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วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม หลังจบการศึกษาสามารถ
1. ประเมินความรุ นแรงและสาเหตุการติดยาสู บได้
2. อธิ บายหลักการบาบัดรักษาและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation interview) ในกระบวนการเลิกบุหรี่ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทนา
บุหรี่ จดั เป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่งตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ที่วา่ “ยาเสพติด หมายถึง สิ่ งที่
เสพเข้าไปแล้วก่อให้เกิดความต้องการทั้งทางร่ างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้อง
เพิ่มปริ มาณมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนในที่สุดจะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่ างกายและจิตใจขึ้น” จากนิยามข้างต้น
จะเห็นได้วา่ ปั ญหาของการติดบุหรี่ ไม่ใช่เพียงทาลายสุ ขภาพทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ยงั กระทบถึงการ
ทางานของระบบต่างๆทั้งร่ างกายและจิตใจ ในปี พ.ศ. 2543 สานักงานแพทย์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
และองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การเสพผลิตภัณฑ์ยาสู บทุกชนิดเป็ นโรคเรื้ อรังอย่างหนึ่งโดยให้ชื่อ
โรคว่า “Tobacco Dependence” สาหรับประเทศไทยคณะกรรมการปรับปรุ งแนวทางเวชปฏิบตั ิในการ
บาบัดรักษาโรคเสพยาสู บ พ.ศ. 2555 ได้ปรับเปลี่ยนชื่ อโรคจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า “โรคติดบุหรี่ ” เป็ น “โรคเสพ
ยาสู บ” เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสู บทุกประเภท1
สาหรับบุคลากรสาธารณสุ ขต้องให้ความสาคัญกับผูท้ ี่เสพยาสู บทุกคนว่าเป็ นผูป้ ่ วย โดยมีรหัสใน
การวินิจฉัยโรคเป็ น F17 ตามหลักการจาแนกโรคของ International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems, 10th revision (ICD-10)2 ดังนั้นในบทบาทของเภสัชกรเมื่อมีการให้การบริ บาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยไม่วา่ ในโรคใดก็ตามในทุก ๆ บริ บทไม่วา่ จะเป็ นร้านยา โรงพยาบาล หรื อชุมชน
ต้องให้ความสาคัญกับการถามผูป้ ่ วยทุกรายว่า มีการเสพยาสู บหรื อไม่ ถ้ามีตอ้ งชักชวนให้ผปู ้ ่ วยเลิกทันที
โดยใช้เทคนิคการให้ผปู ้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางแล้วค้นหาแรงจูงใจในการเลิกที่จาเพาะกับผูป้ ่ วยแต่ละราย หลังจาก
ทราบข้อมูลแล้วต้องมีการบันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียนหรื อฐานข้อมูลทุกครั้งเพื่อติดตามผลในระยะยาว
และในการบริ บาลทางเภสัชกรรมต้องนาโรคเสพยาสู บมาเป็ นหนึ่งในรายการปั ญหา (problem list) ของ
ผูป้ ่ วยเสมอ

แนวทางในการบาบัดโรคเสพยาสู บ
แนวทางเวชปฏิบตั ิในการบาบัดโรคยาสู บแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ได้ออกมาตรการในการ
บาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคเสพยาสู บทุกคนในทุกสถานพยาบาลหรื อหน่วยย่อยทางสาธารณสุ ขไม่วา่ ในระดับใด
ก็ตาม โดยมีน้ าหนักของคาแนะนา ++ หรื อ แนะนาอย่างยิง่ (น้ าหนัก ++ หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนา
อยูใ่ นระดับสู งเพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและคุม้ ค่า)
ซึ่งสามารถนามาใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในร้านยาได้อย่างดียงิ่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
ให้ผเู ้ สพยาสู บทุกคนต้องเลิกเสพยาสู บทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นบุหรี่ กน้ กรอง บุหรี่ มวนเอง ยาเส้น ยา
ฝอย ยาสู บชนิดเคี้ยว บุหรี่ ไฟฟ้า หรื อผลิตภัณฑ์ที่มียาสู บเป็ นส่ วนประกอบไม่วา่ ชนิดใดก็ตาม
 ให้ผท
ู ้ ี่เสพยาสู บทุกรายได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมในการลงมือเลิกเสพโดยเฉพาะจากบุคลากร
สาธารณสุ ข
 ให้มีการซักประวัติที่เกี่ยวกับการเสพยาสู บของผูท
้ ี่มารับบริ การทางสุ ขภาพทุกรายในสถานบริ การ
สุ ขภาพทุกแห่งหรื อจัดให้มีระบบการส่ งต่อผูเ้ สพให้ได้รับการบาบัดอย่างเหมาะสมต่อไป
 เป้ าหมายในการบาบัดผูป
้ ่ วยเหล่านี้ คือ การเลิกเสพโดยเด็ดขาดเท่านั้นไม่ยอมรับการลดปริ มาณการ
เสพโดยไม่เลิก
 ให้วางแผนการบาบัดร่ วมกันกับผูป
้ ่ วยแต่ละรายอย่างใกล้ชิดเสมอและปรับเปลี่ยนแผนการเป็ น
ระยะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทั้งผูป้ ่ วยและผูร้ ักษา
 ให้นิเทศ (counseling) ผูเ้ สพนั้นให้เลิกเสพทุกคน พร้อมนาสมาชิกครอบครัวที่ยงั คงเสพมารับการ
รักษาต่อไป
 ให้ใช้มาตรการ 5A ในการค้นหาผูเ้ สพยาสู บและดาเนิ นการบาบัดให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเลิกเสพ
ได้สาเร็ จ
ในด้านการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อดูการทางานของระบบทางเดินหายใจ แนะนาให้ทาการคัด
กรองเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีประวัติเสพยาสู บต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่ วม
ด้วย ได้แก่ เหนื่อยง่าย ไอเรื้ อรัง มีเสมหะมาก หรื อไอและเหนื่อยมากขณะที่มีการติดเชื้อในการหายใจ แต่
อย่างไรก็ตามการตรวจสมรรถภาพปอดไม่ได้ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการเลิกเสพแต่อย่างใด ดังนั้น
ในบทบาทของร้านยาจึงพิจารณาส่ งต่อสถานพยาบาลเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการดังกล่าวข้างต้น


แนวทาง 5A พัฒนาขึ้นจาก Agency for health care policy and research (AHCPR)3,4 มี 5 ขั้นตอน
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานช่วยเหลือผูท้ ี่ติดบุหรี่ ให้สามารถเลิกบุหรี่ ได้ ซึ่งเมื่อดาเนินการเชื่อมโยง
กับ 3P แล้วจะยิง่ ทาให้กระบวนการบาบัดรักษาได้ผลดียงิ่ ขึ้น ดังแผนภูมิดา้ นล่าง

รู ปที่ 1 แสดงแนวทางการบาบัดโรคเสพยาสูบ (น้ าหนักคาแนะนา ++)

