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ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง
วันนี ้ 18 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่ ายควบคุมยาสูบ โดยการ
สนับสนุนของ สานักงานกองทุนสนั บสนุ นการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ได้ จัดการสัมมนาเครื อข่ าย เนื่ องในวัน
งดสูบบุหรี่ โลก 2563 ประเด็น ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง” ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ พื่ อ
เชิญชวนให้ เครื อข่ ายนั กรณรงค์ ให้ ความสาคัญในการรณรงค์ ถึงผลกระทบของบุหรี่ ซ่ ึงส่ งผลร้ าย และลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุ นแรง หากติดเชือ้ COVID–19
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ เปิ ดเผยว่ า การสูบบุหรี่ ทาให้ ปอด
ได้ รับอันตราย ทาให้ ภูมิ ต้านทานโรคของปอดลดลง เพิ่มความเสี่ย งการติดเชื อ้ ทางเดินหายใจจากเชื อ้ โรคหลาย ๆ ชนิด
รวมทั ้งเป็ นสาเหตุหลักของโรคเรื อ้ รั ง ที่รวมถึง โรคถุงลมปอดพอง โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึง่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโค
วิด-19 รุ นแรงและเสียชีวิตก่อนเวลา และมีหลักฐานที่เพิ่มขึ ้นว่า บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นอันตรายต่อปอดเช่นกัน ซึง่ ทาให้ การสูบบุหรี่
และบุหรี่ ไฟฟ้า มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น เมื่อเผชิญกับ โควิด-19 จึงอยากเชิญชวนให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ หรื อ บุหรี่ ไฟฟ้า ถือโอกาสนี ้เลิกสูบ
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื ้อโควิด-19
ด้ าน รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้ าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายกสมาคมอุรเวชช์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากรในการ
สัมมนาครัง้ นีก้ ล่าวว่า “บุหรี่ ทั ้งชนิดมวนและบุหรี่ ไฟฟ้า เฉกเช่นก๊ าซและสารพิษอื่นที่เป็ นอันตรายต่อระบบการหายใจของ
มนุษย์ ทาให้ เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ มีการอักเสบเฉียบพลันและเรื อ้ รัง มีการสร้ างเมือกมากขึ ้น ระบบภูมิค้ มุ กันเฉพาะที่
ถูกทาลาย เชื ้อโรคทุกชนิดไม่เว้ นแม้ เชื ้อก่อโรคโควิด-19 ทาให้ คนที่ยงั สูบบุหรี่ หรื อเพิ่งเลิกไม่นาน มีโอกาสเป็ นโรคนี ้ได้ มากขึ ้น
โรคลุกลามง่ายขึ ้น และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สบู บุหรี่ หรื อเลิกสูบมานานแล้ ว หยุดบุหรี่ หยุดเสี่ยงโควิด-19”
ด้ าน นพ.ชยนั นท์ สิทธิบุศย์ ผู้อานวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ เปิ ดเผยถึงประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก ประจาปี 2563 นี ้ว่า สืบเนื่องจากองค์การ
อนามัยโลกได้ กาหนดให้ วนั ที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็ นวันงดสูบบุหรี่ โลก โดยในปี นี ้องค์การอนามัยโลกได้ กาหนดประเด็น
ของการรณรงค์ไว้ ว่า “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine
use” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ และปกป้องเยาวชนจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็ นนักสูบทดแทน ผู้สบู บุหรี่ ที่เสียชีวิตปี ละ 8 ล้ านคน หรื อรักษา
ผลกาไรของบริษัทบุหรี่ แต่ปีนี ้ประเทศไทยและทัว่ โลกประสบปั ญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–
19) ผู้ที่สบู บุหรี่ หรื อบุหรี่ ไฟฟ้า จึงควรป้องกันตนเองจาก COVID-19 ด้ วยการหยุดสูบ
