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สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 *แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบนี้ เป็นเครื่องมือในก�รส่งเสริม
คุณภ�พของบริก�รด้�นสุขภ�พที่เหม�ะสมกับทรัพย�กรและเงื่อนไขของสังคมไทย แนวท�ง
และคำ�แนะนำ�ต่�งๆ ที่ปร�กฎอยู่ในแนวท�งเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับในก�รปฏิบัติ ผู้ใช้
ส�ม�รถปฏิบัติแตกต่�งไปจ�กข้อแนะนำ�เหล่�นี้ได้ในกรณีที่สถ�นก�รณ์แตกต่�งออกไปหรือ
มีเหตุผลที่สมควร โดยใช้วิจ�รณญ�ณอันเป็นที่ยอมรับของสังคม คณะผู้จัดทำ�ขอสงวนสิทธิ์ใน
ก�รนำ�แนวท�งเวชปฏิบัตินี้ไปใช้อ้�งอิงท�งกฎหม�ยโดยไม่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวช�ญในทุกกรณี



4

แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

สารจากประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 เครือข ่�ยฯ ได ้ร ่วมกับองค ์กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขของประเทศ  
รวมทั้งสิ้น 34 องค์กร ได้ร่วมกันจัดทำ�แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดรักษ� 
โรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับก�รยอมรับจ�ก 
คณะกรรมก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบแห่งช�ติ ให้ใช้เป็นแนวท�งเวชปฏิบัติระดับ
ประเทศ และแนวท�งฉบับนี้ สำ�นักง�นองค์ก�รอน�มัยโลกประจำ�ประเทศไทย ได้นำ� 
ไปแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ และเผยแพร่ให้ประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 11 ประเทศ นำ�ไปใช้ และปรับเปลี่ยนให้เข้�กับประเทศของตน

 เนื่องจ�กปัจจุบันปี 2555 นี้ ก�รบำ�บัดรักษ�ผู ้เสพติดบุหรี่มีคว�มก้�วหน้� 
ในอีกหล�ยๆ ด้�น เครือข่�ยฯ จึงต้องก�รปรับปรุง เพื่อให้แนวท�งเวชปฏิบัตินี้ทัน
สมัย ครอบคลุมในทุกด้�น จึงได้ดำ�เนินก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อดำ�เนินก�รขึ้นม� 
3 คณะ เพื่อร่�งแนวท�ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ แนวท�งสำ�หรับบุคล�กรท�ง 
ก�รแพทย์  (Medical Personnels) แนวท�งสำ�หรับบุคล�กรที่ไม่ใช่ท�งก�รแพทย์  
(Non-Medical Personnels) และแนวท�งด้�นก�รบริห�รจัดก�ร (Management 
guideline) เพื่อให้สะดวกแก่ผู้นำ�ไปใช้ม�กขึ้น

 สำ�หรับเล่มนี้เป็นแนวท�งสำ�หรับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เพื่อเป็นแนวท�งให้
บุคล�กรในแต่ละส�ข�วิช�ชีพนำ�ไปใช้ในก�รบำ�บัดผู ้ป ่วยที่เสพย�สูบได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พและม�ตรฐ�น

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่�นและทุกองค์กรที่ร่วมช่วยกันดำ�เนินก�รจนสำ�เร็จ 
เป็นหนังสือเล่มนี้ได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์

ประธ�นเครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประธ�นเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ
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	 “...พองดสูบมาได้ประมาณ	1	เดือน	ลองชั่งน�้าหนักตัว	เข็มชี้บอก	

เลขที่	 50	แสดงว่าน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้ว	จึงมั่นใจแน่วแน่ที่จะเลิก	

สูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดแต่บัดนั้น	 เมื่อเลิกสูบบุหรี่มาได้ประมาณ	

2	 เดือน	ร่างกายมีเลือดฝาด	ผิวพรรณดีขึ้น	ถึงกับการทักทายจาก	

เพื่อนฝูงว่าได้ยาอะไรมาบริโภค	จึงมีเลือดฝาดดีขึ้น	 จึงตอบเป็น	

ส�านวนว่า	“ฉันยาเลิกสูบบุหรี่”

	 ขอ	บรรดาญาติมิตร	ศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ	ผู้ที่ยังตกเป็น

ทาสของบุหรี่อยู่	จงตัดใจเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเถิด	ชีวิตจะได้พบ

ความสุขส�าราญอย่างแท้จริง	แม้จะเลิกได้ภายหลังก่อนสิ้นชีวิต	ก็ยัง

นับว่าเป็นโชคดีที่	พบไม้งาม	เมื่อขวานจวนบิ่น.”

พระนิพนธ์ของ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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รายนามผู้นิพนธ์

จินตนา ยูนิพันธุ์
 วท.บ., MSN, PhD, 
 วว. ก�รพย�บ�ลสุขภ�พจิตและจิตเวช
 รองศ�สตร�จ�รย์ 
 ประธ�นหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรดุษฎีบัณฑิต คณะพย�บ�ลศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 น�ยกสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ
 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่แห่งช�ติ
 ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
 ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), 
 American Board Certified Psychiatric Pharmacist
 อ�จ�รย์
 หน่วยเภสัชกรรมคลินิก ภ�ควิช�เภสัชกรรม
 คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล
 กรรมก�ร เครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมย�สูบ
ธีระศักดิ์  ชาวสวนเจริญ    
 ทบ.  สม.
 ทันตแพทย์ที่ปรึกษ� สำ�นักอน�มัย กรุงเทพมห�นคร
 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม
 วท.บ. (ก�ยภ�พบำ�บัด) (เกียรตินิยมอันดับ 1), วท.บ. (สรีรวิทย�), 
 วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทย�)
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
 ภ�ควิช�ก�ยภ�พบำ�บัด คณะสหเวชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 รองประธ�น เครือข่�ยวิช�ชีพก�ยภ�พบำ�บัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
พิศิษฐ์ นามจันทรา
 วท.บ.(เทคนิคก�รแพทย์), วท.ม.(ชีวเคมี)
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
 คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยรังสิต
 ประธ�นเครือข่�ยวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
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สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา
 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), FCCP
 Diplomate, American Board of Internal Medicine
 Diplomate, American Board of Pulmonary Disease
 Diplomate, American Board of Critical Care Medicine
 อ.ว. อ�ยุรศ�สตร์ทั่วไป, อ.ว. อ�ยุรศ�สตร์โรคระบบก�รห�ยใจและ
 เวชบำ�บัดวิกฤตระบบก�รห�ยใจ, อ.ว.อ�ยุรศ�สตร์ อนุส�ข�ย่อยเวชบำ�บัดวิกฤต
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
 หน่วยโรคท�งเดินห�ยใจและเวชบำ�บัดวิกฤต ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ 
 คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองเลข�ธิก�ร เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  
สุรจิต  สุนทรธรรม    
 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
 ว.ว. อ�ยุรศ�สตร์ทั่วไป, ว.ว. อ�ยุรศ�สตร์ ส�ข�เวชศ�สตร์ป้องกัน แขนงอ�ชีวเวชศ�สตร์
 ว.ว. อ�ยุรศ�สตร์ ส�ข�เวชศ�สตร์ครอบครัว
 ว.ว. อ�ยุรศ�สตร์ ส�ข�เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน
 ว.ว. อ�ยุรศ�สตร์ ส�ข�เวชเภสัชวิทย�และพิษวิทย�
 คณะกรรมก�รวิช�ก�ร ร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
อรสา พันธ์ภักดี
 วท.บ (ก�รพย�บ�ลและผดุงครรภ์  เกียรตินิยมอันดับ 2),
 วท.ม  (ก�รพย�บ�ล), พย.ด
 รองศ�สตร�จ�รย์
 โรงเรียนพย�บ�ลร�ม�ธิบดี คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล
 คณะกรรมก�รเครือข่�ยพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบ



8

แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

คำานำา

 แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ได้รับก�รพัฒน�ต่อเนื่องม�จ�กแนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รรักษ�

โรคติดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในช่วงเวล�นั้นนับได้ว่�เป็นแนวท�งเวชปฏิบัติแรกที่ได้รับ 

ก�รรับรองโดยกระทรวงส�ธ�รณสุข ร�ชวิทย�ลัยและสม�คมวิช�ชีพต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ม�กถึง 34 องค์กร ยอมรับและร่วมกันประก�ศให้เป็นแนวท�งเวชปฏิบัติของประเทศไทย 

จ�กนั้นแนวท�งฉบับดังกล่�วก็ได้รับก�รแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษโดยสำ�นักง�นองค์ก�ร

อน�มัยโลกเพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่�งแก่ประเทศอื่นๆในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ได้นำ�ไปใช้และประยุกต์ให้เข้�กับบริบทของตน 

 ระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม�ได้มีข้อมูลและหลักฐ�นท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รบำ�บัดเพื่อเลิกเสพย�สูบ ทั้งจ�กในและต่�งประเทศเกิดขึ้นเพิ่มเติมม�กม�ย เพื่อ

ให้แนวท�งเวชปฏิบัติมีคว�มทันสมัย และคล่องตัว ส�ม�รถก�รนำ�ไปใช้ง�นได้ในชีวิต

จริง คณะกรรมก�รปรับปรุงแนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีดำ�ริในก�รปรับปรุงเนื้อห�ของแนวท�งเดิม โดยอ�้งอิงจ�ก 

หลักฐ�นท�งก�รแพทย์ที่มีอยู่จริง และบริบทที่แท้จริงด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข 

ของประเทศไทย ทั้งนี้ ในแนวท�งฉบับปรับปรุงนี้ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโรค tobacco 

dependence จ�กเดิมที่ใช้ชื่อว่� โรคติดบุหรี่เป็นโรคเสพย�สูบ เพื่อให้ทุกๆ ฝ่�ยตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริโภคย�สูบม�กยิ่งขึ้น เพร�ะผลิตภัณฑ์ย�สูบมิได้มีเพียงแค่บุหรี่ 

ก้นกรองเท่�นั้น แต่ในปัจจุบันมีม�กม�ยหล�ยชนิด แต่ละชนิดมีวิธีก�รเสพที่พิสด�รลำ้�ลึก 

แตกต่�งกันออกไป อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่�ผู้ป่วยจะเสพผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ต�มล้วนต้องได้รับ

ก�รบำ�บัดทั้งสิ้น

 คณะกรรมก�รและคณะผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 

แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรทุกส�ข�วิช�ชีพได้มี 

คว�มเข้�ใจแนวท�งก�รบำ�บัดผู้ป่วยที่เสพย�สูบทุกคน เพื่อให้เกิดบริก�รเลิกย�สูบ ที่มี 

ม�ตรฐ�นและมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถลดคว�มทุพพลภ�พและก�รเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ 

ไม่ต่�งจ�กระดับส�กล ด้วยบริบทอันเหม�ะสมแก่ประเทศไทย โดยมีก�รใช้ทรัพย�กรของ

ประเทศอย่�งประหยัดและคุ้มค่�ที่สุด

สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
สุรจิต สุนทรธรรม
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บทนำา
สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

สุรจิต	สุนทรธรรม

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ สำ�นักง�นน�ยแพทย์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริก�และองค์ก�ร

อน�มัยโลกได้ประก�ศให้ก�รเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบชนิดต่�งๆ ทุกชนิดเป็นโรคเรื้อรังอย่�ง

หนึ่ง (Tobacco dependence as a treatable chronic disease) ที่เป็นๆ ห�ยๆ และ

ได้ประก�ศจัดทำ�แนวท�งก�รดูแลรักษ�ที่มีประสิทธิภ�พ 1, 2 โดยให้มีแนวท�งก�รบำ�บัด

ที่ไม่ต่�งจ�กโรคเรื้อรังอื่นๆที่บุคล�กรส�ธ�รณสุขรู ้จักกันดี ไม่ว่�จะเป็นโรคเบ�หว�น  

คว�มดันโลหิตสูง และให้ชื่อโรคนี้ว่� Tobacco Dependence ซึ่งในแนวท�งเวชปฏิบัติ

สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำ�หนดชื่อโรคนี้ไว้ว ่�  

โรคติดบุหรี่ 3 อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รปรับปรุงแนวท�งเวชปฏิบัติในก�รบำ�บัด 

โรคนี้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจ�รณ�เห็นว่�ชื่อเดิมนี้กำ�กวมและมีคว�มหม�ย 

อยู ่ในวงจำ�กัด อ�จทำ�ให้บุคล�กรส�ธ�รณสุขเข้�ใจผิดคิดไปว่� ต้องบำ�บัดเฉพ�ะผู้ที่ 

เสพบุหรี่มวนเท่�นั้น ซึ่งบุหรี่มวนเป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ย�สูบที่มีม�กม�ยหล�ยชนิด

ในปัจจุบัน บ�งชนิดก็ต้องเสพด้วยวิธีก�รอื่นนอกเหนือจ�กก�รสูบ เช่น เคี้ยว (หม�กพลู, 

snus, ใบย�สูบ) จึงมีคว�มเห็นให้ปรับเปลี่ยนชื่อภ�ษ�ไทยเป็น โรคเสพย�สูบ เพื่อให้

มีคว�มหม�ยครอบคลุมก�รเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบทุกประเภทที่มีใช้กันในประเทศไทย 

อย่�งแท้จริง โดยมีรหัส International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, 10th revision (ICD-10) เริ่มต้นเป็น F17 ก�รจัดให้ก�รเสพ

ผลิตภัณฑ์ย�สูบเหล่�นี้เป็นโรคเรื้อรัง จะช่วยให้บุคล�กรส�ธ�รณสุขมีคว�มเข้�ใจธรรมช�ติ

และก�รดำ�เนินโรคของโรคนี้ที่มีคว�มเรื้อรังเป็นๆ ห�ยๆ ได้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นหน้�ที่ 

ที่หลีกเลี่ยงมิได้ที่บุคล�กรส�ธ�รณสุขทุกๆ คน ไม่ว่�จะเป็นวิช�ชีพใดก็ต�มต้องร่วมมือกัน

ในก�รบำ�บัดผู้ป่วยที่เสพย�สูบเหล่�นี้ ไม่ว่�จะเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบแบบใดชนิดใดก็ต�ม 
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 จ�กก�รสำ�รวจของ GATS ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่� มีคนไทยที่อ�ยุ 

เกิน 15 ปี และยังเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบชนิดมีควันอยู่ม�กถึงเกือบ 12.5 ล้�นคน ในจำ�นวน

นี้ 6 ใน 10 มีคว�มประสงค์ที่จะเลิกเสพอยู่แล้ว ในขณะที่ 5 ใน 10 ได้เคยลงมือเลิกจริง

ภ�ยในรอบ 1 ปีที่ผ่�นม�4 ดังนั้น บริก�รช่วยเลิกบุหรี่ที่มีคุณภ�พจึงเป็นกุญแจสำ�คัญ 

ในก�รรองรับและให้บริก�รทั้งเชิงรับและเชิงรุกแก่ผู้เสพย�สูบเหล่�นี้ อย่�งไรก็ต�ม บริก�ร

ช่วยเลิกย�สูบของประเทศไทยที่ผ่�นม�ยังมีก�รดำ�เนินง�นที่ไม่เป็นระบบ อ่อนแอ และให้

บริก�รไม่ทั่วถึง นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประเมินกันด้วยว่� ห�กผู้เสพเหล่�นี้ไม่เลิกเสพ จะมี 

ผู้เสียชีวิตจ�กโรคอันสืบเนื่องจ�กก�รเสพบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ย�สูบไม่ตำ่�กว่� 1 ใน 4 หรือ

กว่� 2 ล้�นคน ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รบำ�บัดก�รเสพย�สูบ

และย�ช่วยเลิกย�สูบได้อย่�งแท้จริง ทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนม�กเลือกที่จะเลิกเสพด้วยตนเอง 

โดยไม่พึ่งพ�ก�รบำ�บัดจ�กบุคล�กรหรือห�ตัวช่วยอื่นๆเลย ซึ่งก�รเลิกเสพแบบนี้มีอัตร�

คว�มสำ�เร็จตำ่�และมีโอก�สกลับไปเสพซำ้�ได้ม�กเมื่อเปรียบเทียบกับก�รได้รับก�รบำ�บัด

อย่�งเหม�ะสมโดยบุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข
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นำ้าหนักคำาแนะนำา (Strength of Recommendation)

 นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++ หม�ยถึง คว�มมั่นใจของคำ�แนะนำ�ให้ทำ�อยู่ในระดับสูง  เพร�ะ 

   ม�ตรก�รดังกล่�วมีประโยชน์อย่�งยิ่งต่อผู้ป่วย และ 

   คุ ้มค ่� (cost effective) “แนะนำาอย่างยิ่ง” 

   (ต้องทำา ในกรณีที่ทำาไม่ได้ ให้ส่งต่อไปยังผู้ที่มีขีด 

   ความสามารถทำาได้)

 นำ้�หนักคำ�แนะนำ� + หม�ยถึง คว�มมั่นใจของคำ�แนะนำ�ให้ทำ�อยู่ในระดับป�นกล�ง 

   เพร�ะม�ตรก�รดังกล่�วอ�จมีประโยชน์อย่�งยิ่ง 

   ต ่อผู ้ป ่วย และอ�จคุ ้มค ่� ในภ�วะที่จำ� เพ�ะ 

   “แนะนำา (ทำาก็ดี ไม่ทำาก็ได้)”

 นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/- หม�ยถึง คว�มมั่นใจยังไม ่ เพียงพอในก�รให ้คำ�แนะนำ� 

   เนื่องจ�กม�ตรก�รดังกล่�วยังมีหลักฐ�นไม่เพียงพอ 

   ในก�รสนับสนุนหรือคัดค้�นว่� อ�จมีหรืออ�จ 

   ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และอ�จไม่คุ้มค่� แต่ไม่ก่อ 

   ให้เกิดอันตร�ยต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก�รตัดสินใจ 

   กระทำ�ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ “ยังไม่ชัดเจน (ทำาหรือ 

   ไม่ทำาก็ได้)”

 นำ้�หนักคำ�แนะนำ� - หม�ยถึง คว�มมั่นใจของคำ�แนะนำ�ห้�มทำ�อยู่ในระดับป�นกล�ง 

   เพร�ะม�ตรก�รดังกล่�วไม่มีประโยชน์ต่อผู ้ป่วย  

   และไม่คุ้มค่� ห�กไม่จำ�เป็น “ไม่แนะนำา (อาจทำา 

   ก็ได้ ไม่ทำาก็ดี)”

 นำ้�หนักคำ�แนะนำ� - - หม�ยถึง คว�มมั่นใจของคำ�แนะนำ�ห้�มทำ�อยู ่ในระดับสูง 

   เพร�ะม�ตรก�รดังกล่�วอ�จเกิดโทษ หรือเป็น 

   อันตร�ยต่อผู้ป่วย “ไม่แนะนำาอย่างยิ่ง” (ไม่ทำาเลย)
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ ก�รสูบบุหรี่  ตลอดจนก�รเสพ
ผลิตภัณฑ์ย�สูบชนิดใดๆ ก็ต�ม 
จัดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นๆ ห�ยๆ
และจำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัด
รักษ�ด้วยบุคล�กรส�ธ�รณสุข
อย่�งต่อเนื่อง 

โรคเสพย�สูบ (Tobacco  
dependence) จัดเป็นโรค
เรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆ ห�ยๆ 
มีกลไกก�รเสพติดที่พิสูจน์ได้
อย่�งชัดเจน ไม่ว่�ผู้ป่วยจะเสพ
ม�กน้อยเพียงใด และมีก�ร
บำ�บัดที่มีประสิทธิภ�พอย่�ง
แท้จริง

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ล
ทุกแห่งจัดให้มีบริก�รเลิกย�สูบ 
โดยจัดบริก�รเหล ่�นี้ ไว ้ทั้ งใน
คลินิกโรคทั่วไปคลินิกโรคเรื้อรัง
ต่�งๆ และบริก�รผู้ป่วยใน โดยมี
แพทย์และบุคล�กรส�ธ�รณสุข
เป็นผู ้ประเมิน ดูแลและพัฒน�
คุณภ�พบริก�รอย่�งต่อเนื่อง       

บริก�รเลิกย�สูบด้วยบุคล�กร
ส�ธ�รณสุขมีคว�มคุ ้มค่�ต่อ 
ก�รลงทุน ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอก�ส 
เลิกเสพได ้สำ�เร็จเพิ่มขึ้น มี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นและป้องกัน 
ผู้ป่วยจ�กโรคเรื้อรังอีกม�กม�ย 
อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประม�ณ 
ของสถ�นพย�บ�ลและประเทศ 
ได้อย่�งมห�ศ�ล

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ล
ทุกระดับและทุกแห ่ งจัดและ
พัฒน�ระบบก�รสอบถ�มและ
บันทึ กสถ�นะก�ร เสพย�สูบ  
(A1-Ask) ไว้ในเวชระเบียนของ 
ผู้ที่ม�รับบริก�รทุกร�ย ทั้งผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยใน

ก�รสอบถ�มและบันทึกสถ�นะ 
ก�ร เสพย�สู บ  (A1 -Ask ) 
เป็นด่�นแรกและเป็นประตู
ไปสู ่ก�รบำ�บัดขั้นต่อไปต�ม
แนวท�ง 5A

I
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้บันทึกก�รเสพ
ย�สูบของผู้ป่วยที่ยังคงเสพย�สูบ
อยู ่ ให ้ เป ็นป ัญห�ก�รเจ็บป่วย  
(active problem ) ใน problem 
list ของผู้ป่วยร�ยนั้นๆ ด้วยเสมอ 
พร้อมทั้งบันทึกรหัสโรค ICD-10 
กลุ่ม F-17 ไว้ด้วย

โรคเสพย�สูบ (Tobacco  
dependence) จัดเป็นโรค
เรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆ ห�ยๆ
และต ้องได ้รับก�รบำ�บัดที่
เหม�ะสม

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ล
พัฒน�ระบบก�รบำ�บัดและส่ง
ต ่อผู ้ป ่วยที่ เสพย�สูบและไม่มี
โรคเรื้อรัง ร่วมกับชุมชน โดยส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยได้รับก�รบำ�บัดและ
ติดต�มภ�ยในชุมชนเองให้ม�ก
ที่สุด ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน ดูแล
และติดต�มประเมินผลของสถ�น
พย�บ�ลระดับชุมชน

ผู้ป่วยโรคเสพย�สูบที่ไม่มีโรค
เรื้อรังนั้นมีแรงจูงใจน้อยม�ก
ในก�รเข้�ม�รับก�รบำ�บัดเพื่อ
เลิกย�สูบในสถ�นพย�บ�ล  
ดังนั้นก�รเปิดโอก�สให้ชุมชน 
โดยเฉพ�ะ อสม. แกนนำ�ชุมชน
และจิตอ�ส�ได้เข้�ม�มีส่วน
ร่วมในก�รบำ�บัดคนในชุมชน
ด้วยกันเองย่อมทำ�ให้โอก�ส
สำ�เร็จในก�รบำ�บัดสูงขึ้น

IV

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ล
พัฒน�ระบบก�รบำ�บัดและส่ง
ต่อผู ้ป ่วยที่เสพย�สูบและมีโรค
เรื้อรังร่วมด้วยร่วมกับศูนย์บริก�ร
เลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ 
1600และสถ�นพย�บ�ลที่มีศักย
ภ�พสูงกว่�ในก�รบำ�บัดโรคเรื้อรัง 
โดยเฉพ�ะในกรณีที่ก�รบำ�บัดไม่
ประสบคว�มสำ�เร็จภ�ยในระยะ
เวล� 3 เดือนหลังเริ่มรักษ�

ผู ้ป ่วยที่ เสพย�สูบและมีโรค
เรื้ อรั งอื่นร ่ วมด ้วยนั้นมักมี
แรงจูงใจที่ดีในก�รบำ�บัดทั้ง
โรคเสพย�สูบและโรคเรื้อรัง  
ผู ้ป่วยจึงควรได้รับก�รบำ�บัด
ที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดเพื่อให้
เลิกเสพย�สูบได้โดยเร็ว อันจะ
ช่วยป้องกันผลแทรกซ้อนจ�ก
ก�รเสพย�สูบที่มีต่อโรคเรื้อรัง
ต่�งๆ ได้

IV
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ลที่ 
ยังไม่พร้อมที่จะให้บริก�รเลิกย�สูบ 
ด้วยตนเอง ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ 
ได้รับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบอย่�ง
เหม�ะสมจ�กสถ�นพย�บ�ลอื่นที่ 
อยู่ใกล้เคียง หรือจ�กศูนย์บริก�รเลิก 
บุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ 1600 

ผู้ป่วยโรคเสพย�สูบทุกร�ยควร
ได้รับก�รบำ�บัดให้เลิกเสพโดย
เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชีวิตและสุขภ�พน้อยที่สุด

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ผู ้บริห�รของ
สถ�นพย�บ�ลทุกแห่งกำ�หนด
ตัวชี้ วัด เกี่ ยวกับบริก�รบำ�บัด 
ผู้เสพย�สูบให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
คุณภ�พของก�รบริก�รในสถ�น
พย�บ�ลของตนด้วย

เพื่อให ้บริก�รเลิกย�สูบได ้
รับก�รส ่ ง เสริมและพัฒน�
คุณภ�พบริก�รอย่�งยั่งยืน

II

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สถ�นพย�บ�ล
ทุกแห่งทุกระดับดำ�เนินก�รต�ม
กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัดเพื่อให้
สถ�นพย�บ�ลของตนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 100%

สถ�นพย�บ�ลเป็นแหล่งรวมของ 
ผู้ป่วย และคนทุกเพศวัย จึงเป็น 
หน้�ที่ของบุคล�กรส�ธ�รณสุข
ที่จะต้องช่วยกันปกป้องสุขภ�พ
ของประช�ชนที่ม�รับบริก�ร

I

++ แ น ะ นำ � อ ย ่ � ง ยิ่ ง ใ ห ้ ภ � ค รั ฐ
สนับสนุนทั้งในด้�นโยบ�ยและ
งบประม�ณให้มีก�รจัดตั้งและ
พัฒน�บริก�รเลิกเสพย�สูบให้
ครอบคลุมทั่วประเทศอย่�งเป็น
รูปธรรม และมีม�ตรฐ�นทัดเทียม
ส�กล

บริก�รเลิกย�สูบด้วยบุคล�กร
ส�ธ�รณสุขมีคว�มคุ ้มค่�ต่อ
ก�รลงทุนเป็นอย่�งยิ่ง ช่วย
ป้องกันผู ้ เสพย�สูบจ�กโรค
เรื้อรังม�กม�ย อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดงบประม�ณของภ�ค
รัฐในก�รดูแลรักษ�โรคเรื้อรัง
ต่�งๆ ของประช�ชนได้อย่�ง
มห�ศ�ล

I
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ภ�ครัฐส่งเสริม
ให้ผู ้ที่ประสงค์จะเลิกเสพย�สูบ
ส�ม�รถเข้�ถึงย�ช่วยเลิกย�สูบ
ม�ตรฐ�นได ้อย ่ �งทั่ วถึ งและ 
เท่�เทียม  

ย�ช ่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�น 
ทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ได้แก่ หม�กฝรั่ง
นิ โคตีน ,  แผ ่นติ ดนิ โคตีน ,  
bupropionSR, varenicline 
แ ล ะ  n o r t r i p t y l i n e  มี
ประสิทธิภ�พสูงกว่�ย�หลอก 
แ ล ะ ช ่ ว ย ใ ห ้ ผู ้ เ ส พ ย � สู บ
ส�ม�รถ เลิ ก เสพได ้ ดี ก ว ่ � 
ก�รนิ เทศเพียงอย ่�ง เดียว 
นอกจ�กนี้ ก�รใช้ย�ม�ตรฐ�น
ในบริก�รเลิกย�สูบยังมีคว�ม
คุ้มค่�ต่อก�รลงทุนโดยภ�ครัฐ
อย่�งแท้จริง 

I, II
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

บทสรุปสำาหรับผู้บริบาล (Holistic Care Provider)

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ผู้เสพย�สูบทุก

คนต้องเลิกเสพย�สูบทุกชนิด ทุก

รูปแบบ 

ก�รเสพย�สูบจัดเป็นโรคเรื้อรัง 

ชนิดหนึ่งที่เป็นๆ ห�ยๆ และ 

จำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัดอย่�ง

มีประสิทธิภ�พและต่อเนื่อง

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ผู ้ที่เสพย�สูบ

ทุกร�ยได้รับคำ�แนะนำ�ที่เหม�ะ

สมในก�รลงมือ เลิก เสพโดย

เฉพ�ะจ�กแพทย์และบุคล�กร

ส�ธ�รณสุขหรือศูนย์บริก�รเลิก

บุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ 1600

ก�รเลิกเสพย�สูบด้วยคว�ม

ช ่วยเหลือที่ เหม�ะสมจ�ก

บุคล�กรเหล ่�นี้จะทำ�ให ้มี

โอก�สเลิกเสพได้สำ�เร็จเพิ่มขึ้น

I

++ เป้�หม�ยในก�รบำ�บัดผู ้ป ่วย

เหล ่�นี้  คือ ก�รเลิกเสพโดย 

เด็ดข�ดเท่�นั้น ไม่ยอมรับก�รลด

ปริม�ณก�รเสพโดยไม่เลิก

ก�รลดปริม�ณก�รเสพยังคง 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภ�พ 

ให้แก่ผู้สูบและคนข้�งเคียงได้

ไม่ต่�งจ�กก�รเสพปริม�ณเดิม

I

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ว�งแผนก�ร

บำ�บัดร ่วมกันกับผู ้ป ่วยแต่ละ

ร�ยอย่�งใกล้ชิดเสมอและปรับ

เปลี่ยนแผนก�รเป็นระยะเพื่อให้

เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ของทั้ง

ผู้ป่วยและผู้รักษ�

ผู้ป่วยโรคเสพย�สูบแต่ละร�ย 

มี ค ว � ม แ ต ก ต ่ � ง กั น ไ ป  

ดั งนั้ นแผนก�รบำ �บัดที่ จะ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 

แต่ละร�ยอ�จแตกต่�งกันไป

II

++ แ น ะ นำ � อ ย ่ � ง ยิ่ ง ใ ห ้ นิ เ ท ศ  

(counseling) ผู้เสพนั้นให้เลิกเสพ 

ทุกคน พร้อมนำ�สม�ชิกครอบครัว 

ที่ยังคงเสพม�รับก�รรักษ�ต่อไป

เพื่อป ้องกันผลกระทบจ�ก 

ก�รได ้รับควันบุหรี่มือสอง 

และลดโอก�สก�รกลับม�เสพ

ซำ้�ของผู้ป่วย

I
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

มาตรการ วัตถุประสงค์
คุณภาพ
หลักฐาน

++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ม�ตรก�ร 5A
ในก�รค้นห�ผู้เสพย�สูบ และดำ�เนิน
ก�รบำ�บัดให้บุคคลเหล่�นั้นส�ม�รถ
เลิกเสพได้สำ�เร็จ ประกอบด้วย 
Ask A1 สอบถ�มประวัติก�รเสพ 
ผลิตภัณฑ์ย�สูบทุกชนิด
Advice A2 แนะนำ�ให้ผู้เสพเลิก
เสพย�สูบทุกชนิดโดยเด็ดข�ด
Assess A3 ประเมินคว�มรุนแรง 
ในก�รเสพติด และคว�มตั้งใจ 
ในก�รเลิกเสพ
Assist A4 บำ�บัดอย่�งเหม�ะสม
เพื่อให้เลิกเสพได้สำ�เร็จ
Arrange A5 ติดต�มผลก�รบำ�บัด
ของผู้เสพทุกร�ย (follow up)

ก�รเสพย�สูบจัดเป็นโรคเรื้อรัง

ชนิดหนึ่ง จำ�เป ็นต ้องบำ�บัด

อย่�งครบถ้วนเป็นระบบจึงจะมี

ประสิทธิภ�พสูงสุด

I

A1-Ask 

++ สอบถ�มสถ�นะของก�รเสพย�สูบ 
ทุกชนิดในผู้ที่เข้�ม�รับบริก�รที่ 
สถ�นบริก�รสุขภ�พทุกระดับ และ 
บุคคลในครอบครัว ทุกราย และ 
ทุกแผนก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
โดยแยกเป็น กลุ่มที่ยังเสพอยู่ เคยเสพ 
และไม่เสพเลย พร้อมกับ บันทึก
ข้อมูลที่ได้นี้ลงในเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยทุกร�ยในทุกๆ ครั้งที่ม�รับ
บริก�ร
“คุณสูบบุหรี่/ยาสูบหรือเปล่า?”

