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ชื�อผู้ นิพนธ์:    ศิวนารถ เรียนลึก 
     SIWANART RIENLUEK 
ระบุปริญญาและตําแหน่งทางวิชาการ วท.บ สาขาเทคนิคการแพทย์, วท.ม สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ 

เลขที� ทน.    ทน. ���� 
E-mail address    rienluek_s@hotmail.com 
ชื�อหน่วยงาน    กลุ่มงานพยาธิวิทยา  สถาบันบาํบัดรักษาและฟื�นฟูผู้ตดิยาเสพตดิ 
     แห่งชาติบรมราชชนนี 

วัตถุประสงค์ประสงค์การศึกษา  เมื�อสําเร็จการศึกษาผู้ เรียนสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการเมตาโบลิซมึของนิโคตินและโคตินินได้ 

2. อธิบายหลักการ,วิธีการตรวจ,การอ่านผลและแปลผลการตรวจโคตินินในปัสสาวะด้วยชุดตรวจสําเร็จรูปได้ 

3. อธิบายหลักการ,วิธีการตรวจ และแปลผลการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเครื�อง MicroCO 

Meter ได้ 

 

บุหรี�   เป็นสารเสพติดที�จําหน่ายและเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เป็นสิ�งเสพติดที�มีพิษภัยสูง สร้างปัญหาด้าน

สขุภาพต่อผู้บริโภคอย่างมากมาย จากสถิติของ CDC ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในแต่ละปี การเสียชีวิตด้วยบุหรี�มี

อตัราสูงกว่าจากโรคเอดส์ การดื�มสุรา ยาเสพติด อบุตัิเหตุรถยนต์ การถูกฆาตกรรมและการฆ่าตวัตายรวมกนั�, �และจาก

สถิติสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี�  ปีละประมาณ ��,���คน 

เฉลี�ยวันละ ��� คน/ชั�วโมง�  อนัตรายจากบุหรี�ขยายวงกว้างถึงคนทุกเพศทุกวยัและทุกเศรษฐานะ ทําอนัตรายแก่ทารก

ตั �งแต่ยังไม่เกิด เมื�อมีการติดบุหรี�แล้ว มักจะเป็นหนทางที�นําไปสู่การทดลองใช้สิ�งเสพติดชนิดอื�นๆ ตามมา ซึ�งจะสร้าง

ปัญหาต่อสงัคมตามมาเป็นอนัมาก 

 บุหรี�  ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงมากกว่า 25 ชนิด เช่น มะเร็งปอด (Lung Cancer) โรคถุงลมโป่งพอง (Chronic 

obstruction pulmonary disease; COPD) เป็นต้น ประเมินกนัว่าจะมีผู้ เสียชีวิตจากโรคอันสืบเนื�องจากการสูบบุหรี�

ประมาณ �.� ล้านคน โดยครึ�งหนึ�งของจํานวนนี �จะเสียชีวิตก่อนอายุ �� ปี สาเหตุที�มีการเสียชีวิตเนื�องจากในควนับุหรี�มี

สารพิษที�เป็นอนัตรายมากกว่า �,��� ชนิด โดยมีทั �งชนิดที�อยู่ในสถานะก๊าซและอนุภาค(particle) ในจํานวนนี � มีประมาณ 

�� ชนิด ที�มีหลกัฐานทางการแพทย์อย่างชดัเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง  สารก่อมะเร็งที�สําคัญในควนับุหรี� ได้แก ่polycyclic 

aromatic hydrocarbon (PAH)  อะโครลีน (acrolein)  ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde)  ไวนิลคลอไรด์ (vinylchloride)  

โลหะหนกั ได้แก่ ตะกั�ว แคดเมี�ยมและสารหน ูเป็นต้น�  

ดงันั �น ในส่วนของการตรวจสารที�เกิดจากการสูบบหุรี�ทางห้องปฏิบตัิการ จึงต้องมีความพร้อมและความทนัสมัย

ทั �งในด้านเทคนิคการตรวจและวชิาการความรู้ ปัจจุบนัแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื�องบุหรี�

