10 คาถามเรื่ องบุหรี่ กบั สุขภาพ
แก้ ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 2002
1. ทาไมแม้ จะรู้วา่ บุหรี่ เป็ นอันตราย แต่หลายคนไม่ยอมเลิกสูบ เพราะว่าบุหรี่ มีนิโคติน ซึง่ เป็ นสารเสพติด
สมาคมจิตแพทย์และสถาบันควบคุมยาเสพติดแห่งชาติของสหรัฐฯ ประกาศอย่างเป็ นทางการว่านิโคตินเป็ น
สารเสพติดที่มีผ้ เู สพติดมากที่สดุ และมีอานาจการเสพติดสูงสุด เป็ นยาเสพติดซึง่ ผู้ที่เสพติดแล้ วต้ องใช้
ตลอดเวลาทุกวัน ยกเว้ นเวลานอนหลับ ผู้ที่เสพติดบุหรี่ แล้ ว แม้ วา่ จะพยายามที่จะหยุดสูบ แต่โอกาสที่จะประ
ความสาเร็จมีเพียงร้ อยละ 20 เท่านัน้ เพราะ ส่วนใหญ่จะเลิกไม่ได้ ยิ่งหากเริ่มสูบตังแต่
้ อายุน้อย ยิ่งเป็ นการ
ยากที่จะเลิกสูบได้ สาเร็จ 2. บุหรี่ ชว่ ยคลายเครี ยดได้ จริงหรื อ สาหรับผู้ที่ติดบุหรี่ เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องจริง เพราะ
นิโคตินมีฤทธิ์กระตุ้นสมองในระยะแรก และกดสมองในระยะตามมา ในระยะที่กดสมอง ผู้สบู บุหรี่ จะเริ่มคิด
อะไรช้ าลงหรื อคิดไม่ออก ต้ องเริ่มจุดบุหรี่ สบู ใหม่เพื่อกระตุ้นสมองอีกครัง้ หนึง่ เป็ นวัฏจักรเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ แต่
สาหรับผู้ไม่สบู บุหรี่ แล้ ว การที่จะต้ องใช้ นิโคตินกระตุ้นสมองเพื่อให้ ทางานได้ นนไม่
ั ้ มีความจาเป็ นใดๆ เลย และ
โดยสถิตแิ ล้ วผู้ที่เป็ นผู้บริหารหรื อผู้ที่ทางานโดยใช้ สมองมีอตั ราการสูบ บุหรี่ ต่าที่สดุ ในขณะที่อตั ราการสูบบุหรี่
จะสูงสุดในผู้ที่ใช้ แรงงาน นัน่ หมายความว่า ความสามารถในการคิดหรื อการใช้ สมองไม่จาเป็ นต้ องใช้ นิโคติน
ยกเว้ นในผู้ที่ติด บุหรี่ 3. บุหรี่ ทาร์ ต่าทาอันตรายน้ อยกว่าจริงไหม ทาร์ คือส่วนของสารเคมีในควันบุหรี่ ที่เป็ นสาร
ก่อมะเร็งบริษัทบุหรี่ ประชา สัมพันธ์วา่ บุหรี่ ที่มีทาร์ และนิโคตินต่า เป็ นบุหรี่ ที่มีอนั ตรายน้ อยลง เพื่อคลายความ
กังวลสาหรับผู้ที่ยงั เลิกบุหรี่ ไม่ได้ เพื่อรักษาลูกค้ าไว้ แต่ในความเป็ นจริงนัน้ การลดทาร์ และนิโ คตินจะทาให้
รสชาติของบุหรี่ เสียไป เพื่อคงรสชาติของบุหรี่ ไว้ ผู้ผลิตจาเป็ นที่จะต้ องผสมสารปรุงแต่งรสจานวนมากเข้ าไป
สารที่เพิ่มเข้ าไปหลายชนิดก่อให้ เกิดมะเร็ง หลายชนิดเป็ นพิษต่อร่างกาย หลายชนิดยังไม่ทราบว่าผลกระทบ
ระยะยาวต่อร่างกายเป็ นอย่างไร เป็ นไปได้ ที่สารปรุงแต่งรสที่ใส่เข้ าไปจะเป็ นอันตรายต่อร่างกายมากกว่าจาก
การลดปริมาณทาร์ และนิโคติน ยิ่งกว่านัน้ จากการศึกษาพบว่า ผู้สบู บุหรี่ ทาร์ และนิโคตินต่า ร่างกายกลับได้ รับ
ทาร์ และนิโคตินที่เท่ากับการสูบบุหรี่ ชนิดธรรมดา เพราะผู้สบู จะสูบบุหรี่ มากมวนขึ ้น สูดเข้ าไปลึกขึ ้น เพื่ อให้
ระดับนิโคตินในเลือดในระดับที่เพียงพอของแต่ละคน การติดตามศึกษาระยะยาวพิสจู น์แล้ วว่า โอกาสเกิดโรค
ของผู้ที่สบู บุหรี่ ที่ทาร์ และนิโคตินต่าจะลดลงเพียงเล็กน้ อย เท่านัน้ ดังจะเห็นได้ วา่ ในสหรัฐอเมริกา แม้ บหุ รี่ ที่
จาหน่ายจะเป็ นชนิดที่มีทาร์ และนิโคตินต่ามานานแล้ ว ในปี พ.ศ.2531 เพียงปี เดียว ในสหรัฐอเมริกามีผ้ ทู ี่

เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทงสิ
ั ้ ้น 435,000 คน 4. การสูบซิการ์ ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ จริงหรื อ
ภาพของซิการ์ ในสายตาของคนทัว่ ไป มักจะเป็ นสัญลักษณ์ของความหรูหรา มัง่ คัง่ และความเป็ นอยู่ที่ดี แต่มี
