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สารจากประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้เป็นแกนหลัก
ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 34 องค์กร ได้ร่วมกันจัดท�ำ
“แนวทางเวชปฏิบตั สิ ำ� หรับการบ�ำบัดรักษาโรคติดบุหรีใ่ นประเทศไทย” ฉบับแรกเมือ่
ปี 2552 และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติให้ใช้
เป็นแนวทางเวชปฏิบัติระดับประเทศและแนวทางฉบับนี้ ส�ำนักงานองค์การอนามัยโลก
ประจ�ำประเทศไทย ได้น�ำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้ประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศน�ำไปใช้โดยได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเทศของตน
และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาอีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2555
เนื่องจากปัจจุบันปี 2564 การบ�ำบัดรักษาผู้เสพติดบุหรี่มีความก้าวหน้า
เปลี่ยนแปลงไปอีกมากมาย เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ จึงได้ปรับปรุงเพื่อให้แนวทาง
เวชปฏิบัตินี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงได้เชิญชวนองค์กรต่างๆมาร่วมด�ำเนินการจัดท�ำแนวทาง
เวชปฏิบตั ขิ นึ้ ใหม่เป็นครัง้ ที่ 3 โดยใช้ชอื่ ว่า “แนวทางเวชปฏิบตั สิ ำ� หรับการบ�ำบัดภาวะ
ติดนิโคตินในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564” และได้รบั ความร่วมมือจากองค์กร
ต่างๆอย่างดียิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการท�ำงานครั้งนี้ทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้ร่วม
ช่วยกันจนประสบผลส�ำเร็จ เป็นหนังสือที่ทุกวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการช่วยให้ประชาชนที่ติดนิโคตินสามารถเลิกได้
และมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินชนิดต่างๆ
ด้วยความปรารถนาดี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
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ค�ำนิยม
.................................................
ผมขอแสดงความชืน่ ชมยินดีทเี่ ครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นแกนหลักร่วมกับ
ราชวิทยาลัย องค์กรและสมาคมวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติด
นิโคตินในประเทศไทยขึน้ ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันแล้วว่า "นิโคติน" เป็นสารเคมีให้โทษชนิดหนึง่
ทีพ่ บในกลุม่ ยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ไปป์ ภาวะติดนิโคตินจัดเป็นโรคเรือ้ รังชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นๆ
หายๆ และต้องได้รบั การบ�ำบัดทีเ่ หมาะสม ในการจัดท�ำแนวทางครัง้ นีเ้ พือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในการส่งเสริมคุณภาพของบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขของ
สังคมไทย ในการด�ำเนินการช่วยให้ประชาชนที่ติดนิโคตินสามารถเลิกได้และมีสุขภาพ
ที่ดี ปลอดจากโรคร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินชนิดต่างๆ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีร่ ว่ มกันจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบตั สิ ำ� หรับ
การบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในประเทศไทย โดยได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่ทันสมัยยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า "แนวทางเวชปฏิบัติ
ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564" จะเป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข สามารถน�ำไปใช้ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรคร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินชนิดต่างๆได้
เป็นอย่างดี
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ค�ำนิยม
.................................................
“แนวทางเวชปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ การบ� ำ บั ด ภาวะติ ด นิ โ คติ น ในประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564” เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับแพทย์และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
ที่ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบ� ำ บั ด ภาวะติ ด นิ โ คติ น มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม
ตามแนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน โดยได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
ให้ใช้เป็นแนวทางเวชปฏิบตั ริ ะดับประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั การยอมรับเป็นทีแ่ พร่
หลายทัง้ ในและต่างประเทศ และส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกประจ�ำประเทศไทยได้ขอ
ต้นฉบับไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ เผยแพร่ให้ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จ�ำนวน 11 ประเทศ เพื่อใช้เป็นต้นแบบของการจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับ
ประเทศของตน และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ในนามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอชืน่ ชมผูม้ สี ว่ นร่วมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำ “แนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินใน
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564” และขอเป็นก�ำลังใจให้แพทย์และบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยบ�ำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะติดนิโคตินให้ได้ส�ำเร็จลุล่วง
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ค�ำนิยม
.................................................
ผมได้รับทราบถึงความส�ำเร็จของการจัดท�ำ หนังสือ “แนวทางเวชปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การบ� ำ บั ด ภาวะติด นิโคตินในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564”
ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นหนังสือที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และวาง
แนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในการดูแลผู้ติดนิโคติน มีการรวบรวมเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎี และผลลัพธ์
ของการปฏิบัติที่เห็นผลมาจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัตินี้
ผมเชื่อว่าหนังสือ “แนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินใน
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564” นีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข
ประชาชนผู้ติดนิโคติน และระบบสุขภาพของประเทศไทย ผมมีความเชื่อมั่นว่าจะเกิด
ความส�ำเร็จได้ดังความตั้งใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติฯ
เล่มนี้ ทีน่ ำ� ความส�ำเร็จในการดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั ความทุกข์จากการติดนิโคติน ให้ได้รบั การช่วยเหลือ
ด้วยมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ สมความปรารถนาของผู้จัดท�ำอย่างแน่นอน
นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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แนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในประเทศไทย ส�ำหรับ
แพทย์และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 นี้ นับเป็นแนวทางทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาต่อเนื่องมาจากแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการรักษาโรคติดบุหรี่ พ.ศ. 2552
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางเวชปฏิบัติฉบับแรกสุดของประเทศไทยที่ได้รับการจัดท�ำและ
รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน
ทั่วประเทศ และได้รับการน�ำไปใช้จริงในเวชปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับ
โดยส�ำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ถูกน�ำ
ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้น�ำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศตน
อย่างไรก็ตาม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีข้อมูลและหลักฐานทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้องกับการบ�ำบัดเพื่อเลิกนิโคติน ทั้งจากในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากมาย
ประกอบกับบริบททางสังคมของประเทศไทยและกระบวนการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพต่างๆ จึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติฉบับเดิมให้มีความทันสมัย และคล่องตัว
สามารถน�ำไปใช้งานได้ในชีวิตจริง ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์ ก รต่ า งๆทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและเชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มกั น จ� ำ นวนถึ ง
21 องค์กร เพื่อให้แนวคิดและพัฒนาแนวทางใหม่นี้จนเป็นรูปธรรม โดยอ้างอิงจาก
หลั ก ฐานทางการแพทย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ โดยเฉพาะหลั ก ฐานในประเทศไทย พร้ อ ม
กั บ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นชื่ อ โรคจากเดิ ม "Tobacco Dependence" เป็ น "Nicotine
Dependence" เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินชนิดใหม่ๆ เช่น
บุหรี่ไฟฟ้า, heat-not-burn devices ต่างๆไว้ด้วย คณะผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพได้มีความเข้าใจแนวทางการบ�ำบัดผู้ป่วยที่ติด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ นิ โ คติ น ทุ ก ประเภท เพื่ อ ให้ เ กิ ด บริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ / นิ โ คติ น ที่ มี
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มาตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถลดความทุ พ พลภาพและการเสี ย ชี วิ ต ของ
ผู้ป่วยลงได้ไม่ต่างจากระดับสากล ด้วยบริบทอันเหมาะสมแก่ประเทศไทย โดยมีการใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
อนึ่ง แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ลงได้เลยหากไม่ได้
รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการและผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆทุกองค์กร
อีกทั้งทีมเลขานุการที่ได้สละเวลาอันมีค่าคอยช่วยเหลือในการตรวจและแก้ไขต้นฉบับ
โดยเฉพาะท่าน อ.พญ.อัมพร กรอบทอง ซึ่งได้ลงแรงอย่างเต็มที่ จึงขอขอบคุณทุกๆ
ท่านมา ณ ที่นี้.
ขอขอบพระคุณ
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
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บทน�ำ
.................................................
จากการส�ำรวจสถานการณ์ดา้ นพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของคนไทยทัว่ ประเทศ
ครั้งล่าสุด โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศจย.) เมื่อ พ.ศ. 2560 พบว่า มีคนไทยที่อายุเกิน 15 ปีและยังติดบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือนิโคตินชนิดมีควันอยูม่ ากถึง 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) โดยในจ�ำนวนนี้ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีชายไทยทีต่ ดิ นิโคตินอยูท่ รี่ อ้ ยละ 37.7 ของชายไทยทัง้ หมด และ
มีเพศหญิงเพียงร้อยละ 1.7 โดยค่าเฉลีย่ ของการได้รบั นิโคตินต่อวันอยูท่ ี่ 10 มวนต่อวัน แต่
ต้องได้รบั นิโคตินมวนแรกภายใน 30 นาทีแรกหลังตืน่ นอนมากถึงร้อยละ 60.6 จากข้อมูล
ดังกล่าว ย่อมบ่งชี้ให้เห็นว่า ยังมีชายไทยมากกว่า 1 ใน 3 ที่ยังติดนิโคติน และในจ�ำนวน
นี้ เกินครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ติดนิโคตินในระดับรุนแรง ตามแบบประเมิน Heaviness of
Smoking Index (HSI)
ในขณะที่คนไทยยังติดนิโคตินอยู่เป็นจ�ำนวนมากและส่วนใหญ่มีการติดนิโคติน
ในระดับรุนแรง ดังกล่าวข้างต้น จากสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases, NCDs) ในประเทศไทย อันเป็นผลจากการบริโภค
ยาสูบในระดับสูง แต่ระบบบริการเลิกบุหรี่ของประเทศไทย ยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนา
และความท้าทายในการด�ำเนินการอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ขาดบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ไม่มเี วชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น
ทีต่ อ้ งใช้ในการรักษา และยังขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ เมือ่ พ.ศ. 2552
และ 2555 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับภาคีองค์กรวิชาชีพต่างๆ และสมาคมด้านวิชาการระดับ
ประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 34 องค์กรเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษา
โรคเสพติดยาสูบในประเทศไทย ซึ่งได้ช่วยให้บริการเลิกบุหรี่/นิโคตินของประเทศไทยมี
การพัฒนาได้ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศได้มีความ
ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปมาก พ.ศ. 2555 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากภาคี
องค์กรวิชาชีพต่างๆเพื่อปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและน�ำไป
ใช้ในระบบบริการได้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติในครั้งนี้ คณะกรรมการฯได้มี
ความเห็นว่า ชือ่ เดิมของโรคทีใ่ ช้เมือ่ พ.ศ. 2555 ว่า โรคเสพยาสูบ ซึง่ สอดคล้องกับภาษา
อังกฤษว่า Tobacco Dependence มีความก�ำกวมและอาจมีความจ�ำเพาะเจาะจงอยู่
เฉพาะกับบุหรี่มวน ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินที่มีมากมายหลาย
ชนิดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินในปัจจุบันมีความหลากหลาย
ในรูปลักษณ์และส่วนประกอบ หลายชนิดถูกพัฒนาไปจนไม่เห็นความเป็นยาสูบอยู่เลย
แต่ทุกผลิตภัณฑ์มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลัก
คณะกรรมการฯจึงให้เปลี่ยนชื่อโรคจากเดิม มาเป็น ภาวะติดนิโคติน หรือ Nicotine
Dependence แทน
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น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ (Strength of Recommendation)
.................................................
น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ	 ++ หมายถึง ความมัน่ ใจของค�ำแนะน�ำให้ทำ� อยูใ่ นระดับสูง เพราะ
มาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สูบ และ
คุ้มค่า (cost effective) “แนะน�ำอย่างยิ่ง” (ต้อง
ท�ำ ในกรณีที่ท�ำไม่ได้ ให้ส่งต่อไปยังผู้ที่มีขีดความ
สามารถท�ำได้)
น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ	 + หมายถึง ความมัน่ ใจของค�ำแนะน�ำให้ทำ� อยูใ่ นระดับปานกลาง
เพราะมาตรการดังกล่าวอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้สูบ และอาจคุ้มค่า ในภาวะที่จ�ำเพาะ “แนะน�ำ”
(ท�ำก็ดี ไม่ท�ำก็ได้)
น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ	 +/- หมายถึง ความมัน่ ใจยังไม่เพียงพอในการให้คำ� แนะน�ำเนือ่ งจาก
มาตรการดั ง กล่ า วยั ง มี ห ลั ก ฐานไม่ เ พี ย งพอ
ในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่า อาจมีหรืออาจไม่มี
ประโยชน์ต่อผู้สูบ และอาจไม่คุ้มค่า แต่ไม่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพิ่มขึ้น ดังนั้น การตัดสินใจ
กระท� ำ ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ “ยั ง ไม่ ชั ด เจน”
(ท�ำหรือไม่ท�ำก็ได้)
น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ	 - หมายถึง ความมั่ น ใจของค� ำ แนะน� ำ ห้ า มท� ำ อยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เพราะมาตรการดังกล่าวไม่มปี ระโยชน์ตอ่
ผูส้ บู และไม่คมุ้ ค่า หากไม่จำ� เป็น “ไม่แนะน�ำ” (อาจ
ท�ำก็ได้ ไม่ท�ำก็ดี)
น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ	 -- หมายถึง ความมั่ น ใจของค� ำ แนะน� ำ ห้ า มท� ำ อยู ่ ใ นระดั บ สู ง
เพราะมาตรการดั ง กล่ า ว อาจเกิ ด โทษหรื อ เป็ น
อันตรายต่อผู้สูบ “ไม่แนะน�ำอย่างยิ่ง” (ไม่ท�ำเลย)
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คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence)
.................................................
ระดับ I หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)
จากการศึ ก ษาแบบกลุ ่ ม สุ ่ ม ตั ว อย่ า ง-ควบคุ ม (randomizecontrolled clinical trials) หรือ มีหลักฐานที่ได้จากการศึกษา
แบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่าง-ควบคุมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม อย่างน้อย 1 ฉบับ
(a well-designed, randomize-controlled, clinical trial)
ระดับ II หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)
จากการศึกษา controlled clinical trials หรือ มีหลักฐานที่ได้
จากการศึกษาแบบ controlled clinical trials ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม
อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ มีหลักฐานที่ได้จากการวิจัยทางคลินิกที่ใช้
รูปแบบวิจัยอื่นที่มีคุณภาพและผลการวิจัยพบประโยชน์หรือโทษ
จากการปฏิบตั ริ กั ษาทีเ่ ด่นชัด เช่น cohort study, case-control
study เป็นต้น
ระดับ III หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาแบบพรรณนา (descriptive study)
หรือ การศึกษาแบบ controlled clinical trials ที่ด�ำเนินการ
ยังไม่เหมาะสมหรือมีคุณภาพยังไม่ดีนัก
ระดับ IV หมายถึง เป็นความเห็นร่วมกันของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญทีด่ ำ� เนินการร่างแนวทาง
เวชปฏิบตั นิ ี้ โดยไม่มหี ลักฐานจากการศึกษาแบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่างควบคุม (randomize-controlled, clinical trial) ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับค�ำแนะน�ำที่ระบุไว้เลย
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ตารางที่ 1: บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

(++) ภาวะติ ด นิ โ คติ น ตลอดจนการติ ด
แนะน�ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ นิ โ คติ น ชนิ ด
อย่างยิ่ง ใดๆ ก็ตาม จัดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นๆ
หายๆและจ�ำเป็นต้องได้รบั การบ�ำบัด
รั ก ษาด้ ว ยบุ ค ลากรวิ ช าชี พ สุ ข ภาพ
อย่างต่อเนื่อง

ภาวะติดนิโคติน (Nicotine
dependence) จั ด เป็ น
โรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆ
หายๆมีกลไกการเสพติดที่
พิสจู น์ได้อย่างชัดเจน ไม่วา่
ผู้สูบจะติดมากน้อยเพียง
ใด และมี ก ารบ� ำ บั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

I

(++) ให้ ส ถานพยาบาลจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
แนะน�ำ บ�ำบัดภาวะติดนิโคติน โดยจัดบริการ
อย่างยิ่ง เหล่านีไ้ ว้ทงั้ ในคลินกิ โรคทัว่ ไป คลินกิ
โรคเรื้อรังต่างๆ และบริการผู้ป่วยใน
โดยมี แ พทย์ แ ละบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
สุ ข ภาพเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ดู แ ลและ
พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

บริ ก ารบ� ำ บั ด ภาวะติ ด
นิ โ ค ติ น ด ้ ว ย บุ ค ล า ก ร
วิ ช าชี พ สุ ข ภาพมี ค วาม
คุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วย
ให้ผู้สูบมีโอกาสเลิกสูบได้
ส�ำเร็จเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นและป้องกันผู้สูบ
จากโรคเรื้อรังอีกมากมาย
อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยประหยั ด
งบประมาณของสถาน
พยาบาลและประเทศได้
อย่างมหาศาล

I

(++) ให้ ส ถานพยาบาลทุก ระดับ จัด และ
แนะน�ำ พัฒนาระบบการสอบถามและบันทึก
อย่างยิ่ง สถานะการติ ด นิ โ คติ น ในปั จ จุ บั น
(ส-สอบถาม) ไว้ในเวชระเบียนของผู้
ทีม่ ารับบริการทุกราย ทัง้ ผูส้ บู ทีม่ ารับ
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

การสอบถามและบั น ทึ ก
สถานะการติดนิโคตินใน
ปัจจุบนั (ส-สอบถาม) เป็น
ด่านแรกและเป็นประตูไป
สู่การบ�ำบัดขั้นต่อไปตาม
แนวทาง ส-บ-ม

I

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

(++) ให้ บั น ทึ ก ภาวะติด นิโคติน ของผู้สูบ
แนะน�ำ ที่ ยั ง คงสู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า อยู่ ใ ห้
อย่างยิ่ง เป็ น ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย (active
problem) ใน problem list ของ
ผู้สูบรายนั้นๆ ด้วยเสมอ พร้อมทั้ง
บันทึกรหัสโรค ICD-10 กลุ่ม F-17
ไว้ด้วย

ภาวะติดนิโคติน (Nicotine
Dependence) จัดเป็น
โรคเรือ้ รังชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นๆ
หายๆและต้องได้รับการ
บ�ำบัดที่เหมาะสม

IV

(+) ให้สถานพยาบาลพัฒนาระบบการ
แนะน�ำ บ�ำบัดและส่งต่อผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ทีย่ งั ไม่มโี รคเรือ้ รัง ร่วมกับชุมชน โดย
ส่งเสริมให้ผู้สูบได้รับการบ�ำบัดและ
ติดตามภายในชุมชนเองให้มากที่สุด
ภายใต้การสนับสนุน ดูแลและติดตาม
ประเมินผลของสถานพยาบาลระดับ
ชุมชน

ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ที่
ยังไม่มีโรคเรื้อรังนั้นมีแรง
จู ง ใจน้ อ ยในการเข้ า มา
รับการบ�ำบัดเพื่อเลิกสูบ
ในสถานพยาบาล ดังนั้น
การเปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะ อสม. แกนน�ำ
ชุมชนและจิตอาสาได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบ�ำบัด
คนในชุ ม ชนด้ ว ยกั น เอง
ย่ อ มท� ำ ให้ โ อกาสส� ำ เร็ จ
ในการบ�ำบัดสูงขึ้น

IV

(+) ให้สถานพยาบาลพัฒนาระบบการ
แนะน�ำ บ�ำบัดและส่งต่อผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ด้ ว ย ร่ ว มกั บ
ศู น ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท างโทรศั พ ท์
แห่งชาติ 1600 และสถานพยาบาล
ที่มีศักยภาพสูงกว่าในการบ�ำบัด โดย
เฉพาะในกรณีที่การบ�ำบัดไม่ประสบ
ความส�ำเร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน
หลังเริ่มรักษา

ผู ้ ที่ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
และมีโรคเรื้อรังร่วมด้วย
นั้ น มั ก มี แรงจู ง ใจที่ ดี ใ น
การบ� ำ บั ด ทั้ ง ภาวะติ ด
นิโคตินและโรคเรือ้ รัง ผูส้ บู
จึงควรได้รับการบ�ำบัดที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ให้เลิกติดนิโคตินได้โดยเร็ว
อันจะช่วยป้องกัน

IV

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

ผลแทรกซ้อนจากการติด
นิ โ คติ น ที่ มี ต ่ อ โรคเรื้ อ รั ง
ต่างๆ ได้
(++) ให้สถานพยาบาลทีย่ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะให้
แนะน�ำ บริ ก ารบำ�บั ด ภาวะติ ด นิ โ คติ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง ตนเอง ต้องส่งต่อผู้สูบเพื่อให้ได้รับ
การบำ�บั ด ภาวะติ ด นิ โ คติ น อย่ า ง
เหมาะสมจากสถานพยาบาลอื่นที่อยู่
ใกล้เคียงหรือจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600

ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุก
รายควรได้รบั การบ�ำบัดให้
เลิกสูบโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ให้
เกิดผลกระทบต่อชีวติ และ
สุขภาพน้อยที่สุด

IV

(++) ให้ ผู้ บ ริ ห ารของสถานพยาบาล
แนะน�ำ กำ�หนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับบริการบำ�บัด
อย่างยิ่ง ภาวะติ ด นิ โ คติ น ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในตั ว
ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของการบริ ก ารใน
สถานพยาบาลของตนด้วย

เพื่อให้บริการบำ�บัดภาวะ
ติ ด นิ โ ค ติ น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพบริการอย่างยัง่ ยืน

II

(++) ให้สถานพยาบาลทุกระดับด�ำเนินการ
แนะน�ำ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
อย่างยิ่ง สถานพยาบาลของตนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ 100%

สถานพยาบาลเป็นแหล่ง
รวมของผู ้ สู บ และคนทุ ก
เพศวัย จึงเป็นหน้าที่ของ
บุ ค ลากรวิ ช าชี พ สุ ข ภาพ
ที่จะต้องช่วยกันปกป้อง
สุขภาพของประชาชนทีม่ า
รับบริการ

II

(++) ให้ภาครัฐสนับสนุนทั้งในด้านโยบาย
แนะน�ำ และงบประมาณให้มีการจัดตั้งและ
อย่างยิ่ง พัฒนาบริการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม และมีมาตรฐานทัดเทียมสากล

บริ ก ารบ� ำ บั ด ภาวะติ ด
นิ โ คติ น ด้ ว ยบุ ค ลากร
สาธารณสุขมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
ช่ ว ยป้ อ งกั น ผู ้ สู บ บุ ห รี่ /

II

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

บุหรี่ไฟฟ้าจากโรคเรื้อรัง
มากมาย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย
ประหยัดงบประมาณของ
ภาครัฐในการดูแลรักษา
โร ค เรื้ อ รั ง ต่ า ง ๆ ข อ ง
ประชาชนได้อย่างมหาศาล
(++) ให้ ภ าครั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ที่ ป ระสงค์
แนะน�ำ จะเลิ ก นิ โ คติ น สามารถเข้ า ถึ ง ยา
อย่างยิ่ง รักษาภาวะติดนิโคตินมาตรฐานได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ยารั ก ษาภาวะติ ด นิ โ คติ น
มาตรฐานทุกชนิดที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยในปั จ จุ บั น
ได้แก่ หมากฝรัง่ นิโคติน, แผ่น
ติดนิโคติน, bupropionSR,
varenicline, nortriptyline
และ cytisine มีประสิทธิภาพ
สูงกว่ายาหลอกและช่วยให้
ผู้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ า
สามารถเลิกสูบได้ดีกว่าการ
ให้คำ�แนะนำ�เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การใช้ยามาตรฐาน
ในบริ ก ารบำ�บั ด ภาวะติ ด
นิโคตินยังมีความคุ้มค่าต่อ
ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย ภ า ค รั ฐ
อย่างแท้จริง

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 2: บทสรุปส�ำหรับผู้บริบาล (Holistic Care Provider)
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

(++) ให้ ผู้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ทุ ก คนต้ อ ง ภาวะติ ด นิ โ คติ น จั ด เป็ น
แนะน�ำ เลิกนิโคตินทุกผลิตภัณฑ์
โรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆ
อย่างยิ่ง
หายๆและจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ได้ รั บ การบ� ำ บั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

I

(++) ให้ ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ทุ ก รายได้
แนะน�ำ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ที่ เ หมาะสมในการ
อย่างยิ่ง ลงมือเลิกสูบโดยเฉพาะจากแพทย์
หรื อ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ สุ ข ภาพหรื อ
ศู น ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท างโทรศั พ ท์
แห่งชาติ 1600

การเลิกนิโคตินด้วยความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก
บุคลากรเหล่านี้จะท�ำให้
มีโอกาสเลิกสูบได้ส�ำเร็จ
เพิ่มขึ้น

I

(++) เป้าหมายในการบ�ำบัดผู้สูบเหล่านี้
แนะน�ำ คือ การเลิกสูบโดยเด็ดขาด เท่านั้น
อย่างยิ่ง ไม่ ย อมรั บ การลดปริ ม าณการสู บ
โดยไม่เลิก

การลดปริมาณการสูบยัง
คงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพให้แก่ผู้สูบและคน
ข้างเคียงได้ไม่ต่างจากการ
สูบปริมาณเดิม

I

(+) ให้วางแผนการบ�ำบัดร่วมกันกับผู้สูบ
แนะน�ำ แต่ ล ะรายอย่ า งใกล้ ชิ ด และปรั บ
เปลี่ ย นแผนการเป็ น ระยะเพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของทัง้ ผูส้ บู
และผู้รักษา

ผู้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ า
แต่ละรายมีความแตกต่าง
กั น ไป ดั ง นั้ น แผนการ
บำ�บัดที่จะเป็นประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ สู บ แต่ ล ะราย
อาจแตกต่างกันไป

II

(+) ให้ค�ำปรึกษา (counseling) ผู้สูบ
แนะน�ำ นั้นให้เลิกสูบทุกคน พร้อมน�ำสมาชิก
ครอบครัวที่ยังคงสูบมารับการบ�ำบัด
ต่อไป

เพือ่ ป้องกันผลกระทบจาก
การได้รับควันบุหรี่มือสอง
และลดโอกาสการกลับมา
สูบซ�้ำของผู้สูบ

II

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

(++) ให้ใช้มาตรการ ส-บ-ม หรือ 5A ในการ
แนะน�ำ ค้ น หาผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า และ
อย่างยิ่ง ด�ำเนินการบ�ำบัดให้บุคคลเหล่านั้น
สามารถเลิกสูบได้ส�ำเร็จ ประกอบ
ด้วย
ส สอบถาม (Ask & Assess)
สอบถามประวั ติ ป ริ ม าณการสู บ
(number of cigarette/puff per
day) และระยะเวลาสูบมวนแรกหรือ
ทีแรกหลังตื่นนอน (time to first
cigarette/first puff)
บ บ�ำบัด (Advise & Assist)
บ�ำบัดด้วยการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น
(brief advice) หรือให้คำ� ปรึกษาเพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral
modification)
ม หมั่นติดตาม (Arrange)
หมั่ น ติ ด ตามผลการบ� ำ บั ด และให้
ก�ำลังใจเพือ่ ป้องกันการกลับมาสูบซ�ำ้

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

ภาวะติ ด นิ โ คติ น จั ด เป็ น
โรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง จ�ำเป็น
ต้องบ�ำบัดอย่างเป็นระบบ
จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

I

การสอบถามสถานะการ
ติ ด นิ โ คติ น ในปั จ จุ บั น จั ด
เป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการ
เข้ า สู ่ ก ระบวนการบ� ำ บั ด
ภาวะติดนิโคติน หากไม่มี
“ส” เกิดขึ้น “บ-ม” ย่อม
ไม่ เ กิ ด ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
นอกจากนี้ หากไม่มีการ

I

ส-สอบถาม (Ask & Assess)
(++) ให้ ส อบถามสถานะของการติ ด
แนะน�ำ นิ โ คติ น ในปั จ จุ บั น ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
อย่างยิ่ง ผู้ที่เข้ามารับบริการที่สถานบริการ
สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และบุ ค คลใน
ครอบครัว ทุกราย ทั้งผู้สูบที่มารับ
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
โดยแยกเป็น กลุ่มที่ยังสูบอยู่ เคยสูบ
และไม่สบู เลย พร้อมกับ บันทึกข้อมูล

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

ที่ ไ ด้ นี้ ล งในเวชระเบี ย นของผู ้ สู บ บั น ทึ ก ส ถ า น ะ ก า ร ติ ด
ทุกรายในทุกๆครั้งที่มารับบริการ
นิโคตินในปัจจุบันในแฟ้ม
“คุณสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่?” ประวั ติ การสอบถามก็
ย่อมได้ประโยชน์น้อยและ
ไม่ ส ามารถทบทวนและ
ติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่อง
(++) ประเมินความรุนแรงในการเสพติด
แนะน�ำ โดยใช้ Heaviness of Smoking
อย่างยิ่ง Index (HSI)
• “คุณมักสูบบุหรี่มวนแรก/บุหรี่
ไฟฟ้าทีแรก นานแค่ไหนหลังตื่น
นอน?”
• “คุณสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าวันละกี่
มวน/กี่ที?”

เพื่ อ ทราบระดั บ ความ
รุนแรงของการติดนิโคติน
ของผูส้ บู และน�ำไปวางแผน
การบ�ำบัดได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป
• หากต้องสูบบุหรี่วันละ
20 มวนขึ้ น ไป หรื อ
ต้องสูบมวนแรก/ทีแรก
ของแต่ละวันภายใน ½
ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ก็
ถือได้ว่า ผู้สูบรายนั้น
มี heavy nicotine
dependence

I

(+) ในการให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
แนะน�ำ ใดๆเพือ่ บ�ำบัดผูส้ บู ต้องเลือกใช้คำ� พูด ชักจูงใจของผูส้ บู แต่ละราย
ที่ชัดเจน (clear) หนักแน่น (strong) ได้ดีท่สี ุด
และเข้ า กั บ สภาวะหรื อ ปั ญ หาของ
ผู้สูบแต่ละราย (personalized)

III

บ-บ�ำบัด (Advise & Assist)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

(++) แนวทางการบ�ำบัดหลักโดยทั่วไปมี
แนะน�ำ 2 รูปแบบ ได้แก่
อย่างยิ่ง 1. การให้ค�ำปรึกษา (Counseling)
สามารถท� ำ ได้ ห ลายแนวทาง
ได้แก่
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น
(Brief Intervention)
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบเข้ ม
(Intensive counseling) ซึ่งแบ่ง
ย่อยได้อกี ได้แก่ แบบตัวต่อตัว (faceto-face counseling) และแบบกลุ่ม
(group counseling)
- การให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์
(Telephone counseling)
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือ ข้อความสั้น (SMS
& MMS) (Interactive counseling)
2. การให้ค�ำปรึกษาร่วมกับการใช้ยา
รักษาภาวะติดนิโคติน

การให้ค�ำปรึกษาไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใดจัดเป็นการ
รั ก ษาหลั ก ของผู ้ สู บ ทุ ก ๆ
ราย

I

(++) ให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ ค� ำ ปรึ ก ษาอย่ า ง
แนะน�ำ น้ อ ยหนึ่ ง รู ป แบบแก่ ผู ้ สู บ ทุ ก รายที่
อย่างยิ่ง ยังคงติดนิโคตินโดยบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพ ไม่ว่าผู้สูบจะมาด้วยอาการ
ใดก็ตาม

การให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ ค� ำ
ปรึ ก ษาไม่ ว ่ า จะเป็ น รู ป
แบบใด ร่วมกับการใช้ยา
รักษาภาวะติดนิโคติน ตาม
ข้อบ่งชี้ จัดได้ว่าเป็นการ
รั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุดส�ำหรับผู้ที่ประสงค์
จะเลิกนิโคติน

I

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

(+) เนื้อหาหลักในการให้ค�ำปรึกษาแบบ
แนะน�ำ สั้นและการให้ค�ำปรึกษาทุกรูปแบบ
ต้ อ งครอบคลุ ม 4 ประเด็ น หลั ก ๆ
ตามเทคนิ ค ที่ เรี ย กว่ า STAR หรื อ
“4ล” ได้แก่
• เลือกวัน (Set a target quit date):
ก�ำหนดวันเลิกสูบ ภายในไม่เกิน 2
สัปดาห์โดยอาจเลือกที่จะเลิกสูบ
ในทันทีเลยก็ได้ หรืออาจค่อยๆลด
จนเลิก
• ลั่ น วาจา (Tell family and
others): บอกคนในครอบครั ว
เพือ่ น และผูร้ ว่ มงานถึงความตัง้ ใจ
ในการเลิกสูบ และขอก�ำลังใจและ
การสนับสนุนจากทุกคน
• พร้ อ มลงมื อ (Anticipate
challenges): วางแผนรั บ มื อ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลิก
สูบ รวมทัง้ พร้อมรับมืออาการถอน
นิโคติน โดยแนะน�ำเทคนิค 5D
ได้แก่ delay (เลื่อนระยะเวลา),
deep breathe (สูดหายใจลึกๆ
ตัง้ สมาธิ), drink water (ดืม่ น�ำ้ สะ
อาดมากๆ), do something else
(เปลี่ยน อิริยาบถหรือกิจกรรม),
destination (ย�้ำเตือนตนเองถึง
เป้าหมายทีต่ นได้ตงั้ ใจเลิกสูบแล้ว)

ข้อมูลสนับสนุน
เนือ้ หาในการให้คำ� แนะน�ำ
หรือให้ค�ำปรึกษาควรเน้น
ย�้ำถึงวิธีการในการเลิกสูบ
โดยอาจมี ร ายละเอี ย ด
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามรู ป
แบบของการให้ค�ำปรึกษา
ที่เลือกใช้

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

คุณภาพ
หลักฐาน
IV

[ 32 ]
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

• ละอุ ป กรณ์ (Remove all
tobacco-related products):
ก�ำจัดผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
ทุกชนิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
(++) ให้ ใ ช้ ย ารั ก ษาภาวะติ ด นิ โ คติ น
แนะน�ำ มาตรฐานเฉพาะในผู้ สู บ ที่ มี ค วาม
อย่างยิ่ง ประสงค์จะเลิกนิโคตินอย่างแท้จริง
ร่วมกับ ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
อย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ โรคหลอด
เลื อ ดสมอง หลอดเลื อ ดหั ว ใจ
ถุ ง ลมโป่ ง พอง หื ด มะเร็ ง เบา
หวาน ความดัน โลหิต สูง เอดส์
โรคติดยาเสพติด โรคจิตประสาท
2. ติดนิโคตินตั้งแต่ระดับปานกลาง
ขึ้นไป กล่าวคือ มีคะแนน HSI
อย่างน้อย 3 หรือมากกว่า
3. เคยล้มเหลวในการเลิกสูบมาก่อน
ภายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ยารักษาภาวะติดนิโคติน
มาตรฐานทุ ก ชนิ ด ที่ มี อ ยู ่
ในประเทศไทยในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพสูงกว่ายา
หลอกและช่ ว ยให้ ผู ้ สู บ
สามารถเลิ ก สู บ ได้ ดี ก ว่ า
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพี ย ง
อย่างเดียว อีกทัง้ การใช้ยา
มาตรฐานเหล่านีใ้ นบริการ
บ�ำบัดภาวะติดนิโคตินนั้น
มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
โดยภาครัฐ

(++) ยารักษาภาวะติดนิโคตินมาตรฐานที่ ผู ้ สู บ แต่ ล ะรายอาจตอบ
แนะน�ำ มีอยูใ่ นประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ สนองต่ อ ยาแต่ ล ะชนิ ด
อย่างยิ่ง หมากฝรั่งนิโคติน, แผ่นติดนิโคติน, แตกต่างกัน
bupropionSR, nor่t riptyline,
varenicline และในอนาคตอั น
ใกล้จะมี cytisine อีกด้วย ในการ
เลื อ กใช้ ย าเหล่ า นี้ ว ่ า จะใช้ ช นิ ด ใด
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

IV, II

IV
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

เป็นยาแรกนั้น แนะน�ำให้พิจารณา
ถึงประสิทธิผล ข้อดี ข้อเสีย ผลข้าง
เคียงของยา ความประสงค์ของผู้สูบ
แต่ละราย รวมทั้งประสบการณ์ใน
ความพยายามเลิกสูบครั้งก่อนๆ โดย
ให้พิจารณาเป็นรายๆไป นอกจากนี้
ในรายที่จ�ำเป็นและใช้ยาเพียงชนิด
เดียวไม่ได้ผลนั้น อาจพิจารณาใช้ยา
อย่างน้อย 2 ชนิดร่วมกันได้
(++) ให้บ�ำบัดผู้สูบทุกรายที่ได้รับยารักษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
แนะน�ำ ภาวะติดนิโคตินมาตรฐานด้วยการให้ สูงสุดในการบ�ำบัด
อย่างยิ่ง ค�ำปรึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ร่วมด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแบบย่อ
แบบเข้มข้น หรือทางโทรศัพท์ก็ตาม

I

(--) ในการให้ยารัก ษาภาวะติด นิโคติน การใช้ ย ารั ก ษาภาวะติ ด
ไม่แนะน�ำ มาตรฐานแก่ผู้สูบโดยปราศจากการ นิ โ คติ น มาตรฐานโดย
อย่างยิ่ง ให้ค�ำปรึกษาใดๆเลย
ปราศจากการให้คำ� ปรึกษา
ใดๆแก่ ผู ้ สู บ จะท� ำ ให้ ผ ล
ส�ำเร็จต�่ำและอาจเกิดผล
ข้างเคียงจากยาได้

II

(--) ในการใช้ยาอื่นใดที่ไม่ใช่ยามาตรฐาน
ไม่แนะน�ำ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เช่ น ยากลุ ่ ม
อย่างยิ่ง benzodiazepine และยาต้านโรค
ซึมเศร้าอื่นๆในการบ�ำบัดภาวะติด
นิโคติน

II

ยานอกเหนือจากกลุ่มยา
มาตรฐานจะไม่ ไ ด้ ผ ลใน
การบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
อี ก ทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลข้ า ง
เคียงอย่างรุนแรงแก่ผู้สูบ
โดยไม่จ�ำเป็น

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

ม-หมั่นติดตาม (Arrange)
(+) ให้ นั ด ติ ด ตามผลการบ� ำ บั ด ทุ ก ราย การนั ด ติ ด ตามผลเป็ น
แนะน�ำ โดยควรมี ก ารติ ด ตามผลครั้ ง แรก หั ว ใจส� ำ คั ญ อี ก อั น หนึ่ ง
ภายใน 2 สัปดาห์
ในการรั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง
หากนัดติดตามผลครั้งแรก
ล่าช้าอาจส่งผลให้มีโอกาส
ล้ ม เหลวในการบ� ำ บั ด ได้
มากขึ้น

I

(+) ส�ำหรับผู้ที่เลิกสูบได้ ควรท�ำดังนี้ เพื่อให้ผู้สูบเกิดก�ำลังใจที่
แนะน�ำ - แสดงความยินดีกบั ผูส้ บู และชืน่ ชม จะไม่หวนกลับไปสูบซ�ำ้ อีก
ที่เลิกสูบได้ส�ำเร็จ
- เน้ น การป้ อ งกั น การกลั บ มาสู บ
ใหม่และความส�ำคัญของการไม่
คิดลองสูบซ�้ำอีกแม้แต่น้อย
- ติดตามผลของการเลิกสูบต่อไป

II

(++) ในรายที่ยังเลิกไม่ได้หรือกลับมาสูบ
แนะน�ำ ซ�้ำ ควรท�ำดังนี้
อย่างยิ่ง - สร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบต่อไป
(5R)
- ทบทวนสถานการณ์และหาสาเหตุ
ที่ท�ำให้กลับมาสูบซ�้ำ
- ก�ำหนดวันเลิกสูบอีกครั้ง
- อาจพิ จ ารณาตั ว ช่ ว ยอื่ น ๆ เช่ น
ยารักษาภาวะติดนิโคติน หากยัง
ไม่เคยใช้ยามาก่อนเลย แต่หาก
ได้เคยใช้ยามาก่อนแล้ว อาจต้อง
พิจารณาถึงเทคนิคของการใช้ยา
เดิมว่าเหมาะสมหรือไม่

II

ผู้สูบกลุ่มนี้ควรได้รับการ
ประเมินกลไกที่กระตุ้นเร้า
ให้ ยั ง คงติ ด นิ โ คติ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ปัจจัยด้านร่างกาย (การ
ติดนิโคติน) ด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม พฤติกรรมต่างๆ
แล้วแก้ไข

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

มาตรการ

ข้อมูลสนับสนุน

คุณภาพ
หลักฐาน

- พยายามแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
และหาหนทางป้องกัน
- ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
การสร้างแรงจูงใจ (Promote motivation) ในกรณีเลิกไม่ได้ หรือกลับมาสูบซ�้ำ
(++) ใช้แนวทาง 5R ซึ่งประกอบด้วย
แนะน�ำ 1. Relevance ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ภาวะ
อย่างยิ่ง
ติดนิโคตินเป็นปัญหาและมีความ
สัมพันธ์กบั ปัญหาทางสุขภาพของ
ตัวผูส้ บู เองอย่างไร หรือเจาะจงใน
สิ่งที่ผู้สูบให้ความส�ำคัญ
2. Risks เน้นย�้ำถึงผลเสียจากภาวะ
ติ ด นิ โ คติ น ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว รวมทั้งผลที่จะเกิดแก่
คนรอบข้างด้วย
3. Reward เน้นย�้ำถึงผลดีที่ได้จาก
การเลิกสูบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้สูบ
4. Roadblock วิเคราะห์อุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเลิกสูบ
พร้อมช่วยคิดหาแนวทางแก้ไข
5. Repetition ควรให้คำ� แนะน�ำซ�ำ้ ๆ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ผู ้ สู บ มาพบและยั ง คง
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่

ผู ้ ที่ ยั ง เลิ ก ไม่ ไ ด้ ห รื อ กลั บ
มาสู บ ซ�้ ำ ควรได้ รั บ การ
ประเมิ น เพื่ อ หาสาเหตุ
ที่แท้จริง และปรับรูปแบบ
ของการให้ค�ำปรึกษาเพื่อ
แก้ ไขสาเหตุ นั้ น ๆและให้
เหมาะสมกั บ สภาวะของ
ผู้สูบแต่ละราย

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

I

[ 36 ]

ค�ำจ�ำกัดความ
.................................................
“นิโคติน” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆทีม่ สี ว่ นประกอบของสารนิโคติน ทัง้ ชนิดทีเ่ ป็น
สารสกัดหรือสารสังเคราะห์จากใบยาสูบหรือพืชตระกูลนิโคเทียนาทาบากุม้ (Nicotiana
tabacum) ไม่ว่าจะถูกผลิตเพื่อใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไป
ในปากหรือจมูก หรือโดยวิธอี นื่ ใดเพือ่ ให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทัง้ แบบใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้
ก็ตาม โดยยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบ�ำบัด
"ภาวะติดนิโคติน" หมายถึง ภาวะที่ผู้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นๆ ต้องได้รับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบบครั้งคราวหรือเป็นประจำ�
ทุกวัน ทั้งในกรณีที่ผู้สูบนั้นอยากเลิกสูบ หรือไม่มีความประสงค์อยากเลิกเลยก็ตาม
ตารางที่ 3: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ
(++)
แนะน�ำ
อย่างยิ่ง

แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุกคนต้องเลิกนิโคตินทุกผลิตภัณฑ์ (I) (บุหรี่ก้นกรอง
บุหรี่มวนเอง ยาเส้น ยาฝอย ยาสูบชนิดเคี้ยว บุหรี่ไฟฟ้า หรือ ผลิตภัณฑ์
ที่มียาสูบหรือสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ) เนื่องจากภาวะติดนิโคตินจัด
เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นๆหายๆและจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยให้สุขภาพดีขี้น ป้องกันปัญหา
สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับตนเองและคนรอบข้าง
ให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุกรายได้รับค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมในการลงมือเลิกสูบ
โดยเฉพาะจากแพทย์และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ หรือศูนย์บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 (I) เนื่องจากการเลิกนิโคตินด้วยความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมจากบุคลากรเหล่านี้จะท�ำให้มีโอกาสเลิกสูบได้ส�ำเร็จเพิ่มขึ้น
ให้มีการซักประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน และประเมินระดับ
การติ ด นิ โ คติ น ของผู ้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารทางสุ ข ภาพทุ ก รายในสถานบริ ก าร
สุขภาพทุกแห่ง รวมทั้งจัดให้มีบริการเพื่อบ�ำบัดผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในสถาน
บริการสุขภาพทุกแห่งหรือจัดให้มีระบบการส่งต่อผู้สูบให้ได้รับการบ�ำบัด
อย่างเหมาะสมต่อไป (I) และบันทึกการวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียน
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
เป้าหมายในการบ�ำบัดผูส้ บู เหล่านี้ คือ การเลิกใช้สารนิโคตินจากทุกผลิตภัณฑ์
โดยเด็ดขาด (I) ทั้งนี้ การลดปริมาณการสูบลงจากเดิม (แต่ยังไม่เลิก) ยังคง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพให้แก่ผสู้ บู และคนข้างเคียงได้ไม่ตา่ งจากการสูบ
ปริมาณเดิม1 แต่หนทางที่น�ำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนี้อาจท�ำได้ทั้งการเลิกสูบ
ในทันทีตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา หรือโดยการค่อยๆลดปริมาณการสูบลงเรื่อยๆ
จนเลิกในท้ายทีส่ ดุ (“ลดเพือ่ เลิก”)2,3 ทัง้ นี้ ต้องมีการตกลงกับผูส้ บู เพือ่ ก�ำหนด
วันเลิกสูบให้ชัดเจน ส่วนระยะเวลาในการลดเพื่อเลิกนั้นให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมของผู้สูบแต่ละราย
ส�ำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีมีครรภ์ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูบ
ที่เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อันเป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แล้ว เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
โรคถุงลมโป่งพองและโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ให้มีการซักประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
และประเมินระดับการติดนิโคตินของผู้สูบ บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด
ทั้ ง หมด รวมทั้ ง ผลกระทบจากทั้ ง การสู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า โดยตรงและ
การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (I) หากพบว่าบุคคลเหล่านี้ยังคงสูบ ให้ผู้นั้นได้รับ
การแนะน�ำเพื่อเลิกสูบโดยเร็วที่สุด และจัดการให้ผู้นั้นได้เข้าสู่กระบวนการ
บ�ำบัดและติดตามผลการเลิกสูบอย่างต่อเนื่อง (I)
ให้ค�ำปรึกษา (counseling) ผู้สูบนั้นให้เลิกสูบทุกคน พร้อมน�ำสมาชิก
ครอบครัวที่ยังคงสูบมารับการรักษาต่อไปด้วย (I) เพื่อป้องกันผลกระทบ
จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

(+) ให้วางแผนการบ�ำบัดร่วมกับผูส้ บู แต่ละรายอย่างใกล้ชดิ และปรับเปลีย่ นแผนการ
แนะน�ำ เป็นระยะๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทั้งผู้สูบและผู้รักษา (II) ทั้งนี้
เนือ่ งจากผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ แผนการบ�ำบัด
ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูบแต่ละรายอาจไม่เหมือนกัน แนวทางใดก็ตามที่
ผูส้ บู เชือ่ มัน่ ว่าน่าจะได้ผลดีสำ� หรับตน ไม่สง่ ผลลบต่อการรักษาและไม่กระทบต่อ
เป้าหมายของการบ�ำบัด คือ การเลิกสูบโดยเด็ดขาดแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นแนวทาง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบ�ำบัดผู้สูบรายนั้นๆ (II)
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ค�ำแนะน�ำ

แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ให้ตรวจสมรรถภาพปอด หากผู้สูบมีอาการทางระบบการหายใจ เช่น ไอ เหนื่อย
ง่าย มีเสมหะมาก (III) เพื่อประเมินว่าผู้สูบรายนั้นๆมีการสูญเสียสมรรถภาพ
ปอดหรือเกิดโรคระบบการหายใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะติดนิโคติน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
ให้ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด เพื่อค้นหาโรคระบบการหายใจเฉพาะผู้ที่มี
ประวัตใิ ช้สารนิโคตินต่อเนือ่ งมากกว่า 10 ปี และมีอาการทางระบบการหายใจ4-6
ได้แก่ เหนื่อยง่าย ไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก หรือมีอาการไอและเหนื่อยมากขณะที่
มีการติดเชื้อในการหายใจ (II)

( +/-) ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่า การตรวจคัดกรองผู้สูบ
พิจารณา บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าด้วยการตรวจสมรรถภาพปอดในผู้สูบทุกๆรายจะช่วยให้ผู้สูบ
เลิกสูบได้มากขึ้น4,5 (IV)
ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้าน การให้ค�ำปรึกษาราย
บุคคลเพื่อป้องกันการเริ่มสูบ ในผู้ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า (individual
counseling) 7 เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอทีจ่ ะระบุวา่ การให้คำ� แนะน�ำอย่างไร
จะสามารถลดการเริ่มสูบในคนกลุ่มนี้ได้ (IV)
การบ�ำบัดทางเลือกต่างๆ อาจน�ำมาใช้เป็นมาตรการเสริมได้ แต่งานวิจยั ยังมีขนาด
การศึกษาน้อย ผลไม่แน่ชัด ควรเฝ้าระวังผลข้างเคียง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางก่อนใช้ (IV)
( - ) ไม่ยอมรับการลดปริมาณการใช้สารนิโคติน ไม่ว่าจะเป็นจากบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า
ไม่แนะน�ำ หรือทุกผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่เลิกสูบเด็ดขาด
ไม่แนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า หรือ Heated Tobacco Products (HTPs)
เพื่อช่วยในการบ�ำบัดผู้ติดนิโคตินชนิดบุหรี่มวน8
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บทที่ 1

การบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะเลิก
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