มากขึ �น แต่อย่างไรก็ตามการจะตรวจพบสารประกอบในควันบุหรี�  เช่น นิโคติน (nicotine) และสารเมตาบอไลท์โคตินิน 

(cotinine) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide; CO)  ฯลฯ ในร่างกายหรือไม่นั �น จงึขึ �นอยู่กับปัจจยัตวัแปรหลาย

ประการ ได้แก่ ปริมาณและความถี�ในการสูบบุหรี�  ชนิดของตัวอย่างที�นํามาตรวจ ภาวะร่างกายของแต่ละคน เวลาที�เก็บ

ตวัอย่างและความละเอียดของเทคนิควธีิตรวจวิเคราะห์ 
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การตรวจสารที�เกิดจากการสบูบุหรี�เป็นส่วนหนึ�งของห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ มีการนําผลการตรวจไปใช้ใน

กระบวนการบําบัดรักษา เริ� มตั �งแต่ขั �นตอนก่อนการรักษามีการซักประวัติการใช้บุหรี� ร่วมกับผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการเพื�อวินิจฉัยและวางแผนการบาํบดัรักษา ระหว่างการรักษาและติดตามการรักษา มีการตรวจสารที�เกิดจาก

การสบูบุหรี�เป็นระยะเพื�อเฝา้ระวงัและป้องปรามการหวนกลบัไปสบูบุหรี�อีก 

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื�อวินิจฉัยการสูบบุหรี�  
การเลือกตัวอย่างตรวจ 

 บุหรี�สามารถตรวจได้ในสารชีววตัถุหลายชนิด เช่น ปัสสาวะ เหงื�อ นํ �าลาย เลือด เส้นผม เล็บและลมหายใจ 

ปัจจุบนัมีการพฒันาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารในควนับุหรี�ด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั เช่น มีชุดทดสอบสําเร็จรูปที�สามารถใช้

ตรวจโคตินินในปัสสาวะและนํ �าลาย เครื�อง MicroCO meter หรือ เครื�อง Smokerlyzer สามารถตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอ  

นอกไซด์จากลมหายใจของผู้สบูบุหรี� และมีเครื�อง แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี (Gas chromatography – mass 

spectrometry; GC-MS) ซึ�งสามารถตรวจนิโคตินและโคตินินในสารชีววตัถุทุกชนิด เป็นต้น การเลือกชนิดของตวัอย่างชีว

วตัถุ จะต้องพิจารณาควบคู่กบัวตัถุประสงค์ของการตรวจ ปริมาณสารในชีววตัถุนั �นๆ  ความยากง่ายในการเก็บตัวอย่าง

และช่วงเวลาที�สามารถตรวจพบนิโคตินและโคตินินในตวัอย่าง  

ตารางที� 1  แสดงช่วงเวลาน้อยสุดและมากสุดหลงัการเสพสารเสพติดที�สามารถตรวจพบในปัสสาวะ 

ชนิดของสารเสพติด ช่วงเวลาน้อยสุด ช่วงเวลามากสุด 

โคตินิน 4-6   ชั�วโมง 2-4  วนั 

กลุ่มแอมเฟตามีน 2-7  ชั�วโมง 2-4  วนั 

กลุ่มโอปิเอท (เฮโรอิน,ฝิ�น,มอร์ฟีน) 2    ชั�วโมง 2-3  วนั 

แอลกอฮอล์ 0-4  ชั�วโมง 12-24  ชั�วโมง 

กัญชา 6-18  ชั�วโมง ใช้เป็นครั �งคราว 1-10 วัน 

ใช้ประจํา  30 วนัหรือนานกว่า 

  

การตรวจโคตินินในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบสําเร็จรูป 

 โคตินินเป็นสารเมตาบอไลท์ของนิโคติน ภายหลังการสูบบุหรี�  นิโคตินในควันบุหรี�จะถูกดูดซมึเข้าสู่ร่างกายได้โดย

ทางระบบทางเดินหายใจ เยื�อบุในช่องปากและผิวหนัง เมื�อนิโคตินเข้าสู่กระแสเลือด นิโคตินจะกระจายตัวไปออกฤทธิ�ที�

