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บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการประจ�าฉบับ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

 ศจย. มุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการในมิติต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับภาคีเครือข่ายท่ีทางานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
และการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหา 
ในปัจจุบัน เพ่ือเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอย่างต่อเนื่อง 
 TRC Research Update จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และน�าไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้ 
โดยฉบับน้ีเน้นถึงความส�าคัญของ “ความรุนแรงต่อสุภาพของคนในครอบครัวจากควันบุหรี่มือสองมือสาม”
 NEW ศจย. “ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส�าคัญ ปีพ.ศ.2562 – 2563” สามารถส่ง “ข้อเสนอ
โครงการวิจัย” เพ่ือรับทุนวิจัยตั้งแต่ สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดที่: http://www.trc.or.th และ 
ศจย. ได้ร่วมจัด การประชุมวิชาการควบคุมยาสูบระดับนานาชาติ “APACT 2020” 13th Asia Pacific Conference 
on Tobacco or Health ในระหว่างวันท่ี 2 - 4 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดท่ี: http://www.apact2020.com

Director’s Talk

จุดประเด็น : ”พ่อแม่สูบบุหรี่ในบ้าน ท�าเด็กตายก่อนวัยอันควร”
ทันข่าวรอบโลก : อันตรายจากบุหรี่มือสองมือสาม
งานวิจัยต่างประเทศ : ความรุนแรงในครอบครัวจากควันบุหรี่
งานวิจัยในประเทศ : ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่
มาตรการคุ้มครอง : “ป้องกันความรุนแรงจากควันบุหรี่ในบ้าน”
วิธีเลิกบุหรี่ : “ตั้งใจจริง เลิกได้จริง”
 ทุนวิจัย : ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ ปีพ.ศ.2562 - 2563                    
แวดวง ศจย. : กิจกรรมควบคุมยาสูบ ศจย.
APACT 2020 : 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health
“TRC International Conference 2020”
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ขับเคลื่อน ศจย.

คณะท�ำงำน

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  นพ.สุเทพ  เพชรมาก  ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 

พัชรนันท์  คงมั่น ปวีณา  ปั้นกระจ่างดร.วศิน  พิพัฒนฉัตรผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณ

ดร.นิฤมน  รัตนะรัต รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า อ.สุชาติ  สุจินตวงษ์

อุไร  บูรณพิเชษฐ จเร  ทั่งโต

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

รติกร  เพมบริดจ์ 

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

ภญ.ดร.อรลักษณ์  พัฒนาประทีป

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

Dr.Stephen  Hamann

ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา หริสร์  ทวีพัฒนาคัทลียา  จระกา รวมยศ จ้อยหล่อย
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“พ่อแม่

 สำ�นักงานสำถิติแห่งชาติ ได้ทำ�การสำ�รวจพฤติกรรม
การสำูบบุหร่ีและการดื่มสำุราของประชากร ปีพ.ศ.2560  
ซึ่งศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสำูบ (ศจย.) 
ได้ทำ�การวิเคราะห์พบว่า มีครัวเรือนทำี่มีคนสำูบบุหรี่ มากถึง 
4,962,045 ครัวเรือน คนท่ีำไม่สูำบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี ่
มือสำองในบ้านโดยเฉลี่ยมากถึง 10,333,653 คน และ 
มีผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงท่ีำมีสำามีสำูบบุหรี่ หรือผู้ท่ีำทำ�งาน
ในสำถานท่ีำทำี่มีคนสูำบบุหรี่มีโอกาสำเส่ีำยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 
24% และ19% ตามล�ดับ เด็กทำารกทำี่มีผู้ปกครองสำูบบุหรี่
มีโอกาสำเกดิภาวะไหลตายเพิม่ขึน้ 2 เท่ำา มโีอกาสำเกดิหลอดลม
อักเสำบ หรือปอดอักเสำบเพิ่มขึ้น 47% และมีโอกาสำเป็น 
โรคหอบหืดเพิ่มขึ้น 39%

สูบบุหรี่ในบ้ำน 
ท�ำเด็กตำย

ก่อนวัยอันควร”

บรรณาธิการ

จุดประเด็น
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 ดั ง นั้ น  ศ จ ย .  จึ ง

สนับสนุนการวิจัย “พฤติกรรม

การหลีกเลี่ยงการได้รับควัน

บุหรี่มือสองของผู ้หญิงที่มี

สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ 

พ.ศ.2561” โดยกลุ่มตัวอย่าง

เป ็นผู ้หญิงที่มารับการตรวจ

คัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ท่ี

หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา 

โรงพยาบาลศิริราช จ�านวน 

385 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

81% บ ้าน เป ็นสถานที่ รับ

ควันบุหรี่ มื อสองจากคนใน

ครอบครัวมากที่สุด และ 97% 

สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่  

1 - 2 คน โดยผู้หญิง 96% รับรู้ประโยชน์การหลีกเล่ียง 

ควันบุหรี่มือสอง และ 65% มีพฤติกรรมปฏิเสธท่ีจะ

เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีควันบุหรี่มือสอง ท้ังน้ีการรับรู ้

ประโยชน์การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยส�าคัญ  

ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู ้หญิงตระหนักถึงความส�าคัญใน

การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ

สุขภาพและอาจเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง

 ซึ่ ง  จากการส�ารวจป ัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวไทยทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2561 พบว่า 

มีครอบครัวถึง 49 % มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ และ

พบมีความสัมพันธ์กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และศูนย์สร้างเสริมความ

ปลอดภัยและป ้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได ้ศึกษา 

เด็กก่อนวัยเรียนอายุต�่ากว่า 6 ปี ท่ีมีคนในครอบครัว 

สูบบุหรี่ พบว่า 50% ของผู้สูบบุหรี่ มีการดื่มแอลกอฮอล์

ร่วมด้วย และเด็ก 16% ตรวจพบสารโคตินินในปัสสาวะ 

แสดงถึงสารพิษตกค้างในตัวเด็กจากการได้รับควันบุหร่ี

มือสอง และเด็กกลุ่มที่ผู ้ปกครองร่วมโครงการเลิกบุหร่ี

มือสอง มีระดับโคตินินในปัสสาวะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

แสดงให้เห็นว่า การได้รับพิษภัยจากบุหรี่มือสองและ 

มือสาม (ควันบุหร่ีที่ติดตาม เส้ือผ้า ของใช้ในบ้าน)  

เป ็นภัยร ้ายที่ ไม ่คาดคิดต่อชีวิตของลูกน ้อย เพราะ 

เด็กต้องใช้อากาศหรือสิ่งของร่วมกันกับผู้ใหญ่ในบ้าน

 นอกจากนี้ วารสาร the International Journal of 

Epidemiology ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ได้น�าข้อมูล

ส�ารวจระดับประเทศ จ�านวน 8 ประเทศ ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้และเอเชียใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2559 จ�านวน 

69,142 ครัวเรือน มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การสูบบุหรี่ในพ่อแม่กับการเสียชีวิตของลูกก่อนอายุ 5 ขวบ 

โดยพบข้อสรุปท่ีน่าสนใจ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใน

ทุกรูปแบบของพ่อและแม่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของ

ลูกก่อนอายุ 5 ขวบ กล่าวคือ กรณีถ้าแม่สูบบุหรี่หรือ 

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน โอกาสที่ลูกเสียชีวิตก่อนอายุ  

5 ขวบ จะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 100% เทียบกับครอบครัวที ่

‘ความรุนแรงในครอบครัว’ 

คือ การกระท�าใดๆในลักษณะ

ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ 

ซ่ึงผู้ได้รับควันบุหรี่ถือเป็น

ผู้ถูกกระท�าความรุนแรง
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แม่ไม่ได้สูบบุหรี่ ส่วนกรณีที่พ่อสูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ ์

ยาสูบไร้ควัน เพิ่มความเสี่ยงลูกตายก่อนอายุ 5 ขวบ  

30 - 60% เทียบกับครอบครัวที่พ ่อไม ่ ได ้สูบบุห ร่ี  

ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยใหม่ๆ ที่บอกว่า 

การได้สัมผัสควันบุหรี่ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ จะส่งผลให ้

สารพันธุกรรมในร ่างกายของเด็กมีการเปลี่ยนแปลง 

(DNA methylation) ท่ีเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น  

โรคทางระบบภูมิคุ ้มกัน ระบบประสาท หรือโรคมะเร็ง  

โดยการเปลีย่นแปลงนีจ้ะคงอยูแ่ม้ว่าเดก็จะโตเป็นผูใ้หญ่แล้ว  

ส่วนในประเทศไทยพบว่า มี เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี 87.5% 

ที่ต ้องอาศัยในบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 

1 คน ที่สูบบุหรี่ และคนกลุ ่มนี้ 70% ระบุว่าตนเอง 

มักสูบบุหรี่ในบ้านหรือในขณะมีเด็กอยู่ด้วย ซึ่งมีงานวิจัย

ยืนยันว่ามีการตรวจพบสารโคตินินในปัสสาวะของเด็กที่มี

ผู ้ปกครองสูบบุหร่ีอย่างน้อย 1 คนถึงร้อยละ 40.7 และ 

ในจานวนนี้ร ้อยละ 3.4 มีปริมาณโคตินินเทียบได้กับ 

ที่ตรวจพบในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�า

 ดังน้ัน ถ้าคนในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้าน ถือว่า

เป็นการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวโดยเจตนา 

ให้เกิดอนัตรายแก่สขุภาพ ซึง่มคีวามผดิตาม พระราชบญัญติั 

ส ่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว  

พ.ศ.2562 โดยนิยามค�าว่า ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ คือ 

การกระท�าใดๆในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ 

ซึ่งผู ้ ได ้รับควันบุหรี่ ถือเป ็นผู ้ ถูกกระท�าความรุนแรง 

สามารถแจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ ้มครองครอบครัวซึ่งม ี

ทุกจังหวัด (เบอร์โทร. 1300) จากนั้นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมฯ 

สามารถยื่ นค� าร ้ องต ่อศาลเพื่ อ ให ้มี การคุ ้ มครอง

สวัสดิภาพ และมีอ�านาจออกค�าสั่งคุ ้มครองสวัสดิภาพ 

ได้เท่าที่จ�าเป็น พร้อมกับท�าค�าร้องและค�าสั่งไปยื่นต่อศาล 

ภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จึงอยากขอร้องให้คนท่ีสูบบุหรี ่

เลิกสูบบุหร่ีในบ ้าน เพราะผลกระทบรุนแรงต ่อคน 

ในครอบครัว (ถึงเวลาที่บ้านควรปลอดบุหรี่ 100%)

1. ข่าวสดออนไลน์. สืบค้นจาก : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2637876. (20 มิถุนายน 2562).
2.. Dharma N Bhatta and Stanton Glantz. Parental tobacco use and child death: analysis of data from demographic and health  
 su rveys from South and South East Asian countries. International Journal of Epidemiology 2018: 1-8.
3. Rebecca C Richmond et al. DNA methylation as a marker for prenatal smoke exposure in adults. International Journal of  
 Epidemiology 2018: 47 (4), 1120-1130.
4. การทบทวนวรรณกรรมบ้านปลอดบุหรี่. ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ.
5. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก :  https://mgronline.com/qol/detail/9620000075916.. (9 สิงหาคม 2562).