1. Ask
ขั้นตอนแรกเมื่อมีผรู ้ ับบริ การทุกรายเข้ามาในร้านยา เภสัชกรควรสอบถามสถานะการเสพยาสู บทุก
ประเภท ปริ มาณการเสพต่อวัน ประวัติการเสพของบุคคลในครอบครัวและคนรอบข้าง ความเสี่ ยงในการ
ได้รับสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง รวมทั้งประวัติการเลิกเสพในอดีต หลังจากนั้นให้บนั ทึกข้อมูลทั้งหมดลงใน
ประวัติของผูป้ ่ วย หรื อโปรแกรมของร้านยา (ถ้ามี) และถามซ้ าในทุกครั้งที่มารับบริ การ
คาถามแรกเริ่ มต้นด้วย “คุณสู บบุหรี่ หรื อไม่” ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตอบว่า “สู บ” ให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปคือ advise ถ้าผูป้ ่ วยตอบว่า “ไม่สูบ” ให้ใช้แนวทาง 3P ; P1-Primary prevention คือการ
กล่าวชื่นชมและให้กาลังใจเพื่อคงสภาพนี้ต่อไปพร้อมเน้นย้าถึงพิษภัยของยาสู บเท่าที่เวลาจะอานวย หาก
ผูป้ ่ วยตอบว่า “เคยสู บแต่ปัจจุบนั เลิกแล้ว” แนะนาให้ใช้ P2-Prevent relapse เพื่อป้ องกันการกลับไปเสพ
ซ้ า โดยการกล่าวชมเชยในความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว ให้กาลังใจ แนะนาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ เช่น การ
ออกกาลังกาย การปฏิบตั ิตามหลักศาสนา การหางานอดิเรกที่สนใจ รวมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุน้
ความอยากเสพต่างๆที่จาเพาะกับผูป้ ่ วย นอกจากนี้ ร้านยาอาจมีการดาเนินงานเชิงรุ กโดยการติดตามผลการ
เลิกเสพอย่างสม่าเสมอไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นๆเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่เลิก
เสพ ในกรณี ที่ร้านยามีการออกเยีย่ มบ้านอาจชักชวนให้ผทู ้ ี่เคยเลิกเสพได้สาเร็ จมาเป็ นแกนนาในการรณรงค์
เลิกสู บบุหรี่ ในชุมชน

2. Advise
ในผูป้ ่ วยที่กาลังเสพยาสู บทุกรายต้องแนะนาให้เลิกเสพอย่างเด็ดขาดโดยเลือกใช้คาพูดที่ชดั เจน
(clear) หนักแน่น (strong) และเข้ากับสภาวะหรื อปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละราย (personalized) โดยเน้นย้าใน
ประเด็นปั ญหาที่ผปู ้ ่ วยให้ความสาคัญมากที่สุด หรื อ กล่าวถึงข้อดีของการเลิกเสพที่สอดคล้องกับแรงจูงใจ
สาคัญที่ทาให้ผปู ้ ่ วยอยากเลิกเสพ เช่น
 “ผมคิดว่า คุณต้องเลิกบุหรี่ นะครับ โรคหัวใจจะได้ไม่กาเริ บแบบนี้ อีก”
 “ดิฉน
ั คิดว่า คุณต้องเลิกบุหรี่ ค่ะ จะได้ช่วยให้อาการหอบของลูกคุณดีข้ ึน”
 “ผมคิดว่า คุณต้องเลิกบุหรี่ นะครับ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล”
3. Assess
ขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินความตั้งใจในการเลิกเสพ และการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้
ประกอบในการบาบัดรักษา ได้แก่
 ข้อมูลพื้นฐานของผูป
้ ่ วย เช่น ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการเสพ ประวัติการเลิกเสพ แรงจูงใจ
อุปสรรค อาการถอนยาและวิธีการแก้ไข ปั จจัยกระตุน้ ให้อยากเสพ เป็ นต้น
5
 การประเมินความตั้งใจในการเลิกโดยใช้ Transtheoretical model of change (TTM model)
 การประเมินความรุ นแรงในการติดสารนิ โคตินโดยใช้ Fagerstrom test for nicotine
dependence (FTND)6 หรื อ Heaviness of smoking index (HSI) ฉบับภาษาไทย1
 การประเมินสาเหตุของการติดบุหรี่
3.1. การประเมินความตั้งใจในการเลิกบุหรี่
ใช้หลักการของ Transtheoretical model of change (TTM model) ซึ่งจะแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 5 ระยะ ดังนี้
 Precontemplation ผูเ้ สพไม่มีความสนใจจะเลิกบุหรี่ ในขณะนี้ และภายใน 6 เดือนข้างหน้า ควร
ให้ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ความเชื่อมโยงกับปั ญหาสุ ขภาพ ผลเสี ยต่อตนเองและคนรอบข้าง
 Contemplation ผูเ้ สพคิดจะเลิกแต่ยงั ไม่มีแผนชัดเจน ในระยะนี้ควรเน้นย้ าให้ตระหนักถึงโรค
และพิษภัยจากบุหรี่ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงผลดีที่จะเกิดจากการเลิกเสพได้ในอนาคตให้กาลังใจให้ผปู ้ ่ วยมี
ความมัน่ ใจว่าการเลิกบุหรี่ ไม่ใช่เรื่ องยาก
 Preparation ผูเ้ สพกาลังวางแผนที่จะเลิกใน 1 เดื อนข้างหน้าหรื อกาลังเลิก ในผูท
้ ี่กาลังวางแผน
ที่จะเลิกอาจต้องเน้นย้าถึงปั ญหาด้านสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั บุหรี่ ส่ วนผูท้ ี่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนการเลิกต้องมีการ
เตรี ยมพร้อมที่จะรับมือกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า
 Action ผูเ้ สพเลิกเสพมาไม่เกิน 6 เดือน เป็ นระยะที่ตอ้ งมีการให้กาลังใจร่ วมกับแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากการถอนยาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันการกลับไปเสพซ้ า

Maintenance ผูเ้ สพเลิกเสพมานานกว่า 6 เดือน ในระยะนี้ควรมีการติดตามอย่างห่างๆ
สอบถามถึงสถานะอย่างสม่าเสมอ ชมเชยและให้กาลังใจ ชี้ให้เห็นถึงข้อดีที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผลคงทนถาวร
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยยังไม่พร้อมที่จะเลิกหรื อยังไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องเลิกในตอนนี้หรื อผูป้ ่ วยที่เคย
ล้มเหลวจากการเลิกเสพมาแล้ว จาเป็ นต้องมีการใช้เทคนิคในการเสริ มสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ่ วยโดยใช้
เทคนิค 5R อันประกอบด้วย
1. Relevance คือการชี้ให้เห็นความเชื่ อมโยงของบุหรี่ กบั ปั ญหาสุ ขภาพให้ผปู ้ ่ วยมองเห็นภาพ
อย่างชัดเจนว่า บุหรี่ เป็ นสาเหตุของปั ญหาอย่างแท้จริ ง
2. Risks
คือการเน้นย้าถึงผลเสี ยทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้
ผูป้ ่ วยเกิดความตระหนักและรับทราบถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคต
3. Reward คือการย้าถึงผลดีที่จะเกิดจากการเลิกสู บ การเปลี่ยนแปลงที่จะสังเกตได้ทนั ทีท้ งั ใน
ด้านสุ ขภาพและการดารงชีวิต
4. Roadblocks คือการช่วยผูป้ ่ วยวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนแก้ไขร่ วมกัน ทั้ง
ปั ญหาที่เกิดจากภาวะถอนยาและปั ญหาที่อาจเป็ นอุปสรรคในการเลิก เช่น เพื่อนหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้
หวนกลับไปใช้ยาสู บอีก
5. Repetition คือการให้คาแนะนาซ้ าๆทุกครั้งที่ผปู ้ ่ วยกลับมาที่ร้านยา รวมทั้งการโทรศัพท์หรื อ
ติดต่อผูป้ ่ วยโดยช่องทางอื่นเพื่อติดตามผลการบาบัดและให้กาลังใจ


