
 
 
 
 

 
ภาคีเครือข่ายต้านยาสูบเอเชีย-แปซิฟิก 40 ชาต ิ
เข้าร่วมงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok   
 
 ศจย. ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่าย- 
แห่งชาตเิพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี และ สสส. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมบุหร่ีหรือสุขภาพเอเชีย 
แปซิฟิก ครัง้ท่ี 13 หวังสร้างความตระหนักถงึพษิภัยยาสูบร้ายแรงกว่าโควิด 19 ระบุคนตายจากบุหร่ี 
ต่อปีมากกว่าโควิด 3-4 เท่า พร้อมออกปฏิญญาทัง้ระดับปฏิบัตงิานและกลุ่มเยาวชน เพื่อเสริมความ 
แข็งแกร่งของการควบคุมยาสูบระดับนานาชาต ิ ด้านนักวิชาการไทยและต่างประเทศตบเท้าเข้าร่วม 
กว่า 2,700 คน พร้อมงานวิจัยเก่ียวกับยาสูบและสุขภาพอัพเดตล่าสุด กว่า 300 ผลงาน 

 
 ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ 
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ีในฐานะ ประธานจดังานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok กลา่วถงึที่มา และ
ความนา่สนใจของงานประชมุด้านยาสบูระดบันานาชาตใินครัง้นีว้า่ งานประชุมบุหร่ีหรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครัง้ที่ 13  
หรือ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (13th APACT 2021 Bangkok) ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติ เป็น
เจ้าภาพจดังานเป็นครัง้ที่ 3 ตลอดระยะเวลาการจดัประชมุที่ APACT ทีย่าวนานกวา่ 26 ปี นัน้ ในปีนีเ้ป็นความร่วมมือ ระหวา่ง 
ศจย. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมาพนัธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีก 12 องค์กรพนัธมิตร ตกลงจดังานประชมุ ในลกัษณะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุแบบ Live Stream ระหวา่งวนัท่ี 3-4 กนัยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 หวงัสร้างสงัคม
ปลอดบหุร่ี รวมถึงสร้างความตระหนกัถึงพษิภยัของยาสบูท่ีร้ายแรงกวา่โรคระบาดอบุตัิใหมอ่ยา่งโควิด 19 เพราะจ านวนผู้ที่
เสยีชีวติทัว่โลกจากยาสบูตอ่ปีมากกวา่โควดิ 19 ถึง 3-4 เทา่ และบหุร่ียงัเป็นสาเหตขุองการเสยีชีวิตอนัดบัต้น ๆ ของโลก ใน
ประเทศไทยเองบหุร่ีเป็นสาเหตอุนัดบัหนึง่ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพ  โดยประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจสามารถ รับทราบขา่วสาร
งานประชมุได้ที่เว็บไซต์ www.apact2021.com 
 ศ.นพ.รณชัย กลา่วตอ่อีกวา่ ภายในงาน 13th APACT 2021 Bangkok  ยงัมงีานประชมุวชิาการที่นา่สนใจอีก 2 งาน 
คือ การประชุมวิชาการ 100 ปี แพทยสมาคม หรือ Medical Association of Thailand  1921 – 2021 โดย แพทย
สมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และ การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 19 หรือ 
TRC INTERNATIONAL CONFERENCE  2021 “Empowering  Policy Implementation on Tobacco Control” โดย 
ศจย. ที่จะด าเนินไปพร้อมกนั นบัเป็นการเสริมพลงัวชิาการด้านงานควบคมุยาสบู ที่จะแปรเป็นโยบายเพื่อควบคมุการบริโภค
ยาสบู ในประเทศไทย และภมูิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ให้เข้มแข็งทัง้ในปัจจบุนัและตอ่เนื่องไปยงัอนาคต 



