รายงานของนายแพทย์ ใหญ่ กระทรวงสาธารณสุ ขสหรัฐอเมริกา
การสู บบุหรี่ทาให้ เกิดโรคได้ อย่ างไร
หลักฐานทางชีววิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
9 ธันวาคม 2553
รายงานนีเ้ ป็ นรายงานฉบับที่ 30 เกีย่ วกับการสู บบุหรี่กบั สุ ขภาพตั้งแต่ รายงาน
ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1964
รายงานนี้แสดงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ถึงวิธีการ (กลไก) ที่ควันบุหรี่ทาอันตราย
ต่ ออวัยวะต่ างๆ ของร่ างกาย สรุ ปได้ดงั นี้
1. ไม่ มรี ะดับความปลอดภัยจากการได้ รับ
ควันบุหรี่ การได้ รับควันบุหรี่เพียงเป็ นครั้งคราวหรือ
การได้ รับควันบุหรี่มือสอง ล้วนเป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพ
- ผูส้ ู บบุหรี่ ไม่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ จดั หรื อ
สู บบุหรี่ มานาน จึงจะเกิดโรคต่างๆ จาก
การสู บบุหรี่ หรื อเกิดหัวใจวายกะทันหัน
หรื อเกิดอาการหืดจับจากการได้รับควัน
บุหรี่ มือสอง
- การได้รับควันบุหรี่ ในระดับน้อยๆ รวมถึงการได้รับควันบุหรี่ มือสอง ทาให้ผนัง
หลอดเลือดทางานผิดปกติและเกิดการอักเสบขึ้นทันที ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
เกิดหัวใจวายกะทันหันและเกิดโรคลมปั จจุบนั (โรคเส้นเลือดในสมองตีบหรื อแตก)
- ควันบุหรี่ ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็ นสารก่อมะเร็ งมากกว่า 70
ชนิด และสารพิษหลายร้อยชนิด ควันบุหรี่ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์
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- สารเคมีในควันบุหรี่ ขดั ขวางการทางานของท่อรังไข่ ทาให้เพิ่มความเสี่ ยงโรคแทรก
ซ้อนในการตั้งครรภ์ รวมถึงการตั้งครรภ์นอกมดลูก แท้งลูกและคลอดก่อนกาหนด
- สารเคมีในควันบุหรี่ ทาอันตรายต่อสารพันธุกรรม (ดี เอ็น เอ) ของตัวเชื้ออสุ จิ ซึ่งอาจ
ทาให้การมีบุตรยากขึ้นหรื อความผิดปกติในการพัฒนาของเด็กที่เกิด
2. อันตรายและความเสี ยหายทีเ่ กิดจากควันบุหรี่เกิดขึน้ ทันที
- สารเคมีในควันบุหรี่ เข้าถึงปอดอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่มีการสู ดควันบุหรี่ จากนั้น
เลือดที่ไหลผ่านปอดจะนาสารพิษในควันบุหรี่ ไปยังอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกาย
- สารเคมีและสารพิษในควันบุหรี่ จะทาความเสี ยหายแก่สารพันธุกรรม (ดี เอ็น เอ) ซึ่ง
สามารถนาไปสู่ การเกิดมะเร็ง เกือบหนึ่งในสามของการเสี ยชีวติ จากโรคมะเร็งเป็ น
ผลโดยตรงจากการสู บบุหรี่ ร้อยละ 85 ของมะเร็งปอดในอเมริ กามีสาเหตุมาจากการ
สู บบุหรี่
- การสัมผัสควันบุหรี่ ทาอันตรายต่อหลอดเลือดทัว่ ร่ างกายและทาให้เกิดเลือดแข็งตัว
เป็ นลิ่มเลือดง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทาให้เกิดหัวใจวายกะทันหัน เป็ นลม
