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สัญญาณอันตราย! เตือนวัยรุ่ นหญิงสูบบุหรี่ มากขึน้
วันนี ้ 6 มีนาคม 2561 มูลนิ ธิรณรงค์ เพื่ อการไม่สูบบุหรี่ จัดการเสวนา เรื่ อง พิ ษของบุหรี่ ต่อสตรี ยิ่ งมีมากกว่าบุรุษ ขึน้
เพื่อสร้ างกระแสการรณรงค์ ให้ สงั คมไทยมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความสาคัญในการรณรงค์ป้องกัน วัยรุ่ นหญิ งไทยจากการ
สูบบุหรี่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ ค ถนนราชปรารภ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ เปิ ดเผยว่า เนื่องจากการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ขณะนี ้มีเยาวชนไทยอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่ แล้ วถึง 353,898 คน ซึง่ ทุก ๆ 7 คนใน 10 คน จะติดบุหรี่
ไปตลอดชีวิต หรื อเท่ากับ 247,728 คน โดยครึ่งหนึง่ คือ 123,864 คน จะป่ วยและเสียชีวิตด้ วยโรคจากการสูบบุหรี่ ในอนาคต แม้ ว่า
อัตราการสูบบุหรี่ ของผู้หญิงไทยในปั จจุบนั มีจานวนไม่มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ ของผู้ชาย โดยสถิติการสูบบุหรี่
ของผู้หญิงไทย เท่ากับ 2.2% ในขณะที่ผ้ ชู ายไทยสูบบุหรี่ ถึง 40.5% แต่ผลการสารวจถึงความชุกของการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนไทย
อายุระหว่าง 13-15 ปี พบว่าวัยรุ่ นหญิงสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น จาก 2% ในปี พ.ศ.2551 เป็ น 5% ในปี พ.ศ.2558 ขณะที่ในนักเรี ยนชายอัตรา
การสูบบุหรี่ คงที่อยู่ที่ 21% ประเด็นที่สงั คมไทยต้ องเป็ นห่วงและเฝ้าระวังอย่างยิ่งในขณะนี ้คือ การที่เยาวชนไทยหันมาใช้ และสูบบุหรี่
ไฟฟ้ าเพิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง ถื อ เป็ นสัญ ญาณอัน ตรายของแนวโน้ มการสู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชนไทยมากขึ น้ เพราะหลั ก ฐานงานวิ จั ย
จากต่างประเทศของเยาวชนที่ สูบบุหรี่ ไฟฟ้าติดตามต่อมากลายไปสูบบุหรี่ ธรรมดา และจากข้ อมูลผลการสารวจการบริ โภคยาสูบ
ในเยาวชนระดับโลก พบว่า เยาวชนอายุระหว่าง 13–15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการใช้ หรื อสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ร้ อยละ
3.3 เป็ นเยาวชนชาย ร้ อยละ 4.7 และเยาวชนหญิง ร้ อยละ 1.9 ซึง่ เยาวชนเหล่านี ้มีความเข้ าใจผิดและคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวว่ามีความปลอดภัย
ศ.นพ.ประกิต กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ผ้ ลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ยังมีหญิ งไทย
จานวนมาก มีความรู้ ไม่มากพอเรื่ องอันตรายของการสูบบุหรี่ ต่อคุณแม่ที่ตงั ้ ครรภ์ โดยจากคาถามถึงการรั บรู้ ว่าบุหรี่ เป็ นสาเหตุ
ของมารดาคลอดทารกก่อนกาหนด (28-34 สัปดาห์) มีคณ
ุ แม่ที่ไม่สบู บุหรี่ เพียง 54.3% รู้ ว่ามีอนั ตราย ส่วนคุณแม่ที่สบู บุหรี่ มีเพียง
39.5% เท่านันที
้ ่ร้ ู วา่ การสูบบุหรี่ มีอนั ตรายต่อทารกในครรภ์
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้หญิงที่สบู บุหรี่ นอกจากจะเกิดโรค
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ชายแล้ ว ยังพบว่าการเกิดโรคจะเกิดเร็ วกว่าผู้ชาย เช่น มะเร็ งปอด เนื่องจากเพศหญิ งมีฮอร์ โมนที่แตกต่างจาก
เพศชาย และผู้หญิงมีอวัยวะที่ผ้ ชู ายไม่มีคือมดลูก และระบบเจริ ญพันธุ์ การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูก ทาให้ มีบุตรยาก
แท้ ง ลูก ง่ าย คลอดลูก ก่ อนก าหนด ลูก มีน า้ หนัก ตัวน้ อย เนื่ องจากนิ โคตินและสารพิ ษในควัน บุห รี่ ท าให้ เลื อดน าออกซิ เจน และ
สารอาหารไปถึงทารกน้ อยลง และสารพิษจากควันบุหรี่ ที่มากับเลือดที่เลี ้ยงผิวหนัง จะทาลายคอลลาเจนใต้ ผิวหนัง ทาให้ ผิวแห้ งกร้ าน
และเหี่ยวย่นเร็ ว
ด้ าน พญ.นภารั ตน์ อมรพุฒิสถาพร จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปั ญหาใหญ่ของเรื่ องยาสูบกับหญิงไทย คือ มีหญิงไทยอายุเกิน 15 ปี กว่า 8 ล้ านคนที่ได้ รับควันบุหรี่
มือสองในบ้ านทุกวัน ซึง่ ควันบุหรี่ มือสองมีสารพิษและสารก่อมะเร็ งเช่นเดียวกับที่ผ้ สู ู บเองได้ รับ หญิงไทยจึงเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็ งปอด
โรคเส้ นเลือดหัวใจและโรคเส้ นเลือดสมองจากการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง โดยเฉพาะในบ้ าน ทุกฝ่ ายจึงควรร่ วมกันสร้ างวัฒนธรรมไม่สบู
บุหรี่ ในบ้ านให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทย
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