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บทนํา 

บุหร่ี เปนยาเสพติดประเภทหนึ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีเอง และบุคคล
ใกลเคียง และเปนสาเหตุของเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร  สารประกอบในบุหร่ีหลายชนิดกอใหเกิด
โรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง ,โรคหัวใจขาดเลือด, โรคถุงลมโปงพอง  จากรายงานการวิจัยเมื่อป 2547 มี
ผูเสียชีวิตดวยโรคจากบุหร่ี ประมาณ 4.9 ลานคน และ คาดการณวาในป พ.ศ.2568 จะมีจํานวนผูสูบ
บุหร่ีทั่วโลกขยายตัวจาก 1.2 พันลานคน เพิ่มขึ้นมากกวา 1.68 พันลานคนและอัตราการตายจากโรคที่
เกี่ยวของกับบุหร่ีจะเพิ่มขึ้นจาก 4.9 ลานคน เปน 10 ลานคน ((มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี,2550) 
จากสถิติสามารถสะทอนใหเห็นวา พิษบุหร่ีกอใหเกิดการตายกอนวัยอันควรยิ่งกวาติดเชื้อเอชไอวี 
หรือ Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือโรคซาร (Severe Acute Respiratory 
Syndrome : SARS). ดังนั้นองคการอนามัยโลก (WHO) จึงไดจัดบุหร่ีเปนยาเสพติดประเภทเดียวกับ
เฮโรอีน (heroine) แตเปนการเสพติดทางสังคมและทางพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย ซ่ึงจะกอใหเกิด
ผลกระทบทางดานสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางออม  สําหรับ
การเรียนการสอนในบทนี้จะมีเนื้อหาประกอบดวยสารประกอบในบุหร่ี และกลไกการเสพติด 
นอกจากนั้นจะเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องของการประเมินระดับความรุนแรงของการติดนิโคติน เพื่อให
นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปองกันและรณรงค การลด ละ เลิกบุหร่ีใหกับสังคม
ตอไป 
สารประกอบในบุหรี่ 
 บุหร่ีเมื่อเกิดการเผาไหม จะประกอบดวยสารประกอบของสารเคมีประมาณ 4,000 ชนิด 
ซ่ึงอยูในรูปของละอองและกาซ สวนใหญบุหร่ีประกอบดวยสารเคมี ดงันี้ 

1.  นิโคตนิ (Nicotine) เปนสารประกอบหลักที่พบในยาสูบ มีลักษณะคลายน้ํามัน ไมมีสี 
สามารถดูดซับและละลายในน้ําได นอกจากนั้นสามารถทะลุผานผานผิวหนังของคนและสัตวได 
สามารถแพรผานโครงสรางกั้นระหวางเลอืดและสมอง (blood-brain barrier) ซ่ึงโดยเฉลี่ยนิโคติน
(nicotine) จะใชเวลาประมาณ 7 วินาทีในการเขาสูสมอง และมีคาครึ่งชีวิต(half-life) ในรางกายมนษุย
ประมาณ 2 ช่ัวโมง นิโคติน (nicotine) ออกฤทธิ์โดยตรงบริเวณสมอง ทาํใหผูสูบมีความรูสึกสุขสบาย 
ติดบุหร่ีและเลิกไดยาก สารนิโคติน(nicotine) เมื่อเขาสูปอดจะไปจับบริเวณผิวของปอด และบางสวน
ซึมเขาสูกระแสเลือด มีผลทําใหมีการหลั่งสารอิฟริเนฟริน (epinephrine) จากตอมหมวกไต (adrenal 
gland) เปนผลทําใหมีความดนัโลหิตสูง หัวใจเตนแรงและเร็วกวาปกติ ไมเปนจังหวะ เสนเลือดแดง
หดตวั ปริมาณของนิโคตินที่เขาสูรางกายโดยการสูบบุหร่ีนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิด
ของยาสูบ ชนิดของไสกรอง ปริมาณของควันบุหร่ีที่สูดเขาไป ปริมาณของนิโคตินที่สามารถทําให