ก�รสอบถ�มสถ�นะก�รเสพ

ย�สูบจัดเป็นประตูเริ่มต้นเข้�สู่

ก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ ห�ก

ไม่มี A1 เกิดขึ้น A2-A5 ย่อมไม่

เกิดขึ้นต�มไปด้วย นอกจ�กนี้ 

ห�กไม่มีก�รบันทึกสถ�นะก�ร

เสพย�สูบในแฟ้มประวัติ ก�ร 

สอบถ�มก็ย่อมได้ประโยชน์น้อย 

และไม่ส�ม�รถติดต�มข้อมูลได้

I
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A2-Advise

++ แนะนำ�ผู ้เสพให้เลิกเสพด้วยคำ�
พูดที่ชัดเจน (clear) หนักแน่น 
(strong) และเข ้�กับสภ�วะ
หรือปัญห�ของผู้ปวยแต่ละร�ย  
(personalized)

เพื่ อ ให ้ เป ็ นที่ เข ้ � ใจ  และ 
ชักจูงใจแก่ผู ้ป ่วยที่ได ้รับคำ�
แนะนำ�

III

A3-Assess

++ ประเมินคว�มตั้งใจในก�รเลิกเสพ

โดยใช้ Transtheoretical (TTM) 

หรือ Stage of Change model

“คุณสูบบุหรี่/ยาสูบหรือเปล่า?”

เพื่อประเมินคว�มพร้อมหรือ

คว�มตั้งใจในก�รเลิกเสพย�สูบ

ของผู ้ป ่วยและว�งแผนก�ร

บำ�บัดได้อย่�งเหม�ะสม

I

++ ประเมินคว�มรุนแรงในก�รเสติด 

โดยใช้ Heaviness of Smoking 

Index (HSI)

- “คุณสูบบุหรี่/ยาสูบมวนแรก   

   หลังตืนนอนนานแค่ไหน?”

- “คุณสูบบุหรี่ /ยาสูบวันละ 

   กี่มวน?”

เพื่อทร�บคว�มรุนแรงในก�ร

เสพติดย�สูบของผู้ป่วยและนำ�

ไปว�งแผนก�รบำ�บัดได้อย่�ง

เหม�ะสมต่อไป

I
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A4-Assist

++ แนวท�งก�รบำ�บัดหลักโดยทั่วไป

มี 2 รูปแบบได้แก่

1. ก�รนิเทศ (Counseling) 

ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยแนวท�ง 

ได้แก่ 

– ก�รนิเทศแบบสังเขป (Brief 

Intervention) 

– ก�รนิเทศแบบเข้ม (Intensive 

counseling) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 

ได้แก่ แบบตัวต่อตัว (face-to-face 

counseling) และแบบกลุ่ม 

(group counseling)

–  ก � รนิ เ ทศท� ง โทรศั พท ์  

(Telephone counseling)

–ก�รนิเทศผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต  

หรือ ข้อคว�มสั้น (SMS & MMS) 

 (Interactive counseling)

2. ก�รนิเทศร ่วมกับก�รใช ้ย� 

     ช่วยเลิกย�สูบ ต�มข้อบ่งชี้

ก�รนิเทศไม่ว่�จะเป็นรูปแบบ

ใดจัดเป็นก�รรักษ�หลักของผู้

ป่วยทุกๆ ร�ย 

I

++ แนะนำ�อย ่�งยิ่ งให ้ดำ�เนินก�ร

นิ เทศอย ่�งน ้อยหนึ่ งอย ่�งแก ่

ผู ้ป ่วยทุกร�ยที่ยังคงเสพย�สูบ

โดยบุคล�กรท�งก�รแพทย์และ

ส�ธ�รณสุข ไม่ว่�ผู้ป่วยจะม�ด้วย

อ�ก�รใดก็ต�ม 

ก�รนิเทศไม่ว่�จะเป็นรูปแบบ

ใด ร่วมกับก�รใช้ย�ช่วยเลิก

ย�สูบ (Medication) ต�มข้อ

บ่งชี้ จัดได้ว่�เป็นก�รรักษ�หลัก

ที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดสำ�หรับผู้

ที่ประสงค์จะเลิกเสพย�สูบ 

I
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++ คำ�พูดของก�รนิเทศทุกรูปแบบต้อง 
กระชับได้ใจคว�มสำ�คัญ ใช้คำ�พูดที่
ชัดเจน หนักแน่น และเข�้กับสถ�นะ
ส่วนตัวของผู้ป่วย เนื้อห�ที่ใช้พูดอ�จ 
ประกอบด้วย 4 ประก�รหลักๆ ต�ม 
เทคนิคที่เรียกว่� STAR หรือ “4ล” ได้แก่
• เลือกวัน (Set a target quit date) : 
 กำ�หนดวันเลิกเสพ ภ�ยในไม่เกิน 
 2 สัปด�ห์ โดยอ�จเลือกที่จะ เลิกเสพ 
 ในทันทีเลยก็ได้ หรืออ�จค่อยๆ ลดจนเลิก
• ลั่นวาจา (Tell family and others) : 
 บอกคนในครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วม 
 ง�นถึงคว�มตั้งใจในก�รเลิกเสพ และ 
 ขอกำ�ลังใจ และก�รสนับสนุนจ�กทุกคน 
•พร ้อมลงมือ  (Ant ic ipate  
 challenges): ว�งแผนรับมือ 
 ปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นหลังก�รเลิกเสพ 
 รวมทั้ งพร ้อมรับมืออ�ก�รถอน 
 นิโคตีน โดยแนะนำ�เทคนิค 5D
  ได้แก่ delay (เลื่อนระยะเวล�), deep 
 breathe (สูดห�ยใจลึกๆ ตั้งสม�ธิ), 
 drink water (ดื่มนำ้�สะอ�ดม�กๆ), 
 do some thingelse (เปลี่ยน 
 อิริย�บถหรือกิจกรรม), destination 
 (ยำ้�เตือนตนเองถึงเป้�หม�ยที่ตน 
 ได้ตั้งใจเลิกเสพแล้ว)
• ละอุปกรณ์ (Remove all to bacco- 
  related products): กำ�จัดบุหรี่ ย�สูบ 
 ทุกชนิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เนื้อห�ในก�รนิเทศทุกรูปแบบ
ควรเน้นยำ้�ถึงวิธีก�รในก�รเลิก
เสพ โดยอ�จมีร�ยละเอียดที่
แตกต่�งกันไปต�มรูปแบบของ
ก�รนิเทศที่เลือกใช้

IV
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++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบ 
ม�ตรฐ�นเฉพ�ะในผู ้เสพที่มีคว�ม
ประสงค์จะเลิกเสพย�สูบอย่�งแท้จริง 
ร่วมกับ ข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
1. ได้รับก�รวินิจฉัยด้วยโรคเรื้อรัง 

อย่�งใดอย่�งหนึ่ง ได้แก่ โรคหลอด   
  เลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ถุงลม 
โป่งพอง หืด มะเร็ง เบ�หว�น  
คว�มดันโลหิตสูง เอดส์ โรคติดย�  
เสพติด โรคจิตประส�ท

2. เสพติดนิโคตีนตั้งแต่ระดับป�น 
กล�งขึ้นไป กล่�วคือ มีคะแนน  
HSI อย่�งน้อย 3 หรือม�กกว่�

3. เคยล้มเหลวในก�รเลิกเสพม�ก่อน   
ภ�ยในช่วง 1 ปีที่ผ่�นม�

ย�ช ่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�น
ทุกชนิดที่มีอยู ่ในประเทศไทย
ในปัจจุบันมีประสิทธิภ�พสูง
กว่�ย�หลอกและช่วยให้ผู้ป่วย
ส�ม�รถเลิกเสพได้ดีกว่�ก�ร
นิเทศเพียงอย่�งเดียว อีกทั้ง 
ก�รใช้ย�ม�ตรฐ�นเหล่�นี้ใน
บริก�รเลิกย�สูบนั้นมีคว�มคุ้ม
ค่�ต่อก�รลงทุนโดยภ�ครัฐ

IV, II

++ ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นที่มีอยู่ใน 
ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ หม�กฝรั่ง 
นิโคตีน, แผ่นติดนิโคตีน, bupropionSR, 
varenicline และ nortriptyline 
ในก�รเลือกใช้ย�เหล่�นี้ว่�จะใช้ชนิดใด 
เป็นย�แรกนั้น แนะนำ�ให้พิจ�รณ�ถึง 
ประสิทธิผล ข้อดี ข้อเสีย ผลข้�งเคียง 
ของย� คว�มประสงค์ของผู ้ป ่วย
แต่ละร�ย รวมทั้งประสบก�รณ์ใน 
คว�มพย�ย�มเลิกเสพครั้งก ่อนๆ 
โดยให ้พิจ�รณ�เป ็นร�ยๆ ไป 
นอกจ�กนี้ ในร�ยที่จำ�เป็นและใช้ย�
เพียงชนิดเดียวไม่ได้ผลนั้น แนะนำ�
ให้ใช้ย�อย่�งน้อย 2 ชนิดร่วมกันได้

ผู้ป่วยแต่ละร�ยอ�จตอบสนอง
ต่อย�แต่ละชนิดแตกต่�งกันได้

IV
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++ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้บำ�บัดผู ้ป่วยทุก
ร�ยที่ได้รับย�ช่วยเลิกย�สูบด้วยก�ร
นิเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งร่วม
ด้วยเสมอ ไม่ว่�จะเป็นแบบสังเขป 
แบบเข้มข้น หรือท�งโทรศัพท์ก็ต�ม 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
ในก�รบำ�บัด

I

-- ไม่แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ย�ช่วยเลิก

ย�สูบโดยปร�ศจ�กก�รนิเทศแก่ 

ผู้ป่วยเลย

ก�รใช ้ย�ช ่วยเลิกย�สูบโดย

ปร�ศจ�กก�รนิเทศใดๆแก่ผู ้

ป่วยจะให้ผลสำ�เร็จตำ่�และอ�จ

เกิดผลข้�งเคียงจ�กย�ได้ง่�ย

I

-- ไม่แนะนำ�อย่�งยิ่งในก�รใช้ย�อื่นใด

ที่ไม่ใช่ย�ม�ตรฐ�นดังกล่�วข้�งต้น 

เช่น ย� กลุ ่ม benzodiazepine 

และย�ต้�นโรคซึมเศร้�ชนิดอื่นๆ ใน

ก�รบำ�บัดผู้ป่วยโรคเสพย�สูบ 

ย �นอก เหนื อ จ � กกลุ ่ ม ย �

ม�ตรฐ�นจะไม ่ได ้ผลในก�ร

บำ�บัดโรคเสพย�สูบ อีกทั้งก่อ

ให้เกิดผลข้�งเคียงอย่�งรุนแรง

แก่ผู้ป่วยโดยไม่จำ�เป็น 

II

A5-Arrange Follow up

++ นัดติดต�มผลก�รบำ�บัดทุกร�ย 

โดยควรมีก�รติดต�มผลครั้งแรก

ภ�ยใน 2 สัปด�ห์

ก�รนัดติดต�มผลเป ็นหั ว ใจ

สำ�คัญอีกอันหนึ่งในก�รรักษ�

โรคเรื้อรัง ห�กนัดติดต�มผลครั้ง

แรกล่�ช้�อ�จส่งผลให้มีโอก�ส 

ล้มเหลวในก�รบำ�บัดได้ม�กขึ้น

I

++ สำ�หรับผู้ที่เลิกเสพได้  ควรทำ�ดังนี้ 

– แสดงคว�มยินดีกับผู ้ป ่วยและ

ชื่นชมที่เลิกเสพได้ สำ�เร็จ

– เน้นก�รป้องกันก�รกลับม�เสพ 

ใหม่ และคว�มสำ�คัญของก�รไม่ 

คิดลองเสพอีกแม้แต่น้อย

–  ติดต�มผลของก�รเลิกเสพต่อไป

เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดกำ�ลังใจที่จะไม่

หวนกลับไปเสพซำ้�อีก

II
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++ ในร�ยที่ยังเลิกไม่ได ้หรือกลับม� 

เสพซำ้� ควรทำ�ดังนี้

– สร้�งแรงจูงใจในก�รเลิกเสพต่อ

ไป (5R)

– ทบทวนสถ�นก�รณ์ และห�

ส�เหตุที่ทำ�ให้กลับม�เสพซำ้�

– กำ�หนดวันเลิกเสพอีกครั้ง  

– อ�จพิจ�รณ�ตัวช่วยอื่นๆ เช่น  

ย�ช่วยเลิกเสพม�ตรฐ�นห�กยัง 

ไม่เคยใช้ย�ม�ก่อนเลย แต่ห�ก  

ได้เคยใช้ย�ม�ก่อนแล้ว อ�จต้อง 

พิจ�รณ�ถึงเทคนิคของก�รใช้ย� 

เดิมว่�เหม�ะสมหรือไม่

– พย�ย�มแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นและ 

ห�หนท�งป้องกัน

– ติดต�มผลต่อไป

ผู ้ ป ่ วยกลุ ่ มนี้ ควรได ้ รับก�ร

ประเมินกลไกที่กระตุ้นเร้�ให้ยัง

คงเสพย�สูบอย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�

จะเป็นปัจจัยด้�นร่�งก�ย (ก�ร

เสพติดส�รนิโคตีน) ด้�นจิตใจ 

และด้�นสังคม พฤติกรรมต่�งๆ 

แล้วแก้ไข

II
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P3- Promote motivation

++ ใช้แนวท�ง 5R ซึ่งประกอบด้วย

1. Relevance ชี้ให้เห็นว่�ก�รเสพ 

ย�สูบ เป ็นป ัญห�และมีคว�ม 

สัมพันธ์กับปัญห�ท�งสุขภ�พของ 

ตัวผู้เสพเองอย่�งไร หรือเจ�ะจง 

ในสิ่งที่ผู้เสพให้คว�มสำ�คัญ

2. Risks เน้นยำ้�ถึงผลเสียจ�กก�ร 

เสพย�สูบทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะย�ว รวมทั้งผลที่จะเกิดแก่

คนรอบข้�งด้วย

3. Reward เน้นยำ้�ถึงผลดีที่ได้จ�ก  

ก�รเลิกเสพ โดยเฉพ�ะที่เกี่ยว 

ข้องโดยตรงกับผู้ป่วย

4. Roadblock วิเคร�ะห์อุปสรรค 

ที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งก�รเลิกเสพ 

พร้อมช่วยคิดห�แนวท�งแก้ไข

5. Repetition ควรให้คำ�แนะนำ� 

ซำ้ �ๆ ทุกครั้ งที่ ผู ้ ป ่ วยม�พบ 

และยังคงเสพย�สูบอยู่

  I
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คำาจำากัดความ

 “ยาสูบ” หม�ยถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของใบย�สูบหรือพืชตระกูล 
นิโคเทียน�ท�บ�กุ้ม (Nicotiana tabacum) รวมไปถึงส�รสกัดหรือส�รสังเคร�ะห์จ�ก 
พืชตระกูลนี้ ไม่ว่�จะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่� หรือพ่นเข้�ไปในป�กหรือ
จมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งแบบใช้ไฟฟ้�หรือไม่ใช้ก็ต�ม5

 “โรคเสพยาสูบ” หม�ยถึง ก�รเสพ “ยาสูบ” ไม่ว่�ก�รเสพนั้นจะเป็นผลม�จ�กปัจจัย
ก�รเสพติดท�งก�ย จิตใจหรือท�งด้�นสังคมและพฤติกรรม

แนวทางการบำาบัดโรคเสพยาสูบ 

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ผู ้ เสพย�สูบทุกคนต้องเลิกเสพย�สูบทุกชนิด ทุกรูปแบบ 
  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I (บุหรี่ก้นกรอง บุหรี่มวนเอง ย�เส้น ย�ฝอย ย�สูบ 
  ชนิดเคี้ยว บุหรี่ไฟฟ้� หริอ ผลิตภัณฑ์ที่มีย�สูบเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่�จะเป็น 
  ชนิดใดก็ต�ม) เนื่องจ�กก�รเสพย�สูบจัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆ ห�ยๆ 
  และจำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัดอย�่งมีประสิทธิภ�พและต่อเนื่อง เนื่องจ�กจะทำ�ให้ 
  สุขภ�พดีขี้น ป้องกันปัญห�สุขภ�พที่จะเกิดขึ้นในอน�คตกับตนเองและคนรอบข้�ง 
 • แนะนำ�อย ่�งยิ่งให ้ผู ้ที่ เสพย�สูบทุกร�ยได ้รับคำ�แนะนำ�ที่ เหม�ะสมในก�ร 
  ลงมือเลิกเสพ โดยเฉพ�ะจ�กแพทย์ และบุคล�กรส�ธ�รณสุขหรือศูนย์บริก�ร 
  เลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ 1600 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) I เนื่องจ�ก 
  ก�รเลิกเสพย�สูบด้วยคว�มช่วยเหลือที่เหม�ะสมจ�กบุคล�กรเหล่�นี้จะทำ�ให้มี 
  โอก�สเลิกเสพได้สำ�เร็จเพิ่มขึ้น
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้มีก�รซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับก�รเสพย�สูบ ของผู ้ที่ม�รับ 
  บริก�รท�งสุขภ�พทุกร�ยในสถ�นบริก�รสุขภ�พทุกแห่ง รวมทั้งจัดให้มีบริก�ร 
  เพื่อบำ�บัดผู้ที่เสพย�สูบในสถ�นบริก�รสุขภ�พทุกแห่งหรือจัดให้มีระบบก�รส่งต่อ 
  ผู้เสพให้ได้รับก�รบำ�บัดอย่�งเหม�ะสมต่อไป (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

 • เป้�หม�ยในก�รบำ�บัดผู ้ป ่วยเหล่�นี้  คือ ก�รเลิกเสพโดยเด็ดข�ด เท่�นั้น 
  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I ไม่ยอมรับก�รลดปริม�ณก�รเสพโดยไม่เลิก (นำ้�หนักคำ� 
  แนะนำ� --)I เพร�ะก�รลดปริม�ณก�รเสพยังคงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภ�พ 
  ให้แก่ผู้สูบ และคนข้�งเคียงได้ไม่ต่�งจ�กก�รเสพปริม�ณเดิม6 แต่หนท�งที่นำ�ไปสู่ 



28

แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

  เป้�หม�ยดังกล่�วนี้อ�จทำ�ได้ทั้งก�รเลิกเสพในทันทีตั้งแต่เริ่มต้นก�รรักษ�  
  หรือโดยก�รค่อยๆ ลดปริม�ณก�รเสพลงเรื่อยๆ อย่�งต่อเนื่องจนเลิกได้ในท้�ยที่สุด  
  (“ลดเพื่อเลิก”)7,8 ทั้งนี้ ต้องมีก�รตกลงกับผู ้ป่วยเพื่อกำ�หนดวันเลิกเสพย�สูบ 
  ให้ชัดเจนเสมอ ส่วนระยะเวล�ในก�รลดเพื่อเลิกนั้นให้พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม 
  ของผู้ป่วยแต่ละร�ย 
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ว�งแผนก�รบำ�บัดร่วมกันกับผู้ป่วยแต่ละร�ยอย่�งใกล้ชิดเสมอ 
  และปรับเปลี่ยนแผนก�รเป็นระยะเพื่อให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ของทั้ง 
  ผู ้ป ่วยและผู ้รักษ� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) I I ทั้งนี้  เนื่องจ�กผู ้ป ่วยโรคเสพ 
  ย�สูบแต่ละร�ยมีคว�มแตกต่�งกันไป ดังนั้นแผนก�รบำ�บัดที่จะเป็นประโยชน์ 
  สูงสุดต่อผู ้ป่วยแต่ละร�ยอ�จไม่เหมือนกัน แนวท�งใดก็ต�มที่ผู ้ป่วยเชื่อมั่นว่� 
  น่�จะได้ผลดีสำ�หรับตน ไม่ส่งผลลบต่อก�รรักษ�และไม่กระทบต่อเป้�หม�ย 
  ของก�รบำ�บัด กล่�วคือ ก�รเลิกเสพโดยเด็ดข�ดแล้ว น่�จะเป็นแนวท�งที่มี 
  ประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รบำ�บัดผู้ป่วยร�ยนั้นๆ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

 • ยังมีหลักฐ�นไม่เพียงพอในก�รสนับสนุนหรือคัดค้�นว่� ก�รตรวจคัดกรอง 
  ผู ้เสพย�สูบด้วยก�รตรวจสมรรถภ�พปอดจะช่วยให้ผู ้เสพเลิกเสพได้ม�กขึ้น9,10  
  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)III แต่แนะนำ�ให้ตรวจสมรรถภ�พปอดห�กผู้เสพมีอ�ก�ร 
  ท�งระบบก�รห�ยใจ เช่น ไอ เหนื่อยง่�ย มีเสมหะม�ก (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)III

  เพื่อประเมินว่�ผู้เสพร�ยนั้นๆ มีก�รสูญเสียสมรรถภ�พปอดหรือเกิดโรคก�รห�ยใจ 
  อันเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รเสพย�สูบหรือไม่และม�กน้อยเพียงใด 
 • แนะนำ�ให ้ตรวจคัดกรองสมรรถภ�พปอด เพื่อค ้นห�โรคระบบก�รห�ยใจ 
  เฉพ�ะในผู้ที่มีประวัติเสพย�สูบต่อเนื่องม�กกว่� 10 ปี และมีอ�ก�รท�งระบบก�ร 
  ห�ยใจ9,11 ได ้แก่ เหนื่อยง ่�ย ไอเรื้อรัง มีเสมหะม�ก หรือมีอ�ก�รไอและ 
  เหนื่อยม�กขณะที่มีก�รติดเชื้อในก�รห�ยใจ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให ้มีก�รซักประวัติที่ เกี่ยวข ้องกับก�รเสพย�สูบของผู ้ป ่วย 
  บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดทั้งหมดของผู ้ที่มีคว�มเสี่ยงในก�รได้รับผล 
  กระทบจ�กทั้ งก�ร เสพย�สูบโดยตรง และก�รสัมผัสควันบุหรี่ มื อสอง 
  สำ�หรับประช�กรกลุ่มเสี่ยง อันประกอบด้วย สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมทั้งผู ้ป่วยที่ 
  เกิดโรคอันเป็นผลจ�กก�รเสพย�สูบแล้ว เช่น โรคกล้�มเนื้อหัวใจต�ยเฉียบพลัน  
  โรคถุงลมโป ่งพองและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ฯลฯ (นำ้�หนัก 
  คำ�แนะนำ� ++) I  ห�กพบว ่�บุคคลเหล ่�นี้ยั งคงเสพ แนะนำ�อย ่�งยิ่ ง ให ้ 
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  ผู้นั้นได้รับก�รแนะนำ�เพื่อเลิกเสพโดยเร็วที่สุด และจัดก�รให้ผู้นั้นได้รับก�รบำ�บัด 
  และติดต�มผลก�รเลิกเสพอย่�งต่อเนื่อง  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

 • แนะนำ�ให้นิเทศ (counseling) ผู ้เสพนั้นให้เลิกเสพทุกคน พร้อมนำ�สม�ชิก 
  ครอบครัวที่ยังคงเสพม�รับก�รรักษ�ต่อไป ห�กพบว่�มีผู้เสพย�สูบในครัวเรือน 
  ของผู้มีคว�มเสี่ยงสูงดังกล่�ว  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) I เพื่อป้องกันผลกระทบจ�กก�ร 
  ได้รับควันบุหรี่มือสอง 
 • ยังมีหลักฐ�นไม่เพียงพอในก�รสนับสนุนหรือคัดค้�น ก�รนิเทศเพื่อป้องกัน 
  ก�รเริ่มสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่ (primary prevention)12 เนื่องจ�กไม่มี 
  ข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุว่�ก�รให้คำ�แนะนำ�อย่�งไรจะส�ม�รถลดก�รเริ่มสูบบุหรี่ 
  ในคนกลุ่มนี้ได้ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)III

 • ยังมีหลักฐ�นไม่เพียงพอในก�รสนับสนุนหรือคัดค้�นก�รใช้ก�รบำ�บัดท�งเลือก 
  ต่�งๆ13 (เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออก สมุนไพรไทยต่�งๆ และ  
  ก�รฝังเข็ม ฯลฯ) เนื่องจ�กร�ยง�นก�รศึกษ�ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอในก�ร 
  พิสูจน์ทร�บถึงประสิทธิผล เช่น มีกำ�ลังของสถิติไม่เพียงพอ ไม่ส�ม�รถเป็น 
  ตัวแทนซึ่งแสดงถึงสภ�พของประช�กร ข�ดจุดสิ้นสุดที่สำ�คัญท�งเวชกรรมหรือมี 
  ก�รออกแบบวิจัยไม่เหม�ะสม ห�กต้องก�รใช้แนวท�งนี้ควรปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญ 
  เฉพ�ะท�ง (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)IV
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บทที่ 1
การบำาบัดโรคเสพยาสูบ สำาหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะเลิก

สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

1.1 แนวทาง 5A
 แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ม�ตรก�ร 5A ในก�รค้นห�ผู้เสพย�สูบและดำ�เนินก�รบำ�บัดให้
บุคคลเหล่�นั้นส�ม�รถเลิกเสพได้สำ�เร็จ1-3,14-17 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I ประกอบด้วย
 Ask   A1 สอบถ�มประวัติก�รเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบทุกชนิด
 Advise A2 แนะนำ�ให้ผู้เสพเลิกเสพย�สูบทุกชนิดโดยเด็ดข�ด
 Assess  A3 ประเมินคว�มรุนแรงในก�รเสพติดและคว�มตั้งใจในก�รเลิกเสพ
 Assist  A4 บำ�บัดอย่�งเหม�ะสมเพื่อให้เลิกเสพได้สำ�เร็จ
 Arrange   A5 ติดต�มผลก�รบำ�บัดของผู้เสพทุกร�ย (follow up) 
  สำ�หรับ ร�ยละเอียดของแต่ละขั้นตอนของแนวท�ง 5A นั้น แสดงไว้ในต�ร�งที่ 1
 

แผนภูมิที่ 1: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

                                        
 

A1 - Ask
ถ�มประวัติก�รสูบบุหรี่
จ�กผู้บริก�ร ทุกราย

ผู้ม�รับบริก�รใน
สถ�นพย�บ�ลทุกระดับ

ป้องกันมิให้เริ่มสูบ
(P1-Primary Prevention)

ป้องกันก�รกลับไปสูบซำ้�
(P2-Prevent Relapse)

สร้�งแรงจูงใจ
(P3-Promote Motivation)

A2 - Advise
แนะนำ�ให้เลิกบุหรี่โดยเด็ดข�ด

A3 - Assess
ประเมินคว�มรุนแรงและ
คว�มประสงค์ในก�รเลิก

A4 - Assist
ช่วยเหลือ บำ�บัดรักษ�

A5 - Arrange
ติดต�มอ�ก�ร

สูบอยู่
ไม่สูบ
เลย

เคยสูบ
แต่เลิก

ไม่อยาก
เลิก

ไม่อยาก
เลิกต้องการเลิก

ต้องการเลิก

เลิกได้

กล
ับไ

ปส
ูบซ

ำ้า
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ตารางที่ 1: คำ�อธิบ�ยขั้นตอนต่�งๆในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ ต�มแนวท�ง 5A & 3P

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A1-Ask

(สอบถ�มและ 

บนัทกึประวตักิ�ร

เสพผลิตภัณฑ์ 

ย�สูบทุกชนิด)

สอบถ�มสถ�นะของก�รเสพย�สูบ

ทุกชนิดในผู ้ที่เข้�ม�รับบริก�รที่

สถ�นบริก�รสุขภ�พทุกระดับและ

บุคคลในครอบครัว ทุกราย และ

ทุกแผนก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน18 โดยแยกเป็น กลุ่มที่ยังเสพอยู่ 

เคยเสพ และไม่เสพเ ลย (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)I ร่วมกับ

• ให้เจ้�หน้�ที่พย�บ�ล

ถ�มคำ�ถ�มขณะกำ�ลัง

ตรวจวัดสัญญ�ณชีพ 

ด้วยคำ�ถ�ม “คุณสูบ

บุหรี่หรือย�สูบชนิดอื่น 

เช่น ย�เส้นทั้งแบบสูบ

และแบบเคี้ยว  ย�นัตถุ์

หรือไม่?”

++ บั นทึ กข ้ อมู ลที่ ไ ด ้ นี้ ล ง ใน เวช

ระเบียนของผู้ป่วยทุกร�ยในทุกๆ

ครั้งที่ม�รับบริก�ร (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� ++)I 

• เพิ่มข้อมูลสถ�นะก�ร

เสพย�สูบลงในแบบ

บั น ทึ ก สั ญ ญ � ณ ชี พ 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• ใช ้ ส ติ๊ ก เ กอ ร ์ สี ห รื อ

สัญลักษณ์อื่นๆ ในก�ร

ระบุสถ�นะก�รเสพ

ย�สูบปัจจุบัน (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� +)II

• ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ช ่ ว ย เ ตื อ นค ว �มจำ � 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A2-Advise

( แนะนำ � ให้ ผู้

เ ส พ เ ลิ ก เ สพ

ย�สูบทุกชนิด

โดยเด็ดข�ด)

พูดแนะนำ�ให้ผู้เสพย�สูบต้องเลิก

เสพอย่�งเด็ดข�ด โดยเลือกใช้คำ�

พูดที่ชัดเจน (clear) หนักแน่น 

(strong) และเข้�กับสภ�วะหรือ 

ป ั ญห�ขอ งผู ้ ป ว ยแต ่ ล ะ ร �ย  

(personalized)1,2,16

 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)III

• “ผม/ดิฉันคิดว่�คุณต้อง

เลิกบุหรี่ นะครับ/ค ่ ะ 

โรคหัวใจของคุณจะ

ได้ไม่ก�าเริบแบบนี้อีก” 

(เชื่อมโยงกับสุขภ�พ)

• “ผม/ดิฉันคิดว่�คุณต้อง

เลิ กบุหรี่ นะครับ /ค ่ ะ 

การเลิกบุหรี่จะช ่วย

ให้โรคหืดของลูกคุณดี

ขึ้น” (เชื่อมโยงกับคน

ที่รัก)

• “ผม/ดิฉันคิดว่�คุณต้อง

เลิกบุหรี่ นะครับ/ค ่ ะ 

นอกจากจะประหยัด

เงินได้แล้วยังลดค่าใช้

จ่ายที่ต้องรักษาอาการ

หอบเหนื่อยของคุณ

ด ้วย” (เชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจ)

++ A3-Assess

(ประเมินคว�ม

รุนแรงในก�ร

เ ส พ ติ ด แ ล ะ

คว�มตั้งใจใน

ก�รเลิกเสพ)

ประเมินคว�มตั้ งใจในก�รเลิก

เสพโดยใช้ Transtheoretical 

(TTM) หรือ Stage of Change 

model19 (ต�ร�งที่ 2) (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)I

ใช้คำ�ถ�ม “คุณเคยคิด

อย�กจะเลิกเสพไหม?” 