ปัจจุบนั จากเส้นเลือดสมองอุดตัน และอาจจะเสี ยชีวติ กะทันหันได้
- สารเคมีในควันบุหรี่ ทาให้เกิดการอักเสบของผิวบุที่ละเอียดอ่อนในปอด ทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อเนื้อเยือ่ ของปอด ทาให้ประสิ ทธิภาพการฟอกเลือดของปอดลดลง
จนเกิดโรคถุงลมปอดพอง
3. ยิง่ สู บบุหรี่นาน ความเสี ยหายต่ อร่ างกายจะยิง่ มาก
- ทั้งความเสี่ ยงและความรุ นแรงของโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสู บบุหรี่ สัมพันธ์โดยตรง
กับระยะเวลาที่ได้สูบบุหรี่ มาแล้วและจานวนมวนบุหรี่ ที่สูบต่อวัน
- สารเคมีในควันบุหรี่ ทาให้เกิดการอักเสบและความเสี ยหายต่อเซลล์ (หน่วยที่เล็ก
ที่สุดของอวัยวะในร่ างกาย) ทาให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายอ่อนแอลง
ร่ างกายสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู ้กบั การติดเชื้อ การได้รับภยันตรายและการเกิด
มะเร็ง (เม็ดเลือดขาวเปรี ยบเสมือนทหารและตารวจที่รักษาบ้านเมือง)
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จานวนเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่มีการสู บบุหรี่ ซึ่งหมายถึงว่าร่ างกาย
กาลังต่อสู ้กบั ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการสู บบุหรี่ ซึ่งสามารถทาให้เกิด
โรคขึ้นได้กบั ทุกส่ วนของร่ างกาย
- การสู บบุหรี่ สามารถทาให้เกิดมะเร็ง และลดความสามารถของร่ างกายในการต่อสู ้
กับมะเร็ง แม้กระทัง่ มะเร็ งที่ไม่ได้เกิดจากการสู บบุหรี่
การสู บบุหรี่ ยงั ลดประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ยาคีโมรักษาโรคมะเร็ง และการ
รักษามะเร็งด้วยวิธีอื่นๆ การได้รับควันบุหรี่ ช่วยให้กอ้ นมะเร็งโตเร็วขึ้น
- สารเคมีในควันบุหรี่ ทาให้การควบคุมระดับน้ าตาลในผูป้ ่ วยเบาหวานยากขึ้น ทา
ให้ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเกิดเพิม่ ขึ้น
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ เพิม่ ความเสี่ ยงการเกิดโรคหัวใจ โรคไตวาย โอกาสที่จะถูก
ตัดขา ตาบอด ความเสี ยหายต่อปลายประสาทและระบบการไหลเวียนโลหิ ตไม่ดี
4. บุหรี่ถูกออกแบบเพือ่ ให้ เพิม่ อานาจการเสพติด
- การออกแบบและส่ วนประกอบของการผลิตยาสู บ ทาให้เพิ่มความดึงดูด ความเย้า
ยวนและเพิ่มอานาจการเสพติดมากขึ้นกว่าที่เป็ นมาในอดีต
บุหรี่ ในวันนี้ทาให้ผสู ้ ู บได้รับนิโคตินเร็ วขึ้นจากปอดไปสู่ หวั ใจ และสมอง
- แม้วา่ นิโคตินจะเป็ นสารเคมีหลักที่มีอานาจเสพติดสู ง สารประกอบอื่นและการ
ออกแบบการผลิตบุหรี่ อีกหลากหลายวิธีการเพิ่มความดึงดูดและอานาจการเสพติด
- อานาจการเสพติดที่รุนแรงของยาสู บมาจากการออกฤทธิ์ของนิโคตินต่อศูนย์รับ
นิโคติน (นิโคตินรี เซพเตอร์)ในสมอง
- หลักฐานบ่งว่าปัจจัยทางจิตวิทยา ชีววิทยาและกรรมพันธุ์อาจมีส่วนในการเสพติด