พิษภัยบุหร่ีและสุขภาพ 1 



คนตายไดอยูทีป่ระมาณ 40-60 มิลลิกรัม (บุหร่ี 1 มวนมนีโิคตินประมาณ 9-13 มิลลิกรัม) 
กระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) ของสารนิโคตินสวนใหญเกดิบริเวณตับ และประมาณรอย
ละ 70 ที่อยูในกระแสเลือดจะถูกเมตา-บอไลซ เปลี่ยนเปนโคตินิน (cotinine) โดย Cytochrome P450 
และ Aldehyde oxidase 

2. ทาร (Tar) เปนสารสีน้ําตาล ลักษณะคลายดินน้ํามัน เกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบ 
กระดาษมวน และสวนผสมอื่นๆของบุหร่ี ฝอยละอองของเหลวของทาร (Tar) สามารถเกาะติดตาม
ผนังของหลอดลมและถุงลมปอด ประมาณรอยละ 50 ของทาร (Tar) จะเกาะจับบริเวณปอด และเมือ่มี
การรวมตัวกับฝุนละอองจะทําใหเกิดการจับรวมตัวกันขังอยูภายในบริเวณปอด เกดิการระคายเคือง
ของระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะ จนเปนสาเหตขุองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) และโรคมะเร็งปอด (Lung cancer) และอวยัวะสวนอื่น ๆ (another organ cancer) ตามมา 
เปนตน ในบุหร่ี 1 มวน มีสารทาร (Tar) ในปริมาณตางกันตั้งแต 2.0 มิลลิกรัม จนถึง 3.0 มิลลิกรัม 
แลวแตชนิดของบุหร่ี 

3.  คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) เปนกาซ ไมมีสี ไมมีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม
ของใบยาสูบอยางไมสมบูรณ ซ่ึงกาซนี้มคีุณสมบัติในการจับตัวกับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ด
เลือดแดง (Red blood cell) ไดดีกวากาซออกซิเจน (Oxygen) ถึงประมาณ 200 เทา ดังนั้น เมื่อมีการสูบ
บุหร่ี ก็จะทําใหรางกายไดรับออกซิเจนลดลง การลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตาง ๆของรางกาย
นอยลง เปนผลทําใหรางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยหวัใจตองทํางานหนกัมากขึ้น เพื่อใหเลือดนาํ
ออกซิเจน (Oxygen) ไปเลี้ยงสวนตาง ๆใหเพียงพอ และถาหากรางกายไดรับกาซ
คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) จํานวนมาก จะทําใหมีอาการมึนงง คล่ืนไส และเหนื่อยงาย 
และถาหากพบในหญิงตั้งครรภ (pregnancy)ที่ไดรับควนับุหร่ีก็จะทําใหทารกในครรภไดรับกาซพิษนี้
รวมดวย ทําใหมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ไมสมบูรณ (พิการ) ได 

4. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide) เปนกาซที่มฤีทธิ์ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลายและถุงลม ทําใหผนังของถุงลมโปงพอง (COPD) จาํนวนถุงลมในปอดลดลง สงผลทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของปอดลดลง รางกายไดรับออกซิเจนไมเพยีงพอกับความตองการของ
รางกาย 

5. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide) เปนกาซทีท่ําลายเยื่อบุหลอดลมสวนตนของ
ระบบทางเดินหายใจ ปกตหิลอดลมสวนตนของรางกายจะทําหนาที่คอยชวยดักสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ 
เชน ฝุนละออง ไมใหเขาสูระบบทางเดนิหายใจ แตถาหากมีการทําลายของเยื่อบุสวนตนนี้จะทําใหมี
การระคายเคืองของหลอดลม มีอาการไอ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