(ต�ร�งที่ 2)
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ ประเมินคว�มรุนแรงในก�รเสพติด 

โดยใช้ Heaviness of Smoking  

Index (HSI )20 (ต�ร�งที่  3)  

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

ดูร�ยละเอียดของ HSI 

ในต�ร�งที่ 3

+ ประเมินกลไกที่กระตุ้นเร้�ให้เกิด

ก�รเสพย�สูบอย่�งต่อเนื่อง โดย

อ�ศัยประวัติก�รเสพ  รูปแบบก�ร

เสพ และปัจจัยต้�น  (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� +)IV

แบ่งได้เป็น 

-ก�ร เสพติ ดท�งก�ย 

(เสพติดส�รนิโคตีน) 

- เ ส พ ติ ด ท � ง จิ ต ใ จ 

ทัศนคติ คว�มเชื่อ

- เ ส พ ติ ด ท � ง สั ง ค ม 

พฤติกรรม คว�มเคยชิน

++ A4-Assist

(บำ �บั ดอย ่ � ง

เหม�ะสมเพื่อ

ให ้เลิกเสพได ้

สำ�เร็จ)

ก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ ไม่ว�่ชนิด

ใด ควรยึดหลักก�รเบื้องต้น ดังนี้ 

1.เปิดโอก�สให้ผู้ป่วยได้ร่วมว�งแผน 

ก�รเลิกเสพร่วมกันเสมอ เพื่อให้ก�ร 

บำ�บัดเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

2.แผนก�รบำ�บัดควรมีเป้�หม�ย

ก�รเลิกเสพที่ชัดเจน รวมทั้ง

กำ�หนดวันและลำ�ดับขั้นในก�ร

ลดและเลิกเสพ

3.แผนก�รบำ�บัดที่ร่วมกับผู้ป่วยจัด

ทำ�ขึ้นต้องส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้

จริงสำ�หรับทั้งฝ่�ยผู้ป่วย และผู้บำ�บัด 

โดยไม่กระทบต่อผลก�รบำ�บัด

แนวท�งก�รบำ�บัดหลักโดยทั่วไป 

มี 2 รูปแบบ1-3,14-15 ได้แก่

ดูร�ยละเอียดในหัวข้อ

ต่อไป
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

6. ก�รนิเทศ (Counseling) (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)I ส�ม�รถ
ทำ�ได้หล�ยแนวท�ง ได้แก่ 

- ก�รนิเทศแบบสังเขป (Brief 
Intervention) 

- ก�รนิเทศแบบเข้ม (Intensive 
counseling) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 
ได้แก่ แบบตัวต่อตัว (face-to-
face counseling) และแบบ
กลุ่ม (group counseling)

- ก � ร นิ เ ท ศ ท � ง โ ท ร ศั พ ท ์  
(Telephone counseling)

- ก�รนิเทศผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต 
หรือ ข้อคว�มสั้น (SMS & MMS) 
(Interactive counseling)

7. ก�รนิเทศร่วมกับก�รใช้ย�ช่วย
เลิกย�สูบ ต�มข้อบ่งชี้ (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)I

+/- ก�รบำ�บัดท�งเลือก เพิ่มเติมจ�ก

ก�รบำ �บัดหลัก  (นำ้ �หนักคำ �

แนะนำ� +/-)IV ทั้งนี้ ควรพิจ�รณ�

ปัจจัยสนับสนุนที่มีอยู ่ในพื้นที่

อยู ่แล ้วหรือใช ้ภูมิป ัญญ�ไทย

ท้องถิ่นเข้�ม�ร่วมในก�รบำ�บัด 

อย่�งไรก็ต�ม ยังคงต้องมีก�ร

ศึกษ�วิจัยเพิ่มเติมต่อไป ห�ก

ต้องก�รใช้แนวท�งนี้ ควรปรึกษ�

ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง

เช ่น ใช ้สมุนไพรอื่นๆ, 

ก�รนวดผ ่อนคล�ย, 

ก�รนวดกดจุดที่ เท ้�, 

ก�รฝ ังเข็ม เป ็นต ้น) 

กิจกรรมศึกษ�บันเทิง 

โ ด ย เ ฉ พ � ะ สำ � ห รั บ

กลุ ่มวัยรุ ่น และก�ร

ใช้ธรรมะหรือ ศ�สน

บำ � บั ด  ( นำ้ � หนั ก คำ �

แนะนำ� +/-)IV
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

+ ม�ตรก�รท�งสังคม  โดยยึดหลักก�ร

สร้�งค่�นิยมใหม่ของชุมชนที่ถูกต้อง 

(social denormalization)21 โดย

จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกต�่งๆ

ในก�รควบคุมย�สูบในชุมชน (นำ้�

หนักคำ�แนะนำ� +)II

• รณรงค์ร่วมกับองค์กร

ระดับท้องถิ่น วัด และ

โรงเรียนในก�รสร้�งค่�

นิยมใหม่ในชุมชนให้

ผู้คนในชุมชนไม่ยอมรับ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก � ร เ ส พ

ย�สูบ ไม่ว่�จะเป็นผู้คน

วัยใดก็ต�ม (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� +)II

• ก�รจัดตั้งกลุ่มจิตอ�ส�

พ�เลิกย�สูบ โดยรวมกลุ่ม

ผู ้ที่เลิกย�สูบได้สำ�เร็จ

ในชุมชน เพื่อเป็นแกน

นำ�ในก�รรณงค์เชิงรุก

ระดับชุมชน และเป็นพี่

เลี้ยงให้แก่ผู้ที่ประสงค์

จะเลิกเสพต่อไป (นำ้�

หนักคำ�แนะนำ� +)IV
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A5-Arrange 
Follow up
(ติดต�มผลก�ร 
บำ�บัดของผู้เสพ
ทุกร�ย)

• นัดติดต�มผลก�รบำ�บัดทุกร�ย 
โดยควรมีก�รติดต�มผลครั้งแรก
ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++)I

• สำ�หรับผู้ที่เลิกเสพได้ ควรทำ�ดังนี้ 
- แสดงคว�มยินดีกับผู้ป่วยและ
ชื่นชมที่เลิกเสพได้ สำ�เร็จ  

- เน้นก�รป้องกันก�รกลับม�เสพ
ใหม่และคว�มสำ�คัญของก�รไม่
คิดลองเสพอีกแม้แต่น้อย 

- ติดต�มผลของก�รเลิกเสพต่อไป 
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• ในร�ยที่ยังเลิกไม่ได้หรือกลับม�
เสพซำ้� ควรทำ�ดังนี้
-สร ้�งแรงจูงใจในก�รเลิกเสพ 
ต่อไป (5R)

- ทบทวนสถ�นก�รณ ์และห�
ส�เหตุที่ทำ�ให้กลับม�เสพซำ้� 

- กำ�หนดวันเลิกเสพอีกครั้ง  
- อ�จพิจ�รณ�ตัวช่วยอื่นๆ เช่น ย�
ช่วยเลิกเสพม�ตรฐ�นห�กยัง
ไม่เคยใช้ย�ม�ก่อนเลย แต่ห�ก 
ได้เคยใช้ย�ม�ก่อนแล้ว อ�จต้อง 
พิจ�รณ�ถึงเทคนิคของก�รใช้ย� 
เดิมว่�เหม�ะสมหรือไม่ อย่�งไร 
ห�กใช้ย�ไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไข หรือ 
ปรับเปลี่ยนย�ที่มีประสิทธิภ�พ
สูงขึ้นหรือใช้ย�ร่วมกัน 2 ชนิดขึ้นไป  

- พย�ย�มแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น
และห�หนท�งป้องกัน 

- ติดต�มผลต่อไป (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• นั ดครั้ ง แรกภ�ยใน 2 
สัปด�ห์ จ�กนั้นทุก 2-4 
สัปด�ห์จนครบ 3 เดือน
แล้วจึงนัดติดต�มทุก 1-2 
เดือน จนครบ 6 เดือน 
จ �กนั้ นติ ดต �มอย ่ � ง
ห่�งๆ จนครบ 1 ปีเต็ม 
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ตรวจ
ยืนยันผลก�รเลิกเสพ
ย�สูบด้วยก�รตรวจวัด
ก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์
ในลมห�ยใจ (exhaled 
carbon monoxide 
[CO])* ในผู้ป่วยทุกร�ย 
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I 

• แนะนำ�ให ้ตรวจยืนยัน
ผลก�ร เลิ ก เสพย�สูบ
ด้วยก�รตรวจวัดระดับ
ส�รโคตินีน (cotinine) 
ในปัสส�วะหรือนำ้�ล�ย 
อย่�งหนึ่งอย่�งใด เฉพ�ะ
ในกรณีที่ไม่อ�จตรวจวัด
ก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์
ในลมห�ยใจได้ (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� +)I

[ * เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ วั ด ก ๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ	
ราคาประมาณ	15,000	บาทต่อ
เครื่อง	มีอายุการใช้งานราว	5	ปี	
ส่วน	mouthpiece	นั้นสามารถ
จัดท�าได้เอง]
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• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

+ P1- Prevent 

new users

ป้องกันผู ้ เสพ

หน้�ใหม่

สนับสนุน ชื่นชมและให้กำ�ลังใจ 

ผู้ป่วยมิให้เริ่มลองเสพ พร้อมเน้น

ยำ้�ถึงพิษภัยของก�รเสพย�สูบทุก

ชนิดที่จะเกิดขึ้นได้ห�กทดลองสูบ 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)

• กล่�วชื่นชมว่� “ดีม�ก

ที่ไม ่สูบบุหรี่  สุขภ�พ

ของคุณจะได้แข็งแรง”

+ ม�ตรก�รท�งสังคม โดยยึดหลักก�ร 

สร้�งค่�นิยมใหม่ของชุมชนที่ถูก

ต้อง (social denormalization) 

โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เชิง

รุกต่�งๆ ในก�รควบคุมย�สูบใน

ชุมชน (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

• รณรงค์ร่วมกับองค์กร

ระดับท้องถิ่น วัด และ

โรงเรียนในก�รสร้�งค่�

นิยมใหม่ในชุมชนให้

ผู้คนในชุมชนไม่ยอมรับ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก � ร เ ส พ

ย�สูบ ไม่ว่�จะเป็นผู้คน

วัยใดก็ต�ม (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� +)II

• ก�รจัดตั้งกลุ่มจิตอ�ส�

พ�เลิกย�สูบ ดดยรวม

กลุ ่มผู ้ที่ เลิกย�สูบได ้

สำ�เร็จในชุมชน เพื่อ

เ ป ็ น แกนนำ � ใ นก � ร

รณงค ์ เชิ ง รุ ก ร ะ ดั บ

ชุมชน และเป็นพี่เลี้ยง

ให ้แก ่ผู ้ที่ประสงค์จะ

เลิกเสพต่อไป (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� +)IV
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

+ P2- Prevent 

relapse

ป ้ อ ง กั น ก � ร 

กลับไปสูบซำ้�*

*Relapse	หมาย

ถึง 	 การกลับไป

เสพยาสูบซ�้าอีก	

ซึ่ง	อาจมีปริมาณ

การเสพเท่าเดิม

หรือเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม	 ไม่ว่า

มากขึ้นหรือน้อย

ลงก็ได้

*Lapse	 หมาย

ถึง	 การเผลอไป

สูบ	1	มวน	หรือ	

1	 วัน	 หากเผลอ	

บ่อยๆ	 ต่อเนื่อง

กันก็จะกลายเป็น	

relapse

• แนะนำ�ให้เริ่มต้นป้องกันก�รกลับ

ไปเสพซำ้�ตั้งแต่เลิกเสพวันแรก1,3 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)I

• มี 3 วิธี (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

ได้แก่ 

- ก�รนิเทศ เน้นก�รสนับสนุน

ประคับประคอง จ�กครอบครัว

และชุมชน

- ม�ตรก�รท�งสังคม 

- ก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบบ�ง

ชนิด โดยปรึกษ�ผู ้เชี่ยวช�ญ

ก่อน 

• ชม เชย  ใ ห ้ กำ � ลั ง ใจ 

สร้�งคว�มภ�คภูมิใจใน

คว�มสำ�เร็จ แสดงคว�ม

ห่วงใยในอุปสรรคที่มี  

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

• สอนก�รปรับวิถีชี วิต 

เช ่ น  ออกกำ �ลั งก�ย

ส มำ่ � เ ส ม อ  ใช ้ ห ลั ก

ศ�สน� ห�ง�นอดิเรก 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

• หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น

คว�มอย�กเสพ

• จัดให้มีก�รติดต�มผล

ก�รเลิกท�งโทรศัพท ์ 

อินเตอร ์ เน็ต หรือใช ้

บริก�ร ศูนย์บริก�รเลิก

บุหรี่ท�งโทรศัพท์1600 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

• จัดให ้มีกลุ ่มจิตอ�ส�

พ � เ ลิ ก ย � สู บ  เ พื่ อ

เป็นแกนนำ�รณรงค์ใน

ชุมชนและแลกเปลี่ยน

ประสบก�รณ ์กับผู ้ที่

ยังเสพอยู ่ (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� +)IV
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ P3- Promote 

motivation

สร้�งแรงจูงใจ

ในก�รเลิกเสพ

ใช้แนวท�ง 5R1,3,22-24 (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� ++) I ซึ่งประกอบด้วย

• Relevance ชี้ให้เห็นว่�ก�รเสพ

ย�สูบเป ็นป ัญห�และมีคว�ม

สัมพันธ ์กับปัญห�ท�งสุขภ�พ

ของตัวผู ้ เสพเองอย่�งไร หรือ

เจ�ะจงในสิ่ งที่ผู ้ เสพให ้คว�ม

สำ�คัญ

• กล่�วต่อผู้ป่วยว่� “ก�ร

สูบบุหรี่ เป ็นต ้น เหตุ

ทำ�ให ้โรคหัวใจ (เบ�

หว�น, คว�มดันโลหิต

สูง ฯลฯ) ของคุณกำ�เริบ

อย่�งต่อเนื่องและทรุด

หนักลงเรื่อยๆ อย่�งนี้”

• กล่�วต่อผู้ป่วยว่� “ก�ร

เลิกบุหรี่จะช่วยให้โรค

ถุงลมโป่งพองของคุณ

กำ�เริบน้อยลงและไม่

ต ้องเข ้�โรงพย�บ�ล

บ่อยๆ อย่�งนี้”

• Risks เน้นยำ้�ถึงผลเสียจ�กก�ร

เสพย�สูบทั้ งในระยะสั้นและ

ระยะย�ว รวมทั้งผลที่จะเกิดแก่

คนรอบข้�งด้วย

อธิบ�ยผลเสียที่ได้เกิดขึ้น

แล้วหรือกำ�ลังจะเกิดกับ

ตัวผู ้ป ่วย และอ�จเกิด

กับคนรอบข้�งได ้แบบ

สั้นๆ แต่ได้ใจคว�ม โดย

ต้องพิจ�รณ�เทคนิคก�ร

พูดให ้ เหม�ะสมกับวัย

และระดับก�รศึกษ�ของ

ผู ้ป่วยด้วย (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� ++) I

• Reward เน ้นยำ้�ถึงผลดีที่ ได ้

จ�กก�รเลิกเสพ โดยเฉพ�ะที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ป่วย

ให้เน้นยำ้�ผลดีที่ใกล้ตัว 

ผู้ป่วย และเข้�ใจได้ง่�ย 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) 
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

• Roadblock วิเคร�ะห์อุปสรรค

ที่อ�จ เกิดขึ้นระหว่�งก�รเลิก

เสพ พร้อมเส�ะห�แนวท�งแก้ไข

เช ่น สอนวิธีก�รแก้ไข

อ�ก�รถอนนิโคตีนด้วย

เทคนิคต่�งๆ พฤติกรรม

บำ�บัดเพื่อแก ้ ไขคว�ม

เคยชิน ก�รรักษ�โรค 

ซึมเศร้� เป็นต้น (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)I

• Repetition ควรให้คำ�แนะนำ� 

ซำ้�ๆ ทุกครั้งที่ผู้ป่วยม�พบแพทย์

และยังคงเสพย�สูบอยู่
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ตารางที่ 2: แสดงก�รประเมินคว�มตั้งใจใจก�รเลิกเสพต�ม Trantheoretical (TTM) 

หรือ Stage of Change model

ระยะ รายละเอียด

ไม่สนใจ (Precontemplation) ไม่สนใจจะเลิกสูบบุหรี่/ย�สูบใน 6 เดือนข้�งหน้�

ลังเล (Contemplation) คิดจะเลิกสูบบุหรี่/ย�สูบ แต่ยังไม่มีแผนชัดเจน

พร้อม (Preparation) กำ�ลังว�งแผนจะเลิกสูบบุหรี่/ย�สูบ ภ�ยใน 1 เดือน

ข้�งหน้� หรือกำ�ลังเริ่มเข้�สู่กระบวนก�รเลิกบุหรี่

ลงมือ (Action) เลิกสูบบุหรี่/ย�สูบ ม�ได้ไม่เกิน 6 เดือน

คงสภ�พ (Maintenance) เลิกสูบบุหรี่/ย�สูบ ม�แล้วน�นกว่� 6 เดือน

ตารางที่ 3: แสดงแบบสอบถ�ม Heaviness of Smoking Index (HSI) ฉบับภ�ษ�ไทย

คำาถามที่ใช้ คะแนน

ท่�นสูบบุหรี่/ย�สูบ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้�น�นแค่ไหน?

  □ ภ�ยใน5 น�ทีหลังตื่น 

  □ 6 – 30 น�ทีหลังตื่น   
  □ > 30 น�ทีหลังตื่น 

3

2

1

ปกติท่�นสูบบุหรี่/ย�สูบ วันละกี่มวน?

  □ ม�กกว่� 30 มวนต่อวัน 

  □ 21-30 มวนต่อวัน   
  □ 11-20 มวนต่อวัน

3

2

1

การแปลผล:

5-6 คะแนน = ติดนิโคตีนรุนแรง

3-4 คะแนน = ติดนิโคตีนป�นกล�ง

0-2 คะแนน = ติดเล็กน้อย
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1.2 การนิเทศ (Counseling) เพื่อเลิกยาสูบ
 ก�รนิเทศเพิ่อเลิกเสพย�สูบนั้น แบ่งเป็น 4 ชนิด1-3,14-17 ได้แก่
 1. ก�รนิเทศ แบบสังเขป (Brief Intervention) 
 2. ก�รนิเทศ แบบเข้ม (Intensive counseling) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก ได้แก่ แบบตัวต่อตัว  
  (face-to-face counseling) และแบบกลุ่ม (group counseling)
 3. ก�รนิเทศท�งโทรศัพท์ (Telephone counseling)
 4. ก�รนิเทศท�งอินเตอร์เน็ต หรือ ข้อคว�มสั้น (SMS & MMS) (Interactive  
  counseling) 
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ดำ�เนินก�รนิเทศอย่�งน้อยหนึ่งอย่�งแก่ผู้ป่วยทุกร�ยที่ยังคง 
  เสพย�สูบโดยบุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข ไม่ว่�ผู ้ป่วยจะม�ด้วย 
  อ�ก�รใดก็ต�ม ทั้งนี้  เนื่องจ�กก�รนิเทศร่วมกับก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบ  
  (Medication) ต�มข้อบ่งชี้ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I ก�รนิเทศไม่ว่�จะเป็น 
  รูปแบบใด จัดได้ว่�เป็นก�รรักษ�หลักที่มีประสิทธิภ�พดีสำ�หรับผู้ที่ประสงค์จะ 
  เลิกเสพย�สูบ ดังนั้น (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

1.3 การนิเทศแบบสังเขป (Brief Intervention)
 ก�รนิเทศแก่ผู้ป่วยแม้เพียงระยะเวล�สั้นๆ (1-3 น�ที) ที่เรียกว่� brief intervention 
ก็ส�ม�รถเพิ่มโอก�สในก�รเลิกเสพย�สูบสำ�เร็จได้ เมื่อเปรียบเทียบกับก�รเลิกด้วยตนเอง
ของผู้ป่วย1-3,16, 25-28 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I ทั้งนี้คำ�พูดของก�รนิเทศชนิดนี้ต้องกระชับ 
ได้ใจคว�มสำ�คัญ ใช้คำ�พูดที่ชัดเจน หนักแน่น และเข้�กับสถ�นะส่วนตัวของผู้ป่วย เนื้อห�
ที่ใช้พูดอ�จประกอบด้วย 4 ประก�รหลักๆต�มเทคนิคที่เรียกว่�  STAR27-28  หรือ “4ล”  
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV ประกอบด้วย
 w	เลือกวัน (Set a target quit date):  กำ�หนดวันเลิกเสพ ภ�ยในไม่เกิน 2 สัปด�ห์ 
  หลังจ�กที่ตัดสินใจเลิกเสพ ผู้ป่วยอ�จเลือกที่จะเลิกเสพในทันทีเลยก็ได้ หรืออ�จ 
  ค่อยๆ ลดจนเลิก ซึ่งวิธีก�รหลังนี้ บุคล�กรจะต้องเป็นผู้กำ�หนดวันเลิกเสพที่เป็น 
  ไปได้จริงสำ�หรับผู้ป่วยนั้นๆ (แต่ไม่ควรเกิน 2-4 สัปด�ห์นับจ�กครั้งแรก) จ�กนั้น 
  กำ�หนดปริม�ณก�รเสพที่ต้องลดลงให้ชัดเจนในแต่ละเวล�และแต่ละวัน เช่น  
  ลดก�รเสพวันละ 1 มวน และห้�มเสพจนกว่�จะผ่�นมื้ออ�ห�รเช้�หรือเที่ยง 
  ในแต่ละวันไปแล้ว เป็นต้น โดยอธิบ�ยหรือเขียนเป็นแผนให้ผู้ป่วยนำ�ไปปฏิบัติ 
  ต�มอย่�งเคร่งครัด 
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 w	ลั่นว�จ� (Tell family and others): บอกคนในครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วมง�น 
  ถึงคว�มตั้งใจในก�รเลิกเสพ และขอกำ�ลังใจและก�รสนับสนุนจ�กทุกคน  
 w	พร้อมลงมือ (Anticipate challenges):  ว�งแผนรับมือปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น 
  หลังก�รเลิกเสพ รวมทั้งพร้อมรับมืออ�ก�รถอนนิโคตีน  นำ�เทคนิค 5D ได้แก่  
  delay, deep breathe, drink water, do something else, destination  
  เพื่อรับมืออ�ก�รถอนนิโคตีนที่จะเกิดขึ้น
 w	ละอุปกรณ์ (Remove all tobacco-related products): กำ�จัดบุหรี่ ย�สูบทุก 
  ทุกชนิด รวมทั้งหม�กพลู และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมหลีกเลี่ยงสถ�นที่ 
  ที่เคยใช้เสพเป็นประจำ�  

1.4 การนิเทศแบบเข้ม (Intensive Counseling)
 หลักก�รนิเทศแบบเข้มที่ดี ควรเน้น 2 ประเด็น ได้แก่
 1. ก�รฝ ึกทักษะในก�รแก ้ไขป ัญห� (practical/problem solving skill  
  counseling)1,2,15,25 ประกอบด้วย
  w	ค้นห�แรงจูงใจในก�รเลิกเสพ
  w	เน้นยำ้�ก�รเลิกเสพอย่�งแท้จริง เด็ดข�ดและรวดเร็วที่สุด
  w	ทบทวนประสบก�รณ์ก�รเลิกเสพในอดีตที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะปัจจัยกระตุ้น 
   ที่ทำ�ให้กลับไปเสพซำ้�
  w	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประจำ�วัน (เช่น อ�ห�ร ก�รออกกำ�ลังก�ย ฯ)
  w	ว�งแผนล่วงหน้�เพื่อรับมือกับอ�ก�รถอนนิโคตีนที่จะเกิดขึ้น และว�งแผน 
   ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำ�ให้เสพย�สูบต่อไปอีก
  w	หยุดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่เลิกเสพย�สูบด้วย
  w	แนะนำ�ให้ชวนคนที่เสพในบ้�นให้เลิกเสพด้วยพร้อมกัน หรืออย�่งน้อยขอร้อง 
   ให้อย่�เสพต่อหน้�
  w	จัดให้มีบุคล�กรที่คอยสนับสนุน ให้กำ�ลังใจแก่ผู้ป่วย และเสริมสร้�งแรงจูงใจ   
   (Intra-treatment support)
  w	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับก�รสนับสนุนและกำ�ลังใจจ�กภ�ยนอกสถ�นพย�บ�ล 
   ด้วย (Extra-treatment support) เช่น จ�กกลุ่มจิตอ�ส�พ�เลิกย�สูบที่จัดตั้งขึ้น 
   ในสถ�นพย�บ�ลหรือในชุมชนซึ่งมักประกอบด้วย แกนนำ�ในชุมชน และกลุ่ม 
   คนที่เลิกเสพได้แล้ว ร่วมกับญ�ติพี่น้อง หรือสม�ชิกในครอบครัว
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 2. ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral modification)1,2,14-15 ได้แก่ ก�รฝึกฝน 
  พัฒน�ตนให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อ�จสุ่มเสี่ยงต่อก�รกลับไปเสพย�สูบ 
  ซำ้�อีก สอนให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น (trigger) และรู้จักเบี่ยงเบนคว�มคิด เมื่อ 
  เกิดอ�ก�รหรือคิดอย�กเสพอีก (ดูภ�คผนวก) อ�จแนะนำ�เทคนิคที่เรียกว่� 5D  
  (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV ได้แก่ delay (เลื่อนระยะเวล�), deep breathe (สูด 
  ห�ยใจลึกๆ ตั้งสม�ธิ), drink water (ดื่มนำ้�สะอ�ดม�กๆ), do something else  
  (เปลี่ยนอิริย�บถหรือกิจกรรม), destination (ยำ้�เตือนตนเองถึงเป้�หม�ยที่ตนได้ 
  ตั้งใจเลิกเสพแล้ว) เพื่อรับมืออ�ก�รถอนนิโคตีนที่จะเกิดขึ้น 

ตารางที่ 4: แสดงแนวท�งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในก�รกระตุ้นให้ยังคงเสพย�สูบ29

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางแก้ไข

อาการถอนนิโคตีน เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย 

เวียนศีรษะ ไม่มีสมาธิ ใจสั่น 

ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบ ออกกำ�ลังก�ยสมำ่�เสมอ 

ผลไม้รสเปรี้ยว

ความเครียด จากชีวิตประจำาวัน รู้จักปล่อยว�ง ฝึกจิต ไม่จริงจังกับชีวิตจน

เกินไป ฝึกมองปัญห�ต่�งๆ ในมุมบวก

ความเครียด จากการทำางาน ทำ�หน้�ที่ของตนให้ดีที่สุด ห�กยังถูกตำ�หนิก็

รับฟังแล้วนำ�ม�ปรับปรุงแก้ไข มองสิ่งต่�งๆ

รวมทั้งคำ�ตำ�หนิในมุมบวก

คนใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อนเสพยาสูบ หลีกหนีชั่วคร�วให้ไกลจ�กกลุ ่มผู ้ที่ เสพ

ย�สูบ โดยเฉพ�ะใน 2-3 สัปด�ห์แรก รู้จัก

ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีแก่ตน 

พฤติกรรมความเคยชินและสถานที่ที่เคย

เสพเป็นประจำา เช่น ที่โต๊ะอาหาร หลัง

อาหารแต่ละมื้อ ในห้องนำ้า เป็นต้น

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจ�กเดิม สร ้�ง

พฤติกรรมใหม่ที่ไม่สุ่มเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยง

ก�รนั่งที่โต๊ะอ�ห�รน�นๆ จัดห้องทำ�ง�น

หรือห้องนอนให้ดูแปลกต�มจ�กเดิม ย้�ย

เฟอร์นิเจอร์ไปต�มมุมใหม่ๆ ติดโปสเตอร์

เตือนสติไว้ต�มพื้นที่สุ่มเสี่ยง
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ปัจจัยเสี่ยง แนวทางแก้ไข

อุปกรณ์การเสพ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค กำ�จัดอุปกรณ์ทั้งหมดในก�รเสพย�สูบโดย

ไม่ต้องเสียด�ย จำ�ไว้ว่�อุปกรณ์เหล่�นี้เป็น

เครื่องมือก�รคร่�ชีวิตตนเองทั้งสิ้น 

การเที่ยวกลางคืน เลิกพฤติกรรมนี้ อย่�งน้อยชั่วคร�ว 1-2 

เดือน ห�พฤติกรรมอื่นๆ ที่สร้�งสรรค์ม�

ทดแทน เช่น ก�รออกกำ�ลังก�ย ไปฟิตเนส 

เต้นแอโรบิค ฝึกนั่งสม�ธิ ปลูกต้นไม้ ดูหนัง 

ทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นต้น

การดื่มสุรา เลิกพฤติกรรมนี้ กล้�ปฏิเสธ รู ้จักทดแทน

ด้วยพฤติกรรมสร้�งสรรค์อื่นๆ เช่น ก�ร

ออกกำ�ลังก�ย ไปฟิตเนส เต้นแอโรบิค ฝึก

นั่งสม�ธิ ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ทำ�กิจกรรมเพื่อ

ชุมชน เป็นต้น หรืออ�จทดแทนสุร�ด้วย

เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

เช่น โคล่� โซด� 

1.5 การใช้ยาช่วยเลิกยาสูบ (Tobacco cessation medications)
 ปัจจุบันมีย�หล�ยชนิดที่มีหลักฐ�นสนับสนุนว่�มีประสิทธิศักย์เหนือกว่�ย�หลอกใน
ก�รช่วยเพิ่มอัตร�ก�รเลิกเสพย�สูบได้สำ�เร็จให้ม�กขึ้น ย�เหล่�นี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนตำ�รับย�
ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม30-31 ได้แก่ 
 1. ส�รนิโคตีนทดแทน (nicotine replacement therapy-NRT) เป็นย�ที่มีส�ร 
  นิโคตีนเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อทดแทนส�รนิโคตีนที่เคยได้รับจ�กผลิตภัณฑ์ 
  ย�สูบ ส�รนิโคตีนจ�กย�จะช่วยลดอ�ก�รถอนนิโคตีนหรือที่มักเรียกกันติดป�กว่�  
  อ�ก�รอย�กบุหรี่ให้น้อยลง พบว่�ก�รใช้ NRT อย่�งเหม�ะสม จะช่วยให้ผู้เสพมี 
  โอก�สเลิกเสพได้สำ�เร็จม�กขึ้น32-36 ในปัจจุบันประเทศไทยมี NRT อยู่ 2 รูปแบบ 
  เท่�นั้น ได้แก่ แบบแผ่นติดผิวหนัง (nicotine patch) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)I และ 
  หม�กฝรั่ง (nicotine gum) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)I ในอน�คตจะมีแบบเม็ดอม  
  (nicotine lozenges) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)I อีกด้วย
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 2. ย�กลุ ่มที่ไม่มีส่วนผสมของส�รนิโคตีน ได้แก่ bupropionSR (นำ้�หนักคำ� 
  แนะนำ� +)I, varenicline (นำ�้หนักคำ�แนะนำ� +)I และ nortriptyline (นำ�้หนัก 
  คำ�แนะนำ� ++)I ย�เหล่�นี้มีฤทธิ์ช่วยลดอ�ก�รถอนนิโคตีนได้และทำ�ให้ผู ้สูบ 
  ส�ม�รถเลิกย�สูบได้สำ�เร็จม�กขึ้น37-45

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ภ�ครัฐส่งเสริมให้ผู้ที่ประสงค์จะเลิกเสพย�สูบส�ม�รถเข้�ถึง 
  ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นได้อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I  
  เนื่องจ�กย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นทุกชนิดที่มีอยู ่ในประเทศไทยในปัจจุบัน  
  ได ้แก ่ หม�กฝรั่งนิโคตีน32-35, แผ ่นติดนิโคตีน34,36, bupropionSR37-38,  
  varenicline39-44 และ nortriptyline45 มีประสิทธิภ�พสูงกว่�ย�หลอกและช่วย 
  ให้ผู้เสพย�สูบส�ม�รถเลิกเสพได้ม�กขึ้นกว่�ก�รนิเทศเพียงอย่�งเดียว อีกทั้ง  
  มีหลักฐ�นชัดเจนว่�ก�รใช้ย�ม�ตรฐ�นเหล่�นี้ในบริก�รเลิกย�สูบนั้นมีคว�มคุ้มค่� 
  ต่อก�รลงทุนโดยภ�ครัฐ48-50 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II 
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นเฉพ�ะในผู้เสพที่มีคว�มประสงค์ 
  จะเลิกเสพย�สูบอย่�งแท้จริง ร่วมกับ ข้อหนึ่งข้อใด (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV  
  ดังต่อไปนี้
  1. ได้รับก�รวินิจฉัยด้วยโรคเรื้อรังอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง  
   หลอดเลือดหัวใจ ถุงลมโป่งพอง หืด มะเร็ง เบ�หว�น คว�มดันโลหิตสูง เอดส์  
   โรคติดย�เสพติด โรคจิตประส�ท
  2. เสพติดนิโคตีนตั้งแต่ระดับป�นกล�งขึ้นไป กล่�วคือ มีคะแนน HSI อย่�งน้อย 3  
   หรือม�กกว่�
  3. เคยล้มเหลวในก�รเลิกเสพม�ก่อนภ�ยในช่วง 1 ปีที่ผ่�นม�
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ติดต�มอ�ก�รผู ้ป่วยที่ได้รับย�ช่วยเลิกย�สูบทุกร�ยอย่�ง 
  ใกล้ชิด พร้อมทั้งอธิบ�ยถึงผลข้�งเคียงที่เป็นไปได้ของย�แต่ละชนิดที่เลือกใช้ให้ 
  แก่ผู้ป่วยได้รับทร�บก่อนเริ่มใช้ย� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้บำ�บัดผู้ป่วยทุกร�ยที่ได้รับย�ช่วยเลิกย�สูบด้วยก�รนิเทศใน 
  รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหม�ะสมร่วมด้วยเสมอ ไม่ว ่�จะเป็นแบบสังเขป  
  แบบเข ้ม หรือท�งโทรศัพท์ก็ต�ม (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) I  เพื่อให ้เกิด 
  ประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รบำ�บัด1-3,25 ไม่แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบโดย 
  ปร�ศจ�กก�รนิเทศแก่ผู้ป่วยเลย1-3,25,30-31 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� --)I

