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“เรงลดอุปสงคอุปทานยาสูบ” เวทีประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟกคร้ังที่ 13 

 

 เปดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีตาน

บุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกเขาประชุม รวมกําหนดอนาคตสังคมไรยาสูบ (Smoke free Society) ประกาศปฏิญญา

เรียกรอง 17 ขอ พรอมนํางานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย 

 ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือ

สังคมไทยปลอดบุหรี่ (NATFT) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีก 12 องคกรพันธมิตร 

รวมเปนเจาภาพจัดประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟก ครั้งท่ี 13  หรือ 13th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (13th APACT 2021 Bangkok) จัดข้ึนระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2564 ที่ผานมา เปนการ

ประชุมผานระบบออนไลนสตรีมม่ิง โดยมีภาคีเครอืขายควบคุมการ บริโภคยาสูบทั้งจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกและทั่ว

โลก สนใจเขารวมมากกวา 4,000 คน จาก 37 ประเทศ 

 ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะประธานจัดงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok กลาววา  

ในการประชุม 13th APACT 2021 Bangkok มีหัวขอประชุมวิชาการท่ีนาสนใจอีก 2 งาน คือ การประชุมวิชาการ 

100 ป แพทยสมาคม หรือ Medical Association of Thailand 1921 – 2021 และการประชุมวิชาการบุหรี่กับ

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 19 หัวขอขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบดวยองคความรู (TRC INTERNATIONAL 

CONFERENCE 2021 “Empowering Policy Implementation on Tobacco Control”) โดยในงานประชุม 

13thAPACT 2021 ครอบคลุมทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนการทํางานดานควบคุมยาสูบของประเทศตางๆ 

การจัดการภาษี การรณรงค การทําความเขาใจกับนวัตกรรมยาสูบแบบใหมท้ังบุหรี่ไฟฟาและอื่นๆ การรวมเครือขาย

นานาชาติ ทั้งเครือขายมหาวิทยาลัยแพทยในภูมิภาคอาเซียน และเครือขายเยาวชน โดยมีเอกสารคัดยอทางวิชาการ 

งานวิจัยมากกวา 300 ชิ้น ซึ่งการประชุมนี้จะไดขอสรุปที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานควบคุมบริโภคยาสูบ

ระดับนานาชาติและของประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางการขับเคลื่อนงานรวมกันในภมูิภาคและประเทศตอไป  

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิวิสออนไลน ฉบบัประจําวันท่ี 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กลาววา สสส. มีความมุงมั่นที่รวมเปนสวน

หนึ่งในการควบคุมยาสูบสู Smoke Free Thailand นําไปสูฉากทัศนของอนาคต Tobacco Endgame และ Smoke 

Free Generation เพ่ือลดปริมาณการบริโภคยาสูบใหเปนศูนย โดยสถานการณการสูบบุหรี่ของคนไทยมีแนวโนมดี

ขึ้น มีคนสูบบุหรี่ลดลงมาตลอด 

 “ผลสํารวจเบื้องตนจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2564 พบอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปขึ้น

ไปลดเหลือ รอยละ 17.4 ลดลงจาก รอยละ 19.1 ในป 2560 ขณะที่ผลการดําเนินงานควบคุมยาสูบของไทยตั้งแต

ป 2554-2560 ทําใหมีคนสูบบุหรี่ลดลงเฉลี่ย 72,319 คนตอป ปจจัยสําคัญที่ทําใหคนไทยสูบบุหรี่ลดลงคือ การมี

นโยบายควบคุมยาสูบที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่ งเปนผลมาจากการพัฒนาองคความรู  งานวิจัย ท่ีทันสมัย ทัน

สถานการณ  ทั้งนี้ สสส. ขับเคลื่อนมาตรการสังคมไทยปลอดควันบุหรี่มาตลอดเกือบ 20 ป มุงใหความสําคัญการ

พัฒนางานวิจัยสามารถนําไปใชไดทั้งการพัฒนานโยบาย การวางแผนขับเคลื่อนงานรวมกับกลุมตางๆ ในสังคม ทําให