1.1 แนวทาง ส-บ-ม
แนะน�ำให้ใช้แนวทาง 3 ขั้นตอน ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก 5A เดิม1 โดยใช้ตัวย่อให้
จ�ำง่ายๆว่า ส-บ-ม ซึ่งย่อมาจาก สอบถาม บ�ำบัด และ หมั่นติดตาม โดยขั้นตอนแรกเน้น
ทีก่ ารซักถามประวัตกิ ารใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน และประเมินระดับการติดนิโคติน
(Ask & Assess) การแนะน�ำและบ�ำบัด (Advise & Assist) และการนัดติดตามอาการ
(Arrange) (ตารางที่ 1 & 2)
ตารางที่ 1.1: การบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ด้วยแนวทาง สอบถาม-บ�ำบัด-หมั่นติดตาม
(ส – บ – ม)
สอบถาม
(Ask & Assess)

ส

สอบถามประวัตปิ ริมาณการสูบและระยะเวลาสูบมวนแรกหลังตืน่ นอน
(time to first cigarette)

บ�ำบัด
(Advise & Assist)

บ

บ�ำบัดด้วยการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น (brief advice) และ/หรือให้
ค�ำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral modification)

หมั่นติดตาม
(Arrange)

ม

หมัน่ ติดตามผลการบ�ำบัดและให้กำ� ลังใจเพือ่ ป้องกันการกลับมาสูบซ�ำ้
โดยแนวทาง 3ย (ย ยกย่อง - ย ย้อนรอย - ย ย�้ำบ่อยๆ)

รูปที่ 1.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(II)
ผู้สูบ ที่มารับบริการ
ทั้ง IPD & OPD

ส - สอบถาม
ต้องการ

เลิกไม่ได้
/สูบซ�้ำ

บ - บ�ำบัด
ม - หมั่นติดตาม

ต้องการเลิก

ป้องกันการกลับมาสูบซ�้ำ
ใช้แนวทาง 3 ย

ไม่ต้องการ
สร้างแรงจูงใจ
ใช้แนวทาง 5 R
เลิกได้
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ตารางที่ 1.2: ค�ำอธิบายขั้นตอนต่างๆในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ตามแนวทาง ส-บ-ม
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

(++) ส-สอบถาม สอบถามสถานะการติดนิโคติน • ให้ เจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลถาม
ในปั จ จุ บั น ทุ ก ชนิ ด ในผู ้ ที่ เข้ า ค�ำถาม 3 ข้อขณะก�ำลังตรวจ
แนะน�ำ (Ask &
มารั บ บริ ก ารที่ ส ถานบริ ก าร วัดสัญญาณชีพ ด้วยค�ำถาม
อย่างยิ่ง Assess)
สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และบุ ค คล 1. “คุณสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า
ในครอบครัว ทุกราย และทุก
หรือยาสูบชนิดอื่น เช่น
แผนก ทั้ ง แบบผู ้ สู บ ที่ ม ารั บ
ยาเส้น หรือไม่?”
บริ ก ารที่ แ ผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก/ 2. “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ วั น ละกี่
ผู้ป่วยใน1-5 โดยแยกเป็น กลุ่ม
มวน? หรือ “คุณสูบบุหรี่
ที่ยังสูบอยู่ เคยสูบ และไม่สูบ
ไฟฟ้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เลย (IV) ทั้ ง นี้ อาจประเมิ น
ยาสูบหรือนิโคตินอื่น ๆ
ด้วย Fagerstrom Test หรือ
วันละกี่รอบ/กี่ที?”
โดยหากสู บ วั น ละ
ประเมินด้วย Heaviness of
6
20 มวนขึ้ น ไป ถื อ ว่ า
Smoking Index (HSI) ตาม
แนวทางปฏิบัติ
Heavy nicotine
dependence6-7
3. “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ ม วนแรก
หรื อ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า หรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ
นิโคตินอื่น ๆ ทีแรกหลัง
ตื่นนอนนานแค่ไหน?”
3.1 หากสู บ บุ ห รี่ ม วน
แรกภายใน 30 นาที
แรก หลังตื่นนอน ถือว่า
Heavy nicotine
dependence6-7
3 . 2 ห า ก สู บ บุ ห รี่
ไฟฟ้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ
ยาสู บ หรื อ นิ โ คติ น อื่ น ๆ
โดยต้ อ งสู บ ที แรกภายใน
ครึ่ ง ชั่ ว โมงหลั ง ตื่ น นอน
ถื อ ว่ า Heavy nicotine
dependence6-7

บั น ทึ ก ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ นี้ ล ง ใ น • เพิ่ ม ข้ อ มู ล สถานะการติ ด
เวชระเบี ย นของผู ้ สู บ ทุ ก ราย นิโคตินในปัจจุบนั ลงในแบบ
ในทุกๆครั้งที่มารับบริการ (I) บันทึกสัญญาณชีพ (II)
ดังนี้ 8
• ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ สี ห รื อ อื่ น ๆที่
F17.2: Nicotine Dependence เหมาะสมในการระบุสถานะ
Z72.0: Nicotine Use
การติดนิโคตินในปัจจุบันใน
ส�ำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้ใช้
ระบบเวชระเบียน (II)
• บันทึกในระบบเวชระเบียน
F17.29: Nicotine
อิเล็กทรอนิกส์ (II)
dependence, other
tobacco product
(++) บ - บ� ำ บั ด • กระบวนการบ� ำ บั ด มี ห ลาก • การบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน มี
แนะน�ำ (Advise &
หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบ หลักการเบื้องต้น1,4-5 ดังนี้
อย่างยิ่ง Assist)
ให้ประสิทธิผลที่แตกต่างกัน 1. เปิดโอกาสให้ผู้สูบได้ร่วม
วางแผนการเลิกสูบร่วม
ไป โดยการให้คำ� ปรึกษาอย่าง
กันเสมอ
เป็นระบบนั้นมีประสิทธิผลดี
2. แผนการบ� ำ บั ด ต้ อ งมี
กว่าการให้คำ� ปรึกษาแบบสัน้
เป้ า หมายการเลิ ก สู บ ที่
ในขณะที่ การปรึกษาแบบสัน้
ชั ด เจน รวมทั้ ง ก� ำ หนด
ก็ ใ ห้ ผ ลดี ก ว่ า การปล่ อ ยให้
วันและล�ำดับขั้นในการ
ผู้สูบไปเลิกสูบด้วยตนเอง
ลดและเลิกสูบ
• ในกระบวนการนี้ทุกขั้นตอน
ผู้บ�ำบัดสามารถพิจารณาขอ 3. แผนการบ�ำบัดที่ร่วมกับ
ผู้สูบต้องสามารถน�ำไป
ความช่วยเหลือจาก Quitline
ปฏิบัติได้จริงส�ำหรับทั้ง
1600 หรือศูนย์ให้บริการช่วย
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด
เหลืออืน่ ๆให้เข้ามามีสว่ นร่วม
และช่วยเหลือในกระบวนการ
รักษาได้

แนวทางปฏิบัติ
ฝ่ายผู้สูบและผู้บ�ำบัด
• แ น ะ น� ำ ใ ห ้ บั น ทึ ก
กระบวนการบ� ำ บั ด
ที่ ผู ้ สู บ ไ ด ้ รั บ ใ น
เวชระเบียน

แนวทางการบ�ำบัด โดยทั่วไปมี • การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น
(Brief Intervention) โดย
2 รูปแบบ1,4-5,9 ได้แก่
1. การให้ค�ำปรึกษา
ใช้ หลัก 4ล หรือ STAR10-13
(Counseling) (I) สามารถ
ได้แก่
ท�ำได้หลายแนวทาง ได้แก่
• เลื อ กวั น (Set target
- การให้ค�ำปรึกษา แบบสั้น
date): ก�ำหนดวันเลิกสูบ
(Brief Intervention)
ให้ชัดเจน (ไม่ควรเกิน 2
- การให้คำ� ปรึกษา แบบเข้ม
สัปดาห์)
(Intensive counseling) • ลั่นวาจา (Tell family
ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก ได้แก่
and others): บอก
แบบตั ว ต่ อ ตั ว (faceบุ ค คลใกล้ ชิ ด ถึ ง ความ
to-face counseling)
ตั้ ง ใจและก� ำ หนดวั น
และแบบกลุ ่ ม (group
ในการเลิกสูบ
counseling)
• พร้อมลงมือ (Anticipate
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทาง
challenges): วางแผน
โทรศัพท์ (Telephone
ล ่ ว ง ห น ้ า เ พื่ อ รั บ มื อ
counseling)
อาการถอนนิโคตินที่อาจ
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ผ่ า น
เกิดขึ้น
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ • ละอุ ปกรณ์ (Remove
mobile application
all tobacco-related
หรื อ เทคโนโลยี ต ่ า ง ๆ
products): ทิ้ ง บุ ห รี่
(Interactive counseling)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ
นิ โ คติ น ทุ ก ชนิ ด และ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

2. การให้คำ� ปรึกษา ร่วมกับการ • ในกระบวนการนีท้ กุ ขัน้ ตอน
ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน ผู ้ บ� ำ บั ด สามารถพิ จ ารณา
ตามข้อบ่งชี้ (I)
ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
Quitline 1600 ให้เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มและช่ ว ยเหลื อ
ในกระบวนการรั ก ษาหรื อ
ติดตามได้
(+/-)
พิจารณา

• พิจารณาใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน เช่น bupropion,
varenicline, cytisine,
NRT ตามข้อบ่งชี้ ได้แก่
1. มี ค วามประสงค์ จ ะเลิ ก
นิโคตินอย่างแท้จริง ร่วมกับ
2. ข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
2.1. ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
ด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง อย่ า ง
ใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ แ ก่
โรคหลอดเลือดสมอง
ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใจ
ถุ ง ลมโป่ ง พอง หื ด
มะเร็ ง เบาหวาน
คว า ม ดั น โล หิ ต สู ง
เอดส์ โรคติดยาเสพติด
โรคจิตประสาท
2.2. ติดนิโคตินตั้งแต่ระดับ
ป า น ก ล า ง ขึ้ น ไ ป
กล่ า วคื อ มี ค ะแนน
HSI อย่างน้อย 3 หรือ

อาจพิจารณามาตรการอื่นๆ
• เช่ น ใช้ สมุ น ไพรอื่น ๆ,การ
นวดผ่ อ นคลาย, การนวด
กดจุ ด ที่ เ ท้ า , การฝั ง เข็ ม14
เป็นต้น
• กิ จ ก ร ร ม ศึ ก ษ า บั น เ ทิ ง
(edutainment) โดยเฉพาะ
ส�ำหรับกลุ่มวัยรุ่น
• การใช้ธรรมะ หรือ
ศาสนบ�ำบัด (IV)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

มากกว่า
2.3 เคยล้ ม เหลวในการ
เลิกสูบมาก่อนภายใน
ช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา
• อาจใช้มาตรการเสริมอื่นๆ
ในกระบวนการบ�ำบัด เช่น
น�้ ำ ยาบ้ ว นปาก สมุ น ไพร
ต่างๆ เป็นต้น การบ�ำบัด
ทางเลือก เพิ่มเติมจากการ
บ�ำบัดหลัก (IV) ทั้งนี้ ควร
พิ จ ารณาปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วหรือ
ใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาไทยท้ อ งถิ่ น
เข้ า มาร่ ว มในการบ� ำ บั ด
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงต้ อ ง
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม
ต่ อ ไป หากต้ อ งการใช้
แนวทางนี้ ควรปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(++) ม-หมั่น
แนะน�ำ ติดตาม
อย่างยิ่ง (Arrange)

• นัดติดตามผลการบ�ำบัดทุก • นั ด ครั้ ง แรกภายใน 1-2
ราย โดยควรมีการติดตามผล สั ป ดาห์ จากนั้ น ทุ ก 2-4
ครั้งแรกภายใน 1-2 สัปดาห์ สัปดาห์จนครบ 3 เดือนแล้ว
จึงนัดติดตามทุก 1-2 เดือน
(I)
• ส�ำหรับผู้ที่เลิกสูบได้ ควรท�ำ จนครบ 6 เดื อ น จากนั้ น
ดังนี้
ติดตามอย่างห่างๆจนครบ
- แสดงความยินดีกับผู้สูบ 1 ปีเต็ม (IV)
และชื่นชม พร้อมให้ก�ำลัง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

ใจที่เลิกสูบได้ส�ำเร็จ
- เน้นการป้องกันการกลับ
มาสู บ ใหม่ แ ละความ
ส�ำคัญของการไม่คิดลอง
สูบอีกแม้แต่น้อย
- ติดตามผลของการเลิกสูบ
ต่อไป (II)
• แนะน�ำให้แสดงความชืน่ ชม
และป้องกันการกลับมาสูบ
ซ�้ำ ด้วยแนวทาง “3ย” ใน
กรณี ที่ ผู ้ สู บ ได้ เ ลิ ก สู บ แล้ ว
(IV) ประกอบด้วย1,4,15-16
- ย ยกย่ อ ง ให้ ก� ำ ลั ง ใจ
ชมเชยต่ อ การลงมื อ เลิ ก
นิโคติน
- ย ย้อนรอย ถามถึงการ
เปลี่ ย นแปลงและความ
รูส้ กึ ต่อสภาพร่างกายและ
จิตใจในปัจจุบนั เมือ่ เทียบ
กั บ ในอดี ต ขณะที่ ยั ง สู บ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่
- ย ย�้ำบ่อยๆ กระตุ้นให้
ผู ้ สู บ บ อ ก วิ ธี ป ้ อ ง กั น
การกลับไปสูบอีก
• ในรายที่ ยั ง เลิ ก ไม่ ไ ด้ ห รื อ
กลับมาสูบซ�้ำ ควรท�ำดังนี้
- สร้างแรงจูงใจในการเลิก
สูบต่อไป(5R)

• แนะน� ำ อย่ า งยิ่ ง ให้ ต รวจ
ยื น ยั น ผลการเลิ ก นิ โ คติ น
ด ้ ว ย ก า ร ต ร ว จ วั ด ก ๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในลม
หายใจ (exhaled carbon
monoxide [CO])* ในผู้สูบ
ทุกราย (I)
[ * เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ วั ด ก ๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ใ นลม
หายใจ ราคาประมาณ 20,000
บาทต่อเครือ่ ง มีอายุการใช้งาน
ราว 5 ปี ส่วน mouthpiece
นั้นสามารถจัดท�ำได้เอง]
• แ น ะ นำ� ใ ห้ ต ร ว จ ยื น ยั น
ผลการเลิ ก นิ โ คติ น ด้ ว ย
การตรวจวั ด ระดั บ สาร
โคติ นี น (cotinine) ใน
ปัสสาวะหรือนํ้าลาย อย่าง
หนึ่งอย่างใด ในกรณีที่ผู้สูบ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม บุ ห รี่
ไฟฟ้า หรือไม่อาจตรวจวัด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใน
ลมหายใจได้ (I)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

- ทบทวนสถานการณ์และ
หาสาเหตุที่ท�ำให้กลับมา
สูบซ�้ำ
- ก�ำหนดวันเลิกสูบอีกครั้ง
- อาจพิจารณาตัวช่วยอื่นๆ
เช่ น ยารั ก ษาภาวะติ ด
นิ โ คติ น มาตรฐานหาก
ยั ง ไม่ เ คยใช้ ย ามาก่ อ น
เลย แต่หากได้เคยใช้ยา
มาก่ อ นแล้ ว อาจต้ อ ง
พิ จ ารณาถึ ง เทคนิ ค ของ
การใช้ยาเดิมว่าเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร หากใช้
ยาไม่ ถู ก ต้ อ งก็ ใ ห้ แ ก้ ไข
หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นยาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือ
ใช้ยาร่วมกัน 2 ชนิดขึ้นไป
- พยายามแก้ไขปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นและหาหนทางป้องกัน
- ติดตามผลต่อไป (II)
(+) ป้องกัน
• แนะน� ำ ให้ เริ่ ม ต้ น ป้ อ งกั น • ชมเชย ให้ ก� ำ ลั ง ใจ สร้ า ง
แนะน�ำ การกลับไป
การกลั บ ไปสู บ ซ�้ ำ ตั้ ง แต่ ความภาคภู มิ ใ จในความ
สูบซ�้ำ
เริ่ ม กระบวนการบ� ำ บั ด ส�ำเร็จ แสดงความห่วงใยใน
(Relapse*
อุปสรรคที่มี (II)
วันแรก 1-2,4 (I)
2,4,15-16
prevention) • มี 3 วิธี
(II) ได้แก่ • สอนการปรับวิถีชีวิต เช่น
- การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ ว ย ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
แนวทาง “3ย” ในกรณีที่ ใช้หลักศาสนา
ผู้สูบได้เลิกสูบแล้ว (IV)
หางานอดิเรก (II)
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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- การสนับสนุน
• หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย กระตุ ้ น
ประคับประคอง
ความอยากสูบ (II)
จากครอบครัวและชุมชน • จั ด ใ ห ้ มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล
- มาตรการทางสังคม เช่น ก า ร เ ลิ ก ท า ง โ ท ร ศั พ ท ์
การขึ้นภาษี การก�ำหนด อินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการ
สถานที่ ป ลอดบุ ห รี่ การ ศู น ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท าง
รณรงค์ ไ ม่ สู บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โทรศัพท์แห่งชาติ1600 (II)
ยาสู บ /นิ โ คติ น ในบ้ า น • จั ด ให้ มี ก ลุ ่ ม จิ ต อาสาพา
เลิกยาสูบ เพื่อเป็นแกนน�ำ
ฯลฯ
ร ณ ร ง ค ์ ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั
ผู้ที่ยังสูบอยู่ (IV)
{*Relapse หมายถึง การกลับ
ไปสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าซ�้ำอีก ซึ่ง
อาจมี ป ริ ม าณการสู บ เท่ า เดิ ม
หรือเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ไม่
ว่ามากขึน้ หรือน้อยลงก็ได้} 1-2,4-5
(*Lapse หมายถึง การเผลอ
ไปสูบ 1 มวน หรือ 1 วัน หาก
เผลอบ่ อ ยๆต่ อ เนื่ อ งกั น ก็ จ ะ
กลายเป็น relapse) 1-2,4-5
(++) สร้างแรงจูงใจ ใช้แนวทาง 5R 1,2,4-5,9,17 (I) ซึ่ง • กล่าวต่อผู้สูบว่า “ภาวะติด
แนะน�ำ ในการเลิกสูบ ประกอบด้วย
นิโคตินเป็นต้นเหตุท�ำให้โรค
อย่างยิ่ง (Promote • Relevance ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หั ว ใจ (เบาหวาน, ความ
motivation) การสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า เป็น ดันโลหิตสูง ฯลฯ) ของคุณ
ปัญหาและมีความสัมพันธ์ ก� ำ เริ บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
กั บ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพของ ทรุดหนักลงเรือ่ ยๆอย่างนี้”
ตั ว ผู ้ สู บ เองอย่ า งไร หรื อ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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เจาะจงในสิ่งที่ผู้สูบให้ความ • กล่าวต่อผู้สูบว่า “การเลิก
ส�ำคัญ
บุหรี่จะช่วยให้โรคถุงลมโป่ง
พองของคุณก�ำเริบน้อยลง
และไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
บ่อยๆอย่างนี้”(I)
• Risks เน้นย�้ำถึงผลเสียจาก
การสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวม
ทั้ ง ผลที่ จ ะเกิ ด แก่ ค นรอบ
ข้างด้วย

อธิบายผลเสียที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
หรื อ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด กั บ ตั ว ผู ้ สู บ
และอาจเกิดกับคนรอบข้างได้
แบบสั้ น ๆแต่ ไ ด้ ใจความ โดย
ต้องพิจารณาเทคนิคการพูดให้
เหมาะสมกับวัยและระดับการ
ศึกษาของผู้สูบด้วย (I)

• Reward เน้นย�้ำถึงผลดีที่ได้ ให้ เ น้ น ย�้ ำ ผลดี ที่ ใ กล้ ตั ว ผู ้ สู บ
จากการเลิกสูบ โดยเฉพาะที่ และเข้าใจได้ง่าย (I)
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูบ
• Roadblock วิ เ คราะห์
อุ ป ส ร ร ค ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการเลิกสูบ พร้อม
เสาะหาแนวทางแก้ไข

เช่น สอนวิธีการแก้ไขอาการ
ถอนนิโคตินด้วยเทคนิคต่างๆ
พฤติกรรมบ�ำบัดเพือ่ แก้ไขความ
เคยชิน การรักษาโรคซึมเศร้า
เป็นต้น (I)

• Repetition ควรให้ ค� ำ
แนะน�ำซ�้ำ ๆ ทุกครั้งที่ผู้สูบ
มาพบแพทย์ แ ละยั ง คง
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 1.3: แบบสอบถาม Heaviness of Smoking Index (HSI) ฉบับภาษาไทย
ค�ำถามที่ใช้

คะแนน

1. ท่านต้องสูบบุหรี/่ ยาเส้น/บุหรีไ่ ฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอืน่ ๆ
มวนแรก/ทีแรก หลังตื่นนอนนานแค่ไหน?
o ภายใน 5 นาทีหลังตื่น
o 6 – 30 นาทีหลังตื่น
o > 30 นาทีหลังตื่น

3
2
1

2. ปกติท่านสูบบุหรี่/ยาเส้น/บุหรี่ไฟฟ้า วันละกี่มวน/ที?
o มากกว่า 30 มวน/ที ต่อวัน
o 21-30 มวน/ที ต่อวัน
o 11-20 มวน/ที ต่อวัน

3
2
1

การแปลผล:
ส�ำหรับผู้สูบบุหรี่มวน: 5-6 คะแนน = ติดนิโคตินรุนแรง; 3-4 คะแนน = ติดนิโคติน
ปานกลาง; 0-2 คะแนน = ติดเล็กน้อย
ส�ำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า (ข้อแรก): 2-3 คะแนน = ติดนิโคตินรุนแรง ส่วนข้อที่ 2 ยังไม่มีข้อมูล
ยืนยันชัดเจน

1.2 การให้ค�ำปรึกษา (Counseling) เพื่อเลิกนิโคติน
การให้ค�ำปรึกษาเพื่อเลิกนิโคตินนั้น แบ่งเป็น 4 รูปแบบ1,2,4-5,9,17 ได้แก่
1.2.1 การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)
1.2.2 การให้ค�ำปรึกษาแบบเข้ม (Intensive counseling) ได้แก่ แบบตัวต่อตัว
(face-to-face counseling), แบบกลุม่ (group counseling) และ การเสริม
พลังครอบครัว (family empowerment)
1.2.3 การให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Telephone counseling)
1.2.4 การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางไกล เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต , mobile application
Telemedicine หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆ หรือ ข้อความสัน้ (Interactive counseling)
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบแก่ผู้สูบทุกรายที่ยัง
คงสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่ว่าผู้สูบจะมา
ใช้บริการใดๆ ก็ตาม (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I)
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• พิจารณาให้คำ� ปรึกษาตามความเหมาะสมและบริบทของผูใ้ ห้บริการ/ผูร้ บั บริการ การให้
ค�ำปรึกษาไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด จัดได้วา่ เป็นการรักษาหลักทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีสำ� หรับ
ผูท้ ปี่ ระสงค์จะเลิกนิโคติน (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +/-)(I)
1.2.1 การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)
การให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้สูบแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ (1-3 นาที) ที่เรียกว่า brief
intervention ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเลิกนิโคตินส�ำเร็จได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เลิกด้วยตนเอง1,4,9-13 (I) ทั้งนี้ค�ำพูดที่ใช้ในการให้ค�ำปรึกษาต้องกระชับ ได้ใจความส�ำคัญ
ใช้คำ� พูดทีช่ ดั เจน หนักแน่น และเข้ากับปัญหาส่วนตัวของผูส้ บู เนือ้ หาทีใ่ ช้พดู อาจประกอบ
ด้วย 4 ประการหลักๆตามเทคนิคที่เรียกว่า "STAR" หรือ“4ล”10-13
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV) ประกอบด้วย
• เลือกวัน (Set a target quit date): ก�ำหนดวันเลิกสูบ ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์
หลังจากที่ตัดสินใจเลิกสูบ ผู้สูบอาจเลือกที่จะเลิกสูบในทันทีเลยก็ได้ หรืออาจ
ค่อยๆลดจนเลิก18-20 ซึ่งวิธีการหลังนี้ บุคลากรจะต้องเป็นผู้ก�ำหนดวันเลิกสูบ
ที่เป็นไปได้จริงส�ำหรับผู้สูบนั้นๆ (แต่ไม่ควรเกิน 2-4 สัปดาห์นับจากครั้งแรก)
จากนั้นก�ำหนดปริมาณการสูบที่ต้องลดลงให้ชัดเจนในแต่ละเวลาและแต่ละวัน
เช่น ลดการสูบวันละ 1 มวน และห้ามสูบจนกว่าจะผ่านมื้ออาหารเช้าหรือเที่ยง
ในแต่ละวันไปแล้ว เป็นต้น โดยอธิบายหรือเขียนเป็นแผนให้ผสู้ บู น�ำไปปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด
• ลั่นวาจา (Tell family and others): บอกคนในครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วมงาน
ถึงความตั้งใจในการเลิกสูบ และขอก�ำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคน
• พร้อมลงมือ (Anticipate challenges): วางแผนรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลัง
การเลิกสูบ รวมทัง้ พร้อมรับมืออาการถอนนิโคติน โดยน�ำเทคนิค 5D ได้แก่ delay,
deep breathe, drink water, do something else, destination เพื่อรับมือ
อาการถอนนิโคตินที่จะเกิดขึ้น
• ละอุปกรณ์ (Remove all nicotine products): ก�ำจัดบุหรี่ ยาเส้น บุหรี่ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินต่าง ๆ ทุกชนิด และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด พร้อม
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยใช้สูบเป็นประจ�ำ
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1.2.2 การให้ค�ำปรึกษาแบบเข้ม (Intensive Counseling)
หลักการให้ค�ำปรึกษาแบบเข้มที่ดี ควรเน้น 2 ประเด็น ได้แก่
1. การฝึ ก ทั ก ษะในการแก้ ไขปั ญ หา (practical/problem solving skill
counseling)1-2,4-6,21 ประกอบด้วย
■		 ค้นหาแรงจูงใจในการเลิกสูบ
■		 เน้นย�้ำการเลิกสูบอย่างแท้จริง เด็ดขาดและรวดเร็วที่สุด
■		 ทบทวนประสบการณ์การเลิกสูบในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัจจัยกระตุ้นที่
ท�ำให้กลับไปสูบซ�้ำ
■		 ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน (เช่น อาหาร การออกก�ำลังกาย ฯ)
■		 วางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับอาการถอนนิโคตินที่จะเกิดขึ้น และวางแผน
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้ติดนิโคตินต่อไปอีก
■		 หยุดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่เลิกนิโคตินด้วย
■		 แนะน�ำให้ชวนคนที่สูบในบ้านให้เลิกสูบด้วยพร้อมกัน หรืออย่างน้อยขอร้อง
ให้อย่าสูบต่อหน้า
■		 จัดให้มีบุคลากรที่คอยสนับสนุน ให้ก�ำลังใจแก่ผู้สูบ และเสริมสร้างแรงจูงใจ
(Intra-treatment support)
■		 ส่งเสริมให้ผู้สูบได้รับการสนับสนุนและก�ำลังใจจากภายนอกสถานพยาบาล
ด้วย (Extra-treatment support) เช่น จากกลุ่มจิตอาสาพาเลิกยาสูบที่จัด
ตัง้ ขึน้ ในสถานพยาบาลหรือในชุมชนซึง่ มักประกอบด้วย แกนน�ำในชุมชน และ
กลุ่มคนที่เลิกสูบได้แล้ว ร่วมกับญาติพี่น้อง หรือสมาชิกในครอบครัว
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral modification)1,2,4-5,17 ได้แก่ การฝึกฝน
พัฒนาตนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการกลับไปสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าซ�้ำอีก สอนให้ผู้สูบหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น (trigger) และรู้จักเบี่ยงเบน
ความคิด เมื่อเกิดอาการหรือคิดอยากสูบอีก (ดูภาคผนวก) อาจแนะน�ำเทคนิคที่
เรียกว่า 5D (IV) ได้แก่ delay (เลื่อนระยะเวลา), deep breathe (สูดหายใจลึกๆ
ตั้งสมาธิ), drink water (ดื่มน�้ำสะอาดมากๆ), do something else (เปลี่ยน
อิริยาบถหรือกิจกรรม), destination (ย�้ำเตือนตนเองถึงเป้าหมายที่ตนได้ตั้งใจ
เลิกสูบแล้ว) เพื่อรับมืออาการถอนนิโคตินที่จะเกิดขึ้น
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ตารางที่ 1.4: แนวทางแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในการกระตุ้นให้ยังคงติดนิโคติน4,21
ปัจจัยเสี่ยง

ตัวอย่างแนวทางแก้ไข

อาการถอนนิโคติน เช่น - ใช้แนวทาง 5D ได้แก่ delay (เลื่อนระยะเวลา), deep
หงุดหงิด โกรธง่าย เวียน breathe (สูดหายใจลึกๆ ตั้งสมาธิ), drink water (ดื่มน�้ำ
ศีรษะ ไม่มีสมาธิ ใจสั่น
สะอาดมากๆ), do something else (เปลี่ยนอิริยาบถหรือ
กิจกรรม), destination (ย�้ำเตือนตนเองถึงเป้าหมายที่ตนได้
ตั้งใจเลิกสูบแล้ว)
- แนวทาง early recovery
- ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ผลไม้
รสเปรี้ยว
ความเครี ย ด จากชี วิ ต รู้จักปล่อยวาง ฝึกจิต ไม่จริงจังกับชีวิตจนเกินไป ฝึกมองปัญหา
ประจ�ำวัน
ต่างๆในมุมบวก
ความเครี ย ด จากการ ท�ำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด หากยังถูกต�ำหนิก็รับฟังแล้วน�ำมา
ท�ำงาน
ปรับปรุงแก้ไข มองสิ่งต่างๆรวมทั้งค�ำต�ำหนิในมุมบวก
คนใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อน หลีกหนีชั่วคราวให้ไกลจากกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า โดย
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
เฉพาะใน 2-3 สัปดาห์แรก รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีแก่ตน
พฤติ ก รรมความเคยชิ น
และสถานที่ที่เคยสูบเป็น
ประจ�ำ เช่น ที่โต๊ะอาหาร
หลังอาหารแต่ละมื้อ ใน
ห้องน�้ำ เป็นต้น

เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมจากเดิม สร้างพฤติกรรมใหม่ทไี่ ม่สมุ่ เสีย่ ง
เช่น หลีกเลีย่ งการนัง่ ทีโ่ ต๊ะอาหารนานๆ จัดห้องท�ำงานหรือห้อง
นอนให้ดูแปลกตามจากเดิม ย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปตามมุมใหม่ๆ
ติดโปสเตอร์เตือนสติไว้ตามพื้นที่สุ่มเสี่ยง

อุปกรณ์การสูบ เช่น
ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค

ก�ำจัดอุปกรณ์ทั้งหมดในการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้อง
เสียดาย จ�ำไว้วา่ อุปกรณ์เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือการคร่าชีวติ ตนเอง
ทั้งสิ้น

การเที่ยวกลางคืน

เลิกพฤติกรรมนี้ อย่างน้อยชั่วคราว 1-2 เดือน หาพฤติกรรม
อื่นๆที่สร้างสรรค์มาทดแทน เช่น การออกก�ำลังกาย ไปฟิตเนส
เต้นแอโรบิค ฝึกนั่งสมาธิ ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ท�ำกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน เป็นต้น
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ปัจจัยเสี่ยง
การดื่มสุรา

ตัวอย่างแนวทางแก้ไข
เลิ ก พฤติ ก รรมนี้ กล้ า ปฏิ เ สธ รู ้ จั ก ทดแทนด้ ว ยพฤติ ก รรม
สร้างสรรค์อื่นๆ เช่น การออกก�ำลังกาย ไปฟิตเนส เต้นแอโรบิค
ฝึกนัง่ สมาธิ ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ท�ำกิจกรรมเพือ่ ชุมชน เป็นต้น หรือ
อาจทดแทนสุราด้วยเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

1.3 การใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน (Nicotine dependence medications)
ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่มีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาหลอก
ในการเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จให้มากขึ้น ยาเหล่านี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาใน
ประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม1-2,4-5,9,17,22-24 ได้แก่
• นิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy-NRT) เป็นยาทีม่ สี ารนิโคติน
เป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อทดแทนสารนิโคตินที่เคยได้รับจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
นิโคติน สารนิโคตินจากยาจะช่วยลดอาการถอนนิโคตินหรือที่มักเรียกกันติดปากว่า
"อาการอยากบุหรี่/นิโคติน" ให้น้อยลง พบว่าการใช้ NRT อย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผูส้ บู มีโอกาสเลิกสูบได้สำ� เร็จมากขึน้ 25-29 ในปัจจุบนั ประเทศไทยมี NRT อยู่ 2 รูปแบบ
เท่านั้น ได้แก่ แบบแผ่นติดผิวหนัง (nicotine patch) (I) และหมากฝรั่ง (nicotine
gum) (I) ในอนาคตอาจมีแบบเม็ดอม (nicotine lozenges) (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)
(I) อีกด้วย
• ยากลุ่มที่ไม่มีส่วนผสมของสารนิโคติน ได้แก่ bupropionSR (I), varenicline (I)
และ nortriptyline (I) ยาเหล่านี้มีฤทธิ์ช่วยลดอาการถอนนิโคตินได้และท�ำให้ผู้สูบ
สามารถเลิกนิโคตินได้ส�ำเร็จมากขึ้น1,4,22-24,28 ในอนาคตอันใกล้อาจมียา Cytisine
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I) อีกด้วย
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ภาครัฐส่งเสริมให้ผู้ท่ีประสงค์จะเลิกนิโคตินสามารถเข้า
ถึ ง ยาในการรั ก ษาภาวะติ ด นิ โ คติ น มาตรฐานได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม
(น�้ ำ หนั ก ค� ำ แนะน� ำ ++)(I) เนื่ อ งจากยามาตรฐานเหล่ า นี้ ทุ ก ชนิ ด ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ หมากฝรั่งนิโคติน24-31, แผ่นติดนิโคติน28-29,31,
bupropionSR1-2,4,22-24,28,32-33, varenicline34-41 , nortriptyline42 และ cytisine30,43-45
มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาหลอกและช่วยให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิก
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สูบได้มากขึ้นกว่าการให้ค�ำปรึกษาเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง มีหลักฐานชัดเจนว่า
การใช้ยามาตรฐานเหล่านีใ้ นบริการเลิกบุหรี/่ นิโคตินนัน้ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
โดยภาครัฐ46-50 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(II)
•		 แนะน�ำอย่างยิง่ ให้ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินเฉพาะในผูส้ บู ทีม่ คี วามประสงค์
จะเลิกนิโคตินอย่างแท้จริง ร่วมกับ ข้อหนึ่งข้อใด (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)
(IV) ดังต่อไปนี้
1. ได้รบั การวินจิ ฉัยด้วยโรคเรือ้ รังอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดหัวใจ ถุงลมโป่งพอง หืด มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์
โรคติดยาเสพติด โรคจิตประสาท
2. ติดนิโคตินตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป กล่าวคือ มีคะแนน HSI อย่างน้อย 3
หรือมากกว่า
3. เคยล้มเหลวในการเลิกสูบมาก่อนภายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
•		 แนะน�ำอย่างยิ่งให้ติดตามอาการผู้สูบที่ได้รับยารักษาภาวะติดนิโคตินทุกราย
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งอธิบายถึงผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของยาแต่ละชนิดที่
เลือกใช้ให้แก่ผู้สูบได้รับทราบก่อนเริ่มใช้ยา (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I)
•		 แนะน�ำอย่างยิง่ ให้บำ� บัดผูส้ บู ทุกรายทีไ่ ด้รบั ยาเหล่านีด้ ว้ ยการให้คำ� ปรึกษาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ทีเ่ หมาะสมร่วมด้วยเสมอ ไม่วา่ จะเป็นแบบสัน้ แบบเข้ม
หรือทางโทรศัพท์กต็ าม (I) เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบ�ำบัด1,2,4-5,12-13
ไม่ แ นะน� ำ อย่ า งยิ่ ง ให้ ใช้ ย าเหล่ า นี้ โ ดยปราศจากการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่
ผู้สูบเลย1-5, 17-18,51 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I)
•		 ในการเลือกใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินว่าจะใช้ชนิดใดเป็นยาแรกนั้น แนะน�ำ
ให้พจิ ารณาถึงประสิทธิผล ข้อดี ข้อเสีย ผลข้างเคียงของยา ความประสงค์ของ
ผู้สูบ รวมทั้งประสบการณ์ในความพยายามเลิกสูบครั้งก่อนๆ (น�้ำหนักค�ำ
แนะน�ำ +)(IV) โดยให้พิจารณาเป็นรายๆไป1,2,4-5,13,15,21 นอกจากนี้ ในรายที่
จ�ำเป็นและใช้ยาเพียงชนิดเดียวไม่ได้ผลนั้น แนะน�ำให้ใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด
ร่วมกัน (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(IV) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเลิกสูบให้ส�ำเร็จ
ได้มากขึ้น22-24,28,52
•		 แนะน� ำ ให้ ใช้ ย ารั ก ษาภาวะติ ด นิ โ คติ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น
อย่างน้อย 2-3 เดือน1,2,4-5,13,15,21 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(II) อาจพิจารณาใช้ยา
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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อย่างต่อเนือ่ งเกินจากระยะเวลาดังกล่าว เช่น 6 เดือนส�ำหรับยา varenicline
ซึง่ มีขอ้ มูลว่าช่วยลดโอกาสการกลับมาสูบซ�ำ้ ได้ดขี นึ้ 15-16,22-24 (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ
+/-)(II) อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�ำให้ใช้ยาเหล่านี้สั้นกว่า 2 เดือน1-2,4,9,22-24
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ -)(II) เพราะอาจท�ำให้โอกาสการกลับมาสูบซ�้ำสูงขึ้นได้
•		 ไม่แนะน�ำอย่างยิง่ ในการใช้ยาอืน่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงแก่
ผูส้ บู ได้ โดยเฉพาะยากลุม่ benzodiazepine และยาต้านโรคซึมเศร้าชนิดอืน่ ๆ ใน
การบ�ำบัด1-2,4-5,17,22-24 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ --)(II)

ขนาดและวิธีใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินมาตรฐานแต่ละชนิด

นิโคตินทดแทน ชนิดแผ่นติดผิวหนัง (Nicotine Patch)1-2,4-5,21-29
ขนาดยา - ผู ้ ที่ สู บ น้ อ ยกว่ า 20 มวนต่ อ วั น ใช้ ข นาดเริ่ ม ต้ น 14 มก.ติ ด
24 ชัว่ โมงต่อแผ่น เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ และลดขนาดยาลงเป็นขนาด
7 มก. เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์
- ผู้ที่สูบตั้งแต่ 20 มวนต่อวันขึ้นไป ใช้ขนาดเริ่มต้น 21 มก. ติด
24 ชัว่ โมงต่อแผ่น เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ และลดขนาดยาลงเป็นขนาด
14 มก. เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ จากนัน้ ลดลงเป็น 7 มก.อีก 3-4 สัปดาห์
วิธีใช้
- ควรติดแผ่นยาบริเวณทีไ่ ม่มขี น ไม่มนั ไม่มบี าดแผลอักเสบ โดยอาจติด
บริเวณคอ สะโพกหรือต้นแขนด้านนอก ควรติดแผ่นยาทุกวันในเวลา
เดียวกัน ติดไว้ 24 ชั่วโมง ยกเว้นมีปัญหานอนไม่หลับหรือฝันร้ายให้
ดึงออกขณะนอนหลับ ในบางรายที่มีประวัติติดรุนแรงหรือมีอาการ
ถอนนิโคตินมากอาจพิจารณาติดแผ่นยา 2 แผ่นพร้อมกันในต�ำแหน่ง
ที่แตกต่างกันได้
อาการไม่พึงประสงค์
ระคายเคืองผิวหนัง นอนไม่หลับ
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ ถ้านอนไม่หลับให้ดึงยาออกก่อนนอน ถ้าระคายเคือง
ผิ ว หนั ง ให้ เ ปลี่ ย นที่ ติ ด หรื อ ทายาที่ มี ส ่ ว นผสมของ
สเตียรอยด์
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบที่แพ้นิโคติน, ผู้สูบที่แพ้แผ่นติดผิวหนัง, lifethreatening arrhythmia, recent myocardial infarction
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ภายในเวลา 2 สัปดาห์
2. ระวั ง การใช้ ใ นผู ้ สู บ ที่ มี โ รคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด, ผู ้ สู บ
hyperthyroidism, ผู้สูบที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
Pregnancy risk category: D
ข้อดี
ใช้สะดวก ง่าย วันละ 1 ครั้ง ขนาดยาคงที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดวัน
ช่วยให้ลดอาการถอนนิโคตินได้ดี มีผลข้างเคียงไม่มากนัก
ข้อเสีย
ปรับยาไม่ได้ ระดับนิโคตินที่ได้ในกระแสเลือดขึ้นช้าและตต่ำ
หมากฝรั่ง และเม็ดอมนิโคติน (Nicotine Gum & Lozenges) 1-2,4-5,21-29
ขนาดยา

ใช้เคี้ยว (gum) หรือ อม (lozenges) 1-2 ชิ้นเมื่อมีอาการถอนนิโคติน
(ทุก 1-2 ชั่วโมง) หรือใช้หลักง่ายๆว่า 1 ชิ้นของหมากฝรั่งขนาด
4 มก.แทนบุหรี่/ยาสูบ 1 มวน
ผู้ที่สูบวันละ 10-19 มวน ใช้ขนาด 2 มก. ไม่เกินวันละ 30 ชิ้น
		ผู้ที่สูบวันละ 20 มวนขึ้นไป ใช้ขนาด 4 มก. ไม่เกินวันละ 15 ชิ้น
วิธีใช้
ต้องงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด (เช่น กาแฟ
นน้ำส้ม นน้ำอัดลม อาหารรสเปรี้ยว) อย่างน้อย 15 นาทีก่อนใช้ยา
เนื่องจากจะลดการดูดซึมยา การเคี้ยวยาให้เคี้ยวช้าๆจนได้รสเผ็ดซ่า
แล้วอมหมากฝรัง่ ไว้ทกี่ ระพุง้ แก้มและเหงือกจนกระทัง่ รสซ่าหายไปจึง
น�ำมาเคี้ยวใหม่ สลับกันไปเช่นนี้ (chew & park technique) โดยใช้
เวลาประมาณ 20-60 นาทีต่อเม็ด
อาการไม่พึงประสงค์
อาจมีอาการ ปวดกราม สะอึก ท้องอืด ปวดท้อง
แผลในปาก ฟันผุ
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ เคี้ยวยาให้ถูกต้อง ไม่เคี้ยวเร็วจนเกินไป หลีกเลี่ยง
การกลืนนน้ำลายระหว่างเคี้ยวยา
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบแพ้นิโคติน, ผู้สูบที่มีปัญหาทางทันตกรรม, lifethreatening arrhythmia, recent myocardial infarction
ภายในเวลา 2 สัปดาห์, ผู้สูบที่มีปัญหา peptic ulcer
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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2. ระวั ง การใช้ ใ นผู ้ สู บ ที่ มี โ รคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด, ผู ้ สู บ
hyperthyroidism, ผู้สูบที่เป็นโรคเบาหวาน
3. ในกรณีของ nicotine lozenges ควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวเม็ดยา
หรือกัดเม็ดยาจนแตก เนื่องจากจะท�ำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง
4. ควรใช้ยาร่วมกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
5. ไม่ใช้ยาต่อเนื่องนานเกินไป
Pregnancy risk category: C
ข้อดี
ใช้สะดวก ปรับขนาดยาได้เอง ใช้ระงับอาการถอนนิโคตินได้ค่อนข้าง
ดีกว่าแผ่นติดนิโคติน เนื่องจากได้ระดับนิโคตินที่สูงขึ้นเร็วกว่าหลังใช้
ข้อเสีย
ต้องเคีย้ วให้ถกู วิธี มีระยะเวลาในการออกฤทธิส์ นั้ ท�ำให้ตอ้ งใช้ยาบ่อย
ผู้สูบที่มีปัญหาทางทันตกรรมอาจไม่สามารถใช้ได้
Bupropion HCl Sustained Release4,22,32-33
ขนาดยา		150 มก.รับประทานวันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเพิ่มเป็น
150 มก. วันละ 2 เวลา เช้า-เย็น ห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยให้
ผู ้ สู บ เริ่ ม รั บ ประทานยา 1-2 สั ป ดาห์ ก ่ อ นลงมื อ เลิ ก สู บ ห้ า ม
รับประทานเกินวันละ 300 มก.
วิธีใช้
กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหักหรือเคี้ยว
อาการไม่พึงประสงค์
นอนไม่หลับ ปากแห้ง ปวดศีรษะ มือสัน่ ชัก (1:1,000 ราย)
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ ถ้านอนไม่หลับให้พยายามรับประทานมื้อตอนเย็นใน
เวลาบ่ายแทน หรืออาจลองใช้ยาขนาดลดลงเป็นวันละ
150 มก. แทน
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบที่มีโรคลมชัก (seizure disorders), bulimia,
anorexia nervosa
2. ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม MAOI
3. ระวังการใช้ในผู้สูบที่มีความเสี่ยงต่อการชัก
Pregnancy risk category: C
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ข้อดี

ข้อเสีย

ใช้รับประทาน ไม่มีส่วนผสมของนิโคติน ใช้ร่วมกับ NRTได้ จาก
ผลการศึกษาพบว่าการใช้ยา bupropion จะสามารถเพิ่มโอกาส
ความส�ำเร็จในการเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวได้มากกว่าการใช้
NRT เพียงอย่างเดียว
มีผลข้างเคียงบ้าง เช่น ปากแห้ง นอนไม่หลับ

Varenicline 4,22-24,30,34-41
เป็นยารับประทานที่ออกฤทธิ์เป็น partial agonist และ partial antagonist ของ
alpha4-beta2 nicotinic receptors ท�ำให้สามารถลดทัง้ อาการอยากบุหรี/่ นิโคติน และ
ป้องกัน positive reinforcement จากภาวะติดนิโคตินลงได้พร้อมๆกัน
ขนาดยา		 0.5 มก. รับประทาน วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเพิ่ม
เป็น 0.5 มก. เช้า-เย็น จนครบ 7 วัน และเพิ่มเป็น 1.0 มก. เช้า-เย็น
โดยให้ผู้สูบเริ่มรับประทานยา 1-2 สัปดาห์ก่อนลงมือเลิกนิโคติน
วิธีใช้
กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร และไม่ควรรับประทานยาตอนก่อนนอน
อาการไม่พึงประสงค์
คลืน่ ไส้อาเจียน นอนไม่หลับ ฝันแปลกๆ (vivid dream)
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ รับประทานยาพร้อมอาหารจะลดอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
ลงได้ อาการคลืน่ ไส้มกั จะดีขนึ้ หลังรับประทานยาไปได้
ราว 1-2 สัปดาห์
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบที่มีโรคไตวายระยะสุดท้าย (end-stage renal
disease), อายุต�่ำกว่า 18 ปี, สตรีตั้งครรภ์
2. ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติโรคลมชักหรือโรคทางจิตเวช
ต่างๆ
Pregnancy risk category: C
ข้อดี
ใช้วธิ รี บั ประทาน เป็นยาทีม่ กี ารศึกษาว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้
ผูส้ บู เลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าได้สงู สุดเมือ่ เปรียบเทียบกับยารักษาภาวะติด
นิโคตินชนิดอื่น ๆ
ข้อเสีย
มีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แต่ไม่รุนแรง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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Nortriptyline42
ขนาดยา		50-75 มก.ต่อวัน รับประทานวันละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจากขนาดยา
ประมาณ 10-25 มก./วัน และเพิม่ ขึน้ ช้าๆทุก 3-5 วัน ถ้าไม่มผี ลข้างเคียง
วิธีใช้
รับประทานยาวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน โดยให้เริ่ม
ยาอย่างน้อย 10-28 วันก่อนก�ำหนดวันเลิกยาสูบ
อาการไม่พึงประสงค์
ง่วงนอน ปากแห้ง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัสสาวะ
ไม่ออก
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ พิจารณาใช้ยาในผูส้ บู ทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามเท่านัน้ และเลือกใช้
ขนาดยาทีเ่ หมาะสม โดยปรับเพิม่ หรือลดขนาดยาอย่าง
ช้าๆพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
Pregnancy risk category: D
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบที่มีปัญหา cardiac arrhythmia โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางสมองและระบบประสาท
2. ห้ามใช้ในผู้สูบที่มีประวัติใช้ยากลุ่ม MAOI ภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนหน้า
3. การหยุ ด ยาต้ อ งค่ อ ยๆ ลดขนาดยาลงในเวลา 2-4 สั ป ดาห์
ห้ามหยุดยาทันที
ข้อดี
ราคาถูก เป็นยารักษาภาวะติดนิโคตินเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติในปัจจุบัน
ข้อเสีย
มีผลข้างเคียงมาก เช่น ปากแห้ง ง่วงนอน และต้องระวังในผู้สูบ
ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
Cytisine43-45
เป็นยารับประทานที่ออกฤทธิ์ต่อ alpha4-beta2 nicotinic receptors ท�ำให้ลดอาการ
อยากนิโคติน ลงได้จากการกระตุ้นให้มีการหลั่งสาร dopamine ในสมองมากขึ้น
ขนาดยา		 เม็ดละ 1.5 มก. รับประทาน 6 เม็ด/วัน [1 เม็ดทุก 2 ชม.] x 3 วัน
จากนั้น 5 เม็ด/วัน x 9 วัน [1 เม็ดทุก 2.5 ชม.], 4 เม็ด/วัน x 4 วัน
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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[1 เม็ดทุก 3 ชม.], 3 เม็ด/วัน x 4 วัน [1 เม็ดทุก 4.5 ชม.] และ
2 เม็ด/วัน x 5 วัน [1 เม็ดทุก 6 ชม.]) โดยให้ผู้สูบเริ่มรับประทานยา
อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์กอ่ นลงมือเลิกนิโคติน โดยขนาดของ Cytisine
ที่ควรได้รับต่อวันคือ ไม่เกิน 9 มก.ต่อวัน
อนึ่ง ในการศึกษา ORCA-1 trial และการประชุมผู้เชี่ยวชาญของ
ต่างประเทศล่าสุด ได้รายงานว่า การปรับวิธีการรับประทานยาชนิด
นี้จากแบบเดิมข้างต้นที่ค่อนข้างยุ่งยากมาเป็นรับประทาน 2 เม็ด
วันละ 3 เวลา แทน ก็ได้ผลดี อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องมีการศึกษา
ที่ ก ว้ า งขวางกว่ า นี้ จึ ง แนะน� ำ วิ ธี ก ารรั บ ประทานยาแบบหลั ง นี้ ไ ด้
วิธีใช้
รับประทานยาทัง้ เม็ดพร้อมอาหาร และไม่ควรรับประทานยาตอนก่อน
นอน
อาการไม่พึงประสงค์
คลืน่ ไส้อาเจียน นอนไม่หลับ ฝันแปลกๆ (vivid dream)
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ รับประทานยาพร้อมอาหารจะลดอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
ลงได้ อาการคลืน่ ไส้มกั จะดีขนึ้ หลังรับประทานยาไปได้
ราว 1-2 สัปดาห์
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้สูบที่มีโรคไตวายระยะสุดท้าย (end-stage renal
disease), อายุต�่ำกว่า 18 ปี, สตรีตั้งครรภ์
2. ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติโรคลมชักหรือโรคทางจิตเวช
ต่างๆ
Pregnancy risk category: C
ข้อดี
ใช้วิธีรับประทาน เป็นยาที่มีการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพว่า ไม่ด้อย
ไปกว่าการใช้ยาในกลุ่ม NRT
ข้อเสีย
มีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แต่ไม่รุนแรง