อวยัวะต่างๆ เช่น สมอง ทางเดินอาหาร หวัใจและหลอดเลือด เป็นต้น โดยนิโคตินจะถูกเปลี�ยนสภาพที�ตบัเป็นส่วนใหญ่โดย

นิโคตินจะถูกย่อยโดยเอนไซม์ CYP2A6 ที�ตับ ได้สาร intermediate คือ nicotine--1(5)-iminium ion จากนั �นเอนไซม์ 

aldehyde oxidase จะเปลี�ยน nicotine--1(5)-iminium ion ให้เป็นโคตินิน ซึ�งจะถูกขบัออกทางปัสสาวะ โดยบางส่วนของ 

โคตินิน ถูกเปลี�ยนให้อยู่ในรูปอื�นๆ ได้แก่ เป็น trans-3’-hydroxycotinine, 5-hydroxycotinine, cotinine-N-oxide, 

norcotinine สารเมตาบอไลต์ของโคตินินเหล่านี �รวมทั �งโคตินินเอง มีบางส่วนที� conjugate กับ glucuronic acid และถูกขับ

ออกทางปัสสาวะในรูป glucuronide5    

โคตินินเป็นสารที�มีค่าครึ�งชีวิต (half-life)  16-18 ชั�วโมง ซึ�งยาวนานมากกว่านิโคตินที�มีค่าครึ�งชีวิตโดยเฉลี�ย

ประมาณ �-� ชั�วโมง และจะมีระดบัความเข้มข้นในเลือดสูงมากกว่านิโคติน ��-�� เท่า ดงันั �น การตรวจวิเคราะห์ผู้สูบบุหรี�

จึงนิยมใช้การตรวจวดัปริมาณโคตินินในเลือด นํ �าลายหรือปัสสาวะ เพื�อใช้ยืนยนัการได้รับนิโคตินในร่างกายแทน ทั �งนี �ระดบั

ของโคตินินในกระแสเลือดจะมีความสมัพนัธ์อย่างดีกับปริมาณนิโคตินที�ร่างกายได้รับ นอกจากนี �นิโคตินบางส่วนจะถูกขบั



3 
 

ออกจากร่างกายในรูปแบบเดิมทางปัสสาวะได้ด้วย นิโคตินจะถูกขับออกทางปัสสาวะเพิ�มขึ �นหากปัสสาวะมีความเป็นกรด

สงูแต่จะลดลงหากปัสสาวะมีความเป็นด่างสงู�  

 
ชุดทดสอบโคตินินในปัสสาวะ 

    เป็นชุดทดสอบโคตินินสําเร็จรูปใช้สําหรับตรวจคดักรอง (screening) และติดตาม (monitoring) การบริโภคบุหรี�

และใช้ทดสอบกบัตวัอย่างปัสสาวะเท่านั �น 

 
หลักการ     

           ใช้หลกัการทางอมิมโูนแอสเสย์ (Immunoassay) แบบขั �นตอนเดียว (One step) ซึ�งใช้ปฏิกิริยาการแย่งจับระหว่าง

แอนติเจน (โคตินินในปัสสาวะ) กบัแอนติบอดีต่อโคตินินที�ติดฉลากด้วยสาร colloidal gold และโคตินินที�ถูกตรึงไว้บนแผ่น

ทดสอบที�ทําด้วยไนโตรเซลลโูลส (nitrocellulose membrane) เรียกปฏิกิริยานี �วา่ Competitive binding immunoassay  

 

องค์ประกอบหลักของชุดทดสอบ 

 

 
 

ภาพที��  องค์ประกอบหลักของชุดทดสอบ 

                    

 บนแผ่นทดสอบที�ทําด้วยไนโตรเซลลโูลส มีสาร � ชนิดตรึงอยู่ ณ ตําแหน่งที�ต่างๆ กนั ได้แก่ 

1. ตําแหน่งทดสอบ (Test; T)  Reporter conjugated antibody  เป็นแอนติบอดีต่อโคตินินที�นํามาติดฉลาก