น้ อยคนที่จะรู้ว่า การสูบซิการ์ เป็ นอันตรายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่ เสียอีก เพราะในซิการ์ มาตรฐานหนึง่ ออนซ์ให้
สารทาร์ มากกว่าบุหรี่ 1 มวนถึง 7 เท่า ให้ ก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์มากกว่าถึง 11 เท่า และให้ สารนิโคติน
มากกว่าถึง 4 เท่า ผู้ที่สบู ซิการ์ ก็มีโอกาสจะได้ รับสารพิษ 23 ชนิด และสารก่อมะเร็งอีก 43 ชนิดเช่นเดียวกับผู้
สูบ จากการวิจยั ของสถานบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริ กา (National Cancer Institute) ระบุวา่ ทุกวันนี ้การ
สูบซิการ์ เป็ นสาเหตุของมะเร็ งที่ริมฝี ปาก ลิ ้น ช่องปาก ลาคอ กล่องเสียง หลอดอาหาร และปอด นอกจากนี ้ยัง
ทาให้ เกิดโรคถุงลมโป่ งพอง และเกิดอาการหัวใจวายจากเส้ นเลือดหัวใจตีบได้ 5. เลิกสูบบุหรี่ แล้ วทาไมอ้ วนขึ ้น
สารพิษหลายชนิดในควันบุหรี่ จะทาให้ ตอ่ มรับรสตามลิ ้นไม่สามารถรับรู้รสชาติ อาหารได้ เหมือนปกติ ใน
ขณะเดียวกัน สารหลายชนิดในควันบุหรี่ ก็กระตุ้นร่างกายให้ เผาผลาญอาหารเร็ วขึ ้นกว่าปกติ ในขณะที่นิโคติน
มีฤทธิ์ทาให้ คลื่นเหียน ทาให้ ทานอาหารได้ น้อย ผู้ที่ติดบุหรี่ สว่ นใหญ่จงึ มีรูปร่ างผอมกว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่ ที่
โบราณเรี ยกว่า "หุ่นขี ้ยา" แต่เมื่อหยุดสูบบุหรี่ การทางานของต่อมรับรสอาหารจะกลับคืนสูป่ กติ ทาให้ ทาน
อาหารอร่อยทานได้ มากขึ ้น และอาหารที่เข้ าสูร่ ่างกายก็ถกู เผาผลาญในอัตราปกติ ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ จงึ มีแนวโน้ ม
จะมีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ควบคุมอาหาร อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั พบว่า หนึง่ ในสามของผู้ที่
หยุดสูบบุหรี่ น ้าหนักตัวจะไม่เพิ่มขึ ้นเลย หนึง่ ในสามจะมีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย คือ 1-2 ก ิิ โ ลกรัม
และหนึง่ ในสามจะมีน ้าหนักตัวเพิ่มมากกว่า 2 กิโ ลกรัม แต่จะมีเพียงหนึง่ ในสิบเท่านันที
้ ่จะมีน ้าิ้ิาหนักตัว
เพิ่มขึ ้นมากๆ คืออาจจะถึง 10 กิโลกรัม แต่ในช่วงหนึง่ ถึงสองเดือนแรกหลังจากเลิกบุหรี่ ร่างกายจะปรับตัวได้
น ้าหนักตัวก็จะหยุดเพิ่ม และหากสามารถคุมอาหารและเพิ่มการออกกาลังกายได้ ก็จะสามารถคุมน ้าหนักตัวใน
ระดับที่ต้องการได้ 6. โอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดในผู้ที่สบู บุหรี่ กบั ผู้ไม่สบู บุหรี่ ตา่ งกันอย่างไร ในประเทศไทย
จากการวิจยั ของนายแพทย์พงษ์ศริ ิ ปรารถนาดี และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ อพ.ศ. 2536 พบว่า
ชาวเชียงใหม่ที่สบู บุหรี่ มีอตั ราการเกิดมะเร็งปอดมากกว่ากลุม่ ไม่สบู บุหรี่ ถึง 29 เท่า โดยพบว่า กลุม่ ที่สบู บุหรี่
นานไม่เกิน 20 ปี จะมีอตั ราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่ากลุม่ ที่ไม่สบู 9 เท่า กลุ่มที่สบู นานระหว่าง 2140 ปี มีอตั ราเสี่ยงมากขึ ้น 30 เท่า กลุม่ ที่สบู นาน 41-60 ปี อัตราเสี่ยงจะมากขึ ้นถึง 47 เท่า สาหรับผู้ที่เป็ น
มะเร็งปอด จะพบมากในช่วงอายุ 50-64 ปี ทังนี
้ ้ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีอตั ราการเกิดมะเร็งปอดสูงสุด
เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่ สงู ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ 7. ผู้ที่ป่วยจากบุหรี่ มีโอกาสรักษาหายหรื อไม่

จากรายงานทางการแพทย์ระบุชดั ว่า ร้ อยละ 50 ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคจากการสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเสียชีวิตก่อน