6. สารกลุม polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) สารที่อยูในกลุมนี้ไดแก พวก  
เบนโซไพรีน (Benzopyrine) ซ่ึงเปนสารที่กอใหเกิดมะเรง็ในอวยัวะตาง ๆ เชน ปอด กลองเสียง 
หลอดอาหาร ตับออน กระเพาะอาหาร และชองปาก ซ่ึงกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารกลุมนี้ 
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(PAH) จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของดีเอน็เอ (DNA) ของรางกาย เกดิการกลายพันธุ และสงเสริมให
มีการสรางเซลลมะเร็งสวนตาง ๆของรางกาย 

7.  สารอนุมูลอิสระ ในกระบวนการของการเผาไหมทําใหเกิดสารอนุมลูอิสระจํานวนมาก 
เชน Peroxy radical และ Hydroxyl radical โดยมีผลทําใหเกิดการกระตุนระบบตาง ๆในรางกาย เชน 
ระบบคอมพลีเมนต (Complement) ระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยเฉพาะการสรางเม็ดเลือดขาว 
(White blood cell) ชนิด polymorph nuclear ซ่ึงทําใหเกดิการอักเสบ มีการทําลายเซลลตาง ๆใน
รางกาย นอกจากนั้นยังทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของไขมันบางชนิด ซ่ึงเปนอันตรายตอผนังหลอด
เลือดแดง ทําใหหลอดเลือดแดงแข็งตวั (atherosclerosis)  

8. สารกัมมันตรังสี  ในควนับุหร่ีจะประกอบดวยสารโพโลเนียม 210 ( Polonium-210)โดย
ปกติเปนสารกมัมันตรังสีที่ใชในเครื่องปฏิกรณนวิเคลียรหรือเครื่องเรงอนุภาค ทําใหอวัยวะภายใน
รางกายไดรับอันตรายและกอใหเกดิมะเร็งปอดได 

9.  สารปรุงแตงตาง ๆท่ีอยูในบุหรี่  ไดแก 
9.1   โกโก เปนสารที่ชวยเพิ่มความหวาน เพื่อลดความกระดางทางรสชาติของบุหร่ี และมี

สารทีโอโบรมีน (Theobromine) ที่ชวยขยายหลอดลม ทําใหทางเดินหายใจโลง และรับเอาสาร
นิโคตินไดเพิม่มากขึ้น และเมื่อโกโกเกดิการเผาไหม ก็จะกลายเปนสารกอมะเร็งในรางกาย  

9.2  น้ําตาล เปนสารปรุงแตงในบหุร่ี โดยบุหร่ี 1 มวนจะมีน้ําตาลประมาณ 3% เมื่อเกดิการ
เผาไหมจะทําใหไดสารประกอบอะเซติลดีไฮด (acetaldehyde) เกิดขึ้น ซ่ึงมีฤทธิ์ทําใหเพิ่มฤทธิ์ของ
การติดนิโคตนิ 

9.3  แอมโมเนีย มีคุณสมบัติเปนดาง (Base) ทําใหเพิ่มการดูดซึมของนิโคตินในรางกาย ทาํ
ใหเพิ่มฤทธิ์การติดนิโคติน และมีฤทธิ์ระคายเคืองของเนื้อเยื่อออนของอวัยวะรางกาย ทําใหเกิดอาการ
แสบตา หลอดลมอักเสบ และไอ เปนตน 

9.4  เมนทอล มีคุณสมบัติในการกระตุนปลายประสาทรับความรูสึกเยน็ เกิดอาการชุมคอ 
และทําใหสารพิษที่อยูในควนับุหร่ีอยูในปอดไดระยะเวลานานมากขึน้เมื่อสูบบุหร่ี จึงทําใหเพิ่มการ
ดูดซึมสารนิโคตินในรางกายไดปริมาณมากขึ้น 
กลไกการเสพติด 
คําจํากัดความที่เก่ียวของ 
การเสพติดนิโคติน (Nicotine dependence) หมายถึง ลักษณะการใชนโิคตินที่ทําใหเกิดอาการทั้ง
อาการดื้อนิโคติน (Nicotine tolerance) และอาการถอนนโิคติน (Nicotine withdrawal) การเสพ
นิโคตินเกิดไดทั้งการสูบบุหร่ี ซิการ กลองยาเสน การอม หรือเคี้ยวใบยาสูบ หรือการใชนโิคตินทาง
ยา เชน ทางผิวหนัง หรือในรูปของหมากฝรั่ง เปนตน 
การดื้อนิโคติน (Nicotine tolerance) หมายถึง การที่ผูเสพนิโคตินมีความตองการนิโคตินเพิ่มมากขึน้
หลังจากการเสพไปชวงระยะเวลาหนึ่ง เพือ่ใหสมองสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ ซ่ึงเปนผลมาจาก

