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สูบบุหรี่เสี่ยงป่ วยหนักและเสียชีวิตจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
องค์ การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญโรคปอดออกโรงเตือนการสูบบุหรี่ มีส่วนทาให้ การป่ วยจากเชือ้ ไวรั ส
โคโรนา 2019 รุนแรงขึน้ แนะเลิกบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยง
เมื่อ 14 ก.พ. 2563 ดร. ไมค์ ไรอัน ผู้อานวยการบริ หารโครงการเหตุฉุกเฉินด้ านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก
ให้ ความเห็นว่าการสูบบุหรี่ น่าจะทาให้ การป่ วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด -19 มีอาการรุ นแรงขึน้ ซึ่งเรื่ องนี ้
ดร.จิสลี่ เจนกิ ้นส์ ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด มหาวิทยาลัยน็อตติ ้งแฮม ประเทศอังกฤษ ได้ ออกมาเตือนเช่นกันว่าการสูบบุหรี่
น่าจะเป็ นปั จจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่เป็ นสาเหตุให้ ผ้ ปู ่ วยที่ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ็บป่ วยรุนแรงและเสียชีวิต เช่นเดียวกับ
กรณีโรคซาร์ สและเมอร์ สที่เกิดจากเชื ้อโคโรน่าไวรัสเช่นเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์การติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดผู้ชายจะมี
ภาวะปอดอักเสบที่รุนแรงกว่า 2 เท่า และเสียชีวิตมากกว่าเกือบ 4 เท่า ซึ่งสอดคล้ องกับอัตราการสูบบุหรี่ ในจีน ที่ผ้ ูชาย
สูบบุหรี่ มากกว่าผู้หญิง ดร.เจนกิ ้นส์ กล่าวว่าปอดของคนสูบบุหรี่ จะถูกทาลายจนเกิดภาวะถุงลมโป่ งพองซึ่งภาวะนี ้จะทาให้
เสี่ยงต่อการติดเชื ้อที่ปอดสูงกว่าคนปกติ
ล่าสุด นายแพทย์มานาบุ ซากุตะ ประธานสมาคมควบคุมยาสูบญี่ ปนุ่ ร่ อนจดหมายถึง รมต.สาธารณสุขญี่ ปนุ่
เตือนปั จจัยเสี่ยงสาคัญของไวรัสโควิด -19 ได้ แก่ ผู้สูงอายุ ผู้สูบบุหรี่ ผู้ที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคหอบหืด ถุงลมโป่ งพอง
และเบาหวาน
พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ข้อมูลว่าเมื่อครัง้ การระบาดของโรคเมอร์ สที่
เกิดจากเชื ้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนาเช่นกัน พบคนสูบบุหรี่ จะป่ วยรุนแรงกว่าเพราะเซลล์ปอดของคนสูบบุหรี่ มีตวั รับเชื ้อไวรัส
เมอร์ สมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ คนสูบบุหรี่ มีอาการรุนแรงกว่า แม้ ยงั ไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
การสูบบุหรี่ กบั การติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 แต่เชื่อว่ากลไกการติดเชื ้อน่าจะคล้ ายกัน
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญโรคปอด ให้ ความเห็น
เพิ่มเติมว่า การสูบบุหรี่ จะทาลายระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายทาให้ กระบวนการกาจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื ้อโรคที่หลุดเข้ า
มาที่ปอดแย่ลง เริ่ มจากการทาให้ เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื อ้ รัง จนกระทัง่ ปอดถูกทาลายลงเรื่ อย ๆ และทาให้ สิ่ง
แปลกปลอมและเชื ้อโรคเข้ าสูป่ อดได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ เมื่อมีการติดเชื ้อปอดของผู้สบู บุหรี่ จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สบู
บุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นทางเดียวที่จะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปอด ยับยังการที
้
่เซลล์ปอดถูกทาลายและทาให้ ระบบ
ภูมิค้ มุ กันของร่างกายดีขึ ้น
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