 • ในก�รเลือกใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นว่�จะใช้ชนิดใดเป็นย�แรกนั้น แนะนำ� 
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  ให้พิจ�รณ�ถึงประสิทธิผล ข้อดี ข้อเสีย ผลข้�งเคียงของย� คว�มประสงค์ของ 
  ผู ้ป่วย รวมทั้งประสบก�รณ์ในคว�มพย�ย�มเลิกเสพครั้งก่อนๆ (นำ้�หนักคำ� 
  แนะนำ� ++)IV โดยให้พิจ�รณ�เป็นร�ยๆ ไป1-3,25 นอกจ�กนี้ ในร�ยที่จำ�เป็นและ 
  ใช้ย�เพียงชนิดเดียวไม่ได้ผลนั้น แนะนำ�ให้ใช้ย�อย่�งน้อย 2 ชนิดร่วมกัน (นำ้�หนัก 
  คำ�แนะนำ� ++)IV เพื่อช่วยเพิ่มโอก�สในก�รเลิกเสพให้สำ�เร็จได้ม�กขึ้น1-2,30,46 
 • แนะนำ�ให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นอย่�งต่อเนื่องเป็นเวล�ติดต่อกันอย�่งน้อย  
  3 เดือน1-3,14,25,30-32 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II มีข้อมูลบ�งแห่งระบุว่�ก�รใช้ย�อย่�ง 
  ต่อเนื่องเกินจ�กระยะเวล�ดังกล่�ว เช่น 6 เดือนสำ�หรับย� varenicline อ�จช่วย 
  ลดโอก�สก�รกลับม�เสพซำ้�ได้ด้วย41 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)II นอกจ�กนี้  
  ไม่แนะนำ�ให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นสั้นกว่� 3 เดือน1,25,30-31,34 (นำ้�หนัก 
  คำ�แนะนำ� -)II เพร�ะอ�จทำ�ให้โอก�สก�รกลับม�เสพซำ้�สูงขึ้นได้ 
 • ไม่แนะนำ�อย่�งยิ่งในก�รใช้ย�อื่นใดที่อ�จก่อให้เกิดผลข้�งเคียงอย่�งรุนแรง 
  แก่ผู้ป่วยได้ โดยเฉพ�ะย� กลุ่ม benzodiazepine และย�ต้�นโรคซึมเศร้�ชนิด 
  อื่นๆ ในก�รบำ�บัด1-3,14,25 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� --)II

ขนาดและวิธีใช้ยาช่วยเลิกยาสูบมาตรฐานแต่ละชนิด1-3,15,25,31,34-35,39-40

นิโคตีนทดแทน ชนิดแผ่นติดผิวหนัง  (Nicotine Patch)
 ขนาดยา - ผู้ที่เสพน้อยกว่� 20 มวนต่อวัน ใช้ขน�ด 14 มิลลิกรัม ติด 24 ชั่วโมง 
     ต่อแผ่น เป็นเวล� 6-8 สัปด�ห์ และลดขน�ดย�ลงเป็นขน�ด 7 มก.  
     เป็นเวล� 3-4 สัปด�ห์
    - ผู้ที่เสพตั้งแต่ 20 มวนต่อวันขึ้นไป ใช้ขน�ด 21 มก. ติด 24 ชั่วโมง 
     ต่อแผ่น เป็นเวล� 3-4 สัปด�ห์และลดขน�ดย�ลงเป็นขน�ด 14 มก.  
     เป็นเวล� 3-4 สัปด�ห์ จ�กนั้นลดลงเป็น 7 มก.อีก 3-4 สัปด�ห์
 วิธีใช้  ควรติดแผ่นย�บริเวณที่ไม่มีขน ไม่มัน ไม่มีบ�ดแผลอักเสบ โดยอ�จ 
    ติดบริเวณคอ สะโพกหรือต้นแขนด้�นนอก ควรติดแผ่นย�ทุกวันใน 
    เวล�เดียวกัน ติดไว้ 24 ชั่วโมง ยกเว้นมีปัญห�นอนไม่หลับหรือฝันร้�ย 
    ให้ดึงออกขณะนอนหลับ ในบ�งร�ยที่มีประวัติเสพติดรุนแรงหรือมี 
    อ�ก�รถอนนิโคตีนม�กอ�จพิจ�รณ�ติดแผ่นย� 2 แผ่นพร้อมกันใน 
    ตำ�แหน่งที่แตกต่�งกันได้
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 อาการไม่พึงประสงค์  ระค�ยเคืองผิวหนัง นอนไม่หลับ
 วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ ถ้�นอนไม่หลับให้ดึงย�ออกก่อนนอน ถ้�ระค�ยเคือง 
       ผิวหนังให้เปลี่ยนที่ติดหรือท�ย�ที่มีส่วนผสมของ 
       สเตียรอยด์
 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
 1. ห้�มใช้ในผู ้ป่วยที่แพ้นิโคตีน, ผู ้ป่วยที่แพ้แผ่นติดผิวหนัง, life-threatening  
  arrhythmia, recent myocardial infarction ภ�ยในเวล� 2 สัปด�ห์
 2. ระวังก�รใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วย hyperthyroidism,  
  ผู้ป่วย DM type 1
 Pregnancy risk category: D
 ข้อดี  ใช้สะดวก ง่�ย วันละ 1 ครั้ง ขน�ดย�คงที่ได้อย่�งต่อเนื่องตลอดวัน  
    ช่วยให้ลดอ�ก�รถอนนิโคตีนได้ดี มีผลข้�งเคียงไม่ม�กนัก 
 ข้อเสีย ปรับย�ไม่ได้ ระดับนิโคตีนที่ได้ในกระแสเลือดขึ้นช้�และตำ่�

หมากฝรั่งนิโคตีน (Nicotine Gum)
 ขนาดยา ใช้เคี้ยว 1-2 ชิ้นเมื่อมีอ�ก�รถอนนิโคตีน (ทุก 1-2 ชั่วโมง) หรือใช้ 
    หลักง่�ยๆ ว่� 1 ชิ้นของหม�กฝรั่งขน�ด 4 มก.แทนบุหรี่/ย�สูบ 1 มวน
    ผู้ที่เสพวันละ 10-24 มวน ใช้ขน�ด 2 มก. ไม่เกินวันละ 30 ชิ้น
    ผู้ที่เสพวันละ 25 มวนขึ้นไป ใช้ขน�ด 4 มก. ไม่เกินวันละ 15 ชิ้น
 วิธีใช้  ต้องงดรับประท�นอ�ห�รหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด (เช่น ก�แฟ  
    นำ้�ส้ม นำ้�อัดลม อ�ห�รรสเปรี้ยว) อย่�งน้อย 15 น�ทีก่อนใช้ย�  
    เนื่องจ�กจะลดก�รดูดซึมย� ก�รเคี้ยวย�ให้เคี้ยวช้�ๆ จนได้รสเผ็ดซ่�  
    แล้วอมหม�กฝรั่งไว้ที่กระพุ้งแก้มและเหงือกจนกระทั่งรสซ�่ห�ยไปจึง 
    นำ�ม�เคี้ยวใหม่ สลับกันไปเช่นนี้ (chew & park technique) โดยใช้ 
    เวล�ประม�ณ 20-60 น�ทีต่อเม็ด
 อาการไม่พึงประสงค์  อ�จมีอ�ก�ร ปวดกร�ม สะอึก ท้องอืด ปวดท้อง  
       แผลในป�ก
 วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ เคี้ยวย�ให้ถูกต้อง ไม่เคี้ยวเร็วจนเกินไป หลีกเลี่ยง 
       ก�รกลืนนำ้�ล�ยระหว่�งเคี้ยวย�
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 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
 1. ห้�มใช้ในผู้ป่วยแพ้นิโคตีน, ผู้ป่วยที่มีปัญห�ท�งทันตกรรม, life-threatening  
  arrhythmia, recent myocardial infarction ภ�ยในเวล� 2 สัปด�ห์, ผู้ป่วยที่มี 
  ปัญห� peptic ulcer
 2. ระวังก�รใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วย hyperthyroidism,  
  ผู้ป่วย DM 
 Pregnancy risk category C
 ข้อดี  ใช้สะดวก ปรับขน�ดย�ได้เอง ใช้ระงับอ�ก�รถอนนิโคตีนได้ค่อนข้�ง 
    ดีกว่�แผ่นติดนิโคตีน เนื่องจ�กได้ระดับนิโคตีนที่สูงขึ้นเร็วกว่�หลังใช้
 ข้อเสีย ต้องเคี้ยวให้ถูกวิธี มีระยะเวล�ในก�รออกฤทธิ์สั้น ทำ�ให้ต้องใช้ย�บ่อย  
    ผู้ป่วยที่มีปัญห�ท�งทันตกรรมอ�จไม่ส�ม�รถใช้ได้

Bupropion HCL Sustained Release 
 ขนาดยา 150 มก.รับประท�นวันละ 1 ครั้งเป็นเวล� 3 วัน หลังจ�กนั้นเพิ่มเป็น  
    150 มก. วันละ 2 เวล� เช้�-เย็น ห่�งกันอย่�งน้อย 8 ชั่วโมง โดยให้ 
    ผู้สูบเริ่มรับประท�นย� 1-2 สัปด�ห์ก่อนลงมือเลิกเสพย�สูบ ห้�ม 
    รับประท�นเกินวันละ 300 มก.
 วิธีใช้  กลืนย�ทั้งเม็ด ห้�มหักหรือเคี้ยว
 อาการไม่พึงประสงค์  นอนไม่หลับ ป�กแห้ง ปวดศีรษะ มือสั่น ชัก (1:1,000)
 วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์  ถ้�นอนไม่หลับให้พย�ย�มรับประท�นมื้อตอนเย็น 
       ในเวล�บ่�ยแทน หรืออ�จลองใช้ย�ขน�ดลดลงเป็น 
       วันละ 150 มก. แทน 
 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
 1. ห้�มใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคลมชัก (seizure disorders), bulimia, anorexia nervosa
 2. ห้�มใช้ร่วมกับย�กลุ่ม MAOIs
 3. ระวังก�รใช้ในผู้ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รชัก
 Pregnancy risk category C
 ข้อดี  ใช้รับประท�น ไม่มีส่วนผสมของนิโคตีน ใช้ร่วมกับ NRT ได้ จ�กผลก�ร 
    ศึกษ�พบว่�ก�รใช้ย� bupropion จะส�ม�รถเพิ่มโอก�สคว�มสำ�เร็จ 
    ในก�รเลิกเสพย�สูบในระยะย�วได้ม�กกว่�ก�รใช้ NRT เพียงอย่�งเดียว
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 ข้อเสีย  มีผลข้�งเคียงบ้�ง เช่น ป�กแห้ง นอนไม่หลับ

Varenicline 
 เป็นย�รับประท�นที่ออกฤทธิ์เป็น partial agonist และ partial antagonist ของ 
alpha4-beta2 nicotinic receptors ทำ�ให้ส�ม�รถลดทั้งอ�ก�รอย�กบุหรี่/ย�สูบ และ
ป้องกัน positive reinforcement จ�กก�รเสพย�สูบลงได้พร้อมๆ กัน
 ขนาดยา 0.5 มก. รับประท�น วันละ 1 ครั้งเป็นเวล� 3 วัน หลังจ�กนั้นเพิ่ม 
    เป็น 0.5 มก. เช้�-เย็น จนครบ 7 วัน และเพิ่มเป็น 1.0 มก. เช้�-เย็น  
    โดยให้ผู้สูบเริ่มรับประท�นย� 1-2 สัปด�ห์ก่อนลงมือเลิกเสพย�สูบ
 วิธีใช้  กลืนย�ทั้งเม็ดพร้อมอ�ห�ร และไม่ควรรับประท�นย�ตอนก่อนนอน
 อาการไม่พึงประสงค์  คลื่นไส้อ�เจียน นอนไม่หลับ ฝันแปลกๆ (vivid dream)
 วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค ์ รับประท�นย�พร้อมอ�ห�รจะลดอ�ก�รคลื่นไส้ 
       อ�เจียนลงได ้  อ�ก�รคลื่นไส ้มักจะดีขึ้นหลัง 
       รับประท�นย�ไปได้ร�ว 1-2 สัปด�ห์
 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
 1. ห้�มใช้ในผู ้ป่วยที่มีโรคไตว�ยระยะสุดท้�ย (end-stage renal disease),  
  อ�ยุตำ่�กว่� 18 ปี, สตรีตั้งครรภ์
 2. ใช้อย่�งระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติโรคลมชักหรือโรคท�งจิตเวชต่�งๆ
 Pregnancy risk category C
 ข้อดี  ใช้วิธีรับประท�น เป็นย�ที่มีก�รศึกษ�ว่�มีประสิทธิภ�พในก�รช่วยให้ 
    ผู ้ป่วยเลิกเสพย�สูบได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับย�ช่วยเลิกย�สูบ 
    ชนิดอื่น ๆ
 ข้อเสีย มีผลข้�งเคียง เช่น คลื่นไส้ อ�เจียน แต่ไม่รุนแรง 

Nortriptyline
 ขนาดยา 50-75 มก. รับประท�นวันละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจ�กขน�ดย�ประม�ณ  
    10-25 มก./วัน และเพิ่มขึ้นช้�ๆทุก 3-5 วัน ถ้�ไม่มีผลข้�งเคียง
 วิธีใช้  รับประท�นย�วันละ 1 ครั้งหลังอ�ห�รเย็นหรือก่อนนอน โดยให้เริ่มย� 
    อย่�งน้อย 10-28 วันก่อนกำ�หนดวันเลิกย�สูบ
 อาการไม่พึงประสงค์ ง่วงนอน ป�กแห้ง ใจสั่น  หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัสส�วะไม่ออก
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 วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ พิจ�รณ�ใช้ย�ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้�มเท่�นั้น และเลือก 
       ใช้ขน�ดย�ที่เหม�ะสม โดยปรับเพิ่มหรือลดขน�ด 
       ย�อย่�งช้�ๆ พร้อมติดต�มอ�ก�รอย่�งใกล้ชิด
 Pregnancy risk category D
 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
 1. ห้�มใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญห� cardiac arrhythmia  โรคหัวใจและหลอดเลือด  
  โรคท�งสมองและระบบประส�ท
 2. ห้�มใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ย�กลุ่ม MAOI ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ก่อนหน้�
 3. ก�รหยุดย�ต้องค่อยๆ ลดขน�ดย�ลงในเวล� 2-4 สัปด�ห์ ห้�มหยุดย�ทันที
 ข้อดี  ร�ค�ถูก เป็นย�ช่วยเลิกย�สูบเพียงชนิดเดียวที่อยู ่ในบัญชีย�หลัก 
    แห่งช�ติในปัจจุบัน
 ข้อเสีย มีผลข้�งเคียงม�ก เช่น ป�กแห้ง ง่วงนอน และต้องระวังในผู้ป่วยที่มี 
    โรคหัวใจและหลอดเลือด

ชาหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea Less)
 ขนาดยา ช�หญ้�ดอกข�วครั้งละ 1 ซอง (นำ้�หนัก 3 กรัม ต่อซอง) วันละ 3 ครั้ง
 วิธีใช้  รับประท�นช�หญ้�ดอกข�วครั้งละ 1 ซอง (นำ้�หนัก 3 กรัมต่อซอง)  
    ผสมกับนำ้� 150 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 3 ครั้ง โดยเริ่มรับประท�นช� 
    อย่�งน้อย 7 วันก่อนกำ�หนดวันเลิกเสพ และรับประท�นต่ออีก 7 วัน  
    (รวมทั้งสิ้น 14 วัน)
 อาการไม่พึงประสงค์  คลื่นไส้ ช�ลิ้น รับประท�นอ�ห�รไม่อร่อย 
 Pregnancy risk category ไม่ทร�บ
 ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ไม่ทร�บ
 ข้อดี  ร�ค�ถูก เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมช�ติ
 ข้อเสีย ยังไม่ทร�บร�ยละเอียดเกี่ยวกับอ�ก�รไม่พึงประสงค์ที่อ�จเกิดขึ้น 
    ในระยะย�ว และยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภ�พในก�รรักษ�โรคเสพย�สูบ 
    ในระยะย�ว ต้องทำ�ก�รศึกษ�วิจัยเพิ่มเติมต่อไป
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ตารางที่ 5: เปรียบเทียบวิธีใช้และข้อดีข้อเสียของย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นแต่ละชนิด1-3,14,25,31

นำ้า
หนัก
คำา

แนะนำา

ยาช่วย
เลิกยาสูบ

ขนาดยา ระยะ 
เวลา 

(สัปดาห์)

Estimated  
Odds 
Ratio 

(95%CI)

ข้อดี ข้อเสีย ข้อควร
ระวัง

+ แผ่นติด
นิโคตีน 
ชนิด 
(Nicotine 
patch)

>10 มวน/วัน: 
21mg/24hr x 6-8 wk 
ติดวันละ 1 ครั้ง ตอนเช้�
หรือเย็นก็ได้; จ�กนั้นลดเป็น 
14mg/24hr & 7mg/24hr 
ทุกๆ 2-4 wk
≤10มวน/วัน: 
14mg/24hr x 6wk; แล้วลด
เป็น 7mg/24 hr x 2-4 wk

6-16 1.9
(1.7-2.2)

ออกฤทธิ์
ย�วและ
ระดับย�
คงที่

onset ช้�
ไม่เหม�ะ
กับ break-
through 
craving;  
เกิดผิวหนัง
อักเสบ 
(50%)

หลีกเลี่ยง
ในสตรี
ตั้งครรภ์ 
(Pregnancy 
category D) 
หรือให้นม
บุตร;
ระวังก�รใช ้
ในผู้ป่วย
เบ�หว�น

+ หม�กฝรั่ง
นิโคตีน

≥25 มวน/วัน: 
ใช้ 4 mg โดย week 0-6 ให้  
1 ชิ้น ทุก 1-2 hr จ�กนั้นค่อยๆ
ลดลงโดยเพิ่มระยะห่�งของก�ร
เคี้ยวออกไป หรืออ�จพิจ�รณ�
จ�กจำ�นวนบุหรี่/ย�สูบ ที่สูบต่อ
วัน โดย หม�กฝรั่ง (4mg) 1 เม็ด
แทนบุหรี่/ย�สูบ 1 มวน; 
< 25 มวน/วัน: 
ใช ้  2 mg ด ้วย schedule 
เดียวกัน

6-14 1.5
(1.2-1.7)

ใช้ง่�ย ลด
อ�ก�รถอน
นิโคตีน
แบบ 
break-
through 
craving 
ได้ดี; 
ชะลอ 
weight 
gain ได้ 

ต้องเคี้ยว
ให้ถูกวิธี 
(Chew 
and Park 
technique) 
เพื่อลดผล
ข้�งเคียง

ผู้ที่มี Tem-
poroman-
dibular 
joint (TMJ) 
disease 
หรือใช้ฟัน
ปลอม; ใน
สตรีตั้งครรภ์ 
(Pregnancy 
category 
C); ระวังก�ร
ใช้ในผู้ป่วย
เบ�หว�น
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นำ้า
หนัก
คำา

แนะนำา

ยาช่วย
เลิกยาสูบ

ขนาดยา ระยะ 
เวลา 

(สัปดาห์)

Estimated  
Odds 
Ratio 

(95%CI)

ข้อดี ข้อเสีย ข้อควร
ระวัง

+ Bupropion-
SR

เริ่มย�อย่�งน้อย 1-2 สัปด�ห์
ก ่อนหยุดเสพย�สูบ โดยให ้
ขน�ด150 mg po QD x 3 วัน 
แล้วเพิ่มเป็น 150 mg BID

12-24 2.0 
(1.8-2.2)

ใช้ในผู้ป่วย 
cardio-
vascular 
disease 
ได้; ชะลอ 
weight 
gain ได้; 
ใช้ได้ดีใน
ผู้ป่วยที่มี 
depres-
sion ด้วย

Seizure 
(1:1,000); 
eating 
disorders; 
นอนไม่หลับ 
(35-40%)

ผู้ป่วยโรค
ลมชัก; 
ผู้ป่วยใช้
หรือเคย
ใช้ย�กลุ่ม 
MAOI; สตรี
ตั้งครรภ์ 
(Pregnancy 
category C)

+ Varen i -
cline

เริ่มย�อย่�งน้อย 1-2 สัปด�ห์
ก่อนหยุดเสพย�สูบ โดยให้
ขน�ด 0.5 mg po QD x 3 วัน 
จ�กนั้น 0.5 mg BID ในวันที่ 
4-7 และ 1mg BID ต่อจ�กนั้น
จนครบ 12 สัปด�ห์

12-24 3.1
(2.5-3.8)

ได้ผลสูงสุด;
ลด 
positive 
reinforce-
ment 
ได้; .ใช้ใน
ผู้ป่วย 
cardio-
vascular 
disease 
ที่อ�ก�ร
คงที่ได้

Nausea 
(30%); 
abnormal 
dreams 
(5%) 

สตรีตั้งครรภ ์
(Pregnancy 
category 
C); ผู้ป่วย 
end-stage 
renal 
disease; ผู้
ป่วยโรคลม
ชักหรือมี 
psychiatric 
disorders 
ต้องติดต�ม
อย่�งใกล้ชิด
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นำ้า
หนัก
คำา

แนะนำา

ยาช่วย
เลิกยาสูบ

ขนาดยา ระยะ 
เวลา 

(สัปดาห์)

Estimated  
Odds 
Ratio 

(95%CI)

ข้อดี ข้อเสีย ข้อควร
ระวัง

++ Nortrip-
tyline

เริ่มย�อย่�งน้อย 10-28 วัน
ก่อนหยุดบุหรี่ โดยให้ขน�ด 
10-25 mg po QD แล้วเพิ่ม
ขน�ดขึ้นเรื่อยๆทุก 3-5 วัน
จนถึง 75 mg QD

12 1.8
(1.3-2.6)

ประสิทธิ
ภ�พดี; 
ร�ค�ถูก
ม�ก; 
มีใช้กว้�ง
ขว�ง

ป�กแห้ง 
คอแห้ง 
ง่วงนอน 
ปัสส�วะ
คั่ง

สตรีตั้งครรภ ์
(Pregnancy 
category 
D); หลีก
เลี่ยงในผู้
ป่วยโรค
หัวใจทุก
ประเภท
และผู้ที่เคย
ใช้ย�กลุ่ม
MAOI 
ภ�ยใน 2 
สัปด�ห์

++ ช � ห ญ ้ �
ดอกข�ว 
(Vernonia 
cinerea 
Less)

ชงนำ้�ร้อนดื่ม ครั้งละ 1 ซอง 
(นำ้ �หนัก 3 กรัม ต ่อซอง)  
วันละ 3 ครั้ง

6-12 ไม่ทร�บ ร�ค�ถูก
เป็น
ผลิตภัณฑ์
ธรรมช�ติ

ยังไม่มี
ข้อมูล 
ประสิทธิ-
ภ�พในก�ร
บำ�บัดใน
ระยะย�ว

ยังไม่ทร�บ
ร�ยละเอยีด
เกี่ยวกับ
อ�ก�รไม่
พึงประสงค์
ในระยะย�ว
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ตารางที่ 6: แสดงประสิทธิภ�พของย�ช่วยเลิกย�สูบชนิดต่�งๆ เปรียบเทียบกัน1-3,25

ยาช่วยเลิกบุหรี่ Odds Ratio†
(95%CI)

Odds Ratio‡
(95%CI)

Monotherapy

แผ่นติดนิโคตีน ขน�ดสูง (>25 มิลลิกรัม) 2.3 (1.7-3.0) 1.2 (0.9-1.6)

หม�กฝรั่งนิโคตีน (ไม่เกิน 3 เดือน) 1.5 (1.2-1.7) 0.8 (0.6-1.0)

หม�กฝรั่งนิโคตีน (3-6 เดือน) 2.2 (1.5-3.2) 1.2 (0.8-1.7)

Bupropion SR 2.0 (1.8.2.2) 1.0 (0.9-1.2)

Varenicline 3.1 (2.5-3.8) 1.6 (1.3-2.0)

Nortriptyline 1.8 (1.3-2.6) 0.9 (0.6-1.4)

Combination Therapy

แผ่นติดนิโคตีน + หม�กฝรั่งนิโคตีน 
(เคี้ยวเฉพ�ะเวล�อย�กบุหรี่)

3.6 (2.5-5.2) 1.9 (1.3-2.7)

แผ่นติดนิโคตีน + Bupropion SR 2.5 (1.9-3.4) 1.3 (1.2-1.8)

แผ่นติดนิโคตีน + Nortriptyline 2.3 (1.3-4.2) 0.9 (0.6-1.4)

แผ่นติดนิโคตีน + ย�ต้�นซึมเศร้�กลุ่ม second 
generation (paroxetine, venlafaxine) 

2.0 (1.2-3.4) 1.0 (0.6-1.7)

†เมื่อเปรียบเทียบกับ	placebo	

‡เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นติดนิโคตีนเพียงอย่างเดียว

1.6 แนวทางเพิ่มเติมสำาหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและประสงค์จะเลิกเสพ
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้บำ�บัดโรคเสพย�สูบควบคู่กันไปกับก�รรักษ�โรคเรื้อรังต่�งๆ 
  ที่ผู้ป่วยมีอยู่ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ตรวจวินิจฉัยและติดต�มผลก�รบำ�บัดผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังต่�งๆ 
  และประสงค์จะเลิกเสพเหล่�นี้ทุกร�ยที่สถ�นบริก�รระดับโรงพย�บ�ลชุมชน 
  ขึ้นไปอย่�งต่อเนื่อง (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV ห�กยังไม่ส�ม�รถเลิกเสพได้ แม้ได้ 
  รับก�รบำ�บัดอย่�งเหม�ะสมแล้วภ�ยใน 3 เดือนหลังเริ่มก�รบำ�บัด แนะนำ�ให้ 
  ส่งตัวไปรับก�รรักษ�ต่อยังโรงพย�บ�ลระดับที่สูงกว่� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV 
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 • แนะนำ�ให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบม�ตรฐ�นในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่�นี้ทุกร�ยที่ไม่มี 
  ข้อห้�มสำ�หรับก�รใช้ย� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

1.7 การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการบำาบัด
 • ห�กสถ�นพย�บ�ลใดยังข�ดคว�มพร้อมในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ แนะนำ�อย่�ง 
  ยิ่งให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถ�นพย�บ�ลที่มีขีดคว�มส�ม�รถสูงกว่�โดยเร็วที่สุดเพื่อ 
  รับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV 
 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบอย่�งเหม�ะสมแล้ว  
  แต่ยังเลิกเสพย�สูบไม่ได้ ภ�ยใน 3 เดือน หลังเริ่มก�รบำ�บัด ไปยังสถ�นพย�บ�ล 
  ที่มีขีดคว�มส�ม�รถสูงกว่� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV
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บทที่ 2
การบำาบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์จะเลิก

สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

2.1 การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)
 เมื่อพบผู้ป่วยที่ยังไม่ประสงค์จะเลิกเสพย�สูบ แนะนำ�ให้ทำ�ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อสร้�ง
แรงจูงใจ ชักจูงให้ผู้ป่วยเปลี่ยนใจหันม�อย�กเลิกเสพด้วยแนวท�ง 5R1-6 อันประกอบด้วย 
ก�รพูดคุยใน 5 ประเด็น ได้แก่ relevance, risks, rewards, roadblock, repetition 
(ต�ร�งที่ 1) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I  

2.2 แนวทางเพิ่มเติมสำาหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังแต่ไม่ประสงค์จะเลิกเสพ

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ผู ้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังกลุ่มนี้ทุกร�ยได้รับก�รสอบถ�ม พร้อม 

  บันทึกสถ�นะก�รเสพย�สูบลงในแฟ้มประวัติทุกๆครั้งที่เข้�รับบริก�ร (นำ้�หนักคำ� 

  แนะนำ� ++) IV และแนะนำ�อย่�งยิ่งให้ทำ�ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อสร้�งแรงจูงใจ  

  โดยบุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในบริก�รเลิกย�สูบในโรงพย�บ�ลนั้นๆ ทุกครั้ง 

  จนกระทั่งผู้ป่วยเปลี่ยนใจอย�กเลิกเสพ5-7 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

 • แนะนำ�ให้ส่งตัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปรับก�รรักษ�ต่อยังโรงพย�บ�ลระดับที่สูงขึ้นใน 

  กรณีที่ผู ้ป่วยยังไม่ตอบสนองต่อก�รสัมภ�ษณ์เพื่อสร้�งแรงจูงใจ (นำ้�หนักคำ� 

  แนะนำ� +)IV หรือได้เปลี่ยนใจอย�กเลิกเสพแล้ว แต่ยังไม่ส�ม�รถเลิกได้สำ�เร็จหลังจ�ก

  ได้รับก�รบำ�บัดอย่�งเหม�ะสมแล้วอย่�งน้อย 1 เดือน (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ตรวจวินิจฉัยและติดต�มผลก�รบำ�บัดผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังกลุ่มนี้ 

  ทุกร�ยที่สถ�นบริก�รระดับโรงพย�บ�ลชุมชนขึ้นไป (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV  

  ห�กยังไม่ส�ม�รถเลิกเสพได้ แม้ได้รับก�รบำ�บัดอย่�งเหม�ะสมแล้วภ�ยใน 3 เดือน 

  หลังเริ่มก�รบำ�บัด แนะนำ�ให้ส่งตัวไปรับก�รรักษ�ต่อยังโรงพย�บ�ลระดับที่ 

  สูงกว่� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV 

 • ยังมีหลักฐ�นไม่เพียงพอในก�รใช้เครื่องวัดก�๊ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ (exhaled CO) 

  เพื่อสร้�งแรงจูงใจในผู ้ป่วยที่ยังไม่ประสงค์จะเลิกเสพให้เปลี่ยนใจม�อย�ก 

  เลิกเสพ1-2,8-9 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +/-)III ควรรอผลก�รศึกษ�เพิ่มเติมก่อน 
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 • ไม่แนะนำ�ให้ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบเพื่อสร้�งแรงจูงใจให้แก่ผู ้ป่วยกลุ ่มนี้ที่ยังไม่ 

  ประสงค์จะเลิกเสพให้เปลี่ยนใจม�เลิกเสพ1-2,4,11-13 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� -)I I  

  เนื่องจ�กมีข้อมูลจำ�กัดและได้ผลไม่แน่นอน 

เอกสารอ้างอิง

 1. U.S. deparment of health and human service. Clinical Practice Guideline: Treating  
  tobacco use & dependence: 2008 update. Public Health Service, May 2008: 73-142.
 2. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, Dorfman SF, Goldstein MG, Gritz ER, et al. Smoking  
  cessation: Clinical practice guideline no. 18. Rockville, MD: US Dept of Health and  
  Human Services, Public Health Service 2000.
 3. เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดรักษ�โรค 
  ติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สำ�หรับแพทย์และบุคล�กรวิช�ชีพสุขภ�พ, พฤศจิก�ยน  
  2552.
 4. Swartz SH, Hays JT. Office-based intervention for tobacco dependence. Med Clin  
  North Am 2004; 88(6):1623-41. 
 5. McRobbie H, Bullen C, Glover M, et al. New Zealand smoking cessation guidelines.  
  N Z Med J. 2008;121(1276):57-70.
 6. West R. McNeil A, Raw M. National smoking cessation guidelines for health  
  professionals. an update. Thorax. 2000;55: 987-999.
 7. Silagy C. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of systemic  
  Reviews 2000; (2)CD000165. 
 8. McEwan A. & West R. Smoking cessation activities by general practitioners and  
  practice nurses. Tobacco Control; 2001;10(1):27-32.
 9. Bittoun R. Carbon Monoxide Meter: The essential clinical tool-the “stethoscope”-of  
  smoking cessation. J Smoking Cessation 2008:3(2): 69-70.
 10. West R. & Shiffman S. Smoking Cessation. Fast Facts: Indispensable Guides to Clinical  
  Practice. Oxford: Health Press Limited; 2004
 11. Nides M. Update on pharmacology options for smoking cessation treatment. Am J  
  Med 2008; 121(4): S20-S31.
 12. Hughes JR, Peters EN, Naud S. Effectiveness of over-the-counter nicotine  
  replacement therapy: a qualitative review of nonrandomized trials. Nicotine  
  Tob Res. 2011;13(7):512-22.
 13. Fagerström K. Nicotine replacement in smoking cessation. Breathe 2005;2:66-68.
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บทที่ 3
การป้องกันโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยที่เลิกเสพแล้วหรือไม่เคยเสพ

สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

 โดยทั่วไป ก�รป้องกันโรคเสพย�สูบมิให้เกิดซำ้� (ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยเสพ และเลิก 
ได้แล้ว) หรือป้องกันผู้เสพหน้�ใหม่ (กรณีที่ไม่เคยเสพม�ก่อนเลย) มี 3 วิธี ได้แก่ 
 ก. ก�รนิเทศ โดยพย�ย�มเน้นก�รสนับสนุน ให้กำ�ลังใจ ประคับประคอง ประส�น 
  ห�คว�มช่วยเหลือภ�ยนอกจ�กทั้งครอบครัวของผู้ป่วยเองและชุมชน1-6

 ข. ม�ตรก�รท�งสังคม โดยยึดหลักก�รสร้�งค่�นิยมใหม่ที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน  
  โดยฝึกฝนให้ผู ้คนที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนรับรู้และเข้�ใจตรงกันถึงโทษและพิษภัย 
  ของก�รเสพย�สูบต่อทั้งตนเองและผู้อื่นในชุมชนอย่�งรอบด้�น รวมทั้งก�รรักษ� 
  สิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่เสพย�สูบที่จะไม่รับควันย�สูบมือสองหรือมือส�ม ทั้งนี้  
  เพื่อให้คนในชุมชนเกิดค่�นิยมใหม่และยอมรับว่�ก�รเสพย�สูบในสถ�นที่ 
  ส�ธ�รณะหรือในบ้�นเป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมด�และยอมรับไม่ได้ (social  
  denormalization)7-9 โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกต่�งๆ ในก�รควบคุม 
  ย�สูบในชุมชนอย่�งต่อเนื่อง และติดต�มผลอย่�งใกล้ชิด
 ค. ก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบบ�งชนิด เช่น varenicline10 เป็นต้น 
 ทั้งนี้ อ�จเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งส�มวิธีร่วมกันก็จะยิ่งทำ�ให้ก�รป้องกันโรคเข้ม
แข็งและได้ผลดียิ่งขึ้น 
 • แนะนำ�ให้แสดงคว�มชื่นชมและป้องกันก�รกลับม�เสพซำ้� ด้วยแนวท�ง “3ย” ใน 
  กรณีที่ผู้ป่วยได้เลิกเสพแล้ว (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV ประกอบด้วย11