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นพ.ชยนันท์ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า นอกจากนี ้งานวิจยั ยังพบว่า สุขภาพปอดจะดีขึ ้นเร็ วมากภายหลังจากที่หยุดสูบบุหรี่
ขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านสุขภาพและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ กาลังเผชิญกับปั ญหาทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ อันเป็ นผลจากการ
ระบาดของ COVID-19 บริ ษัทบุหรี่ กลับใช้ โอกาสนี ้ในการส่งเสริ มการขาย และเผยแพร่ ข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริ ง ว่าการสูบบุหรี่
หรื อบุหรี่ ไฟฟ้า สามารถป้องกันการติดเชื ้อ COVID-19 ซึง่ ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ CDC แนะนาให้ หยุดสูบบุหรี่ และบุหรี่ ไฟฟ้า
และองค์การอนามัยโลก รวมทั ้งหน่ว ยงานสาธารณสุขอังกฤษ Public Health England แนะนาให้ หยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดความ
เสี่ยงติดเชื ้อ COVID-19 รุนแรง
ดังนั ้น กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครื อข่าย จึงกาหนดคาขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลก ประจาปี 2563 คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ ยงตายสูง”
#เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อเชิญชวนให้ ภาคีเครื อข่าย ให้ ความสาคัญในการรณรงค์ ถึงผลกระทบของบุหรี่ ซงึ่ ส่งผลร้ าย และลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุ นแรงหากติดเชื ้อ COVID–19 ในโอกาสนี ้ด้ วย
การสัมมนาครัง้ นีย้ ังได้ รับเกียรติจากแพทย์ หญิงธิดากานต์ รุ จพ
ิ ัฒนกุล หรื อ หมอผิง อินฟลูเอนเซอร์ ช่ ือดัง
ด้ านสุขภาพสังคมออนไลน์ มาร่ วมให้ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนทริ คในประเด็น จะสื่อสารอย่างไร เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ อง ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 โดยคุณหมอผิงได้ ให้ แนวทางว่า “ใช้ หลัก 3 ช. ในการสื่อสาร ช.แรกคือ
เช็ค ควรเช็ค แหล่งข้ อ มูลที่ม าว่า มี ค วามน่า เชื่ อ ถื อได้ แ ค่ ไหน ควรเป็ นข้ อ มูลจากองค์ ก รที่ต รวจสอบได้ ถ้ า เป็ นข้ อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ควรต้ องแยกแยะว่าเป็ นข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลจากงานวิจยั สถิติ หรื อความเห็นส่วนตัว ช.ที่สองคือ ชับ หรื อกระชับ
ควรสื่อสารแบบกระชับ ได้ ใจความ จึงจะไปถึงวงกว้ างได้ ช.สุดท้ ายคือ แชร์ ในการแชร์ ควรระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล เพื่อให้
เกิดการย้ อนตรวจสอบได้ และระมัดระวังการแชร์ ข้อมูลที่เป็ นข่าวลวง รวมถึงข้ อมูลที่กระทบต่อความเป็ นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น
ข้ อมูลหรื อภาพของผู้ป่วยและญาติค่ะ"
ท้ ายนี ้ มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ขอเชิญชวนภาคีเครื อข่าย หน่วยงานทั ้งภาครั ฐและเอกชน และประชาชน
ทัว่ ไป ร่วมรณรงค์ในประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น โดยหากทุกท่านสนใจสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรับสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สบู
บุ ห รี่ เพื่ อ ป้ องกั น โควิ ด –19 ได้ ที่ โ ทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-2278-1828 หรื อเข้ าไปดู ร ายละเอี ย ดเพื่ อ ขอรั บ สื่ อ ได้ ที่
www.smokefreezone.or.th มูลนิธิรณรงค์ฯ จะจัดส่งสื่อรณรงค์ดงั กล่าวให้ ทา่ นฟรี โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ

ต้ องการสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ฯ โทร. 0-2278-1828
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