การสูบบุหรี่กับการตั้งครรภ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่กําลังจะมีบุตร
ผูที่กําลังจะเปนบิดามารดาทุกทาน หากทานตองการใหบต
ุ รของทานมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ
ในขณะทีค
่ รอบครัวกําลังจะมีสมาชิกนอยๆเพิ่มเขามา ในฐานะของการเปนพอและแมนั้น
จะตองทําการเปลี่ยนแปลงวิถช
ี ีวิตความเปนอยูดานสุขอนามัย เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก
รวมทั้งเปนการชวยสนับสนุนในการดําเนินชีวต
ิ อยางมีคุณภาพของสตรีขณะตั้งครรภ
ผูที่กําลังจะเปนบิดามารดาหลายทาน มีความกังวลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ขณะตัง้ ครรภ และผลในการเลิกสูบบุหรี่
ดังนั้นผูปกครองจึงมีคําถามตางๆมากมาย
เพราะเหตุใดถึงตองเลิกสูบบุหรี?
่
ผลที่เด็กจะไดรบ
ั
กอนคลอด
ทารกในครรภ จะไดรับออกซิเจนมากขึ้น
เด็กมีโอกาสทีจ
่ ะมีน้ําหนักดีตามมาตรฐานเมือ
่ คลอดและมีสข
ุ ภาพดี*
โอกาสที่เด็กจะคลอดกอนกําหนดนอยลง
ขณะคลอด
 ารกดีกวาและไดรับออกซิเจนมากขึ้น
ทารกในครรภจะปรับตัวรับสภาวะการคลอดไดดี เลือดจะไหลเวียนไปสูท
หลังคลอด
เด็กมีโอกาสจะไดกลับบานหลังจากคลอดแลวพรอมกับมารดา ปอดของเด็กมีระบบการทํางานเปนปรกติ
เด็กจะไมคอยเปนหวัด, ไมคอยไอและไมคอยเปนโรคหูอักเสบ เด็กจะไมคอ
 ยเปนโรคภูมิแพ,
หืดหอบหรือเปนโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆ โอกาสที่เด็กจะเปนโรคไหลตาย
หรือหยุดหายใจขณะนอนหลับลดนอยลง โดยปรกติทั่วไป เด็กจะมีสุขภาพดี และไมงอแง
ซึ่งจะชวยใหผป
ู กครองไดพักผอนและหลับไดดีในเวลากลางคืน
ผลที่มารดา/ผูป
 กครองจะไดรบ
ั
ระยะเวลาของการตั้งครรภจะมีโอกาสเปนแบบสภาวะปรกติ **
มีความพึงพอใจและมีความสุข เพราะบิดามารดาทําเพื่อสุขภาพของตนและบุตร
มีโอกาสที่เด็กจะดื่มน้ํานมมารดามากขึ้น มีโอกาสทีจ
่ ะมีชีวิตยืนยาวและมีสข
ุ ภาพดีมากกวา
ลดปญหาของระบบทางเดินหายใจ (ไอ, หายใจติดขัด และมีเสียงรบกวนภายในทรวงอกขณะหายใจ)
ไมเปนหวัดบอย หายใจไดสะดวก และไมเหนื่อยหอบงาย ไดกลิ่น- และรูร สไดดีกวา
และยังเปนตัวอยางทีด
่ ส
ี ําหรับบุตรอีกดวย
สตรีตั้งครรภนั้นคิดในแงบวกอยางไรกับการเลิกสูบบุหรี่ ?
สตรีตั้งครรภหลายทานกลาวถึงเหตุผล ทีท
่ ําใหรส
ู ึกมีความสบายใจมากขึ้นในการเลิกสูบบุหรี่
่ ที่ดีขึ้น,
เพราะตองการใหบุตรและตนเองมีสุขภาพดีขน
ึ้ และเปนตัวอยางอันดี ตองการใหตัวเองมีกลิน
ประหยัดคาใชจา ย และมองเห็นอนาคตอันสดใส นอกจากนั้นยังมีความรูส
 ึกที่ดี และลดความกังวล
การเลิกสูบบุหรีน
่ ั้น มีผลดีตอทัง้ ระยะเวลาของการตั้งครรภและ ตอทารกในครรภอีกดวย
ความรูส
 ึกผิด?
สตรีที่กําลังตั้งครรภที่มีความรูส
 ึกผิด ในการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ ดังนั้นบอยครั้งที่
แอบสูบบุหรี่คนเดียวในขณะตั้งครรภโดยไมใหผูใดเห็น ความรูสึกสํานึกถึงในความผิดนี้
จะหายไปจากความรูส
 ึกได ก็ตอ
 เมื่อเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
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สิ่งทีค
่ วรคํานึงถึง...
อาการคลื่นใสและอาเจียนเมื่อเริ่มตั้งครรภนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ไมตองการสูบบุหรี่ ดังนั้น
ควรใชโอกาสดังกลาวนี้ใหเปนประโยชนในการเลิกสูบบุหรี่
แมวาจะสูบบุหรีใ่ นเดือนแรกทีต
่ ั้งครรภ หากเลิกสูบบุหรี่หลังจากนั้นก็ยังดีกวาการไมเลิกสูบ
ยิ่งเลิกสูบบุหรี่เร็วเทาใดก็จะมีผลดีตอการเจริญเติบโตและสุขภาพของทารกในครรภมากขึน
้ เทานั้น
เพื่อประกันในการมีสุขภาพที่ดี ฉะนั้นเปนการดีถาจะหยุดสูบบุหรี่เสียตั้งแตบัดนี้
* บุตรทีม
่ ีมารดาสูบบุหรี่ขณะตัง้ ครรภ, เด็กที่คลอดจะมีนา้ํ หนักต่ํากวามาตรฐาน, ตัวจะสั้น
และศีรษะเล็กกวาเด็กที่มารดาไมไดสูบบุหรี่ จะมีปญหาดานการเจริญเติบโต รวมทั้งการเจริญเติบโตของสมอง
และอวัยวะตางๆของรางกาย (นอยกวามาตรฐาน) การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภนั้น มีโอกาสที่เด็ก
จะคลอดกอนกําหนดประมาณ 15% และมีน้ําหนักต่ํากวามาตรฐานประมาณ 20-30%
** ปญหาสวนใหญในการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภไดแก รกเกาะต่ํา (ตกเลือด), รกหลุดกอนกําหนด
(รกไปปดปากมดลูก), น้ําเดินกอนกําหนด และเด็กคลอดกอนกําหนด
สิ่งที่นา สงสัยและกังวล

เปนไปไดไหมวาขาพเจาไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได ?
หากขาพเจามีความกังวลใจวาไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได จะไมเปนผลดีตอเด็กหรือไม?
มีคนบอกขาพเจาวา เด็กจะเปนโรคที่มีอาการเหมือนคนกําลังอดยาหรือโรคคลายลงแดง

ไมเปนสิ่งทีผ
่ ิดปรกติแตอยางไร ที่จะมีความคิดดังกลาวตามที่มผ
ี ูบอกเลา มารดานั้นมีโอกาสทีจ
่ ะเลิกสูบบุหรี่
และทารกในครรภ จะมีสุขภาพที่ดีกวาหากมารดาเลิกสูบบุหรี่ เลือดจะไหลเวียนไปสูท
 ารกในครรภดีกวา
และไดรับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น การสูบบุหรี่นั้นเปนสิ่งที่ เลวรายสําหรับเด็กมากกวา
ที่เด็กจะเปนโรคคลายลงแดงอดยาหรือเปนโรคกังวล

เพื่อนของขาพเจาสูบบุหรีว่ น
ั ละหนึ่งซองและคลอดบุตรที่มีสข
ุ ภาพทีด
่ ี

การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภนั้น ทราบกันดีวามีอันตรายอยางยิ่ง การที่กําลังจะเปนมารดานั้น
ควรคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังเชนสตรีที่กําลังตั้งครรภ เลือกที่จะสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภแทนการไมสบ
ู บุหรี่
หากตองการบุตรที่มีสุขภาพทีด
่ ี ก็ควรที่จะเลิกสูบบุหรี่

หากขาพเจาเลิกสูบบุหรี่ จะเปนสาเหตุใหน้ําหนักเพิ่มขึน
้ หรือไม?