  - ย ยกย่อง ให้กำ�ลังใจ ชมเชยต่อก�รลงมือเลิกย�สูบ
  - ย ย้อนรอย ถ�มถึงก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มรู้สึกต่อสภ�พร่�งก�ยและจิตใจ 
   ในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับในอดีตขณะที่ยังเสพย�สูบอยู่
  - ย ยำ้าๆ กระตุ้นให้ผู้ป่วยบอกวิธีป้องกันก�รกลับไปสูบอีก
 • แนะนำ�ให้แสดงคว�มชื่นชมและให้กำ�ลังใจแก่ผู้ที่ไม่เคยเสพย�สูบ มิให้เริ่มทดลอง 
  เสพ พร้อมเน้นยำ้�ถึงพิษภัยของย�สูบทุกชนิดต่อร่�งก�ย ในทุกครั้งที่บุคคลเหล่�นี้ 
  เข้�ม�รับบริก�รไม่ว่�ด้วยส�เหตุใด1-5 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV

 • แนะนำ�ให้ริเริ่มหรือเป็นแกนนำ�ร่วมรณรงค์กับประช�ชนในชุมชน องค์กรระดับ 
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  ท้องถิ่น วัด และโรงเรียนในก�รสร้�งค่�นิยมใหม่ในชุมชนให้ผู ้คนในชุมชนไม่ 
  ยอมรับพฤติกรรมก�รเสพย�สูบ ไม่ว่�จะเป็นผู้คนวัยใดก็ต�ม (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV

 • แนะนำ�ให้ริเริ่มหรือเป็นแกนนำ�ร่วมจัดตั้งกลุ ่มจิตอ�ส�พ�เลิกย�สูบในสถ�น 
  บริก�รหรือในชุมชน โดยรวบรวมกลุ่มผู้ที่เลิกเสพย�สูบได้สำ�เร็จในชุมชน ร่วมกับ 
  อ�ส�สมัครกลุ่มต่�งๆ เช่น ประช�ชน ผู้นำ�ชุมชน ครู ผู้นำ�ศ�สน�ที่สนใจ (นำ้�หนัก 
  คำ�แนะนำ� +)IV จัดอบรมให้คว�มรู้อย่�งง่�ยๆแก่อ�ส�สมัคร เพื่อให้เป็นแกนนำ� 
  ในก�รรณงค์เชิงรุกระดับชุมชน และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเลิกเสพใน 
  ชุมชนนั้นๆ ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง

 1. U.S. deparment of health and human service. Clinical Practice Guideline: Treatign  
  tobacco use & dependence: 2008 update. Public Health Service, May 2008: 73-142.
 2. West R. McNeil A, Raw M. National smoking cessation guidelines for health  
  professionals. an update. Thorax. 2000;55: 987-999.
 3. McEwan A. & West R. Smoking cessation activities by general practitioners and  
  practice nurses. Tobacco Control; 2001;10(1):27-32.
 4. Hajek P, Stead L.F, West R, Jarvis M. & Lancaster T. Relapse prevention  
  interventions for smoking cessation. The Cochrane Database od Systematic Reviews,  
  Issue 1. Art. No.:CD003999.DOI:10.1002/14651858.CD003999.pub2.2005
 5. Swartz SH, Hays JT. Office-based intervention for tobacco dependence. Med Clin  
  North Am 2004; 88(6):1623-41.
 6. Nides M. Update on pharmacology options for smoking cessation treatment. Am J  
  Med 2008; 121(4): S20-S31.
 7. Karen S. Calabro, Tamara C. et al. Denormalization of Tobacco Use and the Role of  
  the Pediatric Health-Care Provider. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology.  
  2010, 23(4): 273-278.
 8. Hammond D, Fong GT, Zanna MP, et al. Tobacco denormalization and industry  
  beliefs among smokers from four countries. Am J Prev Med. 2006 ;31(3):225-32.
 9. Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in  
  adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD004704.
 10. Tonstad S, Tonnesen P, Hajek P, et al. Effe4ct of maintenance therapy with  
  varenicline on smoking cessation: a randomized controlled-trial. JAMA 2006;296:64-71.
 11. Hajek P, Stead LF, West R, et al. Relapse prevention interventions for smoking  
  cessation.  Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD003999.
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บทที่ 4
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สำาหรับแพทย์

สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย แนวทางปฏิบัติ

++ A1-Ask
( ส อ บ ถ � ม แ ล ะ
บันทึกประวัติก�ร
เ ส พ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
ย�สูบทุกชนิด)

แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สอบถ�ม
ประวัติของก�รเสพย�สูบทุก 
ชนิดในผู้ป่วยทุกร�ย ทั้งผู้ป่วย 
นอกและผู ้ป ่วยใน1-3(นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)I โดยแยกเป็น 
กลุ ่มที่ยังเสพอยู ่  เคยเสพ 
และไม่เสพเลย ร่วมกับ

• ถ�มคำ�ถ�มขณะกำ�ลัง
ซักประวัติก�รเจ็บป่วย
ทุกครั้ ง  ด ้ วยคำ �ถ�ม 
“ คุ ณ สู บ บุ ห รี่ ห รื อ
ยาสูบชนิดอื่นไหม?”

ผู้ป่วยทุกราย
ทั้ง OPD & IPD

ผู้ป่วยที่เสพยาสูบ

ไม่ต้องการเลิก

สร้างแรงจูงใจ
“5R”

เลิกแล้ว

ป้องกัน relapse
“3ย”

ต้องการเลิกเสพ

บำาบัดรักษา
“5A”

สอบถามประวัติ
การเสพยาสูบ
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย แนวทางปฏิบัติ

++ แนะนำ�อย ่�งยิ่ งให ้บันทึก
ข้อมูลที่ได้จ�กก�รถ�มนี้ลง
ในเวชระเบียนของผู ้ป ่วย
ทุกร�ยในทุกครั้ งที่ม�รับ
บริก�ร1-6

ผู้ป่วยนอก
• เพิ่มข้อมูลบันทึกสถ�นะ

ก�รเสพย�สูบลงในแบบ
บันทึกสัญญ�ณชีพ หรือ

• ใช ้ ส ติ๊ ก เ ก อ ร ์ สี แ ทน
สถ�นะก�รเสพย�สูบ
ปัจจุบัน หรือ

• ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยเตือนคว�มจำ� หรือ

• ระบบอื่นๆ เพื่อช ่วย
เตือนคว�มจำ�ของแพทย ์

ผู้ป่วยใน
• บันทึกประวัติก�รเสพ

ย�สูบลงในประวัติก�ร
เจ็บป ่วย personal 
หรือ social history 
ของผู้ป่วย 

• ใส่คำ�วินิจฉัย Tobacco 
dependence ไว ้ใน
ช่อง comorbidities  
ห รื อ  u n d e r l y i n g  
disease ด้วยเสมอ โดย
ระบุรหัส ICD-10 เริ่ม
ต้นเป็นกลุ่ม F-17 เช่น 
F17.2 ทุกๆ ครั้งที่สรุป
แฟ้มประวัติ discharge 
จ�กโรงพย�บ�ล
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย แนวทางปฏิบัติ

++ A2-Advise
(แนะนำ�ให ้ผู ้ เสพ
เลิกเสพย�สูบทุก
ชนิดโดยเด็ดข�ด)

แนะนำ�อย ่�งยิ่ ง ให ้ผู ้ เสพ
ย�สูบต ้อง เลิก เสพอย ่�ง 
เด็ดข�ด โดยใช ้คำ �พูดที่
ชัดเจน (clear) หนักแน่น 
(strong) และเข้�กับปัญห�
เฉพ�ะตัวของผู ้ปวยแต่ละ
ร�ย (personalized)1-3,7

ตัวอย่างคำาแนะนำา
• “หมอคิดว่�คุณต้องเลิก

บุหรี่นะครับ/ค ่ะ โรค
หัวใจของคุณจะได้ไม ่
กำ�เริบแบบนี้อีก” (เชื่อม
โยงกับสุขภ�พ)

• “ส�เหตุที่ลูกของคุณมี
อ�ก�รกำ�เริบของโรค
หืดบ ่อยๆ แบบนี้  ก็
เพร�ะคุณสูบบุหรี่ หมอ
ขอให้คุณเลิกบุหรี่โดย
ทันทีนะครับ/ค่ะ เพื่อ
ลูกของคุณเอง” (เชื่อม
โยงกับคนที่รัก)

• “หมอคิดว ่ �คุณต ้อง
เลิกบุหรี่นะครับ/ค ่ะ 
นอกจ�กจะประหยัด
เงินได้แล้วยังลดค่�ใช้
จ่�ยที่ต้องรักษ�อ�ก�ร
หอบเหนื่ อยของคุณ
เองด้วย” (เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ)

++ A3-Assess
( ป ร ะ เ มิ น ค ว � ม
รุนแรงในก�รเสพ
ติด)

แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ประเมิน
คว�มรุนแรงในก�รเสพติด 
โดยใช ้  Heav iness  o f 
Smoking Index (HSI)2,3,8 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I

ดูร�ยละเอียดในบทที่ 1 
(ต�ร�งที่ 3)
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ขั้นตอน คำาอธิบาย แนวทางปฏิบัติ

++ A4-Assist
(บำ�บัดอย่�งเหม�ะ
สมเพื่อให้เลิกเสพ)

แนะนำ�อย่�งยิ่งให้นิเทศแบบ
สังเขป (Brief Intervention) 
ด้วยเวล� 1-3 น�ที2-3,7,10-11(นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)I ใช้เทคนิคที่
เรียกว่� STAR หรือ “4ล” 
n เลือกวัน (Set a target quit 

date):  กำ�หนดวันเลิกเสพ 
ภ�ยในไม่เกิน 2 สัปด�ห์  โดย
อ�จเลิกทันทีหรือค่อยๆ ลด 
จนเลิก 

n ลั่นว�จ� (Tell family and 
others): ให้ผู้ป่วยบอกคนใน
ครอบครัว เพื่อน และผู ้ร่วม
ง�นถึงคว�มตั้งใจในก�รเลิก
เสพ และขอกำ�ลังใจ

n พร ้อมลงมือ (Anticipate 
challenges):  ร่วมว�งแผน
กับผู้ป่วยในก�รรับมืออ�ก�ร
ถอนนิโคตีน  โดยนำ�เทคนิค 
5D ได ้แก ่  delay, deep 
breathe, drink water, do 
something else, destina-
tion ม�ปรับใช้

n ละอุปกรณ์ (Remove all to-
bacco-related products): 
กำ�จัดบุหรี่ ย�สูบทุกทุกชนิด 
รวมทั้งหม�กพลู และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมหลีก
เลี่ยงสถ�นที่ที่เคยใช้เสพเป็น
ประจำ�

ก ล ่ � ว ต ่ อ ผู ้ ป ่ ว ย ดั ง นี้  
“...ห�กคุณตกลงใจจะเลิก
บุหรี่/ย�สูบ หมอพร้อม
จะช่วยเต็มที่ นับจ�กวันนี้
ให้หยุดบุหรี่/ย�สูบ ทันที 
(Set target date) บอก
กับลูกเมียว่�คุณตัดสินใจ
จะเลิกบุหรี่/ย�สูบ แล้ว 
(Tell family) จ�กนี้ไปอีก 
2-3 สัปด�ห์ ไม่ให้ไปเข้�วง
เหล้� หลีกให้ไกลจ�กคนที่
สูบบุหรี่/ย�สูบ ออกกำ�ลัง
ก�ยสมำ่�เสมอ อย่�อยู่ว่�ง 
(Anticipate challenge) 
และทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้สูบให้
หมด (Removal) หมอ
จะนัดม�ดูอ�ก�รอีก 2 
สัปด�ห์... ”
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++  แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สั่งย�ช่วย
เลิกย�สูบม�ตรฐ�นในร�ย
ที่มีข้อบ่งชี้ และไม่มีข้อห้�ม
ท�งก�รแพทย์ (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++)I ได้แก่ มีคว�ม
ตั้งใจจะเลิกเสพย�สูบอย่�ง
แท้จริง ร ่วมกับ ข้อใดข้อ
หนึ่ง1-3,12-13 ดังต่อไปนี้
1. ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่�ง

ใดอย่�งหนึ่ง 
2. เ สพติ ดนิ โ ค ตี น ตั้ ง แ ต ่

ระดับป�นกล�งขึ้ น ไป 
กล่�วคือ มีคะแนน HSI 
อย่�งน้อย 3 หรือม�กกว่�

3. เคยล้มเหลวในก�รเลิก
เสพม�ก่อนภ�ยในช่วง 1 
ปีที่ผ่�นม�

แบ ่งย�ได ้ เป ็น 2 กลุ ่ม 
ได้แก่ 
1. ส�รนิ โคตีนทดแทน 

(nicotine replace-
ment therapy-NRT) 
ได ้แก ่  แบบแผ ่นติด
ผิ วหนั ง  (n i co t ine 
patch) และหม�กฝรั่ง 
(nicotine gum) ใน
อน�คตจะมีแบบเม็ดอม 
(nicotine lozenges) 
อีกด้วย

2. ย � กลุ ่ ม ที่ ไ ม ่ มี ส ่ ว น
ผสมของส�รนิ โคตีน 
ได้แก่ bupropionSR,  
nortriptyline และ 
varenicline

++ แนะนำ � ให ้ปรึ กษ�แผนก
บริก�รเลิกย�สูบ หรือศูนย์
บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์
แห่งช�ติ โทร 1600 ควบคู่
ไปด้วยในร�ยที่ยินยอม (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)I เพื่อให้
ผู ้ป่วยได้รับก�รนิเทศแบบ
ตัวต่อตัวด้วย
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++ A5-Arrange
( ติ ด ต � ม ผ ล ก � ร
บำ�บัดของผู้เสพทุก
ร�ย)

• แนะนำ�อย ่ �งยิ่ ง ให ้นัด
ติ ด ต �มผลก� รบำ � บั ด
ทุ ก ร � ย  โ ด ย ติ ด ต � ม
ผลครั้ ง แรกภ�ย ใน  2 
สัปด�ห์12-14 (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)I

• สำ �หรับผู ้ ที่ เ ลิ ก เสพได ้  
แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้ ใช ้
แนวท�ง “3ย” ดังนี้ 

- ย  ยกย ่อง ให ้กำ �ลั ง ใจ 
ชมเชย

- ย ย้อนรอย ถ�มถึงคว�ม
รู้สึกต่อสภ�พร่�งก�ยและ
จิตใจปัจจุบัน เทียบกับใน
อดีตขณะที่ยังเสพอยู่

- ย ยำ้�ๆ กระตุ้นให้ผู ้ป่วย
บอกวิธีป้องกันก�รกลับ
ไปสูบอีก

• ในร�ยที่ยังเลิกไม่ได้หรือ
กลับม�เสพซำ้� แนะนำ� 
อย่�งยิ่งให้ใช้ม�ตรก�รสร้�ง 
แรงจูงใจ “5R” (ดู P3- 
promote motivation) 

• นัดครั้งแรกภ�ยใน 2 
สัปด�ห์ จ�กนั้นทุก 2-4 
สัปด�ห์จนครบ 3 เดือน
แล้วจึงนัดติดต�มทุก 
1-2 เดือน จนครบ 6 
เดือน จ�กนั้นติดต�ม
อย ่�งห ่�งๆ จนครบ  
1 ปีเต็ม 

• ผู ้ ป ่ ว ย ค ว ร ไ ด ้ รั บ
ก � รตรวจยื นยั นผล
ก � ร เ ลิ ก เ ส พ ย � สู บ
ด ้ ว ย เ ค รื่ อ ง วั ด ก ๊ � ซ
ค�ร์บอนมอนอกไซด์ใน
ลมห�ยใจ (exhaled 
carbon monoxide 
[ C O ] )  ห รื อ ต ร ว จ
วัดระดับส�รโคตินีน  
(cotinine) ในปัสส�วะ
หรือนำ้�ล�ย อย่�งใด
อย่�งหนึ่ง

+ P1- Prevent new 
users  ป ้องกันผู ้
เสพหน้�ใหม่

แนะนำ�ให้สนับสนุน ชื่นชม
และให้กำ�ลังใจผู้ป่วยมิให้เริ่ม 
ลองเสพ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)IV

• กล่�วชื่นชมว่� “คุณ
โชคดีม�กที่ไม่สูบบุหรี่ 
สุขภ�พจะได้แข็งแรง”
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+ P2- Prevent 
relapse
ป้องกันก�รกลับไป
สูบซำ้�

• แนะนำ�ให้เริ่มต้นป้องกัน
ก�รกลับไปเสพซำ้�ตั้งแต่
เลิกเสพวันแรก (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� +)I

• มี 3 วิธี (นำ้�หนักคำ�แนะ 
นำ� +)II ได้แก่ 

- ก�รให้คำ�ปรึกษ� เน้นก�ร
สนับสนุนประคับประคอง 
จ�กครอบครัวและชุมชน

- ม�ตรก�รท�งสังคม 
- ก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบ
บ � ง ช นิ ด  โ ด ย เ ฉ พ � ะ  
varenicline15 โดยปรึกษ�
ผู้เชี่ยวช�ญก่อน

• ชมเชย ให้กำ�ลังใจ สร้�ง
คว�มภ�คภูมิใจในคว�ม
สำ � เ ร็ จ  แ ส ด ง ค ว � ม
ห่วงใยในอุปสรรคที่มี 

• สอนก�รปรับวิ ถี ชี วิ ต 
เช ่ น  ออกกำ � ลั ง ก �ย
สมำ่�เสมอ ใช้หลักศ�สน� 
ห�ง�นอดิเรก 

• หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น
คว�มอย�กเสพ

++ P3 -  P romote 
motivation
สร ้�งแรงจู งใจใน
ก�รเลิกเสพ

แนะนำ�ให้ใช้แนวท�ง “5R”13-16

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)I ซึ่ง
ประกอบด้วย
• Re levance ชี้ ให ้ เห็ น
ว ่ � ก � ร เ สพย�สู บ เป ็ น
ปัญห�และมีคว�มสัมพันธ์
กับปัญห�ท�งสุขภ�พของ
ตัวผู้เสพเองอย่�งไร

ตัวอย่�ง
• กล่�วต่อผู้ป่วยว่� “ก�ร

สูบบุหรี่ / เสพย�สูบเป ็น 
ต้นเหตุทำ�ให้โรคหัวใจ 
(เบ�หว�น, คว�มดัน
โลหิตสูง ฯลฯ) ของคุณ
กำ�เริบอย่�งต่อเนื่องและ
ทรุดลงเรื่อยๆ อย่�งนี้”

• Risks เน้นยำ้�ถึงผลเสียจ�ก
ก�รเสพย�สูบทั้งในระยะ
สั้นและระยะย�ว รวมทั้ง
ผลต่อคนรอบข้�งด้วย

อธิบ�ยผลเสียที่ ได ้ เกิด
ขึ้นหรือกำ�ลังจะเกิดกับ
ตัวผู้ป่วย และอ�จเกิดกับ
คนรอบข้�งได้แบบสั้นๆ
แต่ได ้ใจคว�ม โดยต้อง
พิจ�รณ�เทคนิคก�รพูดให้
เหม�ะสมกับวัยและระดับ
ก�รศึกษ�ของผู้ป่วยด้วย
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• Reward เน้นยำ้�ถึงผลดี
ที่ได้จ�กก�รเลิกเสพ โดย
เฉพ�ะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้ป่วย

ให ้เน ้นยำ้�ผลดีที่ ใกล ้ตัว 
ผู้ป่วย และเข้�ใจได้ง่�ย

• Roadblock วิ เคร�ะห์
อุ ปส ร รคที่ อ � จ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่�งก�รเลิกเสพ พร้อม
เส�ะห�แนวท�งแก้ไข

เช ่น สอนวิธีก�รแก ้ ไข
อ�ก�รถอนนิโคตีนด ้วย
เทคนิคต่�งๆ พฤติกรรม
บำ �บั ด เพื่ อแก ้ ไขคว�ม
เคยชิน ก�รรักษ�โรคซึม
เศร้� เป็นต้น

• Repetition ควรให้คำ� 
แนะนำ�ซำ้ �ๆ ทุกครั้ งที่ผู ้
ป่วยม�พบแพทย์และยังคง
เสพย�สูบอยู่

กล่�วถึงเรื่องของก�รเลิก
เสพย�สูบทุกครั้ งที่พบ 
ผู้ป่วย
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บทที่ 5
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สำาหรับพยาบาล
อรสา	พันธ์ภักดี

 เนื่องจ�กพย�บ�ลมีโอก�สม�กที่พบประช�ชน ผู ้ป่วย/ผู ้ใช้บริก�รที่เสพย�สูบ  
ทั้งที่ม�รับบริก�รด้�นสุขภ�พในโรงพย�บ�ลเมื่อม�ตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
หรือดูแลผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพย�บ�ล (IPD) และให้บริก�รด้�นก�รพย�บ�ลในผู้ใช้บริก�ร
ที่อยู่ในชุมชน พย�บ�ลจึงมีโอก�สช่วยผู้เสพย�สูบให้เลิกเสพและป้องกันผู้เสพร�ยใหม่ 
โดยใช้หลัก 5A และ 3P1-2 อย่�งไรก็ต�ม ลักษณะง�นที่พย�บ�ลปฏิบัติในแต่ละสถ�นที่
และก�รมีข้อจำ�กัดด้�นเวล� ทำ�ให้พย�บ�ลในแต่ละแห่งใช้ 5A และ 3P ในระดับที่ต่�งกัน  
ดังนั้นแนวท�งเวชปฏิบัติในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�หรับพย�บ�ล ฉบับนี้ 
จึงเสนอแนวปฏิบัติ แบ่งต�มสถ�นที่ที่พย�บ�ลปฏิบัติง�น คือ OPD ทั่วไป  OPD เฉพ�ะ
โรค  หอผู้ป่วย ในชุมชน และคลินิกนิเทศเพื่อเลิกย�สูบที่มีพย�บ�ลนิเทศเฉพ�ะเพื่อเลิก
เสพย�สูบ โดยที่คลินิกนี้จะเป็นรับก�รส่งต่อผู้ป่วยที่ประสงค์จะเลิกย�สูบจ�ก OPD ทั่วไป  
OPD เฉพ�ะโรค หอผู้ป่วย ม�รับก�รนิเทศแบบเข้ม (intensive intervention)

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งในก�รบำ�บัดผู้เสพย�สูบแบ่งต�มสถ�นที่ต่�งๆ ที่พย�บ�ลปฏิบัติง�น

OPD ทั่วไป OPD เฉพาะโรค หอผู้ป่วยใน ชุมชน คลินิกเลิกยาสูบ

A1-Ask
A2-Advice
P1-Prevention 
new users

A1- Ask
A2- Advice
A3- Assess
A4- Assist
A5- Arrange 
follow up
P1-Prevent 
new user 
P2-Prevent 
relapse
P3-Promote 
motivation

A1- Ask
A2- Advice
A3- Assess
A4- Assist
P1-Prevent 
new user 

A1- Ask
A2- Advice
A3- Assess
A4- Assist
A5-Arrange        
follow up
P1-Prevent 
new user
P2-Prevent 
relapse
P3-Promote 
motivation
P4- Promote 
campaign

A1- Ask
A2- Advice
A3- Assess
A4- Assist
A5- Arrange        
follow up
P1-Prevent 
new user
P2-Prevent 
relapse
P3-Promote 
motivation
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ตารางที่ 2: แสดงขั้นตอนต่�งในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ สำ�หรับพย�บ�ล

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A1-Ask
(สอบถ�มและบันทึก
ประวัติก�รเสพย�สูบ
ทุกชนิด)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นทุกที่ 
• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
สอบถ�มและบันทึก
ประวัติของก�รเสพ
ย�สูบทุกชนิดในผู้ป่วย
ทุกร�ย1 (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++)I

• ซักประวัติก�รเสพย�สูบ 
เมื่อผู ้ป่วยม�ยื่นหรือม�รับ
บัตรนัด หรือเมื่อให้คำ�แนะ
เกี่ ยวกับก�รตรวจรักษ� 
ด้วยคำ�ถ�ม

 “คุณสูบบุหรี่หรือยาสูบชนิด
อื่นหรือไม่?”

• บันทึกผลก�รซักประวัติก�ร
เสพย�สูบลงในเวชระเบียน 
หรือในระบบที่มีอยู่ เช่น ใน
ระบบคอมพิวเตอร์

++ A2-Advise
(แนะนำ�ให ้เลิกเสพ
ย�สูบโดยเด็ดข�ด 
และชื่นชมผู้ที่ไม่เสพ
ย�สูบ)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นทุกที่
• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
คำ �แนะนำ�แก ่ผู ้ เสพ
ให้เลิกเสพย�สูบโดย
เด็ดข�ด ด้วยคำ�พูดที่
ชัดเจน หนักแน่น และ
สอดคล้องกับสภ�วะ
หรือปัญห�ของผู้ป่วย
แต่ละร�ย (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++)I

ตัวอย่าง
• “พย�บ�ลคิดว่�คุณต้องเลิก
บุหรี่/ย�สูบ นะ โรคหัวใจของ 
คุณจะได้ไม่กำ�เริบแบบนี้อีก” 
(เชื่อมโยงกับสุขภ�พ)

• “ส�เหตุที่ลูกของคุณต้อง
มีอ�ก�รกำ�เริบของโรคหืด
เป็นประจำ�แบบนี้ ก็เพร�ะ
คุณสูบบุหรี่/ย�สูบ พย�บ�ล
ขอให ้คุณเลิกบุหรี่ /ย�สูบ 
โดยทันทีนะครับ/ค่ะ เพื่อ
สุ ขภ�พของลู กคุณ เอง” 
(เชื่อมโยงกับคนที่รัก)

• “พย�บ�ลคิดว่�คุณต้องเลิก
บุหรี่ /ย�สูบ นะครับ/ค ่ะ 
นอกจ�กจะประหยัดเงินได้
แล้วยังลดค่�ใช้จ ่�ยที่ต ้อง
รักษ�อ�ก�รหอบเหนื่อย
ของคุณด้วย” (เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ)
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A3-Assess
( ป ร ะ เ มิ น ค ว � ม
รุนแรงในก�รเสพติด
และคว�มตั้ ง ใจ ใน
ก�รเลิกเสพ)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นใน OPD เฉพ�ะโรค   
หอผู ้ป ่ วยใน  ชุมชน  
และคลินิกเลิกย�สูบ  
• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
ประเมินคว�มรุนแรง
ในก�รเสพติด โดยใช้ 
Heaviness of Smoking 
Index (HSI)1-2 (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
ประเมินคว�มตั้ ง ใจ
ในก�รเลิกย�สูบและ
ระยะของคว�มพร้อม
ในก�รเลิกย�สูบ (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
บันทึกผลก�รประเมิน
ในแบบฟอร์มหรือใน
เวชระเบียน (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)II

• “คุณตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่/
ย�สูบ เพี ย ง ใด  โดยระบุ
ตัวเลขระหว่�ง 0-10 ถ้�
ตั้ งใจน ้อยที่สุด มีคะแนน
เท่�กับ 0 และตั้งใจม�กที่สุด 
มีคะแนนเท่�กับ 10 ”

• บันทึกผลก�รประเมินในเวช
ระเบียน ในใบบันทึกก�ร
รักษ�

++ A4-Assist
(บำ�บัดอย่�งเหม�ะ
สมเพื่อให้เลิกเสพได้
สำ�เร็จ)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นที่ OPD เฉพ�ะโรค   
หอผู้ป่วยใน  ชุมชน  และ
คลินิกเลิกย�สูบ  
• แนะนำ �อย ่ � งยิ่ ง ให ้
นิ เ ท ศ แ บ บ สั ง เ ข ป 
(Brief Intervention) 
ด ้วยเวล� 1-3 น�ที 
1-6 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� 
++)I ใช้เทคนิคที่เรียก
ว่� STAR หรือ “4ล” 

• ก�รช่วยเหลือโดยก�รนิเทศ
ผู้ป่วยดังนี้ 

“เร�ม�กำ�หนดวันเลิกย�สูบคือ
วันนี้เลยนะคะ”
“คุณขอเวล�เตรียมตัวเตรียมใจ 
ขอให้กำ�หนดวันเลิกย�สูบต้อง
อยู่ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ 



76

แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

n เลือกวัน (Set a target 
quit date):  แนะนำ�
อย ่�งยิ่ ง ให ้กำ�หนดวัน
เลิกเสพ ภ�ยในไม่เกิน 
2 สัปด�ห์  โดยอ�จเลิก
ทันทีหรือค ่อยๆลดจน
เลิก 

n ลั่นว�จ� (Tell family 
and others): แนะนำ�
อย ่�งยิ่ งให ้ผู ้ป ่วยบอก
คนในครอบครัว เพื่อน 
และผู ้ร ่วมง�นถึงคว�ม
ตั้งใจในก�รเลิกเสพ และ
ขอกำ�ลังใจ

n พร้อมลงมือ (Anticipate 
challenges):  แนะนำ�
อย ่�งยิ่ งให ้ว�งแผนใน
ก�รรับมืออ�ก�รถอนนิ
โคตีนร่วมกับผู้ป่วย  โดย
ใช ้ เทคนิค 5D ได ้แก ่  
delay, deep breathe, 
d r ink  water ,  do 
something else,  
destination ม�ปรับใช้

n ละอุปกรณ์ (Remove 
all tobacco-related 
products): แนะนำ�อย่�ง
ยิ่งให้สอนผู้ป่วยให้กำ�จัด
บุหรี่ ย�สูบทุกชนิด รวม
ทั้งหม�กพลู และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อม
หลีกเลี่ยงสถ�นที่ที่เคยใช้
เสพเป็นประจำ�  

 ข้�งนี้นะคะ   คือวันที่......”
“. . .วันนี้คุณตกลงใจจะเลิก
บุหรี่/ย�สูบ  พย�บ�ลพร้อมจะ
ช่วยเต็มที่ นับจ�กวันนี้ให้หยุด
บุหรี่/ย�สูบ ทันที (Set target 
date)  ขอให้คุณบอกกับคนใน
ครอบครัวว่�คุณตัดสินใจจะเลิก
บุหรี่/ย�สูบแล้ว (Tell family)  
ขอให้คุณตั้งใจ และไม่ให้ไปเข้�
วงเหล้� ใน 2-3 สัปด�ห์ต่อจ�ก
นี้ หลีกให้ไกลจ�กคนที่สูบบุหรี่/
ย�สูบ ออกกำ�ลังก�ยสมำ่�เสมอ 
อย ่ �อยู ่ ว ่ � ง  (Ant ic ipate  
challenge) และทิ้งอุปกรณ์ที่
ใช้สูบให้หมด (Removal)  
• ก�รส่งต่อผู ้ป่วยไปที่คลินิก
เลิกย�สูบเพื่อติดต�มผลก�ร
ก�รเลิกย�สูบ 
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ A5-Arrange
(ติดต�มผลก�รบำ�บัด
ของผู้เสพทุกร�ย)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นที่ OPD เฉพ�ะโรค    
ชุมชน  และคลินิกเลิก
ย�สูบ
• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้นัด
ติดต�มผลก�รบำ�บัด
ทุ ก ร � ย  โ ด ย ค ว ร
ติ ดต�มผลครั้ ง แรก
ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• สำ�หรับผู ้ที่เลิกเสพได้  
ควรใช้แนวท�ง “3ย” 
(นำ้ �หนั กคำ �แนะนำ � 
++)IV ดังนี้ 

- ย ยกย่อง ให้กำ�ลังใจ 
ชมเชย

- ย ย ้อนรอย ถ�มถึง
คว�มรู ้สึกต ่อสภ�พ
ร ่ � ง ก �ยและจิ ต ใจ
ปัจจุบัน เทียบกับใน
อดีตขณะที่ยังเสพอยู่

- ย  ยำ้ าๆ  กระตุ ้ น ให ้ 
ผู ้ป่วยบอกวิธีป้องกัน
ก�รกลับไปสูบอีก

• ในร�ยที่ยังเลิกไม ่ได ้
หรื อกลับม� เสพซำ้ � 
ควรใช้ม�ตรก�รสร้�ง
แรงจูงใจ “5R” 

(ดู P3-promote 
motivation) 

• “พย�บ�ลขอติดต�มดูอ�ก�ร
ของคุณหลั ง เลิ กย�สูบท�ง
โทรศัพท์ หรือเมื่อคุณม�ตรวจ
ที่คลินิก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
นะคะ”