เอกสารอ้างอิง:
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อันตรำยจำก

ผศ.ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ

 ตลอด 50 ปีทำี่ผ่านมาบุหรี่มือสำองเป็นสำาเหตุของการเสำียชีวิตของผู้ทำี่ไม่ได้สำูบ
บุหรี่ถึง 2,500,000 คน1 เพราะการได้รับบุหรี่มือสำองเป็นสำาเหตุของการเจ็บป่วย
ในผู้ใหญ่ เช่น โรคหัวใจ มะเร็งปอดและอัมพาตจากหลอดเลือดสำมอง และเด็กพบ
ว่า มีการติดเชื้อในหู ภาวะหอบหืดทำี่รุนแรง หลอดลมอักเสำบ ปอดอักเสำบ อาการ
ทำางเดินหายใจเช่น ไอ น�้ามูกไหล หายใจ ตลอดจนการเสำียชีวิตเฉียบพลันของทำารก 
(Sudden infant death syndrome: SIDS)  ล่าสำุดสำ�นักข่าว CNN รายงาน
ว่า Brian King ผู้อ�นวยการหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคสำหรัฐอเมริกา ระบุ
ว่าร้อยละ 20 ของชาวอเมริกนัทำีไ่ม่สำบูบุหรีไ่ด้รบับุหรีมื่อสำองในทำีท่ำ�งานและเสำยีชวีติปี
ละ 40,000 คน2  ซึ่งการได้รับควันบุหรี่ทำางตรง (Mainstream smoke) มาจาก
ผู้ทำี่สำูบบุหรี่ และควันบุหรี่ทำางอ้อม (Sidestream smoke) มาจากควันของการสำูบ
บุหรี่ ซิการ์ การเผาบุหรี่ในทำ่อฮุคคา (hookah) หรืออีกชื่อคือ บารากู่ ซึ่งลอยอยู่ใน
อากาศประกอบด้วยสำารก่อมะเร็งจ�นวนมากและร้ายแรงกว่าควนับหุร่ีทำางตรงเพราะ
มวลสำารมีขนาดเล็กสำามารถเข้าไปถึงปอดและเซลล์ในร่างกายได้ง่ายกว่า3

บุหรี่มือสองมือสำม

ทันข่ำวรอบโลก
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 13 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีค.ศ.2006 มีการรายงาน 

ถึงอันตรายของบุหรี่มือสาม ซึ่งเป็นอันตรายที่มองไม่เห็น 

ด้วยตาเปล่า เพราะมวลสารซึ่งติดอยู ่ท่ีผม เสื้อผ้าของ 

ผู้ที่สูบบุหรี่ พรม ผ้าม่านและสิ่งของต่าง ๆ เป็นโลหะหนัก 

เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนท์ (ซึ่งใช้ในการท�าอาวุธสงคราม)  

บิวเทน โทลูอีน (พบได้ในสีทาบ้าน) อาร์เซนิค ตะกั่ว 

คาร์บอนมอนอกไซค์ และโปโลเนียม 210 เป็นสารก่อมะเร็ง 

และสารรังสี ซ่ึงเด็กเล็ก ๆ  สัมผัสสารเหล่านี้ด้วยการคลาน

เล่นบนพื้น4 นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์เด็ก Cincinati 

มหาวิทยาลัยCincinnati5 พบสารต่าง ๆ  โดยเฉพาะนิโคติน 

ค้างอยู ่จ�านวนมากในมือเด็ก โดยท�าการส�ารวจเด็กท่ีมา

แผนกฉุกเฉินจ�านวน 104 คนสัมพันธ ์กับญาติผู ้ดูแล 

อย่างน้อย 1 คนที่มีประวัติการสูบบุหรี่ และวิเคราะห์

หาสารนิโคตินจากมือเด็ก โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของญาติผู ้ดูแลเด็ก จ�านวนของ

ผู้ท่ีสูบบุหรี่ที่อาศัยกับเด็ก จ�านวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน

ของญาติผู ้ ดูแล จ�านวนแหล่งสูบบุหร่ีรอบตัวเด็ก เช่น 

บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ตลอดจนอาการต่าง ๆ ของเด็กที่มา 

โรงพยาบาล เช่น ไอ หายใจเสียงวี๊ด ฯลฯ ผลการศึกษาพบว่า 

เด็กที่ญาติผู ้ดูแลหยุดสูบบุหรี่แล้วแต่ยังพบสารนิโคติน 

ในมือเด็กเฉลี่ย 82 nanograms (ng) ไม่แตกต่างจากเด็ก

ที่ญาติผู ้ดูแลสูบบุหรี่ 1 - 5 มวนต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้นคือ 

ญาติผู ้ดูแลที่สูบบุหรี่  15 มวนหรือมากกว ่าตรวจพบ 

สารนิโคตินในมือเด็กมากกว่า 200 ng. โดยมากกว่าครึ่ง

ของเด็กที่อายุน้อยกว่าสองปีพบสารนิโคตินเฉลี่ย 69 ng  

1 ใน 4 ของเด็กอายุ 2 - 4 ปีพบสารนิโคตินมากเป็น 3 เท่า

คิดเป็น 186 ng เด็กที่อายุ 5 ปีพบสารนิโคตินมากกว่า 2 ป ี

เล็กน ้อย ล ่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร ์จากมหาวิทยาลัย 

แคลิฟอเนียริเวอร์ไซค์ตรวจพบว่า สารในบุหรี่มือสาม 

ที่เคยตรวจพบว่าสามารถท�าลายผนังเซลล์ในสัตว์ทดลอง 

นั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (Gene expression) 

ในมนุษย์เป็นครั้งแรกและเผยแพร่ลงในวารสาร JAMA 

network open6   

 บุหรี่มือสามก่อให้เกิดอันตราย 5 ประการ คือ 

1) เป็นสาเหตุของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด 2) สามารถ

ท�าลาย DNA มนุษย์ 3) ท�าปฏิกิริยากับสารที่หลงเหลือ

ในอากาศ เช่น นิโคติน และกรดไนตัสในอากาศกลาย

เป็นสารก่อมะเร็ง 4) เด็กเป็นกลุ่มเส่ียงที่สัมผัสและได้รับ
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1. Centers for disease control and prevention. Health Effects of Secondhand Smoke. 2013. Retrieved from:
 https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/index.htm.
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เอกสารอ้างอิง:

 องค์การอนามัยโลกรายงานผลการวิเคราะห์ระบาดวิทยาบุหรี่ทั่วโลก ฉบับที่ 7 

ถึงความก้าวหน้าในการช่วยเหลือการเลิกบุหรี่ด้วยโปรแกรม “MPOWER” ท่ีสามารถ

รักษาผู ้ที่สูบบุหรี่และลดค่าใช้จ่ายด้วยกลวิธี 6 ประการ คือ 1) Monitor มีนโยบาย

เฝ้าระวังและป้องกันการสูบบุหรี่ 2) Protect ปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่ 3) Offer 

เสนอวิ ธีการ เลิกบุหรี่  4 )  Warn เตือนประชาชนถึ งพิษภัยของบุหรี่  5 )  Enforce  

ห้ามการโฆษณา ส ่งเสริม หรือสนับสนุนบุหร่ี 6) Raise เพิ่มภาษีบุหรี่  9 ดร.ทีโดรส  

อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู ้อ�านวยการองค์การ

อนามัยโลก กล ่าวว ่าทั่วโลกควรมีการยกระดับบริการเลิกบุหร่ีดังตัวอย ่างโครงการนี้ 

ท่ีเริ่มครั้งแรกในประเทศตุรกีเมื่อปี ค.ศ. 2007 และประเทศบราซิลตามาเป็นอันดับสอง 

ได้ผลลัพธ์ดีมากโดยโปรแกรม MPOWER ช่วยให้รัฐมีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชน 

เลิกบุหรี่และมีความก้าวหน้าเป็น best-practice ที่น�าไปใช้อีก 23 ประเทศช่วยเหลือประชาชน 

2.4 พันล้านคนท่ัวโลก

สารอันตรายนี้ทางปาก 5) สารตกค้างเหล่าน้ีอยู่นานเป็น

สัปดาห์ เดือน หรือปี ซึ่งไม่สามารถท�าลายโดยใช้พัดลม 

หรือเครื่องดูดอากาศออกไปได้ ท�าให้ต้องเปลี่ยนพรม ทาส ี

ผนังใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบอากาศซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูง7 

และ ท�าให้ผู ้ที่ต ้องการเลิกบุหร่ีท�าได้ยากเพราะได้รับ

การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่คุ ้นเคย เช่น กลิ่นของบุหรี่ 

ในห้อง กลิ่นของกาแฟ การสังสรรค์กับเพื่อน การเห็นผู้อื่น 

สูบบุหรี่ ซึ่งงานวิจัยยืนยันว่าการทีมีสารจากควันบุหรี่เหล่านี้ 

นานมากเท่าใดการเลิกสูบบุหรี่ท�าได้ยากเท่านั้น และ 

พบว่าสารนิโคตินท่ีค้างอยู่มากกว่าปกติ 10 เท่าท�าให้ผู้ที่

เลิกบุหรี่กลับมาสูบใหม่ 50%8 การแก้ปัญหาบุหรี่มือสอง

และมือสามจึงแตกต่างกัน แต่ การป้องกันบุหรี่มือสอง

และมือสามคือการเลิกสูบบุหรี่ แต่ถ้าไม่สามารถเลิกได้

หลังสูบบุหรี่ควรล้างมือ อาบน�้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเพ่ือลด 

การปนเปื้อนบุหร่ีมือสาม9
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Dr.Stephen Hamann

งำนวิจัยต่ำงประเทศ
(แปล ผศ.ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ)

ควำมรุนแรง
ในครอบครัว   จำก

ควันบุหรี่
 การศึกษาวิจัยทำั่วโลกรายงานถึงอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่มือสำอง
และมอืสำาม โดยเฉพาะการได้รบัอนัตรายภายในบ้านทำีอ่ยูอ่าศยั ซึง่การศกึษาระยะสำัน้ 
ไม่สำามารถสำะท้ำอนถงึอันตรายของบหุรีม่อืสำอง (Secondhand smoke: SHS) 
และบหุรีม่อืสำาม (Thirdhand smoke: THS) เนือ่งมาจากข้อจ�กดัของงานวจิยั
ประเภทำนี้ ดังนั้นบทำความนี้จึงได้ทำบทำวนหลักฐานเชิงประจักษ์ทำี่ปรากฏมากมาย
ในประเด็นเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่มือสำองและข้อค้นพบท่ีำเกิดขึ้นใหม่จากบุหรี่
มือสำาม ตลอดจน นโยบายการห้ามสูำบบุหรี่ในบ้านเพราะทำ�ให้เกิดความรุนแรง 
ในครอบครัวเมื่อได้รับบุหรี่มือสำองและบุหร่ีมือสำาม และการขาดความเข้าใจ
อันตรายหลายด้านของการสำูบบุหรี่น�ไปสำู่ความรุนแรงในครอบครัวผู้ทำี่สำูบและ
ไม่สำูบบุหรี่ได้อย่างไร ?
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(โรคอัมพาตจากหลอดเลือดสมอง)

