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

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

Director’s Talk

 ศจย. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการในมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้าน

สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายท่ีท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

และต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู ้

เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทย 

อย่างต่อเนื่อง 

 TRC Research Update วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. “จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลาง 

ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการควบคุมยาสูบระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ และ 

น�าไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้  โดยฉบับนี้เน้นถึงความส�าคัญของ “สูบบุหร่ี
เสี่ยงระบาด COVID-19”  

บรรณาธิการ
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	 จุดประเด็น	:	“สูบบุหร่ีเส่ียงระบาด	COVID-19”
	 บุหรี่..บุหรี่ไฟฟา้	ในสถานการณ์ไวรัสเปลี่ยนโลก
	 ควันบุหร่ี	สามารถแพร่กระจายเชื้อ	COVID-19	ได้หรือไม่
	 พฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานช่วงสถานการณ์โควิด-19	

	 ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
	พฤติกรรมการใช้ยาสูบของสมาชิกในครัวเรือน	ช่วงสถานการณ์โควิด-19	ใน	5	จังหวัดชายแดนใต้
	 การช่วยผู้ป่วยโรคเร้ือรังเลิกบุหรี่	เพ่ือป้องกันโควิด-19
	 การใช้มาตรการชุมชนในการลดและเลิกบุหรี่	โดยอาศัยกระบวนการแยกกักตัวผู้ป่วย	COVID-19	ในชุมชน
	 เสวนาวิชาการ	“บุหร่ี/บุหรี่ไฟฟา้	กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	ยิ่งสูบยิ่งเส่ียง”
	 International	Research	Shows	Smoking	Contributes	to	COVID-19	Infection,	

	 Hospitalization	and	Death:	An	Update
	 แวดวง	ศจย.	
 TRC	International	Conference	2021	“Empowering	Policy	Implementation	on	Tobacco	Control”

	 ใน	13th	APACT	2021
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เรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจในฉบับ



ขับเคลื่อน ศจย.

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  นพ.สุเทพ  เพชรมาก  ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 
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ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณดร.นิฤมน  รัตนะรัต ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทรรศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า อ.สุชาติ  สุจินตวงษ์

อุไร  บูรณพิเชษฐ นิตยา โรจนนิรันดร์กิจจเร  ทั่งโต

ผศ.ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

รติกร  เพมบริดจ์ 

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญารศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์รศ.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

Dr.Stephen  Hamann

สาธิต อุณหกะ จิตญาณี ขุนวิชัย หริสร์  ทวีพัฒนา

คัทลียา  จระกา

รวมยศ จ้อยหล่อย

คณะท�ำงำน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการ ศจย.

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อควบคุมยาสูบ
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จุดประเด็น
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  

ยาสูบฆ่าคนท่ัวโลกมากกว่า 8 ล้านคน ในแต่ละปี โดยเป็น 
ผู ้สูบยาสูบโดยตรงเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคน ในขณะท่ีประมาณ

1.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการได้รับควันบุหร่ีมือสอง ซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นท่ี
น่าเป็นห่วงทั่วโลก โดยเมื่อติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเจ็บป่วยตั้งแต่
อาการไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงอาการของโรคที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
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สูบบุหรี่ลดภูมิคุ้มกันร่างกาย
ต่อการป้องกัน	COVID-19

 องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ควันบุหรี่

เป ็นปัจจัยหนึ่งก ่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ

ทางเดินหายใจอย่างมาก และท�าให้เนื้อปอดเสื่อม

สมรรถภาพลง ลดภูมิคุ ้มกันร่างกายต่อการป้องกัน 

การเกิดโรค เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพปอด 

และระบบทางเดินหายใจอย่างชัดเจน ท�าให้เสี่ยงสูง

เป็น COVID-19 รุนแรง 

สูบบุหรี่ท�าให้อาการ	
COVID-19	รุนแรง

 วารสารการแพทย์จีน (Chinese Medical 

Journal 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ระบุว่า ในผู้ป่วย

ที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่า

ไม่สูบ โดย COVID-19 ที่เกิดปอดอักเสบ เม่ือแบ่งผู้ป่วย 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีอาการดีขึ้น กับกลุ่มที่มี

อาการทรุดลง (รวมถึงตาย) พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มท่ีมีอาการ

ทรุดลงและถึงแก่ความตาย มีสัดส่วนเป็นผู ้สูบบุหร่ี  

ต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น 14 ต่อ 1 ดังน้ัน การสูบบุหร่ี

เป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีสัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบ

รุนแรงรวมถึงการเสียชีวิตจาก COVID-19
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ร้อยละ 10-15 ท�าให้เข้าสู่ถุงลมปอดส่วนปลายได้ง่าย