จากงานวิจัยของประเทศไอซแลนด สตรีที่กําลังตั้งครรภและเลิกสูบบุหรี่นั้น
ไมใชสาเหตุในการที่มีนา้ํ หนักเพิ่มขึ้นหรืออวนขึ้น เพื่อการควบคุมน้ําหนักใหเหมาะสม
หลังจากเลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภนั้น สิ่งที่สาํ คัญอยางยิ่งไดแกการออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
และรับประทานอาหารใหครบหมูและมีประโยชน รับประทานผักและผลไมเปนประจํา
หากมีความกังวลในการเพิ่มของน้ําหนัก ก็สามารถขอคําปรึกษาจากนักโภชนาการ
ู ลคุมครองสตรีตั้งครรภได
ที่ศูนยดแ

ขาพเจาไดพยายามเลิกสูบบุหรี่หลายครัง
้ แลวแตไมสําเร็จ

หลายทานไดพยายามหลายครัง้ เพื่อเลิกสูบบุหรี่ แตไมประสบความสําเร็จ หมายความวา
ทานไดประสบการณในความพยายามทีจ
่ ะเลิกสูบบุหรี่ ดังนัน
้ สมควรที่ทา นจะเรียนรูจาก
ประสบการณ ในความพยายามของทาน อะไรเปนสิ่งที่ดีหากเลิกสูบบุหรี?
่ ความยากคืออะไร?
ทานจะทําการเปลี่ยนแปลงอยางไรเพื่อชวยในการเลิกสูบบุหรี?
่
พยายามมองในแงบวกมากกวาแงลบ คิดถึงผลดีที่จะเกิดขึน
้ ตอตัวทานและทารกในครรภ
่ วชาญ
ไมควรละอายทีจ
่ ะขอความชวยเหลือจากผูเชีย
การสนับสนุนจากคูสมรสและครอบครัวนั้นชวยได
การเลิกสูบบุหรีน
่ ั้น เปนผลงานที่ตองปฏิบต
ั ิการรวมกันระหวางบิดาและมารดา
โดยตองรับผิดชอบในชีวต
ิ ใหมที่กําลังจะลืมตาดูโลกรวมกัน
โดยเลิกสูบบุหรี่เพื่อเปนการสนับสนุนใหทารกในครรภมส
ี ุขภาพและอนาคตทีด
่ ี
ทานสามารถขอความชวยเหลือสนับสนุนจากผูปกครองของทาน, เพื่อนฝูงและเพื่อนรวมงาน
จากประสบการณที่ผานมา สตรีที่กําลังตั้งครรภ สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดโดยปราศจากปญหา
หากไดรับการสนับสนุนอยางดี
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ยานิโคตินขณะตั้งครรภ
การใชยานิโคตินนั้นเปนทางเลือกสําหรับสตรีตั้งครรภ ที่มีปญ
 หาในการเลิกสูบบุหรี่
แตที่สําคัญทีส
่ ด
ุ ควรขอคําปรึกษาจากแพทยหรือพยาบาลผดุงครรภกอน
การเตรียมตัวสําหรับการใหนมบุตร
มารดาที่ไมสูบบุหรี่นั้น ไมคอยมีปญหาในการใหนมบุตรเหมือนกับมารดาทีส
่ ูบบุหรี่ การสูบบุหรี่
จะเปนตัวขัดขวางการทํางานของฮอรโมน โพรแลคติน ที่มีความสําคัญในการผลิดน้ํานมมารดา
ในมารดาที่สูบบุหรี่ ปริมาณการผลิดน้ํานมจะนอยกวามารดาที่ไมไดสูบบุหรี่ และบอยครั้งทีเ่ ลิก
ใหนมบุตรกอนกําหนด
การสูบบุหรี่มือสอง
นอกจากทารกในครรภจะไดรับควันสูบบุหรีจ
่ ากมารดาแลว หากมารดาสูดควันบุหรี่จากคนรอบขาง
ก็จะมีผลตอทารกในครรภดวยเชนกัน โดยควันบุหรี่จะเขาทางลมหายใจของมารดาไปสูรก
ดังนั้นสตรีตั้งครรภควรหลีกเลี่ยงที่จะอยูในสิ่งแวดลอมที่มีควัน และบุคคลรอบขางควรแสดงน้าํ ใจ
โดยไมสูบบุหรีใ่ กลกับสตรีที่กําลังตั้งครรภ
ผูใหคําแนะนําและความรู
การสนับสนุนเพื่อเลิกสูบบุหรีข
่ ณะตั้งครรภ ศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar mæðraverndar)
หมายเลขโทรศัพท: 585 1400
ศูนยแนะนําผูตอ
 งการอดบุหรี,่ หมายเลขโทรศัพทสายตรง: 800-6030
ศูนยสงเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöðvar): หมายเลขโทรศัพท 5800-900
ศูนยมะเร็ง: หมายเลขโทรศัพท 540-1900
ศูนยอนามัยทัว่ ประเทศ
เวปไซทตางๆ ที่ใหขอมูลในการชวยเหลือผูท
 ี่ตองการเลิกสูบบุหรี:่
www.lydheilsustod.is
www.8006030.is
www.reyklaus.is
www.ljosmodir.is
www.givingupsmoking.co.uk
www.smokefreefamilies.org