(โรคหัวใจขาดเลือด)

(การระคายเคืองของ) จมูก

(ผลต่ออวัยวะสืบพันธ์สตรีท�าให้
ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย)

(โรคของหูชั้นกลาง) ชั้นกลาง

(อาการทางเดินหายใจจากท�างาน
บกพร่องของปอด)

(การเจ็บป่วยทางเดินหายใจส่วนล่าง)

(โรคไหลตายของทารก)

(โรคมะเร็งปอด)

(เด็ก) (เด็ก)

ภาพท่ี 1 : รายงานของแพทย์ใหญ่สาธารณสุขสหรัฐอเมริกา, 2014

 การเผยแพร่แนวปฏิบัติ เร่ือง “การก�าหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่” ในมาตรา 8 ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วย

การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO 

FCTC) ซึ่งมาตรการดังกล่าวบัญญัติข้ึนเพื่อป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่  โดยในปีค.ศ.2007 ได้ก�าหนดสถานที ่

พื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% ท่ัวโลก แต่พบว่ามีเพียง 55 ประเทศท่ีท�าได้ส�าเร็จ3,4 และยังห่างไกลจากเป้าหมาย 

การบังคับใช้กฎหมายและการให้ความร่วมมือกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยแนวปฏิบัติตามมาตรา 8 ระบุว ่า  

แต่ละประเทศภาคีควรก�าหนดให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ภายใน 5 ปี ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม 

เป็นภาคีในปี ค.ศ.2005 และได้มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยก�าหนดเขตพื้นที่พื้นที่สาธารณะ 

ปลอดบุหรี่ 100% ในปีค.ศ.20105 

ผลกระทบควันบุหรี่มือสองน�ำไปสู่กำรจัดสถำนที่ห้ำมสูบบุหรี่
 ปี ค.ศ.1986 แพทย์ใหญ่สาธารณสุขสหรัฐอเมริกา (US Surgeon General’s Report) ระบุถึงอันตราย

ของการได้รับบุหรี่มือสอง ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่ให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ของผู้ที่สัมผัสกับบุหรี่

มือสองและเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในระดับแรกๆ ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง1 เนื่องจากผลของการได้รับสารอันตราย

เหล่าน้ีมีความชัดเจนในเรื่องกลไกทางชีววิทยาที่กระจ่างมากขึ้นกว่าในอดีต2 ดังแผนภาพที่ 1
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 ความจริงที่เกิดขึ้นคือการขาดมาตรการบังคับ

ใช้กฎหมายให้พื้นที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 100% ซึ่ง

ผู ้ที่เข้าใจสถานการณ์นี้กลับเป็นธุรกิจบุหรี่ ที่ทราบดีว่า

เป็นการฝืนธรรมชาติที่จะท�าให้พื้นท่ีสาธารณะทุกแห่ง

ปลอดบุหรี่ และยังไม่มีการต่อต้านบุหรี่อย่างเป็นระบบ  

ปี ค.ศ. 1970 ธุรกิจบุหรี่ได้เริ่มแสดงความเห็นต่อกฎหมาย

การควบคุมพื้นที่ปลอดบุหรี่ว่าเป็นการกดดันธุรกิจอย่าง

มาก เนื่องมาจากกฎหมายดังกล่าวต่อต้านธุรกิจบุหร่ี  

โดยชี้น�าอันตรายของบุหรี่ ท�าให้มีการปฏิเสธและต่อต้าน

บุหร่ีมือสองทั้งผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่6 ความเห็นตรงข้ามกันนี้ท�าให้เกิดกระแสการต่อต้านกฎหมายพ้ืนที่ปลอดบุหรี่และ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจากธุรกิจบุหรี่มาอย่างต่อเน่ือง

 ขณะเดียวกันภาพค�าเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ถูกต่อต้านจากธุรกิจบุหรี่ ต้ังแต่ปีค.ศ.2017 มากกว่า 105 ประเทศ

ทั่วโลกใช้อ�านาจตามกฎหมายก�าหนดให้มีการเตือนพิษภัยบนซองบุหร่ีมากกว่า 30% ของพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการกระตุ้น

เตือนทางสุขภาพแก่ประชาชนมากกว่า 3.5 พันล้านคน3 

 ความต้องการกลไกการประสานความร่วมมือที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วและเป็นไปได้ ตัวอย่างจากประเทศไทยใน

การลดจ�านวนการสูบบุหร่ีในบ้าน  ด้วยการรณรงค์กระตุ้นเตือนอันตรายของบุหรี่มือสองในบ้าน  ซึ่งการส�ารวจผล

การรณรงค์พบว่ามีการห้ามสูบบุหรี่ในบ้านเพิ่มเป็น 2 เท่า7 การตระหนักถึงอันตรายดังกล่าวสูงเพิ่มขึ้นท้ังในท่ีท�างาน

และในบ้านและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ที่อ่อนแอ เช่น เด็กและหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งประสบความทุกข์มากมายเมื่อได้

สัมผัสอันตรายนี้ ตัวอย่างในประเทศจีนท่ีพบว่า ประมาณร้อยละ 70 ของประชาชนชาวจีนหรือมากกว่า 740 ล้านคน 

ที่ได้รับบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่องในที่ท�างานหรือท่ีบ้าน มีสัดส่วนภาระค่าใช้จ่ายการดูแลมากกว่าประเทศรายได้ต�่าและ

รายได้ปานกลาง8

กำรศึกษำวิจัยบุหรี่มือสำม
 บุหรี่มือสาม (Thirdhand smoke: THS) หมายถึง การปนเปื้อนสัมผัส (Contamination) กับพื้นผิว

ของสารอนุภาคในบุหร่ีมือสอง  ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการแปรรูปและละอองไอสารเคมีจากควันปนในอากาศ  นอกจากนี ้

บุหรี่มือสามคือ สารเคมีในบุหรี่ซึ่งประกอบด้วย 4 Rs ได้แก่ คงอยู ่ (Remain) ปฏิกิริยา (React) ปล่อยซ�้า  

(Re-emit) แขวนลอย (Resuspended) ยังคงอยู่ยาวนานภายหลังการสูบบุหรี่9 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  

บุหรี่มือสองยังคงถูกปล่อยซ�้าและสารเคมีเหล่านี้ยังตกค้างยู่ในสิ่งแวดล้อมท�าให้มีการดูดซับเข้าไปในอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในบ้านและที่ท�างาน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมา 

เช่น ท�าให้รูปถ่ายเป็นสีเทาเงิน สารเคมีที่ปล่อยซ�้าและ

แขวนลอยนี้เป ็นอันตรายต่อบุคคลโดยเฉพาะเด็กซึ่งมี

ความอ่อนแอต่อพิษของสารเคมี

 การศึกษาวิจัยเรื่องบุหรี่มือสามในคนเป ็นการ

ผิดจริยธรรมท�าให้ต ้องศึกษาในสัตว์ทดลองถึงผลของ

บุหรี่มือสามแทนการศึกษาในเด็กทารกและเด็กวัย

เตาะแตะซึ่งอาศัยอยู ่ในบ้านที่มีการสัมผัสบุหรี่มือสอง

และบุหรี่มือสาม แต่การศึกษาในสัตว์ทดลองสามารถ
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แยกการศึกษาบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสามโดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ หรือผสมผสานในการศึกษาเชิงทดลอง 

ในหลอดทดลองได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลความเข้มข้นในหลอดทดลองระดับน�้าเหลือง 

(Serum level) และระดับเน้ือเยื่อ (Tissue level) ในสัตว์ทดลองเปรียบเทียบผลระหว่างเซลของหนูทดลองและ 

เซลของมนุษย์ วิธีการเหล่าน้ีเป็นการผสมผสานการศึกษาทดลองในร่างกาย (in vivo)และในหลอดทดลอง (in vitro) 

ของสัตว์ทดลองและมนุษย์ ซึ่งถูกน�ามาใช้ในการศึกษาติดตามผล9 วิธีการเหล่านี้เป็นแนวคิดในการศึกษาบุหรี่มือสาม

 ท่ัวโลกได้เปิดยุคใหม่ในการศึกษาวิจัยเรื่องบุหรี่มือสาม โดยในปีค.ศ. 2019 การศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่มือสาม 

มีจ�านวนกว่า 100 เรื่อง10 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับชีวการแพทย์รายงาน 30 เรื่องในระยะเวลา 5 ปี ขณะที่มีการศึกษา 

เกี่ยวกับบุหร่ีมือสองมากกว่า 1,100 เร่ืองในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในปี ค.ศ. 2018 พบว่าการศึกษาเก่ียวกับบุหรี่มือสาม 

จ�านวน 68 เรื่อง ประกอบด้วย การศึกษาประเมินผลดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ (Biomarker) ของบุหร่ีมือสาม ซึ่งใช้บ่อย

ที่สุดได้แก่ นิโคติน โคตินิน และไนโตรซามิน  โดยวิธีการที่สะดวกที่สุดในการเตรียมตัวอย่างของฝุ่นละอองบุหรี่มือสาม

ด้วยการใช้ส�าลีกวาดและน�ามาท�าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคือ โครมาโตกราฟฟี่ (Chromatograhy) 

เป็นการแยกสารผสมโดยแยกตามความเร็วปรากฏเป็นสีต่าง ๆ บนตัวดูดซับ วิธีนี้อย่างเดียวหรือควบคู่ไปกับวิธีการ  

แมสสเปกโตรเมตรี (mass spectrometry) เป็นการคัดแยกสารออกมาในรูปของสเปคตรัมของมวล ซ่ึงการทบทวน 

การศึกษาครั้งนี้แสดงผลอันตรายของบุหรี่มือสามในเซล

สัตว์ทดลองและมนุษย์ อย่างไรก็ตามผลต่อมนุษย์ในระยะ

ยาวยังไม่ชัดเจนและต้องการการศึกษาเพิ่มเติม การศึกษา

หลายเร่ืองที่สะท้อนถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มือสามและ 

ผลที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายยังไม่ชัดเจนในประชาชนทั่วไป 

ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้บุหรี่มือสามควรได้มีการศึกษาเพิ่มและ

ตระหนักในการก�าหนดนโยบายต่อไป11

กำรสูบบุหรี่กับควำมรุนแรงในครอบครัว
 เม่ือการสูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมาย บ่อยครั้งที่กฎหมาย 

ช่วยรักษาสิทธิ์ส ่วนบุคคลให้มีอิสระในการสูบบุหรี่ ในที่ 

สาธารณะและสถานท่ีส่วนบุคคล12 ขณะเดียวกัน เด็กและ 

ผู ้สูงอายุ ท่ีต ้องพึ่ งพาผู ้ดูแล ผู ้ที่ท�าให ้บุคคลเหล ่านี้ 

ต้องสัมผัสกับบุหรี่ในบ้านหรือศูนย์ดูแลถูกพิจารณาว่า

เป็นความรุนแรง เนื่องจากเป็นความตั้งใจข่มเหงบุคคลเหล่าน้ี ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอยู ่ในสถานที่สะอาดสิ่งแวดล้อม 