 “ขณะนีมี้ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ในประเทศไทยและระดบันานาชาติ ในฐานะภาคีเครือข่ายควบคมุการบริโภคยาสูบจาก 
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ราว 2,700 คน จาก 40 ประเทศ ตอบรบัเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ การขบัเคลือ่นใหส้งัคมปลอดบหุร่ี 
โดยเป็นคนไทยประมาณ 2,200 คน ต่างชาติ 500 กว่าคน มากทีส่ดุตัง้แต่จดั APACT มา ซ่ึงในจ านวนนีเ้ป็นนกัวิชาการ ดา้น
ยาสูบโดยเฉพาะกว่า 120 คน นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัและผลงานวิชาการเกี่ยวกบัความกา้วหนา้ในการควบคมุยาสูบ และ
สขุภาพดา้นต่างๆ  อีก 300 กว่าช้ิน จาก 36 ประเทศ ทีจ่ะมาอพัเดตใหผู้ที้ส่นใจไดร้บัทราบ ไม่ว่าจะเป็น บหุร่ี และบหุร่ีไฟฟ้า
กบัโควิด 19 ทีมี่งานวิจยัออกมาชดัเจนว่ามีความเกีย่วข้องกนั นโยบายเพือ่หยดุการใชย้าสูบ ผลกระทบการเก็บ ภาษี
ผลิตภณัฑ์ยาสูบและ นิโคติน  อนาคตการควบคมุยาสูบ รวมถึงกรณีเยาวชนในเอเชีย – แปซิฟิกจบัมือออกปฏิญญา รณรงค์
ตา้นยาสูบ ซ่ึงนบัเป็น ปรากฏการณ์ใหม่ทีค่นวยัใสหนัมาสนใจเร่ืองยาสูบและสขุภาพมากข้ึน” ประธานจัดงานประชุม 13th 
APACT 2021 Bangkok กลา่ว  
   
 ศ.ดร.นพ.ประกิตพนัธ์ุ ทมทติชงค์ เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ใน
ฐานะ เลขาธิการการประชุม APACT 2021 กลา่ววา่ ภายในงานประชมุ 13th APACT 2021 Bangkok ได้ให้ความส าคญั 
กบักลุม่เยาวชนที่ก าลงักลายเป็นเป้าหมายใหมข่องอตุสาหกรรมยาสบู โดยเฉพาะบหุร่ีไฟฟ้า โดยจะมีการประชมุกลุม่ Youth 
ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 ประกอบด้วยเยาวชนไทย 100 คน เยาวชนจากเอเชีย-แปซิฟิก 73 คน ซึง่เยาวชนแตล่ะคน มีแผนงาน
รณรงค์ต้านยาสบูของตนเอง วงประชมุที่จดัแยกออกมานีก็้เพื่อให้กลุม่เยาวชนได้แลกเปลีย่นประสบการณ์  และหา ข้อสรุปใน
การออกปฏิญญาต้านยาสบูส าหรับเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิกโดยเฉพาะ อยา่งไรก็ดี จะมกีารตดิตามปฏิญญาหลงั ประชมุเสร็จ
ด้วยวา่มีความคืบหน้าหรือผลส าเร็จอยา่งไรในอกี 6 เดือนข้างหน้า โดยปฏิญญา Youth จะกลายเป็นสว่นหนึง่ ของปฏิญญา 
APACT 2021 ซึง่เมื่อผนวกรวมกบัภาคสว่นอื่นๆ จะชว่ยเสริมความแข็งแกร่งของการควบคมุยาสบูระดบั นานาชาติได้อยา่ง
แท้จริง  
 “การออกปฏิญญาการควบคมุการบริโภคยาสูบและผลิตภณัฑ์ยาสูบ ข้อควรปฏิบติั และความร่วมมือระดบั
นานาชาติ ในงาน APACT 2021 จะมีดว้ยกนัทัง้ส้ิน 4 ฉบบั คือ ปฎิญญาเยาวชน ปฏิญญาเครือข่ายท างานสร้างเสริมสขุภาพ
ของ สสส. และปฏิญญาของกลุ่มผูท้ างานดา้นยาสูบระดบัชาติกว่า 900 องค์กรทีท่ างานร่วมกนั โดยทัง้ 3 ปฏิญญาจะ
กลายเป็นปฏิญญา ใหญ่ของ APACT 2021”  เลขาธิการการประชุม APACT 2021 ระบ ุ

 
 ด้าน นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดตีนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ กลา่ววา่ ที ่
แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ หนว่ยงานแพทย์เก่าแก่ที่สดุในประเทศไทยก่อตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 5  เข้ามาร่วมเป็นหนึง่ใน 
เจ้าภาพจดังานประชมุ 13th APACT 2021 Bangkok เพราะมคีวามเก่ียวเนื่องกนั เนื่องจากแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ ได้
ด าเนินงานด้านยาสบูมาตลอด โดยเป็นผู้แตง่ตัง้สมาพนัธ์เครือขา่ยแหง่ชาติเพื่อสงัคมไทยปลอดบหุร่ี ที่ท างานด้านยาสบู จน
ได้รับรางวลัจากองค์การอนามยัโลก (WHO) เมื่อปี 2558 และยงัเป็นผู้ผลกัดนักฎหมายต้านบหุร่ีฉบบัแรก พ.ศ. 2517 จนถึง
กฎหมายต้านบหุร่ีฉบบัปัจจบุนั นบัรวมเป็นระยะเวลา 40-50 ปี ที่ส าคญัคือในปีนีเ้ป็นการครบรอบ 100 ปี แพทยสมาคม- แหง่
ประเทศไทยฯ จึงมีแนวคิดจดังานประชมุวชิาการร่วมกบั APACT 
 “สิง่ที่เราคาดหวงัจากการเข้าร่วม APACT 2021 ในครัง้นี ้คือการสร้างเครือขา่ยแพทยสมาคมที่มีอยูใ่นแต่ละประเทศ
เอเชีย-แปซิฟิกให้แนน่แฟ้นมากยิ่งขึน้ และร่วมด าเนินงานขยายเครือข่ายสมาชิกแพทยสมาคมในแต่ละประเทศ ให้กลายเป็น