พิษภัยบุหร่ีและสุขภาพ 3 



การที่มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสารสื่อประสาท cholinergic receptors และความไวของตัวรับ
นิโคติน (Nicotine receptors) และอะซีติลโคลิน (Acetylcholine) บริเวณของสมอง  
อาการถอนนิโคติน (Nicotine withdrawal) หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเลกินิโคตินใน
บุคคลที่มีการติดบุหร่ี อาการเหลานั้นไดแก หงุดหงิด วติกกังวล อารมณเสีย ซึมเศรา นอนไมหลับ 
กระสับกระสาย ไมมีสมาธิ ออนแรง หวิบอย เปนตน 
กลไกการเสพติดของนิโคตนิ 
โดยทั่วไป การใชยาเสพติดจะมีผลตอสมอง 2 สวน คือ สมองสวนนอกหรือสมองสวนคิด (Cerebral 

Cortex) และสมองสวนที่อยูช้ันในหรือสมองสวนอยาก (Limbic System)  

 
 สมองสวนคิด (cerebral cortex) ทําหนาที่ควบคุมสติปญญา ใชความคดิแบบมีเหตุผล 
สวนสมองสวนอยาก (limbic system) เปนศูนยควบคุมอารมณ และความรูสึก และเมือ่ศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับฤทธิ์ของนิโคตินตอระบบประสาทสวนกลาง (central nervous systems) จะพบวา นิโคติน 
(Nicotine) ออกฤทธิ์ใกลเคียงกับสารเสพติดอื่น ๆ เชน แอมเฟตามีน (amphetamine) โคเคน (cocaine) 
สาเหตุที่ทําใหเกิดการตดิบุหร่ี คือ นิโคติน (Nicotine) ซ่ึงเปนสารองคประกอบหลักทีไ่ปกระตุนการ
หล่ังสารสื่อประสาทโดปามีน (Dopamine) บริเวณระบบประสาทสวนกลางที่มีสวนรับรูเกี่ยวกับ
อารมณ ความรูสึกที่เปนสุข (สมองสวนอยาก : limbic system) ที่เรียกวา “Brain rewarding pathway”  
ซ่ึงอยูบริเวณของสมองที่เรียกวา “ventral tegmental area (VTA) โดยนโิคตินจะไปจบักับตัวรับของ
มัน คือ nicotine receptor ที่อยูบริเวณปลายประสาทของ VTA ทําใหมกีารหลั่งสารโดปามีน 
(dopamine) ในปริมาณมากกวาปกติขึ้น แลวสงไปยังสวน Nucleus accumbens (shell region) ของ
สมอง จึงทําใหผูที่สูบบุหร่ีมีอารมณที่เปนสุข มีแรงจูงใจในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ และลดความ
อยากอาหาร ดงัรูปที่ 1และรูปที่ 2 
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รูป A  เปนสภาวะปกติของปลายประสาท VTA เมื่อมีการกระตุนจะสงผลใหมีการหลั่งสารโดปามีน (dopamine) 

ออกมา เมื่อโดปามีน (dopamine) จับกับตัวรับ     เรียกวา “dopamine receptor” ที่ปลายประสาทของ 
nucleus accumbens ทําใหรูสึกมีความสุขสบาย อิ่มเอิบใจมีแรงจูงใจเกิดขึ้น 