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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หญ้าดอกขาว [Vernonia cinerea (L.) Less] 53-55
รูปแบบ		 มีทั้งชนิดชาชง เม็ดแคปซูล และเม็ดอม
วิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน�้ำร้อนประมาณ 120-200 มิลลิลิตร
หลังอาหาร วันละ 3 – 4 ครั้ง แนะน�ำรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา
8 สัปดาห์ รูปแบบอื่นๆ โดยให้ศึกษาค�ำแนะน�ำข้างซองผลิตภัณฑ์
อาการไม่พึงประสงค์
ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ชาลิ้น รับประทานอาหาร
ไม่อร่อย
Pregnancy risk category ไม่ทราบ
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ควรระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ และโรคไต เนือ่ งจาก
หญ้าดอกขาว มีโพแทสเซียมสูง
ข้อดี
ราคาถูก เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ น�ำ้ เคีย่ ว
หญ้าดอกขาวทุกส่วน ไม่มมี พี ษิ เฉียบพลันในหนูขาวทัง้ จากการกินและ
ซึมผ่านทางผิวหนัง โดยมีค่า LD50 สูงกว่า 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น�ำ้ หนักตัว เชือ่ ว่ามีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในการทาํ ให้สารสือ่
ประสาทโดปามีนในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ข้อเสีย
งานวิจัยสนับสนุน ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยขนาดเล็ก และยัง
ไม่ทราบประสิทธิภาพในการรักษาภาวะติดนิโคตินในระยะยาว

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 1.5: เปรียบเทียบวิธีใช้และข้อดีข้อเสียของยารักษาภาวะติดนิโคตินมาตรฐาน
แต่ละชนิด
ยารักษา
น�้ำหนัก
ภาวะติด
ค�ำแนะน�ำ
นิโคติน

ขนาดยา

Estimated
Odds
ข้อดี
Ratio
(สัปดาห์)
(95%CI)
6-16
1.9
ออกฤทธิ์
(1.7-2.2) ยาวและ
ระดับยา
คงที่
ระยะ
เวลา

>10 มวน/วัน:
21mg/24hr x
6-8 wk ติดวัน
ละ 1 ครั้งตอน
เช้าหรือเย็นก็ได้;
จากนั้นลดเป็น
14mg/24hr
& 7mg/24hr
ทุกๆ 2-4 wk
<10 มวน/วัน:
14mg/24hr x
6wk; แล้วลดเป็น
7mg/24 hr x
2-4 wk
6-16
(++) เม็ดอม >10 มวน/วัน:
แนะน�ำ นิโคติน 21mg/24 hr
อย่างยิ่ง (lozenges) x 6-8 wk ติด
วันละ 1 ครั้ง
ตอนเช้าหรือเย็น
ก็ได้; จากนั้นลด
เป็น 14mg/24
hr & 7mg/24
hr ทุกๆ 2-4 wk
<10มวน/วัน:
14mg/24 hr x
6wk; แล้วลดเป็น
7mg/24 hr x
2-4 wk
(++) แผ่นติด
แนะน�ำ นิโคติน
อย่างยิ่ง (Nicotine
patch)

1.9
ออกฤทธิ์
(1.7-2.2) ยาวและ
ระดับยา
คงที่

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

ข้อเสีย

ข้อควร
ระวัง

onset ช้า
(ประมาณ
4 ชั่วโมง)
ไม่เหมาะกับ
breakthrough
craving; เกิด
ผิวหนังอักเสบ
(50%)

หลีกเลี่ยงใน
สตรีตั้งครรภ์
(Pregnancy
category
D) หรือให้
นมบุตร;
ระวังการใช้
ในผู้สูบ
ที่เป็นโรค
เบาหวาน
ระวังฟันผุ

onset ช้า
ประมาณ
4 ชั่วโมง
ไม่เหมาะกับ
breakthrough
craving; เกิด
ผิวหนังอักเสบ
(50%)

ระวังฟันผุ
มีข้อห้าม
คือห้ามเคี้ยว
เม็ดยา
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ยารักษา
น�้ำหนัก
ภาวะติด
ค�ำแนะน�ำ
นิโคติน

ขนาดยา

(++) หมากฝรั่ง >25 มวน/วัน: ใช้
แนะน�ำ นิโคติน 4 mg โดย week
0-6 ให้ 1 ชิ้น ทุก
อย่างยิ่ง
1-2 hr จากนั้น
ค่อยๆ ลดลงโดย
เพิ่มระยะห่างของ
การเคี้ยวออกไป
หรืออาจพิจารณา
จากจ�ำนวนบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า ที่สูบ
ต่อวัน โดย
หมากฝรั่ง (4mg)
1 เม็ดแทนบุหรี่/
ยาสูบ 1 มวน;
< 25 มวน/วัน:
ใช้ 2 mg ด้วย
schedule
เดียวกัน

Estimated
Odds
ข้อดี
Ratio
(สัปดาห์)
(95%CI)
6-14
1.5
ใช้ง่าย
(1.2-1.7) ลดอาการ
ถอนนิโคติน
แบบ
breakthrough
craving ได้ดี;
ชะลอ weight
gain ได้
ระยะ
เวลา

(++) Bupropion- เริ่มยาอย่างน้อย 12-24
1-2 สัปดาห์ก่อน
แนะน�ำ SR
หยุดสูบบุหรี่/
อย่างยิ่ง
บุหรี่ไฟฟ้า โดยให้
ขนาด 150 mg
po QD x 3 วัน
แล้วเพิ่มเป็น 150
mg BID

ใช้ในผู้สูบ
2.0
(1.8-2.2) cardiovascular
disease ได้;
ชะลอ weight
gain ได้;
ใช้ได้ดีในผู้สูบ
ที่มี depression
ด้วย

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

ข้อเสีย

ข้อควร
ระวัง

ต้องเคี้ยว
ให้ถูกวิธี
(Chew
and Park
technique)
เพื่อลดผล
ข้างเคียง

ผู้ที่มี
Temporomandibular
joint (TMJ)
disease หรือ
ใช้ฟันปลอม;
ในสตรีตั้งครรภ์
(Pregnancy
category C);
ระวังการใช้
ในผู้สูบที่เป็น
โรคเบาหวาน

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

ผู้สูบโรค
ลมชัก;
ผู้สูบใช้
หรือเคยใช้ยา
กลุ่ม MAOI;
สตรีตั้งครรภ์
(Pregnancy
category C)
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ยารักษา
น�้ำหนัก
ภาวะติด
ค�ำแนะน�ำ
นิโคติน

ขนาดยา

(++) Varenicline เริ่มยาอย่างน้อย
แนะน�ำ
1-2 สัปดาห์ก่อน
อย่างยิ่ง
หยุดสูบบุหรี/่
บุหรีไ่ ฟฟ้า โดยให้
ขนาด 0.5 mg
po QD x 3 วัน
จากนั้น 0.5 mg
BID ในวันที่ 4-7
และ
1 mg BID
ต่อจากนัน้ จนครบ
12 สัปดาห์

Estimated
Odds
ข้อดี
Ratio
(สัปดาห์)
(95%CI)
12-24
3.1
ได้ผลสูงสุด;
(2.5-3.8) ลด positive
reinforcement
ได้; ใช้ในผู้สูบ
cardiovascular
disease ที่
อาการคงที่ได้
ระยะ
เวลา

(++) Cytisine เริ่มยาอย่างน้อย 25 วัน
7-14 วันก่อนหยุด
แนะน�ำ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
อย่างยิ่ง
โดยให้ขนาดเม็ดละ
1.5 มก. รับประทาน
6 เม็ด/วัน [1 เม็ด
ทุก 2 ชม.] x3 วัน
จากนั้น 5 เม็ด/วัน
x 9 วัน [1เม็ดทุก
2.5 ชม.], 4 เม็ด/
วัน x 4 วัน [1เม็ด
ทุก 3 ชม.], 3 เม็ด/
วัน x 4 วัน [1เม็ด
ทุก 4.5 ชม.] และ
2 เม็ด/วัน x 5วัน
[1 เม็ดทุก 6 ชม.])

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

ข้อควร
ระวัง

สตรีตั้งครรภ์
(Pregnancy
category C);
ผู้สูบ
end-stage
renal
disease;
ผู้สูบโรค
ลมชักหรือมี
psychiatric
disorders
ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด
1.8
ประสิทธิภาพ Dyspepsia, หลีกเลี่ยง
(1.3-2.4) ดี; ราคาถูก nausea,
การใช้ใน
headache, สตรีตั้งครรภ์
มาก
increase หรือให้
appetite, นมบุตร
dry mouth,
nightmares,
irritability

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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Estimated
Odds
ขนาดยา
ข้อดี
ข้อเสีย
Ratio
(สัปดาห์)
(95%CI)
(+) Nortriptyline เริ่มยาอย่างน้อย
12
1.8
ประสิทธิภาพ ปากแห้ง
แนะน�ำ
10-28 วันก่อน
(1.3-2.6) ดี; ราคาถูกมาก; คอแห้ง
หยุดสูบบุหรี่/
มีใช้กว้างขวาง ง่วงนอน
บุหรี่ไฟฟ้า โดยให้
ปัสสาวะคั่ง
ขนาด 10-25 mg
po QD แล้วเพิ่ม
ขนาดขึ้นเรื่อยๆ
ทุก 3-5 วันจนถึง
75 mg QD

ยารักษา
น�้ำหนัก
ภาวะติด
ค�ำแนะน�ำ
นิโคติน

(+) หญ้า
แนะน�ำ ดอกขาว
(Vernonia
cinerea
Less)

ระยะ
เวลา

รับประทานครั้ง 6-12
ละ 2 กรัม
ชงน�้ำร้อน
ประมาณ
120 - 200
มิลลิลิตร
หลังอาหาร
วันละ 3 – 4 ครั้ง

ข้อควร
ระวัง

สตรีตั้งครรภ์
(Pregnancy
category D);
หลีกเลี่ยง
ในผู้สูบ
โรคหัวใจ
ทุกประเภท
และผู้ที่เคย
ใช้ยากลุ่ม
MAOI
ภายใน
2 สัปดาห์
ไม่ทราบ ราคาถูก
อาการไม่พงึ ควรระวัง
อยู่ในบัญชี ประสงค์ เช่น การใช้ใน
ยาหลัก
ปากแห้ง
ผู้สูบโรค
แห่งชาติ
คอแห้ง
หัวใจ และ
ลิ้นชา
โรคไต
เนื่องจาก
ยาหญ้า
ดอกขาวมี
โพแทสเซียม
สูง

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 1.6: ประสิทธิภาพของยารักษาภาวะติดนิโคตินชนิดต่างๆเปรียบเทียบกัน 1-2,4,10,22-24
ยารักษาภาวะติดนิโคติน

Odds Ratio†
(95%CI)

Odds Ratio‡
(95%CI)

แผ่นติดนิโคติน ขนาดสูง (>25 มิลลิกรัม)

2.3 (1.7-3.0)

1.2 (0.9-1.6)

หมากฝรั่งนิโคติน (ไม่เกิน 3 เดือน)

1.5 (1.2-1.7)

0.8 (0.6-1.0)

หมากฝรั่งนิโคติน (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)

Cytisine

1.8 (1.3-2.4)

1.4 (1.1 to 1.8)

แผ่นติดนิโคติน + หมากฝรั่งนิโคติน
(เคี้ยวเฉพาะเวลาอยากบุหรี่/นิโคติน)

3.6 (2.5-5.2)

1.9 (1.3-2.7)

แผ่นติดนิโคติน + Bupropion SR

2.5 (1.9-3.4)

1.3 (1.2-1.8)

แผ่นติดนิโคติน + Nortriptyline

2.3 (1.3-4.2)

0.9 (0.6-1.4)

แผ่นติดนิโคติน + ยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม
second generation (paroxetine,
venlafaxine)

2.0 (1.2-3.4)

1.0 (0.6-1.7)

Monotherapy

Combination Therapy

†เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo
‡เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นติดนิโคตินเพียงอย่างเดียว
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1.4 แนวทางเพิ่มเติมส�ำหรับผู้สูบที่มีโรคเรื้อรังและประสงค์จะเลิกสูบ
• แนะน�ำอย่างยิง่ ให้บำ� บัดภาวะติดนิโคตินควบคูก่ นั ไปกับการรักษาโรคเรือ้ รังต่างๆ
ที่ผู้สูบมีอยู่ (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ตรวจวินิจฉัยและติดตามผลการบ�ำบัดผู้สูบที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ
และประสงค์จะเลิกสูบเหล่านี้ทุกรายที่สถานบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน
ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV) หากยังไม่สามารถเลิกสูบได้ แม้
ได้รับการบ�ำบัดอย่างเหมาะสมแล้วภายใน 3 เดือนหลังเริ่มการบ�ำบัด แนะน�ำให้
ส่งตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลระดับทีส่ งู กว่า (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
• แนะน�ำให้ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินในผูส้ บู โรคเรือ้ รังเหล่านีท้ กุ รายทีไ่ ม่มขี อ้ ห้าม
ส�ำหรับการใช้ยา (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(II)
1.5 การส่งต่อผู้สูบเพื่อรับการบ�ำบัด
• หากสถานพยาบาลใดยังขาดความพร้อมในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน แนะน�ำ
อย่ า งยิ่ ง ให้ ส ่ ง ต่ อ ผู ้ สู บ ไปยั ง สถานพยาบาลที่ มี ขี ด ความสามารถสู ง กว่ า /
สถานพยาบาลแม่ขา่ ย เพือ่ รับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
• แนะน�ำอย่างยิง่ ให้สง่ ต่อผูส้ บู ทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินอย่างเหมาะสมแล้ว
แต่ยังเลิกสูบไม่ได้ภายใน 3 เดือนหลังเริ่มการบ�ำบัด ไปยังสถานพยาบาลที่มีขีด
ความสามารถสูงกว่า/สถานพยาบาลแม่ข่าย (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ประสานเสริมพลังกับสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ในการติดตาม
ผู้สูบอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2

การบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้สูบที่ไม่ประสงค์จะเลิก
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

2.1 การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)
เมื่อพบผู้สูบที่ยังไม่ประสงค์จะเลิกนิโคติน แนะน�ำให้ท�ำการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรง
จูงใจ ชักจูงให้ผสู้ บู เปลีย่ นใจหันมาอยากเลิกสูบด้วยแนวทาง 5R1-6 (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ ++)
(I) อันประกอบด้วย การพูดคุยใน 5 ประเด็น ได้แก่
1. Relevance ชีใ้ ห้เห็นว่าการสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นปัญหาและมีความสัมพันธ์กบั
ปัญหาทางสุขภาพของตัวผูส้ บู เอง อย่างไร หรือเจาะจงในสิง่ ทีผ่ สู้ บู ให้ความส�ำคัญ
2. Risks เน้นย�้ำถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งผลที่จะเกิดแก่คนรอบข้างด้วย
3. Reward เน้นย�้ำถึงผลดีที่ได้จากการเลิกสูบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้สูบ
4. Roadblock วิเคราะห์อปุ สรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการเลิกสูบ พร้อมช่วยคิดหา
แนวทางแก้ไข
5. Repetition ควรให้ค�ำแนะน�ำซ�้ำ ๆ ทุกครั้งที่ผู้สูบมาพบและยังคงสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าอยู่
2.2 แนวทางเพิ่มเติมส�ำหรับผู้สูบที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ประสงค์จะเลิกสูบ
• แนะน�ำอย่างยิง่ ให้ผสู้ บู ทีม่ โี รคเรือ้ รังทุกรายได้รบั การสอบถาม พร้อมบันทึกสถานะ
ของการติดนิโคตินในปัจจุบันลงในแฟ้มประวัติทุกๆครั้งที่เข้ารับบริการ (น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ ++)(IV) และแนะน�ำอย่างยิง่ ให้ทำ� การสัมภาษณ์เพือ่ สร้างแรงจูงใจ โดย
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในบริการเลิกบุหรี/่ นิโคตินในโรงพยาบาลนัน้ ๆทุกครัง้
จนกระทั่งผู้สูบเปลี่ยนใจอยากเลิกสูบ5-7 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
• แนะน�ำให้สง่ ตัวผูส้ บู กลุม่ นีไ้ ปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลระดับทีส่ งู ขึน้ ในกรณีที่
ผูส้ บู ยังไม่ตอบสนองต่อการสัมภาษณ์เพือ่ สร้างแรงจูงใจ (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +)(IV)
หรือได้เปลีย่ นใจอยากเลิกสูบแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถเลิกได้สำ� เร็จหลังจากได้รบั การ
บ�ำบัดอย่างเหมาะสมแล้วอย่างน้อย 1 เดือน (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +)(IV)
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[ 77 ]
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ตรวจวินิจฉัยและติดตามผลการบ�ำบัดผู้สูบที่มีโรคเรื้อรัง
กลุม่ นีท้ กุ ราย ทีส่ ถานบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนขึน้ ไป (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV)
หากยังไม่สามารถเลิกสูบได้ แม้ได้รับการบ�ำบัดอย่างเหมาะสมแล้วภายใน
3 เดือนหลังเริม่ การบ�ำบัด แนะน�ำให้สง่ ตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลระดับ
ที่สูงกว่า (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++) (IV)
• ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการใช้เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (exhaled
CO) เพื่อสร้างแรงจูงใจในผู้สูบที่ยังไม่ประสงค์จะเลิกสูบให้เปลี่ยนใจมาอยากเลิก
สูบ1-2 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +/-) (III) ควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก่อน
• ไม่แนะน�ำให้ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินเพือ่ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผสู้ บู กลุม่ นีท้ ยี่ งั ไม่
ประสงค์จะเลิกสูบให้เปลีย่ นใจมาเลิกสูบ1-2,11-12 (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ -)(II) เนือ่ งจาก
มีข้อมูลจ�ำกัดและได้ผลไม่แน่นอน
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บทที่ 3

การป้องกันภาวะติดนิโคตินในผู้ที่เลิกสูบแล้ว
หรือไม่เคยสูบ
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

โดยทัว่ ไป การป้องกันภาวะติดนิโคตินมิให้เกิดซ�ำ้ (ในกรณีทผี่ สู้ บู ได้เลิกสูบแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน) หรือป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ (กรณีที่ไม่เคยสูบมาก่อนเลย) มี 3 วิธี ได้แก่
ก. การให้ค�ำปรึกษา โดยพยายามเน้นการสนับสนุน ให้ก�ำลังใจ ประคับประคอง
ประสานหาความช่วยเหลือภายนอกจากทั้งครอบครัวของผู้สูบเองและชุมชน1-6
ข. มาตรการทางสังคม โดยยึดหลักการสร้างค่านิยมใหม่ที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน โดย
ฝึกฝนให้ผคู้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนรับรูแ้ ละเข้าใจตรงกันถึงโทษและพิษภัยของการ
สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าต่อทัง้ ตนเองและผูอ้ นื่ ในชุมชนอย่างรอบด้าน รวมทัง้ การรักษา
สิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่จะไม่รับควันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
มือสองหรือมือสาม ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดค่านิยมใหม่และยอมรับว่าการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะหรือในบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมดา
และยอมรับไม่ได้ (social denormalization)7-9 โดยจัดให้มกี จิ กรรมรณรงค์เชิงรุก
ต่างๆในการควบคุมยาสูบในชุมชนอย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างใกล้ชิด
ค. มาตรการด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่ง
ออกอนุบญ
ั ญัติ เกีย่ วกับการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ โดยก�ำหนดประเภท
หรือชือ่ ของสถานทีส่ าธารณะ สถานทีท่ ำ� งาน และยานพาหนะ ให้สว่ นหนึง่ ส่วนใด
หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
• แนะน�ำให้แสดงความชื่นชมและป้องกันการกลับมาสูบซ�้ำ ด้วยแนวทาง “3ย”
ในกรณีที่ผู้สูบได้เลิกสูบแล้ว (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(IV) ประกอบด้วย10
- ย ยกย่อง ให้ก�ำลังใจ ชมเชยต่อการลงมือเลิกนิโคติน
- ย ย้อนรอย ถามถึงการเปลีย่ นแปลงและความรูส้ กึ ต่อสภาพร่างกายและจิตใจ
ในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับในอดีตขณะที่ยังสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่
- ย ยย้ำๆ กระตุ้นให้ผู้สูบบอกวิธีป้องกันการกลับไปสูบอีก
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• แนะน�ำให้แสดงความชื่นชมและให้กำ� ลังใจแก่ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า มิให้
เริม่ ทดลองสูบ พร้อมเน้นย�ำ้ ถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดต่อร่างกาย ในทุก
ครัง้ ทีบ่ คุ คลเหล่านีเ้ ข้ามารับบริการไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด1-5 (น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +)(IV)
• แนะน� ำ ให้ ริ เริ่ ม หรื อ เป็ น แกนน� ำ ร่ ว มรณรงค์ กั บ ประชาชนในชุ ม ชน องค์ ก ร
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น วั ด และโรงเรี ย นในการสร้ า งค่ า นิ ย มใหม่ ใ นชุ ม ชนให้ ผู ้ ค น
ในชุ ม ชนไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมการติ ด นิ โ คติ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ ค นวั ย ใดก็ ต าม
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(IV)
• แนะน�ำให้ริเริ่มหรือเป็นแกนน�ำร่วมจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพาเลิกยาสูบในสถาน
บริการหรือในชุมชน โดยรวบรวมกลุ่มผู้ที่เลิกนิโคตินได้ส�ำเร็จในชุมชน ร่วม
กับอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ เช่น ประชาชน ผู้น�ำชุมชน ครู ผู้น�ำศาสนาที่สนใจ
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(IV) จัดอบรมให้ความรู้อย่างง่ายๆแก่อาสาสมัคร เพื่อให้
เป็นแกนน�ำในการรณรงค์เชิงรุกระดับชุมชน และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ผทู้ ปี่ ระสงค์จะ
เลิกสูบในชุมชนนั้นๆต่อไป
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บทที่ 4

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับแพทย์
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

รูปที่ 4.1: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินส�ำหรับแพทย์

ผู้ที่มารับบริการ
ทั้ง IPD & OPD
สอบถามประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
และประเมินระดับการติดนิโคติน

ไม่ต้องการเลิก

•
•
•
•
•

สร้างแรงจูงใจ
ใช้แนวทาง 5 R
Relevance
Risk
Reward
Roadblock
Repetition

เลิกสูบแล้ว

ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ต้องการเลิก
บ�ำบัดรักษา
• Brief intervention(STAR)
• พิจารณา ยาตามความเหมาะสม
• ปรึกษา บริการเลิกยาสูบ/1600

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

ติดตาม-ป้องกัน Relapse
ด้วยแนวทาง 3 ย
•
•
•

ยกย่อง
ย้อนรอย
ย�้ำๆ
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ตารางที่ 4.1: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับแพทย์
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ

(++) ส-สอบถาม ให้ ส อบถามประวั ติ ก ารใช้ • ถามค� ำ ถามขณะก� ำ ลั ง ซั ก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ นิ โ คติ น ประวัติการเจ็บป่วยทุกครั้ง
แนะน�ำ (Ask &
และประเมิ น ระดั บ การติ ด ด้วย 3 ค�ำถาม ดังต่อไปนี้
อย่างยิ่ง Assess)
นิโคตินทุกชนิดในผู้สูบทุกราย 1.“คุ ณ สู บ บุ ห รี่ ยาเส้ น
บุหรี่ไฟฟ้า หรือนิโคติน
ทัง้ ทีม่ ารับบริการแบบผูส้ บู ทีม่ า
ชนิดอื่น หรือไม่?”
รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก/
1-3
ผู ้ ป ่ ว ยใน (I) โดยแยกเป็ น 2. “ คุ ณ สู บ บุ ห รี่ วั น ล ะ
กี่ ม วน? หรื อ “คุ ณ สู บ
กลุ่มที่ยังสูบอยู่ เคยสูบ และ
บุหรี่ไฟฟ้าวันละกี่รอบ/
ไม่สูบเลย
กี่ที?”
		 ทั้ ง นี้ หากสู บ บุ ห รี่
วั น ละ 20 มวนขึ้ น ไป
ถือว่า Heavy nicotine
dependence
3. “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ ม วนแรก
หลั ง ตื่ น นอนนานแค่
ไหน?” หรื อ “คุ ณ สู บ
บุหรี่ไฟฟ้าทีแรกหลังตื่น
นอนนานแค่ไหน?”
		 ห า ก สู บ ม ว น แร ก
หรื อ ที แ รกของแต่ ล ะ
วันภายใน 30 นาทีหลัง
ตื่นนอน ถือว่า Heavy
nicotine dependence
• ผู้ ป่ ว ย โร ค เรื้ อ รั ง เช่ น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลื อ ดสมอง ไตวาย
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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เรือ้ รัง วัณโรค HIV ฯลฯ ควร
ได้รบั การซักถามประวัตกิ าร
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ
นิโคติน และประเมินระดับ
การติดนิโคตินทุกราย

(++)
แนะน�ำ
อย่างยิ่ง

บันทึกข้อมูลที่ได้จากการถาม แบบผู้ป่วยนอก
นี้ลงในเวชระเบียนของผู้สูบทุก • เพิ่ ม ข้ อ มู ล บั น ทึ ก สถานะ
รายในทุกครั้งที่มารับบริการ1-6 การติดนิโคตินในปัจจุบันลง
ในแบบบันทึกสัญญาณชีพ
หรือ
• ใช้ ส ติ๊ ก เกอร์ สี แ ทนสถานะ
การติ ด นิ โ คติ น ในปั จ จุ บั น
ติ ด ลงบนแฟ้ ม เวชระเบี ย น
ผู้สูบหรือ
• ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ย
เตือนความจ�ำ หรือ
• ระบบอื่ น ๆเพื่ อ ช่ ว ยเตื อ น
ความจ� ำ ของแพทย์ แ ละ
บุคลากร
แบบผู้ป่วยใน
• บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ ช ้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
และประเมิ น ระดั บ การติ ด
นิโคติน ลงในประวัตกิ ารเจ็บ
ป่วย personal หรือ social
history ของผู้สูบ
• ใส่ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย Nicotine
dependence ไว้ ใ นช่ อ ง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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comorbidities หรื อ
underlying disease ด้วย
เสมอ โดยระบุรหัส ICD-10
เริ่มต้นเป็นกลุ่ม F-17 เช่น
F17.2 ทุกๆครั้งที่สรุปแฟ้ม
ประวั ติ discharge จาก
โรงพยาบาล

(++) บ-บ�ำบัด ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น (Brief • แนะน�ำแก่ผู้สูบดังนี้
แนะน�ำ (Advise & Intervention) ด้วยเวลา 1-3 “...หากคุณตกลงใจจะเลิก
นาที 2-3,7-9(I) โดยใช้ เ ทคนิ ค ที่ บุ ห รี่ / ยาเส้ น /บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
อย่างยิ่ง Assist)
เรียกว่า STAR หรือ “4ล”
หมอพร้อมจะช่วยเต็มที่ นับ
• เลือกวัน (Set a target quit จากวันนี้ (อีก...วัน) ให้หยุด
date): ก�ำหนดวันเลิกสูบ สูบ ในทันที (Set target
ภายในไม่ เ กิ น 2 สั ป ดาห์ date) บอกกั บ ลู ก เมี ย ว่ า
โดยอาจเลิกทันทีหรือค่อยๆ คุณตัดสินใจจะเลิกสูบแล้ว
ลดจนเลิก
(Tell family) จากนี้ไปอีก
• ลั่นวาจา (Tell family and 2-3 สัปดาห์ ไม่ให้ไปเข้าวง
others): ให้ผู้สูบบอกคนใน เหล้า หลีกให้ไกลจากคนที่
ครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วม สูบ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
งานถึงความตั้งใจในการเลิก อย่ า อยู ่ ว ่ า ง (Anticipate
สูบ และขอก�ำลังใจ
challenge) และทิง้ อุปกรณ์
• พร้อมลงมือ (Anticipate ที่ใช้สูบให้หมด (Removal)
challenges): ร่วมวางแผน หมอจะนัดมาดูอาการอีก 2
กับผู้สูบในการรับมืออาการ สัปดาห์... ”
ถอนนิโคติน โดยน�ำเทคนิค • อาจเพิ่ ม แรงจู ง ใจ โดย
5D ได้แก่ delay, deep
อธิบายผลเสียต่อสุขภาพ ผล
breathe, drink water,
เสียของนิโคตินที่เกี่ยวข้อง
do something else,
โดยตรงกับผู้สูบรายนั้นๆได้
destination มาปรับใช้
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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• ละอุปกรณ์ (Remove all
tobacco-related products):
กำ� จั ด บุ หรี่ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด รวม
ทั้งหมากพลู และอุปกรณ์ที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด พร้อมหลีก
เลี่ยงสถานที่ที่เคยใช้สูบเป็น
ประจำ�
(++)
แนะน�ำ
อย่างยิ่ง

ให้สั่งยารักษาภาวะติดนิโคติน แบ่งยาได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
มาตรฐานในรายที่ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ 1. สารนิโคตินทดแทน
และไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ (nicotine replacement
(I) ได้แก่ มีความตั้งใจจะเลิก therapy-NRT) ได้แก่ แบบ
นิโคตินอย่างแท้จริง ร่วมกับ แผ่นติดผิวหนัง (nicotine
ข้อใดข้อหนึ่ง1-3,10-11 ดังต่อไปนี้
patch) และหมากฝรั่ง
1. ติดนิโคตินตั้งแต่ระดับปาน (nicotine gum) ในอนาคต
กลางขึ้ น ไป กล่ า วคื อ มี จะมีแบบเม็ดอม (nicotine
คะแนน HSI อย่างน้อย 3 lozenges) อีกด้วย
หรือมากกว่า
2. ยากลุ่มที่ไม่มีส่วนผสม
2. เคยล้มเหลวในการเลิกสูบ ของสารนิโคติน ได้แก่
มาก่ อ นภายในช่ ว ง 1 ปี bupropionSR,
ที่ผ่านมา
nortriptyline,
3. ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างใด varenicline และ cytisine
อย่างหนึ่ง

(+)
แนะน�ำ

แนะน�ำให้ปรึกษาแผนกบริการ
เลิกยาสูบ หรือศูนย์บริการเลิก
บุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ โทร.
1600 ควบคู ่ ไ ปด้ ว ยในรายที่
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[ 87 ]
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย
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ยินยอม (I) เพือ่ ให้ผสู้ บู ได้รบั การ
ให้ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัวด้วย
(++) ม-หมั่น
แนะน�ำ ติดตาม
อย่างยิ่ง (Arrange)

• แนะน�ำอย่างยิง่ ให้นดั ติดตาม • นัดครัง้ แรกภายใน 2 สัปดาห์
ผลการบ� ำ บั ด ทุ ก ราย โดย จากนั้ น ทุ ก 2-4 สั ป ดาห์
ติ ด ตามผลครั้ ง แรกภายใน จนครบ 3 เดือนแล้วจึงนัด
2 สัปดาห์12-14 (I)
ติดตามทุก 1-2 เดือน จน
• ส�ำหรับผูท้ เี่ ลิกสูบได้ แนะน�ำ ครบ 6 เดือน จากนัน้ ติดตาม
อย่างยิง่ ให้ใช้แนวทาง “3ย” อย่างห่างๆจนครบ 1 ปีเต็ม
ดังนี้
• ผู ้ สู บ ควรได้ รั บ การตรวจ
- ย ยกย่ อ ง ให้ ก� ำ ลั ง ใจ ยืนยันผลการเลิกบุหรี่/บุหรี่
ชมเชย
ไฟฟ้ า ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ก๊ า ซ
- ย ย้อนรอย ถามถึงความ คาร์บอนมอนอกไซด์ในลม
รูส้ กึ ต่อสภาพร่างกายและ หายใจ (exhaled carbon
จิตใจปัจจุบัน เทียบกับใน monoxide [CO]) หรื อ
อดีตขณะที่ยังสูบอยู่
ตรวจวั ด ระดั บ สารโคติ นี น
- ย ยย้ ำ ๆ กระตุ ้ น ให้ ผู ้ สู บ (cotinine) ในปัสสาวะหรือ
บอกวิธีป ้องกัน การกลับ น�้ำลาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปสูบอีก
• ในรายที่ ยั ง เลิ ก ไม่ ไ ด้ ห รื อ
กลับมาสูบซ�้ำ แนะน�ำอย่าง
ยิ่งให้ใช้มาตรการสร้างแรง
จูงใจ “5R” (ดู promote
motivation)
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(++) Promote แนะน�ำให้ใช้แนวทาง “5R”11-14(I) ตัวอย่าง
แนะน�ำ motivation ซึ่งประกอบด้วย
• กล่าวต่อผู้สูบว่า “การสูบ
อย่างยิ่ง ส ร ้ า ง แร ง • Relevance ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ
จูงใจ ในการ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเป็น เป็นต้นเหตุท�ำให้โรคหัวใจ
เลิกสูบ
ปัญหาและมีความสัมพันธ์ (เบาหวาน, ความดันโลหิต
กั บ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพของ สู ง ฯลฯ) ของคุ ณ ก� ำ เริ บ
ตัวผู้สูบเองอย่างไร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทรุ ด ลง
เรื่อยๆอย่างนี้”
• Risks เน้นย�้ำถึงผลเสียจาก
การสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวม
ทั้งผลต่อคนรอบข้างด้วย

อธิบายผลเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือ
ก� ำ ลั ง จะเกิ ด กั บ ตั ว ผู ้ สู บ และ
อาจเกิดกับคนรอบข้างได้แบบ
สั้ น ๆแต่ ไ ด้ ใจความ โดยต้ อ ง
พิ จ ารณาเทคนิ ค การพู ด ให้
เหมาะสมกับวัยและระดับการ
ศึกษาของผู้สูบด้วย

• Reward เน้นย�้ำถึงผลดีที่ได้ ให้ เ น้ น ย�้ ำ ผลดี ที่ ใ กล้ ตั ว ผู ้ สู บ
จากการเลิกสูบ โดยเฉพาะที่ และเข้าใจได้ง่าย
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูบ
• Roadblock วิ เ คราะห์
อุ ป ส ร ร ค ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการเลิกสูบ พร้อม
เสาะหาแนวทางแก้ไข

เช่น สอนวิธีการแก้ไขอาการ
ถอนนิโคตินด้วยเทคนิคต่างๆ
พฤติกรรมบ�ำบัดเพือ่ แก้ไขความ
เคยชิน การรักษาโรคซึมเศร้า
เป็นต้น

• Repetition ควรให้ ค� ำ กล่ า วถึ ง เรื่ อ งของการเลิ ก
แนะน�ำซ�้ำ ๆ ทุกครั้งที่ผู้สูบ นิโคตินทุกครั้งที่พบผู้สูบ
มาพบแพทย์ แ ละยั ง คงสู บ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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บทที่ 5

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับพยาบาล

อรสา พันธ์ภักดี

พยาบาลเป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีจ�ำนวนมาก ปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ผู้ป่วยที่มารับบริการ
ด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเมื่อมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยที่รับไว้
ในโรงพยาบาล (IPD) และผู้ใช้บริการที่อยู่ในชุมชน พยาบาลจึงมีโอกาสให้การบ�ำบัด
ผู้ที่ติดนิโคตินได้มาก จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า การปฏิบัติการ
พยาบาลเพือ่ ช่วยผูส้ บู บุหรีใ่ ห้เลิกบุหรี่ (Nursing intervention for smoking cessation)
มีประสิทธิภาพท�ำให้ผู้สูบสามารถเลิกบุหรี่ได้เพิ่มขึ้นถึง 1.28 เท่า (RR 1.28, 95%CI =
1.18- 1.38)1 พยาบาลจึงมีส่วนร่วมอย่างมากในระบบบริการสุขภาพที่ช่วยบ�ำบัดผู้ที่สูบ
บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ท�ำให้ลดจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะติดนิโคติน
การบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินโดยพยาบาล เริ่มตั้งแต่ท�ำการคัดกรองค้นหาผู้สูบ
ในกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการทุกราย จากนั้นน�ำผู้สูบเข้าสู่ระบบการบ�ำบัด โดยให้ค�ำปรึกษา
แบบสั้น (Brief Intervention) เพื่อช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบให้
สามารถเลิกได้ สร้างแรงจูงใจในผูส้ บู ทีย่ งั ไม่ตอ้ งการเลิกสูบให้เปลีย่ นใจมาเลิกนิโคติน และ
ติดตามดูแลให้เลิกสูบอย่างต่อเนือ่ ง หรือส่งต่อผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าให้สายเลิกบุหรี่ 1600
ให้ค�ำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ หรือติดตามการเลิกสูบ รวมทั้งส่งต่อผู้สูบรายที่ซับซ้อนหรือ
เคยเลิกนิโคตินแล้วเลิกไม่ได้ ไปพบพยาบาลที่คลินิกเลิกบุหรี่เพื่อการให้ค�ำปรึกษาแบบ
เข้ม (Intensive counseling) ที่ใช้เวลาในการบ�ำบัดมากกว่า หรือพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางต่อไป
การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นเพื่อการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน (Brief Intervention)
เป็นการให้ค�ำแนะน�ำ และชี้แนะวิธีการเลิกนิโคตินอย่างง่ายและสั้นกระชับที่พยาบาล
สามารถปฏิบัติได้ในเวลาที่น้อยกว่า 3 นาที (minimal intervention)2 พยาบาล
สามารถปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�ำได้ เพื่อให้พยาบาลปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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พยาบาลควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าคือ มองว่าผู้สูบไม่ว่าจะติด
นิโคตินแบบบุหรี่ ยาเส้น บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินชนิดอื่นๆ ผู้สูบ
คือเหยื่อของบริษัทบุหรี่ที่ท�ำธุรกิจผลิตสารเสพติดคือนิโคตินออกมาค้าขาย ท�ำให้เกิด
การติดนิโคตินและได้รับสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่ ผู้สูบต้องหานิโคตินมาสูบอย่าง
ต่อเนื่อง และพยาบาลควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง2 คือ เป็นๆหายๆ เลิกนิโคตินแล้วกลับมาสูบใหม่ได้อีก เพราะฤทธิ์ของนิโคติน
ซึ่งเป็นสารเสพติดที่ท�ำให้เสพติดทางร่างกาย และผลของนิโคตินที่กระตุ้นให้สมอง
หลั่งสารสื่อประสาท เช่น โดปามีน ที่ท�ำให้ผู้สูบรู้สึกมีความสุข คลายเครียด รู้สึกดี
ต่อการได้รับนิโคติน จึงเป็นการเสพติดทางจิตใจ รวมทั้งผู้สูบจะมีพฤติกรรมเคยชิน
กับการได้รับนิโคตินเมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือเมื่อมีสิ่งที่คุ้นเคยมากระตุ้น เช่น หลัง
รั บ ประทานอาหาร เมื่ อ อยู ่ ใ นวงเหล้ า จึ ง เป็ น การเสพติ ด ทางพฤติ ก รรม 3 ท� ำ ให้
ผู้สูบส่วนใหญ่จึงต้องได้รับการบ�ำบัดหลายครั้งกว่าจะเลิกนิโคตินได้ พยาบาลผู้ให้การ
บ�ำบัดจึงต้องมีสมรรถนะในการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น เพื่อจะได้ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือ
ผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าให้เลิกสูบได้สำ� เร็จ การปฏิบตั ขิ องพยาบาลอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ บ�ำบัด
ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�ำนี้ จะเอื้ออ�ำนวยให้ผู้สูบเข้าถึงระบบ
บริการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดจ�ำนวนผู้สูบ ซึ่งจะมีผลต่อการลดโรค
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่เกิดจากภาวะติดนิโคติน
เป็นปัจจัยเสี่ยง4
การให้คำ� ปรึกษาแบบสัน้ เพือ่ บ�ำบัดภาวะติดนิโคติน (Brief intervention) โดยใช้
แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับพยาบาล ตามหลักการ 5A (Ask,
Assess, Advise, Assist, Arrange for follow up)2, 5, 6 หรือ ส-บ-ม (ส-สอบถาม บ-บ�ำบัด
และ ม-หมั่นติดตาม) ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับพยาบาล
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

(++) สอบถาม/
การสอบถามผู้ป่วยทุกรายเกี่ยว
แนะน�ำ ซักถามประวัติ กับการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า การ
อย่างยิ่ง การใช้
สอบถามประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ยาสู บ หรื อ นิ โ คติ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ
ยาสูบหรือ
จากการวัดสัญญาณชีพ เพื่อคัด
นิโคติน
กรองค้นหาผู้สูบ และเมื่อพบผู้สูบ
และประเมิน บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ให้น�ำผู้สูบเข้าสู่
ระดับการติด ระบบการบ�ำบัดต่อไป ผลการวิจยั
นิโคติน
พบว่า ผู้สูบที่ได้รับการสอบถาม
(ส/Ask) ใน ประวั ติ ก ารใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
ผู้ป่วยทุกราย หรือนิโคติน จะท�ำให้ผู้สูบบุหรี่/
และบันทึก บุหรี่ไฟฟ้าได้รับการบ�ำบัดรักษา
ข้อมูลใน
เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการ
เวชระเบียน สอบถามประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือตามระบบ ยาสูบหรือนิโคติน2 และถามเรื่อง
บันทึกของ การได้รับควันบุหรี่มือสอง
โรงพยาบาล บันทึกผลการคัดกรอง โดยแยก
เป็น
- ยั ง สู บ อยู ่ (บุ ห รี่ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
ยาเส้น หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ชนิดอื่น)
- ไม่สูบเลย หรือ
- มีคนในบ้านสูบ
- เคยสูบ(เลิกมานาน....เดือน/ปี)
ผู ้ ที่ เ คยสู บ และเลิ ก มาได้ ไ ม่ ถึ ง
6 เดื อ น แสดงว่ า อยู ่ ใ นระยะที่
ก�ำลังลงมือเลิก ถ้าเลิกมานานเกิน
1 ปีขึ้นไปแสดงว่าเลิกนิโคตินได้

แนวทางปฏิบัติ
พยาบาลถามประวัติ การ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ
นิโคตินในผู้ป่วยทุกราย
☐ “คุณสูบบุหรี่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ยาเส้ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาสูบชนิดอื่นๆ ไหม?”
ผู้ป่วยที่ตอบว่าไม่สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าเลย ให้ถามว่า
☐ “มีคนในบ้านสูบบุหรี่
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ยาเส้ น หรื อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นๆ
ไหม?”
ผู้ป่วยที่ตอบว่าเคยสูบ แต่
ตอนนี้เลิกแล้ว ให้ถามว่า
☐ “คุณเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้ามานานเท่าไรแล้ว?”
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต อบว่ า สู บ บุ ห รี่ /
บุหรีไ่ ฟฟ้าอยู่ เช่น สูบบุหรี่
อยู่ ให้ประเมินต่อเกี่ยวกับ
ระดับความรุนแรงของการ
ติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ

(++) สอบถาม
เมื่อพบผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ให้
แนะน�ำ ระดับการติด ประเมินระดับการติดนิโคติน เพื่อ
อย่างยิ่ง นิโคตินใน จะได้ ท ราบว่ า เป็ น ผู ้ ติ ด นิ โ คติ น
ผู้ที่สูบ
ระดับรุนแรงหรือไม่ โดยสอบถาม
(ส/Assess) เกีย่ วกับ
1) จำ�นวนมวนบุ ห รี่ / ยาเส้ น /
จำ�นวนที ข องบุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า /
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
อื่น ๆ ที่ใช้ในแต่ละวัน และ
2) สูบบุหรี่มวนแรก หรือ บุหรี่
ไฟฟ้าทีแรก ในแต่ละวันหลัง
ตื่นนอนนานแค่ไหน?
การแปลผล ถ้าสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
วันละ 20 มวน/ที ขึ้นไป หรือสูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าภายในครึ่งชั่วโมง
แรกหลังตื่นนอน ถือว่าผู้สูบราย
นั้น ติดนิโคตินระดับรุนแรง ซึ่งจะ
มี ค วามยากลำ�บากในการเลิ ก
นิโคติน และเสี่ยงต่อการกลับมา
สูบใหม่เมื่อเลิกสูบไปได้แล้วระยะ
หนึ่ง

เมื่ อ ผู ้ สู บ ตอบว่ า ตนเอง
สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าหรือ
ยาเส้น ให้พยาบาลถาม
ต่อ เพือ่ ประเมินระดับการ
ติดนิโคติน ด้วย 2 ค�ำถาม
ต่อไปนี้
1. “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ วั น ละ
กี่ ม วน?" หรื อ “คุ ณ
สู บ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ
วันละกี่รอบ/กี่ที?”
2. “คุณสูบบุหรี่มวนแรก
หรื อ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ
ทีแรก ภายในครึง่ ชัว่ โมง
แ ร ก ห ลั ง ตื่ น น อ น
ใช่ไหม?”

(++) สอบถาม
แนะน�ำ ความ
อย่างยิ่ง ต้องการเลิก
นิโคติน
(ส/Assess)

เมื่ อ พบผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้ า พยาบาลประเมิ น
ความต้องการเลิกสูบ ด้วย
ค�ำถามต่อไปนี้
☐ "คุ ณ ต้ อ งการ/อยาก
เลิกสูบบุหรี่/ยาเส้น/บุหรี่
ไฟฟ้าไหม?"

