มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
แหงประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

ºØËÃÕè

µÑÇÃŒÒÂ
·ÓÅÒÂ
ËÑÇã¨

31 พฤษภาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก

Tobacco Breaks Hearts

ÁÙÅ¹Ô¸ÔÃ³Ã§¤à¾×èÍ¡ÒÃäÁ‹ÊÙººØËÃÕè

รวมรณรงค

วันงดสูบบุหรี่โลก

เสนเลือดสมองตีบตัน

เสนเลือดหัวใจตีบ

ทำใหตายเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย
สวนใหญไมรูตัววา มีปญหาเสนเลือดหัวใจ
หรือไมมีอาการเตือนมากอน
ผูที่เสียชีวิตจากหัวใจวายกอนอายุ 50-60 ป
สวนใหญมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

สวนใหญเปนกะทันหันและตายชา จาก
อัมพาต ผูปวยจะทรมาน และเปนภาระ
ตอครอบครัว ทั้งในการดูแล และ
คาใชจาย

ºØËÃÕèµÑÇÃŒÒÂ ·ÓÅÒÂËÑÇã¨

Tobacco breaks hearts
Choose health, not tobacco

ปรับปรุงและเผยแพรเดือน เมษายน 2561

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
World No Tobacco Day

ºØËÃÕèµÑÇÃŒÒÂ ·ÓÅÒÂËÑÇã¨ : Tobacco breaks hearts
Choose health, not tobacco

องคการอนามัยโลก กำหนดใหวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกป เปนวันงดสูบบุหรี่โลก รัฐบาลทุกประเทศ
ตางรวมกันสรางความตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม จึงไดกำหนดนโยบาย
และมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดการสูบบุหรี่

¡ÒÃÊÙººØËÃÕè

ºØËÃÕè¡ÑºâÃ¤ËÑÇã¨
การรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก ในปนี้ทั่วโลก
จะรวมกันเนนในเรื่อง “บุหรี่กับโรคหัวใจ”
เพราะ
• บุหรี่เปนตนเหตุของโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดอื่น ๆ รวมถึง
โรคเสนเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแลว
เปนสาเหตุการเสียชีวิตระดับตนๆ
ของโลก

• โรคหัวใจและหลอดเลือดคราชีวิต
ประชากรโลกมากกวาสาเหตุอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่
มือสองเปนสาเหตุของการเสียชีวิต
รอยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด
การสูบบุหรีเ่ ปนสาเหตุสำคัญลำดับ
ที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด รองจากโรคความ
ดันโลหิตสูง

àÃ‹§¤ÇÒÁàÊ×èÍÁ¢Í§àÊŒ¹àÅ×Í´·ÑèÇÃ‹Ò§¡ÒÂ
เสนเลือดสมองตีบ-แตก

• เสียชีวิตอยางรวดเร็ว
• เปนอัมพฤกษ อัมพาต

หลอดเลือดใหญใน
ทรวงอกโปง

• ถาเสนเลือดแตก สวนใหญ
จะเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

หลอดเลือดชองทอง
แข็งตัว
เสนเลือดหัวใจตีบ

• หัวใจวายกะทันหัน
• รายที่เรื้อรังจะเจ็บหนาอก
• เหนื่อยงาย

เสนเลือดสวนปลายแข็งตัว
และตีบตัน

• เทาหรือปลายนิ้วมือขาดเลือด
ทำใหตองตัดขาหรือนิ้ว

สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

• เพราะเสนเลือดเลี้ยงประสาท
อวัยวยะเพศชายตีบตัน

ข้อมูลจาก : The Health Consequences of Smoking-�� Years of Progress :
A Report of the Surgeon General.

World No Tobacco Day
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¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¹Ôâ¤µÔ¹µ‹Í¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
นิโคตินเปนสารเสพติด ที่พบในผลิตภัณฑยาสูบชนิดตาง ๆ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟา

1.

¹Ôâ¤µÔ¹·ÓãËŒËÑÇã¨µŒÍ§·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡¢Öé¹

6. ¹Ôâ¤µÔ¹·ÓãËŒà¡Ô´âÃ¤á¼Åã¹¡ÃÐà¾ÒÐ

2.