ที่มีอนามัยดี กรณีของบุคคลท่ีได้รับความรุนแรงจากการสูบบุหรี่ในบ้านกลายเป็นประเด็นที่ถกเกียงกันในกลุ่มอื่นด้วย 

เช่น ผู ้ใหญ่ที่สามารถหนีออกไปจากสถานท่ีสูบบุหรี่นั้นได้เอง ขณะที่หลายกรณีการได้รับควันบุหรี่เหล่านี้ถูกละเลย 

ถึงอันตรายจากบุหรี่มือสอง13 โดยการสัมผัสกับส่ิงที่ก ่อให้เกิดอันตรายหรือการปรับกรอบแนวคิดด้วยการให้สิทธิ์

แก่บุคคลที่จะได้รับอากาศที่สะอาด สามารถพิจารณาได้ว่าสิทธิส่วนบุคคลก�าลังถูกคุกคาม ข้อโต้แย้งคือผู ้ท่ีสูบบุหรี่ 

ถูกคุกคามความเป็นส่วนตัว และยังถูกจ�ากัดการสูบบุหรี่ในบ้านเพื่อปกป้องผู้อื่นจากบุหรี่  

 มีข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่ยืนยันสิทธิในเรื่องสุขภาพผ่านเครื่องมือทางด้านกฎหมายมากมาย โดยแนว

ปฏิบัติได้ระบุภาระหน้าท่ีใน การปกป้องบุหร่ีมือสองเกี่ยวข้องมาจากสิทธิต่างๆ เป็นต้นว่าสิทธิในการมีชีวิตอยู ่  

สิทธิในการได้รับมาตรฐานสูงสุดทางสุขภาพท่ีถูกก�าหนดตามมติองค์การอนามัยโลก อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิ

เด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี  ตลอดจนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
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เอกสารอ้างอิง:

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส�าหรับภาคี WHO FCTC ท่ียอมรับเคร่ืองมือเหล่าน้ีประสบความล้มเหลว 

ในการปกป้องพลเมืองจากพิษภัยของบุหรี่ซึ่งคุกคามสิทธิมนุษยชน ขณะที่ WHO FCTC มิได้เป็นกรอบสัญญา

เรื่องสิทธิมนุษยชน หากสามารถเช่ือมต่อไปยังเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนในการท�าบทบาทต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึง

สิทธิมนุษยชน เป็นต้นว่า WHO FCTC ไม่สามารถช่วยให้เข้าถึงองค์กรภาครัฐ 

ในการช ่วยเหลือพลเมืองได ้ รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดทางสุขภาพโดย 

ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถส่ือข้อมูลเหล่านี้ต่อไปยังส�านักงานสิทธิมนุษยชนได้

 ดังน้ัน แนวปฏิบัติตามมาตรา 8 “การก�าหนดสถานที่ห้ามสูบบุหร่ี” ตาม WHO 

FCTC แสดงถึงพันธะสัญญาในการรักษาสถานะของบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เพ่ือช่วยภาคีบรรลุภาระผูกพันในเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิการได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

สูงสุดทางสุขภาพกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เพื่อร่วมกันปกป้องพิษภัยจากบุหรี่ซ่ึงเป็นข้อตกลงส�าคัญร่วมกัน14

 ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศได้ก�าหนดแนวทางการดูแลเมื่อพลเมืองได้รับ 

บุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม ซึ่งมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์มาตรการก�าหนด 

สถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นกลไกชัดเจนในการเข้าถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่และ

ภาวะสุขภาพควรได้รับการดูแลภายในสถานที่เช่นบ้าน โดยประเทศไทยมีการระบุการได้รับ

ควันบุหร่ี เปรียบเหมือนการได้รับความรุนแรง ท�าให้มีการขยายสิทธิด้านอื่นซึ่งเป็นพันธะ

สัญญาที่ประเทศไทยรับภาระผูกกันเรื่องสิทธิมนุษยชน

TRC research 
update14



ผลกระทบเด็กจำกควันบุหรี่มือสอง
 เม่ือก่อนน้ัน ท่านอาจเคยได้ยินค�าว่า ควันบุหรี่ 

มือสอง (Secondhand Smoke หรือ SHS) และ 

คงเข้าใจแล้วว่า ควันบุหรี่มือสองนี้ให้หมายรวมถึงควัน

สายหลัก (Mainstream Smoke) และควันสายข้างเคียง 

(SidestreamSmoke) โดยควันท่ีผู ้สูบดูดจากมวนบุหร่ี

เข ้าไปในร่างกายแล้วพ่นออกมา น่ันคือควันสายหลัก  

ส ่ วนควันสายข ้ า ง เคี ยงคือควันที่ ลอยอยู ่ ในอากาศ 

ในระหว่างที่บุหร่ีถูกเผาไหม้รอการสูบ ดังนั้น ผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ 

เม่ือรับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (SHS exposure) จึงเป็น

อันตรายอย่างมากมายต่อสุขภาพท้ังจากควันสายหลัก  

และควันสายข้างเคียงรวมกัน โดยในควันบุหร่ีที่เกิดจากการ

เผาไหม้ของมวนบุหรี่ท�าให้เกิดสารพิษมากกว่า 250 ชนิด 

และกว่า 50 ชนิดเป็นสารพิษที่วงการแพทย์ระบุว่าเป็น

สารก่อมะเร็ง 1  

หริสร์ ทวีพัฒนา

งำนวิจัยในประเทศ

ปกป้องเด็ก
ควันบุหรี่จำก
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การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กและผู้หญิงในบ้าน

 การศึกษาวิจัยใน 31 ประเทศ ซึ่งเป็นโครงการ

ร่วมกับสถาบันควบคุมยาสูบสากล มหาวิทยาลัยจอห์นฮ

อบกิ้นส์ ( Institute for Global Tobacco Control at 

the Johns Hopkins Bloomberg School of Public 

Health) เพื่อศึกษาการรับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของเด็ก

และผู ้หญิงที่อาศัยอยู ่ในบ้านที่มีผู ้สูบบุหร่ีเปรียบเทียบ

กับบ้านที่ไม่มีผู ้สูบบุหรี่ โดยวัดจากระดับสารนิโคตินใน

บ้าน และในเส้นผมของเด็กและผู้หญิง  ซึ่งในประเทศไทย

ท�าการศึกษาใน 40 ครอบครัว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เด็ก

และผู ้หญิงที่อาศัยอยู ่ในบ้านท่ีมีผู ้สูบบุหรี่ มีระดับสาร

นิโคตินในเส้นผมมากกว่าเด็กและผู้หญิงท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน

ที่ไม่มีผู ้สูบบุหรี่ และในบ้านท่ีมีผู ้สูบบุหรี่ระดับนิโคตินใน

เส้นผมเด็กก็ยังสูงกว่าในเส้นผมของผู้หญิงอย่างมีนัยส�าคัญ

อีกด้วย นอกจากนี้ ระดับของสารนิโคตินในอากาศในบ้าน

ท่ีมีผู ้สูบบุหรี่ก็สูงกว่าระดับของสารนิโคตินในอากาศใน

บ้านท่ีไม่มีผู ้สูบบุหรี่ แสดงให้เห็นว่าทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ที่

ได้รับสัมผัสสูดดมควันบุหรี่มือสองในบ้านมีความเสี่ยงสูง

ต่อการเจ็บป่วยจากโรคที่มีสาเหตุจากควันบุหรี่ ดังน้ันการ

ไม่สูบบุหรี่ในบ้านจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีในการหลีกเลี่ยง

การได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งมี

ความอ่อนแอและไวต่อการเจ็บป่วย อีกทั้ง ผู้ใหญ่และ

ผู้ปกครองควรหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ใกล้เด็ก 2

การสัมผัสควันบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมกับโรคหอบหืดในเด็ก

อายุต�่ากว่า 5 ปี

 การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการรับสัมผัสควันบุหรี่ ท่ีผู ้อื่นสูบกับโรคหอบหืด

ในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

ผู้ปกครองของเด็ก จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี จ�านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ�านวน 400 รายแบ่ง

เป็นกลุ่มศึกษาคือเด็กท่ีป่วย และกลุ่มเปรียบเทียบคือเด็ก

ที่ไม่ป่วย กลุ่มละ 200 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เมื่อ

วิเคราะห์โดยการควบคุมตัวแปรกวนแล้วพบว่า มีสมาชิก

ในบ้านสูบบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งคนท�าให้เด็กมีโอกาสเส่ียง

ต่อการเกิดโรคหอบหืด 1.8 เท่า การท่ีบิดาสูบบุหร่ีในบ้าน 

มีโอกาสเสี่ยงเป็น 1.61 เท่า การได้รับควันบุหรี่จากบ้าน

เพื่อนมีโอกาสเสี่ยงเป็น 2.04 เท่า และการที่ได้รับควัน

บุหรี่ขณะเดินทาง เช่น บริเวณป้ายรถประจ�าทาง มีโอกาส

เส่ียงเป็น 1.61 เท่า รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต�่ากว่า 10,000 

บาท มีโอกาสเส่ียงเป็น 2.36 เท่า การศึกษาของบิดาและ

มารดาต�่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสเสี่ยงเป็น 2.23 

เท่า และ1.72 เท่า ตามล�าดับ ข้อเสนอแนะในการป้องกัน

เด็กจากการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวก็คือ การท�าให้

บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่และควรมีมาตรการการบังคับ

ใช้กฎหมายที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่

สาธารณะต่างๆ นอกจากน้ัน สถานบริการสาธารณสุข

ควรจัดบริการ 2A คือ การถามและแนะน�าการเลิกบุหรี่

แก่ผู้ปกครองลงในงานประจ�า 3

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบ้านและการเจ็บป่วยด้วย

โรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ชุมชน

ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาการสัมผัสควันบุหรี่มือ

สองของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และศึกษาความสัมพันธ์ของ

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบ้านและการเจ็บป่วยด้วยโรค

ระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ในครัวเรือน 

ชุมชนช้างเผือก อ.เมือง จ. นครราชสีมา  โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี จ�านวน 80 คน 

ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ในชุมชนช้างเผือก

มีการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองเป็นจ�านวนมากและสัมพันธ์
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กับการเจ็บป่วยด ้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น 

พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบจึงควร

ตระหนักในการส ่งเสริมให ้สมาชิกในครอบครัวโดย

เฉพาะพ่อให้หยุดการสูบบุหรี่ในบ้านเพ่ือลดอัตราการ

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก และควรศึกษาวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบ้านต่อไป4

ผลกระทบของควันบุหรี่มือสองต่อระบบทางเดินหายใจ

ของเด็ก

 การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การรับสัมผัสควันบุหรี่มือสองกับโรคในระบบทางเดิน

หายใจส่วนล่างในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบ โดยการสัมภาษณ์

ผู ้ปกครองของเด็กที่ป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคหอบหืด และนิวโมเนีย 

กลุ่มศึกษาจ�านวน 462 ราย ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจ�านวน

เท่ากัน คือเด็กที่มาตรวจสุขภาพประจ�าปี ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า มีจ�านวนบุหรี่ที่สูบภายในบ้านต่อวันโดยสมาชิก

ครอบครัวของกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ ่มเปรียบเทียบอย่าง

มีนัยส�าคัญ กลุ ่มศึกษามีสมาชิกครอบครัวสูบบุหรี่ขณะ 

อุ้มเด็กมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 26 และร้อยละ 7 

ตามล�าดับ) เด็กในกลุ ่มศึกษารับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ภายในบ้านและนอกบ้านมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ โดย

การศึกษาของพ่อแม่ และรายได้ครอบครัว มีความสัมพันธ์

กับการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจในเด็กอายุต�่ากว่า 

5 ขวบ สรุปว่า เด็กที่รับสัมผัสสูดดมควันบุหร่ีมือสอง 

มีความเสี่ยงต ่อการเกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 

มากขึ้น เกือบ 4 เท่า ดังนั้นข้อเสนอแนะในการป้องกันเด็ก

จากการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว ก็คือให้เด็กหลีกเลี่ยง 

การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรท�าให้

บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ 5

การรับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของทารกในภาคใต้ 

 โดยการวิ เคราะห ์หาสารโคตินินในป ัสสาวะ 

เป็นการศึกษาในเด็กอายุ 1 ขวบ จ�านวน 725 คน  ซึ่งผล

การศึกษาพบว่า ร้อยละ 40.7 มีสารโคตินินในปัสสาวะ ใน

จ�านวนนี้ร้อยละ 3.4 (จ�านวน 25 คน) มีปริมาณสารโคตินิ

นอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่สูบบุหร่ีจัด ร้อยละ 73.3 

ของเด็กเหล่าน้ีรับสัมผัสควันบุหร่ีมือสองที่บ้าน  นอกจาก

นี้ยังพบว่า เด็กที่ได้รับสัมผัสควันบุหร่ีมือสองมาก เป็นกลุ่ม

ที่พ่อมีการศึกษาต�่ากว่าช้ันประถมปีที่ 6  ข้อค้นพบจาก

การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า เด็กอายุต�่ากว่า 1 ขวบ และพ่อ

มีการศึกษาน้อย เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการ

รับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 6 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับสัมผัส

ควันบุหรี่มือสองของทารกในประเทศไทย

 เป ็นการวิจัย เชิ งส� ารวจโดยการสัมภาษณ ์ผู ้

ปกครองของเด็กทารกอายุ 1 ขวบ จ�านวน 3,256 คน  ซึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 35 เด็กอยู่ในห้องเดียวกับพ่อ

ที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 0.3 อยู่ในห้องเดียวกับแม่ที่สูบ บุหรี่ 

ปัจจัยอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับสัมผัสควันบุหรี่มือ

สองของทารกได้แก่ อายุพ่อแม่ อยู่ระหว่าง 25 - 34 ปี 

หรือมากกว่า 44ปี และการศึกษาของพ่อแม่ต�่ากว่าระดับ

มัธยมศึกษา แสดงว่าการสูบบุหรี่ของพ่อเป็นปัจจัยเสี่ยง

หลักของการรับสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กทารก 7

ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสอง

ระหว่างต้ังครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ต่อทารกแรกเกิดใน

ครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 การวิจัยนี้ เพื่อวัดความชุกของการสูบบุหรี่และ

การสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างต้ังครรภ์และเพ่ือหาความ

สัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสบุหร่ีมือสองระหว่างตั้งครรภ์

กับผลที่เกิดกับทารกแรกเกิด  โดยการสัมภาษณ์หญิงตั้ง

ครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 1,274 คน 

และติดตามหลังคลอด เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

การสัมผัสบุหรี่ มือสองระหว่างตั้งครรภ์กับน�้าหนักของ

ทารกแรกเกิด  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการ
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สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.5 และการสัมผัสบุหร่ี

มือสองในบ้าน ร้อยละ 50.7 บุคคลท่ีสูบบุหรี่ภายในบ้าน

ส่วนใหญ่เป็นสามี รองลงมาเป็นพ่อของตนเองและพ่อ

ของสามี ความถี่ของการสูบบุหรี่ของคนในบ้านจะสูบทุก

วัน การสัมผัสบุหร่ีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ในบ้านทุกวันมี

ความสัมพันธ์กับน�้าหนักของทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 

 สรุปงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของผลกระทบ

ของการสัมผัสบุหรี่มือสองในหญิงตั้งครรภ์ต่อน�้าหนักของ

ทารกแรกเกิดและอัตราความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสอง

ระหว่างตั้งครรภ์ที่สูง ดังนั้นควรสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ทราบถึงขนาดปัญหาความชุกของการสัมผัส

บุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ในบ้าน บุคคลที่เป็นต้นเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนัก

และร่วมกันป้องกันหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนั้นสถานบริการ

สาธารณสุขควรจัดบริการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์โดย

การให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส รวม

ถึงบุคคลอื่นที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 8

ผลกระทบเด็กจำกบุหรี่มือสำม
 บุหรี่มือสาม (Thirdhand Smoke หรือ THS) 

คือ สารพิษจากควันบุหร่ี ที่ตกค้างไว้หลังจากบุหรี่ได้ดับ

แล้ว หรือเมื่อควันบุหร่ีมือสองจางหายไปแล้ว ซึ่งสารพิษ

ดังกล่าวจะตกค้างตามพื้นผิวต่างๆ อีกทั้งติดตามผ้าม่าน 

เสื้อผ้า ผม เป็นต้น โดยจากควันบุหรี่มือหนึ่งของผู้สูบ 

ก็ได้น�ามาสู่ควันบุหรี่มือสอง แล้วก็ได้มาลงท้ายด้วยควัน

บุหรี่มือสาม ปัจจุบันในแวดวงวิชาการได้มีการน�าเสนอ

ถึงเรื่องควันบุหรี่มือสามอันเป็นพิษภัยมืดที่มองไม่เห็นด้วย

สายตา และถูกละเลยมองข้ามไป ควันบุหรี่มือสองที่เห็น

เป็นควันล่องลอยจากการสูบบุหร่ีน้ัน คร้ันเวลาผ่านไปควัน

ที่เห็นเหล่านี้จะจางหายไปแต่ยังคงมีสารพิษที่ตกค้างอยู่ใน

ระยะยาวต่อไปนั่นคือควันบุหรี่มือสาม สารพิษตกค้างจาก

ควันบุหรี่เหล่านี้จะเกาะติดที่พื้นผิวของสิ่งของต่างๆ ตาม

ตัวบุคคล และสถานที่ท่ีมีควันบุหร่ีมือสองมาก่อน ดังเช่น 

ซอกเล็บ เส้นผม ร่องฟัน ผิวหนัง เส้ือผ้า พรม โซฟา ผ้า

ม่าน ที่นอน โดยเฉพาะห้องปิดไม่ถ่ายเทอากาศเป็นเวลา

หลายวัน ตัวผู ้สูบเองก็ให้ควันบุหรี่มือสามออกมาเช่นกัน 

จากเสื้อผ้า เส้นผมตัวเอง (รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 เด็กจะมีโอกาสการได ้รับสัมผัสควันบุหรี่มือ

สามมากกว ่าผู ้ ใหญ่ เพราะสารพิษในควันบุหร่ีมือ

สามเกาะตามพื้นผิวสิ่งต ่างๆ ที่ เด็กมักจะคล�า แตะ 

ลูบ เอาเข้าปาก หรือหายใจเข้าไปในระบบทางเดิน

หายใจได้อย่างง ่ายดาย เด็กจะได้รับฝุ ่นที่มีควันบุหรี่

มือสามเข้าร ่างกายเป็น 2 เท่าของผู ้ใหญ่ด ้วยหายใจ

เร็วกว ่า  และใกล ้กับ พ้ืนผิวเป ็นฝุ ่นมากกว ่า  อีก ท้ัง

ร ่างกายเด็กนั้นจะมีน�้าหนักน้อยกว่าผู ้ใหญ่เป ็น 10 

เท่า น่ันคือจะได้รับสารพิษเป็น 20 เท่าของผู้ใหญ่  9 

 ประชาคมส ่วนใหญ ่ไม ่ทราบว ่ามีความเสี่ ยง

ต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสควันบุหร่ีมือสามซี่งเป็น

อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อทารกและเด็กจากการได้

รับสัมผัสควันบุหร่ีมือสามตามเสื้อผ้า เส้นผม ของผู้ที่อุ ้ม

หรือใกล้ชิดแม้ขณะไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตาม สารพิษบางชนิด

ในควันบุหร่ีมือสามสามารถท�าปฏิกริยากับสารอื่นในสิ่ง

แวดล้อมก่อให้เกิดสารพิษซึ่งเป็นอันตรายเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

เช่น นิโคตินเมื่อมันทาปฏิกิริยากับ แกส nitrousacid ซึ่ง

พบได้ทั่วไปในอากาศ จะท�าให้มันกลายเป็นสารก่อมะเร็ง 

ที่เรียกว่า nitrosamine 10

 แม ้ เ มื่ อ ควั น บุหรี่ จ า งหาย ไปแล ้ ว  ก็ มิ ไ ด ้

หมายความว่าสารพิษจะหายไปด้วย ความจริงคือว่า

สารพิษท้ังหลายก็ยังคงตกค้างอยู ่ ไม่ได้หายไปเหมือน

ดังเช่นควันบุหรี่แต่อย่างไร นอกจากนี้รายงานของส�านัก

แพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ว่า การได้รับสัมผัส
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สารพิษจากควันบุหร่ี (จะเป็นมือ หนี่ง มือสอง หรือมือสาม) 

ท่ีระดับใดก็ตามเข้าสู่ร่างกาย ย่อมส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อ

สุขภาพของผู้ที่ได้รับสัมผัส ท้ังน้ีในกลุ่มทารกและเด็กเล็ก

ย่อมจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ง ่ายและมากสุดอย่าง

ชัดเจน ในรายงานยังย�้าว่า การแยกผู้สูบบุหรี่ออกจากผู้

ไม่สูบ หรือการใช้เทคโนโลยีของระบบควบคุมหรือระบาย

อากาศก็ตาม แต่วิธีการดังกล่าวก็ไม่สามารถจะก�าจัดควัน

บุหรี่มือสองได้ รวมทั้งสารพิษทั้งหลายจากควันบุหร่ีที่

ตกค้างอยู ่ นั่นก็คือควันบุหรี่มือสามน่ันเอง (รศ.ดร.นิภา

พรรณ กังสกุลนิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล)

คนในบำ้นสบูบหุรี ่ท�ำเด็กหอบเฉียบพลนั11

 ควันบุหรี่มือสองมือสาม เป็นต้นเหตุการท�าร้าย

คนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

จากโรคเร้ือรังต่างๆ ท�าให้ฟื ้นตัวได้ช้า หรืออาการป่วย

แย่ลง จากการวิจัยเรื่องภาระทางเศรษฐศาสตร์และการ

พยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียน หรือเด็กอายุ 6 เดือน

ถึง 5 ขวบ จ�านวน 240 คน ท่ีมีภาวะหอบเฉียบพลันและ

ฟังปอดพบเสียงวีด หรือโรคหอบหืด ซึ่งเกิดจากความไวผิด

ปกติของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้น ท�าให้ท่อทางเดินหายใจ