นิโคติน
- ร่ างกายของวัยรุ่ นมีความไวต่อนิโคตินมากกว่า และวัยรุ่ นเกิดการเสพติดง่ายกว่า
ผูใ้ หญ่ ประเด็นนี้เป็ นการอธิบายว่าทาไมในแต่ละวันมีวยั รุ่ นกว่า 1,000 คน กลายเป็ น
ผูส้ ู บบุหรี่ รายใหม่ในอเมริ กา
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5. ไม่ มบี ุหรี่ทปี่ ลอดภัย
- หลักฐานบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบของบุหรี่ ใน 50 ปี ที่ผา่ นมา อัน
รวมถึงการมีกน้ กรองบุหรี่ ระดับทาร์ต่าและบุหรี่ รสอ่อนประเภทต่างๆ ไม่ได้ลดดฟ
ความเสี่ ยงการเกิดโรคในผูส้ ู บบุหรี่ และอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการป้ องกันการริ เริ่ ม
การสู บบุหรี่ และความพยายามที่ผสู ้ ู บบุหรี่ จะเลิกสู บ
- สุ ขภาพของสังคมส่ วนรวมอาจจะยิง่ ได้รับอันตรายจากความพยายามของบริ ษทั บุหรี่
ที่พยายามผลิตยาสู บรู ปแบบใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด ที่อาจจะส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่แต่เดิมไม่มี
ความคิดที่จะใช้ยาสู บเข้ามาใช้ยาสู บ หรื ออาจจะชะลอการเลิกใช้ยาสู บในผูท้ ี่ควร
จะเลิกใช้ยาสู บได้อย่างถาวร (หากไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้)
6. วิธีการเดียวทีพ่ สิ ู จน์ แล้วว่ าสามารถลดความเสี่ ยงการเกิดโรคและการเสี ยชีวติ จาก
ยาสู บ คือ ต้ องไม่ สูบบุหรี่เลยตั้งแต่ ต้นหรือเลิกสู บในผู้ทสี่ ู บบุหรี่อยู่
- การเลิกบุหรี่ ในทุกอายุและทุกเมื่อล้วนมีประโยชน์ ไม่มีคาว่าสายเกินไปที่จะเลิก แต่
ยิง่ เลิกเร็วเท่าไรยิง่ ดี
- การเลิกสู บบุหรี่ ให้โอกาสแก่ร่างกายในการซ่อมแซมความเสี ยหายที่เกิดจากการสู บ
บุหรี่
- เมื่อผูส้ ู บบุหรี่ เลิกสู บ ความเสี่ ยงที่จะเกิดหัวใจวายลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา
หนึ่งปี ความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคลมปัจจุบนั (โรคเส้นเลือดในสมอง) จะลดลงจน
เท่ากับผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ในเวลา 2 ถึง 5 ปี ความเสี่ ยงของการเกิดมะเร็งช่องปาก ลาคอ
หลอดอาหารและกระเพาะปัสสาวะลดลงครึ่ งหนึ่งหลังจาก 5 ปี และความเสี่ ยงของ
การที่จะเสี ยชีวติ จากมะเร็ งปอดจะลดลงครึ่ งหนึ่งหลังจากเลิกสู บ 10 ปี
- ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่ตอ้ งใช้ความพยายามในการเลิกหลายครั้งก่อนที่จะเลิกได้โดย
เด็ดขาด แต่วธิ ีการเลิกสู บบุหรี่ ใหม่ ๆ รวมทั้งยาทดแทนทั้งที่มีนิโคตินและไม่มี
นิโคติน สามารถทาให้การเลิกบุหรี่ ง่ายขึ้น
- ปรึ กษาแพทย์ของท่านหรื อโทรหาสายด่วนต่อเลิกบุหรี่ เพื่อเริ่ มวางแผนเลิกบุหรี่
วันนี้
Fact Sheet at: http://bit.ly/dZstjB
FULL REPORT online at: http://bit.ly/eNAP9k
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