ด้วยสารบางชนิด เช่น เอนไซม์, colloidal gold เป็นต้น มีคุณสมบตัิในการจับกบัโคตินินในปัสสาวะและโคติ

นินที�ติดฉลากด้วยโปรตีน ซึ�งเติมลงใน conjugated pad  ณ บริเวณเหนือหลุมทดสอบ (Sample; S) โคติ

นินที�ติดฉลากด้วยโปรตีน จะถูกตรึงบนแผ่นทดสอบ ณ ตําแหน่งทดสอบ (Test; T) 

2. ตําแหน่งควบคุมคุณภาพ (Control; C) สารควบคุมคุณภาพ เป็นสารแอนติบอดีต่ออิมมโูนโกลบลูิน (anti -

immunoglobulin) ที�ตรึงบนแผ่นทดสอบ ณ ตําแหน่งควบคุมคุณภาพ (Control; C)7  โดยมีหน้าที�จบักบั

แอนติบอดีต่อโคตินินที�ติดฉลากด้วยสารบางชนิดที�เคลื�อนผ่านมา ทําให้เห็นแถบสีเกิดขึ �น  
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วิธีตรวจ 

1. วางชุดทดสอบบนพื �นราบที�สะอาด 

2. บนัทึกชื�อหรือรหสัตวัอย่างที�ต้องการตรวจลงบนชุดทดสอบ 

3. ดดูปัสสาวะและค่อยๆหยดปัสสาวะ ในแนวตั �งฉากทีละหยดลงในหลุมทดสอบ  ระวงัไม่ให้มีฟองอากาศหรือ

ตะกอนของปัสสาวะในหลมุทดสอบ 

4. จบัเวลาและอ่านผลตามคู่มือการใช้ 

5. ไม่ควรอ่านผลทดสอบเมื�อเลยช่วงเวลาที�ระบุในคู่มือการใช้งาน 

 

ปฏิกิริยาการเกิดสีและการอ่านผล 
 
กรณีตรวจไม่พบโคตินิน (Negative) ในปัสสาวะ 
 

 

 
 

ภาพที�� ปฏิกิริยาตรวจไม่พบโคตินิน (Negative) ในปัสสาวะ 

 

1. เมื�อหยดปัสสาวะที�ไม่มีโคตินินลงในหลมุทดสอบ ปัสสาวะจะเคลื�อนตวัไปบนแผ่นทดสอบและพาแอนติบอดีต่อ

โคตินินที�ติดฉลากด้วยสารบางชนิด เคลื�อนตัวไปด้วย 

2. ขณะที�ปัสสาวะเคลื�อนตวัไปบนแผ่นทดสอบ แอนติบอดีต่อโคตินินที�ติดฉลากด้วยสารบางชนิด จะเคลื�อนที�มาจับ

กบัโคตินินที�ถูกยดึไว้บนแผ่นทดสอบที�ตําแหน่ง T ทําให้เกิดแถบสีม่วงแดงที�ตําแหน่ง T 

3. บางส่วนของแอนติบอดีต่อโคตินินที�ติดฉลากด้วยสารบางชนิด จะเคลื�อนที�ไปจบักบัแอนติบอดีต่ออิมมูโนโกลบู

ลินที�ถกูยึดไว้ที�ตําแหน่ง C ทําให้เกิดแถบสีม่วงแดงที�ตําแหน่ง C ด้วยอีกหนึ�งเส้น  

4. สรุปการอ่านผลไม่พบโคตินินในปัสสาวะ จะต้องมีแถบสีม่วงแดงเกิดขึ �น � เส้น ณ ตําแหน่ง T และ C

No cotinine in urine     
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กรณีตรวจพบโคตินิน (Positive) ในปัสสาวะ 

 

 

 
 

ภาพที�� ปฏิกิริยาตรวจพบโคตินิน (Positive) ในปัสสาวะ 

 

1. เมื�อหยดปัสสาวะที�มีโคตินินลงในหลุมทดสอบ โคตินินในปัสสาวะจะแย่งกนัจบักบัแอนติบอดีต่อโคตินินที�

ติดฉลากด้วยสารบางชนิดก่อนที�ปัสสาวะจะเคลื�อนตัวไปบนแผ่นทดสอบ 

2. เมื�อปัสสาวะเคลื�อนที�ไปบนแผ่นทดสอบ แอนติบอดีต่อโคตินินที�ติดฉลากด้วยสารบางชนิดที�ถูกโคตินินใน

ปัสสาวะจับไว้ จะไม่สามารถจบักับโคตินินที�ยึดอยู่กบัแผ่นทดสอบที�ตําแหน่ง T แต่ยังคงสามารถจับกับ

แอนติบอดีต่ออิมมโูนโกลบูลินที�ตําแหน่ง C ทําให้เกิดแถบสีม่วงแดงที�ตําแหน่ง C  หนึ�งเส้น                                    

3. สรุปการอ่านผลพบโคตินินในปัสสาวะ  จะต้องมีแถบสีม่วงแดงเกิดขึ �นเพียงเส้นเดียวที�ตําแหน่ง C และไม่มี

แถบสีเกิดขึ �นที�ตําแหน่ง T 

 

กรณีอ่านผลการทดสอบไม่ได้ (Invalid)  มี � กรณี คือ 

 

            
                                              

                                                 ภาพที�� แปลผลการตรวจโคตินินในปัสสาวะไม่ได้ (Invalid)   

 

1. เกดิแถบสีม่วงแดงเฉพาะตําแหน่ง T แตไ่ม่มีแถบสีม่วงแดง ณ ตําแหน่ง C แสดงว่าชุดทดสอบนั �นเสื�อม

คุณภาพหรือผลิตไม่ได้มาตรฐาน 

2. ไม่มีแถบสีม่วงแดง ทั �งตําแหน่ง T และตําแหน่ง C      

    Cotinine in urine 
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การแปลผล 

 

 การตรวจพบโคตินินในร่างกาย (Positive) แสดงหรือบอกได้ ดังนี � 

 ผู้ รับการตรวจได้บริโภคบุหรี�ไม่นาน (ประมาณไม่เกิน � วัน) ก่อนเก็บปัสสาวะ  แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสูบ

เองหรือได้รับจากควนับหุรี�ในบรรยากาศเข้าสู่ร่างกายเรียกว่าการสูบบุหรี�มือสอง(ควันบุหรี�มือสองเกิดจาก

ควนับุหรี�ที�ผู้สูบบหุรี�สูดเข้าในร่างกายแล้วพน่ออกมาหรือควนับุหรี�ที�ลอยจากปลายมวนบุหรี�ระหว่างการสูบ)  

 สบูปริมาณมาก หรือน้อย 

 ติดหรือไม่ติดบหุรี� 

 

 การตรวจไม่พบโคตนิินในร่างกาย (Negative) แสดงหรือบอกได้ ดงันี � 

  ผู้ รับการตรวจไม่ได้บริโภคบหุรี� 

  ผู้ รับการตรวจบริโภคบุหรี�ก่อนหน้ารับการตรวจปัสสาวะหลายวนั จนปริมาณโคตินินที�ค้างอยู่ใน 

ปัสสาวะเหลือน้อยกว่า ��� ng/mL (เกณฑ์การตดัสินบวก (cut off) เมื�อมีปริมาณโคตินินในปัสสาวะ���ng/mL) ดงันั �น

ผู้ รับการตรวจบุหรี�รายใดมีพฤติกรรมน่าสงสัย ไม่ควรตรวจปัสสาวะเพียงครั �งเดียว ควรตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ เพื�อ

ติดตามให้แน่ใจว่ามีการสูบบุหรี�อีกหรือไม่ 

 รับประทานอาหารบางอย่างหรือยาบางชนิดที�มีผลต่อความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะเนื�องจาก 

นิโคตินจะถกูขบัออกทางปัสสาวะเพิ�มขึ �นหากปัสสาวะมีความเป็นกรดสงูแต่จะลดลงหากปัสสาวะมีความเป็นด่างสูง  