วัยอันสมควรอย่างแน่นอน ซึ่งจะช้ าหรื อเร็วขึ ้นอยูก่ บั ระยะความรุนแรงของอาการ โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด
จะมีชีวิตอยูไ่ ด้ หลังจากเริ่ มมีอาการโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน และร้ อยละ 80 จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี และ
แม้ วา่ จะให้ การรักษาอย่างดี ก็จะมีอตั ราการรอดชีวิตเพียงร้ อยละ 2 เท่านัน้ ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่ งพอง ที่มีอาการ
อยูใ่ นระยะสุดท้ าย ร้ อยละ 70 จะตายภายใน 10 ปี โดยจะทุกข์ทรมานจากอาการเหนื่อยหอบจนกว่าจะ
เสียชีวิต ซึง่ ทุกข์ทรมานมาก ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ซึง่ เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดจากการสูบบุหรี่ ผู้
เป็ นโรคนี ้จะมีอาการจุกเสียดเฉียบพลัน และอาจถึงขันหั
้ วใจวายได้ 8. การสูบบุหรี่ ทาให้ สมรรถภาพทางเพศ
ลดลงจริงหรื อไม่ ผลการวิจยั ในผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนัน้ พบว่า ลักษณะที่เหมือนกันข้ อหนึง่ ก็คือ ล้ วน
เป็ นผู้ที่สบู บุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่สบู จัด ในขณะเดียวกัน การเจ็บป่ วยของผู้ที่สบู บุหรี่ ก็ทาให้ เสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศบ่อย เพราะโรคที่เกิดล้ วนเป็ นโรคเรื อ้ รังทาให้ เหนื่อยหอบรักษาไม่หาย เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความกังวลกับโรคที่เป็ น และมีผ้ ปู ่ วยหลายรายที่เกิด
อาการหอบขณะร่วมเพศ ทาให้ เกิดความกลัวไม่กล้ าที่จะมีเพศสัมพันธ์อีก 9. ผลเสียจากการสูบบุหรี่ เป็ นผลเสีย
ถาวรเสมอไปหรื อไม่ ถ้ าผู้สบู บุหรี่ หยุดสูบก่อนที่ปอดหรื อหัวใจจะได้ รับความเสียหายอย่างถาวร เมื่อหยุดสูบ
ร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอไปแล้ วให้ กลับคืนสูส่ ภาพปกติหรื อเกือบจะปกติ ได้ โอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจ
วายจะลดลงทันทีที่หยุดสูบ และหลังจาก 10 ปี โอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจจะมีเท่ากับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ โอกาสที่
จะเกิดมะเร็งปอดก็ลดลงทันทีหลังหยุดสูบบุหรี่ และลดลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ หลังหยุดสูบ 10-15 ปี โอกาสที่จะ
เกิดมะเร็งปอดจะมีเพียงครึ่งหนึง่ ของผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ โดยความเป็ นจริงอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่
จะลดลงเรื่ อยๆ จนเท่ากับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หลังจากหยุดสูบบุหรี่ แล้ วถึง 10-15 ปี 10. เป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่จะสูบ
บุหรี่ ให้ น้อยโดยที่จะไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นไปไม่ได้ เพราะบุหรี่ ทกุ มวนที่สบู จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
แม้ ผ้ ทู ีสบู บุหรี่ น้อยมากก็ยงั ตรวจพบความผิดปกติของเนื ้อปอด และในทางปฏิบตั แิ ล้ วเป็ นการยากที่ผ้ สู บู บุห รี่
ส่วนใหญ่จะสูบเพียงเล็กน้ อย การวิจยั ล่าสุดพบว่า เพียงสูบบุหรี่ วนั ละ 2 มวน ตังแต่
้ หนุม่ จนเป็ นผู้ใหญ่ โอกาส
ที่จะเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ ้น ถึงสองเท่าตัว