¹Ôâ¤µÔ¹·ÓãËŒàÅ×Í´ä»àÅÕéÂ§ËÑÇã¨Å´Å§

7. ¹Ôâ¤µÔ¹¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà¹×éÍÁÐàÃç§âµàÃçÇ¢Öé¹

3.

นิโคตินทำใหรางกายหลั่งสารเคมี (catecholamines) ที่
ออกฤทธิ์กระตุนการทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น โดยทำให
หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น และหัวใจบีบตัวแรง
ขึ้น ทำใหหัวใจตองการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น

นิโคตินทำใหเสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว ทำใหเลือด
ไปเลี้ยงหัวใจไมเพิ่มขึ้น แมในภาวะที่หัวใจตองการเลือด
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในคนที่หลอดเลือดแข็งตัว จากโรค
ความดันสูงหรือจากการสูบบุหรี่

¹Ôâ¤µÔ¹·ÓãËŒ¤ÇÒÁ´Ñ¹ÊÙ§¢Öé¹

ในคนที่เปนโรคความดันสูง นิโคตินจะทำใหความดันยิ่ง
เพิ่มขึ้น หัวใจตองทำงานเพิ่มขึ้น ทำใหตองใชยาแรงขึ้น ใน
การรักษาความดัน

4. ¹Ôâ¤µÔ¹Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Íä¢ÁÑ¹ã¹àÅ×Í´

การสูบบุหรี่ทำใหระดับไขมันชนิดไมดี (VLDL และ LDL)
ในเลือดเพิ่มขึ้น และไขมันชนิดดี (HDL) ลดลง นิโคตินทำ
ใหสาร catecholamines หลั่งออกมาเพิ่มขึ้น ทำให
ไขมันในเลือดเปลี่ยนแปลง สงผลทำใหหลอดเลือดแข็งตัว
และเสื่อมเร็ว

5.

¹Ôâ¤µÔ¹·ÓãËŒá¼ÅËÒÂªŒÒ

การสูบบุหรี่ทำใหแผลผิวหนังหายชา จากการที่นิโคติน
ทำใหเสนเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังหดตัว ทำใหผิวหนังไดรับ
ออกซิเจนนอยลง แผลผาตัดก็หายชา ซึ่งการหายของบาด
แผลตองการเลือดมาเลี้ยงที่เพียงพอ การปลูกผิวหนังใน
ศัลยกรรมตกแตงก็จะไมคอยประสบความสำเร็จหรือได
ผลไมดี

World No Tobacco Day

การสูบบุหรี่ทำใหอาการกรดไหลยอนเปนมากขึ้น เปนปจจัย
เสี่ยงสำคัญของการเกิดแผลในกระเพาะ ทำใหแผลหายชา
หรือกลับเปนใหม ทั้งสองโรคนี้เกิดจากการทีน่ ิโคตินทำให
น้ำยอยจากถุงน้ำดีไหลยอนเขาสูกระเพาะ และการหลั่งสาร
ที่เปนดางลดลง

สารนิโคตินไมใชสารกอมะเร็ง แตมีฤทธิ์เปนตัวกระตุนให
เนื้อมะเร็งโตเร็วขึ้น (Tumor promoter) สารกอมะเร็งมี
อยูในใบยาตามธรรมชาติ และสารกอมะเร็งจะเพิ่มขึ้นใน
กระบวนการบมใบยา

8. ¹Ôâ¤µÔ¹ÁÕ¼ÅàÊÕÂµ‹Íà´ç¡ã¹¤ÃÃÀ

นิโคตินทำใหเสนเลือดที่เลี้ยงรกหดตัว ทำใหเลือดไปเลี้ยง
ทารกนอยลง ประกอบกับกาซคารบอนมอนอกไซดจาก
ควันบุหรี่ทำใหเลือดสงออกซิเจนไดนอยลง และสารพิษ
อื่น ๆ จากควันบุหรี่ เชน โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม ทำให
ระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงรกเกิดความผิดปกติ
ทำใหทารกไดรับเลือดและออกซิเจนนอยลง ทำใหน้ำหนัก
ตัวทารกนอยลง มีความผิดปกติในโครงสรางและการ
ทำงานของสมองทารก

