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บหุรี่ 
มหันตภยัราย

โดย..รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สารประกอบในบุหรี่

บุหรีม่สีารประกอบตางๆอยูประมาณ 4,000 ชนิด 
มีสารพิษ สารที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

และสารกอมะเร็ง

www.oknation.net/.../images/news/cigarette.jpg
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สารบางชนิดเปนอันตรายที่สําคัญ คือ

นิโคติน (Nicotine)
กดประสาทสวนกลาง มีผลตอตอมหมวกไต ทําใหเกิดการหลั่ง epinephrine
ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจ เตนเร็วกวาปกติ และไมเปนจังหวะ 
หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเสนเลือด โดยที่กนกรองไมไดทําให 
ปริมาณนิโคตินลดลงได

ทาร (Tar) หรือน้ํามันดิน
สารกอมะเร็ง เชน มะเร็งปอด กลองเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต
กระเพาะปสสาวะ และอื่นๆ รอยละ 50 ของน้ํามันดินจะไปจับที่ปอด 
เกิดระคายเคือง ทําใหไอเรื้อรัง มีเสมหะ 
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คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide)
ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจบัออกซิเจนไดเทากับเวลาปกติ 
เกิดการขาดออกซิเจน ทําให มึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย 
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ 

ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide)
กาซพิษ ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตน ทําใหไอเรื้อรงั
มีเสมหะเปนประจําโดยเฉพาะตอน เชา 
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ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide)
กาซพิษทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลาย และถุงลม 
ทําใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆหลายอันแตก 
รวมกันเปนถุงลมใหญ ทําใหเกดิโรคถุงลมโปงพอง 

แอมโมเนีย (Ammonia)
มีฤทธิร์ะคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา 
แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก 
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สารกัมมันตรังส ี(Radioactive substances)
ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม (polonium) 210 ที่มีรงัสีอัลฟาอยู เปนสาเหตุของ
โรคมะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งปอด

มะเร็งกลองเสียง     มะเร็งปอด
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ควนับุหรี่มีผลตอบุคคลขางเคียง 

http://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2009/05/picture_3.jpg
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เด็ก
ทําใหเดก็ในครอบครัวปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหดื 
หชูั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้น 
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หญงิมีครรภ 
น้ําหนักตัวขณะตั้งครรภเพิ่มนอยกวาปกติและมโีอกาสแทง 
คลอดกอนกําหนด ตกเลือดระหวางคลอดและหลังคลอด
มากเปน 2 เทาของหญิงตั้งครรภที่ไมสบูบุหรี่ นอกจากนั้น
ยังทําใหเกิดภาวะรกเกาะต่ํา และรกลอกตัวกอนกําหนดมากขึน้
ลูกที่คลอดจากแมที่สูบบุหรี่ อาจจะมนี้าํหนักและความยาว
นอยกวาปกติ พัฒนาการทางดานสมองชากวาปกติ อาจมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท ระบบความจํา 
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คูสมรสของผูสูบบุหรี ่
มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหรี่ 2 เทา 
มีความเสี่ยงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป
ควันบุหรี่จะทําใหเกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล 
โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอกัเสบ 
ก็จะทําใหมีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น 
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คนทั่วไป 
คนทั่วไปที่ตองอยูในบรรยากาศที่ผูอื่นสูบบุหรี ่ควันบุหรี่จะทาํใหเคืองตา 
ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามกูไหล โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ 
โรคหลอดลมอกัเสบ ก็จะทําใหอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น 
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หลีกเลีย่งควันบุหรีท่ี่บาน
ใหสมาชิกที่สูบบุหรี่ไปสูบบุหรีน่อกบาน โดยปรึกษากันถึงผลเสียที่จะ
เกิดกับเด็ก ถาผูสูบไมยอมออกนอกบานใหหาหองที่ถายเทอากาศดี 
เปดหนาตาง สนับสนนุใหเลิกบุหรี่ ถาแขกที่มาเยี่ยมสบูบุหรี่ บอกเขาวาบานนี้ปลอด
บุหรี่ และอยามจีานเขี่ยบุหรี่ไวในบาน
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หลีกเลีย่งควันบุหรีท่ี่ทํางาน
ประกาศนโยบายสถานทีป่ลอดบุหรี่ 
ใหจัดทีท่ํางานสําหรับผูที่ไมสบูบุหรี่ และหางไกล
จากผูที่สูบบุหรี ่บอกผูที่สูบบุหรี่ใหไปสูบไกลๆ 
ใชพัดลมหรือเปดหนาตางเพื่อใหอากาศถายเท 
ติดปาย “ขอบคุณที่กรณุาไมสบูบุหรี”่ ไวที่ทํางาน 
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หลีกเลีย่งควันบุหรี่ในที่สาธารณะ
เลือกสถานที่ปลอดบุหรี ่เชน โรงแรม รานอาหาร หรือรถเชา
ที่ปลอดบุหรี่ หากมีผูที่สบูบุหรี่ในสถานทีห่ามสบูใหแจง
เจาหนาใหจัดการ ไมพาเด็กไปในที่ๆมีการสูบบุหรี่ 
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เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เริ่มบังคับใชกฎเกณฑหามตั้งแสดงซองบุหรี่ตามรานคาปลีก 
โดยรานคาปลีกใดทีม่ีบหุรี่จําหนาย ใหติดกระดาษขนาด A4 เขียนขอความไววา
“ที่นีม่ีบหุรี่ขาย” เพราะถือเปนการโฆษณาสินคาบุหรี่ ณ จุดขาย หากรานคาปลีกใด
ละเมิด จะมีความผิดมาตรา 8 ของพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535

บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขตอบุหรี่ 
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เลิกบุหรี่
ตัง้แตวันนี้
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การติดบุหรี่เปนการติด 2 ทางรวมกัน คือ 
ทางรางกายและทางจิตใจ

วิธตีอสูกับการติดทางรางกาย คือ
1. หยุดสูบบุหรีใ่หไดสกั 2-3 สัปดาห
2. ใชยาชวย

วิธตีอสูกับการติดทางจิตใจมีหลายวิธี คือ
1. หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ
2. เบี่ยงเบนความสนใจ
3. เสริมสรางกําลังใจ
4. หาวิธีอื่นๆในการจัดการกับความเครียด
5. กําหนดวันทีจ่ะหยุดสูบบุหรี่
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“ยาชวยเลิกบุหรี่”
คือ นิโคตินทดแทนในรูปของ
หมากฝรั่งนิโคตนิและแผนปะนิโคตนิ

หลักการของทั้งหมากฝรั่งและแผนปะนโิคติน คอื 
การใหนิโคตนิแกรางกายในขนาดต่ําๆ เพื่อระงับอาการขาด
นิโคตนิแลวคอยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆจนหมด
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หมากฝรั่งและแผนปะนโิคตนิใชไดผลใกลเคียงกัน

แตมีขอดีขอเสียตางกนั คือ แผนปะนโิคตนิใชได
ตลอดเวลารวมทั้งเวลานอน เมื่อตืน่ขึ้นมาจะ
ไมคอย “อยาก” บุหรี่ 

หมากฝรั่งนิโคตนิสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ
นโิคตนิไดเองในระดับหนึ่ง โดยการเคี้ยวถี่หรือหางลง 
การเคี้ยวหมากฝรั่งนโิคตนิยังชวยลดความ “เหงาปาก”
ไดดวย
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ขอจํากดัการใชยา คือ เมื่อเริ่มใชยาผูสูบบุหรี่ตองหยุดสูบทันที 
การ “คอยๆสูบนอยลง” จะทําใหเลิกสูบบหุรี่ไมสําเร็จ 

ปริมาณนโิคตนิโดยรวมที่รางกายไดรับเขาไปอาจมากเกนิไป 
เกดิอนัตรายได ดังนัน้การใชยาทั้ง 2 ชนิดนีจ้ึงตองอยูภายใต
การดูแลของแพทย
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อาการถอนบุหรี่ การแกไข

อาการเครียด สับสน ควรพกัผอน เดินเลน หายใจลึกๆ 
กระสับกระสาย นอนแชน้ําอุน บอกผูอื่นวาตัวเองเลิกบุหรี่แลว 

ไมมีสมาธิ พัก เดินเลน 

นอนไมหลับ งดกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มคีาเฟอีน 
พักผอนบนเตียง 
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อาการถอนบุหรี่      การแกไข

ปวดศีรษะ ออกกําลังกาย พักผอน 
ดื่มน้ํามากๆใชยาแกปวด 

ทองผกู กินผักผลไมมากขึ้น ดื่มน้ํามากๆ 
ออกกําลังกาย 

อยากอาหารมากขึ้น คุมอาหาร กินอาหารครบถวน 
ออกกําลังกาย 
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