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31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
องค์การอนามัยโลก เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจมุ่งมั่นทีจ่ ะเลิกสูบ
เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัย
โลกได้ ก าหนดประเด็ น การรณรงค์วั น งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก 31 พฤษภาคมปี นี้ คื อ Commit to quit หรื อ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเลิ ก สู บ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กาหนดเป็ นคาขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทาได้”
การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ น้ั น จะช่ ว ยรั ก ษาชี วิ ต และลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อาการแทรกซ้ อ นรุ น แรงเมื่ อ ติ ด เชื้ อ
โควิด – 19 นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทยกล่าว เราทราบกันดีว่าการเลิกสูบ
บุหรี่นนั้ ไม่ง่าย แต่ในภาวะการระบาดของโรคโควิด – 19 นี ้ ผมขอเชิญชวนให้ผสู้ บู บุหรี่ทุกท่านเข้ารับคาปรึ กษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
และมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้วิธีท่พี ิสจู น์แล้วว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถรับบริการเลิกบุหรี่ได้จากสถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ให้บริการดังกล่าว นายแพทย์แดเนียล กล่าวเสริม
ด้ า น รศ.นพ.สุ ทั ศ น์ รุ่ ง เรื อ งหิ รั ญ ญา แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ในช่วงที่โควิด - 19 กาลังระบาดรุนแรงนี ้ การเลิกสูบบุหรี่จะส่งผลดีต่อชีวิตอย่างยิ่ง ช่วยทาให้ปลอดภัย
จากเชือ้ COVID - 19 ได้ ในขณะที่คนที่สบู ต่อกาลังเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตของตน ถ้าไม่ตายก็พิการ ติดเตียงไปชั่วชีวิตจากผลแทรก
ซ้อนของการติดเชือ้ COVID - 19 ที่เกิดได้ในทุกระบบสาคัญของร่างกาย โดยทั่วไปคน ที่สบู บุหรี่รวมทัง้ บุหรี่ไฟฟ้า ก็เพิ่มความ
เสี่ยงในการติดเชือ้ COVID - 19 ของตนเองมากขึน้ เกิน 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่ไม่สบู แต่ท่ีน่ากังวลกว่านัน้ คือ เมื่อติดเชือ้ แล้ว
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนที่นาพาความพิการแบบถาวรหลากหลายรูปแบบมาสูร่ า่ งกาย ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดอัมพฤกษ์
อัมพาต มีหลอดเลือดสมองอุดตันในหลอดเลือดขนาดใหญ่ ซึ่งปกติจะพบน้อย แต่ในผูป้ ่ วยที่สบู บุหรี่และติดเชือ้ ไวรัสชนิดนีก้ ลับพบได้
มากถึง 44% และเมื่อเป็ นแล้ว 30% ลงเอยด้วยการเสียชีวิต ส่วนอีก 27% กลายเป็ นอัมพาต ต้องนอนติดเตียงชั่วชีวิต
นอกจากนี ้ คนที่สูบบุหรี่และติดเชือ้ COVID – 19 ยังเพิ่มความเสี่ยงของอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายมือปลายเท้า
เกิดภาวะขาดเลือด เสี่ยงต่อการถูกตัดมือตัดเท้า ไม่เพียงแค่นนั้ คนที่สบู บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วติดเชื ้ อ COVID - 19 ยังมีโอกาสเป็ น
ปอดบวมชนิดรุ นแรงได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า และเมื่อเป็ นแล้ว ก็มีโอกาสเสียชีวิตมากขึน้ เกิน 2 เท่า แต่แม้รอดชีวิตมาได้ ปอด
ของคนเหล่านีก้ ็จะทางานได้นอ้ ยลงจากการที่เนือ้ ปอดถูกแทนที่ดว้ ยเยื่อพังผืดแทน ซึ่งความเสี่ยงในส่วนนีม้ ีมากกว่าคนที่ไม่สบู ถึง 14
เท่าทีเดียว ดังนั้น การติดเชือ้ COVID - 19 ที่ว่าร้ายแรงแล้ว ผลแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ นีก้ ลับน่ากังวลกว่ าเสียอีก ซึ่งทั้งหมดนี ้
ทุกคนสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของตนเองได้ง่ายๆเพียงแค่เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังเท่านัน้

ด้าน ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กล่าวถึงความสูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจของคนไทยเกิดขึน้ ทั้งระดับมหภาคและครัวเรือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 พบคนไทย
เสียชีวิตจากบุหรี่ถึง 70,953 คน เป็ นผูเ้ สียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองจานวน 9,435 คน และยังพบว่าคนไทยที่สบู บุหรี่ตอ้ งเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรถึง 22 ปี ซา้ ก่อนเสียชีวิตรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีป่วยต้องนอนโรงพยาบาลสูงถึง 38,000
