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Acetone
Ammonia

Arsenic
Benzopyrene

Carbonmonoxide
DDT

Formaldehyde
Hydrogen cyanide

Naphthalene
Nicotine
Toluene

น า้ยาล้างเลบ็
น า้ยาล้างห้องน า้
ยาเบ่ือหนู
ควนัจากเคร่ืองยนต์ดเีซล
ก๊าซจากควนัท่อไอเสีย
ยาฆ่าแมลง
น า้ยาดองศพ
ก๊าซที่ใช้ในการประหารชีวติ
ลูกเหม็น
ยาฆ่าแมลง
สารละลายทีใ่ช้ในโรงงาน

องคป์ระกอบของควนับุหรี่



 เป็นสารทีม่ีฤทธ์ิเสพตดิ  สูบแล้วตดิ

 เม่ือสูดควนัเข้าไป เพยีง 6-10  วนิาท ี นิโคตนิจะเข้าสู่สมอง

 ระยะแรกออกฤทธ์ิกระตุ้นสมองท าให้รู้สึกสบายใจคลายเครียด

 ระยะต่อมาจะกดระบบประสาท  ท าให้รู้สึกเครียด 

นิโคติน

องคป์ระกอบของควนับุหรี่



นิโคติน

• ก่อใหเ้กิดการหลัง่สาร Epinephrine ท าให้
1. ความดนัโลหิตสูงข้ึน
2. หวัใจเตน้เร็วข้ึน
3. หลอดเลือดแดงหดตีบตนั
4. เพิ่มไขมนัในเลือด

• เกิดการท าลายของเยือ่บุชั้นในของหลอดเลือดท าใหเ้กิดโรคหลอด
เลือดหวัใจ



 มอียู่ในใบยาสูบ

 เป็นคราบเหนียวที่ท าให้เลบ็มีสีเหลือง

 เป็นสารก่อมะเร็ง

 ร้อยละ 50 ของทาร์จะจับอยู่ทีป่อด

ทาร์ หรือน า้มนัดิน

องคป์ระกอบของควนับุหรี่



 คาร์บอนไดซัลไฟด์ : ท าให้ผนังเส้นเลือดแดงหนา
และแข็งขึน้ 

 คาร์บอนมอนอกไซด์ : ก๊าซนีจ้ะขดัขวางการล าเลยีง
ของออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ท าให้ร่างกายได้รับ
ออกซิเจนน้อยลง 

องคป์ระกอบของควนับุหรี่



 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ : ก่อให้เกดิอาการไอ มี
เสมหะ หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง

ฟอร์มาลดไีฮด์ : เป็นสารก่อมะเร็งอย่างแรง

องคป์ระกอบของควนับุหรี่
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide)
ก๊าซพษิท าลายเย่ือบุหลอดลมส่วนปลาย และถุงลม 
ท าให้ผนังถุงลมบางโป่งพอง ถุงลมเลก็ๆหลายอนัแตก 
รวมกนัเป็นถุงลมใหญ่ ท าให้เกดิโรคถุงลมโป่งพอง 

แอมโมเนีย (Ammonia)
มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเย่ือ ท าให้แสบตา 
แสบจมูก หลอดลมอกัเสบ ไอมเีสมหะมาก 





 เกดิโรคมะเร็ง
 โรคถุงลมโป่งพอง
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 โรคแทรกคนตั้งครรภ์
 โรคทางเดินหายใจ

ควนับุหร่ีท าให้



 ควนับุหร่ีเส่ียงต่อการเป็นเบาหวานประเภท 2 สูงถึง 2
เท่า ทั้งคนทีสู่บบุหร่ีและคนทีไ่ด้รับควนัมือสอง ยิง่ได้รับ
ควนัมือสองมากยิง่เส่ียงมาก 

 ความเส่ียงต่อการเป็นเบาหวานนีสู้งขึน้ในคนทีเ่คยสูบ
บุหร่ี และผู้หญงิทีไ่ด้รับควนัมือสองอย่างต่อเน่ือง 12% 