เมื่ อ พบผู้ สู บ บุ ห รี่ / ยาเส้ น /บุ ห รี่
ไฟฟ้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ชนิ ด
อืน่ ๆ ให้ประเมินความต้องการเลิก
สูบ เนือ่ งจากการเลิกสูบ ผูส้ บู ต้อง
มีส่วนร่วมวางแผนในการเลิกและ
กระทำ�อย่างมีเป้าหมาย ผูส้ บู บุหรี/่
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า จึ ง ต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ

ในการเลิ ก สู บ พยาบาลท� ำ การ
บ� ำ บั ด ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า โดย
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากผู้สูบ
เป็ น ผู ้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า อี ก
ต่อไป พยาบาลจึงต้องสอบถาม
ความต้องการเลิกก่อน เพื่อจะได้
ให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสมตรงกับ
ระยะความต้องการเลิก เมื่อถาม
ความต้องการเลิกแล้วจะแบ่งผู้ที่
สูบออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ยังไม่ต้องการเลิกสูบ (ไม่สนใจ)
2. ต้องการจะเลิกสูบเหมือนกันแต่
ยังไม่ใช่ตอนนี้ (ลังเลใจ)
3. ต้องการเลิกตอนนี้ (ตัดสินใจ
เลิกสูบ)
(++) บ�ำบัด (บ/
แนะน�ำ Advise &
อย่างยิ่ง Assist) ใน
ผู้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าที่
ยังไม่พร้อม
เลิก คือ ผู้สูบ
ที่ยังไม่
ต้องการเลิก
สูบ (ไม่สนใจ)

ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ที่ ยั ง ไม่
ต้องการเลิกสูบ (ไม่สนใจ) อาจ
เนื่ อ งจากยั ง ไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ
ของการเลิกนิโคติน
ส่วนผูส้ บู ทีต่ อ้ งการจะเลิกนิโคติน
เหมื อ นกั น แต่ ยั ง ไม่ ใ ช่ ต อนนี้
(ลังเลใจ) ส่วนใหญ่ตระหนักถึงผล
เสียของการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
อยากเลิ ก สู บ แต่ ไ ม่ รู ้ ว ่ า จะท� ำ
อย่างไร ขาดก�ำลังใจ หรือเคยเลิก

การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น
ในผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ที่ ยั ง ไม่ ต ้ อ งการเลิ ก สู บ
(ไม่ ส นใจ) มุ่งเน้นที่การ
ให้ค�ำแนะน�ำที่กระตุ้นให้
ผู ้ สู บ ตระหนั ก ถึ ง ผลเสี ย
ของการสู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้าต่อไป ผลดีของการ
เลิกสูบ และการให้ข้อมูล
และแหล่ งประโยชน์เ พื่ อ
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และผู้สูบที่
ต้องการจะ
เลิกนิโคติน
เหมือนกัน
แต่ยังไม่ใช่
ตอนนี้
(ลังเลใจ)
และบันทึก
กระบวนการ
บ�ำบัดไว้ใน
เวชระเบียน

แล้วแต่กลับมาสูบใหม่จึงไม่มั่นใจ
ว่าตนเองจะท�ำได้ จึงผลัดเวลาจะ
เลิกสูบไปก่อน (อีกสัก 6 เดือน)
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น เพื่ อ
สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าที่ยังไม่พร้อมเลิกสูบ ใช้หลัก
5R 2,5-6 คือ
Relevance: เชื่ อ มโยง ตรง
ประเด็น โดยกระตุ้นให้ผู้สูบคิด
พิจารณาว่าท�ำไมตนเองต้องเลิก
นิโคติน การรู้ประวัติที่เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สูบ เช่น อาชีพ
สถานภาพสมรส การมีบตุ ร รายได้
ความเจ็บป่วย จะช่วยให้พยาบาล
ใช้ ข ้ อ มู ล นี้ ไ ปสร้ า งแรงจู ง ใจที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Risks: ความเสี่ยง กระตุ้นให้ผู้สูบ
พิจารณาถึงความเสีย่ ง หรือผลเสีย
ที่ จ ะตามมาถ้ า ยั ง สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้าต่อไป
Rewards: ประโยชน์ กระตุ้นให้
ผู้สูบ คิดถึงประโยชน์หรือผลดีที่
เขาจะได้รบั ถ้าเขาเลิกนิโคติน
Roadblocks: ช่วยผู้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าค้นหาอุปสรรคที่ท�ำให้
เลิ ก สู บ ไม่ ไ ด้ เช่ น อาการถอน
นิโคติน และช่วยผูส้ บู หาวิธจี ดั การ
กับอุปสรรคนั้น

ช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ / นิ โ คติ น ที่
ท�ำให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
มีความรูเ้ กีย่ วกับการเลิกสูบ
ตัวอย่างค�ำพูดที่เชื่อมโยง
กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพของ
ผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า เช่น
☐ “คุณเป็นเบาหวาน คุณ
ต้องเลิกสูบบุหรีแ่ ล้วนะ ถ้า
ยั ง สู บ ต่ อ ไปเส้ น เลื อ ดใน
ร่างกายคุณจะถูกท�ำลาย
เร็ว ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิด
แผลที่เท้าง่าย เพราะเลือด
ไหลเวี ย นไปเลี้ ย งที่ ข าไม่
เพียงพอ เลิกสูบบุหรี่เร็ว
เท่ า ไรเป็ น ผลดี ต ่ อ การ
ควบคุมโรคเบาหวานของ
คุณ ลองเลิกดูนะ หักดิบ
ทิง้ บุหรีเ่ ลย แล้วใช้สมุนไพร
กานพลู ผลไม้ ร สเปรี้ ย ว
หรือ มะนาวที่หั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ เคีย้ วแทนเวลาอยาก
บุหรี่/นิโคติน”
☐ “คุณเป็นเบาหวาน คุณ
ต้ อ งเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ล้ ว นะ
เลิกสูบบุหรี่เร็วเท่าไรเป็น
ผลดีตอ่ การควบคุมโรคเบา
หวานของคุ ณ ด้ ว ย คุ ณ
อยากเลิกบุหรีเ่ มือ่ ไร มาหา
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Repetition: ประเมินซ�ำ้ เกีย่ วกับ
ความพร้อมในการเลิกนิโคติน และ
ให้ค�ำแนะน�ำซ�้ำทุกครั้งที่พบผู้สูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า

พยาบาลนะ พยาบาล
ยินดีช่วยเหลือแนะน�ำวิธี
การเลิ ก บุ ห รี่ ใ ห้ หรื อ ไป
หาพยาบาลที่ ค ลิ นิ ก เลิ ก
บุหรี่ หรือโทรฯ ไปที่ 1600
สายด่วนเลิกบุหรี่ เพื่อเขา
จะได้ให้ค�ำแนะน�ำการเลิก
บุหรี่นะคะ”
การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น
ในผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ผู้สูบที่ต้องการจะเลิกสูบ
เหมือนกันแต่ยงั ไม่ใช่ตอน
นี้ (ลังเลใจ) ใช้หลัก 5R
เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบได้คิด
และตัดสินใจเลิกสูบ โดย
ให้ผู้สูบเปรียบเทียบ ชั่งน�้ำ
หนักระหว่างผลดีของการ
เลิกนิโคติน กับผลเสียของ
การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าต่อ
ไปพร้อมประเมินว่าอะไร
ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคที่ ท� ำ ให้
เลิกสูบไม่ได้ รวมทั้งช่วย
หาวิธีจัดการกับอุปสรรค
ตัวอย่างค�ำพูด ดังนี้
☐ “คุณลองคิดดูนะคะว่า
ถ้าคุณเลิกบุหรี่แล้วจะเกิด
ผลดีอะไรบ้างกับตัวคุณเอง
และครอบครัวของคุณ”
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☐ “สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/
ยาเส้น เป็นการน�ำสารพิษ
เข้าไปในร่างกาย มีผลต่อ
โรควั ณ โรคที่ คุ ณ เป็ น อยู ่
และท� ำ ให้ ย าที่ รั ก ษาคุ ณ
ไม่ได้ผล”
☐ “การสู บ บุ ห รี่ ท� ำ ให้
อาการเหนือ่ ยหอบของคุณ
เป็นมากขึ้น เลิกสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้การ
รักษาโรคหอบหืดได้ผลดี
อาการหอบหืดจะลดลงค่ะ
เลิกบุหรี่นะ พยาบาลจะ
แนะน�ำวิธีเลิกบุหรี่ให้ค่ะ”
☐ “ คุ ณ มี ลู ก เ ล็ ก อ ยู ่
ในบ้ า น คุ ณ เคยคิ ด ไหม
ว่ า การสู บ บุ ห รี่ ข องคุ ณ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ลูกคุณ ท�ำให้ลกู จับหืดบ่อย
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเถอะ
นะเพื่อสุขภาพของลูกคุณ
เขาจะได้ไม่ได้รับควันบุหรี่
มื อ สองจากการสู บ บุ ห รี่
ของคุณ”
☐ “คุ ณ รู ้ เรื่ อ งอั น ตราย
ของเด็ กที่ ไ ด้ รั บควั น บุห รี่
จากพ่อที่สูบบุหรี่ไหมคะ”
☐ “เมื่อคุณรู้ถึงอันตราย
ของควันบุหรี่มือสองแล้ว

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[ 99 ]
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ
คุ ณ คิ ด ว่ า เมื่ อ ไรคะที่ คุ ณ
จะเลิ ก บุ ห รี่ เลิ ก เลยนะ
พยาบาลจะช่วยแนะน�ำวิธี
เลิกบุหรี่ให้”
☐ “การเลิ ก บุ ห รี่ เร็ ว มี
ผลดีต่อโรคความดันโลหิต
สูงที่คุณเป็นอยู่ และช่วย
ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อัมพาตและโรคหัวใจวาย
ที่ เ ป็ น ภาวะแทรกซ้ อ น
ของโรคความดั น โลหิ ต
สูง คุณเลิกบุหรี่เถอะนะ
พยาบาลยินดีช่วยเหลือให้
ค�ำแนะน�ำวิธีการเลิกบุหรี่
ให้คุณค่ะ”
☐ “การเลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้า ได้เร็วเท่าไร ยิ่งมี
ผลดีต่อโรคความดันโลหิต
สูงที่คุณเป็นอยู่นะคะ เลิก
เถอะนะ พยาบาลเป็นห่วง
สุขภาพคุณ พยาบาลยินดี
ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำวิธี
การเลิกบุหรีใ่ ห้คณ
ุ ค่ะ หรือ
คุ ณ โทรไปที่ ศู น ย์ บ ริ ก าร
เลิกบุหรี่เบอร์โทร 1600
ก็ได้นะ เขาจะให้คำ� แนะน�ำ
การเลิกบุหรี่ค่ะ”
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☐ “ที่คุณบอกว่าคุณเคย
เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ได้
แล้วกลับมาสูบใหม่อีก มี
อะไรเหรอคะที่ ท� ำ ให้ คุ ณ
กลับมาสูบบุหรี่อีก”

(++) บ�ำบัด
แนะน�ำ (บ/Assist)
อย่างยิ่ง ผู้สบู บุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าที่
ต้องการเลิก
สูบ (ตัดสิน
ใจเลิกสูบ)

การให้คำ� ปรึกษาแบบสัน้ ส�ำหรับผู้
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิก
สูบ คือการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ เตรียม
ตัวก่อนลงมือเลิกนิโคติน เพื่อช่วย
ให้ผสู้ บู ทีเ่ ลือกวิธเี ลิกสูบด้วยวิธหี กั
ดิบ ท�ำการเลิกได้ส�ำเร็จมากขึ้น
เนื่องจากพยาบาลจะช่วยให้ผู้สูบ
ก�ำหนดวันเลิกสูบทีช่ ดั เจน การหา
แรงสนับสนุนจากครอบครัวและ
คนใกล้ชดิ การวางแผนล่วงหน้าใน
การจัดการกับอาการอยากบุหรี่/
นิโคตินและวิธีการเลิกแบบหักดิบ
- การให้คำ� ปรึกษาแบบสัน้ ในผูท้ ี่
ต้องการเลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าจึง
ใช้หลัก STAR2 หรือ 4ล คือ
เลือกวัน (Set quit date) ก�ำหนด
วันเลิกบุหรี่ ให้อยู่ภายใน 2 สัปดาห์
ลั่ น วาจา (Tell family and
others): บอกครอบครั ว และ
คนใกล้ชิดถึงความตั้งใจที่จะเลิก
นิ โ คติ น และบอกวั น ที่ จ ะลงมื อ
เลิกนิโคติน ขอความร่วมมือและ
ขอการสนั บ สนุ น ก� ำ ลั ง ใจจาก

ตัวอย่างค�ำพูด ในการให้
ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น ใน
ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ที่
ต้องการเลิกสูบ
☐ “การเลิกบุหรี่ต้องการ
พลังใจอย่างมาก คุณต้อง
ตั้ ง เป้ า หมายว่ า จะเลิ ก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออะไร
คุณคิดว่าคุณจะเลิกบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออะไรคะ”
☐ “เรามาก�ำหนดวันเลิก
บุหรี่กันก่อนนะคะ คุณคิด
ว่ า จะลงมื อ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ /
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า วั น ไหนดี ค ะ”
(ก�ำหนดวันเลิก ภายใน 2
สัปดาห์)
☐ “มีใครบ้างคะที่คุณคิด
ว่าจะช่วยเหลือคุณในช่วง
ทีค่ ณ
ุ เลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า”
☐ “คุณจะบอกคนที่จะ
ช่วยเหลือคุณให้เลิกบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าว่าให้ช่วยเหลือ
เรื่องอะไรคะ”

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[101]
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย
ครอบครัวและเพื่อน
พร้ อ มลงมื อ (Anticipate
challenges): วางแผนล่วงหน้า
เพื่อรับมือกับอาการถอนนิโคติน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น วางแผนจั ด การ
สถานการณ์หรือสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้กลับ
ไปสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ละอุ ป กรณ์ (Remove all
tobacco-related products):
ทิ้งบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
นิ โ คติ น ทุ ก ชนิ ด และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการกับอาการอยากบุหรี่/
นิโคตินและป้องกันการไปหยิบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ โดยใช้
หลัก 5D ปรับพฤติกรรมเพื่อ
เลิกนิโคติน6 คือ
Delay: ยืดเวลาสูบออกไปให้นาน
3-5 นาที ไม่ไปหยิบบุหรี่มาสูบ
ทันทีที่อยากสูบ
Deep breath: หายใจเข้าออก
ลึก 2-3 ครั้ง
Drink water: ดื่มน�้ำเปล่ามากๆ
Do something else: หากิจกรรม
ที่ ท� ำ แทนการสู บ บุ ห รี่ เช่ น ลุ ก
จากที่ รั บ ประทานอาหาร เดิ น
ออกก�ำลังกาย ล้างหน้า เช็ดหน้า

แนวทางปฏิบัติ
☐ “คุณควรบอกคนใกล้
ชิดให้ทราบว่าคุณตั้งใจจะ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ขอให้
เขาช่วยสนับสนุนให้ก�ำลัง
ใจ อดทนไม่โกรธตอนเวลา
ที่ คุ ณ หงุ ด หงิ ด ตอนที่ คุ ณ
อยากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ไม่
ยัว่ ยุให้คณ
ุ สูบ”
☐ “คุณลองคิดล่วงหน้า
นะว่า คุณจะพูดกับเพื่อน
คุณอย่างไร ถ้าเขามาท้า
คุณสูบบุหรี่หรือยื่นบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าให้คุณ”
☐ “คุณต้องปฏิเสธอย่าง
เข้มแข็งนะเวลาที่เพื่อนมา
ท้าทายยืน่ บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ให้คณ
ุ บอกเขาว่าตนเองไม่
สู บ บุ ห รี่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว ง
เลิ ก บุ ห รี่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือและก�ำลังใจจาก
เพื่ อ น ขอเพื่ อ นอย่ า ยั่ ว ยุ
ให้สบู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าอีก”
☐ “คุ ณ คิ ด ว่ า จะท� ำ
อย่ า งไรถ้ า คุ ณ หยุ ด สู บ
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า แล้ ว มี
อาการอยากบุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้า”
☐ “ในช่วง1-2 สัปดาห์
แรกของการเลิกบุหรี/่ บุหรี่

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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แนวทางปฏิบัติ

ด้วยผ้าเย็น
ไฟฟ้าคุณอาจจะมีอาการ
Destination: คิดถึงเป้าหมายที่ อยากบุหรี่/นิโคติน ท�ำให้
เสีย่ งต่อการกลับไปสูบใหม่
ตนเองจะเลิกนิโคติน
พยาบาลขอแนะน�ำวิธีการ
จั ด การกั บ อาการอยาก
บุหรี/่ นิโคติน ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
ป้องกันการกลับไปสูบบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีที่คน
เลิกใช้แล้วได้ผล คือ การใช้
ผลไม้รสเปรีย้ ว เช่นมะนาว
ทั้งเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็ก
น� ำ มาเคี้ ย วช้ า ๆแล้ ว กลื น
เวลาอยากบุ ห รี่ / นิ โ คติ น
หรือใช้มะขาม มะม่วงดิบ
ก็ ไ ด้ หรื อ สมุ น ไพร เช่ น
กานพลู เวลาหงุดหงิดก็ดมื่
น�้ำเปล่าเยอะๆ เช็ดหน้า
ด้วยผ้าเย็น แปรงฟัน บ้วน
ปาก เปลี่ยนอิริยาบถ เช่น
ลุ ก ไปเดิ น ไปออกก� ำ ลั ง
กาย เวลาเครี ย ดก็ สู ด
หายใจลึก 2-3 ครั้ง คิดถึง
เป้ า หมายที่ คุ ณ ตั้ ง ไว้ ว่ า
อยากเลิ ก สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้าเพื่ออะไร คุณคิดว่า
จะเลือกใช้วธิ อี ะไรทีจ่ ะช่วย
คุณถ้าเกิดอยากสูบบุหรี่/
บุหรีไ่ ฟฟ้าในช่วงทีเ่ ลิกบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้า”
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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แนวทางปฏิบัติ
☐ “ที่คุณบอกว่าจะเลิก
บุหรี่ โดยค่อยๆลดจ�ำนวน
มวนบุ ห รี่ ที่ สู บ นั้ น ขอให้
คุ ณ วางแผนเลิ ก มวนที่
เลิ ก ง่ า ยก่ อ น แล้ ว ลดไป
เรื่อยๆ ทุกวัน จนถึงมวน
สุดท้ายแล้วหักดิบเลย โดย
ท�ำการลดจ�ำนวนไปจนถึง
หักดิบภายใน 30 วันนะ
เพราะทุ ก มวนที่ คุ ณ สู บ
คุณยังคงได้รับสารพิษจาก
บุ ห รี่ ท� ำ ร้ า ยร่ า งกายคุ ณ
และถ้าลดจ�ำนวนมวนที่ใช้
เวลานานเกิน 30 วัน คุณอาจ
กลับไปสูบอย่างเดิมอีก”
☐ “ พยาบาลดีใจด้วยที่
คุณตัดสินใจเลิกบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้ า วั น นี้ เ ลย พยาบาล
ยินดีชว่ ยคุณเลิกบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้าค่ะ หักดิบ ทิ้งบุหรี่
และอุปกรณ์ทใี่ ช้สบู ออกให้
หมดทัง้ ทีบ่ า้ นและทีท่ ำ� งาน
เพื่ อ จะได้ ไ ม่ มี ตั ว กระตุ ้ น
ให้ ไ ปหยิ บ บุ ห รี่ ม าสู บ อี ก
กลับไปบอกภรรยาและลูก
เลยนะว่าคุณตัดสินใจเลิก
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ จะ
ได้มีสุขภาพดี และจะได้
เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกชาย
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แนวทางปฏิบัติ
ด้วย ขอให้ภรรยาเป็นก�ำลัง
ใจด้วย ไปออกก�ำลังกาย
ด้วยกัน และช่วยหาผลไม้
รสเปรี้ยวไว้ให้รับประทาน
ตอนที่ คุ ณ อยากบุ ห รี่ /
นิโคติน ดีมากค่ะทีค่ ณ
ุ บอก
ว่าจะขอลางานพักร้อนสัก
3 วัน จะได้ไม่ไปเจอเพื่อน
ที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอย่าง
นั้ น อี ก 1 สั ป ดาห์ น ะคะ
พยาบาลขอโทรศัพท์ไปหา
คุ ณ เพื่ อ ติ ด ตามและดู ว ่ า
คุณมีปัญหาหรือมีอะไรจะ
ให้ ช ่ ว ยเหลื อ ในช่ ว งเลิ ก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า” (ให้ค�ำ
แนะน� ำ ตามหลั ก STAR
หรือ 4ล)

(++) หมั่นติดตาม
แนะน�ำ (ม/Arrange
อย่างยิ่ง for follow
up)
(ติดตามผล
การบ�ำบัด
ของผู้สูบ
ทุกรายอย่าง
ใกล้ชิด)

การติดตาม มีความสำ�คัญ เพราะ
การติดตามผูส้ บู ทีก่ ำ�ลังเลิกนิโคติน
เป็นการประคับประคอง ให้กำ�ลัง
ใจ ป้องกันการกลับมาสูบใหม่ การ
ให้คำ�แนะนำ� แก้ปัญหาที่เกิดช่วง
ที่ กำ�ลั ง เลิ ก สู บ ทำ�ให้ ผู้ สู บ เลิ ก
นิโคตินได้สำ�เร็จมากขึ้น
ติดตามเมื่อไร
ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเลิกสูบ
หลั ง ผู ้ สู บ ก� ำ หนดวั น เลิ ก นิ โ คติ น
ค ว ร ท� ำ ก า ร ติ ด ต า ม ภ า ย ใ น

ตัวอย่างค�ำพูดทีใ่ ช้ในการ
ติดตาม
☐ “คุ ณ เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้ า ได้ กี่ วั น แล้ ว คะ”
(ประเมินผล)
☐ “คุณเก่งนะทีเ่ ลิกบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้ามาได้ตั้ง 7 วัน
แล้ ว ขอให้ อ ดทนและ
พยายามเลิ ก ต่ อ ไปนะคะ
หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่มี
คนสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า อย่า
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แนวทางปฏิบัติ

1 สัปดาห์ เนื่องจากในระยะนี้ผู้ที่
ลงมือเลิกสูบมีโอกาสกลับมาสูบ
ใหม่ได้มาก อาจเนือ่ งจากมีอาการ
อยากบุหรี/่ นิโคติน จากนัน้ ติดตาม
ทุก 2-4 สัปดาห์จนครบ 3 เดือน
แล้ว จึงนัดติดตามทุก 1-2 เดือน
จนครบ 6 เดือน จากนั้นติดตาม
อย่างห่างๆจนครบ 1 ปีเต็ม

ไปลองสูบแม้แต่มวนเดียว
นะ มันจะเสี่ยงท�ำให้กลับ
มาสู บใหม่ ” (ชื่ น ชมและ
ให้ก�ำลังใจ)
☐ “ตอนนี้ คุ ณ มี อ าการ
อย่ า งไรบ้ า ง” (ประเมิ น
ปัญหา)
☐ “มี ค วามยากล� ำ บาก
อะไรเกิดขึน้ บ้างคะ ระหว่าง
ที่ คุ ณ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้า” (ประเมินปัญหา)
☐ “คุณเผลอไปสูบมวน
หนึ่ง ไม่เป็นไร เพราะอะไร
ท� ำ ใ ห ้ ไ ป เ ผ ล อ สู บ ”
(ประเมิ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้
เผลอไปสูบ)
☐ “คุณบอกว่าเลิกไม่ได้
กลับมาสูบเท่าเดิมอีก หลัง
เลิกไปได้ตั้ง 2 สัปดาห์แล้ว
น่าเสียดายนะ ไม่เป็นไร
เลิกสูบบุหรี่อีกทีนะ เรามา
ช่วยกันคิดวางแผนต่อสูก้ บั
บุหรี่ใหม่ คุณลองทบทวน
ดูนะว่าอะไรท�ำให้คุณกลับ
ไปสู บ บุ ห รี่ อี ก และมา
ก�ำหนดวันเลิกบุหรี่วันใหม่
นะ”

ติดตามอย่างไร
- การติดตามทางโทรศัพท์ โดย
พยาบาลขออนุญาตผู้สูบและ
ญาติว่าจะขอโทรศัพท์ติดตาม
เพื่อให้ก�ำลังใจและให้การช่วย
เหลื อ ขณะที่ ผู ้ สู บ ลงมื อ เลิ ก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือ
- นัดติดตามเรือ่ งการเลิกนิโคติน
ด้วยทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด
ของการรักษาโรคทีผ่ สู้ บู เป็นอยู่
หรือ
- ส่งต่อให้ศูนย์บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์ 1600 ติดตาม
โดยบอกให้ผู้สูบทราบว่าจะขอ
ส่งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเวลา
ที่ ผู ้ สู บ ที่ ต ้ อ งการเลิ ก สู บ จะ
สะดวกรั บ สายโทรศั พ ท์ ที่
ศูนย์ฯ จะโทรฯ มาหา เมื่อได้
เวลาที่ผู้สูบจะสะดวกรับสาย
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แนวทางปฏิบัติ

แล้ ว ให้ ส ่ ง ไปที่ ศู น ย์ ฯ ทาง
อีเมล: 1600@thailandquitline.or.th
- ส่ ง ต่ อ ให้ แ หล่ ง ประโยชน์ ใ น
ชุมชนติดตาม เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.)
ติดตามเรื่องอะไร
- ประเมินผลการเลิกนิโคติน
- ให้ก�ำลังใจ
- ป ร ะ เ มิ น ป ั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการเลิกสูบ ร่วมคิดแก้
ปัญหาและเสริมแรงจูงใจ
- กระตุ ้ น เตื อ นให้ ผู ้ สู บ ใช้ แรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม เช่ น
ครอบครัวและเพือ่ น ช่วยเหลือ
และช่วยแก้ปัญหา
- นั ด วั น และเวลาที่ จ ะติ ด ตาม
ครั้งต่อไป
ส�ำหรับผู้ที่เลิกสูบได้
- ให้ค�ำชื่นชม แสดงความยินดี
และให้ก�ำลังใจให้เลิกได้อย่าง
ต่อเนื่อง แนะน�ำอย่าเผลอไป
สูบแม้แต่มวนเดียว เพราะจะ
ท�ำให้มีโอกาสกลับไปสูบใหม่

☐ “พยาบาลขอส่ ง ต่ อ
คุณไปให้ศูนย์บริการเลิก
บุ ห รี่ ทางโทรศัพท์ 1600
ติดตามและช่วยเหลือคุณ
เพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
นะคะ พยาบาลจะขอส่ง
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ
คุณไป ให้เขา คุณช่วยบอก
เวลาที่ คุ ณ สะดวกจะรั บ
สายที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่
1600 ที่เขาโทรฯ กลับมา
หาคุณด้วยค่ะ”
☐ “พยาบาลขอส่งต่อคุณ
ไปพบผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะ
ทางด้ า นการบ� ำ บั ด ผู ้ สู บ
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ที่ ค ลิ นิ ก
เลิกบุหรี่นะคะ เพราะคุณ
ใช้วธิ หี กั ดิบร่วมกับได้รบั ค�ำ
แนะน�ำเพือ่ เลิกบุหรีแ่ ล้วไม่
ได้ผล เขาจะให้ค�ำปรึกษา
เพื่ อ เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
กับคุณ หรือใช้วิธีอื่นร่วม
ด้วย เพื่อจะช่วยให้คุณเลิก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะ”
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย
- ถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ หลังเลิกสูบ เปรียบเทียบกับ
ก่อนเลิกสูบ
- แนะน�ำเพือ่ ป้องกันการกลับไป
สูบใหม่
ส�ำหรับผู้กลับไปสูบใหม่ คือผู้ที่
กลับไปสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าจ�ำนวน
เท่าเดิม น้อยลง หรือมากขึ้น
- สร้ า งแรงจู ง ใจในการเลิ ก สู บ
ต่อไป (5R)
- ให้ ผู ้ สู บ ทบทวนสถานการณ์
สาเหตุที่ท�ำให้มาสูบใหม่และ
เรียนรู้เป็นประสบการณ์
- มุ ่ ง มั่ น ลงมื อ เลิ ก สู บ อี ก ครั้ ง
ก�ำหนดวันเลิกใหม่ และหาวิธี
แก้ปญ
ั หา เพือ่ ป้องกันการกลับ
มาสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอีก
- ส่งต่อไปคลินิกเลิกบุหรี่ หรือ
พบผู ้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้ ก าร
บ� ำ บั ด ด้ ว ยการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
แบบเข้ม หรือการบ�ำบัดอย่าง
อืน่ ต่อไป เช่น การรักษาด้วยยา

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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บทที่ 6

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับทันตแพทย์

ปาริชาต คัจฉวารี
วิกุล วิสาลเสสถ์
จันทนา อึ้งชูศักดิ์

บทบาทของวิชาชีพทันตแพทย์ต่อการควบคุม ป้องกัน และบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ทันตแพทย์ และทันตบุคลากรทั้งในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการป้องกัน ควบคุมและ
บ�ำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ ตามจรรยาปฏิบัติของ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 25471 โดย
ยึดหลักส�ำคัญ 3 ประการ ของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ คือ ช่วยให้คนเลิกนิโคติน ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเริ่มสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ป้องกันคนไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยการสร้างค่านิยม
นโยบายและมาตรการทางสังคมเพื่อสนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่/นิโคติน
วิชาชีพทันตแพทย์มีบทบาทส�ำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ/ เลิกนิโคติน โดย
1. ทันตแพทย์สามารถช่วยให้ผสู้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าเลิกสูบได้ดเี ท่ากับบุคลากรทางการแพทย์
อื่น ๆ
2. บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆทุกชนิดมีผลเสียต่อช่องปากและ
หลอดอาหารส่วนต้น ทันตแพทย์สามารถชี้แนะให้ผู้สูบเห็นได้ชัดเจน และเมื่อ
ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า สภาพในช่องปากจะดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
สภาพเหงือกไม่ซดี อาการอักเสบของอวัยวะปริทนั ต์ลดลง กลิน่ ปาก คราบเหลือง
ของบุหรีท่ ฟี่ นั หายไป เป็นต้น ส่งผลให้ผสู้ บู มีความตระหนักและเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะ
ไม่กลับไปสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอีก
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3. การรักษาทางทันตกรรม มีช่วงเวลาให้การรักษานาน และต้องนัดหมายติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ทันตแพทย์มีโอกาสให้ค�ำแนะน�ำแบบกระชับ เสริมพลัง และสร้าง
แรงจูงใจในการเลิกสูบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเมื่อเกิดผลข้างเคียง
จากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าแก่ผู้สูบได้
4. ทันตแพทย์มีโอกาสพบผู้สูบทุกเพศ/วัย และผู้สูบที่เป็นโรคเรื้อรัง ขณะที่ยังไม่มี
อาการเจ็บป่วยรุนแรงด้วยโรคทางกายอื่นๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
มากกว่าหลายๆวิชาชีพสุขภาพ ท�ำให้มีโอกาสชักชวนให้เลิกนิโคตินก่อนร่างกาย
จะทรุดโทรมหรือเกิดโรค ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแล้ว
ยังนับว่าเป็นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของประชาชนอีกด้วย
ในประเทศไทยมีโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบใน พ.ศ.2563 มีแนวทาง
การด�ำเนินงานดังนี้
1. จัดตั้งคลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นๆ ร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ร่วมมือกันช่วยให้คนเลิกบุหรี่ บุหรี่
ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
2. การพัฒนางานเฝ้าระวังและส่งเสริม ป้องกันผลกระทบต่อโรคในช่องปาก
จากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าแก่หน่วยงานทันตสาธารณสุขภาครัฐ และภาค
ประชาสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. การสือ่ สารสาธารณะและสร้างเครือข่ายทันตบุคลากรในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ/นิโคติน
4. สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ 100%
5. พัฒนาแกนน�ำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และนักศึกษาทันตภิบาล
เพื่อการควบคุมยาสูบ
6. พัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์
ในการควบคุมยาสูบ หน้าทีข่ องทันตแพทย์ทกุ คน คือช่วยป้องกันความเสีย่ งต่อ
โรคในช่องปากจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า คือ
 การเป็นมะเร็งในช่องปากเป็น 2-4 เท่า
 การเกิด leukoplakia เป็น 6 เท่า
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 การเกิด smoker’s palate จากสารเคมีในบุหรี่และความร้อน
 การเกิดโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ที่รุนแรงเป็น 2.6-6 เท่า โดย
ระดับของความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับปริมาณบุหรี่ที่สูบและการตอบสนอง
ต่อการรักษาโรคปริทันต์ไม่ดีเท่าที่ควร
 การสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร
 การเกิดอวัยวะปริทันต์รอบรากเทียมอักเสบ (implantitis)
 การเกิดหินน�้ำลายและคราบยาสูบ
 การสึกของฟัน (abrasion)
 ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น (halitosis)
ตารางที่ 6.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับทันตแพทย์
แนวทางการบ�ำบัด

ประโยชน์

1. การให้ ค� ำ แนะน� ำ แบบ - คั ด กรองและบ� ำ บั ด หรื อ ส่ ง ต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก
กระชับ (Brief clinical ทันตกรรมทุกคน
intervention: B.I.)
- คัดกรองและบ�ำบัดหรือส่งต่อ ผู้มีความเสี่ยงจะสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่นอกคลินิกทันตกรรม เช่น คลินิกผู้สูงอายุ
สถานประกอบการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน
- คัดกรองและส่งต่อเพือ่ รักษาเร่งด่วนผูม้ รี อยโรคเสีย่ งมะเร็ง
ช่องปาก
2. แนวทางส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ที่ - ค้นหาแรงจูงใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ต้องการเลิก
ต้องการเลิก แต่ลังเล
3. แนวทางส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ที่ - ผู้ต้องการเลิกเข้าสู่ระบบการบ�ำบัดผู้ติดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ต้องการลงมือเลิกจริง
โดยทันตแพทย์อย่างต่อเนื่อง
- ผู้เลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ไม่กลับไปสูบซ�้ำ
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1. แนวทางส�ำหรับให้คำ� แนะน�ำแบบกระชับ (Brief clinical intervention: B.I.)
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

5A
ASK

ถาม

• ถ้าข้อ 1 ตอบว่า ไม่สูบ
ควรให้คำ� ชมเชย เช่น
“ดีมากเลยครับ/ค่ะ ที่ไม่สูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า”
“หมอบอกได้เลยว่า คุณ
เป็นคนโชคดีมากที่ไม่สูบ
บุหรี่”
• ถ้าข้อ 1 ตอบว่า สูบ
ให้เข้าสู่ขั้นตอนการแนะน�ำ
Advise

Ask
.............ถาม
Advise
.............แนะน�ำ
Assess
.............ประเมิน
Assist
.............ช่วยเหลือ
Arrange follow up .............ติดตาม

ถนน
ปชต

ในขั้นตอนซักประวัติ และคัดกรองความเสี่ยงการสูบบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า ควร
ถามผู้มีอายุ 13 ปีขึ้นไปทุกคนด้วยค�ำถาม 6 ข้อนี้ โดยอาจท�ำเป็นตรายาง
และบันทึกในบัตรผู้ป่วย
1. “สูบบุหรี/่ สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า/ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอืน่ ๆ หรือเปล่า
ครับ/คะ?”
2. “สูบบุหรี่/สูบบุหรี่ไฟฟ้า/ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอื่นๆ มากี่ปี
แล้ว?”
3. “สูบบุหรี่ วันละกีม่ วน?” หรือ “สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
นิโคตินอื่น ๆ วันละกี่รอบ/กี่ที?”
4. “สูบบุหรี่/สูบบุหรี่ไฟฟ้า/ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอื่นๆ มวนแรก
หลังตื่นนอนกี่นาที?”
5. “ต้องการเลิกสูบบุหรี่/สูบบุหรี่ไฟฟ้า/ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
อื่นๆ ไหม?”
6. “เคยตรวจมะเร็งช่องปากไหม?”

เคล็ดลับ ถามประวัติการสูบบุหรี่ทุกครั้ง ด้วยความสุภาพนุ่มนวล สบตา จริงใจ คิดบวก เลี่ยงต�ำหนิ

ADVISE

แนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำทีด่ ี ต้อง

ตรงกับปัญหาของผูป้ ว่ ย (Personalized)
ชัดเจน (Clear) และหนักแน่น (Strong)

“คุณควรเลิกสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าเพราะบุหรีท่ ำ� ให้เกิดโรคปริทนั ต์อกั เสบ ท�ำให้คณ
ุ มีฟนั โยก
แบบนี”้
“หมอแนะน�ำว่า คุณควรเลิกสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า หากคุณเลิกได้จะช่วยให้ความดันโลหิตของคุณลด
ลงแล้วคุณจะได้สามารถฉีดยาชา ถอนฟันได้”
“หมอแนะน�ำว่าคุณควรเลิกสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า เพราะถ้าฝังรากเทียมให้ไป มันจะโยกหลุดได้”

ASSESS

ประเมิน

(ถ้าติดมากกว่า 20 ปี จะติดมากและเลิกยาก) “หมอแนะน�ำว่า ควรตรวจร่างกายเพิม่ เติม
เช่นขูดเนือ้ เยือ่ ในช่องปากตรวจเพือ่ คัดกรองหาความเสีย่ งโรคมะเร็งในช่องปาก และคงถึง
เวลาทีค่ วรเลิกสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าเพือ่ ตัวคุณเองได้แล้วนะครับ”
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การประเมินผู้ป่วย 2 แบบ คือประเมินความรุนแรงในการติดนิโคติน
และประเมินความพร้อมในการเลิก

..........................................................

1. ประเมินความรุนแรงในการติดนิโคติน จากค�ำตอบ 2 ข้อในขั้นตอน ASK คือ
1. “สูบบุหรี่ วันละกีม่ วน?” หรือ “สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
อื่น ๆ วันละกี่รอบ/กี่ที?”
2. “สูบบุหรี/่ สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า/ ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอืน่ ๆ มวน/ ทีแรกหลัง
ตื่นนอนกี่นาที?”
เกณฑ์ประเมิน
• ส�ำหรับผู้สูบบุหรี่ หากต้องสูบ วันละ 20 มวนขึ้นไป หรือ ต้องสูบมวนแรกของ
แต่ละวันภายใน ½ ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน ก็ถือได้ว่า ผู้สูบรายนั้นมี heavy
nicotine dependence
• ส�ำหรับผูใ้ ช้บหุ รีไ่ ฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินอืน่ ๆ หากต้องสูบภายใน
ครึ่ ง ชั่ ว โมงแรก หลั ง ตื่ น นอน ให้ ถื อ ว่ า ผู ้ สู บ รายนั้ น มี heavy nicotine
dependence
2. ประเมินความพร้อมในการเลิก
จากค�ำตอบข้อ “ต้องการเลิกสูบบุหรี/่ สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า/ ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
อืน่ ๆ ไหม?”
“ผมชอบสูบบุหรี่”
“ผมมีความสุขเมื่อสูบบุหรี่/ ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือนิโคติน”
“ผมยังไม่อยากเลิก”
“คิด ๆ อยู่เหมือนกัน”
“ผมเคยเลิกแล้วแต่ไม่ส�ำเร็จ”
“ผมกลัวว่าเลิกแล้วจะอ้วนขึ้น”

ไม่ต้องการเลิก

ต้องการเลิก แต่ลังเล
ต้องการเลิก

“ผมอยากเลิกเดี๋ยวนี้”
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ASSIST

ช่วยเหลือ

เกณฑ์ประเมิน
บทบาทส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า โดยทันตแพทย์ คือ
การแนะน�ำเลิกนิโคตินแบบกระชับ (Brief Clinical Intervention : B.I.) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการบ�ำบัดแบบกระชับ เพื่อช่วยให้ผู้ติดนิโคตินระดับน้อย หรือปานกลาง เกิดจาก
พฤติกรรมและความเคยชิน แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยติดนิโคตินระดับรุนแรง หรือเกิดจากการใช้นโิ คติน
ร่วมกับโรคทางร่างกายรุนแรง แนะน�ำให้ส่งต่อแพทย์ประเมินเพื่อบ�ำบัดต่อไป การให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยทันตกรรมที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ามีวิธีการให้ค�ำปรึกษาและขั้นตอน
ตามความพร้อมในการเลิกของผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้
กลุ่มที่ไม่ต้องการเลิก
 ไม่เร่งรัด และไม่กล่าวโทษ
 ชี้ถงึ ผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ด้านสุขภาพช่องปาก หรือ/และ ร่างกาย
เป็นหลักแบบตรงประเด็น
 พูดทิ้งประเด็น แนะน�ำว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเลิกสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
 ส่งมอบเอกสารข้อมูล หรือ สื่อต่างๆ แก่ผู้สูบ เช่น แผ่นพับที่ตรงกับผลกระทบ
กับผู้สูบหรือคนในครอบครัวโดยตรง คลิปวิดีโอ หรือ แอปพลิเคชั่นน�ำเสนอ
ผลกระทบของการติดนิโคตินต่อสุขภาพช่องปาก เป็นต้น
กลุ่มที่ต้องการเลิก แต่ลังเล
ใช้หลัก 5R ดังนี้
1. Relevance ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญการหยุดสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ตรงประเด็น
กับผู้สูบ
ตัวอย่างเช่น
“ตอนนี้ภรรยาคุณก�ำลังตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ของคุณจะมีผลต่อลูกที่จะเกิดมา มี
ความผิดปกติ คลอดก่อนก�ำหนด หรือน�ำ้ หนักน้อย และเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ หมอว่า
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คุณควรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลูกที่คุณรักครับ”
“การสูบบุหรี่ท�ำให้ฟันซี่นี้โยกจนต้องถอนออก หมอว่า คุณควรเลิกบุหรี่ไฟฟ้าครับ
ไม่เช่นนั้นโรคจะลุกลามไปมากกว่านี้”
“คุณมีลูกชายที่น่ารัก คุณควรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เขาไม่ไปสูบบุหรี่
เมื่อเขาโตขึ้นนะคะ”
2. Risks บอกให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคในช่องปากของผู้สูบและคน
ในครอบครัวผู้สูบ(โรคปริทันต์ คราบฟันด�ำเหนียว แผลในช่องปาก เหงือกมีรอย
จากการโดนความร้อน ริมฝีปากแห้ง โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งกล่องเสียง
โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด)
3. Rewards บอกให้ทราบถึงรางวัล/ ผลดีที่จะได้รับจากการเลิก หรือแสดงสภาพ
ช่องปากที่ดีขึ้น หลังลดหรือเลิกนิโคตินเมื่อทันตแพทย์นัดให้มารับบริการครั้ง
ต่อไป ตัวอย่างเช่น
a. สภาพโรคปริทันต์อักเสบ ที่มีอาการดีขึ้น
b. ความดันเลือดและชีพจรจะเต้นในระดับปกติ ภายใน 20 นาที
c. การรับรสและกลิ่นจะดีขึ้น ภายใน 48 ชั่วโมง
d. จะรู้สึกว่าสามารถสูดลมหายใจได้เต็มปอดมากขึ้น ภายใน 3 เดือน
e. จ�ำนวนเงินที่เก็บได้จากการไม่ต้องซื้ออุปกรณ์สูบบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือนิโคตินอื่น ๆ
f. ความรู้สึกภูมิใจของผู้ที่ท�ำให้คนที่รักรอบข้างเสี่ยงต่อโรคจากควันบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้ามือสอง มือสาม น้อยลง
g. ทานอาหารได้มากขึ้น ร่วมกับการออกก�ำลังกาย หน้าตาจะไม่หมองคล�้ำ
4. Roadblocks บอกให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างขั้นตอนการเลิก
อาการถอนนิโคติน อาการทางกายและจิตใจ สาเหตุของอาการเหล่านั้น พร้อม
ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวเพื่อจะผ่านอุปสรรคนั้น ถ้าอาการเหล่านั้นมากขึ้นควร
ต้องส่งต่อเพื่อวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม ให้ส่งต่อแพทย์หรือสหวิชาชีพที่ช�ำนาญการ
ร่วมกันให้ค�ำปรึกษา
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7 อาการถอนนิโคติน อาการเหล่านี้จะเป็นชั่วคราวโดยส่วนใหญ่จะรุนแรงในระยะ 72 ชั่วโมงหลัง
หยุดสูบบุหรี่ วิธีบรรเทาอาการดังนี้
อาการอยากบุหรี่/นิโคติน
อมน�้ำ บ้วนปาก แปรงฟัน ผลไม้รสเปรี้ยว ไปท�ำอย่างอื่น
แทน
อาการหงุดหงิดกระวนกระวาย ดื่มน�้ำ อาบน�้ำ เช็ดตัว ท�ำตัวเองไม่ให้ว่าง
อาการนอนไม่หลับ
ท�ำสมาธิ ออกก�ำลังกาย คิดถึงสิ่งดีถ้าเราเลิกสูบได้
อาการหิวมาก
ดื่มน�้ำก่อนมื้ออาหารครึ่งชั่วโมง รับประทานเป็นเวลา
เคี้ยวช้าๆ รับประทานผักให้มาก
อาการไม่มีสมาธิ
หายใจลึกช้าๆ 2-3 ครั้งต่อรอบ, ออกก�ำลังกาย
อาการอ่อนเพลีย/ง่วง
ล้างหน้า อาบน�้ำ ผ้าเย็น ออกก�ำลังกาย นอนพัก
อาการท้องผูก
เข้าห้องน�้ำเป็นเวลา ทานผักผลไม้ มะละกอ กล้วยสุกเพิ่ม
ดื่มน�้ำ

5. Repetition บอกย�้ำซ�้ำๆ ทุกครั้งที่พบผู้สูบหรือพบรอยโรคในช่องปากแล้วยัง
สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินให้เลิกสูบ เพือ่ เป็นการสร้าง
พลังให้ผู้สูบตัดใจเลิกได้ในวันหนึ่ง
กลุ่มที่ต้องการเลิกจริง
ทันตแพทย์สามารถจัดระบบการเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าแก่ผู้มารับบริการทันตกรรม
โดยอาจใช้แนวทาง ส-บ-ม (สอบถาม-บ�ำบัด-หมั่นติดตาม) และใช้หลัก S T A R ในการ
ให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น
 Set a quit date
- ก�ำหนดวันเลิกสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในวันแรกที่มาท�ำฟัน
- ตรวจสภาพช่องปากและชี/้ ถ่ายรูปให้เห็นความเปลีย่ นแปลงในช่องปากให้ผสู้ บู เห็น
- คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากตามแนวทางคัดกรองรอยโรคทีม่ แี นวโน้มเป็น
มะเร็งและมะเร็งช่องปาก และ/หรือคู่มือตรวจรอยโรคในช่องปาก (ภาคผนวก)
- บันทึกสภาพผิดปกติในช่องปากในบัตรผูป้ ว่ ย พร้อมวันเลิกสูบบุหรีห่ รือผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เซ็นต์ชื่อผู้สูบ
- อาจจะขูดหินปูนและนัดหมายดูสภาพเหงือกระยะเวลา 2 สัปดาห์
- บอกกับผู้สูบและญาติว่า วันที่คุณเลิกสูบ เป็นวันส�ำคัญในชีวิต
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- จัดท�ำบัตรใบเล็ก ๆ (Quit card) บันทึกวันเลิกสูบและรูปคนที่รักที่ต้องการเลิก
สูบให้ พร้อมให้ผู้สูบเขียนค�ำสัญญาว่าจะเลิกสูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า บน Quit card
- ให้ก�ำลังใจกับผู้สูบในการต่อสู้กับ 7 อาการถอนนิโคตินที่อาจเกิดขึ้น
- แนะน�ำเทคนิคการป้องกันการกลับไปสูบซ�้ำ คือหลักการ 5D
[หลักการ 5D: Delay, Deep breath, Drink water, Do something else,
Destination]
 Tell family and others
- ให้ผู้สูบบอกคนใกล้ชิด/เพื่อนและขอให้เป็นก�ำลังใจในการเลิก
- แนะน�ำผู้สูบบอกคนในครอบครัวให้เป็นก�ำลังใจเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
 Anticipate challenges
- บอกผูส้ บู ให้ทราบถึงอาการถอนนิโคตินทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ เลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า และ
วิธบี รรเทาอาการ แนะน�ำผูส้ บู บอกเล่าอาการถอนนิโคติน อุปสรรคการเลิกบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับเขาให้ญาติทราบเพื่อให้เป็นก�ำลังใจและร่วมมือกัน
รับมือและแก้ไขอุปสรรคร่วมกัน
 Remove all nicotine-related products
- ให้ผู้สูบทิ้งอุปกรณ์สูบบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินในวันเลิกสูบทันที
- หลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่สภาพแวดล้อม ที่ชักน�ำให้กลับไปสูบซ�้ำ
ARRANGE

ติดตาม

ทั น ตแพทย์ ส ามารถนั ด หมายต่ อ เนื่ อ งรั ก ษาทางทั น ตกรรม และติ ด ตามผล
การเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าได้ มีจุดเด่นคือ ทันตแพทย์นัดหมายได้ต่อเนื่อง และยัง
สามารถชี้ให้ผู้เลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงภายหลังเลิกสูบได้เป็น
รูปธรรม เพราะเนื้อเยื่อในช่องปาก และเหงือกสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผู้สูบ
เห็นการเปลีย่ นแปลง เช่น สีเหงือกและฟัน รอยแผล การบวมแดง ทีล่ ดลงได้อย่างชัดเจน
และมีแรงจูงใจ เสริมพลังใจให้อยากเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าได้ต่อไป
ติดตามครั้งแรก 1-2 สัปดาห์ (วันที่ 3-7-14 )
ครั้งต่อไปเมื่อ 1 เดือน และ 2-6-12 เดือน
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ทางเลือกในการติดตาม





นัดหมายผู้สูบมาตรวจช่องปากตามระยะ และตรวจประจ�ำปี
โทรฯ ติดตามว่าผู้สูบยังกลับไปสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ มีอุปสรรคใด
ผู้สูบสามารถใช้ Quitline (สายให้ค�ำปรึกษาเลิกบุหรี่ โทร. 1600)
ถ้ายังไม่สามารถเลิกได้ และต้องการปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขที่ช�ำนาญการ
เฉพาะปัญหาสุขภาพกายหรือจิตใจ สามารถส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ หรือ ร้านยา
คุณภาพ/ เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ได้

ตัวอย่างแบบบันทึกการบ�ำบัดผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในบัตรผู้ป่วยทันตกรรม
ข้อมูลการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
▢ ไม่สูบ
▢ สูบ
เคย เลิกแล้วนาน......ด/ป
สูบมานาน .....ปี สูบ....มวน/วัน
สูบมวนแรกหลังตื่นนอน..........ชม.

วันที่................
ความต้องการเลิกสูบ
▢ ต้องการเลิกสูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า
ก�ำหนดวันเลิกวันแรก....................................
▢ ยังไม่ต้องการเลิกบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า

ผลตรวจสภาวะช่องปากผิดปกติ ▢ ไม่พบรอยโรคในช่องปาก
▢ พบรอยโรคในช่องปาก (ระบุ...................................................)
▢ ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ .......................

สูบ .... มวน/ วัน แรงจูงใจ/ อุปสรรค.............................

▢ ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ .......................

สูบ .... มวน/ วัน แรงจูงใจ/ อุปสรรค.............................

▢ ติดตามครั้งที่ 3 วันที่ .......................