และเร็วขึ้น โดยความร้อนของปลายมวนบุหรี่ขณะที่ 

สูดควัน 900 องศาเซลเซียส และไม่มีการสูดควันคือ 

600 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนระดับน้ีเป็นเหตุที่

ท�าให้เกิดสารพิษต่างๆ มากมายจากการเผาไหม้ ทั้งใน 

ควันที่สูบเข้าไปและควันที่ลอยอยู ่ในอากาศ ยิ่งเมื่อ

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนมาก ก็จะจับตัวกับ

ออกซิเจน กลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นพิษ

ต่อร่างกาย นอกจากน้ีหากในระหว่างที่มี การเวียน

สูบบุหรี่ การไอ จามในกลุ่มระหว่างนี้ก็จะท�าให้เชื้อ 

COVID-19 สามารถฟุ้งกระจายผสมไปกับอนุภาค

ของควันบุหรี่ในอากาศ และท�าให้ผู ้ ท่ีอยู ่ใกล้ชิด 

มีโอกาสได้รับเชื้อ จากการที่ไม่ใส่แมสในระหว่างที่

มีการเวียนสูบ 

สูบบุหรี่มวนเดียวกัน	
เส่ียงติดเชื้อ	COVID-19

 การสูบบุหรี่มวนเดียวกัน ท�าให ้สามารถ

แพร ่ เช้ือ COVID-19 จากคนหนึ่ งสู ่อีกคนหนึ่ ง  

โดยความเสี่ยงอยู ่ที่การสัมผัสร่วมกันบริเวณท่ีเป็น

ก้นกรองของบุหรี่ ท่ีสัมผัสกับริมฝีปาก ซึ่งก้นกรอง

ของบุหรี่นั้น ปลายมวนบุหรี่ในส่วนที่คีบอุณหภูมิไม่สูง

พอที่จะท�าลายเชื้อ COVID-19 ได้ และก้นกรองของ

บุหรี่ก็ก่อให้เกิดสารพิษต่อสุขภาพด้วย เนื่องจากก้น

กรองบุหรี่จะกรองสารต่าง ๆ ที่ผ่านการเผาไหม้ให้มี

ขนาดเล็กลงเป็นละอองสารเคมีขนาดระหว่าง 0.1-1.0 

ไมโครเมตร อีกทั้งส่วนที่เป็นก๊าซ คือไนโตรเจน ร้อยละ 

50-70, คาร์บอนไดออกไซด์ ร ้อยละ 10-15 และ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ร้อยละ 3-6 รวมทั้งออกซิเจน 

TRC research 
update6



อ้างอิง :

สูบบุหรี่ไฟฟา้เพ่ิมเส่ียง
ติดเชื้อ	COVID-19 

 ในปีพ.ศ.2563 สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบความ

เกี่ยวข้องของการติดเชื้อ COVID-19 ในเยาวชนที่สูบ

บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเยาวชนท่ีสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับยาสูบ  

จากข้อมูลการส�ารวจเยาวชน อายุ 13-24 ปี จ�านวน 

4,351 ราย พบว่า มีจ�านวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 

2,183 ราย หรือร้อยละ 50.2 ซ่ึง เยาวชนที่เคยมีประวัติ

สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเส่ียงต่อการติดเชื้อ COVID-19 

สูงถึง 5 เท่าของผู้ที่ไม่เคยสูบบุหร่ีไฟฟ้าหรือยาสูบ 

แต่หากสูบบุหร่ีไฟฟ้าร่วมกับยาสูบด้วยแล้วจะยิ่ง 

เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เป็นเกือบ 

7 เท่าเลยทีเดียว ทั้งนี้จากการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า 