 Cigarette Smoking increases inflammation 
in the body

 Causes oxidative stress combine with 
oxygen in the body to damage to cells

 Both inflammation and oxidative stress 
related to an increased risk of diabetes



Smokers are 30–40% more likely to develop 
type 2 diabetes than nonsmokers

Diabetes who smoke have trouble with 
insulin dosing and with controlling their 
disease

More cigarettes you smoke, the higher your 
risk for type 2 diabetes



Smokers with diabetes have higher risks for serious 
complications, including:

Heart and kidney disease

Poor blood flow in the legs and feet that can lead 
to infections, ulcers, and possible amputation

Retinopathy 
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การติดบหุรีเ่ป็นการติด 2 ทางรว่มกนั คือ 

ทางร่างกายและทางจิตใจ

วิธีต่อส ูก้บัการติดทางรา่งกาย คือ

1. หยุดสูบบุหร่ีให้ได้สัก 2-3 สัปดาห์
2. ใช้ยาช่วย

วิธีต่อส ูก้บัการติดทางจิตใจมีหลายวิธี คือ

1. หลกีเลีย่งส่ิงยัว่ยุ
2. เบี่ยงเบนความสนใจ
3. เสริมสร้างก าลงัใจ
4. หาวธีิอ่ืนๆในการจัดการกบัความเครียด
5. ก าหนดวนัทีจ่ะหยุดสูบบุหร่ี



เม่ือคุณหยุดสูบบุหร่ี 

• 2 สัปดาห์ - 3 เดือน

การไหลเวียนของโลหิตเร่ิมดีขึน้ การท าหน้าท่ีของปอดดีขึน้ถึง
30 %

• 1 - 9 เดือน

อาการไอ อาการบวมของโรคไซนสั เม่ือยล้า และอาการ
หายใจขดัลดลง มีการเกิดขึน้ใหมข่องขน cilia ในปอด ซึง่ท าให้
ประสิทธิภาพการท าความสะอาดปอดเพิ่มขึน้ และลดสภาวะการ
ติดเชือ้



พฤติกรรมการสูบบุหร่ี

• พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีเป็นนิสยัความเคยชิน

• พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีขาดไม่ไดเ้น่ืองจากติดสารนิโคติน

• พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเน่ืองจากความเครียด



แนวทางหลกัในการบ าบดั

• ผูใ้ชย้าสูบเป็นประจ าและมีประสงคจ์ะหยดุยา      5 As

• ผูใ้ชย้าสูบเป็นประจ าแต่ยงัไม่มีประสงคจ์ะหยดุยา      
MOTIVATION INTERVENTION

• ผูท่ี้เคยใชย้าสูบและเพ่ิงเลิกยาสูบมาไดไ้ม่นาน
RELAPSE  PREVENTION  INTERVENTION



ผูท่ี้ประสงคจ์ะหยดุยา
5 As

• ASK              ถาม            :     สูบบุหร่ีหรือไม่
• ADVISE       แนะน า :     ใหเ้ลิกสูบบุหร่ี
• ASSESS       ประเมิน :     ความมุ่งมัน่ในการพยายามเลิก
• ASSIST        ช่วย :     ใหส้ามารถอดบุหร่ีได้

• ARRANGE  จดัการ :     ติดตามผล



ASK

• ซกัประวติัการสูบบุหร่ี
– สูบ  /  ไม่สูบ

• บนัทึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
– สูบประจ า /  สูบเป็นคร้ังคราว /  ไม่เคยสูบ

• หรือติดสติกเกอร์สภาวะการสูบบุหร่ีบนแฟ้มผูป่้วย



ADVISE

• แนะน า / กระตุน้ใหผู้สู้บบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี
– ความส าคญั  /  สุขภาพความเจบ็ป่วย
– ความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์
– ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
– ผลกระทบต่อบุคคลรอบขา้ง