9. ¹Ôâ¤µÔ¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹Í·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´

การทดลองที่ใหหนูที่ตั้งครรภไดรับนิโคติน ทำใหเกิดความผิด
ปกติของสมองของลูกหนูที่คลอดออกมามีพฤติกรรมที่ผิด
ปกติ และทนตอการขาดออกซิเจนไดนอย ซึ่งนาจะเปนสิ่งที่
เกิ ด ขึ ้ น ในทารกที ่ เ สี ย ชี ว ิ ต กะทั น หั น ในแม ท ี ่ ส ู บ บุ ห รี ่
(Sudden infant death syndrome)

Nicotine Addiction in Britain:
A Report of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians (2000)

ºØËÃÕèµÑÇÃŒÒÂ ·ÓÅÒÂËÑÇã¨

ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙººØËÃÕè äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹âÃ¤à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÙººØËÃÕèáÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§

¡ÒÃàÅÔ¡ÊÙººØËÃÕè¨Ð·ÓãËŒÍÒÂØÂ×¹¢Öé¹ (â´Âà©ÅÕèÂ)
•
•
•
•

เลิกชวงอายุ
เลิกชวงอายุ
เลิกชวงอายุ
เลิกชวงอายุ

30 ป
40 ป
50 ป
60 ป

10 ป
9 ป
6 ป
3 ป

อายุยืนขึ้น
อายุยืนขึ้น
อายุยืนขึ้น
อายุยืนขึ้น

Fact sheet about health beneﬁts of quitting for all smokers: WHO : TFI

¼Å´Õ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡ÊÙººØËÃÕèµ‹ÍËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
•
•
•
•
•
•
•

ภายใน 20 นาที
ชีพจรจะเตนชาลง (จากเดิมที่เตนเร็วกวาปกติ) และความดันเลือดลดลง
ภายใน 12 ชั่วโมง
ระดับคารบอนมอนอกไซดจะลดลงสูปกติ หัวใจคุณจะทำงานหนักนอยลง
ในเวลา 2-12 สัปดาห ระบบไหลเวียนเลือดของคุณจะดีขึ้น
หลังเลิกได 1 ป
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจะลดลงครึ่งหนึ่ง
หลังเลิกได 5 ป
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเสนเลือดสมองเฉียบพลันลดลง เหลือเทากับคนที่ไมสูบบุหรี่
หลังเลิกได 15 ป
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเสนเลือดหัวใจจะลดลงเหลือเทากับคนที่ไมเคยสูบบุหรี่
คนที่เปนโรคหัวใจแลวหยุดสูบบุหรี่ โอกาสที่จะเกิดเสนเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันซ้ำจะลดลง 50%
Fact sheet about health beneﬁts of quitting for all smokers: WHO : TFI

¤¹ä·Â¹ÑºÅŒÒ¹ ÂÑ§äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò ¡ÒÃÊÙººØËÃÕèáÅÐ¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÑ¹ºØËÃÕèÁ×ÍÊÍ§

·ÓãËŒà¡Ô´âÃ¤ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§ ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ã¹¤¹·ÕèÍÒÂØà¡Ô¹ 15 »‚ (54 ÅŒÒ¹¤¹)

1.

เชื่อหรือไมวา การสูบบุหรี่ทำใหหัวใจวายกะทันหันได
เชื่อ =

2.

ลานคน

ไมเชื่อ =

12.2

ลานคน

เชื่อหรือไมวา การสูบบุหรี่ทำใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เชื่อ =

3.

