เด็กป่ วย...จากควันบุหรี่ในบ้ าน
ปี พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา

คณะนักวิจยั จากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกันศึกษาวิจยั เด็กที่เข้ าพักรักษา
ตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลด้ วยอาการของโรคติดเชื ้อเฉียบพลัน
ระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง ได้ แก่ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ และหลอดลมฝอยอักเสบ
และโรคหืด เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสควันบุหรี่ รวมทังปั
้ จจัย
อื่นๆ เช่น ปั จจัยเกี่ยวกับตัวเด็กเอง พ่อแม่ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว ว่ามีผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กอายุ
ต่ากว่า 5 ขวบอย่างไร
การวิจยั ครัง้ นี ้มีแนวคิดมาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ “ควันบุหรี่ ในสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่ อสุขภาพ
เด็ก” องค์การอนามัยโลกจัดขึ ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2542 สรุปว่า มี เด็กทั่วโลกกว่ า 700
ล้ านคนที่ได้ รับควันบุหรี่ มือ 2 (จากการสัมผัส สูดดม หรื อได้ รับควันบุหรี่ ท่ ผี ้ ูอ่ ืนสูบ) ที่บ้าน
ปี ต่อมา พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ร้ อยละ 46 ของเด็กจาก 41 ประเทศ ซึง่ มีประชากรรวมกัน
ถึงร้ อยละ 60 ของประชากรโลก กาลังประสบปั ญหาการรับสัมผัสควันบุหรี่ มือสองที่บ้าน
กลุม่ เด็กวัยต่างๆ นัน้ เด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบ จัดว่ามีความไวต่อการรับเชื ้อในระบบทางเดินหายใจมาก เนื่อง
ด้ วยเหตุผลหลายประการ เช่น ระบบภูมิค้ มุ กันยังไม่พฒ
ั นาเต็มที่ น ้าหนักแรกคลอดน้ อยไป ได้ รับน ้านมแม่ไม่เพียงพอ
ได้ รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ เป็ นต้ น
ที่สาคัญคือ ผลการศึกษาวิจัยจานวนมากได้ สรุ ปไว้ ชัดเจนว่ า เด็กที่สูดดมเอาควันบุหรี่ ท่ ผี ้ ูอ่ ืนสูบ ไม่ ว่า
จะเป็ นการสูบบุหรี่ ในบ้ าน หรื อสถานที่อ่ ืนๆ ทาให้ เกิดการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการกาเริบ
ของโรคหืด
การวิจยั ผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเด็กครัง้ นี ้ คือ ความพยายามที่จะพิสจู น์ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ผลที่พบยืนยันว่าเด็กไทยที่ใช้ ชีวิตอยูใ่ นบ้ านที่มีผ้ สู บู บุหรี่ นนั ้ มีความเสี่ยงต่อการได้ รับความทุกข์ทรมานจาก
การเกิดโรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทัว่ ไปจริง
รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้ า หนึง่ ในแกนนาคณะวิจยั ครัง้ นี ้ เปิ ดเผยผลการศึกษาในการประชุมบุหรี่ กบั สุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 เมื่อเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมาว่า การที่แม่ รับสัมผัสหรื อสูดดมควันบุหรี่ มือสองขณะตัง้ ครรภ์ ทา
ให้ เด็กมีความเสี่ยงต่ อการป่ วยด้ วยโรคหืด 2.6 เท่ าของเด็กปกติ นอกจากนี ้ การที่สมาชิกในบ้ านสูบบุหรี่ ขณะ
อุ้มเด็ก เล่ นกับเด็กอย่ างใกล้ ชิด ป้อนอาหาร หรือกินอาหารร่ วมกับเด็ก ทาให้ เด็กมีความเสี่ยงต่ อการป่ วย
ด้ วยโรคทางเดินหายใจส่ วนล่ าง 3.8 เท่ าของเด็กปกติ