ASSESS

• ประเมินเพื่อคน้หาผูต้อ้งการเลิกสูบบุหร่ี
– ตอ้งการเลิก : จดัด าเนินการให้
– Intensive  Treatment  :  Intensive  Intervention

– ยงัไม่คิดจะเลิก  :  กระตุน้ใหล้องเลิก
– ผูป่้วยกลุ่มพิเศษ  :  พิจารณาเฉพาะเป็นราย ๆ ไป



ASSIST

• ช่วยวางแผน (Help patient with quit plan)
– ก าหนดวนัท่ีจะเลิกบุหร่ี  :  2 สปัดาห์  
– ครอบครัว  เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน  :  เขา้ใจ  สนบัสนุน  
ก าลงัใจ

– อาการท่ีอาจเกิดข้ึนและวธีิแกไ้ข  :  เครียด  อาการขาด
นิโคติน

– ส่ิงแวดลอ้ม  : ท่ีเข่ียบุหร่ี  บรรยากาศ



ASSIST

• Provide Practical Counseling
– ปัญหา กิจกรรม ท่ีเพิ่มความเส่ียงในการสูบบุหร่ี / 
กลบัมาสูบใหม่

– Alcohol

– คนรอบขา้งท่ียงัสูบบุหร่ีอยู่



ASSIST

• Provide Intratreatment Social Support
– กระตุน้ใหก้ าลงัใจ
– พดูถึงส่ิงท่ีกงัวล ลงัเลใจ
– พดูถึงขั้นตอนในการเลิกบุหร่ี



ASSIST

• Help Patient Obtain Extratreatment Social Support
– สงัคม
– Smoke  Free  Home

– Hotline  /  Helpline



ASSIST

• Provide  Supplementary  Materials

– แนะน าหน่วยงานท่ีใหบ้ริการและขอ้มูลเพื่อช่วย
ผูป่้วยในการอดบุหร่ี ท่ีผูป่้วยสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

• Pharmacotherapy
– ช่วยใหเ้ลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งไร
– ลดอาการถอนยาไดอ้ยา่งไร



ARRANGE

• ติดตามผล  /  ติดต่อผูป่้วย
– ตวัผูป่้วย  
– โทรศพัท์

• ป้องกนัการกลบัไปสูบยาซ ้ า
• First  Follow Up

– ภายใน 1 สปัดาห์แรก



ARRANGE

• Second  Follow  Up
– ภายใน 1 เดือนแรก

• แสดงความยนิดีกบัความส าเร็จ

• กรณีลม้เหลว
– ไม่ควรต าหนิ หาสาเหตุและวิธีแกไ้ข

• ประเมินผลการรักษา  /  พิจารณาการส่งต่อการรักษาขั้น
ต่อไป
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อาการถอนบหุรี่ การแกไ้ข

อาการเครียด สับสน ควรพกัผ่อน เดินเล่น หายใจลกึๆ
กระสับกระส่าย นอนแช่น า้อุ่น บอกผู้อ่ืนว่าตัวเองเลกิบุหร่ีแล้ว 

ไม่มีสมาธิ พกั เดินเล่น 

นอนไม่หลบั งดกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมที่มีคาเฟอนี 
พกัผ่อนบนเตียง 
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อาการถอนบหุรี ่     การแกไ้ข

ปวดศีรษะ ออกก าลงักาย พกัผ่อน 
ด่ืมน า้มากๆใช้ยาแก้ปวด 

ท้องผูก กนิผกัผลไม้มากขึน้ ด่ืมน า้มากๆ 
ออกก าลงักาย 

อยากอาหารมากขึน้ คุมอาหาร กนิอาหารครบถ้วน 
ออกก าลงักาย 



การประเมินระดบัการตดินิโคตนิ
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence

หลงัต่ืนนอนตอนเช้า คุณเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกเม่ือใด