ทีละกาวเพื่อใหถึงจุดหมาย...
สุขภาพมารดา, สุขภาพของบุตร
สิ่งทีจ
่ ะกลาวดังตอไปนี้ จะเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการเลิกสูบบุหรี่
ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนจากพยาบาลผดุงครรภและแพทย หรือจากศูนยแนะนําผูต
 องการอดบุหรี,่
หมายเลขโทรศัพทสายตรง: 800-6030
จุลสารชื่อ „Hættu fyrir lífið“ ที่มีแจกอยูท
 ี่ศน
ู ยอนามัยทุกแหง หากทานปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
จะสามารถชวยทานได
1. กาวแรก เปนกาวของทาน:
– ทานสูบบุหรี่เมื่อไหร
– สาเหตุทท
ี่ านสูบบุหรี่
– คิด, ดังเชน ทานจะทําอะไรแทนการสูบบุหรี่
– วางแผนการ
2. กาวที่สอง
– เขียนเหตุผลที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ ดังเชนเพื่อตัวเองและบุตร
– คํานวนวาทานสามารถประหยัดคาใชจายไดมากเทาไร หากทานเลิก สูบบุหรี่
และทานสามารถใชเงินจํานวนดังกลาว เพื่อสิง่ ใด
3. กาวที่สาม
– เขียนจุดมุงหมายลงในกระดาษวา ทานจะบรรลุจุดมุงหมายอยางไร
– เตือนใจตัวเองถึงสาเหตุที่ทา นตองการเลิกสูบบุหรี่
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– ดูที่จด
ุ มุงหมายสม่ําเสมอเพือ
่ เปนการเตือนใจของทาน
4. กาวที่สี่
– กําหนดวันทีต
่ องการเลิก, เลือกวันทีท
่ านคิดวาเปนฤกษทด
ี่ ี และเริม
่ ในวันที่เลือก
– ขอรองผูทส
ี่ บ
ู บุหรี่ใหแสดงน้ําใจ โดยไมพยายามสูบบุหรี่ใกลกับทาน
5. กาวที่หา
– เตรียมตัวอยางดี
– พยายามหากิจกรรมมาทําเพือ
่ ตัวเอง และบุตรที่กําลังจะเกิด (พักผอน, วายน้ํา, เดิน, ประคบดวยถุงรอน, ดูหนัง,
หาซื้อสิ่งของทีส
่ วยงาม...)
– พยายามคิดวา เพราะเหตุไรจึงทําใหทานเลิกสูบบุหรี่ไดยาก ควรพยายามคนหาสาเหตุดงั กลาว
และหาทางกําจัดสาเหตุดังกลาวใหหมดสิ้นไป
– ไมทอถอย แมวาทานจะเกิดภาวะลมเหลวโดยสูบบุหรี่ไปเพียงหนึ่งมวน
6. กาวที่หก – เลิกสูบบุหรี่
– มีความยินดีที่เลิกสูบบุหรี่
– เตือนใจตัวเองเสมอ ถึงสาเหตุทต
ี่ องการเลิกสูบบุหรี่
– ทานคิดวาทารกในครรภของทานนั้นเปนอยางไร?
– คิดถึงและทําใหตัวเองมีความสุข และสรางสิ่งแวดลอมรอบตัว ทีท
่ ําใหทา นรูสึกปลอดภัยและมีความรูส
 ก
ึ ที่ดี
– หากทานมีความรูสึกกระวนกระวายหรือกังวล หมายความวา
รางกายของทานกําลังทําการตอตานสารนิโคตินที่มีอยูใน
รางกายของทาน
– รับประทานผลไมหรือดื่มน้ําแทน หากทานมีความตองการที่จะสูบบุหรี่
– ออกกําลังกายเปนประจํา
– ใชพลังงานในทางที่สรางสรรค ทานมีความพรอมสําหรับบุตรแลวหรือยัง ?
– ทานเริ่มหยิบยื่นอนาคตทีด
่ ีใหกับตัวเองและบุตร และนี่คือเหตุผลในการปฏิบัติ
สารทีผ
่ สมอยูในควันบุหรี:่
ในบุหรีแ
่ ตละมวนนั้น มีสารประกอบอยูจํานวน 4000 ชนิด ซึ่งสารหลายชนิดนั้นเปนตัวการนําไปสูโรคมะเร็งได
สารดังทีจ
่ ะกลาวดังตอไปนี้ สามารถแทรกซึมเขาไปสูทารกในครรภโดยผานทางรกได
่ วันจากบุหรี่กท
็ ี่ลอยไปในอากาศ
สารคารบอนมอนนอกไซด(Kolsýrlingur): เมื่อเริ่มจุดบุหรีค
ซึ่งจะทําใหอากาศไมบริสุทธิ์ เพราะสารคารบอนมอนนอกไซด
จะทําใหปริมาณของออกซิเจนที่นําไปสูท
 ารกในครรภลดลง
ซึ่งอาจเปนสาเหตุในการยับยั้งการเจริญเติบโตของทารกในครรภได
สารนิโคติน (Nikótín): เปนสารเสพติดที่มพ
ี ลังทีท
่ ําใหเสพติดงายและรวดเร็ว
สารนิโคตินนีจ
้ ะซึมเขาสูกระแสเลือด ซึ่งทําใหปริมาณของออกซิเจนที่นําไปสูทารกในครรภลดลง
สารอะซีโตน (Aseton): เปนสารที่นย
ิ มใชทั่วไป อธิเชน ใชลางยาทาเล็บ
สารฟอมาลดีไฮด (Formaldehýð): เปนพิษตอผิวหนังหากสัมผัส, ตอการหายใจและการบริโภค
เปนสารที่ใชในการดองศพ หรืออวัยวะเพื่อเก็บรักษาเปนตน
สารเบนซีน (Bensen): เปนสารทีใ่ ชเปนสวนประกอบในการผลิตสารเคมีตางๆ เปนสารทีน
่ าํ ไปสูโรคมะเร็ง
และเปนอันตรายหากสูดดม, สัมผัสทางผิวหนังและบริโภค
สารเบนโซ(อา)พิเรน (Benzó(a)pýren): เปนสารที่นําไปสูโ รคมะเร็ง, มีผลเสียตอพันธุกรรม, ทําใหมีบต
ุ รยาก
และเปนอันตรายตอทารกในครรภ