การสูบบุหรี่ ไฟฟ ้ า เป ็นป ั จจั ย เ ส่ี ยงที่ มี นั ยส� าคัญ

ต่อการติดเชื้อ COVID-19 และไอของบุหรี่ ไฟฟ้า 

สามารถแพร่กระจาย COVID-19 ได้ เมื่อผู้สูบ

บุหรี่ไฟฟ้าพ่นไอออกมา จะเทียบได้กับการถ่ม

น�้าลายใส่หน้ากัน เพราะตัวไอของบุหรี่ไฟฟ้า 

ประกอบด้วยละอองจากระบบทางเดินหายใจ 

น�้าลาย เสมหะ และแบคทีเรีย เมื่อถูกพ่นออก

มาจะลอยเป็นระยะทางไกลและแขวนอยู ่ใน

อากาศในระดับความสูงเท่าศีรษะ ดังนั้นหาก

ใครเป็น COVID-19 เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า พวก

เขาจะสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้คนจ�านวนมากได้

เลิกสูบยาสูบทุกชนิด	ช่วยรักษา
ชีวิตคุณ	และรักษาชีวิตของผู้อื่น

 การเลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วย

รักษาชีวิตคุณ ยังท�าให ้คุณไม ่ต ้องรักษาตัวใน 

โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่น เพราะ

ทรัพยากรโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอรักษาผู้ป่วย 

COVID-19 จึงขอเตือนให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ 

ในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ 

ทางเดินหายใจอย่างมาก ท�าให้เนือ้ปอดเสือ่มสมรรถภาพลง 

ลดภูมิคุ ้มกันร่างกายต่อการป้องกันการเกิดโรค เป็น

สาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพปอดท�าให้เสี่ยงสูง 

เป็น COVID-19 รุนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ถ ้ า คุณ เลิ กสู บยาสู บทุ กชนิ ดจะช ่ ว ยทรั พยากร 

โรงพยาบาลซึ่งอาจไม่เพียงพอรักษาผู้ป่วย COVID-19
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บุ ห รี่ . . . บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ ำ

ในสถำนกำรณ์

ไวรัสเปลี่ยนโลก
 องค์การอนามัยโลกและรัฐบาลหลายประเทศท่ัวโลก ได ้ก�าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยวิธีการต่างๆ 
ทั้งการลดการติดต่อทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การจ�ากัด
ระยะทางสังคมอย่างน้อย 6 ฟุต การพักอาศัยในบ้าน สถานการณ์ดัง
กล่าวก่อให ้เกิดผลกระทบตามมามากมาย1 โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู ้ ท่ีสูบ
บุหรี่  บุหร่ีไฟฟ้า ท�าให ้ภูมิต ้านทานทางปอดลดลงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
COVID-19 และเมื่อมีการติดเชื้อท�าให้มีความรุนแรงมากขึ้น2

ผศ.ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ
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สถานการณ์ไวรัสเปลี่ยนโลก
 โลกที่เราต่างรู้จักและคุ้นเคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

โรคนี้เกิดจากเชื้อโรค SAR-COV2 เป็นไวรัสสายพันธุ์โคโรนา และท�าให้เกิดโรค COVID-19 องค์การอนามัยโลก

ระบุว่า CO ย่อมาจาก Corona, VI มาจาก virus, D มาจาก disease และ 19 มาจาก 2019 การติดเชื้อไวรัสน้ี 

ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงโลกในหลายด้าน ตั้งแต่ระบบสาธารณสุขที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบบริการในการรักษา  

การคัดกรองและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ระบบการศึกษาท่ีต้องปรับการจัดการเรียนการสอน 

เป็นระบบออนไลน์ การติดต่อค้าขายโดยตรงระหว่างกันต้องปรับเป็นผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวิถีชีวิต “New normal” ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและพักอยู่แต่ในบ้าน 

เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และการแยกตัวเป็นเวลา 14 วัน  

ในผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ การเปล่ียนแปลงและมาตรการต่างๆ ที่ถูกก�าหนดขึ้น มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมค่านิยม 

แบบแผนพฤติกรรมและความเป็นอยู ่ของประชาชน3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งก่อ 

ความเสี่ยงติดเช้ือ COVID-19 
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 ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์และทบทวนงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ พบว่า ผู ้ที่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเมื่อติด

เชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย

ละ 26.9%6 นอกจากนี้ Dr.Tedros Adhanom 

Ghebreyesus ผู ้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก

ระบุว่าผู้ที่สูบบุหรี่เมื่อมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตมากกว่าผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่

ประมาณ 50% ท้ังนี้การเลิกสูบบุหร่ีจะช่วยลดความ

เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 หรือลดความเสี่ยงในการเป็น

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด8

บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา้กับการติดเชื้อ	COVID-19
 จากการทบทวนการศึกษาวิจัยการสูบบุหรี่กับการติดเชื้อ 

COVID-19 พบหลักฐานเชิงประจักษ์ระบุว ่า บุหรี่มีผลต่อการ 

กดภูมิต้านทานของร่างกายท�าให้เกิดการติดเช้ือได้ง ่าย และ

เม่ือติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีผลการศึกษาทาง

ชีวเคมี พบว่า4,5

 1) บุหรี่ท�าให้เยื่อบุหลอดลมเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก 