ภายใน 5 นาที (3 คะแนน)  5-30 นาที (2 คะแนน)

31-60 นาท ี(1 คะแนน) นานกว่า 60 นาที (0 คะแนน)

คุณรู้สึกยากล าบากในการไม่สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีหรือไม่

รู้สึกล าบาก (1 คะแนน)   ไม่รู้สึกล าบาก (0 คะแนน)

บุหร่ีมวนใดทีคุ่ณรู้สึกว่าไม่อยากเลกิมากทีสุ่ด

มวนแรกในตอนเช้า (1 คะแนน) มวนอ่ืน ๆ (0 คะแนน) 

สูบบุหร่ีวนัละกีม่วน < 10 มวน (0 คะแนน)   11-20 มวน (1 คะแนน)  
21-30 มวน (2 คะแนน) 31 มวนขึน้ไป (3 คะแนน)



Fagerstrom Test for Nicotine 
Dependence (ต่อ)

Score Rating
> 6 High dependence
5 Medium dependence
< 4 Low dependence

คุณสูบบุหร่ีจัดในช่วง 1 ชม.แรกหลงัต่ืนนอนมากกว่าเวลาอ่ืนของวนั
ใช่ (1 คะแนน) ไม่ (0 คะแนน)

ขณะเม่ือคุณป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลา คุณต้องการสูบ
บุหร่ีหรือไม่ ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ (0 คะแนน)



ยาช่วยเลกิบุหร่ี
First-line pharmacotherapies
• Bupropion SR
• Varenicline
• Nicotine gum
• Nicotine patch

Two second-line pharmacotherapies 
• Clonidine Nortriptyline



Pharmacotherapies

Nicotine replacement therapy[NRT]

1.Nicotine transdermal patch

– ขอ้ดี

• ใชง่้าย ผลขา้งเคียงนอ้ย

• สามารถออกก าลงัหรือท างานไดต้ามปกติ

– ขอ้แนะน าในการใช้

• ควรหยดุสูบบุหร่ีระหวา่งการใชย้า
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“ยาช่วยเลิกบหุรี”่
คือ นิโคตนิทดแทนในรูปของ
หมากฝร่ังนิโคตนิและแผ่นปะนิโคตนิ

หลกัการของทั้งหมากฝร่ังและแผ่นปะนิโคตนิ คือ 
การให้นิโคตนิแก่ร่างกายในขนาดต า่ๆ เพ่ือระงบัอาการขาด
นิโคตนิแล้วค่อยๆลดขนาดยาลงเร่ือยๆจนหมด



NRT: Nicotine Patch

แผ่นแปะนิโคตนิ มี 3 ขนาดคือ 10,20,30 ตารางเซนติเมตร
(ปลดปล่อยนิโคตนิวนัละ 7,14,21 มิลลกิรัม) 
1 แผ่นใช้ได้ 24 ช่ัวโมง
ผู้ทีสู่บไม่เกนิวนัละ 1 ซองให้เร่ิมใช้ขนาด 20 ตาราง
เซนตเิมตร ถ้าสูบเกนิกว่าน้ันให้ใช้ขนาด 30 ตาราง
เซนติเมตร 
เร่ิมแปะจากขนาดทีใ่กล้เคยีงกบัทีสู่บ 3-4 สัปดาห์ แล้ว
เปลีย่นไปใช้ขนาดที่อ่อนกว่า



NRT: Nicotine Patch

ขนาดทีใ่ช้
• สูบ  20 มวน/วนั

– ใช้ 20 ตารางเซนตเิมตร 8 สัปดาห์
– ใช้ 10 ตารางเซนตเิมตร 4 สัปดาห์

• สูบ > 20 มวน/วนั
– ใช้ 30 ตารางเซนตเิมตร 4 สัปดาห์
– ใช้ 20 ตารางเซนตเิมตร 4 สัปดาห์
– ใช้ 10 ตารางเซนตเิมตร 4 สัปดาห์