แกปญหาไดตรงจุด และการสื่อสารรณรงคสังคม ที่ใหความสําคัญการปองกันนักสูบหนาใหม โดยเฉพาะในกลุมเด็ก

และเยาวชน” 

 อยางไรก็ตามในสถานการณการระบาดของโควิด-19 บุหรี่เปนตัวเรงคุกคามชีวิตมากขึ้น กรณีผูสูบบุหรี่มี

ความเสี่ยง เพราะบุหรี่ทําลายปอดและกอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้องรัง   

 รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ในฐานะรองประธานเครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแหง

ประเทศไทยฯ กลาววาภาคีเครือขายเพื่อการควบคุมยาสูบของไทย ไดรวมกันประกาศปฏิญญาเพื่อการควบคุม

ยาสูบ โดยมุงเปาไปท่ีการหยุดยาสูบเพื่อหยุดการระบาดใหญของโควิด 19 โดยเรียกรองใหรัฐบาลไทยดําเนินตาม 

17 มาตรการ เพื่อเรงกระบวนการ Tobacco Endgame พรอมขอแนะนําการลดอุปสงคอปุทานยาสูบ ไดแก  

 1.การระดมการรณรงคสื่อสารมวลชนทั่วประเทศเพ่ือชวยเนนย้ําเรื่องความเสี่ยงโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึ้นกับการ

สูบบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบทุกประเภท  

 2.ควรจัดประเภทผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมดรวมทั้งบุหรี่ไฟฟาและอุปกรณที่เก่ียวของใหเปนผลิตภัณฑที่ไม

จําเปนและเปนอันตรายในชวงการระบาดใหญ 

  3.ควรจัดใหมีบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทใหแกผูสูบบุหรี่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ใหสามารถเขาถึงบริการไดท้ัง

กลุมท่ีกักตัวที่บาน หรือรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

 4.จัดตั้งเครือขายวิชาชีพดานสุขภาพในระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสรางการควบคุมยาสูบในภูมิภาคใหเขมแข็ง  

 5.ขอเรียกรองตอรัฐบาล หนวยงานองคกร และภาคสวนตางๆ เพ่ือสรางสังคมปลอดควันบุหรี่ (Smoke 

free Society) โดยพุงเปาไปที่การกําหนดให Tobacco Endgame ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตรชาติ และเปนวาระ

แหงชาติ เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมรวมกันสรางสังคม ปลอดบุหรี่ และเรียกรองใหทุกภาคสวนในสังคมรวมสราง

สังคมปลอดบุหรี่อยางจริงจัง 

 ดานนายสุวินัย จิระบุญศรี นักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวแทนเยาวชน

ไทยเขารวมประชุม Youth Program of APACT 2021 กลาววา กลุมเครือขายเยาวชนไทยและเยาวชนนานาชาติ 

ขอประกาศปฏิญญาขอเรียกรองใหมีการดําเนินการเพื่อนําไปสูเปาหมายสรางสังคมปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน 5 ประการ 
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คือ สรางพ้ืนท่ีปลอดภัย สรางคานิยมและใหความรูแกเยาวชนอยางถูกตองในเรื่องพิษภัยของบุหรี่เพ่ือรูเทาทัน

อุตสาหกรรมยาสูบ ขอเรียกรองใหผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายดําเนินการระงับการขายบุหรี่ไฟฟาออนไลน การ

โฆษณาออนไลนอยาง โปรงใสตรงไปตรงมา ปรับปรุงกฎหมายกํากับและระงับการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบผานสื่อ 

Social media ทุกชองทาง และสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปนหนึ่งในกรรมการของ

กิจกรรมการควบคุมการบริโภค ยาสูบ ในฐานะที่เยาวชนคือ “เหยื่อ” คนสําคัญของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 “จึงขอใหทุกทานไดโปรดรับฟงเสียงของพวกเราดวย” ตัวแทนเยาวชนกลาวทิ้งทาย  