• นัดครั้งแรกภ�ยใน 2 สัปด�ห์ 
จ�กนั้นทุก 2-4 สัปด�ห์จนครบ 
3 เดือนแล้วจึงนัดติดต�มทุก 
1-2 เดือน จนครบ 6 เดือน จ�ก
นั้นติดต�มอย่�งห่�งๆ จนครบ 
1 ปีเต็ม (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +) IV

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ตรวจยืนยัน 
ผลก�รเลิกเสพย�สูบด้วยก�ร 
ตรวจวัดก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์
ใ น ล ม ห � ย ใจ  ( e x h a l e d  
carbon monoxide [CO])* 
ในผู ้ป ่วยทุกร�ย (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++) I

• แนะนำ�ให้ตรวจยืนยันผลก�รเลิก
เสพย�สูบด้วยก�รตรวจวัดระดับ 
ส�รโคตินีน (cotinine) ใน
ปัสส�วะหรือนำ้�ล�ย อย่�งหนึ่ง 
อย่�งใด เฉพ�ะในกรณีที่ไม่อ�จ 
ตรวจวัดก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์
ในลมห�ยใจได ้  (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� +) I
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ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

 • แนะนำ �อย ่ �งยิ่ ง ให ้ ให ้คำ �
ชื่นชมและคำ�แนะนำ�ไม่ให้
ผู ้ป ่วยลอง เสพอีกแม ้แต ่
มวนเดียวในร�ยทีเลิกเสพได้
สำ�เร็จ

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้พย�บ�ล
ช่วยเหลือผู ้ป่วยเพื่อเอ�ชนะ
คว�มรู้สึกผิดหรือละอ�ย (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� +)I โดยปรับ
คว�มคิดว่�ก�รเลิกไม่ได้ เป็น
โอก�สเรียนรู้  ในร�ยที่เลิกไม่
ได้หรือกลับม�เสพซำ้� คิดห�
วิธีใหม่ที่จะทำ�ให้เลิกสำ�เร็จ  
มีหล�ยคนที่ต ้องเลิกย�สูบ 
โดยใช้คว�มพย�ย�มม�กกว่� 
1 ครั้ง

++ P1- Prevent new 
users
(ป้องกันผู้เสพร�ยใหม่)

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นทุกที่
• แ น ะ นำ � อ ย ่ � ง ยิ่ ง ใ ห ้

ชื่นชม ผู ้ที่มีประวัติไม่
เสพย�สูบ 4-5 (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)II

• แ น ะ นำ � อ ย ่ � ง ยิ่ ง ใ ห ้
พย�บ�ลสนับสนุนให ้
กำ�ลังใจแก่ผู ้ป่วยเพื่อมิ
ให้เริ่มลองเสพ

ตัวอย่าง
กล่�วชื่นชมว่�
• “พย�บ�ลยินดีด้วยที่คุณไม่

สูบบุหรี่/ย�เส้นมวนเอง”   
•  “คุณโชคดีม�กที่ไม่สูบบุหรี่/

ย�สูบ สุขภ�พจะได้แข็งแรง”
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

++ P2- Prevent 
relapse
ป้องกันก�รกลับไป
สูบซำ้�

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นที่ OPD เฉพ�ะโรค    
ชุมชน และคลินิกเลิก
ย�สูบ
• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้นิเทศ
เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติ ก ร รม  ห�แรง 
สนับสนุน จ�กครอบครัว 
หรือสังคม (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)II และ 
ก � ร ยื ด ร ะ ย ะ เ ว ล � 
ในก�รใช ้ย�ช ่วยเลิก 
ย�สูบบ�งชนิด เช ่น 
varenicline (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� +)II

• ชมเชย ให้กำ�ลังใจ สร้�งคว�ม
ภ�คภูมิ ใจ ในคว�มสำ � เร็ จ 
แสดงคว�มห่วงใยในอุปสรรค
ที่มี 

• สอนก�รปรับวิถีชีวิต เช ่น 
ออกกำ�ลังก�ยสมำ่�เสมอ ใช้
หลักศ�สน� ห�ง�นอดิเรก 

• หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นคว�ม
อย�กเสพ

• ก�รจัดกลุ ่มจิตอ�ส�พ�เลิก
เสพย�สูบ

• แนะนำ�ให้ใช้นิโคตินทดแทน
เช ่ น  ห ม � ก ฝ รั่ ง นิ โ ค ตี น  
(nicotine gum) แผ่นติด 
นิโคตีน (Nicotine patch) 
อย่�งถูกวิธี

++ P3- Promote 
motivation
สร้�งแรงจูงใจในก�ร
เลิกเสพย�สูบ

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�นที่ OPD เฉพ�ะโรค  
ชุมชน  และคลินิกเลิก
ย�สูบ
แนะนำ�อย ่�งยิ่ งให ้ ใช ้
แนวท�ง “5R” (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)II อย่�ง
ยิ่งให้ซึ่งประกอบด้วย
• Relevance ชี้ให้เห็น

ว ่�ก�รเสพย�สูบเป็น
ป ั ญ ห � แ ล ะ มี ค ว � ม
สัมพันธ์กับปัญห�ท�ง
สุขภ�พของตัวผู้เสพเอง
อย่�งไร

ตัวอย่�ง
• กล่�วต่อผู ้ป่วยว่� “ก�รสูบ

บุหรี่/ย�สูบ เป็นต้นเหตุทำ�ให้
โรคหัวใจ (เบ�หว�น, คว�ม
ดันโลหิตสูง ฯลฯ) ของคุณ
กำ�เริบอย่�งต่อเนื่องและทรุด
หนักลงเรื่อยๆ อย่�งนี้”
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ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

• Risks เน้นยำ้�ถึงผลเสีย
จ�กก�รเสพย�สูบทั้งใน
ระยะสั้นและระยะย�ว 
รวมทั้งผลต ่อคนรอบ
ข้�งด้วย

อธิบ�ยผลเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือ
กำ�ลังจะเกิดกับตัวผู้ป่วย และ
อ�จเกิดกับคนรอบข้�งได้แบบ
สั้นๆแต่ได้ใจคว�ม โดยต้อง
พิจ�รณ�เทคนิคก�รพูดให ้
เหม�ะสมกับวัยและระดับก�ร
ศึกษ�ของผู้ป่วยด้วย

• Reward เน้นยำ้�ถึงผล
ดีที่ได้จ�กก�รเลิกเสพ 
โดยเฉพ�ะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้ป่วย

ให้เน้นยำ้�ผลดีที่ใกล้ตัวผู้ป่วย 
และเข้�ใจได้ง่�ย

• Roadblock วิเคร�ะห์
อุปสรรคที่อ�จเกิดขึ้น
ระหว ่�งก�รเลิกเสพ 
พร้อมเส�ะห�แนวท�ง
แก้ไข

• สอนวิธีก�รแก้ไขอ�ก�รถอน
นิ โคตีนด ้วยเทคนิคต ่ �งๆ 
พฤติกรรมบำ�บัดเพื่อแก้ไข
คว�มเคยชิน

• ก�รส ่ งพบแพทย ์ เพื่ อ รับ
ก�รบำ�บัดด้วยย� ในกรณีผู ้
เสพย�สูบมีโรคร่วมที่เลิกไม่
สำ�เร็จด้วยก�รนิเทศ

• Repetition พย�บ�ล
ให้คำ�แนะนำ�ซำ้�ๆ ทุก
ครั้งที่พบผู้ป่วยและยัง
คงเสพย�สูบอยู่
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด แนวทางปฏิบัติ

+ P 4 -  P r o m o t e 
Campaign
ก�รรณรงค์เพื่อก�ร
ป้องกันและลดผู้เสพ
ย�สูบในชุมชน

สำ�หรับพย�บ�ลที่ปฏิบัติ
ง�น ในชุมชน 
• แนะนำ � อย ่ � งยิ่ ง ให ้

พย�บ�ลเป็นแกนนำ�
หรือร่วมในก�รรณรงค์
ต ้ �นก�ร เสพย�สู บ
ภ�ยในชุมชนเป ็นระ
ยะๆ ร่วมกับก�รบำ�บัด
ผู้เสพปัจจุบัน (นำ้�หนัก
คำ�แนะนำ� ++)II

• นำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนผู้เสพ
ย�สูบ ผู ้ได้รับควันบุหรี่มือ
สองในชุมชน และป ัญห�
สุขภ�พของคนในชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับก�รเสพย�สูบให้
กับผู้นำ�ชุมชนและประช�ชน
ในชุมชน

• จัดกระบวนก�รและกิจกรรม
ให้ชุมชนมีส ่วนร่วมในก�ร
ทำ�ให้ชุมชนของตนเองปลอด
จ�กย�สูบ
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บทที่ 6
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สำาหรับทันตแพทย์

ธีระศักดิ์		ชาวสวนเจริญ

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งในก�รเตรียมคว�มพร้อมในคลินิกทันตกรรม

เพื่อรองรับก�รบำ�บัดผู้เสพย�สูบที่ม�รับบริก�ร1-4

วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยผู้ป่วยที่เสพยาสูบ

การเตรียมความพร้อม

ในคลินิกทันตกรรม
การดำาเนินงาน

1. เตรียมบุคล�กร ทันตแพทย์ควรเป็นแบบอย่�งของก�รไม่เสพย�สูบและนำ�คว�ม

รู้ม�ถ่�ยทอดแก่บุคล�กรในคลินิกทันตกรรมและผู้เสพย�สูบที่ม�

รับบริก�รท�งทันตกรรม กำ�หนดก�รทำ�ง�นร่วมกันในคลินิก

ทันตกรรมโดยก�รมอบหม�ยให้ทันตบุคล�กรเป็นผู ้สอบถ�ม

ประวัติก�รเสพย�สูบของผู้ป่วยอ�ยุ 13 ปีขึ้นไป

ควรส่งเสริมคว�มรู ้เรื่องพิษภัยของย�สูบ ประช�สัมพันธ์ให้

ทร�บว่�ก�รเสพย�สูบเป็นโรคเรื้อรังคือโรคเสพย�สูบ (Tobacco  

Dependence) ควันย�สูบเป็นอันตร�ยต่อผู้เสพและผู้อยู่ใกล้

เคียง เป็นอันตร�ยต่อท�รกในครรภ์ ทำ�ให้เกิดโรคของอวัยวะ

ต่�งๆเช่น  โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง

ปอด มะเร็งช่องป�ก เป็นต้น

ก�รเตรียมเป็นผู้แนะนำ�ให้เลิกย�สูบโดยเตรียมคำ�ถ�มสำ�หรับก�ร

สนทน�เพื่อประเมินคู่สนทน�ว่�มีคว�มพร้อมที่จะเลิกเสพย�สูบ

หรือไม่ ส�ม�รถประเมินสภ�พก�รเสพติดนิโคตินจ�กประวัติก�ร

เสพย�สูบ ทันตแพทย์มีคว�มส�ม�รถช่วยให้ผู้เสพย�สูบให้เลิก

เสพโดยนำ�แนวท�ง 5A ม�ดำ�เนินง�น
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วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยผู้ป่วยที่เสพยาสูบ

การเตรียมความพร้อม

ในคลินิกทันตกรรม
การดำาเนินงาน

2. เตรียมสถ�นที่ จัดให ้คลินิกทันตกรรมเป ็นสถ�นที่ช ่วยเลิกเสพย�สูบ ติด
สติ๊กเกอร์ “คลินิกช่วยเหลือผู้ประสงค์จะเลิกย�สูบ” ที่หน้�คลินิก
ทันตกรรม ติดโปสเตอร์ “ประสงค์จะเลิกบุหรี่/ย�สูบ หมอฟัน
ช่วยคุณได้” ในบริเวณที่ผู้ม�รับบริก�รท�งทันตกรรมเห็นได้ชัด 
จัดเตรียมแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของย�สูบในจุดที่ผู้ป่วยมอง
เห็นและส�ม�รถหยิบไปอ่�นได้ เตรียมมุมหนึ่งของสถ�นที่ทำ�ง�น
ให้เป็นมุมสำ�หรับนิเทศผู้ประสงค์จะเลิกย�สูบ

3. เตรียมเครือข่�ยก�ร
ทำ�ง�น

เตรียมเครือข่�ยก�รทำ�ง�นในกรณีที่มีก�รประเมินผู้ป่วยอยู่ใน
กลุ่มเสพติดนิโคติน ก�รเลิกย�สูบจำ�เป็นต้องอ�ศัยย�ช่วยเลิก
ย�สูบ หรืออ�จพิจ�รณ�ส่งตัวไปรักษ�ต่อที่ Quitline 1600 หรือ
ส่งไปรักษ� คลินิกบำ�บัดย�เสพติด หรือ คลินิกฟ้�ใส

ตารางที่ 2: แสดงแนวท�งในก�รบำ�บัดผู้เสพย�สูบต�มแนวท�ง 5A สำ�หรับทันตแพทย์

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอนสำาหรับการช่วยเลิก
ยาสูบ โดยใช้หลัก 5A

รายละเอียด

++ ASK

ถ�มประวัติก�รเสพย�สูบ

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สอบถ�มสถ�นะก�รเสพย�สูบ

ของผู้ที่ม�รับบริก�รที่คลินิกทันตกรรมที่มีอ�ยุ 

13 ปีขึ้นไปทุกร�ย (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II  

โดยแยกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เคยเสพ เคยเสพ 

แต่เลิกแล้ว และกลุ่มที่ยังเสพอยู่1-4
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอนสำาหรับการช่วยเลิก
ยาสูบ โดยใช้หลัก 5A

รายละเอียด

++ ADVISE 

แนะนำ�ให้เลิกเสพย�สูบ

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ทันตแพทย์แนะนำ�ถึงคว�มเสี่ยง

ต่อก�รเป็นโรคต่�งๆ จ�ก�รเสพย�สูบ และประโยชน ์

ของก�รเลิกเสพ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II โดย

ใช้คำ�พูดที่ชัดเจนและเข้�กับสภ�วะของผู้ป่วย

แต่ละร�ย ทั้งนี้ เนื่องจ�กคว�มสำ�เร็จในก�ร

บำ�บัดขึ้นอยู ่กับก�รเลือกจังหวะและโอก�สที่

เหม�ะสม1-2,5-6 เช่น ช่วงที่มีก�รเปลี่ยนแปลงใน

ชีวิต (เปลี่ยนง�น มีบุตร) ปัญห�สุขภ�พ  ก�ร

ขึ้นร�ค�ของบุหรี่/ย�สูบ  ก�รเสียชีวิตของเพื่อน

หรือญ�ติจ�กโรคที่สัมพันธ์กับก�รเสพย�สูบ  

โอก�สพิเศษต่�งๆ เช่น วันปีใหม่ วันงดบุหรี่โลก

++ ASSESS

ประเมินผู้ป่วย

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ประเมินคว�มพร้อมของผู้ป่วย

โดยใช้ Transtheoretical (TTM) หรือ Stage 

of Change model (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ใช้แบบประเมิน HSI เพื่อ

ประเมินระดับคว�มรุนแรงของก�รเสพติดส�ร

นิโคติน พร้อมสอบถ�มเพิ่มเติมประวัติก�ร

พย�ย�มเลิกเสพในอดีต (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอนสำาหรับการช่วยเลิก
ยาสูบ โดยใช้หลัก 5A

รายละเอียด

++ ASSIST
ก�รบำ�บัดผู้ป่วยให้เลิกเสพ
ย�สูบ

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให ้นิเทศผู ้ป ่วยในขณะที่ให ้ 
ก�รรักษ�ท�งทันตกรรม โดยเฉพ�ะแบบ
สังเขป (Breif intervention) โดยใช้ STAR  
techniques5-8 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++) I I   
ประกอบด ้ วย  Se t -ก�รร ่ วมกันกำ �หนด 
วันเลิกบุหรี่/ย�สูบ (Quit date) วันใดวันหนึ่ง
ในรอบสัปด�ห์ อ�จเป็นวันสำ�คัญของบุคคลใน
ครอบครัว เช่นวันเกิด Tell-บอกเพื่อนและญ�ติ 
ถึงคว�มตั้งใจก�รเลิกเสพ Anticipate-แนะนำ� 
ให้ผู ้ป่วยเตรียมพร้อมรับมือกับอ�ก�ร ถอน 
นิโคตีน โดยให้นำ�เทคนิค 5D ม�รับมืออ�ก�ร
เหล่�นี้ อ�จพิจ�รณ�ย�ช่วยเลิกย�สูบในร�ยที่
มีข้อบ่งชี้ (บทที่1)  Removal-ทิ้งบุหรี่/ย�สูบ 
ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ ทั้งที่บ้�นและที่ทำ�ง�น  และ
เปลี่ยนสภ�พแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สถ�นที่ที่
ใช้เสพเป็นประจำ�  เปลี่ยนกิจวัตรประจำ�วันไป
ทำ�อย่�งอื่นแทนก�รเสพย�สูบ

++ ARRANGE
ติดต�มผลก�รช่วยเลิกสูบ
ย�สูบ

• แนะนำ�อย ่�งยิ่ ง ให ้ติดต�มผลก�รเลิกเสพ
ภ�ยใน 2 สัปด�ห์แรก (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)
II เนื่องจ�กก�รเลิกเสพจะมีอ�ก�รถอนนิโคตีน
รุนแรงในช่วง 3-7 วันแรก ก�รติดต�มครั้งที่ 2 
ควรติดต�มเมื่อครบ 1 เดือน และติดต�มผลต่อ
เมื่อครบ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี  

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้แสดงคว�มยินดีกับผู ้ที่เลิก
ได้สำ�เร็จ และสร้�งแรงจูงใจโดยใช้แนวท�ง 5R 
ในผู้ป่วยร�ยที่กลับไปสูบซำ้�อีก พร้อมทบทวน
สถ�นก�รณ์ และกำ�หนดวันเลิกเสพอีกครั้ง (นำ้�
หนักคำ�แนะนำ� ++)II
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ตารางที่ 3: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัด A4 –Assist ระหว่�งให้ก�รรักษ�ท�งทันตกรรม 

สำ�หรับทันตแพทย์

วิธีการบำาบัด รายละเอียด

Brief intervention แนะนำ�ให้ทันตแพทย์สอบถ�มผู ้ป่วยที่ตนดูแลอย่�งน้อย 
ปีละ 1 ครั้งว ่�เข�สูบบุหรี่หรือเสพผลิตภัณฑ์ย�สูบใดๆ  
หรือไม่ พร้อมแนะนำ�ให้หยุดเสพ โดยก�รให้คำ�แนะนำ�แบบ
สังเขปนี้ควรทำ�ในผู้ป่วยทุกร�ย แม้ว่�เข�จะไม่ได้ม�ปรึกษ�
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รเสพย�สูบเลยก็ต�ม ขั้นตอนที่ใช้ในก�ร
ทำ� brief intervention คือ FRAMES6-8 ประกอบด้วย
1. Feedback ให้ข้อมูลคว�มเสี่ยงหรืออันตร�ยที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวผู้ป่วย 
2. Responsibility ผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบก�รเลิกย�สูบ

ด้วยตัวของเข�เอง  
3. Advice ผู้รักษ�ทำ�หน้�ที่เพียงกระตุ้นให้เข�คิดถึงก�รเลิกเสพ
4. Menu ให้คำ�แนะนำ�ในก�รเลิกเสพว่�มีวิธีใดบ้�ง บ�งร�ย 

อ�จเลิกโดยก�รเข้�ร้บก�รบำ�บัดในคลินิกเลิกย�สูบ หรือ 
ศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์

5. Empathy เสนอแนะด้วยท่�ทีเป็นห่วง ไม่ตำ�หนิหรือวิจ�รณ์ 
ผู้ป่วยห�กเข�ยังไม่คิดที่จะเลิก  

6. Self-efficacy เชื่อมั่นในศักยภ�พของผู้ป่วย

Smoking cessation 
medication
ก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบ

ก�รดูแลรักษ�โดยไม่ใช้ย�โดยก�รนิเทศในรูปแบบต่�งๆ
จัดเป็นก�รรักษ�หลักของโรคเสพย�สูบ แต่ยังคงมีผู้ป่วย 
จำ�นวนม�กที่ไม ่ส�ม�รถเลิกเสพได้สำ�เร็จหรือเลิกได้
เพียงระยะสั้นๆ ดังนั้นก�รก�รใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบจะช่วย
เสริมประสิทธิภ�พก�รดูแลรักษ�โรคเสพย�สูบให้ดียิ่งขึ้น  
ย�ที่ ใช ้อ�จเป ็นกลุ ่มส�รนิโคตินทดแทน (Nicotine  
replacement therapy: NRT) ได้แก่ นิโคตินแบบแผ่นติด 
ผิวหนัง (Nicotine patch), หม�กฝรั่งนิโคติน (Nicotine  
gum) หรือ ย�กลุ ่มที่ ไม ่มีส ่วนผสมของส�รนิโคติน  
(Non-nicotine medication) ได้แก่ Brupropion SR, 
Varenicline, Nortriptyline
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บทที่ 7
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สำาหรับเภสัชกร

ธนรัตน์		สรวลเสน่ห์

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบต�มแนวท�ง 5A & 3P โดยเภสัชกร

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด

++ A1-Ask
(ถ�มประวัติก�รเสพ
ย � สู บ แ ล ะ ก � ร ใช ้
ผลิตภัณฑ์ย�สูบอื่นๆ
ทุกชนิด)

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรสอบถ�มสถ�นก�รเสพย�สูบ
ของผู้ที่เข้�ม�รับบริก�รที่แผนกเภสัชกรรมของสถ�น
บริก�รสุขภ�พหรือสถ�นปฏิบัติก�รเภสัชกรรมชุมชน 
ทุกร�ย (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II โดยให้ปฏิบัติเหมือน 
กันกับก�รสอบถ�มประวัติก�รแพ้ย�ของผู้รับบริก�ร1-4

++ A2-Advise
( แ น ะนำ � ใ ห ้ ผู ้ เ ส พ
ย�สูบเลิกเสพอย่�ง
เด็ดข�ด)

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรพูดแนะนำ�ให้ผู้เสพย�สูบต้อง
เลิกเสพโดยเด็ดข�ด (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II โดยใช้
คำ�พูดที่ชัดเจน (clear) หนักแน่น (strong) และเข�้กับ
สภ�วะของผู้ปวยแต่ละร�ย (personalized) 

++ A3-Assess
(ประเมินคว�มรุนแรง
ในก�รเสพติดย�สูบ
และคว�มตั้งใจในก�ร
เลิกเสพ)

เภสัชกรโรงพยาบาล 
• แนะนำ�ให้ประเมินคว�มตั้งใจและคว�มพร้อมในก�รเลิก

เสพย�สูบโดยใช้ TTM model ในกรณีที่เภสัชกรไม่ได้
มีส่วนร่วมในทีมวิช�ชีพสุขภ�พช่วยเลิกย�สูบ (นำ้�หนัก 
คำ�แนะนำ� +)II

• แนะนำ�ให้ใช้ TTM model ในก�รประเมินคว�มตั้งใจ
และคว�มพร้อมในก�รเลิกเสพ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� +)II  
ในกรณีที่เภสัชกรมีส่วนร่วมในทีมวิช�ชีพสุขภ�พช่วยเลิก
ย�สูบ ในร�ยที่พร้อมหรือสนใจจะเลิกเสพ (preparation) 
ให้ทำ�ก�รสัมภ�ษณ์ประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว�มรุนแรง
ของก�รเสพติดนิโคติน โดยใช้ HSI พร้อมซักถ�มปัจจัย
ที่เป็นส�เหตุหรือกระตุ ้นเร้�ให้เกิดก�รเสพย�สูบ1,3-5  
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด

เภสัชกรชุมชน 
• แนะนำ�ให้ประเมินคว�มตั้งใจและคว�มพร้อมในก�ร

เลิกย�สูบ โดยใช้ TTM model (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II  
ห�กพบว่�ผู ้ป ่วยมีคว�มพร้อมหรือสนใจจะเลิกเสพ 
(preparation) จึงทำ�ก�รสัมภ�ษณ์ประวัติเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคว�มรุนแรงของก�รเสพติดนิโคติน โดยใช้ HSI 
พร้อมซักถ�มปัจจัยที่เป็นส�เหตุหรือกระตุ้นเร้�ให้เกิด
ก�รเสพย�สูบ6 (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

++ A4-Assist
(บำ�บัดอย่�งเหม�ะ
สมเพื่อให้เลิกย�สูบ
ได้สำ�เร็จ)

เภสัชกรโรงพยาบาล 
• กรณีที่เภสัชกรไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมวิช�ชีพสุขภ�พช่วย

เลิกย�สูบ แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับ
คลินิกเลิกย�สูบหรือทีมสุขภ�พที่ให้บริก�รเลิกย�สูบ1-3 
(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II รวมถึงแนะนำ�ให้ผู้ป่วยเข้�รับ
ก�รบำ�บัดจ�กคลินิกเลิกย�สูบหรือทีม

• กรณีที่เภสัชกรมีส่วนร่วมในทีมวิช�ชีพสุขภ�พช่วยเลิก
ย�สูบอยู่แล้ว แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เตรียมข้อมูลก�รใช้ย�
ช่วยเลิกเสพให้แก่ทีม ช่วยเหลือผู้ป่วยในก�รว�งแผน
ก�รเลิกย�สูบโดยใช้ STAR techniques และแนะนำ�
ข้อดี ข้อเสียของย�แต่ละชนิดให้ผู ้ป่วยทร�บเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจเลือกใช้ย� (นำ้�หนักคำ�
แนะนำ� ++)II [ทั้งนี้ขอบเขตหน้�ที่ของเภสัชกรจะขึ้นกับ
ก�รตกลงกันของแต่ละวิช�ชีพที่อยู่ในทีม]

เภสัชกรชุมชน
• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรชุมชนช่วยเหลือผู้ป่วยในก�ร

ว�งแผนก�รเลิกย�สูบ โดยใช้ STAR techniques4-6  

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรชุมชนแนะนำ�ข้อดี ข้อเสียของ
ย�แต่ละชนิดให้ผู้ป่วยทร�บเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ก�รตัดสินใจเลือกใช้ย� (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรชุมชนกำ�หนดแบบแผนก�ร

บำ�บัด (dosage regimen) ของย�เลิกย�สูบที่เหม�ะ

สมกับผู ้ป่วย อธิบ�ยวิธีก�รใช้ย�อย่�งถูกวิธี อ�ก�ร

ข้�งเคียงที่อ�จเกิดขึ้น และเฝ้�ระวังก�รเกิดปฏิกิริย�

ระหว่�งย�กับย� ย�กับย�สูบที่อ�จเกิดขึ้นได้ (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)II

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรชุมชนให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�

ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 5D (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)III

• แนะนำ�อย ่�งยิ่งให ้ส ่งต ่อผู ้ป ่วยที่มี โรคเรึ้อรังหรือ 

ผู ้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น สตรีตั้งครรภ์ ไปพบบำ�บัดกับ 

ผู ้ เชี่ ยวช�ญด ้�นเลิกย�สูบที่ โรงพย�บ�ล/คลินิก  

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

++ A5-Arrange

(ติดต�มผลก�รบำ�บัด

เ พื่ อ ช ่ ว ย เ ลิ ก เ ส พ

ย�สูบของผู ้ เสพทุก

ร�ย)

เภสัชกรโรงพยาบาล

• ติดต�มผู้ป่วยต�มก�รนัดปกติของแพทย์ (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� ++)IV

เภสัชกรชุมชน

• นัดติดต�มอ�ก�รและผลก�รบำ�บัดผู้เสพย�สูบที่เข้�รับ

ก�รรักษ�ทุกร�ย โดยเฉพ�ะในสัปด�ห์แรกหรือส่งต่อ 

ศูนย์ติดต�มของเครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรม (นำ้�หนัก

คำ�แนะนำ� ++)IV

++ P1-Primary

Prevention

ป้องกันมิให้เริ่มเสพ

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรสนับสนุน ชื่นชมและให้กำ�ลัง

ใจผู้ที่ไม่เสพให้ยังคงไม่เสพย�สูบต่อไป พร้อมเน้นยำ�้ถึง

พิษภัยของก�รเสพย�สูบที่จะเกิดขึ้นห�กทดลองเสพ 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน รายละเอียด

++ P2- Prevent

relapse

ป้องกันก�ร กลับไป

สูบซำ้�

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรสอบถ�มสถ�นะก�รเสพ

ย�สูบของผู้ที่เข้�ม�รับบริก�รที่แผนกเภสัชกรรม/สถ�น

ปฏิบัติก�รเภสัชกรรมชุมชนทุกร�ย ซึ่งจะปฏิบัติเหมือน

กันกับก�รสอบถ�มประวัติก�รแพ้ย�ของผู้รับบริก�ร 

(นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีแนวโน้มจะกลับไปเสพซ�้า:
เภสัชกรโรงพยาบาล – ส่งต่อผู้ป่วยไปยังทีมวิช�ชีพ
สุขภ�พช่วยเลิกย�สูบ (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

เภสัชกรชุมชน – แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สั่งย�ป้องกันก�รก
ลับไปสูบซำ้� คือ varenicline (กรณีที่ไม่มีข้อห้�มใช้) 
ร่วมกับเน้นยำ้�ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 
5D (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV ห�กผู้ป่วยไม่สมัครใจใช้ย� 
แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบผู้เชี่ยวช�ญด้�นเลิก
ย�สูบที่โรงพย�บ�ล/คลินิก (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV

++ P3- Promote
motivation
สร้�งแรงจูงใจ
ในก�รเลิก

เภสัชกรโรงพยาบาล 

• ใช้เทคนิค 5R (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรส่งต่อผู้ป่วยไปยังทีมวิช�ชีพ

สุขภ�พช่วยเลิกย�สูบ ห�กผู้ป่วยพร้อมจะเลิก

เภสัชกรชุมชน 

• ใช้เทคนิค 5R (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)II

• - แนะนำ�อย่�งยิ่งให้เภสัชกรให้คว�มช่วยเหลือ (assist) 

ในกรณีที่ผู ้ป่วยพร้อมจะเลิกย�สูบ หรือส่งต่อไปพบ 

ผู ้ เชี่ ยวช�ญด ้�นเลิกย�สูบที่ โรงพย�บ�ล/คลินิก  

ใช้เทคนิค 5R (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� ++)IV
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บทที่ 8
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สำาหรับนักเทคนิคการแพทย์
พิศิษฐ์		นามจันทรา

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบต�มแนวท�ง AAP1 

โดยนักเทคนิคก�รแพทย์

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอนการรักษา รายละเอียด ตัวอย่าง

++ A1-Ask

(ถ�มประวัติก�ร

เสพผลิตภัณฑ ์

ย�สูบทุกชนิด)

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สอบถ�ม

ข ้อมูลก�รเสพย�สูบใน

ประช�ชนที่ม�รับบริก�ร

ก�รตรวจท�งเทคนิคก�ร

แพทย์ทุกร�ย (นำ้�หนักคำ�

แนะนำ� ++)II เช่น ผู้ป่วย 

ที่ ม� เจ�ะ เลือด ตรวจ

ปัสส�วะ และรับบริก�รอื่นๆ 

จ�กห้องปฏิบัติก�ร2-5

- เจ ้�หน้�ที่ที่รับลงทะเบียน 

ผู ้ป ่วยหรือเจ ้�หน้�ที่ เจ�ะ

เลือด หรือเจ ้�หน้�ที่อื่นๆ 

สอบถ�มข้อมูลก�รเสพย�สูบ 

เช่น สูบบุหรี่/ย�สูบ หรือไม่ 

สูบวันละกี่มวน

- ทำ�เครื่องหม�ยหรือสติกเกอร์

ระบุสถ�นะก�รเสพแล้วนำ�

ไปติดที่ใบ request

- บันทึกสถ�นะก�รเสพร่วมกับ

ผลก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติ

ก�รลงในระบบคอมพิวเตอร์
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นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอนการรักษา รายละเอียด ตัวอย่าง

++ A2- Advice

(แนะนำ�ให้ผู้เสพ

ย�สูบเลิกสูบ)

- นิเทศให้ผู ้ เสพย�สูบเลิก

เสพ โดยเชื่อมโยงกับผล

ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติ

ก�รหรือสภ�วะของผู้ป่วย

- นิเทศผู ้เสพที่ประสงค์จะ

เ ลิ ก ใ ห ้ ท ร � บ แ ห ล ่ ง ที่

ส�ม�รถให้คว�มช่วยเหลือ

ในก�รเลิกเสพได้3-6 

- เจ ้ �หน ้�ที่ห ้องปฏิบัติก�ร

หรือนักเทคนิคก�รแพทย ์

ที่ เกี่ยวข้องนิเทศผู ้ป ่วยเบ�

หว�นหรือผู้ที่ม�ตรวจนำ้�ต�ล

ในเลือดที่ยังคงเสพย�สูบว่� 

“ห�กไม่เลิกเสพจะไม่ส�ม�รถ

ควบคุมระดับนำ้�ต�ลให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติได้” 

- นิ เทศผู ้ เ สพย�สูบที่ ต รวจ

ระดับไขมันว่� “ก�รเสพย�สูบ

มีผลส่งเสริมให้ไขมันเก�ะที่

ผนังหลอดเลือด อ�จทำ�ให้

เกิดก�รอุดตันในหลอดเลือด 

และอ�จมีผลทำ�ให ้เกิดโรค

หัวใจได้”