ยิ่งไปกว่านัน้ การที่เด็กสูดดมควันบุหรี่ ขณะอยูน่ อกบ้ าน เช่น เวลาออกไปเล่นนอกบ้ าน บ้ านเพื่อนบ้ าน สถาน
รับเลี ้ยงเด็ก ร้ านอาหาร หรื อในระหว่างเดินทางยังมีความเสี่ยงต่อการป่ วยด้ วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.99 เท่า
ของเด็กปกติ
เรื่ องฐานะครอบครัวของเด็กที่ป่วย พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ ต่ากว่า 4,500 บาทต่อเดือนมีโอกาส
เสี่ยงต่อการป่ วยด้ วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่างมากที่สดุ คือมากเป็ น 3.99 เท่าของเด็กปกติ
ขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ 4,500 - 10,000 บาทต่อเดือน มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่ วยด้ วยโรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.27 เท่าของเด็กปกติ
การศึกษาของผู้ปกครองนัน้ พบว่ า เด็กที่มีพ่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่ า มีโอกาส
เสี่ยงต่ อการป่ วยด้ วยโรคทางเดินหายใจส่ วนล่ างมากที่สุด คือ คิดเป็ นอัตรา 2.07 เท่ าของเด็กปกติ
“จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็ก ในส่วนของการศึกษาของพ่อและรายได้
ครอบครัวนัน้ สอดคล้ องกับข้ อมูลภาพรวมปั ญหาการสูบบุหรี่ ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 ที่พบว่า ร้ อยละ 70 ของ
ผู้สูบบุหรี่ ได้ รับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่ า และผู้ท่ มี ีรายได้ ต่อเดือนต่ามีอัตราการสูบบุหรี่ สูง
ดังนัน้ จึงเป็ นผลต่อเนื่องให้ บตุ รหลานที่มาจากครอบครัวที่มีลกั ษณะดังกล่าว มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดิน
หายใจสูงมาก” รศ.เนาวรัตน์กล่าวถึงผลดังกล่าว
ข้ อเท็จจริงที่ถกู ค้ นพบจากการสืบสาวผ่านชีวิตของผู้ป่วยตัวเล็กๆ ในโรงพยาบาลครัง้ นี ้ ยืนยันให้ เห็นถึงพิษสง
ของควันบุหรี่ มือสอง ที่มีตอ่ เด็กเล็กๆ นับตังแต่
้ การที่แม่ได้ รับควันบุหรี่ ขณะตังครรภ์
้
หรื อการที่สมาชิกในบ้ านสูบบุหรี่
ขณะอุ้มเด็ก เล่นกับเด็กอย่างใกล้ ชิดด้ วยความรัก หรื อการที่เด็กสูดดมควันบุหรี่ ขณะอยูน่ อกบ้ านว่ามีความสัมพันธ์ตอ่
การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็ก
“การป้องกันผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งจะเป็ นการป้องกันเด็กเจ็บป่ วยจากโรคดังกล่ าวก็คือ
การทาให้ บ้านเป็ นเขตปลอดบุหรี่ และการที่สตรี มีครรภ์ และเด็กเล็กต้ องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสสูดดมควัน
บุหรี่ ในสถานที่ใดก็ตามที่มีผ้ ูสูบบุหรี่ ” นั่นคือข้ อสรุ ปจากรศ.ดร.เนาวรัตน์ ที่ฝากไปถึงทุกบ้ านที่มีสมาชิกตัว
เล็กๆ ใช้ ชีวิตและเติบโตอยู่
แม้ รักลูกหลานสุดหัวใจ แต่ คุณอาจทาร้ ายพวกเขาอยู่โดยไม่ ตงั ้ ใจ หากยังคงสูบบุหรี่ ท่ บี ้ าน...
ที่มาข้ อมูล โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบกับการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง โดย เนาวรัตน์
เจริญค้ า นิภาพรรณ กังสกุลนิติ สตีเฟ่ น ฮาแมนน์ สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ การศึกษานี ้ได้ รับทุนสนับสนุนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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