3.2. การประเมินความรุ นแรงในการติดสารนิโคติน
3.2.1. Fagerstrom test for nicotine dependence (FTND) มีการแปลผลดังนี้
 คะแนน 1-2 แสดงถึงการติดนิโคตินในระดับต่า สามารถเลือกวิธีหกั ดิบได้
 คะแนน 3-4 แสดงถึงการติดนิโคตินในระดับต่าถึงปานกลาง อาจพิจารณาวิธีหกั ดิบหรื อการใช้
ยานิโคตินทดแทนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะผูป้ ่ วย
 คะแนน 5-7 แสดงถึงการติดนิโคตินในระดับปานกลาง อาจพิจารณาวิธีการใช้ยา
 ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป แสดงถึงการติดนิ โคตินในระดับสู ง ควรมีการใช้ยาร่ วมด้วยเสมอเพื่อ
ป้ องกันการล้มเหลวในการรักษา

คาถาม
1 .คุณสู บบุหรี่ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าเมื่อใด

2. คุณรู ้สึกอย่างไร หากไม่สามารถสู บบุหรี่ ได้ในพื้นที่หา้ ม
สู บเป็ นระยะเวลานาน เช่น ห้องสมุด หรื อ โรงหนัง
3. ในแต่ละวันบุหรี่ มวนใดที่คุณคิดว่าถ้าไม่ได้สูบแล้วจะ
หงุดหงิดมากที่สุด
4. โดยปกติคุณสู บบุหรี่ วนั ละกี่มวน

5. โดยเฉลี่ยคุณสู บบุหรี่ มากที่สุดในช่วง 2-3 ชัว่ โมงแรก
หลังตื่นนอนมากกว่าช่วงอื่นๆของวันใช่หรื อไม่
6. ขณะเมื่อคุณป่ วยต้องนอนบนเตียงเกือบตลอดทั้งวันคุณ
ต้องสู บบุหรี่ หรื อไม่

คาตอบ
คะแนน
สู บทันที หรื อ ภายใน 5 นาที
3
เกิน 5 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาที
เกิน 30 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
เกิน 1 ชัว่ โมง
หงุดหงิด

2
1
0
1

เฉยๆ
มวนแรกในตอนเช้า
มวนไหนๆก็เหมือนกัน
มากกว่า 31 มวน
21 – 30 มวน
11 – 20 มวน
ไม่เกิน 10 มวน
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่

0
1
0
3
2
1
0
1
0
1
0

3.2.2. Heaviness of smoking index (HSI) ฉบับภาษาไทย ตาม แนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับการ
บาบัดโรคยาสู บแห่งประเทศไทย ปรับปรุ ง พ.ศ.2559 รับรองให้ใช้ทดแทน FTND ได้ในกรณี ที่มีผปู ้ ระเมินมี
เวลาค่อนข้างจากัดโดยมีระดับคาแนะนา ++ (แนะนาอย่างยิง่ แบบประเมินนี้ จะมีแค่ 2 ข้อคาถาม ดังนี้
คาถาม
คาตอบ
คะแนน
ท่านอยากสู บบุหรี่ /ยาสู บ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้ามาก
ภายใน 5 นาทีหลังตื่น
3
แค่ไหน
6 -30 นาทีหลังตื่น
2
> 30 หลังตื่น
1
ปกติท่านสู บบุหรี่ /ยาสู บ วันละกี่มวน
มากกว่า 30 มวนต่อวัน
3
21 – 30 มวนต่อวัน
2
11 – 20 มวนต่อวัน
1
การแปลผล : 5-6 คะแนน = ติดนิโคตินรุ นแรง
3-4 คะแนน = ติดนิโคตินปานกลาง
0-2 คะแนน = ติดนิโคตินเล็กน้อย

3.3. แบบประเมินสาเหตุของการติดบุหรี่
แบบประเมินนี้ถูกดัดแปลงมาจาก “Quit Kit, Part I: Getting ready to Quit, ของ National Health
Education Department Ministry of Health, Singapore9 แสดงให้เห็นสาเหตุของการติดบุหรี่ แบ่งเป็ น
 การเสพติดทางกาย หรื อ การติดสารนิโคติน ผูเ้ สพกลุ่มนี้มกั จะมีผลการประเมิน FTND ใน
ระดับสู งสอดคล้องกัน ผูป้ ่ วยจะมีอาการถอนยาค่อนข้างชัดเจนเมื่อไม่ได้เสพ ดังนั้นวิธีในการเลิกบุหรี่ ตอ้ งมี
การเตรี ยมตัวรับมือกับอาการถอนยาเป็ นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก
 การเสพติดทางจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ผูเ้ สพกลุ่มนี้มีอาการติดบุหรี่ เนื่ องจากจิตใจมีความเครี ยด
เป็ นทุกข์หรื อกระวนกระวายในการใช้ชีวติ ประจาวัน หรื อ อยูใ่ นภาวะที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ ดังนั้นจึงมีการใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลาย สร้างความสุ ขและลดความเครี ยด วิธีในการเลิกบุหรี่
ต้องค้นหาให้ได้วา่ อารมณ์หรื อเหตุการณ์ใดที่ทาให้เกิดความเครี ยด รวมทั้งหาวิธีการผ่อนคลายวิธีอื่นเมื่อ
ต้องเผชิญกับภาวะนั้น
 การเสพติดทางสังคม พฤติกรรมความเคยชิน ผูป้ ่ วยมีการสร้างพฤติกรรมในชีวิตประจาวันที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเสพยาสู บ เช่น ระหว่างการเข้าห้องน้ า หลังรับประทานอาหาร ระหว่างคุยโทรศัพท์
หรื อเมื่อออกไปสังสรรค์กบั เพื่อนเป็ นต้น วิธีในการเลิกต้องเน้นการสารวจว่าในระหว่างวันมีการสู บบุหรี่ ใน
ช่วงเวลาใดบ้างและพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรื อสถานที่ดงั กล่าว

รู ปที่ 3 แสดงแบบประเมินสาเหตุในการติดบุหรี่

การแปลผล

รู ปที่ 4 แสดงการแปลผลจากแบบประเมินสาเหตุของการติดบุหรี่

4. Assist
หลังจากทาการประเมินข้อมูลต่างๆเรี ยบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็ นกระบวนการให้การช่วยเหลือ
แก่ผปู ้ ่ วยโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการวางแผนการบาบัด
ซึ่ งต้องเป็ นแผนที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ไม่ควรเป็ นแผนที่ต้ งั ตามทฤษฏีหรื อสุ ดโต่งจนเกินไป เพราะ
จะทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความท้อแท้และปฏิเสธการเข้าร่ วมบาบัด การกาหนดเป้ าหมายต้องมีความชัดเจนตั้งแต่วนั
แรกที่เริ่ มการบาบัดโดยระบุวนั ที่จะเลิกและระบุลาดับขั้นในการค่อยๆลดจานวนลงอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรลงในแฟ้มประวัติ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับทราบและถือเป็ นสัญญาใจร่ วมกันระหว่างผูป้ ่ วยกับผูบ้ าบัด
การบาบัดโดยทัว่ ไปมีอยู่ 2 แบบได้แก่ การให้คาปรึ กษาร่ วมกับการหักดิบ (cold turkey) และการให้
คาปรึ กษาร่ วมกับการใช้ยา การให้คาปรึ กษา (counseling) และการติดตามอย่างใกล้ชิดมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการเลิกบุหรี่ เป็ นอย่างมากโดยแนะนาอย่างยิง่ ให้มีกระบวนการให้คาปรึ กษาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผปู ้ ่ วย
ทุกรายโดยรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เช่น การให้คาปรึ กษาแบบสังเขป (brief intervention) การให้คาปรึ กษา
แบบเข้ม (intensive counseling) ซึ่ งอาจแบ่งย่อยออกเป็ นแบบตัวต่อตัว (face-to-face counseling) การให้
คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ต หรื อการส่ งข้อความสั้นๆ เป็ นต้น โดยเภสัชกรสามารถเลือกตามความ
เหมาะสมของตนเองและการยอมรับของผูป้ ่ วย
เทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีในการให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยที่
ต้องการเลิกบุหรี่ คือ เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation interview)
Motivation Interview เป็ นการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อใช้ในการให้คาปรึ กษาหรื อการ
ทาจิตบาบัดในกรณี ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อให้การช่วยเหลือแก่ผทู ้ ี่ติดยาหรื อสารเสพติดต่างๆ
โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่วา่ ถ้าผูป้ ่ วยเกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วผูป้ ่ วยจะสามารถแสวงหาวิธีการปฏิบตั ิ