รูป B  เปนสภาวะที่มีนิโคติน (nicotine) มากระตุน โดยนิโคติน (nicotine) จะจับกับตัวรับนิโคติน (nicotinic 
receptor) ที่ปลายประสาท VTA สงผลทําใหมีการหลั่งสารโดปามีน (dopamine) ออกมามากกวาในสภาวะ
ปกติ ทําใหผูที่สูบบุหรี่มีความรูสึกสุขใจสบายใจขึ้น 

แตเมื่อมีการเสพสารนิโคติน(nicotine)ในระยะเวลาหนึ่ง สมองจะมีการปรับตัว (adaptation) ดวยการ
ลดการหลั่งสารเคมีนั้นลง เมือ่หมดฤทธิ์ของสารนิโคติน(nicotine) จึงทาํใหรางกายมีอาการขาดสาร
โดปามีน (dopamine) เปนผลทําใหมีอาการหงุดหงิด หรือซึมเศรา เปนผลทําใหผูเสพบุหร่ีพยายาม
แสวงหาสารนโิคติน(nicotine) มาเสพซ้ํา  ในขณะเดยีวกนัเมื่อมีการเสพนิโคติน(nicotine) บอยๆ ก็จะ
ทําใหสมองสวนคิด (cerebral cortex) ถูกทําลาย เปนผลทําใหมีการใชความคิดที่เปนเหตุเปนผลเสยี
ไป จนทําใหสมองสวนอยาก (limbic system) มีอํานาจอยูเหนือสมองสวนคิด (cerebral cortex) ทําให
บุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆตามใจ ตามอารมณมากกวาการใชเหตุผล โดยสังเกตไดจากผูที่เสพสาร
นิโคติน(nicotine)  มักแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มอีารมณกาวราว หงุดหงิด ไมสามารถควบคุม
ตัวเองได เมื่อไมไดเสพสารนิโคติน (nicotine) แตพอเสพไปหลายๆ คร้ัง ระบบของสมองก็จะจดจาํ
ตัวกระตุนที่อยูแวดลอมขณะเสพนิโคติน(nicotine) ไมวาจะเปนสถานที่ เพื่อนที่เคยเสพดวยกัน หรือ
ตัวสารนิโคติน(nicotine) แลวเอาไปเชื่อมโยงกับความสขุที่เกิดจากฤทธิ์ของสารนิโคติน(nicotine) 
และเมื่อสมองไมไดรับการกระตุนจากสารนิโคติน(nicotine) ปริมาณของสารโดปามีน (dopamine) 
ตามธรรมชาติก็มีปริมาณไมเพียงพอที่จะทาํใหเกิดความสุขจนเกิดอาการทุรนทุราย  และเมื่อตองการ
อยากมีความสขุก็จะตองพึง่สารนิโคติน(nicotine) เพื่อใหสมองมีการหลั่งโดปามีน (dopamine) มา
มากพอจนเกิดความสุขได อาการเชนนี้ เรียกวา “สมองตดิยา” จนในทีสุ่ดก็จะหามจติใจของตนเอง
ไมได ตองกระทํา หรือมีพฤติกรรมทุกวิถีทาง เพื่อใหไดมาซึ่งสารนิโคติน(nicotine) มาเสพ จนผล
สุดทายจะทําใหเกิดความสญูเสียอยางรุนแรงในดานตางๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนดานหนาทีก่ารงาน 
สุขภาพรางกายและจิตใจ เนือ่งจากการที่ผูเสพไมสามารถควบคุมตนเองไดดวยสติปญญาหรือ
ความคิด   
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นอกจากสารสือ่ประสาทโดปามีน (Dopamine) แลว นิโคติน (Nicotine) ยังเพิ่มการหลั่ง
สารสื่อประสาทอื่น เชน อะซิติลโคลีน (Acetylcholine) กลูตามีน (Glutamate) ซีโรโทนิน (Serotonin) 
เบตา-เอนโดรฟน (β-endophine) วาโซเพรสซิน (vasopressin) นอรอีพเินฟริน (norepinephine) และ
แกมมา อะมิโนบิวทีริก เอซิด (gamma-aminobutyric acid: GABA) จากปลายประสาทอีกดวย ซ่ึงมผีล
ในเชิงบวกตออารมณและความรูสึก จึงทําใหผูเสพบุหร่ีมีความรูสึกพึงพอใจ มีความสุขสบาย ลด
ความวิตกกังวล สมองแจมใส ความจําและสมาธิดีขึ้น  