สูบ .... มวน/ วัน แรงจูงใจ/ อุปสรรค.............................
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แนวทางการตรวจคัดกรองรอยโรคทีม่ แี นวโน้มเป็นมะเร็งช่องปาก
.................................................
การสูบบุหรี่ เคี้ยวยาสูบ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปากอันดับต้นๆ มะเร็ง
ช่องปากที่พบส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95 เป็นมะเร็งของเยื่อเมือกช่องปากชนิด
สความัสเซลล์คาร์ซิโนมา (Squamous cell carcinoma) ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถตรวจ
พบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และหากตรวจพบโรคระยะแรกและได้รับการรักษาโดยเร็ว
จะท�ำให้อัตราการมีชีวิตรอดระยะ 5 ปีสูงขึ้น บริเวณที่พบคือ ลิ้น ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม
เหงือก เพดานปาก และพื้นช่องปาก ลักษณะทางคลินิกของรอยโรคอาจพบเป็น
รอยฝ้าขาว (White patch)
รอยฝ้าแดง (Red patch)
ฝ้าขาวปนแดง
แผล (Ulceration)
ก้อน (Mass)
รอยโรคอีกกลุม่ หนึง่ คือ รอยโรคเสีย่ งมะเร็งช่องปาก หรือ Potential Malignant
Disorder (PMD) โดยทั่วไปมีลักษณะเป็น รอยฝ้าขาว รอยฝ้าแดง เช่นเดียวกัน
ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปอาจตรวจพบได้ในการตรวจช่องปากตามปกติ และให้การรักษา
เบื้องต้นได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปาก ดังนั้นสิ่งส�ำคัญ คือ การตรวจพบ
รอยโรคในระยะเริ่มแรก
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บทที่ 7

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับเภสัชกร

สุณี เลิศสินอุดม

บทน�ำ
บุหรี่เป็นปัญหาที่ส�ำคัญต่อสุขสภาพของคนทั่วโลก โดยพบว่าคนทั่วโลกจะ
เสียชีวิตมากกว่า 8 ล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่า 7 ล้านคนเป็นคนที่สูบบุหรี่โดยตรง(Direct
smoker) และอีกประมาณ 1.2 ล้านคนไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับสัมผัสควันบุหรี่เป็นเวลา
นาน(Second-hand smoker)1 ซึ่งในสหรัฐอเมริกาพบว่า การสูบบุหรี่หรือได้รับควัน
บุหรี่ เป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ โดยพบว่าการสูบบุหรีจ่ ะเพิม่ ความเสีย่ ง 2 ถึง 4 เท่าของการเกิดโรค
ซึ่งจะน�ำไปสู่การเสียชีวิตและในส่วนโรคทางเดินหายใจ โดยพบว่าบุหรี่เป็นสาเหตุที่
ส�ำคัญของโรคปอด ซึ่งได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะจะท�ำให้
เกิดโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 25 เท่า และพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังถึง 13 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนไม่สูบบุหรี2่ และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุส�ำคัญของ
โรคมะเร็งอืน่ ๆทัว่ ร่างกาย ซึง่ แต่ละประเทศจะต้องรับภาระในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยจ�ำนวน
มาก จากการที่ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย จากการศึกษาผลของบุหรี่ต่อภาระทาง
เศรษฐกิจ (Economic burden ) ส�ำหรับโรคทีเ่ ป็นผลมาจากการสูบบุหรีใ่ นประเทศไทย
ปี 2009 พบว่าประเทศไทยต้องใช้เงินประมาณ 74.88 ล้านบาทในการดูแลผู้ป่วยที่เป็น
โรคต่างๆ จากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่ามหาศาลที่สูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 3 นอกจากนี้ยังมีการศึกษารายงานว่าผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรค
หัวใจและหลอดเลือดถึง 2.07 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี4่
ใน พ.ศ.2560 แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง แต่มีรายงานว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามี
อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงสุดถึงร้อยละ 22 รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้นร้อยละ 21.5
และผูท้ ไี่ ม่เคยเรียนร้อยละ 18.15 ซึง่ เมือ่ ผูใ้ ช้บหุ รีเ่ ริม่ ติดบุหรีต่ อนอายุนอ้ ยแล้วการเลิกบุหรี่
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จะท�ำได้ยากขึน้ เนือ่ งด้วยสารนิโคตินซึง่ เป็นสารเสพติดทีม่ ฤี ทธิท์ ำ� ให้รสู้ กึ พึงพอใจ มีความสุข
ซึ่งจะไปกระตุ้นให้อยากสูบบุหรี่และส่งผลต่อพฤติกรรมที่ท�ำให้ต้องสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
ส่วนประกอบในบุหรี่
บุหรี่ 1 มวน หลังเกิดการเผาไหม้จะประกอบไปด้วยสารเคมีตา่ งๆมากกว่า 4,000
ชนิด ซึ่งเป็นสารที่รู้ว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด6
ตัวอย่างสารพิษที่พบในควันบุหรี่
1. ทาร์ (Tar) ซึง่ เป็นสารทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ และมีสารอันตรายหลาย
ชนิดผสมรวมกัน เช่น เบนโซพัยรีน (Benzopyrine) โดยทาร์จะรวมตัวกับฝุน่ ต่างๆ
ที่หายใจเข้าไปและขังอยู่ในถุงลมปอด ท�ำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ
ไอเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
2. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งก๊าซนี้จะขัดขวางการล�ำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงด้วยการ
แย่งจับฮีโมโกลบินท�ำให้ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้รับออกซิเจนต�่ำกว่าปกติ ท�ำให้
หัวใจต้องท�ำงานมากกว่าปกติเพื่อให้เลือดน�ำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่างกายให้เพียงพอ
3. ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide)ซึง่ ผลของการได้รบั ก๊าซชนิดนีจ้ ะท�ำให้
ผู้สูบบุหรี่เกิดอาการไอ มีเสมหะ จากการที่ก๊าซไปท�ำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนต้น
ที่ท�ำหน้าที่คอยดักสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีสารอีกหลายชนิดทีส่ ามารถพบได้ในควันบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า แต่สารที่
อันตรายทีส่ ดุ คือ นิโคติน (Nicotine) ซึง่ เป็นสารทีม่ กี ลไกออกฤทธิช์ ว่ ยให้ผสู้ บู บุหรี่
มีความสุขและท�ำให้เกิดการเสพติดได้
นิโคติน (Nicotine)6
ในบุหรี่ 1 มวนจะมีสารนิโคตินประมาณ 10 มิลลิกรัม และสามารถดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ประมาณ 1-2 มิลลิกรัม ถึงแม้จะดูเป็นปริมาณที่ต�่ำ แต่ก็ส่งผลอันตรายต่อ
ร่างกายได้ จากการออกฤทธิ์โดยตรงที่สมองส่วน Ventral Tegmental Area (VTA) โดย
นิโคตินจะเข้าสู่สมองภายใน 10-15 วินาทีหลังการสูบ และมีค่าครึ่งชีวิต (half-life) อยู่
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ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง นิโคตินจะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทต่างๆ
เช่น dopamine norepinephrine และ epinephrine ผ่าน nicotinic subtype ของ
acetylcholine receptors หรือ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความสุข รูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า มีสมาธิมากขึน้ อารมณ์ดี ความตึงเครียดลดลง
ในคนทีส่ บู บุหรีจ่ ะได้รบั สารนิโคตินอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผลจากการออกฤทธิข์ องสาร
นิโคตินท�ำให้คนที่สูบบุหรี่เกิดอารมณ์แห่งความสุข โดยในคนที่ติดการสูบบุหรี่จะสูบใน
ปริมาณที่มากพอที่จะท�ำให้ร่างกายได้รับปริมาณสารนิโคตินพอเพียงในแต่ละวันเพื่อให้
ร่างกายตืน่ ตัว และเมือ่ หยุดสูบบุหรีป่ ริมาณสารสือ่ ประสาทเหล่านีจ้ ะลดลงท�ำให้อารมณ์
แห่งความสุข ความตื่นตัวหายไปและเกิดอาการถอนนิโคติน (Nicotine Withdrawal)
เช่น กระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิ เป็นต้น โดยจากรูปที่ 7.1 จะเห็นว่าอาการ
ถอนนิโคตินจะเกิดขึ้นสูงสุดที่ 1-2 สัปดาห์แรกของการหยุดสูบบุหรี่ ในระยะเวลานี้คนที่
ติดนิโคตินจะมีความทรมานมาก ซึ่งน�ำไปสู่การกลับไปสูบบุหรี่อีก โดยมี peak relapse
อยู่ที่ 4 สัปดาห์แรก นอกจากนี้ ใน 10 สัปดาห์แรก ผู้สูบจะมีความอยากรับประทาน
อาหารและมีน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 7.1: ตัวอย่างผลจากการใช้นิโคตินต่อสารสื่อประสาท6
สารสื่อประสาท
Dopamine

ผลจากนิโคติน
รู้สึกพึงพอใจ (pleasure) สุขใจ ความอยากอาหารลดลง

Norepinephrine ท�ำให้ตื่นตัว มีแรงจูงใจ ความอยากอาหารลดลง
Serotonin

รักษาระดับอารมณ์ (mood modulation) ความอยากอาหารลดลง

Acetylcholine

ท�ำให้ตื่นตัว ท�ำให้สมาธิดีขึ้น (cognitive enhancement)
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อาการถอนนิโคติน

Severity of withdrawal symptoms

Peak relapse
Increase in appetite and weight gain
Craving
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สัปดาห

รูปที่ 7.1: ระยะเวลาของการเกิดอาการถอนนิโคติน6

ในการวัดระดับการติดนิโคตินในคนสูบบุหรี่นั้น จะใช้แบบทดสอบ Fagerstrom เพื่อ
วัดระดับการติดนิโคติน (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence) ซึ่งเป็น
การประเมินโดยมีค�ำถามเกี่ยวกับบุหรี่มวนแรก ซึ่งตอนตื่นนอนปริมาณสารนิโคติน
ในกระแสเลือดจะน้อยที่สุดและความอยากบุหรี่/นิโคตินในตอนเช้าก็จะมีมากที่สุด
เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้ามีคะแนนรวมได้ 4 คะแนนขึ้นไปหมายความว่ามีการติดนิโคตินและ
ถ้าคะแนนมากขึ้น ก็หมายความว่า ติดนิโคตินมากขึ้นเช่นกัน รายละเอียดข้อค�ำถาม
ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2: แบบประเมิน Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND)
ค�ำถาม
คะแนน
1. หลังตื่นนอนตอนเช้า คุณสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ามวนแรก/ทีแรกเมื่อไร
 ภายใน 5 นาที
3
 6-30 นาที
2
 31-60 นาที
1
 หลัง 60 นาที
0
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ค�ำถาม
2. คุณรู้สึกอึดอัด กระวนกระวายหรือล�ำบากใจหรือไม่
ที่ต้องอยู่ในเขตปลอดบุหรี่ เช่น โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด
 ใช่
 ไม่ใช่

คะแนน
1
0

3. บุหรี่มวนไหนที่ท่านคิดว่าเลิกยากที่สุด
 มวนแรกในตอนเช้า
 มวนอื่นๆระหว่างวัน

1
0

4. โดยปกติคุณสูบบุหรี่วันละกี่มวน
 10 มวนหรือน้อยกว่า
 11-20 มวน
 21-30 มวน
 31 มวนหรือมากกว่า

0
1
2
3

5. คุณสูบบุหรี่จัดในชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน โดยสูบมากกว่า
เวลาอื่นของวัน
 ใช่
 ไม่ใช่

1
0

6. คุณยังต้องสูบบุหรี่อยู่ แม้จะเจ็บป่วยนอนพักตลอด
บนเตียงนอน
 ใช่
 ไม่ใช่

1
0

คะแนนน้อยกว่า 4 หมายถึง ติดนิโคตินในระดับต�่ำ
คะแนน 4-6 หมายถึง ติดนิโคตินในระดับปานกลาง
คะแนน 7-10 หมายถึง ติดนิโคตินในระดับสูง จ�ำเป็นต้องให้ยารักษาภาวะติดนิโคติน8

ซึ่งนอกจากการเสพติดทางกายจากฤทธิ์ของสารนิโคติน (Nicotine dependence)
แล้ว การติดนิโคตินยังสามารถเกิดได้จากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การเสพติดทางอารมณ์และ
จิตใจ (psychological dependence) คือ การที่ผู้สูบชอบความสุข ความพึงพอใจ
จากการได้รบั สารนิโคติน ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย มีเรีย่ วแรง มีสมาธิในการท�ำงาน และการ
เสพติดทางพฤติกรรม/สังคม (social dependence) หรือเป็นนิสัย (habit) คือ การสูบ
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จนติดเป็นนิสัย เป็นความเคยชิน โดยผู้สูบจะต้องหยิบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นๆขึ้นมาสูบเมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือมีสิ่งกระตุ้นที่คุ้นเคยหรือระหว่างท�ำกิจกรรม
ประจ�ำวัน เช่น ตอนเข้าห้องน�ำ้ ระหว่างการดืม่ ชาหรือกาแฟ ในการสังสรรค์เมือ่ ดืม่ สุรา
เป็นต้น
ในแต่ละคนอาจจะเสพติดได้จากหลายๆกลไกพร้อมๆกัน ดังนั้น ในการบ�ำบัด
จึงต้องท�ำความเข้าใจและประเมินก่อน โดยจะท�ำการประเมินการติดทางกายโดยใช้
แบบทดสอบ Fagerstrom เพื่อวัดระดับการติดนิโคติน ดังตารางที่ 7.2 ซึ่งนอกจาก
การประเมินการติดทางร่างกายแล้ว ต้องมีการประเมินการเสพติดทางอารมณ์และ
จิตใจ (psychological dependence) และการเสพติดทางพฤติกรรม/สังคม (social
dependence) หรือสูบจนเป็นนิสัย (habit) ร่วมด้วย เพื่อที่จะประเมินว่า มีการ
เสพติดแบบไหนและหาทางท�ำการบ�ำบัดรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละรายไป
การบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินให้ได้ผลดีนั้น ควรเริ่มตั้งแต่การคัดกรองซึ่ง
เภสัชกรสามารถคัดกรองจากงานประจ�ำที่ตนเองท�ำ อาทิเช่น เภสัชกรในโรงพยาบาล
ที่ดูแลผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรค เภสัชกรในหอผู้ป่วย เภสัชกรในงานปฐมภูมิ ตลอด
จนเภสัชกรร้านยาที่ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับบริการ โดยการสอบถามถึงการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ทุกครั้งที่ให้บริการในงานประจ�ำ จากนั้นจึง
ท�ำให้ผู้สูบรู้สึกตระหนักถึงปัญหาจากการสูบและผลดีของการเลิกสูบ และตัดสินใจเลิก
ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อตัดสินใจและพร้อมที่จะเลิก เภสัชกรควรที่จะให้การสนับสนุนในการ
รักษาโดยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาหรือการใช้ยาในบางรายที่จ�ำเป็น โดยมีการติดตามอาการ
ของผู้สูบเป็นระยะ
แนวทางการให้บริการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน โดยใช้หลักการ 5A
1. Ask about tobacco use คือ การถามประวัติการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และ
ถามทุกรายว่ามีการสูบหรือไม่ในทุกครั้งที่มารับบริการ
2. Advise to quit คือ การแนะน�ำให้ผู้สูบเลิกสูบ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของ
การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และข้อดีของการเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจแนะน�ำ
วิธเี ลิกทีเ่ หมาะสม หรือให้คำ� แนะน�ำเพือ่ เพิม่ โอกาสในการเลิกสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ให้แก่ผู้รับบริการ
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3. Assess willingness to quit คือ การประเมินแรงจูงใจและความสมัครใจ
ในการเลิกสูบของผู้รับบริการ โดยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกสูบนั้น
มีการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ตาม stage of changes model9 ซึง่ เมือ่ ทราบ
ว่าผู้รับบริการมีแรงจูงใจระดับใด จึงสามารถให้การตอบสนองที่เหมาะสม ดังนี้
o Pre-contemplation stage เป็นระยะที่ผู้สูบไม่คิดเลิกภายใน 6 เดือน
ข้างหน้า โดยในระยะนี้ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบ
และค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบ
o Contemplation stage เป็นระยะที่ผู้สูบ คิดเลิกสูบภายใน 6 เดือน
ข้างหน้า โดยในระยะนี้ควรถูกท�ำให้เชื่อว่าการเลิกสูบเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
ไม่ใช่เรื่องยาก และแนะน�ำวิธีการเลิกสูบ โดยให้รายละเอียดขั้นตอน
การเลิกสูบและการปฏิบัติตัวขณะเลิกสูบ
o Preparation stage เป็นระยะที่ผู้สูบพร้อมส�ำหรับการเลิกสูบหรือเคย
ลงมือเลิกภายใน 1 เดือน โดยในระยะนี้ควรเริ่มเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเลิกสูบ โดยอาจเริ่มก�ำหนดวันที่จะเลิกสูบหรือเริ่มลดจ�ำนวนมวนหรือ
ครั้งที่สูบในแต่ละวันลง
o Action stage เป็นระยะที่ผู้สูบลงมือเลิกในระยะเวลาช่วง 1-6 เดือน โดย
ในระยะนี้ควรได้รับก�ำลังใจและการติดตามเป็นระยะเพื่อสังเกตอาการที่
อาจจะเกิดขึ้นขณะเลิกสูบโดยเฉพาะอาการถอนนิโคติน
o Maintenance stage เป็นระยะที่ผู้สูบได้เลิกสูบแล้วนานเกิน 6 เดือน
โดยในระยะนี้ ค วรได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจและค� ำ แนะน� ำ เป็ น ระยะเพื่ อ ป้ อ งกั น
การกลับไปสูบซ�้ำ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้สูบอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างน้อย 3-4 ครั้ง โดยใน
บางรายอาจใช้เวลาเป็นปีในการเริ่มตั้งแต่ระยะ Pre-contemplation stage ไปจนถึง
ระยะ maintenance stage
4. Assist in a quit attempt คือ การช่วยเหลือในการเลิกสูบโดยอธิบายขั้นตอน
ของการเลิก ซึง่ การบ�ำบัดจะประกอบด้วยการให้คำ� ปรึกษาและการบ�ำบัดทางยา
หรืออาจใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการประสบ
ความส�ำเร็จในการเลิกสูบ
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ตาม PHS Clinical Practice Guideline Update: Treating Tobacco
Use and Dependence เมื่อปี 2008 ได้มีค�ำแนะน�ำว่าในการเลิกนิโคติน
การให้ค�ำปรึกษาร่วมกับการบ�ำบัดด้วยยาจะให้ผลดีกว่าการให้ยาหรือการให้
ค�ำปรึกษาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ มีการศึกษาที่ท�ำการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างการเลิกสูบ โดยการให้คำ� ปรึกษาเพียงอย่างเดียว กับการเลิก
สูบจากการให้ค�ำปรึกษาร่วมกับการบ�ำบัดด้วยยา โดยน�ำการศึกษามาวิเคราะห์
ทั้งหมด 9 การศึกษา ผลแสดงว่าในกลุ่มที่ได้รับค�ำปรึกษาช่วยในการเลิกสูบ
เพียงอย่างเดียวมีอัตราการเลิกบุหรี่ได้อยู่ที่ร้อยละ 14.6 ในขณะที่ในกลุ่มที่ได้รับ
ค�ำปรึกษาร่วมกับการบ�ำบัดด้วยยา มีอตั ราการเลิกบุหรีส่ ำ� เร็จอยูท่ รี่ อ้ ยละ 22.1 และ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบ�ำบัดด้วยยาเพียงอย่างเดียว
เทียบกับการรักษาด้วยการให้ค�ำปรึกษาร่วมกับการบ�ำบัดด้วยยา โดยน�ำการ
ศึกษามาวิเคราะห์ทั้งหมด 18 การศึกษา พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับการบ�ำบัดด้วยยา
เพียงอย่างเดียวมีอัตราการเลิกบุหรี่ได้อยู่ที่ร้อยละ 21.7 ในขณะที่ในกลุ่มที่ได้รับ
การบ�ำบัดด้วยยาร่วมกับการให้ค�ำปรึกษามีอัตราการเลิกบุหรี่ได้อยู่ที่ร้อยละ
27.610
5. Arrange follow-up คือการติดตามผล โดยควรมีการติดตามตั้งแต่สัปดาห์แรก
หลังจากได้มีการเลิกสูบ ระหว่างการบ�ำบัด และหลังการบ�ำบัดอีกอย่างน้อย 1 ปี
การรักษาโดยการไม่ใช้ยา (Non-Pharmacological treatment)
ในการรักษาผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ใช้ยานั้น ในผู้รับบริการที่ยังไม่เคยลอง
เลิกสูบ ควรใช้วิธีนี้ก่อน โดยการก�ำหนดแผนการเลิกแล้วลองท�ำตาม ซึ่งในผู้สูบบางราย
สามารถเลิกได้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนนีเ้ ลย แต่ในบางรายต้องอาศัยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมร่วม
ด้วย และในผู้สูบที่ไม่สามารถเลิกสูบได้ด้วยวิธีนี้อาจจะต้องใช้วิธีอื่นต่อไป
การรักษาโดยใช้หลัก STAR หรือ 4ล
o Set a target quit date คื อ การเลื อ กหรื อ ก� ำ หนดวั น ที่ แ น่ น อน
ในการเลิกสูบ โดยควรอยู่ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากหากเกิน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้ว ผู้รับบริการมีโอกาสสูงในการล้มเลิกความตั้งใจ
o Tell family and others คือ การลั่นวาจาบอกกล่าวคนใกล้ชิด ให้ทราบ
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ว่าก�ำลังเลิกสูบ เช่น พ่อแม่ แฟน เพื่อน
o Anticipate challenges คือ การลงมือเลิกสูบ ไม่หวั่นไหว เลี่ยงการไปเจอ
สิ่งกระตุ้น และเตือนตัวเองอยู่เสมอ
o Remove all to tobacco correlated products คือ ละอุปกรณ์หรือ
ทิง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า เพือ่ ก�ำจัดความเสีย่ งทีจ่ ะ
ท�ำให้กลับไปสูบอีก
ในระยะที่ ผู ้ รั บ บริ ก ารลงมื อ เลิ ก สู บ ในกรณี ที่ ผู ้ สู บ ต้ อ งการสู บ หรื อ การป้ อ งกั น
การกลับมาสูบซ�้ำ จะแนะน�ำ หลัก 5 D ให้ผู้รับบริการปฏิบัติ
หลัก 5 D มีดังนี้
1. Delay คือ การชะลอเวลา โดยไม่สูบทันทีที่อยากและยืดเวลาออกไป 5-10 นาที
ซึ่งจะท�ำให้อาการอยากสูบลดน้อยลงหรือหมดไป
2. Deep breath คือ ให้สดู ลมหายใจเข้าออกลึกๆและช้าๆ โดยท�ำเช่นนี้ 2-3 ครัง้
จะช่วยให้ผอ่ นคลายขึน้
3. Drink water คือ ดื่มน�้ำช้าๆ จิบน�้ำบ่อยๆ ล้างหน้าทันทีเมื่อรู้สึกหงุดหงิด
กระวนกระวายและแนะน�ำให้ใช้หลอดดูดน�้ำเพื่อลดอาการถอนนิโคติน
4. Do something else คือ ท�ำกิจกรรมอืน่ เพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจ เช่น เล่นกีฬา
ปลูกต้นไม้ ท�ำงานบ้าน
5. Destination คือ การคิดถึงเป้าหมายและเหตุผลในการเลิกสูบของตนเอง
การรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacological treatment)11
วิธีการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินโดยการใช้ยาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การรักษา
ทางเลือกแรก (First-line therapy) และการรักษาทางเลือกสอง (Second-line therapy)
1. การรักษาทางเลือกแรก (First-line therapy) ประกอบด้วย
1.1 การรักษาโดยใช้นิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy หรือ
NRT)
การรั ก ษาโดยใช้ นิ โ คติ น ทดแทนมี ก ลไกการออกฤทธิ์ คื อ น� ำ นิ โ คติ น จาก
แหล่งอื่นมาทดแทนนิโคตินจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ที่ผู้สูบไม่ได้
รับเข้าไปในขณะที่เลิก และนิโคตินเหล่านั้นจะท�ำหน้าที่เพิ่มสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า
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Dopamine ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูบมีอาการถอนนิโคตินน้อยลง
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินทดแทนออกมาหลากหลาย
ชนิด อาทิ สเปรย์พ่นนิโคติน หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน ยาอมใต้ลิ้นนิโคติน
ยาอมนิโคติน ยาสูดนิโคติน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ของการใช้นิโคติน
ทดแทนเพียงแค่ 2 ชนิดคือ หมากฝรั่งนิโคติน และ แผ่นติดนิโคติน เท่านั้น
1.1.1 หมากฝรั่งนิโคติน (Nicotine gum)
หมากฝรั่งนิโคตินมีกลไกออกฤทธิ์แบบสั้น (Short-acting) โดยนิโคตินจาก
หมากฝรัง่ จะถูกดูดซึมผ่านทางกระพุง้ แก้มและจะเพิม่ ความเข้มข้นของนิโคตินในเลือดถึง
จุดสูงสุดได้ภายใน 20 นาทีแรกหลังจากที่เริ่มเคี้ยวหมากฝรั่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้วิธีการ
ทดแทนนิโคตินด้วยหมากฝรั่งนิโคตินมักจะมีความร่วมมือในการใช้ยาต�่ำกว่าวิธีอื่น แต่
วิธีนี้ สามารถใช้หมากฝรั่งเพิ่มได้ในกรณีที่มีอาการถอนนิโคติน
หมากฝรั่งนิโคตินในประเทศไทยมี 2 ขนาด คือ ขนาด 2 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ 4
มิลลิกรัมต่อเม็ด ทั้งนี้การเลือกขนาดของหมากฝรั่งนิโคตินจะพิจารณาจากปริมาณการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าต่อวันของผู้สูบ หากสูบน้อยกว่า 25 มวนต่อวัน ให้เริ่มด้วยขนาดของ
หมากฝรั่งนิโคติน 2 มิลลิกรัมต่อเม็ด หากสูบมากกว่า 25 มวนต่อวัน ให้เริ่มด้วยขนาด
ของหมากฝรั่งนิโคติน 4 มิลลิกรัมต่อเม็ด6
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-6 ของการเริ่มใช้หมากฝรั่งนิโคติน: สามารถเคี้ยวหมากฝรั่ง
นิโคตินได้ครั้งละ 1 ชิ้นต่อ 1-2 ชั่วโมง หรือ เวลาที่มีความรู้สึกอยากบุหรี่/นิโคติน และ
สามารถเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินได้มากสุดถึง 24 ชิ้นต่อวัน
ในช่วงสัปดาห์ที่ 7-9 ของการใช้หมากฝรั่งนิโคติน: ควรเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน
ครัง้ ละ 1 ชิน้ ต่อ 2-4 ชัว่ โมงหรือลดปริมาณของการใช้หมากฝรัง่ นิโคตินจากช่วง 6 สัปดาห์
แรกของการเริ่มใช้หมากฝรั่งนิโคติน
ในช่วงสัปดาห์ที่ 10-12 ของการใช้หมากฝรั่งนิโคติน: ควรเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน
ได้ครั้งละ 1 ชิ้นต่อ 4-8 ชั่วโมง หรือ ลดปริมาณของการใช้หมากฝรั่งนิโคตินจากช่วง 9
สัปดาห์แรกของการเริ่มใช้หมากฝรั่งนิโคติน
ทั้งนี้ วิธีการรักษาการทดแทนนิโคตินด้วยหมากฝรั่งนิโคตินควรมีระยะเวลา
การรักษาไม่เกิน 3 เดือน
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วิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน
ให้เคี้ยวหมากฝรั่งช้าๆจนกว่าจะมีรสซ่า หลังจากนั้นให้น�ำหมากฝรั่งไปแปะไว้ที่
บริเวณกระพุ้งแก้ม เมื่อรสซ่าเริ่มจางลงแล้วให้น�ำก้อนหมากฝรั่งกลับออกมาเคี้ยวใหม่
โดยให้ท�ำแบบนี้ซ�้ำๆเป็นระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที จึงคายหมากฝรั่งออกและห่อ
หมากฝรั่งให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้นิโคตินปนเปื้อนสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจก่ออันตรายต่อ
มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น สัตว์เลี้ยง แล้วจึงน�ำไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อย
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังในการใช้หมากฝรั่งนิโคติน
ผูร้ บั บริการต้องไม่สบู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าในระหว่างทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดโดยใช้หมากฝรัง่
เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้รับบริการควรบ้วนนน้ำลายทิ้งก่อนการเริ่มเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน เนื่องจาก
ระหว่างเคี้ยวหมากฝรั่งมักมีนน้ำลายเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
การมีนำน้ ลายทีม่ ากเกินไป ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการบ�ำบัดโดยวิธใี ช้หมากฝรัง่ นิโคติน
ผู้รับบริการไม่ควรกลืนนน้ำลายระหว่างการใช้หมากฝรั่งนิโคติน เนื่องจากนิโคติน
ในนน้ำลายอาจระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารได้ ท�ำให้เกิดอาการแสบร้อน
กลางอก หรือเป็นโรคกรดไหลย้อนได้
ผู้รับบริการไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กาแฟ นน้ำอัดลม นน้ำส้ม ก่อน
การเคีย้ วหรือระหว่างการเคีย้ วหมากฝรัง่ เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ ชนิดดังกล่าว สามารถ
ลดการดูดซึมของนิโคติน และลดประสิทธิภาพของการบ�ำบัดได้
ผู้สูบที่มีปัญหาภายในช่องปาก เช่น ผู้สูบที่มีโรคที่เกี่ยวข้องเป็นการบดเคี้ยว หรือ
มีอุปกรณ์ภายในช่องปาก เช่น มีเหล็กจัดฟัน การใช้วิธีการทดแทนนิโคตินแบบ
หมากฝรั่งอาจท�ำให้ไม่สะดวก ควรใช้วิธีการรักษาแบบอื่นแทน เช่น การใช้แผ่น
ติดนิโคติน เป็นต้น
ผลข้างเคียงจากการได้รับนิโคตินชนิดหมากฝรั่งมากเกินไป คือ คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง ท้องผูก สะอึก ปวดศีรษะ มีนน้ำลายมากเกินไป ปวดบริเวณกราม และ
มีแผลในช่องปาก เป็นต้น
หมากฝรั่งนิโคตินถูกจัดประเภทอยู่ใน Pregnancy category C ควรระมัดระวัง
การใช้ในสตรีมีครรภ์
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8. ไม่ควรใช้นโิ คตินทดแทนในผูส้ บู ทีม่ ปี ระวัตทิ ขี่ องโรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน หรือ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น
1.1.2 แผ่นติดนิโคติน (Nicotine transdermal patch)
แผ่นติดนิโคตินมีกลไกออกฤทธิ์แบบยาว (Long-acting) โดยนิโคตินจากแผ่นติด
จะปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ตลอดทั้งวันและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง
โดยจะมีความเข้มข้นในเลือดสูงสุดภายใน 4-9 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มใช้งานแผ่นติด และ
คงความเข้มข้นทีร่ ะดับเดิมอยูไ่ ด้ถงึ 7-8 ชัว่ โมง จากนัน้ ค่อยๆลดระดับความเข้มข้นลงมา
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ใช้วิธีการทดแทนนิโคตินด้วยแผ่นติดนิโคตินมักจะมีความร่วมมือ
ในการใช้ยาสูงกว่าวิธีอื่นในต่างประเทศ แต่วิธีนี้ผู้สูบไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนของแผ่นติด
ได้ในกรณีที่ผู้สูบมีอาการถอนนิโคติน
แผ่นติดนิโคตินในประเทศไทยมี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 7 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง
ขนาด 14 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง และขนาด 21 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การเลือก
ขนาดการรักษาโดยใช้แผ่นติดนิโคตินจะพิจารณาจากปริมาณการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ต่อวัน และนน้ำหนักตัวของผู้สูบ
หากสูบน้อยกว่า 10 มวนต่อวันหรือมีนน้ำหนักน้อยกว่า 45 กิโลกรัม ให้เริ่มด้วย
แผ่นติดนิโคตินขนาด 14 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ในช่วง 6 สัปดาห์แรก และใช้แผ่นขนาด
7 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่ 7 และ 8
หากสูบมากกว่า 10 มวนต่อวันและมีนน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม ให้เริ่มด้วย
แผ่นติดนิโคตินขนาด 21 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ในช่วง 6 สัปดาห์แรก และใช้แผ่น
ขนาด 14 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 แล้วใช้แผ่นขนาด 7 มิลลิกรัมต่อ
24 ชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 9-10
ทั้งนี้มีการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการบ�ำบัดที่มากกว่า 8-10 สัปดาห์ของแผ่นติด
นิโคตินมีความปลอดภัยกว่าการสูบบุหรีแ่ ละสามารถเพิม่ อัตราการเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ อย่างไร
ก็ตาม ระยะเวลาการบ�ำบัดแบบการทดแทนนิโคตินจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
เลิกสูบอย่างถาวรของผู้รับบริการเอง โดยทั่วไป ผู้สูบที่มีโรคทางจิตเวชและมีการติดสาร
เสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยมักต้องใช้ระยะเวลาในการบ�ำบัดด้วยนิโคตินทดแทนยาวนาน
กว่าบุคคลปกติ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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วิธีการใช้แผ่นติดนิโคติน
ท�ำได้โดยแปะแผ่นติดนิโคตินในบริเวณผิวหนังทีไ่ ม่มขี น เช่น บริเวณท้อง ต้นแขน
เป็นต้น โดยควรติดในช่วงเช้าของแต่ละวันหลังจากที่ได้ท�ำความสะอาดผิวหนังบริเวณ
นั้นด้วยสบู่และน�้ำสะอาด นอกจากนั้นแผ่นติด 1 ชิ้นสามารถแปะได้นาน 24 ชั่วโมง หรือ
1 วัน ไม่ควรแปะแผ่นติดในต�ำแหน่งเดิมทุกๆวัน
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังในการใช้แผ่นติดนิโคติน
ผู้สูบต้องไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างได้รับการบ�ำบัดโดยใช้นิโคตินทดแทน
ชนิดแผ่นติด เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ควรเปลีย่ นบริเวณทีแ่ ปะแผ่นติดเพือ่ ป้องกันอาการระคายเคืองผิวหนัง ซึง่ เป็นผล
ข้างเคียงที่พบบ่อยในการรักษาโดยใช้แผ่นติดนิโคติน
สามารถใช้ยา Hydrocortisone 1% ชนิดครีมหรือขีผ้ งึ้ ทาบริเวณผิวทีร่ ะคายเคือง
จากแผ่นติดนิโคตินได้
สามารถน�ำเอาแผ่นติดนิโคตินออกได้ในตอนก่อนนอนและเริม่ ใช้แผ่นใหม่ในตอน
เช้าได้ เนือ่ งจากมีการรายงานว่า ผูส้ บู ทีม่ กี ารแปะแผ่นติดนิโคตินในช่วงเวลานอน
กลางคืนมักแสดงอาการข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น นอนไม่หลับ หรือ ฝันร้าย และ
นอกจากนีป้ ระสิทธิภาพในการรักษาจากการน�ำแผ่นติดออกตอนนอนกับการแปะ
แผ่นติดทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ได้แตกต่างกัน12
เนื่องจากแผ่นติดนิโคตินที่ติดใหม่ในตอนเช้าจะต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง
3 ชัว่ โมงในการปลดปล่อยนิโคตินเข้าสูร่ า่ งกาย ผูส้ บู ทีน่ ำ� แผ่นติดนิโคตินออกตอน
ก่อนนอนและต้องแปะแผ่นติดนิโคตินใหม่ในตอนเช้า สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทอี่ อก
ฤทธิแ์ บบสัน้ เช่น หมากฝรัง่ นิโคตินได้ในกรณีทมี่ อี าการอยากบุหรี/่ นิโคตินในตอน
เช้าหลังจากตื่นนอน
ผลข้างเคียงจากการใช้นโิ คตินชนิดแผ่นติด คือ ระคายเคืองผิวหนังบริเวณทีใ่ ช้แผ่น
ติด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และฝันร้าย เป็นต้น
แผ่นติดนิโคตินถูกจัดประเภทอยู่ใน Pregnancy category D ไม่ควรใช้ในสตรี
มีครรภ์
ไม่ควรใช้นิโคตินทดแทนในผู้สูบที่มีประวัติของโรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน หรือ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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1.2 การบ�ำบัดด้วยยา Bupropion
ยา Bupropion เป็ น ยารั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า แต่ จ ากกลไกการออกฤทธิ์ ข อง
Bupropion คือ เป็น Norepinephrine Dopamine Reuptake inhibitor (NDRI) ช่วย
ให้สารสื่อประสาท Dopamine เพิ่มปริมาณขึ้นและออกฤทธิ์ที่ pleasure and reward
pathways ที่สมองส่วนกลาง ซึ่งสามารถส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าสามารถควบคุม
หรือไม่มอี าการถอนนิโคตินได้ จึงท�ำให้ยา Bupropion ถูกจัดเป็นยาทางเลือกแรกในการ
ใช้เป็นยารักษาภาวะติดนิโคติน
ผลิตภัณฑ์ของ Bupropion ในประเทศไทยมี 2 ยี่ห้อ คือ Quomem® และ
Wellbutrin XL® ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ของทั้งสองยี่ห้อได้ออกแบบเป็น รูปแบบยาเม็ด
ที่ควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้า (Sustained-release tablets)
วิธีการรับประทานยา Bupropion
ให้รับประทาน Bupropion SR 150 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง
ตอนเช้า ในช่วง 3 วันแรกในการเริ่มรักษา และเพิ่มเป็น รับประทาน Bupropion SR
150 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและบ่ายโดยห่างกันอย่างน้อย
8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน13
1.

2.
3.

4.

ค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังในการรับประทานยา Bupropion13
ผู้รับบริการสามารถสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าได้ในช่วงสัปดาห์แรกของการเริ่มยา หรือ
ไม่ควรเกิน 14 วันแรก เนื่องจากระดับยาในเลือดจะเริ่มคงที่หลังรับประทานยา
ไปแล้ว 5-7 วัน หลังจากนั้นไม่ควรสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า อีกในระหว่างได้รับการ
บ�ำบัดด้วยยานี้ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้สูบควรรับประทานยา Bupropion ห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และควร
รับประทานยาก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อป้องกันการเกิดอาการนอนไม่หลับที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากยา
ผู้สูบควรรับประทานยานี้ โดยกลืนยาทั้งเม็ด ไม่ควรหัก เคี้ยว บด หรือ แบ่งยา
ก่อนรับประทาน เนื่องจากยาเป็นรูปแบบควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้า ถ้ามี
การท�ำให้รูปแบบของเม็ดยาแปรสภาพ การท�ำงานของยาจะเสียสภาพและออก
ฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Bupropion คือ ชัก นอนไม่หลับ กระวนกระวาย คลืน่ ไส้
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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5.
6.
7.
8.

อาเจียน ปวดศีรษะ เป็นต้น
ยา Bupropion ถูกจัดประเภทอยู่ใน Pregnancy category C ควรระมัดระวัง
การใช้ในสตรีมีครรภ์
ห้ามใช้ยา Bupropion ในผูส้ บู ทีม่ ปี ระวัตเิ ป็นโรคลมชัก ผูส้ บู ทีม่ ปี ระวัติ anorexia
nervosa ผูส้ บู ทีใ่ ช้ยากลุม่ MAOI ในช่วง 14 วันทีผ่ า่ นมา และผูท้ มี่ อี าการถอนพิษ
สุราหรืออาการถอนยา Benzodiazepine
ผู้สูบที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจแบบคงที่และโรคถุงลมโป่งพอง (COPD)
สามารถใช้ยา Bupropion ได้อย่างปลอดภัย
ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคตับเรื้อรัง ควรลดขนาดยา Bupropion ลง เหลือน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 150 มิลลิกรัม วันเว้นวัน เนื่องจากยาต้องมีการเปลี่ยนเป็น active
metabolite ที่ตับโดยเอ็นไซม์ CYP2B6

1.3 การรักษาด้วยยา Varenicline
ยา Varenicline มีกลไกการออกฤทธิ์แบบ Partial alpha-4 beta-2 nicotinic
receptor agonist ซึ่งจะป้องกันการกระตุ้นนิโคตินที่ mesolimbic pathway ที่
เกี่ยวข้องกับการติดนิโคตินและอีกทั้งยาจะมีการกระตุ้น dopamine ซึ่งจะช่วยลด
อาการถอนนิโคตินลงได้ นอกจากนี้ ยา Varenicline มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเลิก
นิโคตินเมื่อเปรียบเทียบกับยาทางเลือกแรกตัวอื่นๆ14-15 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ Varenicline
ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีเพียง 1 ยี่ห้อ คือ Champix® ซึ่งเป็นรูปแบบยาเม็ด
วิธีการรับประทานยา Varenicline
ให้รับประทาน Varenicline 0.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง ตอน
เช้า ในช่วง 3 วันแรกในการเริม่ บ�ำบัด และเพิม่ เป็นรับประทาน Varenicline 0.5 มิลลิกรัม
ต่อเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและบ่าย ห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 4-7 ของการบ�ำบัด และเพิ่มขนาดยาเป็น รับประทาน
Varenicline 1 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและบ่าย ห่างกัน
อย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน
ค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังในการรับประทานยา Varenicline16
1. ผู้รับบริการควรหยุดสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 7 วันแรกของการเริ่มยา หรือไม่
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

ควรเกิน 14 วันแรก เนื่องจากระดับยาในเลือดจะคงที่เมื่อมีการรับประทานยา
ไปแล้ว 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ควรดื่มนน้ำในปริมาณมากภายหลังจากรับประทานยา เนื่องจากยามีผลท�ำให้
คลื่นไส้อาเจียน
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Varenicline คือ คลื่นไส้ นอนไม่หลับและฝันร้าย ซึ่ง
มักจะเกิดขึน้ ภายในช่วงแรกในการรักษา นอกจากนัน้ อาจมีอาการซึมเศร้าหรือมี
ความคิดทีอ่ ยากฆ่าตัวตายร่วมด้วยแต่ภายหลังงานวิจยั เพิม่ เติมพบว่าไม่เกีย่ วข้อง
จึงควรระมัดระวังการใช้ยา Varenicline ในผู้สูบที่มีโรคจิตเภท หรือ ติดตามผล
ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
ไม่ควรขับขี่รถหรือใช้เครื่องจักรระหว่างได้รับการบ�ำบัดด้วยยา Varenicline
เนื่ อ งจากมี ก ารรายงานการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างรถยนต์ ใ นผู ้ สู บ ที่ ก� ำ ลั ง ใช้ ย า
Varenicline
ยา Varenicline ถูกจัดประเภทอยู่ใน Pregnancy category C ควรระมัดระวัง
การใช้ในสตรีมีครรภ์
ผู้สูบที่มีประวัติโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) สามารถใช้ยา Varenicline ได้
อย่างปลอดภัย
ผู้สูบที่มีค่า CrCl < 30 ml/min ควรได้รับการปรับขนาดของยา Varenicline ลง
เป็น วันละ 0.5 มิลลิกรัม และเพิ่มได้มากสุดเพียงแค่ 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ส�ำหรับผูส้ บู โรคไตวายระยะสุดท้ายควรได้รบั การปรับขนาดของยาเหลือเพียงแค่
วันละ 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้น

1.4 การรักษาด้วย Cytisine
Cytisine เป็นอนุพันธุ์สกัดจากพืช ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับยา Varenicline
เนื่องจากมีกลไกการออกฤทธิ์แบบ partial alpha-4 beta-2 nicotinic acetylcholine
receptor agonist17 ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับยา Varenicline นอกจากนี้ จากการศึกษา
randomize controlled trial พบว่า Cytisine มีประสิทธิภาพสูงกว่าการรักษาโดย
ใช้นิโคตินทดแทน อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทางเดินอาหารมี
แนวโน้มที่สูงกว่ายารักษาภาวะติดนิโคตินชนิดอื่น17 โดยผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่
คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ นอกจากนี้ ในชาวยุโรปตะวันออก นิยมน�ำ Cytisine มา
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ใช้เพื่อเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ มาหลายทศวรรษแล้ว แต่ในขณะที่
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกก�ำลังอยู่ระหว่างการน�ำ Cytisine มาจดทะเบียนเพื่อ
ใช้ในเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ18
วิธีการรับประทานยา Cytisine19
การบ�ำบัดด้วยยา Cytisine จะมีระยะเวลาในการรักษา 25 วัน โดยทีผ่ รู้ บั บริการต้อง
หยุดสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าภายใน 4 วันแรกหลังจากเริม่ ยานี้ และไม่ควรสูบบุหรีอ่ กี เลยตัง้ แต่
วันที่ 5 ของการบ�ำบัด ปริมาณของ Cytisine ที่ควรได้รับต่อวันคือ 1.5-9 มิลลิกรัมต่อวัน
วันที่ 1-3 ของการเริ่มบ�ำบัด: รับประทาน Cytisine 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ
1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง โดยรับประทาน 6 เม็ดต่อวัน ยกเว้นการรับประทาน
ในช่วงเวลานอน
วันที่ 4-12 ของการบ�ำบัด: รับประทาน Cytisine 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ
1 เม็ด ทุก 2.5 ชั่วโมง โดยรับประทาน 5 เม็ดต่อวัน ยกเว้นการรับประทาน
ในช่วงเวลานอน
วันที่ 13-16 ของการบ�ำบัด: รับประทาน Cytisine 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ
1 เม็ด ทุก 3 ชั่วโมง โดยรับประทาน 4 เม็ดต่อวัน ยกเว้นการรับประทาน
ในช่วงเวลานอน
วันที่ 17-20 ของการบ�ำบัด: รับประทาน Cytisine 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ
1 เม็ด ทุก 4-5 ชั่วโมง โดยรับประทาน 3 เม็ดต่อวัน ยกเว้นการรับประทาน
ในช่วงเวลานอน
วันที่ 21-25 ของการบ�ำบัด: รับประทาน Cytisine 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ครั้งละ
1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง โดยรับประทาน 2 เม็ดต่อวัน ยกเว้นการรับประทานในช่วง
เวลานอน
2. การรักษาทางเลือกรอง (Second-line therapy) ประกอบด้วย
2.1 การรักษาด้วยยา Nortriptyline
ยา Nortriptyline เป็นยากลุ่ม Tricyclic antidepressants มีกลไกแบบ
norepinephrine serotonin reuptake inhibitor ซึ่งมีผลเพิ่มระดับ serotonin และ
norepinephrine ที่ synaptic cleft และไปมีผลเกี่ยวข้องกับ Dopamine pathway
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ที่ prefrontal cortex ซึ่งสามารถควบคุมอาการถอนนิโคตินได้20
วิธีการรับประทานยา Nortriptyline
ให้รับประทาน Nortriptyline 25 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ในช่วง
10-28 วัน ก่อนที่จะเลิกสูบบุหรี่ สามารถปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 มิลลิกรัมได้ทุก
3-5 วัน ขนาดยาสูงสุด 50-100 มิลลิกรัมต่อวัน รับประทานยาอย่างต่อเนื่องประมาณ
12 สัปดาห์หลังจากทีห่ ยุดสูบบุหรีแ่ ล้ว และค่อยๆลดขนาดยาลง ก่อนหยุดรับประทานยา
1.
2.
3.
4.