 ผู้ รับการตรวจดื�มนํ �าปริมาณมากๆ เพื�อให้โคตินินเจือจาง8,9 

 

แนวทางปฏิบัตใินการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเพื�อวินิจฉัยการสูบบุหรี�  

1. การเก็บปัสสาวะต้องถูกคน ถกูเวลาและถูกต้อง 

2. ไม่ควรบอกผู้ รับการตรวจโคตินินให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเก็บปัสสาวะเวลาใด 

3. ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบโคตินินในปัสสาวะใช้เพื�อการบําบดัรักษา การติดตามผลการ 

รักษาและการป้องปรามการบริโภคบุหรี��� 
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การตรวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจของผู้บริโภคบุหรี� ด้วยเครื�องตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอก 

ไซด์ในลมหายใจ เครื� อง MicroCO meter 

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที�เกิดจากการเผาไหม้ที�ไม่สมบูรณ์ มีความหนาแน่น �.�� ซึ�งเบากว่าอากาศ 

ไม่มีสี ไม่มีกลิ�นและไม่ระคายเคืองทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศที�เราหายใจ มีค่าครึ�ง

ชีวิต (half-life) 3-5 ชั�วโมง  

 

                   
 

                                 ภาพที�� แหล่งเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

                         (อ้างอิงจาก : http://www.kinjung.net และ http://www.cccthai.org) 

  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกายทางหายใจเป็นหลกั  ตามปกติจะถูกขจดัออกจากร่างกายทางการหายใจ

ในรูปที�ไม่เปลี�ยนแปลงและส่วนน้อยถูกเปลี�ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ กลไกการเกิดพิษสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ�งวิธี 

กลไกหลักคือการรบกวนการขนส่งออกซิเจนจากถุงลมไปยังเนื �อเยื�อ เนื�องจากคาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถแพร่ผ่าน 

alveolar-capillary membrane ได้อย่างรวดเร็วและจับตัวกับฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็นคาร์บอกซี�ฮีโมโกลบิน 

(carboxyhaemoglobin; (CO-Hb) โดยมีความสามารถแย่งออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่า ���-��� เท่า กลไกการ

เกิดพิษอีกอย่างหนึ�ง ได้แก่ การจบัตัวกบั cytochrome oxidase ในไมโตรคอนเดรียทําให้กระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอน 

(electron transport chain) ในวงจรการหายใจของเซลล์ไม่ทํางาน และชักนําให้เกิดการเสื�อมของระบบหัวใจและหลอด

เลือด11 

   

 
                        

                                ภาพที�� แสดงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แย่งออกซเิจนจับกับฮีโมโกลบนิ 

                          (อ้างอิงจาก :   http://www.thaigoodview.com)  

ออกซิเจน 
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ตารางที� �  ผลกระทบของคาร์บอนมอนอกไซด์ที�มีต่อสขุภาพมนุษย์ในระดบัที�ความเข้มข้นต่างๆ12  

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) อาการ 

��-��� ปวดศีรษะเล็กน้อยและออ่นเพลีย 

���-��� คลื�นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและอาจถงึขั �นเป็นลม 

�,��� หวัใจเต้นเร็วขึ �นผิดปกติและเริ�มเต้นผิดจงัหวะ 

�,��� หมดสติ อาจถึงเสียชีวิต 

�,��� อาจทําให้เสียชีวิตภายในไม่กี�นาที 

 

การตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเครื� อง MicroCO Meter 

  เป็นเครื�องตรวจวดัระดบัคาร์บอนมอนอกไซด์เพื�อคัดกรองและติดตามการบริโภคบุหรี�  สามารถตรวจวัดปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ (Breath carbon monoxide; BCO) ในช่วง �-��� ppm โดยผู้ ทําการทดสอบสามารถ

มองเห็นปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) แสดงเป็นตวัเลขบนหน้าจอ LCD และมีสญัญาณไฟ เตือนตามระดบัของการ

สูบบุหรี�  โดยค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจที�วัดได้สามารถคํานวณหาระดับคาร์บอกซี�ฮีโมโกลบิน ค่าปกติของ

ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ ในผู้ใหญ่ที�ไม่สูบบุหรี�เท่ากบั �-� ppm และในเด็กและวยัรุ่นที�ไม่สูบบุหรี�เท่ากับ 

�-� ppm   

หลักการ 

 เครื�อง MicroCO Meter ใช้หลักการของเซลล์เชื �อเพลิงไฟฟ้าเคมี ( Electrochemical fuel cell )13 ซึ�งทํางานผ่าน

ปฏิกิริยาของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที�นําไฟฟ้าเข้าสู่ขั �วไฟฟ้าหนึ�งขั �วและจากออกซิเจน (จากบรรยากาศ) เข้าสู่อีก

ขั �วไฟฟ้าหนึ�ง  ปฏิกิริยานี �ก่อให้เกิดกระแสไฟฟา้ที�เป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยผล

ที�ได้จะวดัโดย Sensor ที�เป็น Microprocessor ซึ�งตรวจวดัความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซจากการหายใจออก แสดงให้เห็นดัง

ปฏิกิริยา oxidation-reduction  

   เกิดปฏิกิริยา oxidation ขึ �นที�ขั �ว anode 

    CO + H2O  CO2 + 2H+ + 2e- 

   เกิดปฏิกิริยา reduction ที�ขั �ว cathode 

    O2 + 4H+ + 4e-  2H2O 

 ปฏิกิริยา oxidation-reduction ข้างต้นทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ �นในระบบ ซึ�งสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที�เกิดขึ �นได้

โดยใช้ microprocessor (ammeter)  

สําหรับการคํานวณ %COHb ใช้ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ที�อธิบายโดย Javis et al1�, ��  

เครื�อง MicroCO Meter มีการนบัถอยหลงัซึ�งช่วยบอกเวลา ในการเป่าให้สูดลมหายใจค้างไว้ก่อนเป่าลมหายใจ

ออก โดยผลที�ได้จะแสดงบนหน้าจอ LCD มีไฟเตือนตามระดบัของการสบูบุหรี�อีกด้วย��, �� 

 
 
องค์ประกอบ 

                1.  MicroCO meter                   3.  Disposable mouthpiece                           

                2.  Mouthpiece adapter          4.  PP3 battery หรือ battery 9 volt 
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      ภาพที�� MicroCO meter                 ภาพที�� Mouthpiece adapter               ภาพที�� Mouthpiece 

 
 
วิธีตรวจ    

    
   

                                                
 

  
ภาพที��� ขั �นตอนการตรวจ (อ้างอิงจาก : carefusion.com/micromedical) 

�. ใส่ PP3 battery  

�. ใส่ mousepiece adapter ที� MicroCO meter 

          

 

3. ใส่ mousepiece ที� mousepiece adapter 

�. เปิดเครื�อง 

�. หน้าจอแสดงเลข ��  

               
    

6. ผู้ถกูตรวจสดูหายใจค้างไว้ประมาณ �� วินาที 

�. ระหว่างที�สูดหายใจเครื�องจะนบัถอยหลงัจาก �� ถึง � 

               
    เมื�อเครื�องแสดงเลข �   จึงเป่าลมหายใจเข้าใน mousepiece 

8. อ่านผลการตรวจบนหน้าจอ LCD โดยมไีฟเตือนตามระดบัของ 

    การสบูบุหรี�   
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การแปลผล 

ตารางที��  การแปลผลการตรวจ BCO ในผู้บริโภคบุหรี��� 

CO (ppm) %COHb ระดับการบริโภคบุหรี�  สีที�หน้าจอLCD 

0-6 0-1 ไม่สูบบุหรี� เขียว 

7-10 1.1-1.6 สูบบุหรี�เล็กน้อย เหลือง 

11-72 1.8-12 สบูบุหรี�อย่างหนกั แดง 

>72 >12 ติดบุหรี�ในระดบัอนัตราย แดง+เสียงเตือน 

    
 

 
 

                              ภาพที���  การแปลผลการตรวจ BCO ในผู้บริโภคบุหรี�   

                                         (อ้างอิงจาก : carefusion.com/micromedical)     

