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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพโพสตทูเดยออนไลน ฉบับประจําวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.-

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่สําเร็จครัง้ แรกทําจากสมุนไพร"จามจุรีสีทอง"

สส.ผนึก มศว-ศจย.-อภ จอขึ้นทะเบียนยาเลิกบุหรี"่ ไซทิซีน"สกัดจากสมุนไพร"จามจุรีสีทอง" เผยวิจัย
ใกลสําเร็จปลอดภัย-ประสิทธิภาพดี เตรียมดันเขาบัญชียาหลักแหงชาติ ใหคนไทยเขาถึงในราคาถูก
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม น.ส.รุงอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัย
เสี่ ย งหลั ก สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เป ด เผยว า เนื่ อ งในวั น งดสู บ บุ ห รี่
โลก 31 พฤษภาคมของทุกป โดยในปนี้ องคการอนามัยโลกกําหนดคําขวัญวา “COMMIT TO QUIT” สําหรับ
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดคําขวัญวา “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทําได” สสส.ไดประสานพลังรวมกับ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ขับเคลื่อนใหสังคมไทยปลอดควันบุหรี่ โดยสนับสนุนมาตรควบคุมยาสูบในทุกระดับ
สงเสริ มมาตรการสิ่ง แวดล อมปลอดบุ ห รี่ ให ความรู สร างความตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของบุ ห รี่ เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเลิกบุหรี่ พรอมใหบริการบําบัดการติดบุหรี่และผลิตภัณฑนิโคติน เพื่อใหคนไทยเลิกบุหรี่ไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย
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“ขณะนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไดรัยผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่ง
เชื้อจะทําลายปอด การสูบบุหรี่ทุกชนิดทําใหปอดอักเสบรุนแรง บุหรี่เปนสาเหตุหลักที่ทําลายปอดและเพิ่มโอกาส
เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และแพรเชื้อไวรัสผานละออง ควันบุหรี่ชนิดตางๆ หากคนสูบบุหรี่ติดโควิด-19 จะสงผลให
อาการทรุดหนักได สสส. จึงขอเชิญชวนใหใชโอกาสนี้เลิกสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อสุขภาพของตัวเอง และเพื่อความ
ปลอดภัยจากโควิด-19” น.ส.รุงอรุณ กลาว

ADVERTISEMENT
รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา อายุรแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะรองประธานเครือขายวิชาชีพแพทยในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ สนับสนุนโดย สสส. กลาววา ขณะนี้คณะแพทยศาสตร มศว. รวมกับศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สสส. และองคการเภสัชกรรม (อภ.) กําลังดําเนินการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนายาเลิกบุห รี่ชนิดใหม ในประเทศไทยที่ชื่อวา “ไซทิซีน” (Cytisine) ซึ่งเปนสารสกัดธรรมชาติ
จาก “เมล็ดจามจุรีสีทอง” มีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการถอนนิโคติน ทําใหผอนคลายไมหงุดหงิดในขณะที่เขา
สูกระบวนการเลิกบุหรี่ ซึ่งยาชนิดนี้ใชมานานกวา 60 ปในยุโรปตะวันออก ถือเปนยาเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพดี
และปลอดภัยมาก จึงเปนยาที่องคการอนามัยโลกใหการรับรองและสนับสนุนใหรัฐบาลทุกประเทศจัดหาไวเพื่อชวย
ใหประชาชนของตนเขาถึงยาเลิกบุหรี่ที่ราคาถูกไดงายขึ้น โดยขณะนี้งานวิจัยของประเทศไทยอยูในขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางที่เขารับบริการเลิกบุหรี่ดวยยาชนิดนี้ 500 คน เทียบกับอีกกลุมที่ใชยาชนิดอื่น
อีก 500 คน โดยจะวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อไดผลการวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว อภ.จะทํา
การขึ้นทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) จากนั้นจะผลักดันยานี้ใหเขาสูบัญชียาหลัก
แหงชาติตอไป
“ยาชนิดนี้ มีตนทุน การผลิตที่ไ มแ พงเมื่อ เปรียบเที ยบกั บยาเลิก บุ ห รี่ ชนิ ดอื่ นๆ ที่มีจํ าหนายอยูแ ลวใน
ประเทศไทย มั่นใจ อภ.จะสามารถกําหนดราคาขายใหมีราคาถูกเพื่อใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงยาชวยเลิกบุหรี่
ที่ดี และราคาถูกไดอยางทั่วถึง สําหรั บวิ ธีใช ยาชนิดนี้ ยามีตัวยาขนาด 1.5 มิลลิก รัม/เม็ด โดยในชวง 3 วันแรก
จะต อ งกิ น 6 เม็ด /วัน จากนั้ นลดขนาดลงเรื่ อ ยๆ เหลื อ 5 เม็ ด /วัน จากนั้น 4 เม็ ด /วั น และ 2 เม็ ด /วัน ไปจน
5/31/2021 7:35:40 AM