ที่เหมาะสมได้ดว้ ยตนเองและจะมีกาลังใจในการต่อต้านกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างการบาบัด
หลักการพื้นฐานของ motivation interview ประกอบด้วย
1. Express empathy เภสัชกรต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นในผูป้ ่ วย เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยเลือก
กระบวนการในการบาบัดได้อย่างอิสระและกาหนดแผนการร่ วมกันอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่
เริ่ มต้นกระบวนการบาบัดเพื่อเป็ นสัญญาใจร่ วมกัน เช่น ถ้าผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งการที่จะเลิกสู บในทันทีก็สามารถ
ค่อย ๆ ลดจานวนลงได้ แต่ตอ้ งมีการกาหนดวันอย่างชัดเจนว่าในการติดตามผลครั้งหน้าจะลดเหลือกี่มวน
และสัปดาห์ต่อไปจะลดเป็ นจานวนเท่าใดโดยระยะเวลานับจากวันแรกที่เริ่ มจนกระทัง่ เลิกเสพได้สาเร็ จไม่
ควรเกิน 1 เดือนเพราะหากนานกว่านั้นจะทาให้ความตั้งใจของผูป้ ่ วยลดลง
2. Develop discrepancy คือ การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยได้เห็นความแตกต่างระหว่างอนาคตที่จะดีข้ ึน
หากเลิกเสพได้แล้วกับปั จจุบนั ที่ประสบปั ญหาต่างๆจากการเสพยาสู บ เมื่อผูป้ ่ วยมีความหวังและมองเห็น
อนาคตที่สวยงาม ก็จะเกิดแรงจูงใจในการเลิกเสพมากขี้น เช่น ถ้าผูป้ ่ วยเลิกเสพได้ร่างกายก็จะกลับมา
แข็งแรงเหมือนเดิม กลิ่นตัว กลิ่นปากหรื อการเจ็บคอบ่อยๆก็จะหายไปด้วย
3. Avoid argumentation ในระหว่างการให้คาปรึ กษา เภสัชกรควรหลีกเลี่ยงการปะทะ หรื อการ
แสดงความเห็นที่ขดั แย้ง ถ้าผูป้ ่ วยเริ่ มแสดงอาการต่อต้านนัน่ เป็ นสัญญาณว่า เภสัชกรจาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยน
วิธีในการสนทนาโดยหลีกเลี่ยงการต่อว่าหรื อพูดในทานองว่าผูป้ ่ วยกาลังทาผิด และควรหลีกเลี่ยงการทา
สัญลักษณ์ใดๆบนแฟ้มประวัติที่สามารถเห็นได้ชดั ว่าเขาแตกต่างจากผูอ้ ื่นเพราะอาจทาให้เกิดการต่อต้าน
4. Roll with resistance คือการตอบสนองต่อแรงต้านของผูป้ ่ วยซึ่ งอาจเป็ นสัญญาณว่า การบาบัด
กาลังจะล้มเหลว ตัวอย่างเทคนิคในการสนทนาที่ใช้เพื่อลดแรงต้านเช่น
 Reflection คือ การสะท้อนกลับในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยพูด เช่น “คุณกาลังหมายความว่า บุหรี่ ไม่ได้
เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพของคุณเลยใช่ไหมคะ” จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดการทบทวนในสิ่ งที่ตวั เองพูด และเริ่ ม
ตระหนักถึงปัญหาที่พบ
 Shifting focus คือ การเปลี่ยนหรื อย้ายจุดสนใจไปเรื่ องอื่นในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมองเห็นแต่
ปั ญหาและอุปสรรคที่จะเลิกเสพ เช่น หากผูป้ ่ วยบอกว่า “ผมจะเลิกสู บได้ยงั ไงในเมื่อเพื่อนมันก็สูบกันทุก
คน” เภสัชกรอาจจะบอกว่า “เอาอย่างนี้ ดีไหมคะคุณก็บอกเพื่อนไปเลยว่าสุ ขภาพกาลังแย่และกาลังจะต้อง
เลิกบุหรี่ อย่างเร่ งด่วน บางทีอาจเป็ นจุดเปลี่ยนให้เพื่อนของคุณหันมาเลิกสู บด้วยก็ได้นะคะ” จากประโยค
ข้างต้นก็จะทาให้ผปู ้ ่ วยลดความสนใจในอุปสรรคที่มีแต่หนั ไปสนใจวิธีในการจัดการกับปั ญหามากกว่า
 Agreement with a twist คือการคล้อยตามเพื่อลดการต่อต้านแล้วค่อยดึงกลับมาในจุดที่
พอดี เช่น “ภรรยาผมก็เอาแต่วา่ ผมเรื่ องบุหรี่ แต่ไม่เคยทาให้ครอบครัวมันมีความสุ ขพอเครี ยดผมก็ตอ้ งสู บ
สิ ” เภสัชกรอาจพูดว่า “ผมเห็นด้วยนะครับว่า การเลิกบุหรี่ คงต้องให้ความร่ วมมือกันทั้งครอบครัวถึงจะ
สาเร็ จ คราวหน้าที่เรานัดกันคุณลองชวนภรรยามาด้วยดีไหมครับ”
 Reframing คือการเปลี่ยนมุมมอง เช่น “สามีก็เอาแต่วา่ ฉันเป็ นไอ้ข้ ียา เขาคงไม่สนใจหรอ
กว่าฉันจะทาอะไร” ในกรณี น้ ีผปู ้ ่ วยกาลังเกิดความน้อยใจสามีที่ไม่ให้ความสนใจในขณะที่เขากาลังพยายาม