ค�ำแนะน�ำและข้อควรระวังในการรับประทานยา Nortriptyline
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Nortriptyline มีค่อนข้างสูง เช่น ปากแห้ง คอแห้ง
ง่วงนอน ท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก ความดันโลหิตตต่ำขณะเปลี่ยนท่ากะทันหัน
จึงไม่ถูกพิจารณาเป็นยาทางเลือกแรก
ไม่ควรขับขี่รถหรือใช้เครื่องจักรระหว่างได้รับการบ�ำบัดด้วยยา Nortriptyline
ยา Nortriptyline ถูกจัดประเภทอยู่ใน Pregnancy category D ไม่ควรใช้ใน
สตรีมีครรภ์
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยา Nortriptyline ในผู้สูบที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ

การรักษาทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะติดนิโคติน

สมุนไพรหญ้าดอกขาว
ในปัจจุบันสมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ Vernonia cinerea ได้มีบทบาท
ในการน�ำมาเป็นยารักษาภาวะติดนิโคตินมากขึน้ ในประเทศไทย เนือ่ งจากได้มงี านวิจยั ที่
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรีม่ ากขึน้ อาทิเช่น งานวิจยั ของ
ศศิธรและคณะ21 ได้กล่าวไว้ว่า ยาอมเม็ดแข็งหญ้าดอกขาวไม่มีผลช่วยเพิ่มอัตราการเลิก
บุหรีจ่ ากการให้คำ� ปรึกษาโดยเภสัชกร อย่างไรก็ตาม ในผูส้ บู ทีใ่ ช้ยาสมุนไพรหญ้าดอกขาว
ในกลุม่ ทีส่ บู บุหรีม่ ากกว่า 10 มวนต่อวัน พบแนวโน้มการช่วยเลิกบุหรี่ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ต้องการ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่มากขึ้นและเพิ่มระยะเวลาติดตามให้นานขึ้น เพื่อ
พิสูจน์ประสิทธิภาพของยาอมเม็ดแข็งหญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ต่อไป และ จากงาน
วิจัยของ พญ.วันดีและคณะ22 ได้กล่าวไว้ว่า อัตราการเลิกบุหรี่ของผู้สูบที่ได้รับสมุนไพร
หญ้าดอกขาวแคปซูลมีแนวโน้ม เหนือกว่ากลุม่ ควบคุมเมือ่ ได้รบั การรักษาไป 12 สัปดาห์
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ขนาดตัวอย่างมากขึ้น
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และระยะเวลานานขึ้นในการศึกษาต่อไปเช่นกัน จากการศึกษาของ สุณี เลิศสินอุดม
และคณะ23 พบว่า หญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมมีประสิทธิภาพในการเลิกบุหรีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ที่ 12 สัปดาห์มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของสุธาสินี
ศรีสร้อยและคณะ24 พบว่า หญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมมีอัตราการเลิกบุหรี่ส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนือ่ งและอัตราการเลิกบุหรี่ตลอด 7 วันก่อนการประเมินผล มากกว่ายาหลอกอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติในผู้ที่ติดนิโคตินระดับปานกลาง
ส�ำหรับกลไกการออกฤทธิ์ของหญ้าดอกขาวยังไม่แน่ชัด มีเพียงการท�ำให้มี
อาการลิน้ ชาจากสารโพแทสเซียมไนเตรตทีม่ ใี นหญ้าดอกขาว เหม็นบุหรีแ่ ละสูบบุหรีแ่ ล้ว
อยากอาเจียนจะเกิดขึน้ ขณะท�ำการรักษาด้วยหญ้าดอกขาว อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารศึกษา
ที่กล่าวว่าหญ้าดอกขาวมีผลในการลดอาการแสดงการติดนิโคตินในหนูถีบจักรได้ โดย
มีกลไกคือ สารสกัดจากหญ้าดอกขาวสามารถจับ alpha-7 nicotinic receptor และ
muscarinic-5 receptor ส่งผลให้มีการแสดงออกที่ลดลงของการติดนิโคติน นอกจากนี้
มีการตรวจพบ luteolin เฉพาะในพลาสมาของหนูที่ได้รับสารสกัดหญ้าดอกขาว
ซึ่ง luteolin มีผลในการกระตุ้นการท�ำงานของ nicotinic และ muscarinic receptors
ซึ่งอาจใช้อธิบายฤทธิ์ในการลดอาการติดนิโคตินของสารสกัดหญ้าดอกขาวได้


สมุนไพรดอกหญ้าขาว
ทางเลือกเลิกสูบบุหรี่
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บทที่ 8

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับนักเทคนิคการแพทย์
พิศิษฐ์ นามจันทรา

รูปที่ 8.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินโดยนักเทคนิคการแพทย์

ผู้สูบ

สอบถามประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
และประเมินระดับการติดนิโคติน

ไม่สูบ

สถานะ
การสูบ

เคยสูบแต่เลิกแล้ว

ชื่นชมและชี้ให้เห็น
ผลดีของการไม่สูบ

สูบในปัจจุบัน

ชื่นชม แสดงความยินดี
และให้ก�ำลังใจ

• ตรวจ Exhaled CO
• urine cotinine
แนะน�ำให้เลิกสูบ
แนะน�ำแหล่งช่วยเลิก
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ตารางที่ 8.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินโดยนักเทคนิคการแพทย์1
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

(++) Ask
แนะน�ำ (ถามประวัติ
อย่างยิ่ง การใช้
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือ
นิโคติน
และประเมิน
ระดับการติด
นิโคติน
ทุกชนิด)

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ

ให้ ส อบถามข้ อ มู ล การใช้ - เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ลงทะเบี ย น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรื อ นิ โ คติ น เจ้ า หน้ า ที่ เจาะเลื อ ด หรื อ
ทุ ก ชนิ ด ในประชาชนที่ ม ารั บ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆสอบถามข้อมูล
บริ ก ารการตรวจทางเทคนิ ค การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
การแพทย์ทุกราย เช่น ผู้ที่มา นิโคติน เช่น สูบบุหรี่หรือไม่
เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะและ สูบวันละกีม่ วน สูบบุหรีไ่ ฟฟ้า
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
รับบริการอื่น ๆ
2-5
นิโคตินชนิดอื่นๆหรือไม่
จากห้องปฏิบัติการ
- ตรวจวั ด ระดั บ exhaled
carbon monoxide หรือ
urine/salivary cotinine
- ท�ำเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอร์
ระบุ ส ถานะการติ ด นิ โ คติ น
ในปัจจุบันแล้วน�ำไปติดที่ใบ
request
- บันทึกสถานะการติดนิโคติน
ในปั จ จุ บั น ร่ ว มกั บ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการลง
ในระบบคอมพิวเตอร์

- แนะน� ำ ให้ ผู ้ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ - เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(++) Advice
แนะน�ำ (แนะน�ำให้
ไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด เลิ ก สู บ โดย หรือนักเทคนิคการแพทย์ที่
อย่างยิ่ง ผู้สูบบุหรี่/
เชือ่ มโยงกับผลการตรวจทาง เกี่ยวข้องแนะน�ำผู้สูบที่เป็น
บุหรี่ไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติก ารหรือสภาวะ โรคเบาหวานหรือผูท้ มี่ าตรวจ
เลิกสูบ)
ของผู้สูบ
น�้ำตาลในเลือดและยังคงสูบ
- แนะน� ำ ผู ้ สู บ ที่ ป ระสงค์ จ ะ บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าว่า “หากไม่
เลิกให้ทราบแหล่งที่สามารถ เลิกสูบจะไม่สามารถควบคุม
ให้ความช่วยเหลือในการเลิก ระดับน�้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติได้”
สูบได้3-6
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ
- แนะน�ำผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ที่ ม าตรวจระดั บ ไขมั น ใน
เลือดว่า
“การสู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า มี
ผลส่ ง เสริ ม ให้ ไขมั น เกาะที่
ผนังหลอดเลือด อาจท�ำให้
เกิดการอุดตันในหลอดเลือด
และอาจมี ผ ลท� ำ ให้ เ กิ ด โรค
หัวใจได้”
- แนะน�ำว่า “หากเลิกสูบจะ
เกิ ด ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาพ และมี
ผลท� ำ ให้ ผ ลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ดี
เช่น ระดับน�ำ้ ตาล ระดับไขมัน
อยู ่ ใ นเกณฑ์ ท่ี ค วบคุ ม ได้
เป็นต้น”
- แนะน�ำแหล่งช่วยเลิกบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า เช่น คลินิกฟ้าใส,
Quitline 1600 เป็นต้น
- ชื่นชม แสดงความยินดี และ
ให้กำ� ลังใจแก่ผทู้ เี่ คยสูบบุหรี/่
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า และเลิ ก สู บ ได้
ส�ำเร็จ

(++) Primary - ชื่นชมผู้ที่ไม่สูบและชี้ให้เห็น
แนะน�ำ prevention ผลดีของการไม่สบู บุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้า
อย่างยิ่ง (ป้องกัน
มิให้เริ่มสูบ)

- พูดแสดงความชื่นชมที่ไม่สูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าจะได้ไม่เสี่ยง
ต่อการเป็นโรคที่เกิดจากการ
ติดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากเป็น
ไปได้ ควรให้ค�ำแนะน�ำผู้ใกล้
ชิดที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ให้
เลิกสูบด้วย

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[146]
เอกสารอ้างอิง

............................................................................................................
1. พิศิษฐ์ นามจันทรา.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.วารสารเทคนิค
การแพทย์ 2553, 34(1) ฉบับเสริม,47-50.
2. กรองจิต วาทีสาธกกิจ (บรรณาธิการ). การส่งเสริมการเลิกบุหรีใ่ นงานประจ�ำ. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2551.
3. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. แนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัด
รักษาโรคติดบุหรีใ่ นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ส�ำหรับแพทย์และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ,
พฤศจิกายน 2552.
4. U.S. Department of Health and Human Service. Clinical Practice Guideline:
Treating tobacco use & dependence: 2008 update. Public Health Service,
May 2008: 73-142.
5. วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, เนติ สุขสมบูรณ์ และคณะ. รายงานการวิจัย
เรื่อง แนวทางการรักษาและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเลิกบุหรี่ส�ำหรับเภสัชกร. กรุงเทพฯ:
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
6. West R, McNeill A, Raw M. Smoking cessation guidelines for health
professionals: an update. Thorax 2000;55:987-999.



แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

บทที่ 9

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัด
เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม
ประวิตร เจนวรรธนะกุล

กายภาพบ�ำบัด เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ทั้งในมิติของการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ด้วยวิธีทางกายภาพบ�ำบัด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความสามารถในการใช้งาน
ร่างกายได้อย่างปกติ โดยทั่วไป ในการบริบาลทางกายภาพบ�ำบัด จ�ำเป็นต้องใช้เวลาอยู่
กับผู้ป่วยพอสมควร จึงเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่นักกายภาพบ�ำบัดจะชี้ให้ผู้สูบและ
ญาติเห็นถึงพิษภัยของบุหรีแ่ ละโน้มน้าวให้เลิกสูบบุหรี่ โดยการเชือ่ มโยงให้ผสู้ บู และญาติ
เห็นภาพของพิษภัยบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ กับโรคที่ผู้สูบเป็นอยู่ หาก
ผูส้ บู และญาติตอ้ งการให้อาการดีขนึ้ หรือหายป่วยจากโรคทีเ่ ป็นอยู่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ ง
แก้ไขที่สาเหตุ นั่นก็คือ การเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด นอกจากนี้ การบริบาลทาง
กายภาพบ�ำบัดมักต้องท�ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท�ำให้นักกายภาพบ�ำบัดสามารถ
ติดตามผลการเลิกนิโคตินได้ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและช่วยแก้ปัญหาที่ผู้สูบประสบใน
ระหว่างการเลิกสูบได้เป็นระยะๆ
แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัดนี้ เป็น
แนวทางการให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจประเมิน ช่วยเหลือ ส่งต่อ และติดตามผู้สูบหรือผู้ใกล้ชิด
ที่สูบบุหรี่เพื่อให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยอาศัยหลักการ 5A (ask, advise, assess,
assist และ arrange) ซึ่งเป็นหลักการที่ปรากฏในแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับแพทย์และ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน เพียงแต่มีการสอดแทรก
วิธีการทางกายภาพบ�ำบัดในการฟื้นฟูสุขภาพในส่วนที่อาจเกิดความผิดปกติจากการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณปอด
ส�ำหรับวิธีการทางกายภาพบ�ำบัดที่น�ำมาประกอบในแนวทางเวชปฏิบัติฯ โดย
เฉพาะในขั้นตอนการประเมิน (assess) และการให้ความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ (assist) นัน้ เป็นเพียงแนวทางทีเ่ สนอแนะ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
ในแต่ละสถานพยาบาลมีบริบทและสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน ในการปฏิบตั จิ ริง จึงขึน้
อยู่กับวิจารณญาณของนักกายภาพบ�ำบัดในการน�ำแนวทางเวชปฏิบัติฯนี้ไปประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสมต่อไป
ในปัจจุบัน ได้มีการปรับวิธีการ 5A (ask, advise, assess, assist และ arrange)
ให้สามารถท�ำความเข้าใจและน�ำไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยปรับย่อให้เหลือเพียง 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ส คือ การสอบถาม เทียบได้กับ ask และ assess
2. บ คือ การบ�ำบัด เทียบได้กับ advise และ assist
3. ม คือ การหมั่นติดตาม เทียบได้กับ arrange
รูปที่ 9.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินโดยนักกายภาพบ�ำบัด

ส - สอบถามสถานะการติดนิโคตินในปัจจุบันและประเมินความพร้อมในการเลิกสูบ (Ask & Assess)
ไม่สูบ
คนใกล้ชิดไม่สูบ

สูบ
คนใกล้ชิดสูบ

ประเมินทางกายภาพบ�ำบัด
1. ประเมินลักษณะการเสพติดและความพร้อมในการเลิก
2. ประเมินทางกายภาพบ�ำบัด

บ - บ�ำบัดเพือ่ ให้เลิกนิโคตินและส่งเสริมสุขภาพปอด (Advise & Assist)

1. แนะน�ำให้เลิกนิโคติน
2. บ�ำบัดเพือ่ ให้เลิกนิโคติน หรือส่งต่อคลินกิ เลิกบุหรี่ หรือ Quitline 1600
3. ส่งเสริมสุขภาพปอดให้ดีขึ้น

ม

- หมั่นติดตามผล (Arrange)
1. ติดตามเอง หรือส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ให้ช่วยติดตามให้
2. ให้ก�ำลังใจเพื่อป้องกันการกลับมาสูบซ�้ำ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 9.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินตามแนวทาง ส-บ-ม
ส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัด1-2
ขั้นตอนการรักษา

รายละเอียด

สAsk
• ซักถามสถานะการติดนิโคติน
สอบถาม ( ส อ บ ถ า ม
ในปัจจุบนั ทุกชนิดในระหว่าง
สถานะการ
ซักประวัติ และบันทึกสถานะ
ติ ด นิ โ ค ติ น
การติดผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ ว้ใน
ในปัจจุบัน)
เวชระเบียนของผู้สูบให้เห็น
ชัดเจน
• ค�ำตอบทีเ่ ป็นไปได้มี 3 กรณี1-3
ได้แก่
1. สูบอยู่
นั ก กายภาพบ� ำ บั ด พึ ง
ให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ การ
บ�ำบัดเพื่อให้หยุดสูบ
2. ไม่สูบ
นั ก กายภาพบ� ำ บั ด พึ ง
กล่ า วค� ำ ชมเชย และ
ถามต่ อ ไปว่ า มี ค นใน
บ้านหรือเพื่อนสนิทติด
นิโคตินบ้างหรือไม่

ตัวอย่าง
ตัวอย่างคำ�ถาม เช่น “ขอโทษ
ครับ ไม่ทราบว่า คุณสูบบุหรี่/
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
อื่ น ๆ บ้ า ง ห รื อ ไ ม่ ” ห รื อ
“ขอโทษครับ ไม่ทราบว่ามีคน
ใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานสูบ
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาสูบอื่นๆ หรือไม่” เป็นต้น
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ขั้นตอนการรักษา

รายละเอียด
- หากค� ำ ตอบ คื อ
“มี”
นั ก กายภาพบ� ำ บั ด
พึ ง แนะน� ำ ให้ ผู ้ ที่
สู บ บุ ห รี่ ห รื อ บุ ห รี่
ไฟฟ้าดังกล่าวมารับ
บริ ก าร ณ คลิ นิ ก
เลิ ก บุ ห รี่ โดยนั ก
กายภาพบ� ำ บั ด พึ ง
มอบเอกสารที่มีราย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธี
เลิกสูบเพื่อให้ศึกษา
ด้วยตนเองต่อไป
- ห า ก ค� ำ ต อ บ คื อ
“ไม่มี”
นั ก กายภาพบ� ำ บั ด
พึ ง กล่ า วค� ำ ชมเชย
อีกครั้ง
3. เคยสูบ
นั ก ก า ย ภ า พ บ� ำ บั ด
พึ ง ถามค� ำ ถามต่ อ ไป
ว่า “เลิกได้นานเท่าไร
แล้ว” และกล่าวชมเชย
พร้อมให้ก�ำลังใจ และ
แนะน�ำให้อย่าประมาท
เพราะอาจกลั บ มาสู บ
ใหม่ได้
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ตัวอย่าง
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ขั้นตอนการรักษา

รายละเอียด

• ประเมินลักษณะการเสพติด
Assess
และความเต็มใจ/ความพร้อม
(ประเมิน
ลักษณะ
ในการเลิกนิโคติน
การติด
• ในการประเมินลักษณะการ
ความพร้อม
เสพติ ด และความเต็ ม ใจ/
ในการเลิก
ความพร้ อ มในการเลิ ก สู บ
และประเมิน
พึงมีการบันทึกในแบบฟอร์ม
ทางกายภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม
บ�ำบัด
ผล โดยแบบฟอร์ ม ควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ประเมินลักษณะพืน้ ฐาน
ข อ ง ก า ร ติ ด นิ โ ค ติ น
ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับประวัติการสูบ
และประวัติการเลิกสูบ
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
รุ น แรงของภาวะติ ด
นิโคติน หมายถึง การ
ประเมิ น ระดั บ ความ
รุ น แรงของภาวะติ ด
นิ โ คติ น ว่ า มี ม ากน้ อ ย
เพี ย งใด ประเมิ น โดย
การใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
Heaviness of Smoking
Index (HSI) หากผู้สูบ
มี ร ะดั บ การติ ด นิ โ คติ น
ค่ อ นข้ า งสู ง แสดงว่ า
หากหยุดสูบแล้ว จะมี
โอกาสเกิ ด อาการถอน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างค�ำถาม
เช่น “สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า มา
นานแค่ไหน กีม่ วน/กีท่ ีต่อวัน
หรือเลิกมานานแค่ไหน?”

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[152]
ขั้นตอนการรักษา

รายละเอียด
นิโคตินได้มากและอาจ
เป็นอุปสรรคในการเลิก
สูบได้
3. ประเมิ น สิ่ ง กระตุ ้ น ที่
ท�ำให้สูบ โดยเป็นข้อมูล
ที่ จ ะบอกให้ ท ราบถึ ง
อุปสรรคที่จะท�ำให้เลิก
ยาก และพึงหาหนทาง
แ ก ้ ไข เ พื่ อ เ อ า ช น ะ
อุปสรรคดังกล่าว ตลอด
จนการป้องกันการกลับ
ไปสูบซ�้ำอีกด้วย
4. ประเมิ น ความพร้ อ ม
ในการเลิกสูบ เป็นเรื่อง
ทีต่ อ้ งประเมิน เนือ่ งจาก
ระดับความพร้อมในการ
เลิ ก สู บ ของผู ้ สู บ บุ ห รี่ /
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า นั้ น จะเป็ น
ตัวก�ำหนดแนวทางการ
ติ ด ตามและการแก้ ไข
เพื่อช่วยให้เลิกสูบต่อไป
• การประเมินทางกายภาพ
บ�ำบัด ประกอบด้วย4
1. ประเมินสภาพร่างกาย
ทั่วไป

ตัวอย่าง

เช่น ประวัติการดื่มกาแฟและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การ
อยู่ในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มเพื่อน/ผู้ร่วม
งาน/คนในบ้านสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าหรือไม่ เช่น พร้อมจะ
เลิกใน 3 หรือ 6 เดือนข้างหน้า

เช่น ลักษณะโครงร่าง
สัญญาณชีพ การรับรู้สติ

2. ประเมิ น สมรรถภาพ เช่น ความแข็งแรงและความ
กล้ามเนื้อและโครงร่าง ทนทานของกล้ามเนื้อ

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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รายละเอียด
3. ประเมิ น ทางกายภาพ
บ� ำ บั ด ของระบบการ
หายใจและการขยาย
ของทรวงอก

บ-บ�ำบัด Advise
• การแนะน� ำ ผู ้ ที่ สู บ บุ ห รี่ /
บุหรีไ่ ฟฟ้าให้เลิกสูบ จะท�ำให้
(แนะน�ำให้
เกิดแรงจูงใจให้อยากเลิกสูบ
เลิกนิโคติน)
ได้ โดยค�ำพูดที่ใช้ต้องชัดเจน
หนักแน่น และเชื่อมโยงกับ
สภาพปัจจุบันของผู้สูบ1-3

Assist
(บ�ำบัดเพื่อ
เลิกสูบ และ
ส่งเสริม
สุขภาพปอด
ดีขึ้น)

ตัวอย่าง
เช่น ลักษณะของทรวงอก
ลักษณะการหายใจ ความ
แข็งแรงและทนทาน เช่น
การขยายตัวของทรวงอก
รูปแบบการหายใจ
ตัวอย่างค�ำแนะน�ำ เช่น
“การเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญที่สุด ที่คุณ
สามารถท� ำ ได้ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ปัญหาสุขภาพ ทั้งในขณะนี้
และอนาคต”
“การสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า อาจ
ทำ�ให้การรักษาทางกายภาพ
บำ�บัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควร การฟืน้ สภาพก็จะช้าลง”
(ขึ้นอยู่กับภาวะของโรคของ
ผู้สูบที่มาพบ)
“ผม (ดิฉัน) คิดว่า คุณจ�ำเป็น
ต้องหยุดสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
หากคุ ณ ตกลงจะเลิ ก ผม
(ดิฉัน) สามารถช่วยคุณได้”

ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : การบ�ำบัดเพื่อเลิก
นิโคติน
นักกายภาพบ�ำบัดพึงปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนการบ�ำบัดเพือ่ เลิกนิโคติน
ดังต่อไปนี้
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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รายละเอียด

ตัวอย่าง

1. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ที่สูบ
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ตั ด สิ น ใจ
เลิกสูบ โดยใช้แนวทาง 5R
(relevance, risks, rewards,
roadblock, repetition)
2. ใช้วิธีทางกายภาพบ�ำบัดเพื่อ เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลาย
บรรเทา/ต่อสู้กับอาการถอน เทคนิคการผ่อนคลาย และ
นิโคติน
การออกก�ำลังกาย เป็นต้น
3. ส่งต่อคลินิกเลิกบุหรี่ หรือ
Quitline 1600
ส่วนที่ 2 : การส่งเสริมสุขภาพปอด
นั ก กายภาพบ� ำ บั ด สามารถ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหรือ
สมรรถภาพการหายใจให้แก่ผสู้ บู
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าได้ ดังนี้
1. การฝึกหายใจและไอที่มี
ประสิทธิภาพ
2. การฝึกระบายเสมหะ
ด้วยตนเอง
3. การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่ม
การเคลื่อนไหวของทรวงอก
และล�ำตัว (chest-trunk
mobilization)
4. การเพิ่มความทนทานในการ
ออกก�ำลังกาย
ม-หมั่น Arrange • เพื่ อ ให้ กำ�ลั ง ใจและประคั บ เช่น ติดตามทุก 1-2 สัปดาห์
ประคองให้เลิกสูบอย่างถาวร ในช่วงแรก ต่อไปติดตามห่าง
ติดตาม (ติดตามผล)
ผล
นั ก กายภาพบำ�บั ด สามารถ เป็ น ทุ ก เดื อ น และห่ า งเป็ น
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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รายละเอียด

ตัวอย่าง

ติ ด ตามการเลิ ก นิ โ คติ น เอง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
หรือส่งต่อให้คลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น
หรือ Quitline 1600 เป็น
ผู้ติดตามผล1-4

เอกสารอ้างอิง
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

บทที่ 10

แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษา (Quit Counselors)
ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
จินตนา ยูนิพันธุ์

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เป็นศูนย์ฯ ที่ท�ำหน้าที่หลักในการให้
บริการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ด้วยกระบวนการบ�ำบัดแบบการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต1-3 และเป็นการให้ค�ำปรึกษาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม4 บริการตามแนว
Stage-based intervention5 ซึ่งเป็นบริการฟรี ที่ประชาชนเข้าถึงได้จากทุกที่ในประเทศไทย
ให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quitline) ทั้งแบบเชิงรับ (Reactive service) คือ รับสาย
ผู้โทรเข้า หมายเลข 1600 และเชิงรุก (Proactive service) 4-6 คือ การโทรออกเพื่อการติดตาม
ให้ก�ำลังใจ และให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสูบซ�้ำ และการโทรออกไปยังผู้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับการส่งต่อจากภาคีเครือข่ายที่มีการร่วมบ�ำบัด โดยเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการบ�ำบัด (การส่งต่อ) ด้วย application U-Refer บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
www.thailandquitline.or.th ระหว่างสถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน สถานประกอบการ
และจากชุมชน นอกจากนั้นผู้ใช้บริการยังขอรับค�ำปรึกษา โดยใช้ application U-Quit บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ www.thailandquitline.or.th หรือ Facebook สายเลิกบุหรี่ 1600

นอกจากการให้ค�ำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แล้ว ศูนย์ฯ ได้พัฒนาระบบ
บริการส่งข้อความสัน้ เกีย่ วกับการเลิกบุหรีท่ อี่ อกแบบข้อความให้สอดคล้องกับข้อความ
การให้ค�ำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมาะกับความต้องการเลิกบุหรี่แต่ละ
บุคคล เป็นการส่งด้วยระบบอัตโนมัติ แบบมีการตอบกลับ (Interactive SMS) 4,7-9 อีกด้วย
ผู้ท�ำหน้าที่บ�ำบัดภาวะติดนิโคตินของศูนย์ฯ หรือให้ค�ำปรึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ หรือการสาธารณสุขที่ผ่านการเรียนวิชาการให้ค�ำปรึกษา
ในหลักสูตรการศึกษาและมีประสบการณ์การฝึกงานด้านการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ
มีประสบการณ์ในระบบบริการสุขภาพ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งต้องผ่านหลักสูตร
การฝึกอบรมผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาการเลิกบุหรี่ (Quitline Counselor) ของศูนย์ฯ ทัง้ ภาคทฤษฎี
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[157]
และภาคปฏิบัติ จากนั้นจึงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนบริการที่ก�ำหนดเป็นแนว
ปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline or Protocol) ของศูนย์ฯ และบันทึก
ข้อมูลการบริการแบบ real time ไว้ในระบบฐานข้อมูล (Database System) 10-11 ภายใต้
ระบบการควบคุมคุณภาพบริการ แนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ ในหนังสือนี้ เรียกว่า "แนวทาง
เวชปฏิบตั ใิ นการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาการเลิกบุหรี"่ ประกอบด้วย
การให้คำ� ปรึกษาแบบสัน้ (Brief intervention) การให้คำ� ปรึกษาแบบเข้มข้น (Intensive
counseling) และ การให้ค�ำปรึกษาติดตามให้ก�ำลังใจป้องกันการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
(Relapse prevention counseling) ซึ่งมีรายละเอียด เป็นล�ำดับขั้นตอนการบริการ
ของสายเลิกบุหรี่ 1600 หรือ Quitline 1600 ตามแผนภาพ ต่อไปนี้
รูปที่ 10.1: ขั้นตอนการบริการของสายเลิกบุหรี่ 1600
ผูใ้ ช้บริการทีส่ ง่ ต่อจาก ภาคี
เครือข่าย U-Refer และ U-Quit

ผู้โทรเข้า 1600 Quitline
บุคคลทั่วไป
ผู้ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
บริการให้ข้อมูล/ให้
ค�ำปรึกษาอย่างสั้น
(Brief intervention)
และบันทึกในฐานข้อมูล

ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
(Smokers/Vapers)

บริการข้อมูลทั่วไป
(Giving Information)
และบันทึกในฐานข้อมูล

ส�ำหรับผู้ที่พร้อมเลิก
บริการ Intensive Counseling ตาม
Clinical Practice Guideline และ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

ไม่มีวันเลิกสูบ (Quit Date)

มีวันเลิกสูบ (Quit Date)
โทรฯ ติดตาม 6 ครั้ง
หลัง Quit date ดังนี้
1) 3-7 วัน
2) 8-14 วัน
3) 1 เดือน
4) 3 เดือน
5) 6 เดือน
6) 12 เดือน

อนุญาตให้
ติดตาม

ส�ำหรับผู้ที่ไม่พร้อมเลิก
บริการให้ค�ำปรึกษาอย่างสั้น
(Brief Intervention) และ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

ไม่อนุญาตให้
ติดตาม

โทรฯ ติดตาม + ให้ค�ำปรึกษาให้ก�ำลังใจ
ป้องกันการสูบซ�้ำ และบันทึกในฐานข้อมูล
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1.2 การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา (Counseling) เพื่ อ เลิ ก นิ โ คติ น ของศู น ย์ บ ริ ก าร
เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
การให้ค�ำปรึกษา (Counseling) ถือเป็นการบ�ำบัด/รักษาภาวะติดนิโคตินที่ได้
ผลดี และถือเป็นการบ�ำบัดหลักโดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
จัดการปัจจัยกระตุน้ (Trigger) การเสพติดและขจัดอุปสรรคขัดขวางทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ บู กลับไป
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าซ�้ำอีก
เนื่องจากการให้ค�ำปรึกษาการเลิกบุหรี่ของศูนย์ฯ เป็นการบริการทางโทรศัพท์
เป็นการบริการแบบไม่เห็นหน้ากัน ดังนั้น ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องด�ำเนินการ ในเรื่อง การ
ตกลงบริการ และการขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนา กับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการระบุตัวตนในการให้ค�ำปรึกษาครั้งต่อไป และ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ ก่อนการให้ค�ำปรึกษา แนวปฏิบัติในส่วนนี้ มิได้รวม
ไว้ในข้อเขียนบทนี้
การให้ค�ำปรึกษา เพื่อเลิกนิโคติน แบ่งเป็น 4 รูปแบบ1-3,14-17 ได้แก่
1.2.1 การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)
1.2.2 การให้ค�ำปรึกษาแบบเข้มข้น (Intensive counseling)
1.2.3 การให้ค�ำปรึกษาเพื่อติดตามผลและป้องกันการสูบซ�้ำ
(Relapse prevention counseling)
1.2.4 การให้ค�ำปรึกษาด้วยข้อความสั้นแบบมีการตอบกลับ
(Interactive SMS หรือ Interactive Text2Quit)
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาแบบหลายครั้งแก่ผู้สูบทุกรายที่ยังคง
ติดนิโคตินโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่ว่าผู้สูบจะมาด้วยอาการ
ใดก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ค�ำปรึกษาร่วมกับการใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน
(Medication) ตามข้อบ่งชี้ (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I)
• การให้คำ� ปรึกษาไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด จัดได้วา่ เป็นการบ�ำบัดหลักทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดีส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะเลิกนิโคติน (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I)
1.2.1 การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)
การให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้สูบแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน 3-5 นาที ที่เรียกว่า brief
intervention ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเลิกนิโคตินส�ำเร็จได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
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เลิกด้วยตนเอง1-3,16, 25-28 (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(I) ทั้งนี้ค�ำพูดที่ใช้ในการให้ค�ำปรึกษา
ต้องเป็นการสื่อสารทางบวก ให้ก�ำลังใจ กระชับ เน้นการให้ข้อมูลที่กระชับ ต้องใช้ค�ำพูด
ทีช่ ดั เจน หนักแน่น และสอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์สว่ นตัวโดยเฉพาะผลดีทจี่ ะ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพ/ปัญหาสุขภาพของผู้สูบและครอบครัวของผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น เริ่มต้นด้วยการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้า จ�ำนวนและประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคตินที่ใช้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมและภาวะติดนิโคติน จากนั้นเป็นการกระตุ้นเร้าความรู้สึกให้เข้าใจ
ภาวะติดนิโคตินของตนเอง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อดีของการเลิกนิโคติน และผล
กระทบต่อสุขภาพ กระตุ้นให้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นให้ค�ำแนะน�ำวิธีการเลิกสูบ
บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า ทีผ่ สู้ บู สามารถเข้าถึงได้ และกระตุน้ ให้ตดั สินใจ โดยระบุความตัง้ ใจ หรือ
ความพร้อมในการเลิกสูบ
1.2.2 การให้ค�ำปรึกษาแบบเข้มข้น (Intensive Counseling)
หลักการให้ค�ำปรึกษาแบบเข้มข้น ต้องเน้นประเด็นส�ำคัญ คือ การช่วยให้ผู้สูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเข้าใจกระบวนการเสพติดและประสบการณ์เลิกสูบของตนเอง รวมทั้ง
เรียนรูว้ ธิ กี ารหรือทักษะใหม่ๆในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม หรือการด�ำรงชีวติ ทีค่ รอบคลุม
ชีวติ การท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ การแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการ
พยายามเลิกนิโคติน (practical/problem solving skill counseling)1,2,15,25 ประกอบด้วย
 ค้นหาแรงจูงใจในการเลิกสูบครัง้ นี้ ซึง่ อาจเป็นคนในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชดิ
 เน้นย�้ำการเลิกสูบอย่างแท้จริง เด็ดขาด โดยการหักดิบ ให้รวดเร็วที่สุด
 ทบทวนประสบการณ์การเลิกสูบในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัจจัยกระตุ้น
ที่ท�ำให้กลับไปสูบซ�้ำ
 เรียนรู้และเลือกวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประจ�ำวัน เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้สูบหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น (trigger) และรู้จักเบี่ยงเบนความคิด เมื่อเกิด
ความอยากบุหรี่/นิโคติน หรือคิดอยากสูบอีก (เช่น การแปรงฟัน แปรงลิ้น
การเลือกอาหาร และการเคลื่อนไหวออกแรง เป็นต้น)
 ลดน�้ำชา กาแฟ และหยุดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่พยายามเลิกนิโคตินด้วย
 การเรียนรู้วิธีรับมือกับอาการถอนนิโคติน และที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผน
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าต่อไปอีก
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 แนะน�ำให้อยู่ห่างจากคนที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในบ้าน และให้ชวนกันเลิกสูบ
พร้อมกัน หรืออย่างน้อยขอร้องให้อย่าสูบต่อหน้า
 วางแผนวิธกี ารเสริมก�ำลังใจจากแรงจูงใจทีไ่ ด้ระบุไว้แล้ว และตกลงบริการให้
สายเลิกบุหรี่ 1600 โทรฯ กลับเพื่อให้ก�ำลังใจ และช่วยให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติม
ระหว่างที่พยายามเลิกนิโคตินให้ต่อเนื่อง (Intra-treatment support)
 ส่งเสริมให้ผสู้ บู ได้ขอรับการสนับสนุนและก�ำลังใจจากบริการเลิกบุหรี/่ นิโคติน
ในสถานบริการสุขภาพที่ใกล้เคียงหรือขอรับค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจเพิ่มเติม
จากสมาชิกในครอบครัว แกนน�ำในชุมชน อสม. หรือคนที่เลิกสูบได้แล้ว
(Extra-treatment support)
1.2.3. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อติดตามผลและป้องกันการสูบซ�้ำ (Relapse
prevention counseling)
หลั ก การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (behavioral
modification)1,2,14-15 เพือ่ ติดตามผล และป้องกันการสูบซ�ำ้ ใช้เวลา 5-15 นาที ตามความ
ต้องการของผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า มี 2 ประเด็นส�ำคัญ คือ (1) การติดตามผลการเลิกสูบ
เป็นระยะๆ รวม 6 ครั้งในเวลา 1 ปี เพื่อการบันทึกผลการให้ค�ำปรึกษา คือ ผู้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าจะต้องไม่ได้รับนิโคตินจากผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ เลยอย่างต่อเนื่อง และ
(2) การให้ก�ำลังใจกับให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติมในการทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น (trigger) และการเบี่ยงเบนความคิดที่ได้
เรียนรู้จากการได้รับค�ำปรึกษาแบบเข้มข้น เป็นระยะๆ ครั้งที่ 1 (หลังวันเลิกสูบ 3-5 วัน)
และครั้งที่ 2 (หลังวันเลิกสูบ 14 วัน) เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาการถอนนิโคติน (Nicotine
Withdrawal syndrome) และครั้งที่ 3, 4, 5 และ 6 (หลังวันเลิกสูบ 1, 3, 6 และ
12 เดือน ตามล�ำดับ) เพื่อลดอาการถอนนิโคติน
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ตารางที่ 10.1: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษา
การเลิกบุหรี่ (Quitline Counselors) ในการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์แบบสั้นใช้เวลา
3 – 5 นาที
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

(++) การ
- คัดกรองสถานะของผู้โทรฯ • “การสนทนาครั้ ง นี้ จะมี
เข้า ว่าเป็นผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ การบันทึกเสียงสนทนาเพื่อ
แนะน�ำ สอบถาม
อย่างยิ่ง สถานะของ ไฟฟ้า หรือเป็นผู้ใกล้ชิด หรือ การพัฒนาคุณภาพบริการ
เป็นผู้สนใจสอบถามข้อมูล
ขออนุ ญ าตบั น ทึ ก เสี ย ง
ผู้โทรเข้า
ได้หรือไม่คะ?”
และ
• “คุณต้องการเลิกบุหรี่/บุหรี่
ตกลง
ไฟฟ้าใช่ไหม?”
บริการ
(++) การ
แนะน�ำ สอบถาม
อย่างยิ่ง ความ
ต้องการ
เลิกนิโคติน
และกระตุ้น
ให้เลิกสูบ
พร้อม
แนะน�ำ/
ช่วยให้เข้าสู่
กระบวนการ
บ�ำบัด

กรณีผโู้ ทรฯ เข้าเป็นผูส้ บู บุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้า
- ประเมินสถานะการติดนิโคติน
ในปัจจุบันและให้ข้อมูลย้อน
กลับ
- ในกรณี เ ป็ น ผู ้ ที่ สู บ บุ ห รี่ /
บุหรี่ไฟฟ้าให้สอบถาม เพื่อ
ประเมิ น ความต้ อ งการเลิ ก
นิโคติน แยกเป็นที่ พร้อมเลิก
(Contemplation) ต้องการ
เข้าสูก่ ระบวนการบ�ำบัด หรือ
เป็นผู้ที่ไม่พร้อมเลิก แต่ยัง
ลังเลใจ (Pre-contemplation)
หรือขอคิดดูก่อน

• “คุ ณ มี ค วามตั้ ง ใจจะเลิ ก
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ภายใน
30 วั น นี้ ใช่ ไ หมคะ?”
กรณีตอบว่า "ใช่" แสดงว่ามี
ความพร้อม
- “คุณคิดถูกต้องแล้ว เลิกบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้าได้เร็วเท่าไร ก็จะ
เป็ น ผลดี ต ่ อ ตั ว คุ ณ และคน
ใกล้ชิดแน่นอน”, “การเลิก
บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าต้องให้สำ� เร็จ
และต่อเนื่อง สายเลิกบุหรี่
1600 จะให้ค�ำปรึกษาเพื่อ
ให้ คุ ณ ลงมื อ เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้าอย่างมั่นใจ คุณพร้อม
จะรั บ ค� ำ ปรึ ก ษาซึ่ ง ใช้ เวลา
ประมาณ 20 นาที คุณพร้อม
ไหม หากพร้ อ มดิ ฉั น จะส่ ง

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

สายต่อไปยังผู้ให้ค�ำปรึกษา
เชี่ยวชาญ รอสักครู่นะคะ”
กรณีตอบว่า "ไม่ใช่"/"ไม่สนใจ"
แสดงว่ายังไม่พร้อมเลิก
- “วันนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไร
แต่ด้วยความห่วงใย อยาก
ให้มีสุขภาพดีๆ วันใดพร้อม
หรือคิดอยากเลิกบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้า โทรฯ ฟรี สายเลิกบุหรี่
1600 (แจ้ ง เวลาท� ำ การ)”
กรณีประเมินสภาวะอารมณ์
ขณะสนทนา พบว่า เริ่มสนใจ
ให้สอบถามภาวะการติดนิโคติน
- “คุณสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าวันละ
กีม่ วน/ที”(มากกว่า 20 มวน/
วัน) และ“บุหรีม่ วนแรก/บุหรี่
ไฟฟ้ า ที แ รก คุ ณ สู บ หลั ง
ตื่นนอนภายใน 30 นาทีใช่
ไหม?” (ใช่) ให้ข้อมูลย้อน
กลั บ ทั น ที “คุ ณ ติ ด นิ โ คติ น
ระดับมาก การเลิกบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้าหากคุณท�ำได้เร็วเท่าใด
จะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ
และสมาชิ ก ในครอบครั ว /
ผู้ใกล้ชิดได้ในเร็ววัน” “คุณ
พร้อมรับค�ำปรึกษาวันนี้ไหม
คะ?” “หากยังไม่พร้อมวันนี้
สะดวกให้1600 โทรฯ กลับ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

ให้คำ� ปรึกษาวัน เวลาใดคะ?"
ห า ก มี ก า ร ต ก ล ง บ ริ ก า ร
บั น ทึ ก ระบบนั ด วั น เวลา
โทรฯ กลับ ต่อไป

ตารางที่ 10.2: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษา
(Quitline Counselors) ในการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์แบบเข้มข้น ใช้เวลา 20 นาที
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *

(++) สอบถาม
แนะน�ำ ความตั้งใจ/
อย่างยิ่ง พร้อมเข้าสู่
การบ�ำบัด

ตกลงบริ ก าร และประเมิ น • “คุ ณ ตั้ ง ใจเลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ความพร้ อ มในการเลิ ก บุ ห รี่ / ไฟฟ้าภายใน 30 วันนี้ ใช่ไหม
บุหรี่ไฟฟ้าครั้งนี้ เพื่อการเข้าสู่ คะ?”
• “การให้ค�ำปรึกษาเพื่อเป้า
กระบวนการบ�ำบัด9
หมาย ให้ คุ ณ มั่ น ใจในการ
เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ครั้ ง นี้
ให้สำ� เร็จจะใช้เวลาประมาณ
20 นาที คุณพร้อมนะคะ”

(++) สอบถาม
แนะน�ำ พฤติกรรม
อย่างยิ่ง การสูบบุหรี/่
บุหรี่ไฟฟ้า/
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
ทุกชนิด

เพื่ อ รวบรวมประวั ติ ข องการ • การใช้คำ�พูดเพือ่ การสอบถาม
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นอยู่
ทุกชนิดและการให้ข้อมูลย้อน กั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
กลับ ให้ผสู้ บู เข้าใจกระบวนการ หรื อ นิ โ คติ น ของผู้ สู บ ราย
เสพติดนิโคตินของตนเอง
นั้นๆ (ได้รับนิโคติน/สูบบุหรี่
บุ ห รี่ แ บบมวน บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
บารากู่ / บุ ห รี่ แ บบเคี้ ย ว
เป็นต้น ) ในทีน่ จ้ี ะใช้ตวั อย่าง
ที่ข้ึน คำ�ว่ า ...สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้า
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *

ค�ำอธิบาย

• “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
ไหม?”
• “สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน
หรือ บางวัน?”
• “คุณเริ่มสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ตั้ ง แต่ อายุ . ......ปี จนถึ ง
ปัจจุบนั นี้ สูบมานานเท่าใด?”
• “ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าต้อง
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า คือช่วง
เวลาใด?”
• “บุหรีม่ วนใดทีค่ ณ
ุ คิดว่าเลิก
ยากที่สุด?”
(++) ประเมิน
แนะน�ำ ระดับการ
อย่างยิ่ง ติดนิโคติน

เพื่อประเมินและช่วยให้ผู้ใช้
บริการรับรู้และเข้าใจระดับ
การติดนิโคติน

• “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
มวนแรก/ทีแรกหลังตืน่ นอน
กี่นาที?”
• “คุ ณ สู บ บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
ขณะเป็นหวัด หรือเจ็บป่วย
เล็กน้อย รักษาตัวอยู่บ้าน
หรือในโรงพยาบาล หรือไม่?”
• “บ้านที่คุณอยู่ มีคนใกล้ชิด
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่?
มีการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าใน
บ้านหรือไม่?”

(++) สอบถาม
แนะน�ำ แรงจูงใจใน
อย่างยิ่ง การเลิก
นิโคติน และ
แบบแผน

เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในเรื่อง • “ คุ ณ ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
สิ่งกระตุ้น (Triggers) การติด แอลกอฮอล์ เหล้ า เบี ย ร์
นิ โ คติ น ของตนเอง รวมถึ ง ไวน์หรือไม่? ดืม่ กาแฟ และ/
เหตุ ผ ล/บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก� ำ ลั ง หรื อ
ก า ร ตั ด สิ น ใจ เ ลิ ก นิ โ ค ติ น ไม่? ชอบทานผัก ผลไม้ และ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[165]
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน
การด�ำรง
ชีวิต
ประจ�ำวัน
ที่สัมพันธ์
กับการติด
นิโคติน

(++) สอบถาม
แนะน�ำ ประสบการณ์
อย่างยิ่ง การเลิก
นิโคตินในปีที่
ผ่านมา

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *

ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการวางแผน อาหารรสจัดหรือไม่?”
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• “ช่วงเวลาทีส่ ูบบุหรี่/บุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นประจ�ำ?”
• “มีบุคคลที่ชวนกันสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่?”
• “คุณมีโรคประจ�ำตัวที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาอยู่ในขณะ
นี้ หรือไม่? เคยมีอาการ
หัวใจวายในรอบ 6 เดือน
หรือไม่?”
• “คุณออกก�ำลังกาย/
เคลื่อนไหวออกแรงเป็น
จังหวะ และต่อเนื่อง
อย่างน้อย วันละ 20 นาที
หรือไม่ อย่างไร?”
• “งานที่คุณท�ำเป็นประจ�ำ
(อาชีพหลัก) คืออะไร?”
• “เหตุผล หรือบุคคลกระตุ้น
ให้คุณตั้งใจเลิกบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในครั้งนี้ คืออะไร?
ใคร?”
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ
• “ในรอบปีที่ผ่านมา คุณ
ตระหนักรู้ กลไกการเสพและ
เคยพยายามเลิกบุหรี่/บุหรี่
ประสบการณ์ความพยายามใน ไฟฟ้ามาก่อน หรือไม่?
การเสพสารนิโคติน รวมทั้งสิ่ง
กี่ครั้ง? ครั้งสุดท้ายเมือ่ ไร?
กระตุ้น (Triggers) ของตนเอง
วิธีการที่ใช้?”
• “แรงจูงใจ/เหตุผลของการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในครั้ง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *

ค�ำอธิบาย

ที่ผ่านมา?”
• “อาการที่เกิดขึ้นขณะเลิก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในครั้ง
ที่ผ่านมา? วิธีที่ใช้ในการ
เผชิญกับอาการข้างต้น?”
• “สาเหตุ/เหตุการณ์ที่ท�ำให้
กลับไปสูบซ�้ำ?”
• “เคยใช้บริการ/ขอความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลิก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า หรือไม่
อย่างไร?”
(++) ช่วยให้ตั้งใจ เพื่อทบทวนแรงจูงใจในการ
แนะน�ำ มัน่ และ
เลิกนิโคติน และช่วยให้ตัดสิน
อย่างยิ่ง เลือกวิธีการ ใจเลือกวิธีเลิกสูบ ในครั้งนี้
เลิกสูบ

• “การเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ขั้นแรก คือ ความตั้งใจมั่น
ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญ
ให้เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ได้
ส�ำเร็จ และเมื่อตั้งใจแล้ว
ต้องมีแรงจูงใจหรือเหตุผล
ชัดเจน เหตุผล/แรงจูงใจ
ในการเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ของคุณในครั้งนี้ คือ...........
• “วิธกี ารเลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ให้ ไ ด้ ผ ล ที่ ส ายเลิ ก บุ ห รี่
1600 แนะน�ำ คือ เลิกทันที
หรือ หักดิบ ซึ่งจะเป็นวิธีที่
ผู้ที่เลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ใช้แล้ว
ท� ำ ให้ เ ลิ ก ได้ จ ริ ง ๆ คุ ณ คิ ด
อย่างไรคะ? มีค�ำถามหรือ
ข้อสงสัยอะไรไหมคะ?”

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *
• “คิดไว้บ้างหรือยังคะว่าจะ
ลงมือเลิกวันไหน?”

(++) ช่วยให้ผู้
แนะน�ำ สูบบุหรี่/
อย่างยิ่ง บุหรี่ไฟฟ้า
วางแผน
การเลิกสูบ

เพือ่ ช่วยให้ผสู้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า • “ถ้าคุณจะเลิกพรุ่งนี้ 1600
มีความมั่นใจในการลงมือเลิก ขอแนะน�ำว่า เริ่มต้นที่การ
สู บ ในครั้ ง นี้ และมี แ นวทาง แจ้งบุคคลทีเ่ ป็นแรงจูงใจ ว่า
ในการเผชิ ญ กั บ อาการถอน ก�ำลังจะเลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
นิโคติน และความอยากบุหรี่/ ขอให้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ เ ลิ ก
นิโคตินระหว่างที่พยายามเลิก บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า จนส�ำเร็จ
สูบในครั้งนี้
ด้ ว ย จากนั้ น การเลิ ก บุ ห รี่
อยู ่ ที่ ค วามตั้ ง ใจมั่ น ตั ด ใจ
ทิ้ ง /เลิ ก ทั น ที ทิ้ ง ทั้ ง บุ ห รี่ /
บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าให้
หมด”
• “เรือ่ งส�ำคัญอีกเรือ่ งของการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า คือ จะ
ต้องมัน่ ใจว่าจะเผชิญกับการ
ละ เลิก นิสัย/ พฤติกรรม
ความคิด/ อารมณ์ ซึ่งเป็น
ความเคยชิ น ให้ ไ ด้ ดั ง นั้ น
เมื่อคุณทิ้งบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ได้ แ ล้ ว ต้ อ งมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรม การด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวัน เริ่มตั้งแต่วัน
รุ่งขึ้นตื่นเช้าขอให้คิดแต่สิ่ง
ดี ๆ บอกตั ว เองว่ า วั น นี้ จ ะ
ท�ำสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพ เพื่อ
ตัวเอง เพื่อคนรัก”
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *

ค�ำอธิบาย

• “สายเลิ ก บุ ห รี่ 1600 ขอ
แนะน� ำ วิ ธี ที่ ค นไทยที่ เ ลิ ก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ได้ส�ำเร็จ
ต่อเนื่องได้ใช้ และแนะน�ำ
ไว้ ได้แก่ “การรับประทาน
อาหารรสไม่ จั ด เน้ น ผั ก
ผลไม้ ที่ มี ร สเปรี้ ย ว... งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ชา/
กาแฟ/เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลัง การ
ดื่มน�้ำ จิบน�้ำบ่อยๆ.... การ
เคลือ่ นไหวออกแรง....... และ
การแสวงหาวิ ธี ผ ่ อ นคลาย
ความเครี ย ดด้ ว ยวิ ธี . .....”
(การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้างต้นผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
พบว่ า ช่ ว ยบรรเทาอาการ
ไม่สุขสบาย และเลี่ยงความ
สนใจ จากความคิ ด อยาก
บุหรี่/นิโคตินได้)
• “คุณมีความคิดอย่างไร กับ
วิธกี ารทีเ่ สนอข้างต้น หรือไม่?
มีข้อสงสัย จะพูดคุย ซักถาม
หรือไม่คะ?”
(++) ช่วยให้ผู้
แนะน�ำ สูบบุหรี่/
อย่างยิ่ง บุหรี่ไฟฟ้า
ก�ำหนดวัน
เลิกสูบ

เพื่ อ ให้ ผู ้ ต ้ อ งการเลิ ก นิ โ คติ น • “จนถึงขณะนีค้ ณ
ุ ให้คะแนน
เริม่ ต้นเลิกสูบ หักดิบ ในวันเลิก ความมั่นใจลงมือเลิกบุหรี่/
สูบ (Quit Date)
บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า เท่ า ไร? (เมื่ อ
1 คือไม่มั่นใจเลย และ 10
คือมั่นใจเต็มร้อย)”
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้) *
• “เมือ่ มัน่ ใจแล้ว คุณจะลงมือ
เลิกวันที่ .....?”