3

ครบ 25 วัน โดยขณะนี้มีงานวิจัยในตางประเทศที่พยายามหาวิธีการกินยาชนิดนี้ที่งายขึ้น โดยพบวาอาจกินแค
ครั้ง 2 เม็ด วันละ 3 เวลา ตลอด 25 วันไปเลยก็ไดผลไมตางกัน” รศ.นพ.สุทัศน กลาว
สําหรับ ไซทิซีน เปนยาที่ดี ปลอดภัย ราคาถูก มีงานวิจัยนานาชาติรองรับมากมายวามีประสิทธิผลดีจริง
จึงเปนที่สนใจมากของหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามนําเอายานี้ ซึ่งเดิมไมมีเจาของลิขสิทธิ์ยา เขา
ไปจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกา เพื่อหวังผลเปนเจาของยานี้เสียเองและเล็งเห็นกําไรทางธุรกิจ สําหรับประเทศไทย
ยังไม มียาชนิดนี้อยูในระบบบัญชียาของประเทศ จึงมีความจําเป นที่ภาครัฐของประเทศไทยตองรีบดําเนินการ
ผลักดันยานี้เขาสูระบบบัญชียาโดยเร็ว เพื่อใหยานี้เปนสมบัติของคนไทยทุกคนตอไป การมียาเลิกบุหรี่คุณภาพดี
และราคาถูก ผลิตไดเองโดยภาครัฐ จึงนับเปนกาวยางสําคัญของบริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยที่จะชวยใหคนไทยมี
สุขภาพที่ดีขึ้นและหลีกหนีจากผลิตภัณฑยาสูบไดอยางถาวรยิ่งขึ้น
“ภาคีเครือขายมีการขับเคลื่อนรณรงคการเลิกบุหรี่รวมกับ สสส. อยางเขมขนและตอเนื่อง โดยมีคลินิกฟา
ใส ใหบริการเลิกบุหรี่และสงตอบําบัดรักษาในระบบบริการสุขภาพใหบริการทั่วประเทศ จากสถิติของเครือขาย
คลินิกใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่เฉลี่ยใน 1 ป มีผเู ขารับบริการสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ 30-40% ในขณะที่รายที่ไม
ใชยาสามารถเลิกไดสําเร็จเพียง 10% และในกลุมที่เลิกดวยตนเอง โดยไมไดเขารับบริการเลิกบุหรี่ไมวารูปแบบใดๆ
จะมี โอกาสเลิก สําเร็จเพียง 5% เท านั้น ซึ่ง ในวันงดสูบ บุ หรี่โ ลกปนี้ องคก ารอนามัยโลก ไดกําหนดคําขวัญ
วา “commit to quit” เพื่อกระตุนเตือนใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ไดสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหแกระบบ
บริการเลิกบุหรี่ พรอมเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงยาชวยเลิกบุหรี่ที่ราคาถูกไดกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางการทํางานของสสส. และภาคีตางๆ ที่ตั้งเปาหมายไววาจะทําใหอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงใหได
อยางนอย 25% จากเดิม ซึ่งยาไซทิซีน จะเปนตัวชวยสําคัญใหคนไทยมีสุขภาพดีขึ้นและปลอดบุหรี่ไดมากขึ้น”
รศ.นพ.สุทัศน กลาว
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