เลิกบุหรี่ เภสัชกรอาจพูดว่า “ผมว่ามันอาจจะเป็ นวิธีพูดเพื่อให้คุณฮึดสู ้ก็ได้นะครับ จริ งๆเขาคงห่วงคุณมาก
ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พูดอะไรกับคุณเลย ปล่อยให้สุขภาพคุณแย่ลง”
5. Support self-efficacy คือ การช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองและเชื่อมัน่ ว่า
การบาบัดครั้งนี้จะประสบผลสาเร็ จได้เนื่องจากครั้งนี้เป็ นการเลิกเสพอย่างถูกวิธีและมีเภสัชกรคอยช่วยใน
การแก้ปัญหาและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆกับผูป้ ่ วย
ในกรณี ที่เภสัชกรไม่มีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึ กษาแบบยาวก็อาจจะเลือกใช้คาพูดที่กระชับ
โดยยึดหลักสาคัญ 4 ประการ เรี ยกเป็ นตัวย่อว่า “STAR”
 Set a quit date กาหนดวันเลิกเสพ ซึ่ งไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์หลังจากตัดสิ นใจว่าจะเลิก จากนั้น
กาหนดปริ มาณการเสพที่ตอ้ งลดลงให้ชดั เจนในแต่ละวัน หรื อในกรณี ที่ยงั ไม่มีการเริ่ มใช้ยาแต่ใช้วธิ ี ค่อยๆ
ลดด้วยตนเองก็ไม่ควรให้นานเกิน 1 เดือน
 Tell family and others บอกคนในครอบครัว เพื่อนและคนรอบข้างว่ากาลังเลิกเสพเพื่อขอ
กาลังใจและการสนับสนุน
 Anticipate challenges วางแผนรับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น อาการถอนยาหรื อการแก้ไขเมื่อ
ต้องอยูใ่ นเหตุการณ์ที่อาจทาให้อยากเสพ เทคนิคที่ใช้รับมือกับอาการถอนยา คือ 5D ได้แก่ Delay เลื่อน
ระยะเวลาออกไปให้นานที่สุดแล้วค่อยเสพ Deep breath สู ดลมหายใจเข้าลึกๆ Drink water ดื่มน้ ามากๆ
หรื อจิบน้ าตลอดเวลา Do something else เปลี่ยนอิริยาบถหรื อหากิจกรรมอื่นทา Destination คิดถึง
เป้าหมายข้างหน้า
 Remove all tobacco products กาจัดบุหรี่ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิ ดและหลีกเลี่ยง
สถานที่ที่เคยเสพเป็ นประจา
ในบางกรณี อาจเรี ยกเป็ นเทคนิค START ซึ่งได้รับการแนะนาให้ใช้โดย The National Cancer
Institute7 แต่โดยรวมก็มีเนื้อหาที่เหมือนกันเพียงแต่เพิ่มตัว T ตัวหลังคือ Talk to your doctor for help คือการ
ขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์
สาหรับการพิจารณาว่าผูป้ ่ วยรายใดควรมีการใช้ยาช่วยในการบาบัดหรื อไม่น้ นั ให้ยดึ ตามแนวทาง
เวชปฏิบตั ิสาหรับการบาบัดโรคยาสู บแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ซึ่งแนะนาให้มีการใช้ยาช่วยเลิกยาสู บ
เฉพาะในผู้ทปี่ ระสงค์ ทจี่ ะเลิกเสพอย่ างจริ งจัง ร่ วมกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเรื้ อรังอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ
ถุงลมโป่ งพอง หอบหื ด มะเร็ ง เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง เอดส์ ติดยาเสพติด โรคจิตประสาท
2. เสพติดนิ โคตินตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
3. เคยล้มเหลวในการเลิกเสพมาก่อนภายในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา

คาแนะนาอื่นๆที่สาคัญในการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ เช่น
 แนะนาอย่างยิง่ ให้ติดตามอาการผูป้ ่ วยที่ได้รับยาช่วยเลิกบุหรี่ ทุกรายอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งอธิ บาย
ผลข้างเคียงที่เป็ นไปได้ให้ผูป้ ่ วยทราบก่อนเริ่ มใช้ยา
 แนะนาอย่างยิง่ ให้บาบัดผูป้ ่ วยทุกรายด้วยการให้คาปรึ กษาร่ วมด้วยเสมอ
 การเลือกชนิดของยาให้พิจารณาถึงประสิ ทธิผล ข้อดี ข้อเสี ย ผลข้างเคียงของยา ความประสงค์
ของผูป้ ่ วยรวมทั้งประสบการณ์ในการเลิกครั้งก่อน เป็ นรายๆไป ในรายที่ใช้ยาเพียงชนิดเดียวไม่ได้ผล แนะ
น้ าให้ใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิดร่ วมกันเพื่อช่วยเพิม่ โอกาสในการเลิกเสพให้สาเร็ จได้มากขึ้น
 แนะนาให้ใช้ยาช่วยเลิกยาสู บมาตรฐานต่อเนื่ องอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อป้ องกันการกลับมาเสพซ้ า
 ไม่แนะนาอย่างยิง่ ให้ใช้ยาอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงในการบาบัดโดยเฉพาะกลุ่ม
benzodiazepines และยาต้านโรคซึมเศร้าชนิดอื่นๆ
ยาหลักๆที่ใช้เป็ นทางเลือกแรกในการช่วยเลิกบุหรี่ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่มีสารนิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy; NRT) ซึ่งมีการทาในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น หมากฝรั่ง (gum) แผ่นแปะผิวหนัง (transdermal patch) สเปรย์พน่ ทางจมูก (nasal spray) ยาสู ด
พ่นทางปาก (inhaler) และลูกอม (lozenge) สาหรับในประเทศไทยมีเพียงรู ปแบบหมากฝรั่งและแผ่นแปะ
ผิวหนังเท่านั้นซึ่ งสามารถซื้ อขายได้ในร้านยาโดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์
2. กลุ่มที่ไม่มีสารนิโคตินเป็ นส่ วนประกอบ (Non-Nicotine Replacement Therapy; NNRT) ได้แก่
bupropion และ varenicline
หลักการเลือกใช้ยาในกรณี ที่เป็ นการใช้ยาครั้งแรกอาจเริ่ มต้นพิจารณายากลุ่ม NRT โดยมีขอ้ ตกลง
ว่าผูป้ ่ วยจะต้องพร้อมที่จะหยุดสู บบุหรี่ ในทันทีที่เริ่ มใช้ยาวันแรก และจะต้องไม่มีขอ้ ห้ามใช้หรื อข้อจากัดที่
สาคัญต่อไปนี้ เช่น มีความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ มีอาการเจ็บเค้นหน้าอกรุ นแรงหรื ออาการกาลังแย่ลง มีโรคความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมไม่ได้ ผูท้ ี่
มีอาการดังกล่าวข้างต้นในระยะไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมาควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้ยากลุ่ม NRT หรื อ ใน
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีโรคเบาหวานอาจจาเป็ นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NRT เนื่องจากนิโคตินมีผลทาให้เกิด
ภาวะ insulin resistance ซึ่ งทาให้การควบคุมระดับน้ าตาลเป็ นไปได้ยากขึ้น ข้อจากัดอื่นๆเช่น
 หมากฝรั่งนิ โคติน
ระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทันตกรรมหรื อเพิง่ ผ่านการทาทันตกรรม
ผูป้ ่ วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรื อกรดไหลย้อน นอกจากนี้ในแง่ของความสะดวกในการใช้งานอาจไม่
สะดวกในผูท้ ี่ไม่สามารถบ้วนน้ าลายทิง้ ในระหว่างการเคี้ยวได้รวมทั้งประเด็นในเรื่ องของบุคลิกภาพด้วย
 แผ่นแปะนิ โคติน ระวังการใช้ในผูท้ ี่แพ้แผ่นแปะผิวหนัง หรื อ มีประวัติแพ้ส่วนประกอบต่างๆที่
ใช้ทาแผ่นแปะ และอาจไม่เหมาะสมกับผูท้ ี่ตอ้ งทางานหรื อมีกิจกรรมกลางแจ้งหนักๆที่อาจต้องมีเหงื่อออก
มากตลอดวันเพราะอาจเกิดปั ญหาการอับชื้นหรื อระคายเคือง