(++) ช่วยให้
เพื่อให้การลงมือเลิก และความ • “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนะน�ำ ผูส้ ูบบุหรี่/ พยายามเลิกสูบมีความต่อเนือ่ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในช่ ว ง
อย่างยิ่ง บุหรี่ไฟฟ้า มีกำ� ลังใจและไม่กลับไปสูบซ�้ำ
ระยะเวลาถอนนิโคติน จะ
มีก�ำลังใจ
อยู่ในช่วงสัปดาห์แรก ต้อง
ลงมือเลิก
ตั้งใจมั่น มั่นใจพร้อมเผชิญ
และมั่นใจ
อาการอยากบุ ห รี่ / นิ โ คติ น
ว่าจะเลิก
ไปให้ได้ สายเลิกบุหรี่ 1600
สูบได้ส�ำเร็จ
จะโทรฯ กลั บ ไปให้ ก� ำ ลั ง
ใจเป็ น ระยะๆ ดั ง นี้ .......
แต่ ห ากคุ ณ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือหรือรับค�ำปรึกษา
เพิม่ เติม คุณโทรฯ มา สายเลิก
บุ ห รี่ 1600 ฟรี ยกเว้ น
เครือข่าย My By CAT นะคะ”
• “ถึงตรงนีค้ ณ
ุ อยากถามอะไร
บ้างไหมคะ?”
• “ขอให้ คุ ณ เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่
ไฟฟ้า ได้ส�ำเร็จ 1600 ขอ
เป็นก�ำลังใจ สวัสดีค่ะ”
*หมายเหตุ: แนวทาง/ค�ำถามเหล่านี้ ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะใช้เป็นเทคนิคส�ำคัญอย่างหนึ่งควบคู่กับเทคนิคในการ
ให้ค�ำปรึกษาอย่างอื่น (เช่น การทวนค�ำ การสรุปความ หรือ การกระตุ้นให้แสดงความรู้สึก เป็นต้น) ควบคู่กับ
ความรู้ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน เพื่อช่วยให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาเข้าใจปัญหาของผู้สูบ และช่วยให้ผู้ติดนิโคติน
เข้าใจสถานการณ์และปัญหาของตนเอง สามารถเลือก/ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติด (หยุดสูบ หรือ
ยังคงสูบต่อไป) เลือกที่จะกระท�ำพฤติกรรมสุขภาพใหม่ๆ เช่นการเคลื่อนไหวออกแรงต่อเนื่อง การหยุดดื่ม
สุรา การเลือกทานผักและผลไม้ การดื่มน�้ำ ทดลองวิธีคลายเครียดวิธีใหม่ เป็นต้น เพื่อจัดการกับอาการถอน
นิโคติน (Nicotine withdrawal syndromes) และความอยากบุหรี่/นิโคติน รวมถึงจัดการกับปัจจัยกระตุ้น
และเผชิญกับอุปสรรคขัดขวางการสูบซ�้ำ
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ตารางที่ 10.3: แนวทางเวชปฏิบัติในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน ส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษา
(Quitline Counselors) ในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อติดตามผลและป้องกันการสูบซ�้ำ
(Relapse prevention counseling)
น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

(++) โทรฯ กลับ
เพือ่ การติดตามผลการบ�ำบัด • “ คุณไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
แนะน�ำ ติดตามผลการ
แม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่วันเลิก
อย่างยิ่ง บ�ำบัดเป็นเวลา
สูบจนถึงวันนี้ ใช่หรือไม่?”
1 ปี ตามขัน้ ตอน
ที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น
(++) ให้ก�ำลังใจและ เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่
แนะน�ำ ช่ ว ยให้ เ ลิ ก สู บ ไฟฟ้ า มี ก� ำ ลั ง ใจและให้ ค� ำ
อย่างยิ่ง ได้ต่อเนือ่ ง
ปรึกษาเพิม่ เติม รวม 6 ครั้ง
ในเวลา 1 ปี แล้วแต่กรณี

กรณี ที่ เ ลิ ก สู บ ได้ ต ่ อ เนื่ อ ง
ชื่นชม ให้ก�ำลังใจ และสร้าง
ความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จ
• “ดี ม าก ขอชื่ น ชมที่ คุ ณ
เลิ ก บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ได้
ส� ำ เร็ จ แสดงว่ า การด� ำ รง
ชีวิตประจ�ำวันของคุณ ส่ง
ผลดีต่อสุขภาพกายและใจ
ของคุณ ที่ส�ำคัญคือต้องไม่
ประมาท ไม่หวนกลับไปสูบ
อีกแม้แต่ครั้งเดียว วันนี้คุณ
มี ชี วิ ต ปลอดบุ ห รี่ แ ล้ ว ขอ
ให้ คุ ณ ประสบแต่ เรื่ อ งดี ๆ
ในชีวิตต่อไป คุณมีอะไรจะ
สอบถามหรือไม่คะ?”
กรณีก�ำลังลด /เลิกสูบไม่ได้
ต่ อ เนื่ อ ง แสดงความเข้ า ใจ

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

และจริงใจในการให้ค�ำปรึกษา
เพิ่มเติม โดยทบทวนการเรียนรู้
เดิม เสริมวิธีการเผชิญอุปสรรค
และค้นหาวิธใี หม่ ในการเปลีย่ น
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต และ/หรื อ
สิง่ แวดล้อม โดยอาศัยหลัก 5Ds
ได้แก่ อดให้ได้ (Delay) หายใจ
เข้า-ออกลึกๆ (Deep breath)
ดืม่ นนำ้ (Drink water) มือไม่วา่ ง
(Do something) คิดถึงเรือ่ งดีๆ
ไว้ (Destination) รวมทั้งเพิ่ม
เติมความมั่นใจ/แก้ปัญหาการ
จัดการกับอาการถอนนิโคติน/
อาการอยากบุหรี่/นิโคติน โดย
ปรับใช้ตามแนวปฏิบัติการให้
ค�ำปรึกษาครัง้ แรก ให้สอดคล้อง
กับปัญหาของผู้ใช้บริการ
• “คุณไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
แม้แต่ครั้งเดียวในช่วง 7 วัน
ที่ผ่านมาใช่หรือไม่?” หรือ
“ คุ ณ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ แ ม้ แ ต่
ครั้งเดียวในช่วง 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมาใช่หรือไม่?”
• “ดีมากค่ะ ขอชื่นชม ที่คุณ
สามารถเลิกบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ได้ ส� ำ เร็ จ เป็ น เวลา .....วั น
การที่คุณเลิกได้ส�ำเร็จช่วง
หนึ่ง การลงมือหักดิบครั้ง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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น�้ำหนัก
ค�ำแนะน�ำ

ขั้นตอน

แนวทางปฏิบัติ
(แนวค�ำถามที่ใช้)

ค�ำอธิบาย

ต่อไป จะมีโอกาสเลิกได้นาน
มากขึ้น จนเลิกได้ส�ำเร็จ”
• “แสดงว่า วิธีแก้ไขปัญหา
หรือการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ในช่วงทีม่ อี าการอยากบุหรี/่
นิ โ คติ น ของคุ ณ ใช้ ไ ด้ ผ ลดี
ต้องพยายามต่อไปนะคะ”
• “ที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งไม่ ป ระมาท
ไม่หวนกลับไปสูบอีกแม้แต่
ครั้ ง เดี ย ว วั น นี้ คุ ณ มี ชี วิ ต
ปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า แล้ว
ขอให้คุณประสบแต่เรื่องดีๆ
ในชีวิตต่อไป คุณมีอะไรจะ
สอบถามหรือไม่คะ?
กรณีต้องการก�ำหนดวันเลิก
ใหม่ ด�ำเนินการค้นหา/ตกลง
บริการให้ค�ำปรึกษาตาม
ขั้นตอนต่อไป
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บทที่ 11

การบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้สูบกลุ่มจ�ำเพาะ
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

ั หาโรค
 การบ�ำบัดผูส้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะ เช่น สตรีตงั้ ครรภ์, ผูส้ บู ทีม่ ปี ญ
ทางกายต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ มีปัญหาสุขภาพจิต ก็มีแนวทางในการ
ช่วยเลิกนิโคตินคล้ายคลึงกับผูส้ บู ทัว่ ไป แต่มขี อ้ ควรพิจารณาเพิม่ เติมบางประเด็นตาม
ลักษณะของผู้สูบเหล่านั้น (ตารางที่ 11.1)
ตารางที่ 11.1: แนวทางการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในกลุ่มจ�ำเพาะ
กลุ่มของ
ผู้สูบ
สตรี โดย
เฉพาะรายที่
ก�ำลัง
ตั้งครรภ์หรือ
ให้นมบุตร1-7

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ

การบ�ำบัด

++

• บ�ำบัดด้านจิตสังคม เน้นความ
สวยงามของร่ า งกายผู ้ สู บ
และพิษภัยต่อทารกในครรภ์
• บ� ำ บั ด สามี ห รื อ คนใกล้ ชิ ด
อื่นๆ ที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าไป
พร้อมกัน
• ป้องกัน relapse หลังคลอด

++
++

ผู้สูงอายุ8-11

++

• เน้นย�้ำให้เห็นถึงพิษภัยของ
บุ ห รี่ / บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด
(รวมทัง้ หมากพลู) ต่อสุขภาพ
ผลต่อลูกหลาน

Pharmacological Therapy
น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ
+

--

• Nicotine gum หรือ
nicotine lozenges
เฉพาะในรายที่ไม่
สามารถเลิกได้โดย
ปราศจากยา
• Nicotine patch
• Bupropion
• Varenicline
• Nortriptyline
• Cytisine
• Combination

+
+
++
+

•
•
•
•
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NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline

[176]
กลุ่มของ
ผู้สูบ

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ
++
++

วัยรุ่น
(อายุต�่ำกว่า
18 ปี)12-16

++
++
+
+
++
+

ผู้ที่สูบบุหรี่
น้อยกว่า
10 มวน
ต่อวันหรือ
เทียบเท่า17-20

++

ผู้ที่สูบจัด (>
1 ซองต่อวัน
หรือสูบ
มวนแรก

++
++
++

++
+

การบ�ำบัด

Pharmacological Therapy
น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

• พฤติกรรมบ�ำบัด
บ�ำบัดด้านจิตสังคม
• ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

++
-

• Cytisine
• Combination

• ให้คำ� ปรึกษา พฤติกรรมบ�ำบัด
และบ� ำ บั ด ทางจิ ต สั ง คม
อย่างเข้ม
• สร้างความตระหนักและให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย ของ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
• ให้ค�ำปรึกษา แบบกลุ่ม
• ให้ค�ำปรึกษา ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
• กระตุ้นความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและครูที่โรงเรียน
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ใช้
มาตรการทางสังคมและ
ชุมชนควบคู่ไปด้วยในการ
บ�ำบัด

+
+
+
+
-

•
•
•
•
•
•

• ตรวจหาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ
แล้วแก้ไข
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
+
+/-

•
•
•
•
•
•

• บ�ำบัดทางจิตสังคมอย่างเข้ม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• ซั ก ประวั ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ หา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุแล้วช่วย

++
+
++
+

•
•
•
•

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination
NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline

[177]
กลุ่มของ
ผู้สูบ
ภายใน
30 นาทีหลัง
ตืน่ นอน) 18-21
ผู้สูบติดเชื้อ
เอชไอวี /
เอดส์22-24

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ
+
+
++
++

ผู้สูบ
โรคลมชัก25-28

++

ผู้สูบโรคแผล
ในกระเพาะ
อาหาร26,29-32

++

ผู้สูบโรคตับ
เรื้อรัง26,33-35

++

++
+

++
++

++
++

การบ�ำบัด

Pharmacological Therapy
น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

วางแผนแก้ไข
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
++

• Cytisine
• Combination

• แก้ไขทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัย
ของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในผู้สูบ
ติดเชือ้ เอชไอวี
• เน้นเรื่องการบ�ำบัดทาง
จิตสังคม พฤติกรรมบ�ำบัด
• สร้าง self-esteem ให้แก่
ผู้สูบ

+
+
++
+
+
+

•
•
•
•
•
•

• ตรวจหาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ
แล้วแก้ไข
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
--+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

• เน้นเรือ่ งพิษภัยของบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้าต่อการด�ำเนินโรค
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด

-+
+
++
+
-

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

• เน้นเรือ่ งพิษภัยของบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้าต่อการด�ำเนินโรค
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด

+
+
-

•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

[178]
กลุ่มของ
ผู้สูบ

Non-pharmacological Therapy

Pharmacological Therapy

น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ

การบ�ำบัด

+

• มาตรการทางสังคมและชุมชน

+
+

• Cytisine
• Combination

ผูส้ บู acute
coronary
syndrome
หรือ
unstable
angina
(ภายใน 2
สัปดาห์)26,36-41

++

• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ชี้ให้ผู้สูบ
เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ทีเ่ กิดขึน้ กับการสูบบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้า
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคมและชุมชน

+
++
++
-

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

ผู้สูบโรค
หัวใจและ
หลอดเลือด
(เฉพาะราย
ที่อาการ
คงที่)26, 37-45

++

• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ชี้ให้ผู้สูบ
เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ทีเ่ กิดขึน้ กับการสูบบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้า
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคมและชุมชน

++
++
++
+
++
+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

ผู้สูบ
โรคไตวาย
เรื้อรัง45-47

++

• เน้นเรือ่ งพิษภัยของบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้ า มี ผ ลต่ อ โรคไตเรื้ อ รั ง
อย่ า งรุ น แรง จนถึ ง ขั้ น ต้ อ ง
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอ
ภาวะไตเสื่อม
• มาตรการทางสังคมและชุมชน

+

• NRT ให้ด้วยความ
ระมัดระวังในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะ
รุนแรง และผู้ป่วย
บ�ำบัดทดแทนไต
เนื่องจากไม่มีการ
ศึกษาเรื่องขนาดของ
ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วย

++
++
+

++
++
+

++
++
+

น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[179]
กลุ่มของ
ผู้สูบ

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ

การบ�ำบัด

Pharmacological Therapy
น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ
+

+
+

• Bupropion ลดขนาด
ของยาในผู้ ป่ ว ยได้ รั บ
การฟอกเลื อ ดเหลื อ
150 มิลลิกรัมทุก 3 วัน
และในผู้ ป่ ว ยโรคไต
เรื้อรัง เหลือวันละ 150
มิลลิกรัม
• Varenicline ปรับขนาด
ย า ใ น ผู้ ป่ ว ย ที่ มี
creatinine clearance
น้อยกว่า 30 โดยเริม่ ต้น
วั น ละ 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม
ขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.5
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
และในผู้ป่วยได้รับการ
ฟอกเลือดไม่เกินวันละ
0.5 มิลลิกรัม
• Nortriptyline
• Cytisine
• Combination

-+
++
+
+
+

•
•
•
•
•
•

+

ผู้สูบ
โรคเบาหวาน45, 48-51

++
++
++
+
++

• เน้นเรือ่ งพิษภัยของบุหรี/่ บุหรี่
ไฟฟ้าต่อการดำ�เนินโรค
• บำ�บัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบำ�บัด
• มาตรการทางสังคมและชุมชน
• แนะน�ำให้ออกก�ำลังกาย ลด
อาหารคาร์โบไฮเดรต ระวัง
น�้ำหนักตัวที่อาจเพิ่มขึ้น

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

[180]
กลุ่มของ
ผู้สูบ
ผู้สูบ
โรคระบบการ
หายใจ 26,45, 47,52-59

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ

การบ�ำบัด

++

• เน้ น เรื่ อ งพิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ /
บุหรี่ไฟฟ้าต่อการด�ำเนินโรค
โดยอาจพิ จ ารณาส่ ง ตรวจ
spirometry เพื่อช่วยในการ
โน้มน้าวใจให้เลิกนิโคตินด้วย
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
++
++
+
+
+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

• แนะน�ำให้ผู้สูบเข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างโรคของช่อง
ปากและฟันกับการสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
++
++
+
+
+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

• แนะน� ำ อย่ า งยิ่ ง ให้ ป รึ ก ษา
จิ ต แพทย์ เพื่ อ ร่ ว มในการ
บ�ำบัด
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
++
+/+
+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

• แนะน� ำ อย่ า งยิ่ ง ให้ ป รึ ก ษา
จิ ต แพทย์ เพื่ อ ร่ ว มในการ
บ�ำบัด

+
+
+

• NRT
• Bupropion
• Varenicline

++
++
+
ผู้สูบโรคของ
ช่องปากและ
ฟัน60-62

Pharmacological Therapy

++

++
++
+
ผู้สูบ
โรคทาง
จิตเวช63-69

++

ผู้สูบที่ติดสาร
เสพติดชนิดอื่น
ร่วมด้วย64,69

++

++
++
+

น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[181]
กลุ่มของ
ผู้สูบ

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ

การบ�ำบัด

++

• แนะน�ำอย่างยิ่งให้บ�ำบัดยา
เสพติดไปพร้อมๆกันในสถาน
พยาบาลที่มีความพร้อม
• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

+
+
+

• Nortriptyline
• Cytisine
• Combination

• มาตรการเดียวกันกับผู้สูบที่
มีโรคเรื้อรังหรือกลุ่มจ�ำเพาะ
ร่วมกับ มาตรการต่อไปนี้
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้สอบถาม
สถานะการติ ด นิ โ คติ น ใน
ปัจจุบันกับผู้สูบในทุกราย
• แนะน�ำอย่างยิ่งให้ชี้ให้ผู้สูบ
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การเจ็บป่วยในครัง้ นัน้ กับการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
• ติดตามผลอย่างน้อย 2-4
สัปดาห์ หลังออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว

+
++
++
++
++
+

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

•
•
•
•
•
•

NRT
Bupropion
Varenicline
Nortriptyline
Cytisine
Combination

++
++
+
ผู้สูบใน
โรงพยาบาล26,45, 70-74

++
++
++

++

ผู้สูบ
โรคมะเร็ง75

Pharmacological Therapy

++

น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

• เน้นย�้ำถึงผลกระทบจากการ
สูบต่อผลการรักษา โดยจะ
ท�ำให้ประสิทธิภาพของการ
รักษาโรคมะเร็งลดลง มีผล
ต่ อ การกลั บ เป็ น ซ�้ ำ ของโรค
ห รื อก ารก� ำ เริ บ ข อง โรค
มากขึ้ น และท� ำ ให้ มี ร ะยะ
รอดชีพสั้นลง
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[182]
กลุ่มของ
ผู้สูบ

Non-pharmacological Therapy
น�้ำหนัก
ค�ำนะน�ำ
++
++
++

การบ�ำบัด

Pharmacological Therapy
น�้ำหนัก ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ค�ำนะน�ำ

• บ�ำบัดทางจิตสังคม
• พฤติกรรมบ�ำบัด
• มาตรการทางสังคม
และชุมชน

หมายเหตุ แนะน�ำตรวจ
สอบอันตรกิรยิ าระหว่างยา
รักษาภาวะติดนิโคติน กับ
ยาหลักทีใ่ ช้รกั ษาโรคมะเร็ง
ก่อนเริ่มการบ�ำบัดทุกครั้ง
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ภาคผนวกที่ 1
คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence)
ระดับ I หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)
จากการศึ ก ษาแบบกลุ ่ ม สุ ่ ม ตั ว อย่ า ง-ควบคุ ม (randomizecontrolled clinical trials) หรือ มีหลักฐานที่ได้จากการศึกษา
แบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่าง-ควบคุมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม อย่างน้อย 1 ฉบับ
(a well-designed, randomize-controlled, clinical trial)
ระดับ II หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการทบทวนแบบมีระบบ (systematic review)
จากการศึกษา controlled clinical trials หรือ มีหลักฐานที่ได้
จากการศึกษาแบบ controlled clinical trials ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม
อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ มีหลักฐานที่ได้จากการวิจัยทางคลินิกที่ใช้
รูปแบบวิจัยอื่นที่มีคุณภาพและผลการวิจัยพบประโยชน์หรือโทษ
จากการปฏิบตั ริ กั ษาทีเ่ ด่นชัด เช่น cohort study, case-control
study เป็นต้น
ระดับ III หมายถึง มีหลักฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาแบบพรรณนา (descriptive study)
หรือ การศึกษาแบบ controlled clinical trials ที่ด�ำเนินการยัง
ไม่เหมาะสมหรือมีคุณภาพยังไม่ดีนัก
ระดับ IV หมายถึง เป็นความเห็นร่วมกันของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญทีด่ ำ� เนินการร่างแนวทาง
เวชปฏิบตั นิ ี้ โดยไม่มหี ลักฐานจากการศึกษาแบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่างควบคุม (randomize-controlled, clinical trial) ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับค�ำแนะน�ำที่ระบุไว้เลย
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ภาคผนวกที่ 2
รหัส ICD-10 ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
รหัส ICD -10 ส�ำหรับการวินิจฉัยภาวะติดนิโคตินและบริการที่เกี่ยวข้อง
o F17.1 (Tobacco use)
เมื่อสอบถามข้อมูลผู้สูบแล้วพบว่าสูบเป็นครั้งคราว
การประเมิน : สูบเป็นบางวัน
o F17.2 (Tobacco dependence)
เมื่อสอบถามข้อมูลผู้สูบแล้วพบว่าสูบเป็นประจ�ำ (ทุกวัน)
การประเมิน : สูบทุกวัน
o Z716 (specify a diagnosis of tobacco abuse counseling)
การบ�ำบัดโดยการให้ค�ำแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษา
(ตั้งแต่ระดับ brief intervention ขึ้นไป)
กลุ่มอาการ และกลุ่มโรคทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
รหัส ICD-10 ส�ำหรับภาวะติดนิโคตินโดยการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือนิโคตินอื่น ๆ คือ F17.29*
โรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (EVALI)
- (J68.0) โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ ที่เกิดจากสารเคมี แก๊ส ควัน และ
ไอระเหย ได้แก่ โรคปอดบวมจากพิษ และสารเคมี (chemical pneumonitis)
- (J69.1) โรคปอดอักเสบจากการสูดดมน�้ำมัน และสารระเหย ได้แก่ โรคปอดบวม
จากน�้ำมัน (lipoid pneumonia)
- (J80) ภาวะวิกฤติทางระบบการหายใจ หรือภาวะหายใจล�ำบากเฉียบพลัน
(ARDS—acute respiratory distress syndrome)
- (J82) การติ ด เชื้ อ โรคเท้ า ช้ า งที่ ยั ง ไม่ ท ราบสาเหตุ ที่ ชั ด เจน (Pulmonary
eosinophilia)
- (J84.114) การอักเสบของผนังถุงลม (Interstitium) และมีการกระจายการ
อักเสบไปที่หลอดลมฝอย (Bronchiolitis) รอบๆหลอดลม (Peribronchiolar)
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และเนื้อเยื่อระหว่างหลอดลมเล็ก (Interlobar tissues)
(Acute interstitial pneumonitis)
- (J84.89) กลุ่มอาการ specified interstitial pulmonary disease (ILD)
ส�ำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวจากการได้รับบาดเจ็บของถุงลมปอด
(acute lung injury) ที่เกิดจากสารเคมี แก๊ส ควัน และไอระเหย โดยไม่มีอาการ
แทรกซ้อนอื่นๆ ให้ใช้รหัส J68.9
ในกรณีทเี่ กิดภาวะเป็นพิษจากการได้รบั นิโคติน สารพิษ และสารเคมีอนื่ ๆ จะรายงาน
โดยใช้ “T” ในการระบุรหัส เช่น
- T65.291- ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารพิษจากนิโคติน หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยบังเอิญ หรือ
ไม่ได้ตั้งใจ
- T40.7X1- ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนจาก acute tetrahydrocannabinol (THC)
หรือได้รับสารพิษจากผลิตภัณฑ์กัญชาโดยบังเอิญ หรือไม่ได้ตั้งใจ
เอกสารอ้างอิง

.........................................................................................................
Full addenda information for the new code will be posted December 2019
on the following websites:
https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd1cm.htm
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/index.html
AHA Coding Clinic ICD-10-CM/PCS First Quarter 2020, Page 3
ICD-10-CM Official Coding Guidelines – Supplement
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ภาคผนวกที่ 3
กลไกการเสพติดนิโคติน
จุฑามณี สุทธิสีสังข์

ทุกครัง้ ทีส่ ดู ควันบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบอืน่ ๆ เข้าไป ร่างกายจะได้รบั สาร
เคมีมากมายนับพันชนิด ซึง่ ล้วนแต่มโี ทษต่อร่างกายทัง้ สิน้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารทีเ่ หนีย่ วน�ำ
ให้เกิดอนุมูลอิสระ รวมทั้งสารเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่รู้จักกันดีในชื่อของนิโคติน
(nicotine) ในบุหรีท่ วั่ ไปจะมีปริมาณนิโคตินซึง่ เป็นสารเคมีทพี่ บในยาสูบประมาณ 9-13
มิลลิกรัมต่อมวน หากสูบบุหรีห่ มดมวน ร่างกายจะได้รบั นิโคตินเข้าไปประมาณ 1.8-3.25
มิลลิกรัม หรือร้อยละ 20-25 ของปริมาณนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่แต่ละมวน
กลไกการเสพติดนิโคติน
เมือ่ สูดควันบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบอืน่ ๆ เข้าไป นิโคตินจะถูกดูดซึมผ่าน
ผนังเซลล์ทางเดินหายใจเข้าสู่กระแสเลือด แล้วไปออกฤทธิ์ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น
สมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร และกล้ามเนื้อลาย นิโคตินจะถูกก�ำจัดออก
จากร่างกายทางปัสสาวะในรูปของสารที่ชื่อว่า โคตินีน (cotinine)
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เป็นช่วงที่มีการถกเถียงกันว่า นิโคตินมีฤทธิ์เสพติด
หรือไม่ จนกระทั่งถึงช่วงปลายทศวรรษ 1980 ได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของนิโคติน
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และพบว่า นิโคตินออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารเสพติดอื่นๆ
(เช่น แอมเฟตามีนและโคเคน) ในการท�ำให้ติดยา
นิโคตินมีผลท�ำให้เกิดการติดยาโดยไปออกฤทธิ์กระตุ้น neuronal nicotinic
acetylcholine receptor (nAChR) ใน brain reward pathway สมองส่วนนี้เป็นที่
ตั้งระบบประสาทส่วนกลางที่มีส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกเป็นสุขใจ เป็นส่วน
ที่เป็นศูนย์กลางของการติดนิโคตินและยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งไม่อยู่ในอ�ำนาจของจิตใจ
Brain reward pathway ประกอบด้ ว ย mesolimbic pathway และ
mesocortical pathway ในส่วนของ mesolimbic pathway นัน้ จะเริม่ จากกลุม่ เซลล์
ventral tegmental area (VTA) และส่ง axon ไปยังสมองส่วน nucleus accumbens
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(NAcc) และหลั่งสารสื่อสมองชื่อ dopamine ไปจับกับ post-synaptic dopamine
receptors และท�ำให้เกิดภาวะทางอารมณ์เป็นสุข ส่วน mesocortical pathway นั้น
จะเริ่มจากกลุ่มเซลล์ VTA เช่นเดียวกัน แต่จะส่ง axon ไปยังสมองส่วน prefrontal
cortex และหลั่ง dopamine เช่นเดียวกัน แต่ผลของ dopamine ที่ mesocortical
pathway จะเป็นการเพิม่ พุทธิปญ
ั ญาขัน้ สูง (executive function) และการเกิดแรงจูงใจ
รวมทั้งด้านอารมณ์เป็นสุข พบการกระจายของ nAChR ทั้งที่ปลายประสาท VTA และ
ที่ postsynaptic nucleus accumbens (รูปที่ 1)
nAChR เป็น receptor ที่ coupling กับ sodium และ calcium channel
เมื่อนิโคตินมากระตุ้น nAChR ที่ปลายประสาท VTA จะท�ำให้ sodium และ calcium
channel เปิด ส่งผลให้ sodium และ calcium ไหลเข้าเซลล์ ผลคือท�ำให้เกิดการ
กระตุ้นปลายประสาท VTA ส่งผลให้เพิ่มการหลั่ง dopamine แบบ phasic หรือ burst
activity คือหลั่งได้ปริมาณมากจนเพียงพอที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข (pleasurable
feeling) (รูปที่ 1)
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เปนสภาวะปกติของปลายประสาท VTA เมื่อมีการกระตุนจะสงผลใหมีการหลั่งสารโดปามีนออกมา เมื่อโดปามีนจับ
กับตัวรับเรียกวา Dopamine receptor ที่ปลายประสาทของ Nucleus Accumbens ทําใหรูสึกมีความสุขสบาย
อิ่มเอิบใจมีแรงจูงใจเกิดขึ้น
เปนสภาวะที่มีนิโคตินมากระตุน โดยนิโคตินจะจับกับตัวรับนิโคตินิคที่ปลายประสาท VTA สงผลทําใหมีการหลั่ง
สารโดปามีนออกมามากกวาในสภาวะปกติ ทําใหผูที่สูบบุหรี่มีความรูสึกสุขใจสบายใจขึ้น

รูปที่ 1: กลไกการเสพติดนิโคติน

nAChR เป็น ligand-gated ion channels ทีป่ ระกอบด้วย 5 subunits (ซึง่ อาจ
เป็นการรวมตัวของ α subtype ที่ 2-10 หรือ β subtype ที่ 2-10) nAChR ชนิดที่มี
β2 subunit เป็นองค์ประกอบ เป็นชนิดทีพ่ บการกระจายตัวอยูม่ ากทีส่ ดุ ในระบบประสาท
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ส่วนกลาง และ α4 β2 nAChR เป็น receptors ที่เชื่อว่ามีบทบาทส�ำคัญ ในการท�ำให้
เกิดการติดนิโคติน โดยที่สามารถพบ α4 β2 nAChR ทั้งที่ VTA และที่ post-synaptic
nucleus accumbens
นอกจาก α4 β2 nAChR ที่พบที่ VTA แล้ว ยังพบ α7 nAChR อยู่ที่ terminals
ของ glutamatergic inputs ที่ส่งไปยัง VTA อีกด้วย ดังนั้นการกระตุ้น α7 nAChR จึง
ส่งผลเพิ่มการหลั่ง glutamate ไปออกฤทธิ์ที่ VTA ท�ำให้ VTA เกิด neuronal firing ได้
มากขึ้นด้วย
ดังนั้น การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ จึงท�ำให้มีนิโคตินไปกระตุ้น
nAChR ชนิดต่างๆ ที่ mesolimbic pathway ส่งผลให้เกิด phasic release ของสาร
สื่อประสาท dopamine ที่ nucleus accumbens ท�ำให้อารมณ์เป็นสุข สบายใจขึ้น
รู้สึกว่าความเครียดความกดดันต่างๆ ลดลง มีแรงจูงใจให้ท�ำงานหรือวางแผนต่างๆ ได้ดี
ขึ้น มีความตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งเรียกผลดังกล่าวว่า "reinforcing effects"
นอกจากนิโคตินจะมีผลต่อการเพิ่มการหลั่งของสารสื่อประสาท dopamine ที่
brain reward pathway แล้ว นิโคตินยังมีผลต่อการเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด
อื่นๆ เช่น acetylcholine, serotonin, norepinephrine, glutamate, vasopressin,
beta-endorphin, gamma-Aminobutyric acid (GABA) ออกจากปลายประสาท
อีกด้วย เนื่องจาก nicotine receptor ซึ่งเป็นต�ำแหน่งออกฤทธิ์ของนิโคตินมีอยู่ที่ปลาย
ประสาทของสารสื่อต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ผลทางชีวภาพในเชิงบวกของสารสื่อประสาท
ดังกล่าวรวมทั้ง dopamine ต่อระบบประสาทส่วนกลางดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดต่างๆที่ถูกท�ำให้หลั่งเพิ่มขึ้น
ด้วยนิโคติน
สารสื่อประสาท
dopamine
acetylcholine
serotonin
norepinephrine
glutamate
vasopressin
β-endorphin
γ-Aminobutyric acid

ผลทางชีวภาพ
ท�ำให้รู้สึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร
ท�ำให้ตื่นตัว ความจ�ำและสมาธิดีขึ้น
รักษาระดับอารมณ์ ลดความอยากอาหาร
ท�ำให้ตื่นตัว มีแรงจูงใจ สดชื่น ลดความอยากอาหาร
เพิ่มความจ�ำ
เพิ่มความจ�ำ
ลดความวิตกกังวลและความเครียด
ลดความวิตกกังวล

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่ติดนิโคตินคือ ผู้ที่ต้องการได้รับสารนิโคตินซึ่ง
จะไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลเชิงบวกทางชีวภาพ ดังนั้น ในผู้ที่
ติดนิโคตินอย่างมาก การเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ อย่างเฉียบพลัน
จะท�ำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ เช่น อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด เศร้า ไม่มีแรง หิวบ่อย เนื่องจาก
ไม่ได้รับสารนิโคตินจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ เรียกอาการเหล่านี้ว่า
"อาการถอนนิโคติน" (nicotine withdrawal syndrome) ซึ่งเป็นผลจากการหลั่งของ
สารสื่อประสาทดังกล่าวข้างต้นลดลง ผู้ที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
ติดต่อกันเป็นเวลานานจึงเกิดอาการ “อยากบุหรี่/นิโคติน” อย่างมาก เมื่อหยุดสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า ผลเชิงลบเหล่านี้มักท�ำให้ผู้สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าที่พยายามหยุดสูบจะทนไม่ได้
ต้องกลับไปสูบอีกเพือ่ ให้ได้ความรูส้ กึ ในเชิงบวกเช่นเดิม การช่วยให้ผสู้ บู บุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
สามารถเลิกสูบได้อาจจ�ำเป็นต้องใช้ยามาช่วยในการลดอาการถอนนิโคติน
ในกรณีแอมเฟตามีนและโคเคนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้น brain reward pathway
เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีกลไกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดก็จะท�ำให้มีการหลั่งของสารโดปามีน
ออกมามากขึ้น และมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเชิงบวกเช่นเดียวกันกับนิโคติน แต่
แอมเฟตามีน อาจจะให้ผลรุนแรงกว่าในผู้สูบบางรายจนถึงขั้นท�ำให้มีอาการคล้าย
ผู้ป่วยโรคจิตได้
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nAChR desensitization ใน brain reward pathway (รูปที่ 2)
พบว่าการได้รับนิโคตินจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
ต่อเนื่องท�ำให้เกิดภาวะ receptor desensitization และสุดท้ายน�ำมาซึ่ง nAChR
upregulation โดยผลนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้นและระยะเวลาที่นิโคติน
สัมผัสกับ nAChR
α4β2 nAChR เป็น receptor subtypes ที่ไวมากต่อการเกิด receptor
desensitization และ upregulation ในขณะที่ α7 ไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ หมดนี้
ส่งผลให้เกิด nicotine tolerance และ physical dependence ขึ้น จากการศึกษาใน
ผูท้ ต่ี ดิ นิโคตินโดยใช้ Positron Emission Tomography (PET) imaging พบความสัมพันธ์
ของ nAChR upregulation กับความยากในการพยายามเลิกสูบ (เมื่อมี nAChR
มากขึ้นจะท�ำให้ VTA ถูกกระตุ้นมากขึ้น) และจ�ำนวนของ nAChR จะค่อยๆ ลดลง
จนเท่ากับปริมาณในคนปกติ ภายใน 6-12 สัปดาห์ ภายหลังหยุดสูบ ซึ่งท�ำให้การรักษา
ผู้ป่วยที่ติดนิโคตินจ�ำเป็นต้องรอเวลาเพื่อให้สมองของผู้ป่วยกลับมาท�ำงานตามปกติ
ดังนั้น การยับยั้ง VTA transmission ขณะที่ก�ำลังพยายามถอนนิโคติน จึงเป็น
เป้าหมายในการพัฒนายารักษาภาวะติดนิโคตินต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบว่า นิโคตินและสารบางตัวในควันบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์
ยาสูบอื่นๆ เช่น benzoquinones เป็น MAO A และ B inhibitor ที่แรง ดังนั้นจึงลดการ
ท�ำลาย dopamine, norepinephrine และ serotonin โดยเอนไซม์ MAO ด้วย และส่ง
ผลเพิ่มระดับสารสื่อประสาทเหล่านี้ นอกเหนือไปจากกลไกในการกระตุ้น nAChR ตาม
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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Nicotine tolerance
α4 β2 nAChR
desensitization

Nicotine Stimulated nAChR

Increase in
cigarette smoking
More desensitization

α4 β2 nAChR
upregulation

CNS neuroadaptations

- difficulty in abstinence
- withdrawal when cigarette cessation

รูปที่ 2: nAChR desensitization/upregulation ที่ส่งผลต่อการติดนิโคติน

เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
1. DSM-V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
5th edition)
ใน DSM-V ได้มีการก�ำหนดภาวะติดนิโคติน (Nicotine addiction) ให้เรียกเป็น
“Nictotine Dependence” ประกอบด้วย 11 possible criteria โดยต้องมีอย่างน้อย
2 criteria ในช่วงเวลา 12 เดือนก่อนการวินิจฉัย
1. มีการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณที่มากขึ้นหรือระยะที่สูบยาวขึ้น
2. มีความต้องการบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างไม่ลดละ หรือมีความพยายามใน
การลดหรือควบคุมการสูบที่ไม่ส�ำเร็จผล
3. มีการใช้เวลาอย่างมากไปกับกิจกรรมที่ท�ำให้ได้มาซึ่งบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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4. มีความอยาก ความปรารถนา ความเร่งเร้าทีร่ นุ แรงในการใช้บหุ รี่ หรือผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
5. การสูบบุหรีห่ รือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในช่วงทีผ่ า่ นมาส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรือ
บรรลุภาระหน้าที่ในที่ท�ำงาน ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน
6. มีการสูบบุหรีห่ รือผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไปแม้วา่ จะเกิดปัญหาทางสังคมหรือความ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผลจากการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ตัวอย่าง
เช่น มีปัญหาโต้แย้งกับผู้อื่นในเรื่องของการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
7. มีการลดหรือเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางอาชีพ หรือกิจกรรม
นันทนาการอื่นๆ เนื่องจากการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
8. มีการใช้บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดอันตรายทาง
กายภาพ (เช่น สูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบบนเตียงนอน)
9. มีการใช้บหุ รีห่ รือผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไปแม้วา่ จะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพทัง้ ด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นอยูต่ ลอดเวลาหรือเป็นกลับซ�ำ้ ทีเ่ กิดจาก
หรือถูกซ�้ำเติมโดยการใช้บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
10. การดื้อยา ซึ่งหมายถึงความต้องการปริมาณบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มากขึ้น
เพื่อที่จะท�ำให้ได้ผลที่ต้องการ หรือหมายถึงได้ผลที่ต้องการลดลงเมื่อใช้บุหรี่
หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณเท่าเดิม
11. การถอนยา ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการถอนยาที่มีคุณลักษณะจ�ำเพาะ หรือต้อง
ใช้บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงอาการถอนยา
2. Fagerstrom Tolerance Test
Fagerstrom Tolerance Test เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการติด
นิโคติน โดยตั้งค�ำถามผู้สูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เกณฑ์การวินิจฉัยการถอนนิโคติน
อาการถอนนิโคตินมักเกิดภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากหยุดสูบ และอาการจะ
มากสุดที่ 2-3 วันหลังหยุดสูบ และอาการนี้จะคงอยู่ไปอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ อาการ
ถอนนิโคตินที่พบได้บ่อย คือ วิตกกังวล หงุดหงิด และไม่มีสมาธิ นอกจากนั้น อาจพบ
อาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท้องผูก คลื่นไส้ วิงเวียน ฝันร้าย เป็นต้น
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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DSM-V Diagnostic criteria ส�ำหรับการวินิจฉัยการถอนนิโคตินมีดังต่อไปนี้
1. มีการใช้บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกวันมาอย่างน้อยหลายสัปดาห์ติดต่อกัน
2. การหยุดบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทันทีหรือลดปริมาณบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์
ยาสูบลง จะท�ำให้เกิดอาการถอนยาอย่างน้อย 4 ข้อ ต่อไปนี้ ภายใน 24 ชัว่ โมง
2.1 หงุดหงิด วุ่นวายใจ โกรธ
2.2 วิตกกังวล
2.3 ความยากล�ำบากในการตั้งสมาธิ
2.4 อยากอาหารเพิ่มขึ้น
2.5 กระสับกระส่าย
2.6 อารมณ์เศร้า
2.7 นอนไม่หลับ
3. อาการที่เกิดขึ้นในข้อ 2 ก่อให้เกิดผลเสียต่อการเข้าสังคม การประกอบอาชีพ
และหน้าที่ส�ำคัญต่างๆ
4. อาการที่เกิดขึ้นในข้อ 2 ไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยอื่นๆ และไม่สามารถ
อธิ บ ายจากโรคทางจิตเวชอื่นๆ รวมทั้ง ภาวะความเป็นพิษหรืออาการ
ถอนยาจากสารอื่น

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.เจาะเลือด และ brief
advise
5.Pulmonary function
test และ brief advise
6.Six minute walk test
PEFR และ brief advise

Entry
(Ask, Advise)

1.ลงทะเบียน
ประวัติผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา
3.Ask สอบถามและ
บันทึก (++) สถานะ
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในปัจจุบัน
- บันทึกเวชระเบียน
- Sticker
ติดตาม PFT
หลังจากเลิก
นิโคติน ติดตาม
ทดสอบหลังจาก
เลิกสูบ (PFT
ควรดีขึ้น)

Reassessment

Patient Assessment

1.วางแผนการรักษา
ตามโรคที่วินิจฉัย
(แพทย์)
2.จัดล�ำดับความเร่ง
ด่วนของการรักษา
(พยาบาล)
3.เชื่อมโยง COPD
กับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
4.ให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมวางแผน

Care Plan
1.แพทย์สั่งยารักษาโรค
COPD
2.ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ได้แก่
1.Nicotine patch (+)
2.Nicotine gum (+)
3.Bupropion SR (+)
4.Nortriptyline (++)
5.Varenicline (+)

Care Delivery
(Assist) (++)

1.เริ่มกระบวนการ
counseling
1.ให้ค�ำปรึกษา
และขอการ
สนับสนุนจาก (+)
ครอบครัวและ
ชุมชน
2.การสนับสนุน
จากสังคม
3.ใช้ยาเสริมถ้าไม่
ส�ำเร็จ

1.ติดตามการรักษา
ด้าน COPD
2.นัดติดตามผลการ
บ�ำบัดทางโทรศัพท์,
internet, SMS
2.1 แนะน�ำ
Quitline 1600
2.2 นัด 2 สัปดาห์
ต่อไป
2.3 นัด2-4 สัปดาห์
จนครบ 3 เดือน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 5: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในคลินิกโรคถุงลมโป่งพอง (COPD)

Patient Care Process ส�ำหรับคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)*

ภาคผนวกที่ 4
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลบันทึก
- ปัจจุบันสูบอยู่
- เคยสูบ
- ไม่เคยสูบเลย
- มีผู้ใกล้ชิดสูบ

Entry
(Ask, Advise)

*ผลการประเมินได้การ
วินิจฉัยโรคหรือระบุ
ปัญหาด้าน COPD

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

5.ให้ค�ำแนะน�ำ
แบบสั้น
6.วางแผนส่ง
counseling
ถ้าผู้ป่วยพร้อม
7.พิจารณาการใช้
ยารักษาภาวะติด
นิโคติน ในรายที่
เลิกเองไม่ส�ำเร็จ
โดยต้องใช้ร่วมกับ
counseling
8.วางแผนการ
บ�ำบัดทางเลือก
-น�้ำยาบ้วนปาก
-ชาหญ้าดอกขาว
-สมุนไพร, มะนาว
-นวดกดจุดที่เท้า
-ฝังเข็ม
-สมาธิบ�ำบัด

Care Plan

2.4 นัดต่อไป 1-2
เดือน ครบ 6 เดือน
2.5 ต่อไปนัดทุกปี
3.เมื่อเลิกได้เป่า CO
เปรียบเทียบ
4.ถ้าไม่ส�ำเร็จ
ส่งปรึกษาผู้ที่มี
ความพร้อมกว่า
(refer up)
5.กรณีเป็น รพศ.,
รพท. ส่งกลับ
ต้นสังกัดเดิม
(refer down)

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

3.เภสัชกรสอนวิธีพ่นยา 4.Prevent relapse
1.ด้วยการชมเชย
และสอนวิธีใช้ยารักษา
ภาวะติดนิโคติน เสริมด้วย 2.ปรับวิถชี ีวิต
brief advise
3.เลี่ยงปัจจัย
4.นักกายภาพบ�ำบัดท�ำ กระตุ้น
4.จัดจิตอาสา
brief advise ซ�้ำ
5.โภชนบ�ำบัดสอนอาหาร
เพื่อคุมน�้ำหนัก
6.พยาบาลให้การ
พยาบาลพร้อมกับ brief
advise

Care Delivery
(Assist) (++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.แจ้งว่าผู้ป่วยต้อง
เลิกนิโคตินเพื่อลด
อาการก�ำเริบ
ของโรค (++)
2.แจ้งว่ามีบริการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในคลินิกนี้

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

Reassessment
Assessment (++)
1.ประเมินความรุนแรง 1.เป่า CO เมื่อ
Heaviness of smoking เลิกสูบแล้ว
index
2.เป่า CO ก่อนเลิกบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
3.บันทึกประวัติ
4.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
ICD10 ถ้าพร้อมเตรียมส่ง
บ�ำบัดต่อ

Assessment (++)

Patient Assessment

-ธรรมะ
-กิจกรรมบันเทิง
-ศาสนบ�ำบัด
9.ส่ง counseling
ต่อไป
10.ถ้า admit เข้า
รพ.ต้ อ งติ ด ตามต่ อ
จนผูป้ ว่ ยออกจากรพ.