41.8
43.9

ลานคน

ไมเชื่อ =

10.1

ลานคน

เชื่อหรือไมวา การไดรับควันบุหรี่มือสองทำใหเกิดโรคหัวใจ
เชื่อ =

35.5

ลานคน

ไมเชื่อ =

18.5

ลานคน

Global Adult Tobacco Survey : Thailand Report, 2011.
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ทั่วโลกเตือน บุหรี่ทำใหเปนโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

• âÃ¤àÊŒ¹àÅ×Í´ËÑÇã¨µÕºã¹¼ÙŒÊÙººØËÃÕè

คำเตือนซองบุหรี่ประเทศออสเตรเลีย

• เปนสาเหตุที่ทำใหผูสูบบุหรี่ เสียชีวิตมากพอ ๆ กับ

การสูบบุหรี่
ทำใหเปน
โรคหัวใจ

โรคมะเร็ง
• เปนสาเหตุของหัวใจวายกะทันหันที่สำคัญที่สุด
ในวัยกลางคน

• ความเสี่ยงของการเสียชีิวิต จากหัวใจวายเพิ่มขึ้น
สองเทาในผูที่สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับผูที่ไมสูบบุหรี่

• การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่ปองกัน และแกไขได
งายกวาปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจอื่น เชน ไขมันใน
เลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เครียด
และไมออกกำลังกาย

• ในผูที่เลิกสูบบุหรี่โอกาสเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
จะลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากเลิกสูบบุหรี่หนึ่งป

• ในป พ.ศ. 2557 คนไทยเสียชีิวิตจากโรคหัวใจ และ

หลอดเลือดสมอง (อัมพาต) ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
11,626 คน

การสูบบุหรี่ทำใหเสนเลือดหัวใจตีบ
ทำใหเกิดการอุดตัน ทำใหหัวใจวายเสียชีวิตได
การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่คุณ
จะหัวใจวายตายขึ้นสองเทา

• àÊŒ¹àÅ×Í´µÕºáÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ÍØ´µÑ¹ã¹¤¹·ÕèÊÙººØËÃÕè
อาจจะตีบตันที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง หรือทั้งสามอวัยวะ คือ
หัวใจ
สมอง
ขา

คำเตือนซองบุหรี่ประเทศแคนาดา

ตราบุหรี่
World No Tobacco Day

คำเตือน
บุหรี่ทำใหเกิดโรคเสนเลือดในสมอง
ควันบุหรี่ทำใหเสนเลือดในสมองของคุณตัน
ทำใหสมองขาดเลือด เกิดอัมพาต ทำใหพิการ
และเสียชีวิต

ºØËÃÕèµÑÇÃŒÒÂ ·ÓÅÒÂËÑÇã¨

• âÃ¤ËÑÇã¨ ËÅÍ´àÅ×Í´áÅÐàÊŒ¹àÅ×Í´ÊÁÍ§

สารพิษในควันบุหรี่เมื่อถูกดูดซึมผานปอดจะไหลเวียน
ไปตามกระแสเลือดไปทั่วตัว
สารพิษเหลานี้ ทำใหผนังหลอดเลือดแข็งตัว โดย
• ทำใหเกิดความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
- ทำใหไขมันชนิดดี (HDL) ลดลง
- ทำใหไขมันชนิดไมดี (LDL) เพิ่มขึ้น
- ทำใหเกล็ดเลือดจับตัวกันงายขึ้น
- ทำใหเลือดมีความหนืดเพิ่มขึ้น
• ทำใหเกิดการอักเสบของผนังเสนเลือด
และผนังเสนเลือดหนาขึ้น ทำใหเสนเลือด
ตีบตัน
• กาซคารบอนมอนอกไซดในควันบุหรี่
ขัดขวางการรับออกซิเจนของเม็ดเลือด
ทำใหหัวใจตองทำงานหนักขึ้น
เพราะตองสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้น

World No Tobacco Day

คำเตือนซองบุหรี่ประเทศออสเตรเลีย

การสูบบุหรี่
ทำให
เสนเลือดอุดตัน

การสูบบุหรี่ทำใหเสนเลือดตีบ
ทำใหเกิดการอุดตัน
ทำใหหัวใจวาย เสนเลือดสมองตีบหรือแตก
โรคของเสนเลือดสวนปลายขาเนา
และสมรรถภาพทางเพศเสื่อม

Tobacco breaks hearts Choose health, not tobacco