หากผูป้ ่ วยมีขอ้ จากัดต่อการใช้ยากลุ่ม NRT หรื อเคยล้มเหลวจากการใช้ยากลุ่ม NRT มาก่อนก็อาจ
พิจารณาเลือกยากลุ่ม NNRT แทน ได้แก่ ยา bupropion และ varenicline ในแง่ประสิ ทธิ ภาพ varenicline มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าแต่ก็มีราคาที่สูงกว่า bupropion สถานะทางกฎหมายปัจจุบนั bupropion เป็ นยาอันตราย
เภสัชกรสามารถขายได้ในร้านยาส่ วน varenicline เป็ นยาควบคุมพิเศษซึ่ งต้องมีใบสัง่ ยาจากแพทย์เท่านั้นจึง
จะขายในร้านยาได้ การใช้ยา 2 ตัวนี้มีขอ้ ดีคือ เหมาะกับผูท้ ี่ยงั ไม่พร้อมจะเลิกสู บบุหรี่ ในทันทีที่เริ่ มใช้ยา
ผูป้ ่ วยสามารถเริ่ มใช้ยาไปแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ระดับยาในเลือดถึงระดับออกฤทธิ์ ก่อนจึงค่อย
หยุดสู บบุหรี่ นอกจากนี้ยา bupropion อาจมีได้ผลดีในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติเป็ นโรคซึ มเศร้าร่ วมด้วย
ข้อจากัดอื่นๆ เช่น
 Bupropion มีขอ้ ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI), linezolid และ
methylene blue ผูท้ ี่มีภาวะชัก ผูท้ ี่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เช่น
bulimia หรื อ anorexia nervosa ซึ่ งจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะชัก
 Varenicline มีขอ้ ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีโรคไตวายระยะสุ ดท้าย ผูท้ ี่อายุต่ากว่า 18 ปี สาหรับผูท้ ี่มีการ
ทางานของไตบกพร่ องรุ นแรง (GFR < 30 ml/min) ควรมีการปรับขนาดยา และควรมีการใช้อย่างระมัดระวัง
ในผูท้ ี่มีประวัติโรคลมชักหรื อโรคทางจิตเวช
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยที่ไม่สามารถใช้ยาในทางเลือกแรกทั้ง 2 กลุ่มได้เนื่องจากข้อจากัดบางประการหรื อ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ที่ทาให้ปฏิเสธยาอาจพิจารณายาทางเลือกที่สอง ได้แก่ nortriptyline แทน สาหรับ
clonidine ไม่แนะนาให้มีการใช้ในร้านยาเนื่ องจากมีผลต่อความดันโลหิ ต เมื่อจะหยุดยาต้องค่อย ๆ ลดขนาด
ยาโดยแพทย์ การหยุดยาอย่างกะทันหันอาจทาให้เกิดการกระสับกระส่ าย ปวดหัวและความดันโลหิตสู ง
หากผูป้ ่ วยใช้ยาตัวเดียวแล้วไม่ได้ผลหรื อล้มเหลวจากการรักษาบ่อยครั้ง อาจพิจารณาใช้ยา 2 ตัว
ร่ วมกัน ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลายการศึกษาพบว่า การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ หลายชนิดร่ วมกันอาจให้ประสิ ทธิ ภาพที่
ดีข้ ึนในผูท้ ี่มีการติดนิโคตินในระดับสู ง หรื อ เคยมีการล้มเหลวจากการเลิกบุหรี่ มาก่อน ยาที่ได้รับการ
ยอมรับให้มีการใช้ร่วมกันในปั จจุบนั ได้แก่
 nicotine patch + nicotine gum
 nicotine patch + bupropion หรื อ varenicline (ผลการศึกษายังไม่มีขอ้ สรุ ปแน่ชด
ั ว่าได้ผลดีกว่า
การใช้ยาเดี่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ)
การใช้นิโคตินทดแทนร่ วมกับ varenicline อาจไม่แนะนาเนื่องจากเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนหลังใช้ยา สาหรับการใช้ bupropion ร่ วมกับ varenicline ในระยะหลังมีงานวิจยั ออกมา
สนับสนุนถึงประสิ ทธิ ภาพในการอดบุหรี่ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยา 2 ตัวนี้ ร่วมกัน22-24 ซึ่งอาจเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีขอ้ ห้ามใช้ต่อยาในกลุ่ม nicotine replacement แต่อย่างไรก็ตาม ยาทั้ง 2 ตัวนี้มีคาเตือน
เกี่ยวกับภาวะความปกติของจิตใจและพฤติกรรม ดังนั้น หากจาเป็ นต้องใช้ร่วมกัน ควรมีการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด สาหรับการบาบัดทางเลือกอื่นเพิ่มเติมจากการรักษาหลักยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจนว่า
ได้ผลหรื อไม่ ตัวอย่าง เช่น การใช้สมุนไพรอื่น เช่น หญ้าดอกขาว การนวดผ่อนคลาย การกดจุดที่เท้า การ

ฝังเข็ม เป็ นต้น ในกลุ่มผูป้ ่ วยวัยรุ่ นอาจแนะนาให้ทากิจกรรมจิตอาสา นันทนาการ หรื อการออกกาลังกาย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีเวลาว่างน้อยลง ในกลุ่มผูส้ ู งอายุอาจใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครี ยด
5. Arrange
ควรมีการติดตามผลของการบาบัด (follow up) ในผูป้ ่ วยทุกรายอย่างใกล้ชิดโดยติดตามผลครั้งแรก
ภายใน 2 สัปดาห์จากนั้นให้นดั ทุก 2-4 สัปดาห์จนครบ 3 เดือน แล้วจึงนัดติดตามทุก 1-2 เดือนจนครบ 6
เดือน หลังจากนั้นค่อยติดตามผลอย่างห่างๆ จนครบ 1 ปี ในร้านยาควรมีการตรวจยืนยันผลการเลิกเสพด้วย
การตรวจวัดปริ มาณก๊าซ carbon monoxide ในลมหายใจออกทุกครั้งที่มีโอกาสโดยใช้เครื่ อง exhaled breath
carbon monoxide ซึ่ งจะแสดงผลในหน่วย ppm ข้อจากัดของเครื่ องมือนี้คือ ถ้าผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ ก่อนมาทาการ
วัดนานเกินไปก็อาจจะเกิดผลลบลวง หรื อในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยได้รับก๊าซ carbon monoxide จากช่องทางอื่นก็ทา
ให้เครื่ องแสดงผลบวกลวงได้ วิธีน้ ีจึงใช้ได้เพียงคร่ าวๆในการติดตามผลทางคลินิก ส่ วนการติดตามผลใน
งานวิจยั ที่ตอ้ งการความแม่นยามาก อาจใช้วธิ ี วดั จากปริ มาณ cotinine ในน้ าลาย ปั สสาวะ หรื อเลือด ซึ่ งจัดว่า
เป็ น gold standard ของการยืนยันผลการเลิกสู บบุหรี่
ข้ อมูลยาช่ วยเลิกบุหรี่
หมากฝรั่งนิโคติน (nicotine gum)
เป็ นนิ โคตินทดแทนตัวแรกที่มีการนามาใช้เป็ นยาช่วยเลิกบุหรี่ ผลิตมาในรู ปแบบของยาออกฤทธิ์
ทันที (immediate release) สามารถหาซื้ อได้ง่ายและมีราคาถูก ตัวอย่างชื่ อการค้าที่มีในประเทศไทย เช่น
Nicomild®, Nicorette® และ Nicotinell® ผูท้ ี่จะใช้หมากฝรั่งนิ โคตินต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกบุหรี่ ในทันที
เนื่องจากการใช้ร่วมกันอาจทาให้เกิดพิษจากการได้รับนิโคตินเกินขนาดและมีผลต่อการปรับขนาดยา ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาและเกิดอาการข้างเคียงขึ้น ระหว่างเคี้ยวหมากฝรั่งจะมีการดูดซึ ม
นิโคตินผ่านเยือ่ บุช่องปากอย่างช้าๆโดยมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ ประมาณ 30 นาที ขนาดยาที่ใช้ข้ ึนกับ
ปริ มาณการสู บต่อวัน ดังนี้ ปริ มาณสู บเฉลี่ยน้อยกว่า 25 มวนต่อวัน ใช้ขนาด 2 มิลลิกรัม และปริ มาณสู บ
เฉลี่ยตั้งแต่ 25 มวนต่อวันขึ้นไปใช้ขนาด 4 มิลลิกรัม รู ปแบบในการใช้ยามี 2 แบบ คือ
1. เคี้ยวเมื่อมีความอยากบุหรี่ (as needed) โดยแนะนาให้ผปู ้ ่ วยใช้ร่วมกับเทคนิค 5D คือจะใช้หมาก
ฝรั่งเมื่อไม่สามารถทนความอยากบุหรี่ ได้และพยายามลดปริ มาณการใช้ลงเรื่ อยๆ ปริ มาณการใช้สูงสุ ดคือ ไม่
เกิน 30 ชิ้นสาหรับขนาด 2 มิลลิกรัมและไม่เกิน 15 ชิ้นสาหรับขนาด 30 มิลลิกรัม
2. เคี้ยวแบบ fixed schedule คือ เคี้ยวตามตารางเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดความอยาก ซึ่ง
จากการวิจยั พบว่าวิธีน้ ีให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าวิธีแรก วิธีเคี้ยวมีดงั นี้
 สัปดาห์ที่ 1-6
เคี้ยว 1 ชิ้น ทุก 1-2 ชัว่ โมง
 สัปดาห์ที่ 7-9
เคี้ยว 1 ชิ้น ทุก 2-4 ชัว่ โมง
 สัปดาห์ที่ 10-12
เคี้ยว 1 ชิ้น ทุก 4-8 ชัว่ โมง