ตีบแคบ หายใจล�าบาก ไอ หายใจถี่ มีเสียงวีด แน่นหน้าอก 

พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี เด็กกลุ่มดังกล่าวต้องกลับเข้า

โรงพยาบาลฉุกเฉินซ�้า จากภาวะหอบเฉียบพลันมากถึง 

67.5% และจ�าเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 32.3% 

 ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า การเข้าโรงพยาบาลของ

เด็กมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยมีประวัติหอบเหนื่อยมีเสียงวี

ดมาก่อน ผู้ป่วยมีภาวะแพ้โปรตีนนมวัว ภาวะพร่องวิตามิน

ดี ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจหนึ่ง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 

ซึ่งน�าไปสู่การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินของเด็ก คือ สภาวะ

แวดล้อมของผู้ป่วยและครอบครัว จากควันบุหรี่ภายใน

บ้าน โดยมีการสูบบุหรี่ในบ้านมากถึง 45% ซึ่งบุหรี่ 1 

มวน มีสารพิษกว่า 4,000 ชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ 

ซ่ึงเป็นตัวท�าลายเม็ดเลือดแดงไม่ให้จับออกซิเจนได้เท่า

เวลาปกติ ส่งผลให้ขาดออกซิเจน มึนงง เหนื่อย หอบง่าย, 

ทาร์ ท�าให้ไอเรื้อรังและมีเสมหะ, อะซีโตน มีผลต่อระบ

หายใจ ระคายเคืองในเยื่อบุทางเดินหายใจ รู้สึกเวียนศีรษะ 

เป็นพิษต่อปอดและตับ, พอโลเนียม เป็นสารกัมมันตรังสี 

ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด และเป็นสารร้ายแรงที่จะแพร่

ไปยังคนใกล้ชิดได้ด้วย เป็นต้น
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 “การวิจัยยังได้ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบ

เฉียบพลัน พบว่า ต้นทุนเฉล่ียของการรักษาผู้ป่วยเด็ก 1 

ราย เท่ากับ 20,269 บาท เกิดจากการรักษาก่อนมาโรง

พยาบาล ระหว่างนอนหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล และ

หลังจากออกโรงพยาบาล โดยการเข้าโรงพยาบาลของ

ผู้ป่วยเด็ก ท้ังประเทศคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 779 ล้าน

บาท”  ซึ่งภาวะหอบเฉียบพลันในเด็กยังมีปัจจัยกระตุ้นให้

เกิดอาการหอบหืดตามมาได้อีกจากไรฝุ่น ขนสัตว์ ละออง

เกสร มลพิษในอากาศ อาหารทะเล ถ่ัว ไข่นม ผู้ปกครอง

จึงต้องเฝ้าระมัดระวังสิ่งเหล่าน้ีให้กับลูกหลานด้วย ตลอด

จนใช้ยาควบคุมการอักเสบของหลอดลมตามแพทย์ส่ัง และ

จัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากควันบุหรี่ ซ่ึงจะ

ช่วยลดปัญหาภาวะหอบเฉียบพลันในลูกหลาน และลด

ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆ อีก

ปกป้องสขุภำพจำกควนับหุรีม่อืสองมอืสำม12

 ควันบุหรี่มือสองเป็นเรื่องที่เราทราบกันมานาน

แล้ว แต่ควันบุหรี่มือสามยังถือเป็นเรื่องใหม่ซ่ึงเด็กๆ มัก

จะเป็นกลุ่มที่ได้สัมผัส เช่น พ่อแม่สูบบุหรี่ติดตามเส้ือผ้า

แล้วมาอุ้มลูก เป็นต้น โดยท่ีผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้ตระหนัก

ถึงจุดนี้

 การปกป้องสุขภาพจากการสัมผัสควันบุหร่ี (มือ

สอง/มือสาม) มีข ้อเท็จจริงท่ีหลายองค์กรด้านสุขภาพ

ระบุไว ้มานานแล ้วว ่า ไม ่มีระดับที่ปลอดภัยส�าหรับ

การสัมผัสควันบุห ร่ีมือสอง/มือสาม และในป ีพ.ศ. 

 2529-2549 งานวิจัยที่ลงความเห็นตรงกันมีข้อสรุป 12 

ประเด็นเกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสอง/มือสามว่าอันตรายอย่าง

ยิ่ง สามารถท�าอันตรายต่อสุขภาพได้มากมาย หรือเรียกได้

ว่าเป็นฆาตรกรที่มองไม่เห็น เป็นสาเหตุของ 3 โรคร้ายแรง 

ได้แก่ มะเร็งปอด ร้อยละ 36, โรคหลอดเลือดสมอง ร้อย

ละ 34 และโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 27 

 ข้อสรุปจากรายงานของส�านักงานแพทย์แห่ง

สหรัฐอเมริกา ที่เปิดเผยเรื่องบุหรี่มือสองครั้งแรกเมื่อ

ปีพ.ศ.2549 ระบุว่า 

 - คนที่อยู่ในบ้านหรือสถานที่ท�างานที่มีผู้สูบบุหรี่

และได้รับพิษภัยจากควันบุหรี่มือสอง มีเป็นล้านๆ คน

 - ควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควร

 - เด็กที่ได้รับควันบุหร่ีมือสองมีความเส่ียงสูงมาก

ในการเกิดโรคไหลตายในเด็ก โรคเก่ียวกับระบบทางเดิน

หายใจ และการอักเสบในหู

 - ผู ้ปกครองที่สูบบุหรี่ท�าให้สมรรถภาพทางเดิน

หายใจของเด็กลดลง 

 - ส�าหรับผู้ใหญ่ท่ีสัมผัสกับควันบุหร่ีมือสอง ท�าให้

เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด  

 - จากหลักฐานการวิจัยยืนยันชัดเจนว่า ไม่มี

ระดับท่ีปลอดภัยส�าหรับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง
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 - การก�าจัดการสูบบุหรี่ในอาคารบ้านเรือนคือ

วิธีการที่จะช่วยป้องกันผู้ที่ไม่สูบบุหรี่สัมผัสกับควันมือสอง 

ทั้งนี้ การแยกผู้สูบบุหรี่ออก การท�าความสะอาดอากาศ 

เช่น การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอาคารที่ระบาย

อากาศ ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้ นอกจากการก�าจัดที่

ต้นตอเท่านั้น

 ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่มือสอง

ในประเทศไทย ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2545–2562 มีการตรวจวัด

คาร์บอน พีเอ็ม นิโคติน โคตินิน ตามสถานท่ีต่างๆ หลาย

แห่ง เช่น ร้านอาหาร, ไนต์คลับ, สถานท่ีเยาวชน, บ้าน, 

สถานที่สาธารณะ, ผับและบาร์, สนามบิน, ชายหาด  และ

พยายามใช้ผลการวิจัยผลักดันให้เกิดนโยบายห้ามสูบบุหร่ี

ในสถานที่เหล่านี้ และจากการส�ารวจล่าสุดพบว่า ภายใน

อาคารผู ้โดยสารในประเทศของท่าอากาศยานไม่มีห้อง

สูบบุหรี่แล้ว ส่วนในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่า

อากาศยานจะด�าเนินการปิดภายในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.

2562  ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีพัฒนาการด้านการบังคับ

ใช้กฎหมายได้ดีมากประเทศหน่ึงของโลก

 ป ัจจุบัน ก� าลั ง เริ่มด� า เนินงานวิจัยใหม ่คือ 

การตรวจวัด PM.2.5 ในยานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่ง

พยายามจะผลักดันการห้ามสูบบุหรี่ ในพาหนะส่วน

บุคคล เนื่องจากยานพาหนะสาธารณะได้มีการห้ามสูบ

แล้ว

 ผลการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมา

หลายปี โดยภาพรวมประเทศไทยถือว่าท�าได้ดีมาก ท�าให้

มีอากาศที่สะอาด คนอยากเลิกสูบบุหรี่มากขึ้นไม่มีพื้นที่

สูบ ส�าคัญที่สุดคือ เด็กได้เห็นตัวอย่างที่คนไม่สูบบุหรี่ ได้

รับอากาศบริสุทธ์ิ 

 ส�าหรับประเด็นบุหร่ีมือสามต้องการงานวิจัย

ในประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มากข้ึน เพื่อผลักดันให้เกิด

นโยบาย เพราะบางทีผู้ก�าหนดนโยบายอยากท�าแต่ยังไม่มี

หลักฐานงานวิจัยในประเทศมากพอ จึงอยากเชิญชวนนัก

วิจัยรุ่นน้องมาท�าวิจัยเร่ืองน้ีให้มากขึ้น

1. National Institute of Environmental Health Sciences. 2000. 9th Report on Carcinogens. NC: US Department of Health and  
 Human Services, National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), Research Triangle  
 Park.
2. เนาวรัตน์ เจริญค้า, นิภาพรรณ กังสกุลนิติ, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, สตีเฟ่น ฮาแมนน์ และคณะ. 2552. การสัมผัสควันบุหรี่มือสองของเด็กและ 
 ผู้หญิงในบ้าน. นาเสนอในการประชุมวิชาการ The 8th Conference of the Asia Pacific Association for the Control of Tobacco, Taipei,  
 Taiwan; 17-20 October 2007.
3. สาโรจน์ นาคจู. 2552. การสัมผัสควันบุหรี่ในส่ิงแวดล้อมกับโรคหอบหืดในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
4. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, อิสราวรรณ สนธิภูมาศ. 2555. การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้านและการเจ็บป่วยด้วยโรค 
 ระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ชุมชนช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ.
5. Charoenca N, Kungskulniti N, Tipayamongkholgul M, Sujirarat D, Lohchindarat S, Mock J, Hamann SL. Determining the burden  
 of secondhand smoke exposure on the respiratory health of Thai children.Tob Induc Dis. 2013 Mar 18;11(1):7. doi: 10.1186/ 
 1617-9625-11-7.
6. Anuntaseree W,Mo-Suwan L, Ma-A-Lee A, Choprapawon C..2008. Exposure to environmental tobacco smoke among infants  
 in southern Thailand: a study of urinary cotinine.. Bull Environ Contam Toxicol. Jan;80(1):34-7.
7. Anuntaseree W,Mo-Suwan L, Ma-A-Lee A, Choprapawon C..2008. Prevalence and associated factors of passive smoking in  
 Thai infants. Prev Med. Oct;47(4):443-6.
8. ไพฑูรย์ สอนทน. 2562. ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่ มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ.
9. Winickoff JP, Curras-Collazo M. Cigarette smoke toxins deposited on surfaces: implications for human health. PLOS One.  
 2014 Jan 29; 9(1):e86391.
10. Tuma RS. Thirdhand smoke: Studies multiply, catchy name raises awareness. JNCI news. 2010;102(14):1004-5. DOI:10.1093/ 
 jnci/djq277.
11. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก : https://mgronline.com/qol/detail/9620000066869. (14 กรกฏาคม 2562).
12. เนาวรัตน์ เจริญค้า. การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18. (20 มิถุนายน 2562).