Care Plan

Assist (++)
-ประเมินความต้องการใช้
ยาบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
-สร้างแรงจูงใจ 5R
1.การเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
จะท�ำให้ COPD ก�ำเริบ
น้อยลง
2.Risk การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้า จะท�ำให้ถุงลมโป่ง
พองเป็นมากขึ้น

Care Delivery
(Assist) (++)

Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
ใช้
2.แบบเข้ม หลัก
4
ตัวต่อตัว และ ประการ
3.แบบกลุ่ม
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม
1.ติดตามทาง
โทรศัพท์
2. SMS
3. Social Media
4. Promote
Campaign ใน
ชุมชน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

3.Reward การเลิกบุหรี่
จะท�ำให้อาการทุเลา
4.Roadblock ช่วยแก้
ปัญหาที่จูงใจให้สูบบุหรี่
5.Repetetion แนะน�ำ
ซ�้ำทุกครั้ง

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
แพทย์และบุคลากร
ท�ำได้:บุคลากรผู้ ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้: แพทย์
ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
counseling
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)



(ดัดแปลงจาก:อารยา ทองผิว, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา. สุรจิต สุนทรธรรม (บ.ก.) คู่มือเวชปฏิบัติส�ำหรับการบ�ำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1.พ.ศ.2561 (น. 1-153). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ หจก.สินทวีกิจ พริ้นติ้ง)

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์
ทุกคน

Entry
(Ask, Advise)
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1.ลงทะเบียน
ประวัติผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา
(++)
3.Ask สอบถามและ
บันทึกสถานะการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในปัจจุบัน
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลบันทึก
- ปัจจุบันสูบอยู่
- เคยสูบ
- ไม่เคยสูบ

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment
1.ตรวจเสมหะ
AFB เดือนที่ 2
และเดือนที่ 5
ของการรักษา
(กรณีเสมหะเดือน
ที่ 2 ยังมีเชื้อ C/S
TB, AFB ให้ส่ง
ตรวจและ repeat
AFB ที่เดือนที่ 3
ด้วย)
2.F/U CXR ที่
เดือนที่ 2 และ
เดือนที่ 5 ของการ
รักษา
3.ในกรณีที่มีความ
เสี่ยงต่อตับอักเสบ
จากยาวัณโรคให้
ตรวจ LFT ที่ 2

Assessment (++)

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.chest X-ray
5.Sputum AFB
6. Anti HIV
7.malnagrition ตั้งครรภ์
ควรตรวจ LFT เพิ่ม
**ในผู้ที่มีประวัติสงสัย
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา/ผู้ป่วย
สงสัยวัณโรคที่ตรวจเสมหะ
ไม่พบเชื้อ
(sputum smear
negative pulmonary
tuberculosis)
ควรส่ง sputum C/S TB

Patient Assessment
Care Delivery
(Assist) (++)

- ให้ยาวัณโรค ตาม
1.ให้ความรู้และ
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ แผนการรักษา ประเมิน
วัณโรคให้ผู้ป่วยกิน ความต้องการใช้ยารักษา
ภาวะติดนิโคติน
ยาสม�่ำเสมอ
และหากมีอาการผิด 1.Nicotine patch (+)
2.Nicotine gum (+)
ปกติที่สงสัยแพ้ยา
เช่น ไข้ ผื่น อาเจียน 3.Bupropion SR (+)
4.Nortriptyline (++)
ตัวเหลืองให้รีบมา
5.Varenicline (+)
พบแพทย์
2.ให้ความรู้และ
ค�ำแนะน�ำให้ผู้ป่วย
ป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อวัณโรค
สู่บุคคลอื่นๆ
3.ตรวจคัดกรอง
บุคคลใกล้ชิดของ
ผู้ป่วยเพื่อหาการ
ติดเชื้อวัณโรคแบบ

Care Plan
1.ความรู้เรื่อง
วัณโรค
- ย�้ำกินยา
สม�่ำเสมอ
- ถ้ามีอาการ
ผิดปกติสงสัยแพ้
ยา เช่น ไข้ ผื่นคัน
อาเจียน ตัวเหลือง
รีบมาพบแพทย์
2.แนะน�ำผู้ป่วย
ป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อวัณโรค
สู่บุคคลอื่น
3.แนะน�ำผู้ใกล้ชิด
ค้นหาการติดเชื้อ
วัณโรคแอบแฝง
เพื่อให้การรักษา
ทันท่วงที

1.ติดตามการรักษา
วัณโรคแบบใกล้ชิด
2.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย
วัณโรค
3.มีการโทรฯ แจ้ง
เตือนผู้ป่วยให้มา
ตรวจก่อนวันนัด
4.ติดตามผู้ป่วยที่ไม่
มาตามนัด
4.1 Quitline
4.2 นัด 2 สัปดาห์
4.3 4 สัปดาห์ จน
ครบ 3 เดือน
4.4 ต่อไป 1 - 2
เดือน ครบ 6 เดือน
4.5 ต่อไปนัดทุกปี
5.ถ้าไม่ส�ำเร็จส่ง
ปรึกษาผู้มีความ

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 6: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในคลินิกวัณโรค (TB)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.พูดชัดเจนว่า
บุหรี่/ผลิตภัณฑ์
ยาสูบต่างๆ ท�ำให้
วัณโรคก�ำเริบ หาก
เลิกสูบได้ อาการจะ
ดีขึ้นแน่นอน (++)

- มีผู้ใกล้ชิดสูบ

Entry
(Ask, Advise)
สัปดาห์หลังการ
รักษา

Reassessment

Assessment (++)
Reassessment
1.ประเมินความตั้งใจ
เป่า exhaled CO
TTM
เมื่อเลิกสูบแล้ว
2.ประเมินความรุนแรง
ด้วย Heaviness of
smoking index
3.ประเมินกลไกที่กระตุ้น
การติดนิโคติน

Assessment (++)

Patient Assessment

แอบแฝง เพื่อให้การ
รักษาทันท่วงที
4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลตนเองแบบ
องค์รวม (เช่นการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
เลิกสุรา และการ
ออกก�ำลังกาย ฯลฯ)
เพื่อให้การรักษา
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

Care Plan

Assist (++)
สร้างแรงจูงใจ 5 R
1.การเลิกนิโคตินจะ
ท�ำให้มีผลการรักษา
ตามเป้าหมาย
2.Risk บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
และสารนิโคติน
3.Reward ให้ก�ำลังใจ

Care Delivery
(Assist) (++)

Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม
ตัวต่อตัว และ
3.แบบกลุ่ม
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม
1.ติดตามทาง
โทรศัพท์
2.SMS
3.Social Media
4.Promote

4.ความรู้ในการ
พร้อมต่างๆ
ดูแลองค์รวม
6.ส่งผู้ป่วยกลับ
เลิกบุหรี่, เลิกสุรา, รพ.เดิม
ออกก�ำลังกาย
เพื่อให้การรักษา
มีประสิทธิภาพ

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

4.เป่า exhaled CO ก่อน
เลิกสูบ
5.บันทึกประวัติ
6.วินิจฉัยภาวะติด
นิโคติน ICD10
ถ้าพร้อมเตรียมส่ง assist

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
พยาบาล
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์

2.แจ้งว่าผู้ป่วย
ต้องเลิกนิโคติน
3.แจ้งว่ามีบริการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในคลินิกนี้

Entry
(Ask, Advise)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน



4.Roadblock แก้ไข
ปัจจัยที่ท�ำให้กลับไปสูบ
ใหม่
5.Repetetion แนะน�ำ
ซ�้ำๆ

บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ทุกคน

Campaign ใน
ชุมชน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
แพทย์และบุคลากร
ท�ำได้: แพทย์
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
counseling
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)
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1.ลงทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา
(++)
3.Ask สอบถามและ
บันทึกสถานะการ
สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ในปัจจุบัน
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4. ข้อมูล
- ปัจจุบันสูบ
กี่มวน
- เคยสูบ

Entry
(Ask (++) &
Advise (++))

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.การตรวจด้านโรคหัวใจ
และความดันโลหิตสูง
ตามที่แพทย์สั่ง
5.เจาะเลือดตาม TCEN
hypertension
6.วินิจฉัยโรคด้านหัวใจ
และหลอดเลือด
สรุปปัญหา ความเจ็บป่วย
ถ้าเป็น acute illness
ต้องรักษาก่อน
7.เป่า exhaled CO ถ้า
พร้อม ทุกจุดบริการท�ำ
brief advise ได้

Assessment (++)

ปรับเปลี่ยน
การวินิจฉัย
ถ้ามีข้อมูลใหม่

ติดตามผลการ
ตรวจโรคหัวใจ

Reassessment

Patient Assessment

1.เชื่อมโยงปัญหา
การสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
กับการเจ็บป่วย
ทางหัวใจและ
หลอดเลือด
2.วางแผนร่วมกับ
ผู้ป่วยและญาติ
3.ให้ความรู้เรื่องพิษ
ภัยบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
และสารนิโคตินที่มี
ผลต่อโรค
4.การเลิกนิโคตินจะ
ท�ำให้ความดันโลหิต
ควบคุมได้ดี
5.ใช้แผนการรักษา
ของโรคความดัน
โลหิตสูง

Care Plan
1.แพทย์สั่งการรักษา
เฉพาะโรค
2.พิจารณาการรักษาด้วย
ยา NRT (+),
Bupropion (+),
Varenicline (+),
Nortriptyline (++)
3.มีข้อห้ามการใช้ NRT
(+), Varenicline (+),
Nortriptyline ในผู้ป่วย
acute coronary
syndrome
4.โภชนบ�ำบัดให้อาหาร
ตรงกับปัญหาและช่วยคุม
น�้ำหนัก
5.กายภาพบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย
สอดแทรกการเลิกนิโคติน

Care Delivery
(Assist) (++)
1.จัดกระบวนการ
counseling
1.การให้ค�ำ
ปรึกษาและ
การสนับสนุน
จากครอบครัว
2.การสนับสนุน
จากสังคม
3.การใช้ยาบ�ำบัด
ถ้าไม่ส�ำเร็จ
4.Prevent
relapse ด้วยการ
- ชมเชย
- ปรับวิถีชีวิต
- เลี่ยงปัจจัย
กระตุ้น
- จัดจิตอาสา

1.นัดติดตามผลการ
รักษาทางหลอด
เลือด และความดัน
โลหิตสูง
2.ติดตามผลการ
บ�ำบัดภาวะติด
นิโคติน
2.1 ติดตาม
ทางโทรศัพท์,
internet, SMS
2.2 แนะน�ำ
Quitline 1600
เสริม
2.3 นัด 2 สัปดาห์
2.4 2-4 สัปดาห์
ครบ 3 เดือน
2.5 1-2 เดือน ครบ
6 เดือน

Empowerment Discharge Plan
(Assist)
Refer (Arrange)

ตารางที่ 7: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูง
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

- ไม่เคยสูบเลย
- มีผู้ใกล้ชิดสูบ

Entry
(Ask (++) &
Advise (++))

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

6.วางแผน
Counseling
เมื่อผู้ป่วยพร้อม
7.พิจารณาความ
จ�ำเป็นของการ
ใช้ยารักษา
ภาวะติดนิโคติน
8.วางแผนบ�ำบัด
ทางเลือก
- น�้ำยาบ้วนปาก
- ชาหญ้าดอกขาว
- สมุนไพร
- นวดกดจุดที่เท้า
- ฝังเข็ม
- สมาธิบ�ำบัด
- กิจกรรม
ผ่อนคลาย
- ธรรมะ
- ศาสนบ�ำบัด

Care Plan
6.เภสัชกรรมแนะน�ำการ
ใช้ยาเฉพาะโรคและการใช้
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ตามค�ำสั่งแพทย์
7.พยาบาลให้การ
พยาบาลพร้อม brief
advise ให้ก�ำลังใจ

Care Delivery
(Assist) (++)
2.6 ต่อไปนัดทุกปี
3.เป่า exhaled
CO เพื่อยืนยันว่า
เลิกได้จริง
4.ส่งต่อคลินิก
ใกล้บ้าน, รพช.,
รพ.สต.
(refer down)
5.รพช., รพ.สต.
ปรึกษาผู้มี
ความพร้อมกว่า
(รพท.,รพศ.)
(refer up)

Empowerment Discharge Plan
(Assist)
Refer (Arrange)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.ชัดเจน หนักแน่น
ตรงประเด็น ว่าการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
เพิ่มโรคแทรกซ้อน
ทางหัวใจ (++)
2.แจ้งว่าผู้ป่วยต้อง
เลิกนิโคติน
3.แจ้งว่ามีบริการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในคลินิกนี้

Entry
(Ask (++) &
Advise (++))
Reassessment

Reassessment
Assessment (++)
1.เป่า CO เมื่อ
1.ประเมินความตั้งใจ
เลิกสูบแล้ว
TTM
2.ถ้ามีโรคเฉียบพลันต้อง
ติดตามAssess ต่อ
3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น
การติดนิโคติน
4.ประเมินความรุนแรง
ของการติดนิโคติน ด้วย
Heaviness of smoking
index
5.บันทึกประวัติและ
วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Patient Assessment

9.ถ้าพร้อมส่ง
counseling ต่อไป
10.ถ้า admit เข้า
รพ.ต้ อ งติ ด ตามต่ อ
จนผูป้ ว่ ยออกจากรพ.

Care Plan

Assist (++)
ประเมินความต้องการใช้
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
สร้างแรงจูงใจ 5R
1.การเลิกนิโคตินจะ
ท�ำให้คุม BP ได้ดี
(Relevance)
2.Risk ของบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าและสารนิโคตินจะ
ท�ำให้หลอดเลือดตีบแข็ง
3. Reward ชมเชยเมื่อ
ท�ำได้
4.Roadblock หากเลิก

Care Delivery
(Assist) (++)

Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม
ใช้หลัก 4 ประการ
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม
1.ติดตามทาง
โทรศัพท์
2. SMS
3.Social Media
4.Promote
Campaign ใน
ชุมชน

Empowerment Discharge Plan
(Assist)
Refer (Arrange)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

ICD10

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
สามารถท�ำได้:
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล

Entry
(Ask (++) &
Advise (++))



สูบได้จะลดความเสี่ยงโรค
แทรกซ้อน
5.Repetition แนะน�ำซ�้ำ
ทุกครั้ง

Care Delivery
(Assist) (++)

Empowerment Discharge Plan
(Assist)
Refer (Arrange)

(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้: แพทย์
แพทย์และบุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
counseling
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

1.ลงทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา
3.Ask สอบถามและ
บันทึกสถานะการ
สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ในปัจจุบนั
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลที่บันทึก
- ปัจจุบันสูบไหม
- เคยสูบ
- ไม่เคยสูบ
- มีผใู้ กล้ชดิ สูบไหม

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี ทีมแพทย์วินิจฉัย
แล้ว Neuro sign
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.Neuro sign
- Orientation
- Cranial nerve I -XII
- Muscle tone
- Motor power: gr 0 - 5
- Sensory: pinprick,
touch, Proprioception
- Deep tendon reflex:
gr 0-4+
- Babinski reflex
- Cerebellar signs:
finger to nose,
tandem

Assessment (++)

Patient Assessment

1.ใช้ stroke care
map
2.เชื่อมโยงการ
รักษา Stroke กับ
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้า (พยาบาล)
ตามด้วยการประเมิน
เรื่องการสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าต่อไป
3.วางแผน
counseling
เมื่อผู้ป่วยพร้อม
4.พิจารณาการใช้
ยารักษาภาวะติด
นิโคติน
5.วางแผนบ�ำบัด
ทางเลือก
- น�้ำยาบ้วนปาก

Care Plan
1.แพทย์สั่งยาเฉพาะโรค;
ASA gr V (300 mg)
1tab oral pc เช้า
2.พิจารณาการรักษาด้วย
ยา NRT (+),
Bupropion (+),
Varenicline (+),
Nortriptyline (++)
*ผู้ป่วยโรคลมชัก ห้ามใช้
Bupropion และ
Nortriptyline และระวัง
การใช้ Varenicline
3.ติดตามเรื่องอาหาร
โดยโภชนบ�ำบัด พร้อม
ทั้งแนะน�ำอาหารที่ช่วย
ควบคุมน�้ำหนัก
4.กายภาพบ�ำบัดฟื้นฟู
สภาพร่างกาย สอดแทรก

Care Delivery
(Assist) (++)
1.จัดกระบวนการ
counseling
1.1 การให้ค�ำ
ปรึกษา และ การ
สนับสนุนจาก
ครอบครัวและ
ชุมชน (+)
1.2 การสนับสนุน
จากสังคม
2.การใช้ยา หากมี
แนวโน้มไม่ส�ำเร็จ
3.Prevent
relapse ด้วยการ
- ชมเชย
- ปรับวิถีชีวิต
- เลี่ยงปัจจัย
กระตุ้น
- จัดจิตอาสาช่วย

1.นัดติดตามผลการ
รักษาทางสมอง
2.ติดตามผลการ
บ�ำบัดทางโทรศัพท์
- SMS, social
media
2.1 แนะน�ำ
Quitline 1600
เสริม
2.2 นัด 2 สัปดาห์
2.3 2-4 สัปดาห์
ครบ 3 เดือน
2.4 1-2 เดือน
ครบ 6 เดือน
2.5 นัดทุกปีหลัง
จากนั้น
3. เป่า exhaled
CO เพื่อยืนยันว่า

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 8: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.พูดชัดเจน หนัก
แน่น ตรงประเด็น
ว่าบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ท�ำให้เกิดโรค หาก

Entry
(Ask, Advise)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Reassessment

Reassessment
Assessment (++)
เป่า exhaled CO
1.ประเมินความตั้งใจ
เมื่อเลิกสูบแล้ว
2.ประเมินความรุนแรง
Heaviness of smoking
index (HSI)

5.เจาะเลือด;
CBC, BUN, Cr., HbA1c,
chest x-ray
Image: CT, MRI, MRA
brain
6.วินิจฉัยโรคหรือสรุป
ปัญหาการเจ็บป่วย
7.เป่า CO (ทุกจุดบริการ
สามารถ brief advise)

Assessment (++)

Patient Assessment

- ฝังเข็ม
- ชาหญ้าดอกขาว
- สมุนไพร, มะนาว
- นวดกดจุดที่เท้า
- สมาธิบ�ำบัด
- ธรรมะ
- กิจกรรม
ผ่อนคลาย
- ศาสนบ�ำบัด
6.ส่ง counseling
ต่อไป
7.ถ้า admit เข้ารพ.
ต้องติดตามต่อจน
ผู้ป่วยออกจาก รพ.

Care Plan

Assist (++)
ประเมินความต้องการใช้
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
สร้างแรงจูงใจ 5R
1.การเลิกสูบจะท�ำให้ไม่

เรือ่ งการเลิกนิโคติน
5.เภสัชกรให้ค�ำแนะน�ำ
การใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน ตามค�ำสั่งแพทย์

Care Delivery
(Assist) (++)

Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม
1. ติดตามทาง
โทรศัพท์

เลิกได้จริง
4. ส่งต่อคลินิกใกล้
บ้าน, รพช., รพ.สต.
(refer down)
5. รพช., รพ.สต.
ถ้าไม่ส�ำเร็จต้องส่ง
ปรึกษาผู้มีความ
พร้อมกว่า (refer
up)

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

3.ประเมินกลไกที่กระตุ้น
การติดนิโคติน
4.เป่า CO ก่อนเลิกสูบ
5.บันทึกข้อมูล
เป็นหลักฐาน
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
ICD10 ถ้าพร้อมให้ส่ง
assist

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
สามารถท�ำได้:
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล

เลิกสูบได้ อาการจะ
ดีขึ้นแน่นอน หาก
ไม่เลิกจะมีอาการ
ซ�้ำอีก (++)
2.แจ้งว่าผู้ป่วยต้อง
เลิกนิโคติน
ในแผนกนี้เมื่อพ้น
ภาวะเฉียบพลัน
จะติดตาม

Entry
(Ask, Advise)



เป็น Stroke ซ�้ำ
(Relevance)
2.Risk (สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ท�ำให้หลอดเลือดตีบซ�้ำ)
3.Reward (การเลิกสูบ
ช่วยหลีกเลี่ยงการเป็นซ�้ำ)
4.Roadblock (ช่วยแก้
ปัญหาที่ท�ำให้สูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า)
5.Repetition แนะน�ำซ�้ำ
ทุกครั้ง

บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ทุกคน

2. SMS
3. Social Media
4. Promote
Campaign ใน
ชุมชน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ใช้หลัก 4 ประการ
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้: แพทย์
แพทย์และบุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
counseling
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)
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1.ลงทะเบียน
ประวัติผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา (++)
3.Ask ข้อมูลสถานะ
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในปัจจุบัน
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลที่บันทึก
- ปัจจุบันสูบอยู่
- เคยสูบ
- ไม่เคยสูบเลย
- มีผู้ใกล้ชิดสูบ

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment
1.ประเมิน
ประจ�ำปี
- จอตา
- เท้า
- ฟัน
- ไต
ตามเกณฑ์ TCEN
DM
2.ติดตามข้อมูล
หลังการเลิกสูบ

Assessment (++)

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.ประเมิน
ทางห้องปฏิบัติการ
FBS, HbA1c, ไขมัน ตาม
เกณฑ์ TCEN DM
5.วินิจฉัยโรคเบาหวานและ
การติดนิโคติน
6.ระบุปัญหาความเจ็บป่วย
ปัจจุบัน
7.เป่า exhaled CO ก่อน
การบ�ำบัด

Patient Assessment

1.เชื่อมโยงปัญหา
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้ากับภาวะ
แทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
2.วางแผนร่วมกับ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
3.ให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยของบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าและสาร
นิโคติน
4.ผลดีของการ
เลิกสูบท�ำให้ระดับ
น�้ำตาลดี, HbA1c
ลดลง
5.ให้การดูแลรักษา
ตามแนวทาง
โรคเบาหวาน

Care Plan
1.การใช้ยาตามโรคของ
เบาหวาน
2.พิจารณาใช้ยารักษา
ภาวะติดนิโคติน
Bupropion (+),
Varenicline (+),
Nortriptyline (++)
*ห้ามใช้ NRT*
3.นักก�ำหนดอาหารให้
ความรู้เรื่องอาหาร
ลดแป้ง ลดน�้ำตาล
ลดไขมัน ลดน�้ำหนัก
ขณะเลิกสูบ (++)
4.นักกายภาพบ�ำบัด
แนะน�ำการออกแรง
เพื่อควบคุมน�้ำหนักและ
ลดความต้องการสูบ (++)

Care Delivery
(Assist) (++)
1.กระบวนการ
counseling เน้น
พิษภัยบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าต่อการ
ด�ำเนินโรค (++)
2.บ�ำบัดทางจิต
สังคม (++)
3.พฤติกรรมบ�ำบัด
(++)
4.มาตรการทาง
สังคมและชุมชน (+)
5.Prevent relapse
ด้วยการ
- ชมเชย
- ปรับวิถีชีวิต
- เลี่ยงปัจจัย
กระตุ้น
- จัดจิตอาสาช่วย

1.นัดพร้อมกับเรื่อง
เบาหวาน
2.เรื่องการ
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
2.1 นัด 2 สัปดาห์
2.2 2-4 สัปดาห์
ครบ 3 เดือน
2.3 1-2 เดือน
ครบ 6 เดือน
2.4 หลังจากนั้น
นัดทุกปี
3. เป่า exhaled
CO ยืนยันว่าเลิกได้
4. ส่งกลับ
รพ.ชุมชน
รพ.สต. ใกล้บ้าน
(refer down)
5. รพช., รพ.สต.

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 9: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Entry
(Ask, Advise)

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

6.หากผู้ป่วยพร้อม
ส่งต่อ counseling
7.พิจารณาความ
จ�ำเป็นของการใช้ยา
8.พิจารณาการ
รักษาทางเลือก
- น�้ำยาบ้วนปาก
- ชาหญ้าดอกขาว
- สมุนไพร, มะนาว
- นวดกดจุดที่เท้า
- ฝังเข็ม
- สมาธิบ�ำบัด
- ธรรมะ
- กิจกรรม
ผ่อนคลาย
- ศาสนบ�ำบัด
9.ส่ง counseling
ถ้าพร้อม
10.ถ้า admit เข้า
รพ.ต้องติดตามต่อ
จนผูป้ ว่ ยออกจากรพ.

Care Plan
5.วิทยากรเบาหวานให้
ความรูเ้ รือ่ งบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
กับภาวะดื้ออินซูลิน (++)
6.เภสัชกรสอนเรื่องยา
เม็ด ยาฉีด นิโคตินจาก
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ท�ำให้
การดูดซึม insulin ช้าลง

Care Delivery
(Assist) (++)
ควรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าไม่
สามารถด�ำเนินการ
(refer up)

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.ชัดเจน หนักแน่น
ตรงประเด็นว่า
จ�ำเป็นต้องเลิกสูบ
เนื่องจากท�ำให้เกิด
ภาวะดื้ออินซูลิน
ท�ำให้เกิดโรค
แทรกซ้อนได้รุนแรง
ขึ้น (++)
2.แจ้งว่ามีบริการ
เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในคลินิกนี้

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment
Reassessment
1.เมื่อเลิกสูบได้
แล้วต้องยืนยัน
ด้วย exhaled CO

Assessment (++)

Assessment (++)
1.ประเมินความตั้งใจ ถ้าไม่
แน่ใจต้อง motivate ด้วย
เทคนิค 5R
2.ประเมินภาวะเฉียบพลัน
3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น
การติดนิโคติน
4.ประเมินความรุนแรง
การติดนิโคติน Heaviness
of smoking index
5.บันทึกผลการประเมิน
ในแบบฟอร์ม
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
ด้วย ICD10

Patient Assessment
Care Plan
Assist (++)
1.ประเมินความต้องการใช้
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
2.สร้างแรงจูงใจ 5 R
2.1 การเลิกนิโคตินจะ
ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลิน
(Relevance)
2.2 Risk จากนิโคตินใน
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าจะท�ำให้
หลอดเลือดตีบแข็ง
2.3 การเลิกสูบช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อน
2.4 Roadblock
แนะน�ำเลี่ยงปัญหาที่
ท�ำให้ต้องกลับไปสูบซ�้ำ
2.5 Repetition
แนะน�ำซ�้ำทุกๆครั้ง

Care Delivery
(Assist) (++)
Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม
ตัวต่อตัว และ
3.แบบกลุ่ม
ใช้หลัก 4 ประการ
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม
1.ติดตาม
ทางโทรศัพท์
2.SMS
3.Social Media
4.Promote
Campaign
ในชุมชน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
สามารถท�ำได้:
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล

Entry
(Ask, Advise)



บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: แพทย์
แพทย์และบุคลากร
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
counseling

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

1.ลงทะเบียน
ประวัติผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่ง
ด่วนของปัญหา
3.Ask ข้อมูลสถานะ
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในปัจจุบัน
(++)
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลที่บันทึก
- ปัจจุบันสูบไหม
- เคยสูบ
- ไม่เคยสูบเลย
- มีผู้ใกล้ชิดสูบ

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

1.ประเมินโรคทางกาย
2.ประเมินภาวะทางจิต
3.ประเมินภาวะซึมเศร้า
4.หากพบกรณีเร่งด่วนให้
รักษาตามแนวทางนั้นๆ
ก่อน
5.เป่า exhaled CO ก่อน exhaled CO
การบ�ำบัด
หลังจาก
6.วินิจฉัยโรค
บ�ำบัดแล้ว
7.บันทึกการวินิจฉัย
ภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Patient Assessment

1.เชื่อมโยงปัญหา
ทางจิตกับการสูบ
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
2.วางแผนร่วมกับ
ผู้สูบ
3.ให้ความรู้เรื่องพิษ
ภัยบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
และสารนิโคตินที่มี
ต่อร่างกาย
4.วางแผนรักษา
โรคทางกายตาม
แนวทาง
5.วางแผนรักษาโรค
ทางจิตตามแนวทาง
6.ถ้าพร้อมส่งรับค�ำ
ปรึกษา
7.พิจารณาการใช้ยา
8.พิจารณาการรักษา

Care Plan
1.ให้ยาตามโรคทางกาย
และทางจิต
การใช้ยา
- NRT (+)
- Bupropion (+)
- Varenicline (+)
- Nortriptyline (++)
2.ปรึกษาโภชนบ�ำบัด
กรณีน�้ำหนักเพิ่ม
3.กายภาพบ�ำบัดแนะน�ำ
การออกก�ำลังกาย
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
4.เภสัชกร แนะน�ำเรื่องยา
ทางจิตเวช และยารักษา
ภาวะติดนิโคติน

Care Delivery
(Assist) (++)
1.ต้องปรึกษา
จิตแพทย์ร่วมบ�ำบัด
(++)
2.บ�ำบัดทางจิต
สังคม (++)
3.พฤติกรรมบ�ำบัด
(++)
4.มาตรการสังคม
และชุมชน
5.Prevent
relapse
- ชมเชย
- ปรับวิถีชีวิต
- เลี่ยงปัจจัย
กระตุ้น
- จิตอาสา

1.นัดจิตแพทย์
2.นิโคติน นัด 2
สัปดาห์
2-4 สัปดาห์ 3
เดือน
นัด 1-2 เดือน
ครบ 6 เดือน
หลังจากนั้น นัด
ทุกปี
3.เป่า exhaled
CO เพื่อยืนยันว่า
เลิกได้จริง
4.พิจารณาติดตาม
ใน รพช. รพ.สต.
(refer down)
5.รพช. รพ.สต.
ต้องส่งปรึกษา
จิตแพทย์ทุกราย

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 10: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

Advise (++)
Assessment (++)
Reassessment
1.ชัดเจน หนักแน่น 1.ประเมินความตัง้ ใจ TTM เป่า exhaled
ตรงประเด็น
2.ประเมินภาวะเฉียบพลัน CO หลังจาก

Entry
(Ask, Advise)
ทางเลือก
- น�้ำยาบ้วนปาก
- ชาหญ้าดอกขาว
- สมุนไพร,
มะนาว
- นวดกดจุดที่เท้า
- ฝังเข็ม
- สมาธิบ�ำบัด
- ธรรมะ
- กิจกรรม
ผ่อนคลาย
- ศาสนบ�ำบัด
9.ส่ง counseling
ถ้าพร้อม
10.ถ้า admit เข้า
รพ.ต้องติดตามต่อ
จนผูป้ ว่ ยออกจากรพ.

Care Plan

Arrange (++)
Counseling
ติดตาม

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

Assist (++)
Counseling
1.ประเมินความต้องการ (Assist) (++)
ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน 1.แบบสั้น

Care Delivery
(Assist) (++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

2.จ�ำเป็นต้องพบ
จิตแพทย์เพื่อการ
บ�ำบัด (++)

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น เลิกสูบ
การติดนิโคติน
4.ถ้ายังไม่พร้อมให้ใช้
เทคนิค 5R
5.ประเมิน heaviness of
smoking index
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Patient Assessment
Care Plan
2.สร้างแรงจูงใจ 5 R
2.1 การเลิกสูบ
จะช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดีขึ้น
(Relevance)
2.2 Risk ของบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในการท�ำให้เสพติด
สารอื่นๆได้อีก
2.3 Reward
การเลิกสูบจะช่วยให้
ลดความต้องการเสพยา
อืน่ ๆไปด้วย
2.4 Roadblock
ช่วยให้ออกจาก
สิ่งแวดล้อมที่ต้องสูบ
2.5 Repetition พูดย�ำ้ ๆ

Care Delivery
(Assist) (++)
2.แบบเข้ม ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม
ใช้หลัก 4 ประการ
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)

1.ติดตาม
ทางโทรศัพท์
2.SMS
3.Social Media
4.Promote
Campaign
ในชุมชน

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
สามารถท�ำได้:
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล

Entry
(Ask, Advise)



บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: แพทย์
แพทย์และบุคลากร
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
counseling

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.ชัดเจน หนักแน่น
ตรงประเด็น
2.จ�ำเป็นต้องพบ
จิตแพทย์
เพื่อการบ�ำบัด
(++)

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

Care Plan

Reassessment
Assessment (++)
1.ประเมินความตั้งใจ TTM เป่า exhaled CO 1.เชื่อมโยงปัญหาการ
2.ประเมินภาวะเฉียบพลัน หลังจากเลิกสูบ สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
กับภาวะไตวายเรื้อรัง
3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น
2.วางแผนร่วมกับ
การติดนิโคติน
ผู้ป่วยและครอบครัว
4.ถ้ายังไม่พร้อมให้ใช้
3.ให้ความรู้เรื่อง
เทคนิค 5R
พิษภัยบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
5.ประเมิน heaviness of
4.ผลดีของการเลิก
smoking index
บุหรี่/บุหรีไ่ ฟฟ้าท�ำให้
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
ภาวะไตวายดีขึ้น
5.ให้การดูแลรักษา
ตามแนวทางโรคไต
เรื้อรัง

Assessment (++)

Patient Assessment

Assist (++)
1.ประเมินความต้องการ
ใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน ได้แก่
1. NRT (+)
2. Bupropion SR (+)
3. Varenicline (+)
4. Nortriptyline (+)
5. Cytisine (+)
6. Combination (+)
2.สร้างแรงจูงใจ 5 R
2.1 การเลิกนิโคตินจะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดีขึ้น
(Relevance)
2.2 Risk จากนิโคตินใน
บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าจะท�ำให้
เสพติดสารอื่นได้อีก

Care Delivery
(Assist) (++)
Counseling
(Assist) (++)
1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม
ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม
ใช้หลัก 4 ประการ
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,

1. นัดพร้อมโรคไต
โดยวิธีโทรศัพท์/
SMS/Social Media
Promote
Campaign ในชุมชน
2. ติดตามเรื่องบุหรี่
2.1 นัด 2 สัปดาห์
2.2 นัด 2-4 สัปดาห์
จนครบ 3 เดือน
2.3 นัด 1-2 เดือน
จนครบ 6 เดือน
2.4 ต่อจากนั้น นัด
ทุกปี
3.เป่า exhaled CO
ยืนยันว่าเลิกได้

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 11: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์
ทุกคน

Entry
(Ask, Advise)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน



บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
counseling

4.ส่งกลับรพ.ชุมชน
รพ.สต. ใกล้บ้าน
ใกล้ใจ (refer down)
5. สามารถปรึกษา
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
(Quitline 1600)

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

2.3 Reward การเลิกสูบ Destination)
จะช่วยให้ลดความต้องการ
เสพยาอื่นๆไปด้วย
2.4 Roadblock ช่วย
ให้ออกจากสิ่งแวดล้อมที่
ต้องสูบ
2.5 Repetition พูดย�ำ้ ๆ
บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้:
แพทย์และบุคลากร
ท�ำได้: แพทย์
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)
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1.Ask สอบถามและ
บันทึก (++) สถานะ
การสูบบุหรี่/บุหรี่
ไฟฟ้าในปัจจุบัน
- บันทึก
เวชระเบียน
- Sticker
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2.ข้อมูลบันทึก
- ปัจจุบันสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
- เคยสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
- ไม่เคยสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment
1.การประเมินผล
ข้างเคียงของการ
รักษา
2. การประเมิน
การตอบสนอง
ต่อการรักษา

Assessment (++)

1.น�้ำหนัก/ส่วนสูง/ดัชนี
มวลกาย
2.Vital signs
3.ประวัติ/ตรวจร่างกาย
4.เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
มะเร็ง
7.การตรวจทางพยาธิวิทยา

Patient Assessment

1.เชื่อมโยงโรค
มะเร็งกับบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้า
2.ให้ผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมวางแผน
3.วางแผนส่ง
counseling
ถ้าผู้ป่วยพร้อม
4.พิจารณาการใช้
ยารักษาภาวะติด
นิโคติน ในรายที่
เลิกเองไม่ส�ำเร็จ
โดยต้องใช้ร่วมกับ
counseling

Care Plan
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
ที่ใช้
- NRT
- Bupropion
- Varenicline
- Nortriptyline
- Cytisine
- Combination
หมายเหตุ: แนะน�ำตรวจ
สอบอันตรกิริยาระหว่าง
ยารักษาภาวะติดนิโคติน
กับยาหลักที่รักษาโรค
มะเร็งก่อนเริ่มการรักษา

Care Delivery
(Assist) (++)
เริ่มกระบวนการ
counseling
1.ให้ค�ำปรึกษา
และการสนับสนุน
จากครอบครัวและ
ชุมชน
2.การสนับสนุน
จากสังคม
3.ใช้ยารักษาภาวะ
ติดนิโคตินถ้าไม่
ส�ำเร็จ
4.Prevent
relapse ด้วยการ
4.1 ชมเชย
4.2 ปรับวิถี
ชีวิต

1.นัดติดตามผลการ
รักษาโรคมะเร็ง
2.ติดตามผลการ
บ�ำบัดทางโทรศัพท์
- SMS, social
media
2.1 แนะน�ำ
Quitline 1600
เสริม
2.2 นัด 2 สัปดาห์
2.3 2-4 สัปดาห์
ครบ 3 เดือน
2.4 1-2 เดือน
ครบ 6 เดือน
2.5 ต่อไปนัดทุกปี
3.เป่า exhale CO
ยืนยันว่าเลิกได้

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

ตารางที่ 12: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Advise (++)
1.ชัดเจน หนักแน่น
ตรงประเด็น
2.จ�ำเป็นต้องพบ
จิตแพทย์
เพื่อการบ�ำบัด
(++)

- มีผู้ใกล้ชิด
สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า

Entry
(Ask, Advise)
Reassessment

Reassessment
Assessment (++)
1.ประเมินความตั้งใจ TTM เป่า exhaled CO
2.ประเมินภาวะเฉียบพลัน หลังจากเลิกสูบ
3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น
การติดนิโคติน
4.ถ้ายังไม่พร้อมให้ใช้
เทคนิค 5R
5.ประเมิน heaviness of
smoking index
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Patient Assessment
Care Plan

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)

4.3 เลี่ยงปัจจัย 4.ส่งต่อคลินิกใกล้
กระตุ้น
บ้าน ใกล้ใจ รพช.
4.4 จัดจิตอาสา รพ.สต.
(refer down)
5.รพช., รพ.สต.
ถ้าไม่ส�ำเร็จต้องส่ง
ปรึกษาผู้มีความ
พร้อมกว่า
(refer up)
Counseling
Assist (++)
1.ประเมินความต้องการ (Assist) (++)
1.แบบสั้น
ใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน
2.แบบเข้มข้น
2.สร้างแรงจูงใจ 5 R
ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม
1.การเลิกนิโคติน
ใช้หลัก 4 ประการ
จะช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดีขึ้น S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
(Relevance)
2.Risk บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า A: Anticipate

Care Delivery
(Assist) (++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment (++)

Reassessment

Patient Assessment

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้: บุคลากรที่
สามารถท�ำได้:
ท�ำได้: เจ้าหน้าที่ พยาบาล
ทุกคน
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล

Entry
(Ask, Advise)
และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
ท�ำให้ติดสารอื่นได้อีก
3.Reward การเลิก
นิโคตินจะช่วยให้ลดความ
ต้องการเสพยาอื่นๆ
ไปด้วย
4.Roadblock ช่วยให้
ออกจากสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
5.Repetetion พูดย�้ำๆ

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน



บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถท�ำได้:
แพทย์และบุคลากร
ท�ำได้: แพทย์
วางแผนร่วมกับทีม ตามสาขาวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพที่
ผ่านการฝึกอบรม

Care Plan

Care Delivery
(Assist) (++)

บุคลากรที่สามารถ บุคลากรที่สามารถ
ท�ำได้:บุคลากร
ท�ำได้:บุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทุกคน
counseling

challenge+5D
ลงมือ
R: Remove ลา
อุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep breath,
Drink water,
Do something,
Destination)

Discharge Plan
Empowerment
Refer (Arrange)
(Assist) (++)
(++)
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1.ลงทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย
2.คัดกรองความเร่งด่วน
ของปัญหา
3.Ask ข้อมูลสถานะ
การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า
ในปัจจุบัน
- บันทึกเวชระเบียน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.ข้อมูลที่บันทึก
- ปัจจุบันสูบกี่มวน/กี่ที
- เคยสูบไหม
- ไม่เคยสูบ
- มีผู้ใกล้ชิดสูบ
กรณีสูบ ให้บันทึก
เพิ่มเติม ดังนี้
- ปริมาณที่สูบ
ในแต่ละวัน

Entry
(Ask, Advise)

1.vital signs
2.ชั่งน�้ำหนัก, วัดส่วนสูง
3.ตรวจสภาวะช่องปาก
4.วินิจฉัยโรคในช่องปาก
5.ประเมินภาวะติดนิโคติน
(ถ้าสูบ)
6.เป่า exhaled CO ก่อน
การบ�ำบัด

1.ประเมินสภาวะ
ช่องปาก ภายหลัง
การสูบ
2.ประเมิน
อุปสรรคการเลิก
สูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า

Assessment (++) Reassessment

Patient Assessment
1.วางแผนการรักษาโรค
ในช่องปาก
2.เชื่อมโยงปัญหาในช่อง
ปากกับการสูบบุหรี่/
บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการเลิกสูบ
3.ส่งต่อแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญกรณีมีโรค
ทางระบบหรือสงสัย
รอยโรคก่อมะเร็ง

Care Plan

Empowerment
(Assist) (++)
การให้ค�ำปรึกษาร่วมกับ
1.ชี้ให้เห็นสภาวะช่องปากที่ดี
ขึน้ หลังเลิกสูบบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้า
2.แรงสนับสนุน
จากครอบครัว
3.แรงสนับสนุนจากมาตรการ
ทางสังคม รณรงค์ในชุมชน
4.ใช้ยารักษาภาวะติดนิโคติน
5.ป้องกันการสูบซ�้ำ
- ให้ก�ำลังใจ, ปรับ
พฤติกรรม, ก�ำจัดสิ่งกระตุ้น
และความเสี่ยง
- เพื่อนช่วยตักเตือน

Care Delivery
(Assist) (++)
1.รักษาโรคทางทันตกรรม
ตามแผนที่วางไว้
2.ปรึกษาเภสัชกร กรณี
ต้องใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน

ตารางที่ 13: Patient Care Process ในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในคลินิกทันตกรรม
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Assessment(++)

Reassessment

Assessment (++) Reassessment

Patient Assessment

Care Plan

Care Plan

เป่า exhaled CO ประเมินความต้องการ
1.ชัดเจน หนักแน่น
1.ประเมินความตั้งใจ
หลังจากเลิกสูบ เลิกสูบ เตรียมพร้อม
TTM
ตรงประเด็น
รับการปรึกษา/รักษา
2.แนะน�ำให้รับค�ำปรึกษา 2.ประเมินภาวะ
เฉียบพลัน
3.ประเมินปัจจัยกระตุ้น
การติดนิโคติน
4.ถ้ายังไม่พร้อมให้ใช้
เทคนิค 5R
5.ประเมิน heaviness
of smoking index
6.วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน
(ICD10)

Advise (++)

- ระยะเวลาเริ่มสูบหลัง
ตื่นนอน
- จ�ำนวนปีที่สูบ
- คิด/ไม่คิดเลิกสูบ

Entry
(Ask, Advise)

1.ประเมินความต้องการ
ใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคติน
2.สร้างแรงจูงใจ 5R
2.1 การเลิกสูบจะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดีขึ้น
(Relevance)
2.2 Risk จากนิโคติน
ในบุหรี/่ บุหรีไ่ ฟฟ้าจะท�ำให้
เสพติดสารอื่นได้อีก

Care Delivery
(Assist) (++)

Care Delivery
(Assist) (++)

1.แบบสั้น
2.แบบเข้ม ตัวต่อตัว
3.แบบกลุ่ม
ใช้หลัก 4 ประการ
S: Set เลือกวัน
T: Tell ลั่นวาจา
A: Anticipate
challenge+5D ลงมือ
R: Remove ลาอุปกรณ์
(5D: Delay,
Deep health,
Drink water,
Do something,
Destination)

Empowerment
Counseling Assist(++)

Empowerment
(Assist) (++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

Entry
(Ask, Advise)

Assessment (++) Reassessment

Patient Assessment



Care Plan
2.3 Reward
การเลิกสูบจะช่วยให้
ลดการเสพยาอื่นๆไปด้วย
2.4 Roadblock
ช่วยให้ออกจาก
สิ่งแวดล้อมที่ต้องสูบ
2.5 Repetition พูดย�ำ้ ๆ

Care Delivery
(Assist) (++)

Empowerment
(Assist) (++)
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แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[233]

ภาคผนวกที่ 5
ตารางที่ 14: ค�ำถามและค�ำตอบที่พบบ่อยในการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
ค�ำถาม

ค�ำตอบ

การเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่า
ชนิดใดอาจท�ำให้น�้ำหนักตัว
เพิ่มขึ้นได้มากน้อยอย่างไร และ
มีแนวทางป้องกันหรือแก้ไข
อย่างไร?

ผู้ที่เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเจริญอาหาร ส่งผล
ให้มีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้มากถึง 3-7 กิโลกรัม ดังนั้น
ควรแนะน�ำผู้สูบทุกรายให้ลดการบริโภคอาหารจ�ำพวก
คาร์โบไฮเดรตลง ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ส่วน
ยารักษาภาวะติดนิโคตินนั้นพบว่าท�ำได้เพียงช่วยชะลอ
การเพิ่มของน�้ำหนักตัวให้ช้าลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
ป้องกันปัญหานี้ได้ (II)

จ�ำเป็นต้องจัดให้มีการให้
ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
(individual counseling)
โดยแพทย์ให้แก่ผู้สูบทุกราย
ที่ประสงค์จะเลิกบุหรี่/บุหรีไ่ ฟฟ้า
หรือไม่ อย่างไร?

จากการศึกษาพบว่า การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (1-3
นาที) โดยแพทย์ก็สามารถช่วยให้ผู้สูบเลิกนิโคตินส�ำเร็จ
ได้ แม้ อั ต ราการเลิ ก บุ ห รี่ ส� ำ เร็ จ นี้ จ ะไม่ ดี เ ท่ า ในกลุ ่ ม
ทีไ่ ด้รบั การให้คำ� ปรึกษา แบบตัวต่อตัวทีต่ อ้ งใช้เวลานาน
กว่าก็ตาม (II) ดังนั้น ในสถานบริการที่ยังไม่พร้อมหรือ
มีบุคลากรไม่เพียงพอ ก็แนะน�ำให้ท�ำการให้ค�ำปรึกษา
แบบสั้นโดยแพทย์ไปก่อนได้ แต่หากมีศักยภาพหรือ
บุคลากรเพียงพอก็ควรจัดให้ผู้สูบทุกรายได้รับการให้
ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ได้ผลส�ำเร็จสูงสุด

มีความจ�ำเป็นมากน้อยเพียงใด
ที่ต้องก�ำหนดวันเลิกสูบให้แก่
ผู้สูบ?

การก�ำหนดวันเลิกนิโคตินนับว่าเป็นส่วนส�ำคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการรั ก ษาโรคนี้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ผู ้ สู บ มี เ ป้ า หมาย
ในการเลิกอย่างชัดเจน ไม่เลื่อนลอย อย่างไรก็ตาม
พึงระลึกไว้เสมอว่าวันเลิกสูบที่ได้ก�ำหนดขึ้นนั้นเป็นการ
ตั้ ง เป้ า หมายอย่ า งคร่ า วๆเท่ า นั้ น มิ ใช่ จุ ด สิ้ น สุ ด การ
รักษา หากผู้สูบยังไม่พร้อมและไม่สามารถเลิกได้จริง
ในวันนั้นๆ แพทย์หรือบุคลากรก็ควรยืดหยุ่นและขยาย
ก�ำหนดออกไปได้ตามความเหมาะสม พร้อมให้ก�ำลัง
ใจแก่ผู้สูบให้พยายามต่อไป (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(II)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[234]
ค�ำถาม

ค�ำตอบ

จะมีแนวทางในการรักษาโรคนี้
แก่ผู้สูบที่รับการรักษา
ในโรงพยาบาลอย่างไร?

ส�ำหรับผูส้ บู ทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยในนัน้ มีแนวทาง
การรักษาไม่แตกต่างไปจากหลักการทั่วไป กล่าวคือ
อาศัยแนวทาง ส-บ-ม แต่ควรใช้ข้อมูลโรคที่เป็นต้นเหตุ
ให้ผู้สูบต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาเป็นแรง
จูงใจด้วย ควรพิจารณาใช้ยารักษาภาวะติดนิโคตินที่มี
ประสิทธิภาพในผู้สูบเหล่านี้ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม พร้อม
นิเทศแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ ต้องมีการติดตามหลัง
ผู้สูบกลับบ้านอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดด้วย
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ ++)(II)

ในผู้สูบที่ติดนิโคตินมาก
จะน�ำแนวทางการลดการสูบ
(โดยไม่เลิก) มาทดแทนการเลิก
โดยเด็ดขาดได้หรือไม่ อย่างไร?

จากการศึ ก ษาจ� ำ นวนมากยื น ยั น ตรงกั น ว่ า การลด
ปริมาณการบริโภคยาสูบหรือนิโคตินลงโดยไม่เลิกนั้น
ยังคงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพให้แก่ผู้สูบและคน
ข้างเคียงได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เป้าหมายในการบ�ำบัด
ภาวะติดนิโคตินส�ำหรับผู้สูบทุกรายคือ การเลิกสูบโดย
เด็ดขาด แต่หนทางที่น�ำไปสู่เป้าหมายนี้อาจท�ำได้หลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกโดยเด็ดขาดตั้งแต่เริ่มต้น
การรักษา หรือโดยการค่อยๆลดจ�ำนวนลงเรื่อยๆจนเลิก
ได้ในท้ายที่สุด (“ลดเพื่อเลิก”) ทางคณะกรรมการฯ จึง
ไม่แนะน�ำแนวทางลดการบริโภคยาสูบโดยไม่เลิก
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ --)(II)

สามารถใช้ยารักษาภาวะติด
นิโคตินในผู้สูบที่ก�ำลังได้รับ
การบ�ำบัด ด้วยแนวทางการ
ค่อยๆลดปริมาณการสูบลง
เพื่อน�ำไปสู่การเลิกโดยเด็ดขาด
(“ลดเพือ่ เลิก”)ได้หรือไม่
อย่างไร?

ในปัจจุบันมีข้อมูลมากขึ้นที่ระบุว่า สามารถใช้ยารักษา
ภาวะติดนิโคตินในผู้สูบที่ก�ำลังอยู่ในกระบวนการ “ลด
เพื่อเลิก”ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นอาจพิจารณาเลือกใช้
ยามาตรฐานชนิดต่างๆในขนาดทีเ่ หมาะสมในผูส้ บู กลุม่ นี้
ได้เพือ่ ช่วยให้ผสู้ บู ก้าวไปสูเ่ ป้าหมายของการเลิกโดยเด็ด
ขาดได้ในที่สุด (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(II)

แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน
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ค�ำถาม

ค�ำตอบ

ควรน�ำผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
นิโคติน กลุ่ม harm reduction
เช่น บุหรี่ไฟฟ้า, บุหรี่ไร้ควัน,
ยาสูบชนิดเคี้ยว มาใช้ในการ
รักษาภาวะติดนิโคตินหรือไม่?

จากการศึกษาพบว่า แม้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
กลุ่ม harm reduction เช่น บุหรี่ไฟฟ้า, บุหรี่ไร้ควัน,
ยาสูบชนิดเคี้ยวนั้นจะลดการเกิดโรคบางโรคที่สัมพันธ์
กับการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ยาสูบลงได้ก็ตาม
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทาง
สุขภาพต่อตัวผู้สูบได้ไม่น้อย รวมทั้งโรคมะเร็ง ดังนั้น
ในปั จ จุ บั น องค์ ก ารอนามั ย โลกและส� ำ นั ก งาน
นายแพทย์ใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยังไม่แนะน�ำ
ให้นำ� ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ าใช้ในการรักษาภาวะติดนิโคติน
(น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ --)(II)

จะมีแนวทางในการดูแลรักษา
ผู้สูบจ�ำนวนมากที่มีอาการไอ
มากขึ้น มีเสมหะมากขึ้นกว่าเดิม
หลังจากเลิกนิโคตินแล้วอย่างไร?

หลังจากเลิกนิโคตินแล้ว cilia บนเซลล์เยื่อบุการหายใจ
จะเริ่มฟื้นตัวและเริ่มกลับมาท�ำงานเป็นปกติ ท�ำให้มี
การผลิตและพัดโบกเอาสารคัดหลั่งหรือเสมหะในการ
หายใจออกมาได้มากขึ้น ท�ำให้ผู้สูบจ�ำนวนมากกลับมี
อาการไอและมีเสมหะออกมามากขึ้นกว่าเดิม อย่างไร
ก็ตาม อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลงจนหายไปได้เองเมื่อ
เวลาผ่านไปราว 2-3 เดือนแล้ว ในบางรายอาจพิจารณา
ให้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมไปใช้ในช่วงสั้นๆเพื่อบรรเทา
อาการเป็นการชั่วคราวได้ (น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ +)(III)
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ภาคผนวกที่ 6

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในประเทศไทย พ.ศ. 2564
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ที่ปรึกษา

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ประธาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
พญ.อารยา ทองผิว
รองประธาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ

พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ

พญ.นันทา อ่วมกุล
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ

พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ
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นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรรมการ

รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และควบคุมยาสูบ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

กรรมการ

ทพญ.ปาริชาต คัจฉวารี
กรรมการ
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
และเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ดร.ฐานิยา กลิ่นโสภณ
เครือข่ายกายภาพบ�ำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

กรรมการ

ผศ.ศิรินันท์ จันทร์หนัก
เครือข่ายกายภาพบ�ำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

กรรมการ

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

กรรมการ

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
สมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
กรรมการ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ
กรรมการ
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย			
ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

กรรมการ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
กรรมการ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรรมการ

น.ส.รุจิราภรณ์ มหานิล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรรมการ

พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
กรรมการ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย			
รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์
กรรมการ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
กรรมการ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข		
นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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กรรมการ
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นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ 	
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ 	
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

นพ.มานัส โพธาภรณ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

นพ.ล�่ำซ�ำ ลักขณาภิชนชัช
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

พญ.ธญรช ทิพยวงษ์

กรรมการ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
กรรมการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)		
พญ.อัมพร กรอบทอง
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ		
น.ส.รัตติยาพร ทองญวน
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.พณิดา เสนารักษ์
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวกที่ 7

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคตินในประเทศไทย พ.ศ. 2564
ได้มีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคม ราชวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันและองค์กรอิสระ และองค์กรวิชาชีพสุขภาพ รวมทัง้ สิน้ 21 องค์กร เข้าร่วมประชุม
ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ ได้แก่
1. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
3. เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
4. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
5. เครือข่ายกายภาพบ�ำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
6. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
8. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. สมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
10. สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
11. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
12. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
13. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
14. ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
15. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600)
16. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
17. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Thai NCD)
18. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ ส�ำหรับการบ�ำบัดภาวะติดนิโคติน

[241]
19. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
20. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
21. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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