เซลล์ชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่ เรียกว่า Metaplasia  

ซึ่ งเป ็นกลไกการปรับตัวของเซลล ์เมื่อได ้รับอันตรายจากสิ่งที่ 

มากระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทนต่อสภาวะนั้นๆ ได้  

โดยเซลล์จะปรับเปลี่ยนเป็นเซลล์ชนิดเดิมได้เมื่อสิ่งกระตุ้นหมดไป 

ซึ่งเซลล์เย่ือบุหลอดลมของผู้สูบบุหรี่ท�าให้เซลล์สร้างเมือก Goblet 

cell / mucous cell ส่งผลกระทบให้ร่างกายป้องกันเชื้อโรค 

COVID-19 ได้ลดลง

 2) บุหรี่ท�าให ้เยื่อบุหลอดลม เพิ่มการหลั่งสาร ACE2

ซึ่งเอ้ือต่อการท่ีเชื้อ SAR-COV2 และกลายเป็นการติดเชื้อ COVID-19 ในปอด 

 ผลของการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีต่างๆ จากบุหรี่ ท�าให้ร่างกายมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย 

นอกจากนี้เม่ือมีการติดเช้ือ COVID-19 พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อาการทรุดลงคือ สูงอายุ เพศชาย มีโรค 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด6  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในประเทศจีน พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยง 

ต่อการเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 2.23 เท่า7  
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	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟา้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ
ของการติดเชื้อ	 COVID-19	 ผู้ที่สูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟา้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อ	 COVID-19	 มากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหร่ี	 นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพ่ิม 
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการของโรคที่รุนแรง	 เพ่ิมอัตราการนอนโรงพยาบาลและ
การรักษาในห้อง	ICU	รวมถึงเพ่ิมโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการติดเช้ือ	COVID-19

รศ.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

สำมำรถแพร่กระจำยเชื้อ COVID-19

ควันบุหรี่

ได้หรือไม่?
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 บุหรี่นอกจากจะมีอันตรายต่อตัวผู้สูบเองแล้ว 

ควันบุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างที่ได้รับหรือ

สูดควันบุหรี่อีกด ้วย ปัจจุบันนี้ เป ็นที่ทราบกันดีว ่า 

การแพร่กระจายเช้ือ COVID-19 เกิดจากการสัมผัส

หรือหายใจเอาละอองฝอยของสารคัดหล่ังจากร่างกาย

ของผู้ติดเชื้อที่มีเชื้อ COVID-19 อยู่ ดังนั้นจึงมีค�าถาม

เกิดขึ้นว่าแล้วควันบุหรี่ที่เกิดจากการการสูบบุหรี่มวน 

หรือบุหรี่ ไฟฟ้าจากผู ้ติดเช้ือ COVID-19 สามารถ 

แพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ไปยังคนรอบข้างได ้

หรือไม ่  จากการศึกษาที่ผ ่านมาพบว ่า ควันบุหรี่

ประกอบไปด้วยละอองไอน�้าที่ออกมากับลมหายใจ 

และยังมีละอองน�้าลาย รวมถึงสารคัดหลั่งต ่างๆ  

จากในช่องปากและทางเดินหายใจปนออกมาด้วย 

ซึ่งถ้าผู ้ป่วยมีเชื้อ COVID-19 อยู่ ละอองน�้าลาย

และสารคัดหลั่งต่างๆ ที่ปนออกมากับควันบุหรี่จะ

เป็นพาหะส�าคัญของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 

ไปยังคนรอบข้าง

 นอกจากนี้ การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าโอกาส

ของการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ยังขึ้นกับความเร็ว

และความแรงของการแพร่กระจายละอองน�้าลายและ

สารคัดหลั่งที่ออกมาจากช่องปากและทางเดินหายใจ

ของผู้ติดเชื้อ โดยพบว่า การพ่นควันบุหรี่มีความเร็ว

และแรงของแพร่กระจายละอองของสารคัดหลั่ง

มากกว่าการพูดคุยปกติถึง 2 เท่า ดังนั้นการสูบบุหร่ี 

จึงมีโอการแพร ่กระจายเชื้อมากกว ่าการพูดคุย 

แบบปกติ

 นอกจากน้ีผู้สูบบุหร่ีจะต้องมีการถอดหน้ากาก

ขณะที่ก�าลังสูบบุหรี่  ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า 

การที่ผู ้ติดเชื้อถอดหน้ากากหรือไม่สวมใส่หน้ากาก

อนามัยจะเพิ่มความเส่ียงที่จะแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 

ให้กับคนรอบข้างผ่านการหายใจ การพูดคุย หรือการไอ 

หรือจาม

 ถึ งแม ้ว ่ ายั ง ไม ่มีหลักฐานยืนยันแน ่ ชัดว ่ า 

เช้ือไวรัส COVID-19 สามารถติดไปกับควันบุหรี่ได้  

แต ่การสัมผัส กับควันบุหรี่ที่ มีละอองน�้ าลายและ 

สารคัดหลั่งของผู้ติดเช้ือโดยตรง (direct exposure) ก็

อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้ ดัง

นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการได้รับเชื้อ COVID-19 จาก