คาแนะนาในการใช้หมากฝรั่งนิโคติน
1. หยุดสู บบุหรี่ ทนั ทีเมื่อเริ่ มใช้หมากฝรั่ง
2. เคี้ยวหมากฝรั่งช้า ๆ จนมีรสเผ็ดซ่า (แสดงว่านิ โคตินถูกปลดปล่อย)
3. หยุดเคี้ยวแล้วพักหมากฝรั่งไว้ที่กระพุง้ แก้มหรื อเหงือกจนรสเผ็ดซ่าหายไปจึงเริ่ มเคี้ยวใหม่
4. เคี้ยวช้าๆสลับกับหยุดพัก เป็ นเวลา 30 นาที (chew & park technique)
5. หลังใช้เสร็ จห่ อกระดาษให้มิดชิด เพื่อป้ องกันเด็กหรื อสัตว์นาไปเล่น
6. งดอาหารที่เป็ นกรด เช่น กาแฟ น้ าส้ม น้ าอัดลม ก่อนเคี้ยว 15 นาทีและระหว่างเคี้ยว
7. การกลืนน้ าลายอาจทาให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร หรื อ แสบร้อนกลางอกได้
อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ระคายเคืองปากและลาคอ เจ็บกล้ามเนื้อขากรรไกร คลื่นไส้ สะอึก
แสบร้อนกลางอก แสบท้อง วิธีแก้ไขคือ เคี้ยวช้าๆไม่เคี้ยวเร็ วเกินไป หลีกเลี่ยงการกลืนน้ าลายระหว่างเคี้ยว
แผ่นแปะนิโคติน (nicotine patch)
นิโคตินทดแทนในรู ปแบบแผ่นแปะที่ควบคุมการออกฤทธิ์ (controlled release) ต่อเนื่ อง 24 ชัว่ โมง
ต่อการแปะ 1 ครั้ง ระดับนิ โคตินในเลือดจะค่อยๆลดลงหลังจากแกะแผ่นแปะไปแล้ว 1-2 ชัว่ โมง ตัวอย่างชื่อ
การค้าที่มีในประเทศไทย เช่น Nicotinell TTS® (Transdermal Therapeutic System) ข้อดีคือ ลดอาการอยาก
บุหรี่ ตอนตื่นนอนได้ดี มีอาการข้างเคียงน้อย ข้อเสี ย คือ ไม่สามารถปรับขนาดยาตามต้องการได้และมี
ระยะเวลาเริ่ มออกฤทธิ์ ชา้ (ประมาณ 24 ชัว่ โมง) ขนาดยาที่ใช้ข้ ึนกับปริ มาณการสู บเฉลี่ยต่อวัน ดังนี้
 สู บบุหรี่ นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 มวนต่อวัน
แปะแผ่นขนาด 20 ตารางเมตร (14 มิลลิกรัม)
นาน 8 สัปดาห์ ตามด้วย
แปะแผ่นขนาด 10 ตารางเมตร (7 มิลลิกรัม)
นาน 4 สัปดาห์
 สู บบุหรี่ มากกว่า 20 มวน ต่อวัน (1 ซอง)
แปะแผ่นขนาด 30 ตารางเมตร (21 มิลลิกรัม)
นาน 4 สัปดาห์ ตามด้วย
แปะแผ่นขนาด 20 ตารางเมตร (14 มิลลิกรัม)
นาน 4 สัปดาห์ ตามด้วย
แปะแผ่นขนาด 10 ตารางเมตร (7 มิลลิกรัม)
นาน 4 สัปดาห์
คาแนะนาในการใช้แผ่นแปะนิโคติน
1. หยุดสู บบุหรี่ ทนั ทีเมื่อเริ่ มใช้แผ่นแปะนิโคติน
2. ติดในบริ เวณที่ไม่มีขน ไม่มีบาดแผล เช่น คอ สะโพก หรื อต้นแขนด้านนอก ถ้าบริ เวณที่ติดมีขน
ห้ามโกนให้ใช้กรรไกรเล็ม
3. ก่อนติดล้างมือให้สะอาด ทาความสะอาดผิวบริ เวณที่จะติดแล้วเช็ดให้แห้ง
4. ลอกแผ่นใสที่คลุมส่ วนเหนียวที่มีตวั ยาออก ติดแผ่นแล้วกดไว้ประมาณ 10 วินาที
5. ล้างมือให้สะอาดหลังติดเสร็ จ
6. ติดแผ่นในเวลาเดียวกันทุกวัน ติดตลอด 24 ชม. แม้เวลาอาบน้ า

7. ถ้ามีอาการนอนไม่หลับหรื อฝันร้ายให้ลอกแผ่นออกก่อนนอน หรื อติดแผ่นเพียง 16 ชม.
8. ควรเปลี่ยนบริ เวณที่ติดทุกวันเพื่อป้ องกันการระคายเคือง
9. ไม่ควรตัดแผ่นแปะเพื่อปรับยาเอง
10. เมื่อใช้เสร็ จให้ห่อกระดาษให้มิดชิด เพื่อป้ องกันเด็กและสัตว์นาไปเล่น
อาการไม่ พงึ ประสงค์
ระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจเกิด
อาการผืน่ แดง ไหม้ หรื อคัน บริ เวณ
ที่แปะ
นอนไม่หลับ ฝันร้าย
หัวใจเต้นเร็ ว
มีอาการถอนยา