 
การประเมินพฤติกรรมการตดินิโคตินในผูสูบบุหรี่ (Measuring Dependence in Smoker) 
 การประเมินเพื่อวิเคราะหหาวิธีในการชวยเหลือผูที่เสพบุหร่ีใหสามารถลด ละ เลิกการ
เสพบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ควรประกอบดวยการประเมินพฤตกิรรมการติดบหุร่ีและการ
ประเมินระดับความรุนแรงในการเสพติดนโิคติน 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการติดบุหรี่ (CAGE questionnaire)  
  เปนแบบประเมินที่ประกอบดวยคําถามที่งายและมีความแมนยําในการใชคนหาผูตดิสาร
เสพติด และไดมีการนํามาประยุกตใชกับการประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ดังตารางที่ 1)  
 

CAGE Questionnaire Modified 
Cut down คุณเคยรูสึกวาการลดจํานวนบุหรี่ที่จะสูบ/เลิกสูบนั้น เปนการยากลําบากมาก ใชหรือไม 
Annoyed คุณเคยรูสึกรําคาญหรือโกรธ เวลามีคนมาติเตียนคุณเรื่องการสูบบุหรี่หรือบอกใหคุณ

เลิกสูบบุหรี่หรือไม 
Guilty คุณเคยรูสึกผิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคุณ หรือการกระทําบางอยางในขณะที่คุณสูบ

บุหรี่หรือไม 
Eye-open คุณสูบบุหรี่มวนแรกภายใน 30 นาทีแรกหลังตื่นนอนหรือไม 

 

ตารางที่ 1  แสดงเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ CAGE (อางอิงจาก ประสิทธ์ิ ก่ีสุขพันธ 
(2550) ตาํราวชิาการสุขภาพ การควบคุมการบริโภคยาสบู จาก Rustin TA. Assessing Nicotine 
Dependence. AAFP 2000; 62:579-584) 
 

เกณฑการประเมินผล ถาผูรับบริการตอบคําถามวา “ใช” มากวา 2 ขอขึ้นไป แสดงวา
ผูรับบริการมีภาวะตดินิโคตนิ ขอมูลที่ไดจากการประเมนิเบื้องตนนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การรักษาใหการพยาบาลตอไป 
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2.  การทดสอบความรุนแรงในการตดินิโคตินของผูสูบบหุรี่ (Fagerstrom test for nicotine dependence: 
FTND) 

เปนแบบประเมินความรุนแรงในการติดนโิคตินของผูสูบบุหร่ี ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่
เนนเชิงปริมาณ ในทางการแพทยมกันยิมใชเพื่อเปนดัชนีช้ีวัดถึงแนวทาง/วิธีการรักษาสําหรับผูมารับ
บริการ ในการลดภาวะอาการขาดนิโคติน ดังรายละเอยีดตารางที่ 2 
 

รายละเอียดแบบสอบถาม 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1.  สูบบุหรี่มวนแรกหลังต่ืนนอนนานเทาใด > 60 นาที 31-60 นาที 6-30 นาที > 5 นาที 
2.  รูสึกลําบากหรือไมที่จะงดสูบบุหรี่ในสถานที่หาม

สูบ เชน หองสมุด โรงภาพยนตร 
ไม ใช   

3.  บุหรี่มวนใดที่งดยากที่สุด มวนใดก็ได
เหมือนกัน 

มวนใดที่สูบ
ในตอนเชา 

  