ควันบุหรี่ เราจึงควรอยู่ห่างจากผู้ที่ก�าลังสูบบุหรี่อย่าง

น้อย 2 เมตร ไม่ควรเดินผ่านหรืออยู่ในบริเวณที่มี

ควันบุหร่ีท้ังควันจากบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง 

ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาร่วมด้วย

TRC research 
update 13



 ศูนย ์วิจัยและจัดการวามรู ้ เ พ่ือการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ได้ท�า “การส�ารวจ

พฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ ่มผู ้ใช ้แรงงาน

ในช ่วงสถานการณ ์การแพร ่ระบาดโควิด-19”  

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เมษายน พ.ศ.2564)   

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แรงงาน

นอกระบบ (เช่น รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ งานบ้าน 

เกษตร และประมง) และผู้ใช้แรงงานในระบบ (เช่น 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างร้าน เป็นต้น) จ�านวน 

1,120 ตัวอย่าง ทั้งน้ีผลการส�ารวจ พบว่า พฤติกรรม

การบริโภคยาสูบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โควิด-19 รอบใหม่ พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบ

ในปริมาณลดลง เน่ืองจากรายได้ลดลงมากท่ีสุด  

ร้อยละ 49.12 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

29.57 และต้องการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 16.29  

ตามล�าดับ โดยความถี่ในการบริโภคยาสูบ กลุ ่มผู ้ใช ้

แรงงานบริโภคยาสูบ 6-10 มวนต่อวัน มากที่สุด  

รองลงมาคือ 11-15 มวนต่อวัน และ 1-5 มวนต่อวัน  

และสถานที่ในการซ้ือยาสูบ พบว่า กลุ ่มผู ้ใช้แรงงาน 

ท่ีบริโภคยาสูบ ส ่วนใหญ่ซื้อยาสูบท่ีร ้านค ้าทั่วไป  

มากที่สุด ร้อยละ 50.20 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ 

ร้อยละ 44.86 และออนไลน์ ร้อยละ 4.66 

 วิธีการเลิกบริโภคยาสูบที่กลุ ่มผู ้ใช้แรงงาน

ได้วางแผนไว้ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดจ�านวน 

มวนบุหรี่ลง มากที่สุด ร้อยละ 57.63 รองลงมาคือ 

หยุดสูบทันที (หักดิบ) ร้อยละ 34.41 และรับค�าแนะน�า

เพื่อเลิกบุหรี่ ร้อยละ 3.39  เมื่อพิจารณาตามประเภท

ผู ้ใช้แรงงาน พบว่า ผู ้ใช ้แรงงานทั้งนอกระบบและ 

ในระบบที่ วางแผนจะเลิกบริ โภคยาสูบส ่วนใหญ ่

จะใช้วิธีลดจ�านวนมวนบุหรี่ลงมากที่สุด”

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ
ของกลุ่มผู้ใช้แรงงำน

ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล
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อ้างอิง : การส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19.

ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 1) ผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณที่น้อยขึ้น มีสาเหตุมาจากรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

และการต้องการดูแลสุขภาพ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณงค์ในเรื่องการ “เลิกสูบ เลิกจน”  

เพื่อรณรงค์ให้คนลดปริมาณการสูบบุหร่ี หรือเลิกสูบบุหรี่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 

มีเงินออม เงินส�ารองในอนาคตหากถูกเลิกจ้าง และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน 

 2) ผู ้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณที่มากขึ้น มีสาเหตุมาจากความเครียดทั้งในเรื่องของ

ความเครียดจากการท�างาน ความเครียดกับสถานการณ์โควิด-19 และความเครียดจากการถูกเลิกจ้าง/ 

ลดเงินเดือน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือ 

จัดท�าสื่อแนะน�าการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย การด�ารงชี วิตอย่างมีความสุขภายใต ้สถานการณ์ 

ความตึงเครียดท้ังในด้านเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19
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 การส� า ร วจของส� านั ก ง านสถิ ติ แห ่ ง ช าติ 

ปีพ.ศ.2560 ยังคงพบว่าภาคใต้มีอัตราการบริโภค 

ท่ีสูงที่สุดในประเทศไทย คือ ร ้อยละ 24.5 และ 

จาก รายงานพฤติกรรมการใช้ยาสูบของสมาชิก 

ในครัวเรือนระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัส

โควิด-19 ในช่วงเดือนเราะมะฎอน กรณีศึกษา : 

ห้าจังหวัดชายแดนใต้ ของสถาบันนโยบายสาธารณะ 

และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  โดยกลุ่มตัวอย่าง

คือ ครัวเรือนคนไทยที่มีภูมิล�าเนาหรือพักอาศัยใน

จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป จ�านวน 880 ครัวเรือน ท�าการ