- นิเทศว่� “ห�กเลิกเสพจะเกิด 

ผลดีต่อสุขภ�พ และมีผลทำ�ให้ 

ผลก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร 

อยูใ่นเกณฑ์ดี เช่น ระดับนำ้�ต�ล 

ร ะดั บ ไขมั นอยู ่ ใ น เ กณฑ ์ ที่

ควบคุมได้ เป็นต้น”

+ P1 -P r ima ry 
prevention
(ป้องกันมิให้เริ่ม
สูบ)

- ชื่นชมผู ้ที่ไม่เสพและชี้ให้

เห็นผลดีของก�รไม่เสพ

ผลิตภัณฑ์ย�สูบ

- พูดแสดงคว�มชื่นชมที่ไม่เสพ

ย�สูบจะได้ไม ่เสี่ยงต ่อก�ร

เป ็นโรคที่ เกิดจ�กก�รเสพ

ย�สูบ ห�กเป็นไปได้ ควร

ให้คำ�แนะนำ�ผู ้ใกล้ชิดที่เสพ

ย�สูบให้เลิกเสพด้วย
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  2553, 34(1) ฉบับเสริม,47-50.
 2. กรองจิต ว�ทีส�ธกกิจ (บรรณ�ธิก�ร). ก�รส่งเสริมก�รเลิกบุหรี่ในง�นประจำ�. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
  รณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่, 2551.
 3. เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดรักษ� 
  โรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สำ�หรับแพทย์และบุคล�กรวิช�ชีพสุขภ�พ,  
  พฤศจิก�ยน 2552.
 4. U.S. deparment of health and human service. Clinical Practice Guideline: Treating  
  tobacco use & dependence: 2008 update. Public Health Service, May 2008: 73-142.
 5. วร�ภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ , จุฑ�มณี สุทธิสีสังข์, เนติ สุขสมบูรณ์ และ คณะ. ร�ยง�นก�รวิจัย  
  เรื่อง แนวท�งก�รรักษ�และให้คำ�แนะนำ�เพื่อเลิกบุหรี่สำ�หรับเภสัชกร. กรุงเทพฯ: กรมก�รแพทย์  
  กระทรวงส�ธ�รณสุข, 2546.
 6. West R, McNeill A, Raw M.Smoking cessation guidelines for health professionals:  
  an update.Thorax 2000;55:987–999.
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บทที่ 9
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สำาหรับนักกายภาพบำาบัด

เปรมทิพย์		ทวีรติธรรม		

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบต�มแนวท�ง 5A 

สำ�หรับนักก�ยภ�พบำ�บัด1-2

ขั้นตอน
การรักษา

รายละเอียด ตัวอย่าง

Ask 
( ส อบถ�ม
สถ�นะก�ร
เสพย�สูบ)

คำ�ตอบที่เป็นไปได้มี 3 กรณี1-3 ได้แก่
1. สูบ/เสพอยู่ นักก�ยภ�พบำ�บัดให้คำ�แนะนำ�

ให้หยุดหรือเลิกเสพในขั้นตอนต่อไป
2. ไม่สูบ/ไม่เสพ นักก�ยภ�พบำ�บัดพึงกล่�วคำ�

ชมเชย และถ�มต่อไปว่� มีคนในบ้�นหรือ
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่/เสพย�สูบหรือไม่ ตัวอย่�ง
คำ�ถ�ม เช่น “ขอโทษครับ ไม่ทร�บว่� มีคนใน
บ้�นสูบบุหรี่/ย�สูบ หรือไม่” หรือ “ขอโทษ
ครับ ไม่ทร�บว่�มีคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วม
ง�นสูบบุหรี่/ย�สูบ หรือไม่” เป็นต้น

- ห�กคำ�ตอบที่ได้รับ คือ “มี” นักก�ยภ�พ 
บำ�บัดพึงแนะนำ�ให้ผู ้ที่ เสพย�สูบดังกล่�ว 
ม�รับบริก�ร ณ คลินิกเลิกย�สูบ  ในกรณี
ที่ผู ้ ใกล ้ชิดไม ่ประสงค ์ม�รับบริก�ร นัก
ก�ยภ�พบำ�บัดอ�จมอบเอกส�รที่มีร�ย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธีเลิกย�สูบไว้ให้เพื่อให้ผู ้
ป่วยได้ศึกษ�ด้วยตนเองต่อไป 

- ห�กคำ�ตอบคือ “ไม่มี” นักก�ยภ�พบำ�บัดพึง
กล่�วคำ�ชมเชยอีกครั้ง

3. เคยสูบ/เคยเสพ นักก�ยภ�พบำ�บัดพึงถ�ม
คำ�ถ�มต่อไปว่� “เลิกได้น�นเท่�ไรแล้ว” และ
กล่�วชมเชย พร้อมให้กำ�ลังใจ และแนะนำ�ให้
อย่�ประม�ท เพร�ะอ�จกลับม�เสพใหม่ได้

 • ซั กถ�มสถ�นะก�ร เสพ
ย�สูบในระหว่�งซักประวัติ

• บันทึกสถ�นะก�รเสพย�สูบ
ไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย
ให้เห็นได้ชัดเจน
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ขั้นตอน
การรักษา

รายละเอียด ตัวอย่าง

Advise 
( แ น ะ นำ �
ให ้เลิกเสพ
ย�สูบ)

ก�รแนะนำ�ผู้ที่เสพย�สูบให้เลิกเสพ จะทำ�ให้
เกิดแรงจูงใจให้อย�กเลิกเสพได้ โดยคำ�พูด
ที่ใช้ต้องชัดเจน หนักแน่น และเชื่อมโยงกับ
สภ�พปัจจุบันของผู้ป่วย1-3

• “ก�รเลิกเสพย�สูบเป็นสิ่ง
ที่มีคว�มสำ�คัญที่สุด ที่คุณ
ส�ม�รถทำ�ได้ เพื่อป้องกัน
ปัญห�สุขภ�พ ทั้งในขณะนี้
และอน�คต”

• “ก�รสู บบุ หรี่ / ก � ร เสพ
ย�สูบ อ�จทำ�ให้ก�รรักษ�
ท�งก�ยภ�พบำ�บัดไม ่มี
ประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร ก�ร
ฟื้นสภ�พก็ช้�ลง” (ขึ้นอยู่
กับภ�วะของโรคของผู้ป่วย
ที่ม�พบนักก�ยภ�พบำ�บัด)

• “ผม (ดิฉัน)  คิดว ่�  คุณ
จำ�เป็นต้องหยุดสูบบุหรี่/
เสพย�สูบ  ห�กคุณตกลงจะ
เลิก ผม (ดิฉัน) ส�ม�รถช่วย
คุณได้”

Assess
( ป ร ะ เ มิ น
ลั ก ษ ณ ะ
ก�รเสพติด 
คว�มพร้อม
ในก�ร เลิ ก
เ ส พ  แ ล ะ
ประเมินท�ง
ก � ย ภ � พ 
บำ�บัด

• ก�รประเมินลักษณะก�รเสพติด และคว�ม
เต็มใจ/คว�มพร้อมในก�รเลิกเสพย�สูบ ใน
ก�รประเมินลักษณะก�รเสพติด และคว�ม
เต็มใจ/คว�มพร้อมในก�รเลิกเสพ พึงมีก�ร
บันทึกในแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐ�นในก�ร
ติดต�ม โดยแบบฟอร์มควรมีองค์ประกอบดัง
ต่อไปนี้

1. ก�รประเมินลักษณะพื้นฐ�นของก�รเสพ
ติดย�สูบ ประกอบด้วย ข ้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติก�รเสพย�สูบ และประวัติก�รเลิก
เสพ 

2. ก�รประเมินคว�มรุนแรงของก�รเสพติด
ย�สูบ หม�ยถึง ก�รประเมินระดับก�รเสพ
ติดนิโคตินว่� มีม�กน้อยเพียงใด ประเมินโดย
ก�รใช้แบบสัมภ�ษณ์ที่ชื่อว่� Heaviness of 
Smoking Index (HSI)

• เช่น “สูบบุหรี่/เสพย�สูบ
ชนิดนี้ม�น�นเท่�ไร สูบ/
เสพกี่มวนต่อวัน หรือเลิก
เสพม�น�นเท่�ไร”

• ห�กผู้เสพมีระดับก�รเสพติด 
นิโคตินค่อนข้�งสูง แสดงว่�ห�ก 
หยุดเสพแล้ว จะมีโอก�สเกิด 
อ�ก�รถอนนิโคตินได้ม�ก และอ�จ 
เป็นอุปสรรคในก�รเลิกเสพได้
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ขั้นตอน
การรักษา

รายละเอียด ตัวอย่าง

3. ก�รประเมินสิ่งกระตุ ้นที่ทำ�ให ้เสพย�สูบ 

เป็นข้อมูลที่จะบอกให้ทร�บถึงอุปสรรคที่

จะทำ�ให้เลิกย�ก และพึงห�ท�งแก้ไขเพื่อ

เอ�ชนะอุปสรรคดังกล ่�ว ตลอดจนก�ร

ป้องกันก�รกลับไปเสพซำ้�อีกด้วย

4. ก�รประเมินคว�มพร้อมในก�รเลิกเสพ เป็น

เรื่องที่ต ้องประเมิน เนื่องจ�กระดับคว�ม

พร้อมในก�รเลิกเสพของผู้เสพย�สูบนั้น จะ

เป็นตัวกำ�หนดแนวท�งก�รนิเทศและก�ร

แก้ไขเพื่อช่วยให้เลิกเสพต่อไป

• ตัวอย่�ง เช่น ประวัติก�ร

ดื่มก�แฟและเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์ ก�รอยู ่ ใน

สถ�นที่ที่มีก�รสูบบุหรี่/เสพ

ย�สูบอื่นๆ กลุ ่มเพื่อน/ผู ้

ร ่วมง�น/คนในบ้�น สูบ

บุหรี่/เสพย�สูบหรือไม่

• ตัวอย่�ง เช่นพร้อมจะเลิก

ใน 6 เดือนข้�งหน้� หรือ 3 

เดือนข้�งหน้�

• ก�รประเมินท�งก�ยภ�พบำ�บัด4 ประกอบด้วย 

1. ก�รประเมินสภ�พร่�งก�ยทั่วไป 

2. ก�รประเมินสมรรถภ�พกล้�มเนื้อ และ 

โครงร่�ง 

3. ก�รประเมินท�งก�ยภ�พบำ�บัดของระบบ

ก�รห�ยใจและก�รขย�ยของทรวงอก

• ก�รประเมินสภ�พร่�งก�ย

ทั่วไป เช่น ลักษณะโครงร่�ง 

สัญญ�ณชีพ ก�รรับรู้สติ

• ก�รประเมินสมรรถภ�พ

กล ้�มเนื้ อและโครงร ่ �ง 

เช่น ลักษณะของทรวงอก 

ลักษณะก�รห�ยใจ คว�ม

แข็งแรงและทนท�น

• ก � ร ป ร ะ เ มิ น ท � ง

ก�ยภ�พบำ�บัดของระบบ

ก�รห�ยใจและก�รขย�ย

ของทรวงอก เช่น ก�รขย�ย

ตัวของทรวงอก รูปแบบก�ร

ห�ยใจ
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ขั้นตอน
การรักษา

รายละเอียด ตัวอย่าง

Assist 
(บำ�บัดเพื่อ 
เ ลิ ก ย �สู บ 
แ ล ะ ส ่ ง
เ ส ริ ม สุ ข
ภ�พปอดดี
ขึ้น)

ส่วนที่ 1 : การบำาบัดเพื่อเลิกยาสูบ

นักก�ยภ�พบำ�บัดพึงปฏิบัติต�มขั้นตอนก�ร 

บำ�บัดเพื่อเลิกเสพย�สูบ ดังนี้

• สร้�งแรงจูงใจให้ผู ้ที่ เสพตัดสินใจเลิกเสพ 

โดยใช้แนวท�ง 5R (Relevance, Risks,  

Rewards, Roadblock, Repetition)

• ใช้วิธีท�งก�ยภ�พบำ�บัดเพื่อบรรเท�/ต่อสู้กับ

อ�ก�รถอนนิโคติน

• ส่งต่อคลินิกเลิกย�สูบหรือหน่วยนิเทศเพื่อ

เลิกย�สูบ

ส่วนที่ 2 : การส่งเสริมสุขภาพปอด
ในฐ�นะนักก�ยภ�พบำ�บัด ส�ม�รถช่วยเหลือ
ผู ้เสพย�สูบให้ฟื ้นฟูสมรรถภ�พปอด หรือ

สมรรถภ�พก�รห�ยใจได้ ประกอบไปด้วย

1. ก�รฝึกห�ยใจและไอที่มีประสิทธิภ�พ

2. ก�รฝึกระบ�ยเสมหะด้วยตนเอง

3. ก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อเพิ่มก�รเคลื่อนไหว

ของทรวงอกและลำ�ตัว (Chest-trunk  

mobilization)

4. ก�รเพิ่มคว�มทนท�นในก�รออกกำ�ลังก�ย

 

• ตัวอย่�ง เช่น ก�รนวดเพื่อ

ผ่อนคล�ย เทคนิคก�รผ่อน

คล�ย และก�รออกกำ�ลัง

ก�ย เป็นต้น

Arrange 
ติดต�มผล

• เพื่อให้กำ�ลังใจและประคับประคองให้เลิก

เสพอย่�งถ�วร นักก�ยภ�พบำ�บัดส�ม�รถ

ติดต�มเอง หรือส่งต่อให้คลินิกเลิกย�สูบเป็น

ผู้ติดต�ม1-4

• ก�รติดต�มเองอ�จติดต�ม

ทุก 1-2 สัปด�ห ์  ต ่อไป

ติดต�มห่�งเป ็นทุกเดือน 

และห่�งเป็น 3 เดือน 6 

เดือนและ 1 ปี
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เอกสารอ้างอิง

 1. เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. แนวท�งเวชปฏิบัติสำ�หรับก�รบำ�บัดรักษ� 
  โรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สำ�หรับแพทย์และบุคล�กรวิช�ชีพสุขภ�พ,  
  พฤศจิก�ยน 2552.
 2. กรองจิต ว�ทีส�ธกกิจ (บรรณ�ธิก�ร). ก�รส่งเสริมก�รเลิกบุหรี่ในง�นประจำ�. กรุงเทพฯ:  
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่, 2551.
 3. วร�ภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ , จุฑ�มณี สุทธิสีสังข์, เนติ สุขสมบูรณ์ และ คณะ. ร�ยง�นก�รวิจัย  
  เรื่อง แนวท�งก�รรักษ�และให้คำ�แนะนำ�เพื่อเลิกบุหรี่สำ�หรับเภสัชกร. กรุงเทพฯ: กรมก�รแพทย์  
  กระทรวงส�ธ�รณสุข, 2546.
 4. Velicer WF, Prochaska JO, Fava JL, et al. Smoking cessation and stress management:  
  Applications of the Transtheoretical Model of behavior change. Homeostasis  
  1998;38:216-33.
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บทที่ 10
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สำาหรับผู้ให้คำาปรึกษา (Quit Counselors) 
ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

จินตนา		ยูนิพันธุ์

 ศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ เป็นศูนย์ฯ ที่ทำ�หน้�ที่หลักในก�รให้

บริก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ ด้วยกระบวนก�รบำ�บัดแบบก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์

และอินเตอร์เน็ต1, 2, 3 ต�มแนว Stage-based intervention4 ให้บริก�รทั้งแบบเชิงรับ  

(Reactive service) คือ รับส�ยผู้โทรเข้� หม�ยเลข 1600 และเชิงรุก (Proactive service)5, 6 

คือโทรออกไปยังผู้เสพย�สูบที่ส่งต่อจ�กภ�คีเครือข่�ย (ผ่�นระบบU-Refer) และผู้ที่ขอรับ

บริก�รท�งอินเตอร์เน็ต (ผ่�นระบบU-Quit) ผู้ทำ�หน้�ที่บำ�บัดโรคเสพย�สูบของศูนย์ฯ 

มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ประกอบวิช�ชีพสุขภ�พ หรือส�ธ�รณสุขที่ผ่�นก�รศึกษ�ต�ม

หลักสูตรก�รศึกษ�และมีประสบก�รณ์ก�รฝึกง�น เกี่ยวกับ ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ 

และมีประสบก�รณ์ในระบบบริก�รสุขภ�พม�แล้วอย่�งน้อย 1 ปี รวมทั้งต้องผ่�นหลักสูตร

ก�รฝึกอบรมผู้ให้คำ�ปรึกษ�ก�รเลิกบุหรี่ (Quit Counselor) ของศูนย์ฯ ทั้งภ�คทฤษฎี 

และภ�คปฏิบัติ จ�กนั้นจึงปฏิบัติหน้�ที่ให้บริก�รภ�ยใต้ระบบก�รควบคุมคุณภ�พบริก�ร  

ต�มขั้นตอนบริก�รที่กำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติท�งคลินิก (Clinical Protocol) และบันทึก

ข้อมูลก�รบริก�รแบบ Real time ไว้ในระบบฐ�นข้อมูล (Data base System)7, 8   

ของศูนย์ฯ  แนวปฏิบัติท�งคลินิกนี้ ในหนังสือนี้ เรียกว่� แนวท�งเวชปฏิบัติในก�รบำ�บัด

โรคเสพย�สูบ สำ�หรับผู้ให้คำ�ปรึกษ�ก�รเลิกบุหรี่ ซึ่งมีร�ยละเอียด เป็นลำ�ดับขั้นตอนก�ร

บริก�รของ 1600 Quitline หรือ 1600 ส�ยเลิกบุหรี่ ต�มแผนภ�พ ต่อไปนี้ 
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ผู้ใช้บริก�รที่ส่งต่อจ�ก ภ�คีเครือ
ข่�ย U-Quit และU-Refer

ผู้โทรเข้� 1600 Quitline 
Callers (Complete calls)

บุคคลทั่วไป
ผู้ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่

ผู้สูบบุหรี่                     
(Smokers)

กำ�หนด Quit Date ไม่มี Quit Date

บริก�รให้ข้อมูล/
ให้คำ�ปรึกษ�อย่�งย่อ           
 (Brief intervention) 
และบันทึกในฐ�นข้อมูล

สำ�หรับผู้ที่พร้อมเลิก
บริก�ร Quit Counseling 
ต�ม Clinical Protocol
และบันทึกในฐ�นข้อมูล

บริก�รข้อมูลทั่วไป
(Giving Information) 
และบันทึกในฐ�นข้อมูล

สำ�หรับผู้ที่ไม่พร้อมเลิก
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�อย่�งย่อ
(Brief Intervention) และ 
บันทึกข้อมูลในฐ�นข้อมูล

ไม่อนุญ�ต
ให้ติดต�ม

อนุญ�ต
ให้ติดต�ม

โทรติดต�ม +ให้คำ�ปรึกษ�ต�ม 
Relapse prevention Protocol

และบันทึกในฐ�นข้อมูล 
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แนวท�งเวชปฏิบัติในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ สำ�หรับผู้ให้คำ�ปรึกษ�ก�รเลิกบุหรี่ (Quit Counselors)

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์แบบเข้ม ครั้งแรก ใช้เวล�ประม�ณ 30 น�ที

 นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ

(แนวคำาถามที่ใช้)

++ A1- Ask
( สอบถ�มคว �ม
ต ้ อ งก � ร /ตกล ง
บริก�ร)

ประเมิน คว�มต้องก�ร
เลิกเสพย�สูบ แยกเป็น
ที่ต้องก�รเลิก และผู้ที่ยัง
ไม่พร้อม/ลังเลใจ/ขอคิด
ดูก่อน

• “คุณต ้องก�ร เลิกบุหรี่ ใช ่
ไหม?”

• “ก�รสนทน�ครั้งนี้จะใช้เวล�
ประม�ณ 30 น�ทีและจะ
มีก�รบันทึกเพื่อก�รพัฒน�
คุณภ�พบริก�ร ขออนุญ�ต?

• คุณมี เวล�และพร ้อมที่ จะ
สนทน�กัน ใช่ไหม?

++ A1- Ask and 
A3- Advise
(สอบถ�มประวัติ 
ก�รเสพผลิตภัณฑ์
ย�สูบทุกชนิด และ
คว�มพร้อมในก�ร 
เลิกย�สูบครั้ งนี้ ) 
 

เพื่อรวบรวมประวัติของ 
ก�รเสพย�สูบทุกชนิด 
และประเมินคว�มพร้อม 
ในก�รเลิกย�สูบครั้ งนี้ 
เพื่อก�รเข ้�สู ่กระบวน 
ก�รบำ�บัด9 

• คุณสูบบุหรี่หรือย�สูบชนิดอื่น
ไหม? 

• สูบบุหรี่ทุกวัน หรือ บ�งวัน? 
• คุ ณ เ ริ่ ม สู บ บุ ห รี่  ตั้ ง แ ต ่ 

อ�ยุ.......ปี จนถึงปัจจุบันนี้ 
สูบม�น�น เท่�ใด” 

• ช่วงเวล�ที่คุณรู้สึกว่�ต้องสูบ
บุหรี่ คือช่วงเวล�ใด”

• คุณมีคว�มตั้งใจจะเลิกบุหรี่ใน
ช่วง 30 วัน หรือไม่”

++ A2- Assess และ
A4- Assist
(สอบถ�มข ้อมูล
พฤติกรรมก�รสูบ 
เ ส พ ย � สู บ แ ล ะ
ประเมินระดับก�ร
ติดนิโคติน)

เพื่อประเมินและช่วยให้
ผู้ใช้บริก�รรับรู้และเข้�ใจ
ระดับก�รติดนิโคติน และ
บุคคลที่อ�จเป็นผู้กระตุ้น
ก�รสูบบุหรี่ของตน

• คุณสูบบุหรี่มวนแรกในแต่ละ
วันหลังจ�กตื่นนอนเป็นเวล� 
กี่ น�ที ? 

• คณุสบูบหุรี ่ขณะเป็นหวดั หรอื 
เจ็บป่วยเล็กน้อย รักษ�ตัว
อยู่บ้�น หรือในโรงพย�บ�ล 
หรือไม่ ?

• คุณอยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่/มีคน
ใกล้ชิดสูบบุหรี่หรือไม่?”
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 นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ

(แนวคำาถามที่ใช้)

++ A4- Assist
(สอบถ�มข ้อมูล
ส ่วนบุคคล และ
ภ�วะสุขภ�พ)

เพื่อก�รมีข้อมูลพื้นฐ�น
ในก�รว�งแผนก�รเลิก
เสพย�สูบ

• คุณมีโรคประจำ�ตัวที่ ได ้รับ
ก�รรักษ�ด้วยย�อยู่ในขณะนี้ 
หรือไม่?            

• คุณออกกำ�ลังก�ย/เคลื่อนไหว
ออกแรงเป็นจังหวะ และต่อ
เนื่องอย่�งน้อย วันละ 20 น�ที 
หรือไม่ อย่�งไร? 

• ง �นที่ คุ ณทำ � เ ป ็ นประจำ � 
(อ�ชีพหลัก) คือ อะไร”

++ A4- Assist  
(สอบถ�มข ้อมูล
ประสบก�รณ์ก�ร
เลิกบุหรี่)

เพื่อช ่วยให ้ผู ้ ใช ้บริก�ร
ตระหนักรู ้กลไกก�รเสพ
และประสบก�รณ์คว�ม
พย�ย�มเสพย�สูบ รวม
ทั้งสิ่งกระตุ้น (Triggers) 
ของตนเอง

• คุณเคยพย�ย�มเลิกบุหรี่ม�
ก่อน หรือไม่? กี่ครั้ง? ครั้ง
สุดท้�ยเมื่อไร? วิธีก�รที่ใช้?      

• แรงจูงใจ/เหตุผลของก�รเลิก
บุหรี่ในครั้งที่ผ่�นม�?

• อ�ก�รที่เกิดขึ้นขณะเลิกบุหรี่
ในครั้งที่ผ ่�นม�? วิธีที่ใช้ใน
ก�รเผชิญกับอ�ก�รข้�งต้น ?

• ส�เหตุ/เหตุก�รณ์ที่ทำ�ให ้
กลับไปสูบซำ้�?

• เคยใช้บริก�ร/ขอคว�มช่วย
เหลือเกี่ยวกับก�รเลิกบุหรี่ 
หรือไม่ อย่�งไร?

++ A4- Assist  
(สอบถ�มข ้อมูล
แรงจูงใจ/เหตุผล
ของก�รเลิกครั้งนี้) 

เ พื่ อ ค ้ นห�แร งจู ง ใจ /
เหตุผลของคว�มตั้งใจเลิก
เสพครั้งนี้  

 • ก�รเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ บุคคล
ที่กระตุ ้น/ผลักดัน/เป็นแรง
บันด�ลใจให้ต้องก�รเลิกบุหรี่ 
คือใคร? 

• ระดับคว�มตั้งใจในก�รเลิก
บุหรี่ครั้งนี้?

• เมื่อคุณตั้งใจมั่นในก�รเลิก
บุหรี่ครั้ งนี้  ขอแสดงคว�ม
ยินดีที่คุณกำ�ลั งจะทำ�สิ่ งที่
ดี ที่ สุ ด อ ย ่ � ง ห นึ่ ง ใ น ชี วิ ต  
เพื่อ ......(ยำ้�เตือนแรงจูงใจ)
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 นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ

(แนวคำาถามที่ใช้)

++ A4- Assist
(ก�รว�งแผนก�ร
เลิกเสพย�สูบ)

- เพื่ อช ่ วยผู ้ ใช ้บริ ก�ร
ตัดสินใจเลือกวิธีก�รเลิก

- เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้บริก�ร
สร้�งแผนก�รเลิกด้วย
ตนเองโดยเรียนรู ้จ�ก
ประสบก�รณ์เดิม มุ ่ง
ที่ ก � ร จั ด ก � ร / ป รั บ
ก�รดำ � เนิ นชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อม ที่ เป ็นสิ่ง
กระตุ้นก�รเสพย�สูบ

• จ � ก ก � ร ส น ท น � เ กี่ ย ว กั บ 
ประสบก�รณ์คว�มพย�ย�มเลิก 
ที่ผ่�นม� ในครั้งนี้คุณจะเลือกวิธี 
ก�รเลิกวิธีใด? 1600 ขอแนะนำ�
ก�รเตรียมตัว/วิธีก�รปฏิบัติ
ตัว......? คุณคิดว่�คุณจะใช้วิธีใด?   

• สิ่งสำ�คัญคือก�รปรับก�รดำ�เนิน
ชีวิตในเรื่อง............... คุณคิดว�่
จะทำ�อย่�งไร? มีคำ�ถ�ม? 

• คนรอบข้�งจะเป็นกำ�ลังใจ/ช่วย
คุณได้ม�ก ดังเช่น.........คุณคิด
เห็นว่�เป็นไปได้หรือไม่? 

• คุณต้องก�รซักถ�ม/พูดคุยเพิ่ม
เติมเรื่องอะไรอีกบ้�ง? 

++ A4- Assist
(ก�รว�งแผนก�ร
เลิกเสพย�สูบ-ต่อ)

- เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้บริก�ร
พัฒน�คว�มมั่นใจ ใน
ก�รเผชิญคว�มอย�ก 
อ�ก�รข�ดนิโคติน 

• โดยปกติในวันแรกของก�รเลิก
บุหรี่ จะมีอ�ก�รข�ดนิ โคติน 
และมีคว�มอย�กบุหรี่ คุณเคย
เลิกบุหรี่ม�แล้ว มีอ�ก�ร............
(ข ้อมูลจ�กก�รบันทึกในช่วง
แรกของก�รสนทน�) ซึ่งต้องห�
วิธีจัดก�รกับอ�ก�รเหล่�นี้ให้ได้ 

• อ�ก�รเหล่�นี้อ�จมีม�กน้อย 
แตกต่�งกันในแต่ละคน ส่วนใหญ่ 
อ�ก�รจะม�กในวันแรกๆ แต่จะ 
ลดลงในวันต ่อไป 1600 ขอ
แนะนำ�............ (ใช้แนวท�ง 5D 
…ได้แก่ delay, deep breathe, 
drink water, do something 
else, and destination)

• คุณคิดว่�คุณจะเลือกทำ�อะไร 
เมื่อมีอ�ก�ร ............... ? คุณมี
คว�มมั่นใจเพียงใดว่�จะจัดก�ร
กับอ�ก�รที่เกิดขึ้น?
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 นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ

(แนวคำาถามที่ใช้)

++ A4- Assist
(ก�รว�งแผนก�ร
เลิกเสพย�สูบ-ต่อ)

- เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้บริก�ร 
ค ้นห�  และ เลื อก ใช ้ 
กำ�ลังใจจ�กผู้ใกล้ชิด 

• คนรอบข้�งจะเป็นกำ�ลังใจ/
ช่วยคุณได้ม�ก ดังเช่น.......คุณ 
คิดเห็นว่�เป็นไปได้หรือไม่? 

• คุณต้องก�รซักถ�ม/พูดคุย
เพิ่มเติมเรื่องอะไรอีกบ้�ง?

• ขณะนี้ระดับคว�มมั่นใจใน 
ก�รเลิกบุหรี่ครั้งนี้ เป็นอย่�งไร?

 ++ A4- Assist
(กำ�หนดวันเลิกเสพ 
ย�สูบ–Quit Date) 
 

- เพื่ อก�รกำ�หนดเวล� 
เริ่มต้น ขั้นตอน ก�รเลิก
เสพย�สูบ ที่แน่ชัด

• กำ�หนดวันเลิกบุหรี่ของคุณ คือ 
.........

• ขอแสดงคว�มยินดีอีกครั้ง ที่
คุณกำ�ลังจะมีก�รเปลี่ยนแปลงที่
ดีๆ ในชีวิต คือ เริ่มต้นก�รมีชีวิต
ปลอดบุหรี่ ช�ว 1600 ขอเป็น
กำ�ลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ได้สำ�เร็จ?

++ A5- Arrange
(ตกลงบริก�รเพื่อ
ก�รติดต�มอย่�ง
ใกล้ชิด)

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริก�ร
ในก�รป ้องกันก�รสูบ
ซำ้� โดยเป ็นที่ปรึกษ�/
ให ้ กำ �ลั ง ใจระหว ่ � งที่
พย�ย�มเลิกเสพย�สูบ 
และให้คำ�ปรึกษ�เพิ่มเติม
- เพื่อป้องกันก�รสูบซำ้�

• ส อ บ ถ � ม ค ว � ม ต ้ อ ง ก � ร 
คู ่มือก�รมีชีวิตปลอดบุหรี่ 
ท�ง ไปรษณีย ์  หรื อ  ท�ง
อินเตอร์เน็ตและตกลงบริก�ร     

• ให้ข้อมูลบริก�รโทรกลับให้
กำ�ลังใจของศูนย์ฯ รวม 6 ครั้ง 
10 ตลอดระยะเวล� 1 ปี หลัง 
กำ�หนดวันเลิก 

• ตกลงก�รใช้บริก�รโทรกลับ
ให้กำ�ลังใจ
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 แนวท�งเวชปฏิบัติในก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ 

สำ�หรับผู้ให้คำ�ปรึกษ� (Quit Counselors) เพื่อป้องกันก�รเสพซำ้� 

(ก�รโทรติดต�ม-ให้กำ�ลังใจ) ใช้เวล�ประม�ณ ครั้งละ 5-15 น�ที แล้วแต่กรณี

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ขั้นตอน คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ

(แนวคำาถามที่ใช้)

++ A4 – Assist
A5-Arrange
(โทรกลับติดต�ม
ผ ล ก � ร บำ � บั ด 
เพื่อก�รป้องกัน
ก�รสูบซำ้� เป็น
เวล� 1 ปี ต�ม
ขั้นตอนที่กล ่�ว
แล้วข้�งต้น)

• เพื่อก�รติดต�มผล
ก�รบำ�บัด และให้คำ�
ปรึกษ�เพิ่มเติม รวม 
6 ครั้ง ในเวล� 1 ปี 
แล้วแต่กรณี

• นับจ�กวัน  “ เลิ กบุหรี่ ของคุณ 
คือ.........” จนถึงวันนี้ คุณสูบบุหรี่ 
หรือไม่? ไม่สูบอย่�งต่อเนื่อง แม้แต่
มวนเดียว หรือไม่? และ/หรือ 

• นั บ จ � ก “ เ ลิ ก บุ ห รี่ ข อ ง คุ ณ 
คือ.........” จนถึงวันนี้ คุณส�ม�รถ
หยุดสูบบุหรี่ได ้  อย่�งน้อย 24 
ชม.หรือ 1 วัน หรือไม่? หยุดอย่�ง
ต่อเนื่อง อย่�งน้อย 7 วัน หรือไม่?