ก าลงัช่วยขบัเคลือ่นการกระตุ้นให้ประชาชน ลด งด และเลิกสบูบหุร่ี โดยมีแพทยสมาคมของประเทศนัน้ๆ เป็น โหนดน า และ
สง่ไม้ตอ่งานต้านบหุร่ีให้กลุม่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของเร่ืองนีต้อ่ไป รวมถึงการน าองค์ความรู้ถึงพิษภยับหุร่ีที่ได้ แลกเปลี่ยน
กนัภายในงานประชุมไปปฏิบตัิในประเทศของตนเอง โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยของหลายๆ ประเทศ ที่ว่าด้วย
ผลร้ายของนิโคตินในบหุร่ี และบหุร่ีไฟฟ้า สามารถท าลายเนือ้เยือ่ปอด ซึง่เก่ียวพนักบัเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ที่จะท าให้อาการ
ป่วยทวีความรุนแรงมากขึน้ได้ โดยเฉพาะในบหุร่ีไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของนิโคติน ได้ไม่จ ากดั” อดีต
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระบ ุ
 
 ขณะที่ ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองเลขาธิการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวทิยาลัย 

อาเซียน และอาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัย 

มหิดล กลา่ววา่ ความร่วมมือระดบัอาเซียนในการรณรงค์ต้านยาสบูท่ีจะเกิดขึน้ในการประชมุ 13th  APACT 2021 Bangkok 
ในสว่นของสถาบนัอดุมศกึษา คอืการจบัมอืของมหาวิทยาลยัชัน้น าในกลุม่ประเทศอาเซียนกวา่ 30 สถาบนั ซึง่เป็นเครือขา่ย  
ASEAN University Network – Health Promotion Network ที่สร้างกรอบในการพฒันามหาวิทยาลยัสร้างเสริมสขุภาพ และ
ยกประเด็นบหุร่ีเป็นเร่ืองส าคญัในลกัษณะ Zero Tolerance  คือไมใ่ห้มีบหุร่ีทัง้การสบู การขาย ในเขตพืน้ท่ีมหาวิทยาลยั 
ทัง้หมดในทกุระดบั ทัง้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนกังาน มหาวิทยาลยั และนิสตินักศกึษา ซึง่ทีผ่า่นมาสามารถขยายผลการ 
ด าเนินงานดงักลา่วสูน่โยบายระดบัชาติ เช่น พืน้ท่ีปลอดบหุร่ีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ได้ขยายผลไปสูท่กุภาคสว่นในมหาวิทยาลยั และไปสูพ่ืน้ท่ีสาธารณทัว่ประเทศ นอกจากนีจ้ะมีการจดัเรตติง้ของมหาวิทยาลยั 
วา่พร้อมเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสขุภาพหรือไม ่ โดยมีบหุร่ีเป็นปัจจยัในการจดัอนัดบัด้วย พร้อมกบัท าข้อตกลงไมรั่บ ทนุ
วิจยัเพื่อสร้างเสริมสขุภาพจากบริษัทผู้ผลติยาสบู หรือบริษัทท่ีแฝงมากบับริษัทยาสบูในทกุกรณี  
 
 การประชมุ APACT จดัครัง้แรกในปี 2532  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครัง้แรกในปี 2538 ซึง่เป็นการจดัครัง้ที ่ 4 ที ่จ.
เชียงใหม ่และเป็นเจ้าภาพครัง้ที ่2 ในการจดัครัง้ที ่13  หรือปี 2556 โดยจดัทีก่รุงเทพมหานครเป็นครัง้แรก APACT นบัเป็นงาน
ประชมุวชิาการด้านบหุร่ีและสขุภาพระดบันานาชาติที่ยิง่ใหญ่ 
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