ล้านบาทต่อปี นอกจากนีบ้ ุหรี่ยังทาให้เกิดความเหลื่อมลา้ ในสังคม พบกลุ่มคนยากจนที่สุดต้องเสียเงินไปกับบุหรี่ถึงเกื อบ 20%
ของรายได้
รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ ์ ผู้อานวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางที่สายด่วนเลิก
บุ ห รี่ 1600 จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยการส่ ง สั ญ ญานผ่ า น โทรศั พ ท์มื อ ถื อ ของผู้ สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ อ ย่ า งไร
รศ.ดร.จินตนา กล่าวว่า เนื่องจากการเลิกบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการติดเชือ้ โค
วิด – 19 โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง ดังนั้น เมื่อท่านมีโทรศัพท์มือถื อ และต้องการเลิกบุหรี่ หรือต้องการข้อมูลเรื่อง
การเลิกบุหรี่ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ช่วยท่านได้ ซึ่งโทรฟรีทกุ เครือข่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่าง 09.00 – 20.00 น. จะมีการรับสาย
และ ให้คาปรึกษาทัง้ แบบสัน้ (ไม่เกิน 5 นาที) ในกรณี ท่ีท่านยังไม่พร้อมเลิก และให้คาปรึกษาแบบเข้มข้น (ประมาณ 20 นาที)
เพื่ อช่ วยให้ก าหนดแผนการเลิ ก และลงมือเลิ ก อย่ างมั่น ใจ จากนั้น จะได้รับ คาปรึก ษาทางโทรศัพ ท์ป้องกัน การสูบ ซ า้ อีก 6 ครั้ง
(ใช้เวลาครัง้ ละ 5-15 นาทีแล้วแต่กรณี) จนกระทั่งท่านเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ อีกหนึ่งทางเลือก ผูท้ ่ตี อ้ งการเลิกบุหรี่ สามารถเลือกใช้บริการ
รับคาปรึกษาด้วยข้อความสัน้ แบบมีการตอบกลับ เรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงเลิกบุหรี่และข้อความให้กาลังใจ จากสายด่วนเลิกบุหรี่
วัน ละ 2 ข้อความ เป็ น ระยะเวลา 6 เดือน จากการวิ จัย การรับ ข้อความสั้นช่ วยให้เลิ กบุหรี่ไ ด้ต่อเนื่ องมากถึ งร้อยละ 21 แต่ ห าก
ได้รบั คาปรึกษาทางโทรศัพท์รว่ มด้วย ความสาเร็จของการเลิกบุหรี่จะสูงขึน้ เป็ นร้อยละ 38
ด้วยโทรศัพท์มือถือ ผูเ้ สพยาสูบยังใช้ในการติดต่อ สายเลิกบุหรี่ ผ่าน Social Media เพื่อการนัดหมายขอรับคาปรึกษาทาง
โทรศัทพ์ หรือรับข้อความสั้น หรือ Line Chat รวมถึงเพื่อรับทราบข้อมูล เกี่ ยวกับ การเลิ กบุหรี่ ผ่านช่องทางSocial Media ต่าง ๆ
ได้แ ก่ แอปพลิ เ คชั น ไลน์ quitline1600 จากนั้ น / Facebook สายเลิ ก บุ ห รี่ 1600 / YouTube และ www.thailandquitline.or.th
โดยการบริการทุกชนิดข้างต้น ทุกกรณี ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สุดท้าย ข้อมูลสาคัญ คือ โทรศัพท์มือถือเป็ นเครื่องมือ
ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึง อสม. และผู้นาชุมชนในโรงเรียน วัด หรือสถาน
ประกอบการ ใช้ เ ป็ นช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สายด่ ว นเลิ ก บุ ห รี่ 1600 เมื่ อ ใช้ แอปพลิ เ คชั น U-Refer ซึ่ ง เป็ นระบบการส่ ง ต่ อ
แบบ Realtime และไม่เสียค่าใช้จ่าย วิธีการใช้ระบบ U-Refer พบได้จาก https://youtu.be/pImuJpKCBWg
ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้ องให้ผู้สูบบุหรี่ ทุกคนทา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดบุหรี่ เพื่อทาให้มีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึน้ โดย ศ.นพ. ประกิต เปิ ดเผยว่า การสารวจครัง้ ล่าสุด
ปี 2557 พบว่า มีคนไทยที่เป็ นความดันสูงหรือเบาหวานที่ยงั สูบบุหรี่มากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งคนที่มี โรคประจาตัวทัง้ 2 โรคนีท้ ่สี บู บุหรี่
จะเร่งให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง และไตเสื่อมเร็วขึน้ และโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด ผู้
ที่มีโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลิกสูบบุหรี่ หรือลดความเสี่ยงที่จะป่ วยรุนแรงหากติดเชือ้ โควิด - 19 จึงขอให้ตดั สินใจ
มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยขอให้แจ้งแก่แพทย์เวลามาติดตามรักษาโรคประจาตัวว่า ต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อขอให้แพทย์ช่วย
แนะนาวิธีปฏิบตั ิ รวมทัง้ อาจให้ยารักษาเลิกบุหรี่ ขณะเดียวกัน ผูส้ บู บุหรี่ตอ้ งเริ่มต้นด้วยการไม่สบู บุหรี่ในบ้าน ในรถ ซึ่งจะทาให้การ
เลิกสูบบุหรี่ง่ายขึน้
หากต้ อ งการร่ ว มรณรงค์ หรื อ ขอสื่ อ รณรงค์ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ สามารถเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดเพื่ อ ขอรั บ สื่ อ ได้ ท่ี
www.smokefreezone.or.th หรือติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2278-1828