มีความสุขกับการตั้งครรภ
รับประทานอาหารที่มีคุณคา และมีประโยชน
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หาวิธีพักผอน
หรือผอนคลายที่ทานสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน
อทิเชน อานหนังสือ, ฟงเพลง, นั่งสมาธิ, การบริหารรางกาย, การเดินหรือการไปแชน้ํา
ปฏิบัติในสิ่งดีๆและพิเศษใหกับตัวเองและบุตร ที่คิดวาดีและมีความสุข
คํานึงเสมอวา ทานมีความรูสึกที่ดีวา บุตรในครรภของทานมีความปลอดภัย
โดยไมตองกังวลในผลเสียที่จะไดรับจากสุรา, ยาสูบหรือสิ่งเสพติดอื่นๆ
ทานสามารถใชบริการของศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar mæðraverndar)ไดดวยเชนกัน
คุณ Karítas Ívarsdóttir, พยาบาลผดุงครรภที่ศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ (Miðstöðvar mæðraverndar); คุณ Jakobína H. Árnadóttir, หัวหนาโครงการ
จากศูนยสงเสริมสุขภาพ
(Lýðheilsustöð); คุณ Þórður Þórkelsson, กุมารแพทย, โรงพยาบาลเด็ก Barnaspítala Hringsins.
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