• กรณี เลิกได้ ชื่นชม ให้กำ�ลังใจ และ
สร้�งคว�มภ�คภูมิใจในคว�มสำ�เร็จ 

• กรณี กำ�ลังลด/เลิกไม ่ ได ้  และ
ต ้องก�รเลิกอีกครั้ ง  . . . .แสดง
คว�มเข้�ใจ และจริงใจในก�รให้
คำ�ปรึกษ�เพิ่มเติม โดยทบทวน
ก�รเรียนรู ้เดิม เสริมวิธีก�รเผชิญ
อุปสรรค และค้นห�วิธีใหม่ ใน
ก�รเปลี่ยนก�รดำ�เนินชีวิตและ/
หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มเติม
คว�มมั่นใจ/แก้ปัญห�ก�รจัดก�ร
กับอ�ก�รข�ดนิ โคติน/อ�ก�ร
อย�กบุหรี่  โดยปรับใช ้ต�มแนว
ปฏิบัติก�รให้คำ�ปรึกษ�ครั้งแรก ให้
สอดคล้องกับปัญห�ของผู้ใช้บริก�ร 

• กำ�หนดวันเลิกใหม่ และก�รค้นห�/
ตกลงบริก�รให้กำ�ลังใจ  
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บทที่ 11
การบำาบัดผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ

สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา

 • ก�รบำ�บัดผู้เสพที่มีลักษณะเฉพ�ะตัว เช่น สตรีตั้งครรภ์, ผู้ป่วยที่มีปัญห�โรคท�ง
ก�ย เช่น โรคหัวใจ หรือ มีปัญห�สุขภ�พจิต ก็มีแนวท�งในก�รช่วยเลิกเสพย�สูบคล้�ยคลึง
กับผู้เสพทั่วไป แต่ก็มีข้อควรพิจ�รณ�เพิ่มเติมบ�งประเด็นต�มลักษณะของผู้เสพเหล่�นั้น 
(ต�ร�งที่ 1) 

ตารางที่ 1: แสดงแนวท�งก�รบำ�บัดสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มเฉพ�ะ

กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

สตรี โดยเฉพ�ะ 
ร�ยที่กำ�ลังตั้ง
ครรภ์หรือให้ 
นมบุตร1-7

++

++

++

• บำ�บัดด ้�นจิตสังคม เน ้น
คว�มสวยง�มของร่�งก�ย 
ผู้ป่วย และพิษภัยต่อท�รก
ในครรภ์ 

 • บำ�บัดส�มีหรือคนใกล้ชิด
อื่นๆที่เสพย�สูบไปพร้อมกัน

• ป้องกัน relapse หลังคลอด

+ • Nicotine gum หรือ 
nicotine lozenges 
เฉพ�ะในร�ยที่ไม ่ 
ส�ม�รถเลิกได้โดย
ปร�ศจ�กย�

-
-
-
-

• Nicotine patch
• Bupropion
• Varenicline
• Nortriptyline

-- • Combination

ผู้สูงอ�ยุ8-11 ++

++

++

• เน ้นยำ้ � ให ้ เห็นถึ งพิษภั ย
ของย�สูบทุกชนิด (รวมทั้ง 
หม�กพลู) ต่อสุขภ�พ ผลต่อ
ลูกหล�น

• พฤติกรรมบำ�บัด บำ�บัดด้�น
จิตสังคม

• ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้�

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

++ • Nortriptyline

- • Combination
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กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

วัยรุ่น (อ�ยุตำ่�
กว่�18 ปี)12-16

++

++

• ให้นิเทศ พฤติกรรมบำ�บัด 
และบำ �บั ดท�งจิ ตสั งคม
อย่�งเข้ม

• สร้�งคว�มตระหนักและให้
คว�มรู ้เกี่ยวกับพิษภัยของ
ย�สูบ

+
+

• NRT
• Bupropion

-
-
-

• Varenicline
• Nortriptyline
• Combination

+ • นิเทศแบบกลุ่ม

+ • นิเทศผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต

++ • กระตุ ้นคว�มร่วมมือจ�กผู ้
ปกครอง และครูที่โรงเรียน 

+ • แ น ะ นำ � อ ย ่ � ง ยิ่ ง ใ ห ้ ใ ช ้
ม�ตรก�รท�งสั งคมและ
ชุมชนควบคู ่ไปด้วยในก�ร
บำ�บัด

ผู้ที่เสพย�สูบ
น้อยกว่� 10 มวน 
ต่อวันหรือเทียบ
เท่�17-20

++

++

• ตรวจห�ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ
แล้วแก้ไข

• พฤติกรรมบำ�บัด

+
+

• NRT
• Bupropion

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน -
-
-

• Varenicline
• Nortriptyline
• Combination
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กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

ผู้ที่เสพจัด (> 1 
ซองต่อวัน หรือ
เสพมวนแรก
ภ�ยใน 30 น�ที
หลังตื่นนอน) 
18-21

++
++
++

• บำ�บัดท�งจิตสังคมอย่�งเข้ม
• พฤติกรรมบำ�บัด
• ซักประวัติ เพิ่ ม เติม เพื่ อห�

ปัจจัยที่เป็นส�เหตุแล้วช่วย
ว�งแผนแก้ไข

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน ++ • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วยติดเชื้อ 
เอชไอวี/เอดส์22-24

+ • แก้ไขทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัย
ย�สูบในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

++

++

• เน้นเรื่องก�รบำ�บัดท�งจิต
สังคม พฤติกรรมบำ�บัด 

• สร้�ง self-esteem ให้แก่ 
ผู้ป่วย

++ • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วยโรค
ลมชัก25-28

++

++

• ตรวจห�ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ
แล้วแก้ไข  

• พฤติกรรมบำ�บัด

+ • NRT

+ • ม�ตรก�รท�งสั งคมและ
ชุมชน

-- • Bupropion

- • Varenicline

-- • Nortriptyline

+ • Combination



112

แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

ผู้ป่วยโรคแผล 
ในกระเพ�ะ
อ�ห�ร 26,29-32

++

++
++

• เน้นเรื่องพิษภัยย�สูบต่อก�ร
ดำ�เนินโรค

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

-- • NRT

+
+

• Bupropion
• Varenicline

++ • Nortriptyline

- • Combination

ผู้ป่วยโรคตับ
เรื้อรัง26,33-35

++
++
++

• เน้นเรื่องพิษภัยย�สูบต่อก�ร
ดำ�เนินโรค

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+ • NRT

- • Bupropion

+ • Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคม และชุมชน - • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วย acute 
coronary 
syndrome 
หรือ unstable 
angina (ภ�ยใน 
2 สัปด�ห์)26,36-41

++ • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ชี้ให้ผู้ป่วย
เห็นคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่
เกิดขึ้นกับก�รเสพย�สูบ

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด 

+
+

• NRT
• Bupropion

++
++

-
-
-

• Varenicline
• Nortriptyline
• Combination

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน

ผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
(เฉพ�ะร�ยที่
อ�ก�รคงที่)26, 37-45

++
++
++

 • แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ชี้ให้ผู้ป่วย
เห็นคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่
เกิดขึ้นกับก�รเสพย�สูบ

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+
+
+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline
• Nortriptyline
• Combination

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน
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กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

ผู้ป่วยโรคไตว�ย
เรื้อรัง45-46

++
++
++

• เน้นเรื่องพิษภัยย�สูบต่อก�ร
ดำ�เนินโรค

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+
+

• NRT
• Bupropion

- • Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน ++ • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วยโรค
เบ�หว�น45, 47-50

++

++
++

• เน้นเรื่องพิษภัยย�สูบต่อก�ร
ดำ�เนินโรค

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

-- • NRT

+ • Bupropion

+ • Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน ++ • Nortriptyline

++ • แนะนำ�ให้ออกกำ�ลังก�ย ลด
อ�ห�รค�ร์โบไฮเดรต ระวัง 
นำ้�หนักตัวที่อ�จเพิ่มขึ้น

+ • Combination

ผู้ป่วยโรค
ระบบก�ร
ห�ยใจ 26,45,47,51-58

++

++
++

• เน้นเรื่องพิษภัยย�สูบต่อก�ร
ดำ�เนินโรค

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน ++ • Nortriptyline

+ • Combination
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กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

ผู้ป่วยโรคของ
ช่องป�กและ
ฟัน59-61

++

++
++

• แนะนำ�ให้ผู ้ป ่วยเข ้�ใจถึง
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโรค
ของช่องป�กและฟันกับก�ร
เสพย�สูบ

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน ++ • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วยโรคท�ง
จิตเวช62-68

++

++
++

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ปรึกษ�
จิตแพทย์ เพื่อร่วมในก�ร
บำ�บัด

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

+ • NRT

+ • Bupropion

+ • Varenicline

+ • ม�ตรก�รท�งสังคมและชุมชน - • Nortriptyline

+ • Combination

ผู้ป่วยที่ติดส�ร
เสพติดชนิดอื่น
ร่วมด้วย63,68

++

++

++
++

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ปรึกษ�
จิตแพทย์ เพื่อร่วมในก�ร
บำ�บัด

• แนะนำ�อย ่�งยิ่ งให ้บำ�บัด
ย�เสพติดไปพร้อมๆกันใน
สถ�นพย�บ�ลที่ มี คว�ม
พร้อม

• บำ�บัดท�งจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด

 + • NRT

+ • Bupropion

+ • Varenicline

++ • Nortriptyline

+ • ม�ตรก�รท�งสั งคมและ
ชุมชน

+ • Combination
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กลุ่มของผู้ป่วย

Non-pharmacological Therapy Pharmacological Therapy

นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

การบำาบัด นำ้าหนัก
คำาแนะนำา

ยาช่วยเลิกยาสูบ

ผู้ป่วยใน
โรงพย�บ�ล 26,45,70-73

++

++

++

++

• ม � ต ร ก � ร เ ดี ย ว กั น กั บ 
ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือกลุ่ม
เฉพ�ะ ร่วมกับ ม�ตรก�ร
ต่อไปนี้

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้สอบถ�ม
สถ�นะก�รเสพย�สูบกับ 
ผู้ป่วยในทุกร�ย

• แนะนำ�อย่�งยิ่งให้ชี้ให้ผู้ป่วย
เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ก�รเจ็บป่วยในครั้งนั้นกับ
ก�รเสพย�สูบ

• ติดต�มผลอย่�งน้อย 2-4 
สัปด�ห์ หลังออกจ�กโรง
พย�บ�ลแล้ว

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

++ • Nortriptyline

+ • Combination
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence)

ระดับ I หม�ยถึง มีหลักฐ�นที่ได้จ�กก�รทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)  
  จ�กก�รศึกษ�แบบกลุ ่มสุ ่มตัวอย่�ง-ควบคุม (randomize- 
  controlled clinical trials) หรือ มีหลักฐ�นที่ได้จ�กก�รศึกษ� 
  แบบกลุ่มสุ่มตัวอย่�ง-ควบคุมที่มีคุณภ�พดีเยี่ยม อย่�งน้อย 1 ฉบับ  
  (a well-designed, randomize-controlled, clinical trial)
ระดับ II หม�ยถึง มีหลักฐ�นที่ได้จ�กก�รทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)  
  จ�กก�รศึกษ� controlled clinical trials หรือ มีหลักฐ�นที่ได้ 
  จ�กก�รศึกษ�แบบ controlled clinical trials ที่มีคุณภ�พ 
  ดีเยี่ยม อย่�งน้อย 1 ฉบับ หรือ มีหลักฐ�นที่ได้จ�กก�รวิจัย 
  ท�งคลินิกที่ใช ้รูปแบบวิจัยอื่นที่มีคุณภ�พและผลก�รวิจัยพบ 
  ประโยชน์หรือโทษจ�กก�รปฏิบัติรักษ�ที่เด่นชัด เช่น cohort  
  study, case-control study เป็นต้น
ระดับ III หม�ยถึง มีหลักฐ�นที่ได้จ�กก�รศึกษ�แบบพรรณน� (descriptive study)  
  หรือ ก�รศึกษ�แบบ controlled clinical trials ที่ดำ�เนินก�รยังไม่ 
  เหม�ะสมหรือมีคุณภ�พยังไม่ดีนัก
ระดับ IV หม�ยถึง เป็นคว�มเห็นร่วมกันของคณะผู้เชี่ยวช�ญที่ดำ�เนินก�รร่�งแนวท�ง 
  เวชปฏิบัตินี้  โดยไม ่มีหลักฐ�นจ�กก�รศึกษ�แบบกลุ ่มสุ ่ม 
  ตัวอย่�ง-ควบคุม (randomize-controlled, clinical trial)  
  ที่เกี่ยวข้องทั้งท�งตรงและท�งอ้อมกับคำ�แนะนำ�ที่ระบุไว้เลย
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ภาคผนวกที่ 2
ตารางแสดงคำาถามและคำาตอบที่พบบ่อยในการบำาบัดโรคเสพยาสูบ

คำาถาม คำาตอบ

ก�รเลิกเสพย�สูบไม่ว ่�ชนิดใดอ�จทำ�ให้ 
นำ้�หนักตัวเพิ่มขึ้นได้ม�กน้อยอย่�งไร และมี
แนวท�งป้องกันหรือแก้ไขอย่�งไร?

ผู้ที่เลิกย�สูบส่วนใหญ่จะเจริญอ�ห�ร ส่งผล 
ให ้มีนำ้ �หนักตั ว เพิ่ มขึ้ น ได ้ม�กถึ ง  3 -7 
กิโลกรัม ดังนั้น ควรแนะนำ�ผู้ป่วยทุกร�ยให้
ลดก�รบริโภคอ�ห�รจำ�พวกค�ร์โบไฮเดรต
ลง ออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ่�เสมอ ส่วนย�
ช ่วยเลิกย�สูบนั้นพบว่�ทำ�ได ้เพียงช ่วย 
ชลอก�รเพิ่มของนำ้�หนักตัวให้ช้�ลงเท่�นั้น 
แต่ไม่ส�ม�รถป้องกันปัญห�นี้ได้ (คุณภ�พ
หลักฐ�นระดับ“B”)

จำ�เป็นต้องจัดให้มีก�รนิเทศแบบตัวต่อตัว 
(individual counseling) โดยแพทย์ให้แก่
ผู้ป่วยทุกร�ยที่ประสงค์จะเลิกย�สูบหรือไม่ 
อย่�งไร?

จ�กก�รศึกษ�พบว่� ก�รนิเทศแบบสังเขป 
(1-3 น�ที) โดยแพทย์ก็ส�ม�รถช่วยให้ 
ผู้ป่วยเลิกย�สูบสำ�เร็จได้ แม้อัตร�ก�รเลิก
ย�สูบสำ�เร็จนี้จะไม่ดีเท่�ในกลุ่มที่ได้รับก�ร
นิเทศแบบตัวต่อตัวที่ต้องใช้เวล�น�นกว่�
ก็ต�ม (คุณภ�พหลักฐ�นระดับ“B”) ดังนั้น 
ในสถ�นบริก�รที่ยังไม่พร้อมหรือมีบุคล�กร
ไม่เพียงพอ ก็แนะนำ�ให้ทำ�ก�รนิเทศแบบ
สัง เขปโดยแพทย ์ ไปก ่อนได ้  แต ่ห�กมี
ศักยภ�พหรือบุคล�กรเพียงพอก็ควรจัด 
ผู้ป่วยทุกร�ยได้รับก�รนิเทศแบบตัวต่อตัว 
เพื่อให้ได้ผลสำ�เร็จสูงสุด
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คำาถาม คำาตอบ

มีคว�มจำ�เป็นม�กน้อยเพียงใดที่ต้องกำ�หนด
วันเลิกเสพให้แก่ผู้ป่วย?

ก�รกำ�หนดวันเลิกย�สูบนับว ่�เป ็นส่วน
สำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รรักษ�โรคนี้ ทั้งนี้เพื่อ
ให้ผู้ป่วยมีเป้�หม�ยในก�รเลิกอย่�งชัดเจน 
ไม่เลื่อนลอย อย�่งไรก็ต�ม พึงระลึกไว้เสมอ
ว่�วันเลิกย�สูบที่ได้กำ�หนดขึ้นนั้นเป็นก�ร
ตั้งเป้�หม�ยอย่�งคร่�วๆ เท่�นั้น มิใช่จุดสิ้น
สุดก�รรักษ� ห�กผู้ป่วยยังไม่พร้อมและไม่
ส�ม�รถเลิกได้จริงในวันนั้นๆ แพทย์หรือ
บุคล�กรก็ควรยืดหยุ ่น และขย�ยกำ�หนด
ออกไปได้ต�มคว�มเหม�ะสม พร้อมให้ 
กำ�ลังใจแก่ผู้ป่วยให้พย�ย�มต่อไป

จะมีแนวท�งในก�รรักษ�โรคนี้แก่ผู้ป่วยที่รับ
ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลอย่�งไร?

สำ�หรับผู ้ป่วยในนั้น มีแนวท�งก�รรักษ�
ไม่แตกต่�งไปจ�กหลักก�รทั่วไป กล่�ว
คือ อ�ศัยแนวท�ง 5A แต่ควรใช้ข ้อมูล
โรคที่เป็นต้นเหตุให้ผู ้ป่วยต้องเข้�รับก�ร
รักษ�ในโรงพย�บ�ลม�เป ็นแรงจู ง ใจ
ด้วย ควรพิจ�รณ�ใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบที่มี
ประสิทธิภ�พในผู้ป่วยเหล่�นี้ทุกร�ยที่ไม่มี
ข้อห้�ม พร้อมนิเทศแบบตัวต่อตัว นอกจ�ก
นี้ ต้องมีก�รติดต�มหลังผู้ป่วยกลับบ้�นอย่�ง
ต่อเนื่องและเคร่งครัดด้วย

ในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่/ย�สูบม�ก จะนำ�แนวท�ง
ก�รลดก�รบริโภคย�สูบ (โดยไม่เลิก) ม�
ทดแทนก�รเลิกโดยเด็ดข�ดได ้หรือไม ่ 
อย่�งไร?

จ�กก�รศึกษ�จำ�นวนม�กยืนยันตรงกันว่�  
ก�รลดปริม�ณก�รบริโภคย�สูบลงโดยไม่เลิก
นั้นยังคงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภ�พให้แก่
ผู ้สูบและคนข้�งเคียงได้อย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น  
เป้�หม�ยในก�รรักษ�โรคเสพย�สูบสำ�หรับ 
ผู้ป่วยทุกร�ยคือ ก�รเลิกเสพโดยเด็ดข�ด แต่
หนท�งที่นำ�ไปสู ่เป้�หม�ยนี้อ�จทำ�ได้หล�ย 
รูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นก�รเลิกโดยเด็ดข�ดตั้งแต่
เริ่มต้นก�รรักษ� หรือโดยก�รค่อยๆ ลดจำ�นวน
ลงเรื่อยๆ จนเลิกได้ในท้�ยที่สุด (“ลดเพื่อเลิก”) 
ท�งคณะกรรมก�รจึงไม่แนะนำ�แนวท�งลด
ก�รบริโภคย�สูบโดยไม่เลิก (คุณภ�พหลักฐ�น
ระดับ“B”) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� --)
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คำาถาม คำาตอบ

ส�ม�รถใช้ย�ช่วยเลิกย�สูบในผู้ป่วยที่กำ�ลัง
ได ้รับก�รรักษ�ด ้วยแนวท�งก�รค ่อยๆ  
ลดปริม�ณก�รบริโภคย�สูบลง เพื่อนำ�ไป
สู่ก�รเลิกโดยเด็ดข�ด (“ลดเพื่อเลิก”) ได้ 
หรือไม่ อย่�งไร?

ในปัจจุบันมีข้อมูลม�กขึ้นที่ระบุว่� ส�ม�รถ
ใช ้ย�ช ่วยเลิกย�สูบในผู ้ป ่วยที่กำ�ลังอยู ่
ในกระบวนก�ร “ลดเพื่อเลิก” ได้อย่�ง
ปลอดภัย ดังนั้นอ�จพิจ�รณ�เลือกใช้ย� 
ช่วยเลิกย�สูบชนิดต่�งๆในขน�ดที่เหม�ะสม 
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยก้�วไปสู่
เป้�หม�ยของก�รเลิกโดยเด็ดข�ดได้ในที่สุด 
(คุณภ�พหลักฐ�นระดับ“B”) ”) (นำ้�หนัก 
คำ�แนะนำ� +)

ค ว รนำ � ผลิ ตภัณฑ ์ ย �สู บกลุ ่ ม  h a rm  
reduction เช่น บุหรี่อีเล็คโทรนิกส์, บุหรี่ 
ไร้ควัน, ย�สูบชนิดเคี้ยว ม�ใช้ในก�รรักษ�
โรคเสพย�สูบหรือไม่ ?

จ�กก�รศึกษ�พบว่� แม้ผลิตภัณฑ์ย�สูบ
กลุ ่ม harm reduction เช่น บุหรี่อีเล็ค
โทรนิกส์, บุหรี่ไร้ควัน, ย�สูบชนิดเคี้ยวนั้น
จะลดก�รเกิดโรคบ�งโรคที่สัมพันธ์กับก�ร
สูบบุหรี่ลงได้ก็ต�ม แต่ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ก็
ส�ม�รถก่อให้เกิดผลกระทบท�งสุขภ�พต่อ
ตัวผู้สูบได้ไม่น้อย รวมทั้งโรคมะเร็ง ดังนั้นใน
ปัจจุบัน องค์ก�รอน�มัยโลกและสำ�นักง�น
น�ยแพทย์ใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริก�จึง
ยังไม่แนะนำ�ให้นำ�ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ม�ใช้ใน
ก�รรักษ�โรคเสพย�สูบ (คุณภ�พหลักฐ�น
ระดับ“B”) ”) (นำ้�หนักคำ�แนะนำ� --)

จะมีแนวท�งในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยจำ�นวน
ม�กที่มีอ�ก�รไอม�กขึ้น มีเสมหะม�กขึ้น
กว่�เดิมหลังจ�กเลิกบุหรี่แล้วอย่�งไร?

หลังจ�กเลิกย�สูบแล้ว  cilia บนเซลล์ 
เยื่อบุก�รห�ยใจจะเริ่มฟื้นตัว และเริ่มกลับ
ม�ทำ�ง�นเป็นปกติ ทำ�ให้มีก�รผลิตและ
พัดโบกเอ�ส�รคัดหลั่งหรือเสมหะในก�ร
ห�ยใจออกม�ได้ม�กขึ้น ทำ�ให้ผู้ป่วยจำ�นวน
ม�กกลับมีอ�ก�รไอและมีเสมหะออกม�ม�ก
ขึ้นกว่�เดิม อย่�งไรก็ต�ม อ�ก�รเหล่�นี้จะ
ค่อยๆ ลดลงจนห�ยไปเมื่อเวล�ผ่�นไปร�ว 
2-3 เดือนแล้ว 
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ภาคผนวกที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
สำาหรับการบำาบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษา     

 มูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา     

 เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา ประธาน     

 คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พเพื่อ 

 สังคมไทยปลอดบุหรี่

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ รองประธาน     

 คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�ร  

 ควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม กรรมการ     

 ร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ กรรมการ     

 มูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

รศ.ดร.อรสา  พันธ์ภักดี  กรรมการ     

 โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี และ เครือข่�ยวิช�ชีพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบ



แนวท�งเวชปฏิบัติ •
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

127

• แนวท�งเวชปฏิบัติ
สำ�หรับก�รบำ�บัดโรคเสพย�สูบ

ผศ.ภก.ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์ กรรมการ     

 คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล และ เครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อก�ร  

 ควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ทพ.ธีระศักดิ์  ชาวสวนเจริญ  กรรมการ     

 เครือข่�ยวิช�ชีพทันตแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ผศ.พิศิษฐ์  นามจันทรา กรรมการ     

 คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยรังสิต และ เครือข่�ยวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์  

 เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผศ.ดร.เปรมทิพย์  ทวีรติธรรม กรรมการ     

 เครือข่�ยวิช�ชีพก�ยภ�พบำ�บัดในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์ กรรมการ     

 ศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ

พญ.ธญรช  ทิพยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ   

 สถ�บันธัญญ�รักษ์

นพ.ชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์ กรรมการ     

 กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข

น.ส.พณิดา  เสนารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ    

 เครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ 
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รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมจัดทำาแนวทางมาตรฐานในการดูแลรักษาโรคติดบุหรี่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒

 ได้มีผู ้แทนจ�กองค์กรต่�งๆ ได้แก่ ร�ชวิทย�ลัย สม�คม กระทรวงส�ธ�รณสุข 

สถ�บันและองค์กรอิสระ และองค์กรวิช�ชีพสุขภ�พ รวมทั้งสิ้น 34 องค์กรเข�้ร่วมประชุม

จัดสร้�งแนวท�งม�ตรฐ�น ได้แก่

 1.  เครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

 2. ร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 3. ร�ชวิทย�ลัยแพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 4. ร�ชวิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 5. ร�ชวิทย�ลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 6. ร�ชวิทย�ลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 7. ร�ชวิทย�ลัยกุม�รแพทย์แห่งประเทศไทย

 8. ร�ชวิทย�ลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย                               

 9. สม�คมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

 10. สม�คมคว�มดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

 11. สม�คมโรคเบ�หว�นแห่งประเทศไทย

 12. สม�คมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

 13. สม�คมประส�ทวิทย�แห่งประเทศไทย

 14. สม�คมโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

 15. สม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทย

 16. สม�คมหมออน�มัยแห่งประเทศไทย

 17. สม�คมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
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 18. สม�คมแพทย์จีนในประเทศไทย

 19. สม�คมเวชนิทัศน์แห่งประเทศไทย

 20. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 21. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 22. สำ�นักพัฒน�วิช�ก�รแพทย์ กรมก�รแพทย์

 23. สถ�บันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ กรมก�รแพทย์ 

 24. สถ�บันธัญญ�รักษ์

 25. ศูนย์วิจัยและจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รควบคุมย�สูบ(ศจย.)

 26. ศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ (ศบช.)

 27. มูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

 28. วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและก�รกีฬ� ม.มหิดล

 29. วิทย�ลัยส�ธ�รณสุขสิรินทร จ.ชลบุรี

 30. เครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

 31. เครือข่�ยวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 32. เครือข่�ยวิช�ชีพพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบแห่งประเทศไทย

 33. เครือข่�ยวิช�ชีพทันตแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

 34. เครือข่�ยวิช�ชีพก�ยภ�พบำ�บัดเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติ
สำาหรับการบำาบัดโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธาน   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ    
 แพทยสม�คมแห่งประเทศไทยฯ 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล รองประธาน   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ศ.พญ.เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

พญ.สุวณี  รักธรรม กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ผศ.รอ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

นอ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร  คณะเจริญ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

พล.ต.ต.หญิงจันทนา  วิธวาศิริ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

พญ.ศรีประยูร  ประศาสน์วินิจฉัย กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

พญ.เบญจมาศ  พิศาลสารกิจ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ
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พญ.อารยา  ทองผิว กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

พญ.นิ่มนวล  เลขานนท์    กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

นพ.วินัย  ศรีสะอาด                           กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

รศ.นพ.ประเสริฐ  ศัลย์วิวรรธน์    กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ผศ.พญ.แน่งน้อย  ชานนท์  กรรมการ   
 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม กรรมการ   
 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.อรรถ  นานา         กรรมการ   
 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย     
 สม�คมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย     
 วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและก�รกีฬ�

นพ.สิทธิสัตย์  เจียมวงศ์แพทย์      กรรมการ   
 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยแพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

นพ.สมภพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยแพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
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พ.ท.พญ.สุดาทิพย์  ศิริชนะ             กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยแพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.สมรัตน์  จารุลักษณานันท์ กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พันตรีนพ.ชาญฤทธิ์  ล้อทวีสวัสดิ์ กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.วิทวัส  พิบูลย์ กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

ศ.นพ.ธีรชัย  ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยกุม�รแพทย์แห่งประเทศไทย  

พญ.วันดี  นิงสานนท์  กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยกุม�รแพทย์แห่งประเทศไทย  

ศ.นพ.สมบูรณ์  คุณาธิคม  กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  

รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์  กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   

พล.ต.ท.นพ.นุกูล  เจียมอนูกูลกิจ  กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมคว�มดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
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ศ.นพ.สุนทร  ตัณฑนันทน์                    กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมโรคเบ�หว�นแห่งประเทศไทย   

นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์  กรรมการ   

 ผู้แทนร�ชวิทย�ลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ศ.พญ.ดิษยา  รัตนากร  กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมประส�ทวิทย�แห่งประเทศไทย                

รศ.นพ.ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร              กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทย  

คุณสนอง  คลำ้าฉิม กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมหมออน�มัยแห่งประเทศไทย

คุณณัฏฐภัทร์  นิชาเกียรติธนา    กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  

ดร.ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ             กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย   

นพ.ภาสกิจ  วัณาวิบูล กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์จีนในประเทศไทย    

นพ.สิริ  กิจกรพันธ์ กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์จีนในประเทศไทย  
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คุณสมบัติ  แซ่จิว             กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์จีนในประเทศไทย  

คุณสุณีรัตน์  วัณนาวิบูล        กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมแพทย์จีนในประเทศไทย            

คุณอนุพันธ์  ธราดลรัตนากร     กรรมการ   

 ผู้แทนสม�คมเวชนิทัศน์แห่งประเทศไทย              

พญ.รัชณัน  ชินกุลกิจนิวัฒน์     กรรมการ   

 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์          

คุณปัณฑิณี  ตัณฑ์ศรีสุวรรณ               กรรมการ   

 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์          

นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ          กรรมการ   

 ผู้แทนสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค     

 กระทรวงส�ธ�รณสุข

นพ.ชุษณะ  มะกรสาร                 กรรมการ   

 ผู้แทนสำ�นักพัฒน�วิช�ก�รแพทย์     

 กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข

นพ.อรรถสิทธิ์  ศรีสุบัติ กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์      

 กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข  

คุณสุรีพร  คนละเอียด                   กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์      

 กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข         
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นพ.สรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันธัญญ�รักษ์  

คุณวาสนา  คงสมบัติ กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันธัญญ�รักษ์  

นพ.วิโรจน์  วีรชัย                        กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันธัญญ�รักษ์  

นพ.อังกูร  ภัทรากร               กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันธัญญ�รักษ์

พญ.ธญรช  ทิพยวงษ์                          กรรมการ   

 ผู้แทนสถ�บันธัญญ�รักษ์   

ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย กรรมการ   

 ผู้แทนศูนย์วิจัยและจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รควบคุมย�สูบ(ศจย.)

คุณจินตนา  ปีสิงห์     กรรมการ   

 ผู้แทนศูนย์วิจัยและจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รควบคุมย�สูบ(ศจย.)

คุณส่องแสง  ธรรมศักดิ์       กรรมการ   

 ผู้แทนศูนย์บริก�รเลิกบุหรี่ท�งโทรศัพท์แห่งช�ติ (ศบช.)                

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ กรรมการ   

 ผู้แทนจ�กมูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่                 

ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข                       กรรมการ   

 ผู้แทนวิทย�ลัยส�ธ�รณสุขสิรินทร จ.ชลบุรี
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ภก.คทา  บัณฑิตานุกูล กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ                        

ผศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์ กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ทนพญ.คมเนตร  เตียงพิทยากร          กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผศ.บุษบา  มาตระกูล            กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบแห่งประเทศไทย

คุณรุจิราภรณ์  มหานิล  กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.สุรินธร  กลัมพากร                   กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพพย�บ�ลเพื่อก�รควบคุมย�สูบแห่งประเทศไทย

รศ.ทพ.สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ์สาร กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพทันตแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

รศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพก�ยภ�พบำ�บัดในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ผศ.ดร.เปรมทิพย์  ทวีรติธรรม   กรรมการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพก�ยภ�พบำ�บัดในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ
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ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา         เลขานุการ   

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพแพทย์ในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ

ภก.ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์                 ผู้ช่วยเลขานุการ  

 ผู้แทนเครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ







หนังสือ

แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน

การบำบัดโรคเสพยาสูบ
ในประเทศไทย

[ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ]

บรรณาธ�การ

สุทัศน รุงเร�องหิรัญญา
สุรจ�ต สุนทรธรรม

สูบบุหรี่ ?
สูบบุหรี่  มีแต  จะคอยบั่น
ทอนอายุ  ใหสั้น  นั้นแนๆ

กำลังจิต  ถูกตัดรอน  ใหออนแอ
เพราะตองแพ  แกความเงี่ยน  ราบเตียนไป

ตองเสียทรัพย  บุหรี่ดี  ยิ่งมีคา
เดือนกวาๆ  เงินรอยๆ  พลอยกษัย
น้ำเสียงเครือ  ครอแคร  เหม็นแยไป
เอาควันไฟ  รมปอด  ยอดอันธพาล

เป็นผูใหญ  นำเด็กให  สูบบุหรี่
ใหพวกผี  หัวเราะคน  ควรสงสาร
แลวเกิดมา  ทำไมกัน  มันปวยการ
หลงลางผลาญ  ตัวเอง  เกงสุดใจ

นิพนธของ พระธรรมโกศาจารย (เงื่อม อินทปฺโญ) พุทธทาสภิกขุุ 

โดยความรวมมือของ