วิธีการแก้ไข
Hydrocortisone or triamcinolone cream ± oral antihistamine
เปลี่ยนบริ เวณที่แปะทุกวัน
ถอดแผ่นแปะก่อนนอน (แปะ 16 ชม.ต่อวัน)
ถอดแผ่นแปะก่อนนอนอย่างน้อย 60 นาที (แปะ 16 ชม.ต่อวัน)
ลดขนาดยาลง
เพิ่มขนาดยา

Bupropion
จัดเป็ นยาในกลุ่ม antidepressant ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการ reuptake ของสารสื่ อประสาท dopamine และ
norepinephrine ทาให้ระดับของสารสื่ อประสาทในสมองสู งขึ้นช่วยลดอาการถอนยาได้ นอกจากนี้ยงั จับกับ
ตัวรับ Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) แบบไม่แข่งขัน (noncompetitive antagonist) โดยจะจับ
คนละตาแหน่งกับที่นิโคตินจับแต่จะมีผลต้านการออกฤทธิ์ ของนิโคติน รู ปแบบยาจะอยูใ่ นรู ปการออกฤทธิ์
เนิ่น (sustained release) ไม่สามารถหักหรื อบดเคี้ยวเม็ดยาได้ ระดับยาในเลือดจะค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆ โดย
ระยะเวลาที่ระดับยาอยูใ่ นจุดสู งสุ ดใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ถูก metabolite ที่ตบั ผ่าน CYP 2B6 แล้วขับ
ออกทางปัสสาวะเป็ นหลัก (87%)
ขนาดยาที่ใช้ในการช่วยเลิกบุหรี่ รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละครั้งนาน 3 วัน ตามด้วย
ครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (ห่างกันอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง) ต่อเนื่องจนครบ 12 สัปดาห์ โดยให้ผปู ้ ่ วย
เริ่ มรับประทานยาก่อนที่จะเลิกสู บบุหรี่ อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์เพื่อรอให้ระดับยาในเลือดขึ้นสู่ ระดับ steady
state ผูท้ ี่มีการทางานของตับและไตบกพร่ องควรพิจารณาลดขนาดยา หรื อ ลดความถี่ในการใช้ยา
อาการไม่พึงประสงค์พบได้ค่อนข้างมากและส่ งผลต่อร่ างกายในหลายๆระบบ เช่น
 Anticholinergic effect : ท้องผูก น้ าลายแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
 ระบบประสาท: ชัก ปวดหัว นอนไม่หลับ (ควรรับประทานในเวลาบ่ายแทนเวลาเย็นหรื อก่อนนอน)
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ความดันโลหิตสู ง หัวใจเต้นเร็ ว
 ผลต่อจิตใจ : อาการซึมเศร้า กระตุน้ ความคิดฆ่าตัวตาย
องค์การอนามัยโลกระบุให้เพิม่ คาเตือนในเอกสารกากับยาว่า ยานี้อาจเพิม่ ความเสี่ ยงต่อความคิดฆ่า
ตัวตายในเด็ก วัยรุ่ นหรื อในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่อายุนอ้ ยกว่า 24 ปี ที่กาลังรับประทานยาต้านซึ มเศร้า แต่ความ

เสี่ ยงนี้จะไม่เพิ่มขึ้นในผูท้ ี่อายุมากกว่า 24 ปี และลดลงในผูท้ ี่อายุ 65 ปี ขึ้นไป ผูป้ ่ วยทุกรายที่มีการใช้ยา
bupropion เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ควรมีการเฝ้าระวังอาการแสดงที่ผดิ ปกติทางจิตใจ เช่น พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
มีเจตนาร้าย ไม่เป็ นมิตร กายใจไม่สงบ กระวนกระวาย ซึมเศร้า
Varenicline
ออกฤทธิ์ เป็ น partial agonist ต่อ nAChR แย่งการจับกับตัวรับของนิโคติน ออกฤทธิ์ กระตุน้ ตัวรับ
ทาให้เกิดความพึงพอใจคล้ายๆนิโคตินแต่นอ้ ยกว่ามากจึงไม่ทาให้เกิดการติดยาหรื อถอนยา การดูดซึมของ
ยาค่อนข้างสมบูรณ์โดยอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึ ม ถูกเมทาบอลิสมเพียงเล็กน้อย ส่ วนใหญ่ขบั ออกทาง
ปัสสาวะในรู ปไม่เปลี่ยนแปลง (92%) ค่าครึ่ งชีวิตประมาณ 24 ชัว่ โมง ควรเริ่ มรับประทานยา Varenicline
ก่อนวันที่จะเลิกบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ขนาดยาที่ใช้รับประทานครั้งละ 0.5 มิลลิกรัม วันละครั้งนาน 3 วัน ตามด้วยขนาด 0.5 มิลลิกรัม วัน
ละ 2 ครั้งในวันที่ 4-7 ตามด้วยขนาด 1 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งจนครบ 12 สัปดาห์ เริ่ มรับประทานยา
Varenicline ก่อนวันที่จะเลิกบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ผูท้ ี่มีการทางานของไตบกพร่ องรุ นแรง (GFR < 30
ml/min) ควรมีการปรับขนาดยา แต่ไม่ตอ้ งปรับขนาดยาในผูท้ ี่การทางานของตับบกพร่ อง
อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ ฝันร้าย ปวดหัว ท้องผูก ไม่สบายท้อง
กรดไหลย้อน องค์การอนามัยโลกระบุให้เพิ่มคาเตือนในเอกสารกากับยาว่า ยานี้ อาจทาให้เกิดการซึ มเศร้า
หรื อคิดฆ่าตัวตายได้แม้ในผูท้ ี่ไม่เคยมีโรคทางจิตเวชมาก่อน ควรมีการเฝ้าระวังความผิดปกติอย่างใกล้ชิด
Nortriptyline
ใช้เป็ นยาทางเลือกรองในการเลิกบุหรี่ ในผูท้ ี่ไม่สามารถใช้ยาทางเลือกแรกได้ ขนาดยาที่แนะนาคือ
เริ่ มต้นด้วยขนาด 10-25 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งก่อนนอน แล้วค่อยๆเพิ่มขนาดอย่างช้าๆ จนถึง 75-100
มิลลิกรัมต่อวัน ควรมีการเริ่ มใช้ยาก่อนวันที่จะหยุดสู บบุหรี่ ประมาณ 10-28 วัน การลดขนาดยาต้องค่อยๆ
ลดลงในเวลา 2-4 สัปดาห์ ห้ามหยุดทันทีอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ นอนไม่หลับ ปากคอแห้ง
มองเห็นภาพเบลอ ปั สสาวะไม่ออก ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีปัญหา cardiac arrhythmia และ
ผูป้ ่ วยที่มีประวัติใช้ยากลุ่ม MAOI ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนหน้า

บทสรุป
กระบวนการคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อเลิกบุหรี่ ในร้านยาเป็ นบทบาทหนึ่งที่สาคัญของงานเภสัชกรชุมชน
โดยสามารถทาได้ดว้ ยตนเองตั้งแต่ข้ นั ตอนของการสอบถามและชักชวนให้เลิกไปจนถึงการเลือกวิธีการ
รักษาที่เหมาะสมตลอดจนติดตามผลในระยะยาว ร้านยาทุกร้านสามารถเริ่ มให้บริ การได้โดยไม่ตอ้ งรอความ
พร้อมของเครื่ องมือแต่อย่างใด ขอแค่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและมีการให้คาปรึ กษาอย่างเหมาะสมเพียง
เท่าที่ก็จะเป็ นการเปิ ดบทบาทใหม่ที่สาคัญสาหรับเภสัชกร
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