                                   

การตรวจพบคาร์บอนมอนอกไซด์ในร่างกายแสดงหรือบอกได้ ดังนี � 

  ผู้ รับการตรวจได้บริโภคบุหรี�ไม่นาน (ประมาณไม่เกิน � ชั�วโมง) ก่อนการตรวจ  แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ 

- สบูเองหรือได้รับจากควันบหุรี�มือสอง  

- ติดหรือไม่ติดบหุรี� 

 ผู้ รับการตรวจไม่ได้บริโภคบหุรี�แต่ได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์จากทางอื�น 



11 
 

เอกสารอ้างอิง 

 

1. Centers for Disease Control and Prevention. Annual smoking-attributable mortality, Years of potential 

life lost, And productivity losses-United States, 1997-2001, Morbidity and Mortality Weekly Report 

2005: 54; 625-8. (accessed March 5, 2006, at  

http://www.cdc.gov/tobacco/hlthcon.htm). 

2. Mc Ginnis JM, Foege WH. Actual causes of death in the United States. JAMA 1993 ; 270 : 2207-

2212. 

3. เครือข่ายเฝ้าระวงัอตุสาหกรรมยาสบู. จาก : www.tobaccowatch.in.th 

4. สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา.สารพิษในควันบุหรี�และผลกระทบโดยรวมต่อสุขภาพ. ใน : สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, 

บรรณาธิการ.พิษภยัและการรักษาโรคติดบหุรี�.สหประชาพาณิชย์. ����.  

5. Janne Hukkanen, Peyton Jacob III and Neall Benowitz. Metabolism and Disposition Kinetics of 

Nicotine. Pharmacol Rev 57:79-115, 2005. 

6. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. กลไกการเสพติดบหุรี�. ใน :สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, บรรณาธิการ.พษิภยัและการรักษาโรคติด

บุหรี�.สหประชาพาณิชย์ ����. หน้า138-140. 

7. สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. คู่มือและแนวทางการจัดซื �อชุดทดสอบสารเสพติดใน

ปัสสาวะ. กรุงเทพมหานคร: หจก.อาร์ทีสทรีดีไซด์. พิมพ์ครั �งที��.����. 

8. P. Lafolie, O. Beck, G. Blennow, L. Boreus, S Borg, C.E. Elwin, L. Karlsson, G. Odelius, P.Hjemdahl. 

Importance of creatinine analyses of urine when screening for abused drugs. Clin. Chem. 37, 1927-

31, 1991. 

9. E.J. Cone, R. Lange and W.D. Darwin. In vivo adulteration, excess fluid ingestion causes false-

negative marijuana and cocain urine test result, J. Anal. Toxicol. 22, 460, 1998. 

10. ทิพย์วรรณ ภูติประวรรณ. การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการยาและสารเสพติด. ใน : วิโรจน์ วีรชัย, บรรณาธิการ. 

ตําราเวชศาสตร์การเสพติด.กรุงเทพมหานคร:สํานกักิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. ����.  

11. http://Safetechthailand.net/wizContent.asp 

12. Carbonmonoxide:Silent killer,http://Uhost.mutp.ac.th/woravith 

13. MicroCO Meter operating manual. P.4. 

14. Jarvis MJ, Belcher M,Vesey C, Hutchison DCS Low cost carbon monoxide monitors in smoking 

assessment Throrax 1986; 41 : 886-887. 

15. Rapid estimation of carboxyhaemoglobin levels in fire fighters. JAMA 1976; 235, 390-392. 

16. The relationship between alveolar and blood carbonmonoxide concentrations during breath holding. 

Jones RH, Ellicott MF, Cadigan JB, Gaensler EA, Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1958; 

51,553-564. 

17. Jarvis et al, cited in C Fife, G Otto, S Koch, M Nguyen, G Wilhelm. A Noninvasive Method for Rapid 

Diagnosis of Carbon Monoxide Poisoning. The Internet Journal of Emergency and Intensive Care 

Medicine. 2000 Volume 5 Number 2 


