1

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

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

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญชวนใหผูสูบบุหรี่มุงมั่นเลิกสูบ
องคการอนามัยโลก เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใชโอกาสที่โควิด-19 ระบาดหนักนี้ มุงมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่
ใหได ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ไดกําหนดเปนคําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไววา “เลิกสูบ ลดเสี่ยง
คุณทําได”
เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใชโอกาสที่โควิด-19 ระบาดหนักนี้ มุงมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ใหได โดยองคการ
อนามัยโลกไดกําหนดประเด็นการรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปนี้คือ Commit to quit หรือ มุงมั่นที่
จะเลิกสูบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ไดกําหนดเปนคําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไววา “เลิกสูบ ลด
เสี่ยง คุณทําได”
การเลิกสูบบุหรี่นั้นจะชวยรักษาชีวิต และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซอนรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด19 นายแพทยแดเนียล เคอรเทส ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยกลาว เราทราบกันดีวาการเลิกสูบ
บุหรี่นั้นไมงาย แตในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ผมขอเชิญชวนใหผูสูบบุหรี่ทุกทานเขารับคําปรึกษาเพื่อ
การเลิกสูบบุหรี่ และมุงมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยใชวิธีที่พิสูจนแลววาไดผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทานสามารถรับ
บริการเลิกบุหรี่ไดจากสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และหนวยงานภาคประชาสังคมที่ใหบริการดังกลาว นายแพทย
แดเนียล กลาวเสริม
ดาน รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา แพทยผูเชี่ยวชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา ในชวงที่โควิด-19 กําลังระบาดรุนแรงนี้ การเลิกสูบบุหรี่จะสงผลดีตอชีวิตอยางยิ่ง
ชวยทําใหปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ได ในขณะที่คนที่สูบตอกําลังเพิม่ ความเสี่ยงตอชีวิตของตน ถาไมตายก็
พิ ก าร ติ ด เตี ย งไปชั่ ว ชี วิ ต จากผลแทรกซ อ นของการติ ด เชื้ อ COVID-19 ที่ เ กิ ด ได ใ นทุ ก ระบบสํ า คั ญ ของ
รางกาย โดยทั่วไปคน ที่สูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟา ก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของตนเองมากขึ้นเกิน
2 เทาเมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่ไมสูบ แตที่นากังวลกวานั้น คือ เมื่อติดเชื้อแลว จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดผลแทรก
ซอนที่นําพาความพิการแบบถาวรหลากหลายรูปแบบมาสูรางกาย ไมวาจะเปนการเกิดอัมพฤกษอัมพาต มีหลอด
เลือดสมองอุดตันในหลอดเลือดขนาดใหญ ซึ่งปกติจะพบนอย แตในผูปวยที่สูบบุหรี่และติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กลับพบ
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ไดมากถึง 44% และเมื่อเปนแลว 30% ลงเอยดวยการเสียชีวิต สวนอีก 27% กลายเปนอัมพาต ตองนอนติดเตียง
ชั่วชีวิต
นอกจากนี้ คนที่สูบบุหรี่และติดเชื้อ COVID-19 ยังเพิ่มความเสี่ยงของอุดตันของหลอดเลือดแดงสวนปลาย
มือปลายเทา เกิดภาวะขาดเลือด เสี่ยงตอการถูกตัดมือตัดเทา ไมเพียงแคนั้น คนที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟาแลวติด
เชื้อ COVID-19 ยังมีโอกาสเปนปอดบวมชนิดรุนแรงไดม ากกวาคนทั่วไปถึง 2 เทา และเมื่อเปนแลว ก็มีโ อกาส
เสียชีวิตมากขึ้นเกิน 2 เทา แตแมรอดชีวิตมาได ปอดของคนเหลานี้ก็จะทํางานไดนอยลงจากการที่เนื้อปอดถูก
แทนที่ดวยเยื่อพังผืดแทน ซึ่งความเสี่ยงในสวนนี้มีมากกวาคนที่ไมสูบถึง 14 เทาทีเดียว ดังนั้น การติดเชื้อ COVID19 ที่วา รายแรงแลว ผลแทรกซอนจากการติดเชื้อนี้กลับนากังวลกวาเสียอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ ทุกคนสามารถปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงของตนเองไดงายๆเพียงแคเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟาอยางจริงจังเทานั้น
ดาน ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารยผูเชี่ยวชาญดานควบคุม ยาสูบ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี กลาวถึงความสูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจของคนไทยเกิดขึ้นทั้งระดับมหภาคและครัวเรือน ซึ่งในป