ติดแผ่นแปะ 24 ชม ยกเว้นนอนไม่หลบัหรือฝันร้าย
การตดิแผ่นยาควรเปลีย่นทีต่ดิทุกวันเพ่ือป้องกนัการระคายเคืองผวิหนัง ไม่ควร
ติดซ ้าภายใน 1 สัปดาห์



NRT: Nicotine Patch

ให้ติดแผ่นยาไว้บนผวิหนังส่วนทีเ่รียบๆไม่เป็นรอยพบั ไม่
มีขน ไม่มีบาดแผล ไม่มัน ตลอด 24 ช่ัวโมง แม้ขณะหลบั 
อาบน า้

ต้องหยุดบุหร่ีก่อนและระหว่างใช้แผ่นตดิผวิหนังนิโคตนิ

ควรตดิแผ่นยาทนัททีีต่ื่นนอนในวนัทีจ่ะหยดุบุหร่ี

อย่าลืมล้างมือหลงัแปะแผ่นยา

ไม่ตัดแผ่นยาเพ่ือปรับขนาด



NRT: Nicotine Patch

อาการข้างเคยีง: Local skin irritation (50%) 
อาการข้างเคยีง: insomnia (23%), abnormal dreams, 
headache
• ผลต่อการนอนนีม้ักหายไปใน 2-3 วนั
• ถ้ามีอาการนอนไม่หลบั หรือฝันร้าย ให้ดึงแผ่นยาออกก่อนนอน



NRT: Nicotine Gum 

Nicotine จะถูกปลดปล่อยออกมาช้า ๆ ขณะเคีย้ว และดูดซึม
ผ่าน oral mucosa ได้ดี
หมากฝร่ังนิโคติน มีขนาด 2 และ 4 มิลลกิรัม
ให้ระดับนิโคตินสูงสุดในเลือดภายใน 15-30 นาที 
เป็น sugar free ขนาดที่มีใช้ คือ 
• 2 mg : < 25 มวน/วนั
• 4 mg :  25 มวน/วนั



NRT: Nicotine Gum

หยุดบุหร่ีขณะใช้ Nicotine gum

วธีิบริหารยา

• สัปดาห์ 1-6 ใช้ 1 ช้ิน ทุก 1-2 ช่ัวโมง หรือเม่ือรู้สึกอยากสูบบุหร่ี

• สัปดาห์ 7-9 ใช้ 1 ช้ิน ทุก 2-4 ช่ัวโมง หรือเม่ือรู้สึกอยากสูบบุหร่ี

• สัปดาห์ 10-12 ใช้ 1 ช้ิน ทุก 4-8 ช่ัวโมง หรือเม่ือรู้สึกอยากสูบบุหร่ี
• สามารถปรับขนาดตามความทนและการตอบสนองของผู้ป่วยได้

ขนาดยาสูงสุด 

• ขนาด 2 มิลลกิรัม ให้ใช้วนัละไม่เกนิ 30 ช้ิน

• ขนาด 4 มิลลกิรัม ให้ใช้วนัละไม่เกนิ 15 ช้ิน



NRT: Nicotine Gum

Chewing technique
• เคีย้วช้า ๆ จนได้รสเผด็ซ่า แล้วหยุดเคีย้ว 
• อมหมากฝร่ังไว้ระหว่างกระพุ้งแก้มและเหงือก จนรสซ่า
หายไป 

• ท าเป็นระยะสลบักนั อย่างต่อเน่ือง 30 นาที จะให้การดูด
ซึมช้าแต่คงที่



Nicotine Replacement Therapy (NRT)

ห้ามใช้ในกรณี
• Life threatening arrhythmias /
• During the immediate post-MI (within 2-4 weeks), stroke
• Active temporomandibular joint disease 
• Atopic, eczematous dermatitis (for the nicotine patch)
ใช้ด้วยความระมัดระวงัในผู้ทีม่ีประวตั:ิ 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด, hypertension, hyperthyroidism,  