เอกสารอ้างอิง:
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ผลเสียของการสูบบุหรี่ ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่

ตาย
ปี 2557 ผู้สูบบุหร่ีต้องเสียชิวิต 54,610 คน 
(ตายเป็นอันดับ 1 ของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ)

 โรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน
 โรคหัวใจ 14,011 คน
 โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 13,964 คน

 (ปี 2557, BOD)

เลิกสูบบุหรี่ เหลือเงินเพียบ
“ค่าเฉลี่ยราคาบุหรี่ 116.50 บาทต่อซอง
(ถ้าสูบวันละ 1 ซอง)

 เลิกสูบ 1 อาทิตย์ จะมีเงินเก็บ 815.50 บาท
 เลิกสูบ 1 เดือน จะมีเงินเก็บ 3,495 บาท
 เลิกสูบ 1 ปี จะมีเงินเก็บ 42,522.50 บาท
 เลิกสูบ 10 ปี จะมีเงินเก็บ 425,225 บาท

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 สูญเสียเศรษฐกิจทั้งปี 74,884 ล้านบาท
 สญูเสยีผลติภาพ ตายก่อนวยัอันควร 61,219 ล้านบาท

“ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการสูบบหุรีค่ดิเป็น 0.78% 
ของ GDP ประเทศไทย และคิดเป็น 18% ของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพทั้งหมด มากกว่างบประมาณทั้งหมดของกระทรวง
สาธารณสุข 5%” (ปี 2552, BOD)

เลิกสูบบุหรี่ ดีต่อร่างกาย
 8 ช่ัวโมง ระดับนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด  ์

 ในกระแสเลือดลดลงครึ่งหนึ่ง ระดับอ๊อกซิเจนกลับสู ่
 ระดับปกติ

 24 ช่ัวโมง คาร์บอนมอนอกไซด์จะถูกขจัดออกจาก 
 ร่างกาย ปอดจะเริ่มขับเสมหะและสิ่งแปลกปลอมที่เกิด 
 จากควันบุหรี่

 48 ชั่วโมง ไม่มีนิโคตินในร่างกาย ความสามารถในการ 
 ชิมรสและดมกลิ่นดีขึ้น

 72 ชั่วโมง การหายใจสะดวกขึ้น หลอดลมเริ่มคลายตัว 
 และระดับพลังงานในร่างกายเพิ่มมากขึ้น

 2 - 12 สัปดาห์ ระบบการไหลเวียนดีขึ้น
 3 - 9 เดือน ป ัญหาการไอและการหายใจดีขึ้น  

 การท�างานของปอดเพิ่มขึ้น 10%
 5 ปี ความเสี่ยงเรื่องหัวใจวายลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบ 

 กับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่
 10 ป ี ความเสี่ยงเร่ืองมะเร็งปอดลดลงคร่ึงหนึ่ง  

 ความเสี่ยงเรื่องหัวใจวายจะกลับมาเหมือนกับคนที ่
 ไม่เคยสูบบุหรี่

ผลกระทบต่อสุขภาพ
โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหืดหอบ 
ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
ผลต่อการคลอดก่อนก�าหนด ทารกแรกเกิดมีน�้าหนักน้อย 
โรคเบาหวาน ต้อกระจก/ประสาทตาเสื่อม 
และมะเร็งชนิดอ่ืนมากกว่า 10 ชนิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
 อุบัติเหตุไฟไหม้
 ก้นบุหร่ีสร้างมลภาวะในดินและน�้า

“บุหรี่”
สูบเสียชัด
เลิกดีเพียบ

อ้างอิง : แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) : รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552 และ 2557,
American Lung Association และ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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สูบบุหรี่ในบ้าน ทำ�ไมเป็น “ความรุนแรงใน
ครอบครัว”
 ตามพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมการพัฒนาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดย พระราชบัญญัติ 

ฉบับนี้  พัฒนาการมาจากพระราชบัญญัติคุ ้ มครอง 

ผู ้ถูกกระท�าด ้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

โดยสาเหตุที่มีการปรับปรุงเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ

คุ ้ มครองผู ้ ถูกกระท�าด ้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ.2550 มีการก�าหนดฐานความผิดอาญาท่ีไม่ได้เป็น

ไปตามเจตนารมณ์ในการลดการกระท�าความรุนแรง

ในครอบครัวที่ประสงค ์ ให ้ผู ้ กระท� าความรุนแรงใน

ครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�าความผิดซ�้า 

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

มำตรกำรคุ้มครอง

ป้องกัน

ควำมรุนแรง
จำกควันบุหรี่ในบ้ำน

และอ�านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการ

ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา ก่อให้เกิด

ความซ�้าซ้อนกับการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา สมควรยกเลิกความผิดอาญาฐานกระท�าความ

รุนแรงในครอบครัว และมีการปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง

สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น1 

จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

20 สิงหาคม พ.ศ. 25622 ความน่าสนใจของ พระราชบัญญัตินี้ 

คือ สามารถน�ามาปรับใช้กับเรื่อง การห้ามสูบบุหรี่ในบ้านได้

1 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562.
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวัน
 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.
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ผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเล็กในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะ

เป็น อาการหอบหืด การติดเชื้อในหู หรือการเป็นไข้บ่อย

ครั้ง อันเกิดมาจากการสัมผัสสารในควันบุหรี่ที่ตกค้าง

ภายในบ้าน เช่นของเล่น หรือเฟอร์นิเจอร์5 จะเห็นได้ว่า 

ปัญหาที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ในบ้าน ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของคนในบ้านเป็นอย่างย่ิง

การตีความ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.
2562” เพ่ือการห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง

สถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ยังคงบทนิยามของค�าว่า 

“ความรุนแรงในครอบครัว” ไว ้ เหมือนกับ พระราช

บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ.2550 โดยหมายความว่า “การกระท�าใด ๆ ที่บุคคล 

ในครอบครัวได ้กระท�าต ่อกันโดยเจตนาให ้ เ กิดหรือ 

ในลักษณะที่น ่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร ่างกาย  

จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว 

หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคล 

ในครอบครัวต้องกระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือยอมรับ

การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ” แต่ได้ยกเลิก

ความผิดทางอาญาของความผิดฐานนี้ไป แต่ก็ยังคงความ

3 GUIDELINES ON PROTECTION FROMEXPOSURE TO TOBACCO SMOKE. 
4 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, “ผลของควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่”, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2562
 จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/42932-ผลของควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่.html.
5 Healthline, “Thirdhand Smoke: What You Should Know,” Retrieved on 12 August 2019 from https://
 www.healthline.com/health/thirdhand-smoke.

ควันบุหรี่ในบ้าน รุนแรงขนาดไหน?
 กรอบอนุสัญญาว ่าด ้วยการควบคุมยาสูบของ

องค์การอนามัยโลก (Framework Convention on 

Tobacco Control : FCTC) ในแนวทางปฏิบัติงานตาม

มาตรา 8 เสนอว่า “มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน

อันตรายจากการสัมผัสควันบุหรี่คือ ต้องก�าจัดการสูบบุหรี่

และควันบุหรี่ทั้งหมดที่มีในพ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อมเพ่ือ

สร้างส่ิงแวดล้อมปลอดควัน 100% พึงระลึกว่าไม่มีระดับ

ที่ปลอดภัยจากการสัมผัสควันบุหรี่”3 และการสูบบุหรี ่

ในบ้าน ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ปัญหาควันบุหรี่มือสอง 

(Second hand smoke) และมือสาม (Third hand 

smoke) ควันบุหรี่มือสอง มีผลกระทบต่อหญิงมีครรภ์

และเด็กทารก ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้ง

ครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง 

คลอดก่อนก�าหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น  

มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน�้าหนักตัวและความ

ยาวน้อยกว่าปกติทางระบบประสาท และระบบความ

จ�า มีผลต่อเด็กเล็กท�าให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติด

เชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอมลมอักเสบ ปอดบวม และ 

มีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น การเกิดการติดเชื้อของห ู

ส่วนกลางในระยะยาว เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะมี 

พัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ หรือ

แม้แต่ผู ้ใหญ่เองที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 25 - 

30% การเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20 - 30% การเป็น

มะเร็งที่ล�าคอมากกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า การเป็น 

โรคมะเร็งในส่วนอื่นๆของร่างกาย ได้แก่ กล่องเสียง ช่องปาก 

หลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ มากกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับ

ควันบุหรี่ถึง 2 เท่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอด

เลือดหัวใจทันทีที่ ได ้รับควันบุหรี่มือสอง ส�าหรับผู ้ที่มี

อาการ หอบ หืด โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบ จะท�า 

ให้อาการของโรคเพิ่มมากข้ึน4 ในส่วนของ ควันบุหรี่มือสาม 

คือ สารพษิในควนับหุรีท่ี่ตกค้าง ตามภาชนะ หรือเฟอร์นเิจอร์ 

ต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งปัญหาเรื่องควันบุหรี่มือสาม จะส่ง
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6 เหตุท่ีการสูบบุหรี่ในบ้านคนเดียว สามารถท�าได้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 28 ว่า 
 “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” และมาตรา 33 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน”.

หมายของค�าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ไว้ โดยเปลี่ยน

มาใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวแทน 

ซึ่งจะส่งเสริมความเป็นสถาบันครอบครัวมากกว่า การ

ลงโทษทางอาญา ซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของผู ้ถูก

ลงโทษ ดังที่ ได ้กล ่าวในหัวข ้อควันบุหรี่ ในบ้านรุนแรง 

แค่ไหน จะเห็นได้ว่า “ควันบุหรี่” มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ท้ังต่อผู ้สูบบุหร่ีเอง และผู ้ ท่ีอยู ่ร ่วมด้วย ซึ่งอาจได้รับ 

ผลกระทบทั้งจากควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งถ ้า

พิจารณาจาก บทนิยามของค�าว ่า “ความรุนแรงใน

ครอบครัว” จะพบว่า มีการบัญญัติถึงค�าว่า “สุขภาพ” ไว้ 

แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่ได้มีการกล่าวถึงความหมาย

ของค�าว่า “สุขภาพ” ไว้ แต่การปรับใช้สามารถตีความ 

ผ่านพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ ซ่ึงได้

ให้ความหมายของค�าว่า “สุขภาพ” ไว้คือ ภาวะของมนุษย์

ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 

เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ดังนั้นในประเด็น

เรื่อง การสูบบุหรี่ในบ้าน จึงจัดเป็น “การกระท�าใดๆ”  

ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท�าต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือ

ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ “สุขภาพ” ของ

บุคคลในครอบครัว ซึ่งค�าว่า “ต่อกัน” เป็นการเน้นย�้าว่า 

ต้องมีข้อเท็จจริงที่มีบุคคลอื่นอยู ่ร่วมในบ้านด้วย ถ้าอยู ่

คนเดียวในบ้าน6 ไม่จัดเป็น “ความรุนแรงในครอบครัว” 

เพราะต้องมีองค์ประกอบว่ากระท�าต่อกัน

การห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน ขัดต่อสิทำธิและเสรีภาพ 
ตาม รัฐธรรมนูญ หรือไม่ อย่างไร
 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 จะบัญญัติหลักสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “บุคคลย่อมมี