พ.ศ. 2562 พบคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ถึง 70,953 คน เปนผูเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองจํานวน 9,435 คน และ
ยังพบวาคนไทยที่สูบบุหรี่ตองเสียชีวิตก อนวัยอันควรถึง 22 ป ซ้ํ ากอ นเสียชีวิตรัฐบาลตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลเฉพาะกรณีปวยตองนอนโรงพยาบาลสูงถึง 38,000 ลานบาทตอป นอกจากนี้บุหรี่ยังทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม พบกลุมคนยากจนที่สุดตองเสียเงินไปกับบุหรี่ถึงเกือบ 20% ของรายได
รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ กลาวถึงแนวทางที่สายดวน
เลิกบุหรี่ 1600 จะชวยสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่โดยการสงสัญญานผานโทรศัพทมือถือของผูสูบบุหรี่ไดอยางไร
รศ.ดร.จินตนา กลาววา เนื่องจากการเลิกบุหรี่จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะกลุมที่เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ดังนั้น เมื่อทานมีโทรศัพทมือถือ และตองการเลิก
บุหรี่ หรือตองการขอมูลเรื่อง การเลิกบุหรี่ สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ชวยทานได ซึ่งโทรฟรีทุกเครือขาย ไดตลอด 24
ชั่วโมง ระหวาง 09.00-20.00 น. จะมีการรับสายและ ใหคําปรึกษาทั้งแบบสั้น (ไมเกิน 5 นาที) ในกรณีที่ทานยังไม
พรอมเลิก และใหคําปรึกษาแบบเขมขน (ประมาณ 20 นาที) เพื่อชวยใหกําหนดแผนการเลิกและลงมือเลิกอยาง
มั่นใจ จากนั้นจะไดรับคําปรึกษาทางโทรศัพทปองกันการสูบซ้ํา อีก 6 ครั้ง (ใชเวลาครั้งละ 5-15 นาทีแลวแตกรณี)
จนกระทั่งทานเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ อีกหนึ่งทางเลือก ผูที่ตองการเลิกบุหรี่ สามารถเลือกใชบริการ รับคําปรึกษาดวย
ขอความสั้นแบบมีการตอบกลับ เรื่องการปฏิบัติตัวในชวงเลิกบุหรี่และขอความใหกําลังใจ จากสายดวนเลิกบุหรี่ วัน
ละ 2 ขอความ เปนระยะเวลา 6 เดือน จากการวิจัยการรับขอความสั้นชวยใหเลิกบุหรี่ไดตอเนื่องมากถึงรอยละ 21
แตหากไดรับคําปรึกษาทางโทรศัพทรวมดวย ความสําเร็จของการเลิกบุหรี่จะสูงขึ้น เปนรอยละ 38
ดวยโทรศัพทมือถือ ผูเสพยาสูบยังใชในการติดตอ สายเลิกบุหรี่ ผาน Social Media เพื่อการนัดหมายขอรับ
คําปรึกษาทางโทรศัทพ หรือรับขอความสั้น หรือ Line Chat รวมถึงเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่
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ผานชองทางSocial Media ตาง ๆ ไดแก แอปพลิเคชันไลน quitline1600 จากนั้น / Facebook สายเลิกบุหรี่
1600 / YouTube และ www.thailandquitline.or.th โดยการบริการทุกชนิดขางตน ทุกกรณี ประชาชนไมเสีย
คาใชจายแตอยางใด สุดทาย ขอมูลสําคัญ คือ โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือของแพทย พยาบาล และบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึง อสม. และผูนําชุมชนในโรงเรียน วัด หรือสถานประกอบการ ใชเปน
ชองทางในการติดตอ สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 เมื่อใช แอพพลิเคชั่น U-Refer ซึ่งเปนระบบการสงตอ แบบ
Realtime และไมเสียคาใชจาย วิธกี ารใชระบบ U-Refer พบไดจาก https://youtu.be/pImuJpKCBWg
ดาน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เรียกรองใหผูสูบบุหรี่ ทุกคนทํา
สิ่งแวดลอมรอบตัวใหปลอดบุหรี่ เพื่อทําใหมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ไดมากขึ้น โดย ศ.นพ. ประกิต เปดเผยวา การสํารวจ
ครั้งลาสุดป 2557 พบวา มีคนไทยที่เปนความดันสูงหรือเบาหวานที่ยังสูบบุหรี่มากกวา 2 ลานคน ซึ่งคนที่มี โรค
ประจําตัวทั้ง 2 โรคนี้ที่สูบบุหรี่ จะเรงใหเกิดโรคแทรกซอน เชน โรคหัวใจ โรคเสนเลือดสมอง และไตเสื่อมเร็วขึ้น
และโดยเฉพาะในสถานการณโควิด-19 ระบาด ผูที่มีโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ยิ่งตองเลิกสูบบุหรี่ หรือ
ลดความเสี่ยงที่จะปวยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 จึงขอใหตัดสินใจมุงมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยขอใหแจงแกแพทย
เวลามาติดตามรักษาโรคประจําตัววา ตองการที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อขอใหแพทยชวยแนะนําวิธีปฏิบัติ รวมทั้งอาจให
ยารักษาเลิกบุหรี่ ขณะเดียวกัน ผูสูบบุหรี่ตองเริ่มตนดวยการไมสูบบุหรี่ในบาน ในรถ ซึ่งจะทําใหการเลิกสูบบุหรี่
งายขึ้น
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