท 

 3.   ยานพาหนะโดยสารท่ีใชใ้นภารกิจท่ีเป็นลกัษณะ 

                    ส่วนกลางของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 4.   ท่ีพกัผูโ้ดยสาร หรือ บริเวณท่ีใชร้อก่อนหรือหลงัการ 

                   ใชบ้ริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท  

5.   ลิฟตโ์ดยสาร 
6.   ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะหรือบริเวณท่ีใหบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ 



 

7.   สุขา 

8.   อาคารโรงมหรสพ 

9.   หอ้งสมุด 

10. หอ้งประชุม อบรม หรือสมัมนา 

11. อาคารร้านขายยา 

12. คลินิก หรือสถานท่ีรักษาพยาบาลทั้งคนและสตัว ์ประเภทท่ีไม่รับผูป่้วย 

      หรือสตัวไ์วค้า้งคืน 

13. อาคารสถานประกอบกิจการการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ 

14. อาคารสถานประกอบกิจการปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

      หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย..(ต่อ) 

 



15. อาคารสถานท่ีใหบ้ริการอบความร้อน อบไอนํ้า หรือ อบสมุนไพร 

16. อาคารสถานท่ีออกกาํลงักายในร่ม หรืออาคารสถานกีฬาในร่ม  

      แต่ไม่รวมถึงสถานกีฬาในร่มท่ีเป็นการเล่นกีฬาสนุกเกอร์ หรือบิลเลียต  

      ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔)  

      ออกตามพระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ 

17. อาคารอฒัจนัทร์ดูกีฬาหรือการแสดง 

18. สนามเดก็เล่น 

19. สถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวยัเรียน 

20. โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาระดบัท่ีตํ่ากวา่อุดมศึกษา 

21. ศาสนสถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่าง ๆ 

      เฉพาะบริเวณ   ท่ีประกอบศาสนกิจ... (ต่อ) 

 



22. สถานท่ีสาธารณะต่อไปน้ี เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ 

  22.1  สถานท่ีจดัแสดงศิลปวฒันธรรม พิพิธภณัฑส์ถาน หรือหอศิลป์ 

       22.2  หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีแสดงสินคา้หรือ

นิทรรศการ 

       22.3  ร้านตดัผม ร้านตดัเส้ือ สถานเสริมความงาม 

       22.4  สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ตูเ้กมส์ หรือ 

ตูค้าราโอเกะ 

       22.5  บริเวณโถงพกัคอยของโรงแรม รีสอร์ท หอพกั หอ้งเช่า  

อาคารชุดคอนโดมิเนียม คอร์ท หรืออพาร์ทเมนต ์

 22.6 สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือสถานท่ี จัด

เลีย้งท้ังหมด 



2. ให้สถานทีด่ังต่อไปนี ้ เป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  ยกเว้น ห้องพกัส่วนตัว  

(เฉพาะทีผู้่น้ัน  ใช้ทาํงานหรือพกัเพยีงผู้เดียวเท่าน้ัน) และสถานทีท่ีจั่ดเป็น 

เขตสูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ  กล่าวคอื 

 1.  สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 2.  สถานท่ีทาํงาน ของเอกชน เฉพาะท่ีมีระบบปรับอากาศ   

 3.   สถานีขนส่งผูโ้ดยสารทุกประเภท รวมถึงท่าอากาศยาน และท่าเรือ 

โดยสาร 

 4.   สถานท่ีใหบ้ริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ แก๊สเช้ือเพลิง 

 5.   มหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษา ตั้งแต่ระดบั 

อุดมศึกษาข้ึนไป 

       



    6. อุทยานหรือศูนยก์ารเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานท่ี

สอนภาษาสอนดนตรี - ขบัร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬาสอน

ศิลปะป้องกนัตวั และอ่ืนๆ 

   7. ธนาคาร สถาบนัการเงิน 

   8.  ศาสนสถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนา

ต่าง ๆในส่วนอ่ืนทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณท่ีประกอบศาสนกิจ 

   9.  สถานท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้ หรือสนามกีฬา 

  10. สวนสาธารณะ สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร์ 



11. โรงพยาบาล หรือ สถานท่ีรักษาพยาบาลทั้งคนและสตัว ์ประเภทท่ีรับ 

       ผูป่้วยหรือสตัวไ์วค้า้งคืน 

 

ข้อ 12 สถานท่ีสาธารณะ ในข้อ 2 (22) 22.1 ถึง 22.6 ในส่วนอ่ืนท้ังหมด   

นอกเหนือจากบริเวณท่ีอยู่ในระบบปรับอากาศ  

 