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” ในมาตรา ๒๘ และ 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน” ในมาตรา 33 แต่สาระ

ส�าคัญในมาตรา 28 มีการเปิดช่องให้สามารถออก กฎหมาย

จ�ากัดสิทธิได้ คือ “การกระท�าใดอันกระทบกระเทือน

ต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท�ามิได้ 

เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ” และในมาตรา 33 

แม้รัฐธรรมนูญ จะไม่ได้เปิดช่องให้สามารถจ�ากัดสิทธิ 

ในเรื่อง การห้ามสูบบุหร่ี ท่ีอาจจ�ากัดเสรีภาพได้โดยตรง  

แต่ก็เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าไปดูแล หรือจัดการ 

เรื่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้ โดยพิจารณา 

จากถ้อยค�าในวรรค 2 ที่ว่า “การเข้าไปในเคหสถานโดย

ปราศจากความยินยอมของผู ้ครอบครองหรือการค ้น

เคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระท�ามิได้เว้นแต่มีค�าสั่งหรือ

หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

และกรณีนี้รัฐธรรมนูญ มีการเขียนไว้ชัดเจนถึงการห้ามใช้

สิทธิกระทบต่อผู้อื่น ในมาตรา 32 ที่บัญญัติว่า “บุคคล

ย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู ่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและ

ครอบครัว การกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อ

สิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคล

ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดย 

อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียง

เท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” หรืออาจกล่าวได้ว่า 

“การใช้สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย ต้องไม่กระทบ สิทธิ

และเสรีภาพในร่างกายของผู ้อื่นด ้วย โดยเฉพาะสิทธิ 

ในเรื่องสุขภาพของบุคคลที่ไม่สูบบุหร่ี การห้ามสูบบุหรี่

ในบ้านที่ผ่านการตีความว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว 

ไม่เป ็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

แต่อย่างใด เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง คือ พระ- 

ราชบัญญั ติส ่ ง เส ริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบัน

ครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยอาศัยถ้อยค�า คือ “ในลักษณะ

ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย แก่สุขภาพ” ซึ่ง กฎหมายดัง
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กล่าวไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิ

หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและไม่ได้กระทบ

ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลแต่อย่างใด เพราะมี

เจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์จาก “ควันบุหร่ี” 

รวมถึงมีการระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและ

เสรีภาพไว้ด้วย ซึ่งการจ�ากัดสิทธิภายใต้ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.

2562 จะจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของ สิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย, สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว

เกียรติยศช่ือเสียงและครอบครัว, บุคคลย่อมมีเสรีภาพ

ในเคหสถาน, บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบ

มรดก และเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู ่ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “การห้ามสูบบุหร่ีในบ้าน” ผ่าน

การตีความภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ หาได้ขัดต่อสิทธิ

และเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใดไม่

กรณีปัญหา การไม่สูบบุหรี่ในบ้าน แต่ไปสูบ
หน้าบ้านของเพ่ือนบ้าน จะมีแนวทำางการ
แก้ไขอย่างไร
 ปัญหาที่เป็นผลมาจาก การห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน 

คือ ผู ้สูบมักจะเลือกไปสูบยังหน้าบ้าน หรือสถานที่อื่นๆ 

และโดยสภาพของควันบุหร่ีซึ่งสามารถลอยได้ไกล มักส่ง 

ผลกระทบต่อเพ่ือนบ้านหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง แนวทาง

การแก้ป ัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ “เลิกบุหร่ี” แต ่ถ ้ายังเลิก

บุหรี่ไม่ได้ ขอให้ทราบไว้ว่า การสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ 

ต้องพิจารณาว่า เป็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 

ปลอดบุหร่ี หรือไม่ ซ่ึงปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีการออกประกาศกระทรวง 

เร่ือง ก�าหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานที ่

ท�างาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

ของสถานท่ีและยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือ 

เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2561 กรณีพื้นทีที่สูบ 

ไม่ตกอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2560 เพื่อนบ้านหรือบุคคลรอบข้างที่ได้รับผลกระทบ 

สามารถใช้สิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง ตามประมวลกฎมาย

แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดได้ แต่ทั้งนี้ การแก้

ปัญหาเรื่อง เพื่อนบ้านปลอดบุหรี่ ขอให้ใช้วิธีการสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด จะเป็นการดีมาก  

ถ้าสามารถ “ชักชวนเพื่อบ้านเลิกบุหร่ีได้” 

 “เพ่ือสุขภาพของตัวเอง และคนรอบข้างเลิก

บุหรี่เถอะครับ”
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วิธีเลิกบุหรี่ในปัจจุบัน แบ่งได้ดังน้ี

 1) วิธีหักดิบ คือ เลิกด้วยตัวเอง โดยอาศัยก�าลังใจอย่างเดียว 

 2) การใช้ยาช่วยเลิกบุหร่ีอย่างเดียว เช่น ยาลดการติดนิโคติน สมุนไพรหญ้าดอกขาว 

 3) การให้นิโคตินทดแทน เช่น การใช้แผ่นปะ การใช้หมากฝร่ัง 

 4) การใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบ�าบัด  ซึ่งวิธีนี้จะสอนให้ผู ้สูบบุหรี่มีการพัฒนาทักษะเรียนรู้วิธีต่อสู้ และ 

เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหากับการติดบุหร่ี เช่น การรับค�าปรึกษาครบชุด จาก ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ 

(สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600) และการรับค�าปรึกษาครบชุด จากสถานพยาบาลท่ีมีคลินิกเลิกบุหรี่ หรือคลินิกจิตเวช เป็นต้น 

(บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ อสม. / อสส. สามารถใช้พฤติกรรมบ�าบัดได้ เพราะหากยึดให้ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 

และคลินิกเลิกบุหรี่จะไม่สามารถเข้าถึงได้จ�านวนตามที่ต้ังไว้ เน่ืองจากกลุ่มที่จะใช้บริการดังกล่าวมีขีดจ�ากัด)

 5) วิธีอื่นๆ เช่น การนวดกดจุดสะท้อน การออกก�าลังกาย และปฏิทินช่วยเลิกบุหร่ี เป็นต้น 

“ตั้งใจจริง เลิกได้จริง”
วิธีกำรเลิกบุหรี่

หริสร์ ทวีพัฒนา
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อ้างอิง: บทความองค์ความรู้เร่ืองการเพิ่มความส�าเร็จในการเลิกบุหร่ี. 2560. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ.

องค์ความรู้ : ประสิทธิผลของวิธีหักดิบ

 1) 22% ของกลุ่มท่ีหยุดสูบทันทีเลิกส�าเร็จ และกลุ่มที่ค่อยๆลดยาสูบจะเลิก 15.5%

 2) บุคลากรทางสาธารณสุขและการแพทย์ควรเน้นข้อความเชิงบวก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เกิดแรงบันดาลใจ 

ในการเลิกบุหร่ีด้วยตนเองและไม่กลับมาสูบซ�้า 

 3) วิธีนี้ จะส�าเร็จ ในผู ้ที่มีวินัย, มุ่งมั่น, เตรียมใจและตัวช่วยในการรับมือกับอาการถอนนิโคติน เช่น  

การด่ืมน�้า, การเปลี่ยนจุดดึงดูดความสนใจ, การเดิน, การขอก�าลังใจจากคนในครอบครัวให้สนับสนุนการเลิก

การลดการสูบซ�้า 

 กระบวนการลดการสูบซ�้า ผู้ที่เลิกสูบได้ส�าเร็จ เป็นผู้ที่เลิกได้ในครั้งเดียวเพียงร้อยละ 54 ในขณะท่ีมีผู้พยายาม

เลิกจ�านวน 2,3,4,5, และมากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18, 11, 3, 3, และ 11 ตามล�าดับ ดังนั้นจึงไม่ควรต�าหนิผู้ติด

บุหรี่ ที่อาจจะกลับมาสูบซ�้า แต่ควรมีมาตรการเสริม ส�าหรับผู้ที่กลับมาสูบซ�้า ดังนี้ 

  1) การก�าหนดประโยชน์ในการเลิก และเป้าหมายแห่งความส�าเร็จท่ีมีความหมายต่อบุคคลน้ันๆ 

  2) การปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอ่ืนร่วมด้วย  เช่น  การออกก�าลังกาย  การเลิกสุรา 

         3) การจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่  เช่น  ทิ้งอุปกรณ์สูบบุหร่ี

  4) การสนับสนุนทางสังคม  เช่น  มีคนให้ก�าลังใจ

หน่วยงานช่วยเลิกบุหร่ี

หน่วยงาน รายละเอียดติดต่อ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

(สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600)
โทรศัพท์ : 02-298-0144 
E-mail: quitline1600@thailandquitline.or.th, 
website: www.thailandquitline.or.th

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร .02-201-2520 , 02-200-4048

คลินิกเลิกบุหรี่ ศิริราชพยาบาล โทร.02-419-8931

โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส โทร. 02716-6961 กด 0

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด โทร. 081-9211479 
E-mail: buahema@hotmail.com
website: http://www.saf.or.th

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรเพื่อควบคุมยาสูบ โทร. 02-933-0241 
email: info@quitsmokingnow.in.th

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. 076-361-234 ต่อ 1606

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอด โทร. 089-645-0991

         “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  
สมัครได้ที่: www.quitforking.com หรือ รพ.สต. , อสม. และ อสส. ,

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ ใกล้บ้านทั่วประเทศ)
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 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบาย

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงาน

วิจัยท่ีมีผลน�าไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์น�าไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่

น�าไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญา

เพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) 

ภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจน มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส�าคัญใน 8 ประเด็น มีดังนี้
 1. มาตรการการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชน

 2. มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ 

  การควบคุมยาสูบ

 3. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

 4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่

 5. มาตรการด้านการเลิกบุหรี่

 6. มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

 7. มาตรการติดตามการท�าการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ

 8. มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ประกำศชุดโครงกำรวิจัยควบคุมยำสูบท่ีส�ำคัญของ ศจย. 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 – 2563

สามารถส่ง “ข้อเสนอโครงการวิจัย” เพื่อรับทุนวิจัย ต้ังแต่ สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายละเอียดที่ : http://www.trc.or.th
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“เปิดโปงแผนบริษัทบุหรี่

ตั้งมูลนิธิบังหน้า”
แวดวง
ศจย.
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“ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาต ิ

ครั้งท่ี 18”
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นักวิชาการชื่นชม “การบินไทย – พาณิชย์”

เคร่งครัด “กฎหมายห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า”
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นักวิชาการแฉเล่ห์ธุรกิจบุหร่ีไฟฟ้า

บิดเบือนให้ประชาชนหลงเชื่อ
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ห่วงหญิงไทย

เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองในบ้าน
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13th Asia Pacific Conference on 
Tobacco or Health

“TRC International Conference 2020”

APACT 2020

ระหว่างวันที่ :
2 - 4 กันยายน 2563

สถานที่ :
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Deadline submission :  
31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดที่ :
http://www.apact2020.com

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tol : 064-5853818    Website : https://www.trc.or.th    Email : webmaster@trc.or.th

facebook : https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch    Twitter : https://twitter.com/@trcorth