4.  สูบบุหรี่วันละกี่มวน < 10 11-20 21-30 > 30 
5.  สูบบุหรี่บอยครั้งระหวาง 2-3 ช่ัวโมงแรกหลังจาก

ต่ืนนอนตอนเชามากกวาชวงเวลาอื่น ๆ ของวัน 
ไมใช ใช   

6.  แมวาเจ็บปวยตองนอนอยูบนเตียงเกือบตลอดเวลา 
แตก็ยังคงสูบบุหรี่ 

ไมใช ใช   

 

                    ตารางที่ 2 แบบประเมินระดับความรุนแรงในการติดนิโคตนิ (Nicotine dependence) 
 
เกณฑการจําแนกระดับความรุนแรงในการติดนิโคติน  
 

ระดับคะแนน ความรุนแรงในการติดนิโคติน 
0-3 ตํ่า 
4-5 ปานกลาง 
6-7 สูง 
8-10 สูงมาก 

 

 ที่มา: อางจาก สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล.(2550) ตําราวิชาการสุขภาพ.  เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่.กรุงเทพฯ. 
 

การแปลผล 
ระดับคะแนน 0-3 หมายถึง ผูที่เสพบุหร่ีมีการติดนิโคติน (nicotine) ในระดับต่ํา สามารถเลิกเสพ

บุหร่ีไดดวยตนเอง ขึ้นอยูกบัความมุงมั่น (สภาพจิตใจ) ของตัวผูเสพเอง  
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ระดับคะแนน 4-5 หมายถึง ผูที่เสพบุหร่ีติดนิโคตินในระดับปานกลาง แตยังสามารถเลิกบุหร่ีได
ดวยตนเอง ผูเสพสามารถขอความชวยเหลือในเรื่องการใชพฤติกรรมบําบัดจากนักจติบําบัดเพื่อชวยเสริม
ใหสามารถลด ละ เลิกบุหร่ีได 

ระดับคะแนน 6-7  หมายถึง ผูเสพบุหร่ีมีการติดนิโคตินระดับสูง มีแนวโนมอยางมากในการ
พัฒนาไปเปนการติดนิโคตนิในระดับสูง การเลิกบุหร่ีจะทําไดงายกวาถาหากยังมกีารเสพบุหร่ีตอไป การ
ชวยใหเลิกบหุร่ีสามารถทําไดโดยวิธี การฝงเข็ม การสะกดจิต และมีความจําเปนอยางยิ่งในการไปพบ
แพทยเพื่อรับการปรึกษาในการเลิกบุหร่ี 

ระดับคะแนน 8-10 หมายถึง ผูเสพบุหร่ีมีการติดนิโคตินในระดับที่สูงมาก การไดรับกาํลังใจใน
การชวยใหเลิกเพียงอยางเดยีวไมเพียงพอในการรักษา ควรมีพฤติกรรมบําบัดหรือวธีิอ่ืน ๆ เสริม รวมทั้ง
การใชยาชวยลดอาการถอนนิโคตนิชวยในการเลิกบุหร่ี กรณีนี้ตองพบแพทยเพื่อรับการปรึกษาในการเลิก
บุหร่ี 
สรุป 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา บหุร่ีเปนสารเสพติดที่ประกอบดวยสารประกอบที่มี
พิษรายแรงหลายชนิด ไมวาจะเปนสารประกอบจําพวกนโิคติน (Nicotine)  ทาร (Tars) กาซ
คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide) หรือสารประกอบอื่น ๆ ซ่ึงกอใหเกดิโรคแกผูเสพและผูที่
อยูใกลชิดไดอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด การประเมินการติด
นิโคตินและการประเมินระดับความรุนแรงของการติดสารนิโคตินในผูเสพบุหร่ีนี้จะชวยเปน
เครื่องมือชนิดหนึ่งในการหาแนวทางในการชวยเหลือผูติดนิโคตินใหลด ละ เลิกบุหร่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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