DM, active PUD



Non-nicotine pharmacotherapy of 
smoking cessation 

Bupropion sustained release
• ลดการเกบ็กลบั ของ dopamine และnorepinephrine ในสมอง ท าให้
ไม่ค่อยเกดิอาการขาดนิโคติน เม่ือหยุดสูบบุหร่ี

• ขนาดยา: เร่ิมด้วย 150 mg QAM x 3 days, เพิม่เป็น 150 mg bid x
7 - 12 weeks (ห่างกนัอย่างน้อย 8 ชม.) 

• ให้ผู้ป่วยเร่ิมรับประทานยา ก่อนวนัทีผู้่ป่วยก าหนดไว้ว่าจะหยุดสูบ
1-2 สัปดาห์ (ใช้เวลากว่ายาถึง steady state)

• อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา



Bupropion SR (Quomem)

• มรูีปแบบ slow release (150 mg) - กลืนทั้งเมด็

• อาการไม่พงึประสงค์: นอนไม่หลบั กระวนกระวาย ปาก
คอแห้ง ปวดศีรษะ มือส่ัน

• ข้อห้ามใช้: ผู้ป่วยโรค Bulimia หรือ anorexia nervosa, 
ผู้ป่วยโรคลมชัก, ผู้ทีใ่ช้ยา Monoamine Oxidase
Inhibitor 



Bupropion SR 

ระวงัการใช้ใน: ผู้ทีม่ีประวตั ิhead trauma, ผู้ทีไ่ด้รับยาลด
seizure threshold (Tricyclic antidepressant, 
theophylline, alcohol, antipsychotics, tramadol), severe 
hepatic cirrhosis, ผู้ที่ withdrawal จาก alcohol หรือ
benzodiazepine
ไม่ใช้เกนิ 300 mg/day
สามารถใช้ร่วมกบั NRT ได้



Nortriptyline (TCA)
• ขนาดที่ใช้ 25-150 มิลลกิรัมต่อวัน
• ผลข้างเคยีง: ง่วงนอน, ปากคอแห้ง , ท้องผูก , หัวใจเต้นเร็ว, วงิเวียน
• เร่ิมใช้ยา 10--28 วนัก่อนวนัเลกิบุหร่ี และใช้ติดต่อกนั 6-12 สัปดาห์
• ระวงัการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อมลูกหมากโต ลมชัก  
• ห้ามใช้ร่วมกบัยา MAOIs 

Non-nicotine pharmacotherapy of 
smoking cessation 



Varenicline 
MOA: partial nicotinic acetylcholine receptor agonist, binding 
specifically to the alpha 1 beta 2 receptor

Stimulates dopamine release-pleasurable effects of nicotine

Declined sense of satisfaction with smoking

Oral administration

Half life of 17-30 hours

Non-nicotine pharmacotherapy of 
smoking cessation 



Dosing

Days 1-3: 0.5 mg once daily

Days 4-7: 0.5 mg twice daily

Week 2-12: 1 mg twice daily

Patient can receive an additional 12 weeks of treatment 
if smoking cessation not obtained or danger of relapse

37.3% quit rate with 1 mg once daily, and 48.0% quit 
rate with 1 mg twice daily



Tolerability

Side effects 

 Nausea, headache, vivid dreams

 Average weight gain 2.37-2.89 kg in 12 weeks

 Psychiatric side effects 

 Not advised in bipolar disorder or schizophrenia

 Use with caution in patients w/ renal impairment



Varenicline vs. other treatment 
options

Varenicline vs. SR bupropion

• Quit rates at weeks 9-12 were 44.0% for varenicline, 29.5% 
bupropion

• Quit rates at weeks 24 and 52 continued to show 
varenicline more effective

Bupropion vs NRT

• Bupropion was found to be more effective than NRT at the 
3 month and 1 year mark