ขอ้ 13 ไดเ้พิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ. 2550 ให้

ตลาด    ซ่ึงหมายความถึง สถานท่ีท่ีจดัไวใ้หผู้ค้า้เป็นท่ีชุมนุม เพื่อจดัแสดง 

จาํหน่ายหรือแลกเปล่ียนสินคา้  หรือบริการ ซ่ึงจดัเป็นประจาํหรือเป็นชัว่คราว

หรือตามวนัท่ีกาํหนด เป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
 



ผู้ดาํเนินการ หมายความวา่ เจา้ของ ผูจ้ดัการ ผูค้วบคุม หรือผูท่ี้

รับผดิชอบดาํเนินงานของสถานท่ีสาธารณะ 

• มาตรา ๕ ...ใหผู้ด้าํเนินการมีหนา้ท่ี 

(๑) จดัใหส่้วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขต
สูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี  

  - ไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

(๒) จดัใหเ้ขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรี
กาํหนด 

  - ไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

(๓) จดัใหมี้เคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

  - ไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง สภาพและลกัษณะของเขตสูบบุหร่ี 

เขตสูบบุหร่ีบริเวณท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ตอ้งมี 

• การระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหวา่งภายนอกอาคารและ

ภายในไม่นอ้ยกวา่ 50 ลูกบาศกฟ์ุต/นาที/คน 

เขตสูบบุหร่ีตอ้งมีสภาพและลกัษณะดงัน้ีคือ 

• 1.ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนท่ี

อยูบ่ริเวณขา้งเคียง 

• 2.ไม่อยูบ่ริเวณทางเขา้ – ออกของสถานท่ีท่ีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพ

ของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

• 3.ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีเปิดเผยอนัเป็นท่ีเห็นไดช้ดัแก่ผูม้าใชส้ถานท่ีนั้น 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 
เร่ือง สภาพและลกัษณะของเขตปลอดบุหร่ี 

• เขตปลอดบุหร่ีตอ้งมีสภาพและลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตอ้งแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกาํหนด 

(๒) ไม่มีการสูบบุหร่ี 

(๓) ไม่มีอุปกรณ์ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับการสูบบุหร่ี 



เคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 



มาตรา ๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

• มาตรา ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ (สูบบุหร่ีในสถานทีป่ลอดบุหร่ี) ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกนิสองพนับาท 

• พบเห็นการกระทาํผิดทีล่ะเมิดกฎหมายควบคมุยาสูบสามารถแจ้งได้

ที ่          

 ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนบุหร่ีและสุรา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903342 

ตลอด 24 ช่ัวโมง  หรือ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมุโรค 

                  โทร 02-5903979  02-5891038  02-5897963 

                  โทรสาร 02-5891670 

                  หรือ ทีสํ่านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่1-12 



ในทางปฏิบัติบุคลากรทางการแพทย์ จะทาํหน้าที ่

1. ประชาสัมพนัธ์ข้อกฎหมายเกีย่วกบัการห้ามสูบบุหร่ีในที่

สาธารณะ แก่ประชาชนทัว่ไป 

2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีด่ีในการให้ความร่วมมือในการบังคบัใช้

กฎหมาย  และปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนะนําหน่วยงานทีจ่ะ

ติดต่อให้คาํปรึกษาเกีย่วกฎหมาย เกีย่วกบัการควบคุมการ

บริโภคยาสูบหรือ วิธีการเลกิบุหร่ี 

3. เม่ือพบเห็นการกระทาํความผดิเกีย่วกบัพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 

        สามารถช้ีเบาะแสหรือแจ้งการกระทาํความผดิ พร้อมแนบ

หลกัฐาน(เช่นรุปถ่าย ภาพเคลือ่นไหว หรือหลกัฐานอืน่ๆของ

ผู้กระทาํความผดิ ส่งยงัสถานีตํารวจทีอ่ยู่ใกล้  หรือศูนย์รับเร่ือง

ร้องเรียน กรมควบคุมโรคเพือ่ดําเนินการต่อไป 



สรุปบทบาทของบุคลากรการแพทย ์

ต่อการรณรงคล์ดการสูบบุหร่ี 

• เป็นบุคลากรตน้แบบ “ไม่สูบบุหร่ี” 

• เผยแพร่ส่ือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิษภยับุหร่ี 

•  สนบัสนุนใหส้ถานท่ีปฏิบติังาน จดัสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% 
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