สุ ่มตัวอย ่าง คือสมาชิกครัวเรือนท้ังชายและหญิง 

ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน เป็นผู้ตอบ 

แบบสอบถามชนิดออนไลน์ การเก็บข้อมูลในเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 (ช่วงเดือนเราะมะฎอน

คือ วันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563) โดย

การส่งลิงค์ แบบสอบถามผ่านผู้น�าหมู่บ้าน หรือ อาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่กระจายลิงค ์

ต่อไปยงัครวัเรอืนทีร่บัผดิชอบ และได้รับการตอบแบบสอบถาม 

กลับมาจ�านวน 850 ฉบับ ซึ่งผลการวิจัย  พบว่า

 1) ในระดับครัวเรือน จาก 850 หลัง ให ้

ข้อมูลว่า เป็นครัวเรือนท่ีไม่สูบยาสูบในปีที่ผ่านมา 

จ�านวน 562 หลัง คิดเป็นร ้อยละ 66.12 และ 

เป็นครัวเรือนที่สูบยาสูบจ�านวน 288 หลัง คิดเป็น

ร้อยละ 33.88  

 2) ในระดับสมาชิกครัวเรือนจ�านวน 850 คน 

ระบุว ่ า ในเดือนเราะมะฎอนภายใต ้สถานการณ ์

โควิด-2019 นั้น มีผู้ที่ไม่สูบยาสูบเลยจ�านวน 668 ราย 

ร้อยละ 78.58 มีผู้สูบปัจจุบัน (ทุกวัน) จ�านวน 111 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.06 และผู้ที่เลิกสูบได้จ�านวน 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.35 การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีลักษณะ

ผสมกันคือ ยาเส้นและใบจากร้อยละ 60.42 บุหรี่ซอง

จากโรงงานร้อยละ 51.39 บุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 2.08 และ 

บารากู่ร้อยละ 1.39 นอกจากนี้ ได้มีการพยายามเลิกแล้ว 

ร้อยละ 42.01 คิดจะเลิกแต่ยังไม่ได้พยายามเลิก  

ร้อยละ 47.22 และไม่คิดจะเลิกเลย ร้อยละ 10.76

พฤติกรรมกำรใช้ยำสูบของสมำชิกในครัวเรือน
ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ใน 5 จังหวัดชำยแดนใต้

ดร. ซอฟียะห์  นิมะ  /  รศ.ดร.พญ.รัศมี  สังข์ทอง
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อ้างอิง : พฤติกรรมการใช้ยาสูบของสมาชิกในครัวเรือนระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 
 ในช่วงเดือนเราะมะฎอน กรณีศึกษา: ห้าจังหวัดชายแดนใต้.

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย การสร้างนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน  คือ  

 1) การสร้างความเข้มแข็ง ในระดับปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชนต่อการเลิกยาสูบในวาระพิเศษ

ในชีวิต หรือ วาระส�าคัญทางศาสนา 

 2) การเพิ่มบริการเชิงรุก ด้วยการคัดกรองผู ้สูบ ที่ต้องการเลิก และมีความพยายามที่จะเลิก 

เพื่อช่วยเหลือ หรือ เพ่ิมโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จมากยิ่งข้ึน 

 3) การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่ในทุกสถานที่ ที่มีกลุ่มเปราะบางทางสุขภาพอาศัยอยู่ 

เช่น ทารก เด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์  และ  

 4) เร่งรัดการบังคับใช้ทางกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการชุมชน ท่ีควบคุมการสูบยาสูบ  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ท้ังการสูบในบ้าน ในอพาร์ตเมนท์ 

ที่ห้องเชื่อมติดกัน และการสูบยาสูบในท่ีสาธารณะ

TRC research 
update 17



 การศึกษาวิจัย ‘บทบาทพยาบาลด้านบริการ

ช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพ่ือป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)’ พบว่า 

สารพิษในควันบุหร่ี ท�าให้ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการ

ของโรครุนแรงเพ่ิมขึ้น รวมถึงเป็นปัจจัยเส่ียงท�าให้เกิด 

โอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายขึ้นจากการสัมผัสเชื้อ 

จากมือที่คับบุหรี่สู ่ปากเข ้าไปสู ่อวัยวะต ่างๆ ของ

ร ่างกายที่ส�าคัญที่สุดคือ ปอด ส่งผลให้ผู ้ป ่วยเกิด 

การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อีกทั้งท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ของโรคเรื้อรังที่รุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

ซึ่งจาก การส�ารวจสุขภาพประชากรไทยพบผู้ป่วย

โรคเรื้อรังยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยพบในผู้ป่วย 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูบบุหรี่มากท่ีสุด ร้อยละ 31  

รองลงมาคือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 20   

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 13 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ 11 และผู้ป่วยโรคหัวใจ ร้อยละ 9  

เลิกบุหรี่
เพ่ือป้องกัน COVID-19

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังการช่วย

ธนะวัฒน์ รวมสุก และคณะ
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 ซึ่งผู ้ป ่วยโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเร้ือรัง

ท่ีมีผู ้ป่วยเป็นจ�านวนมาก สมาคมโรคเบาหวานแห่ง

ประเทศไทยได้ระบุว ่า เมื่อผู ้ป ่วยโรคเบาหวานเกิด 

การติดเชื้อ COVID-19 แล ้วจะมีอาการที่รุนแรง

มากกว่าบุคคลท่ัวไปท่ีไม่มีการเจ็บป่วย และใช้ระยะ

เวลาในการรักษายาวนานกว่าถึง 2 เท่า ทั้งนี้เกิดจาก

ผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ที่ไม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ จะมีภูมิคุ้มกันที่ต�่ากว่า 

บุคคลทั่วไปและเช้ือไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดี 

ในภาวะที่ร ่างกายมีระดับน�้าตาลในเลือดสูง และ 

มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าถึง 3 เท ่า ส ่วน ผู ้ป ่วย 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่สูบบุหรี่จะท�าให้ระดับของ

เอนไซม์ ACE2 เพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท�าให้เชื้อ 

COVID-19 สามารถเข้าสู่ร ่างกายได้ง่ายขึ้น และ 

เกิดความผิดปกติท่ีปอดมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะ

ปอดอักเสบและเสียชีวิตได้” 

 พยาบาลจึงมีความส�าคัญมาก ท่ีสามารถใช้

ความรู ้และทักษะส่งเสริมภาวะสุขภาพช่วยเหลือ

ผู ้ป่วยโรคเร้ือรังเลิกบุหรี่ เพื่อช่วยลดความรุนแรง

อ้างอิง : บทบาทพยาบาลด้านบริการช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพื่อป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของโรคเรื้อรังท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่ และป้องกันความเสี่ยง 

ติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

 1) สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยแข็งแรง 

เพิ่มขึ้นโดยการเลิกบุหรี่  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

รับประทานอาหารที่มีประโยชน ์  ออกก�าลั งกาย

สม�่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ  

 2) ป ้องกันโรค โดยหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

และการได้รับควันบุหรี่จากผู ้อื่น เพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดความรุนแรงของโรคเรื้อรังและการติดเชื้อ 

COVID-19

 3) รักษาพยาบาล แนะน�าเทคนิคการช่วย 

เลิกสูบบุหรี่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และติดตาม 

ประเมินผล โดยเฉพาะในช่วง 3 วัน 7 วัน 14 วัน  

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี หลังจากที่ผู ้ป่วย

เลิกสูบบุหรี่ เพ่ือป้องกันการกลับมาสูบซ�้า และ

 4) ฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เพื่อช่วยให้ 

ผู ้ ป ่ วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ ได ้อย ่ างส� า เร็จ  และ 

ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่จะส่งผลต่อความรุนแรง 

ของโรคเรื้อรังได้ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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 ในปัจจุบันพบปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซี่งมีแนวโน้ม 

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) ย้อนหลัง 3 เดือนพบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

จ�านวน 4,528 ราย, วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ�านวน 4,786 ราย, วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จ�านวน 18,102 ราย 

และล่าสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2564 จ�านวน 21,838 ราย 1 ซึ่งส่วนหนึ่งในจ�านวนผู้ป่วย COVID-19 ที่มี

อาการหนักและเสียชีวิตนี้เป็นผลพวงมาจากการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลท�าลายปอด และเป็นอันตรายมากยิ่งข้ึน

เมื่อเกิดการติดเชื้อ COVID-19 โดยท้ังนี้เมื่อเกิดการติดเชื้อ COVID-19 ของประชาชนจ�านวนมากแล้วพบ

ปัญหาอุปสรรคส�าคัญที่ส�าคัญคือ ปัญหาเรื่องเตียงของโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลสนามท่ีมีไม่เพียงพอ 

ต่อการรองรับผู ้ป่วยเข้านอนพักรักษาเป็นผู ้ป่วยใน รวมทั้งการประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างเพียงพอ  

ด้วยเหตุนี้แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากการป้องกันมิให้เกิดผู ้ป ่วย COVID-19  

รายใหม่แล้ว ยังสามารถด�าเนินการได้โดยการใช้มาตรการแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน (Home 

Isolation) และในชุมชน (Community Isolation)

กำรใช้ มำตรกำรชุมชน ในกำร ลดและเลิกบุหรี่
โดยอำศัยกระบวนกำรแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน

(Community Isolation)
ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต
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ชุมชนมีส่วนช่วยในการลดและเลิกการสูบบุหรี่ให้กับผู้ป่วย	COVID-19	ได้ 

 จากการท่ีมีผู ้ป ่วย COVID-19 จ�านวนมากในปัจจุบันท�าให้รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการจัดท�าบริการ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่วย และช่วยลดการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ในชุมชน โดยการออกแบบภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนชุมชนเป็นโรงพยาบาล” หมายความว่า 

ผู ้ป ่วยซึ่งอยู ่ ในชุมชนจะได้รับการดูแลเสมือนอยู ่โรงพยาบาล เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่  และมีแพทย์ดูแล  

มีอุปกรณ์ ยา อาหารต่างๆ ให้ครบ2 โดยการให้ผู ้ป่วยท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (กรณีผู้ป่วยสีเขียว)  

ที่ให้ความยินยอมและสมัครใจท�าการลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาล เพื่อเข้ารับการแยกกักตัวที่บ้าน (Home 

Isolation: HI) หรือเข้ารับการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) ซึ่งหากมีอาการรุนแรงข้ึน 

ก็จะต้องเข้ารับการตรวจประเมิน รวมถึงการน�าตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อท�าการรักษาต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ในการแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) นั้นจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถแยกกักตัว

ที่บ้าน (Home Isolation) ได้ เช่น อยู่อาศัยที่บ้านรวมกันหลายคนและไม่มีห้องหรือพื้นท่ีแยกเป็นสัดส่วน และ

จะใช้ได้กับผู ้ป่วยที่ไม่มีอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อยเท่าน้ัน ซ่ึงการใช้วิธีแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19  

ในชุมชน (Community Isolation) นี้ได้ต้องอาศัยการยอมรับและการให้ความร่วมมือกันของสมาชิกภายใน

ชุมชนเพื่อการวินิจฉัยและการส่งต่อผู ้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วหากมีอาการของโรครุนแรงขึ้น  

โดยทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าแผนผังระบบการติดตามและประเมินอาการในพ้ืนที่

แยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation)3 ดังต่อไปนี้     

การประเมินอาการและการติดตามผู้ป่วย

การคัดแยกผู้ติดเช้ือ ตามอาการและความรุนแรง 
ตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษา ลงทะเบียน
เพื่อติดตามผู้ติดเชื้อ

 ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามเยี่ยม ทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง
 Telemedicine (Virtual follow up of patients)

 Prepare prescriptions and facilitate medication access
 Prepare sick leave.

Positive cases จาก 
ACF, Surveillance 
ในชุมชน /Camp)

First point of 
contact in 

Community 
อาจเป็น อสม หรือ จป 
หรือ ผู้ที่รับมอบหมาย

Continues to 
monitor patients 
daily By HCW /

designated 
person

ทีมบุคลากรติดตาม
อาการทุกวัน

เมื่อครบก�าหนดการ
แยกกัน และแพทย์
อนุญาตจ�าหน่าย

 ผู ้ป ่วยถูกแยกกักตัว ตามสถานที่ 
 ชัดเจน เช่น รพ.สนามในพ้ืนที่ /ที่พัก

 ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รับผิดชอบ 
 ตามโซน โดยผ่านศูนย์อ�านวยการ  
 ในการติดตาม

 Daily patient follow up
 ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยทุกวัน
 Monitor ใช้/ Oxy Sat/ RR

 ทีมแพทย์ติดตามและประเมินอาการ 
 เป็นระยะ

 การจ�าหน่ายผู้ป่วย
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   อนึ่ง ส�าหรับสมาชิกในชุมชนนั้นสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการช่วยลดและเลิกการสูบบุหรี่ให้กับ

ผู้ป่วย COVID-19 ที่อยู่ในระหว่างแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้ โดยอาจด�าเนินการร่วมกัน

กับสหวิชาชีพโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง 

การบริการดูแลจากเพื่อนบ้าน (Neighborhood care) และสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work) โดย 

“แนวคิดการบริการดูแลจากเพื่อนบ้าน (Neighborhood care)” เป็นแนวคิดที่เกิดจากการให้ความส�าคัญ

แก่การท�าหน้าที่ของบุคคลและสถาบันในชุมชนนั้น ซึ่งความเป็นเพื่อนบ้านเป็นระบบการเกื้อกูลกันของผู้คนใน

ชุมชน และเป็นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู ่อาศัยสิ่งแวดล้อมเดียวกันที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี บริการดูแลจากเพื่อนบ้านจึงหมายถึง บริการต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับจากเครือ

ข่ายอย่างไม่เป็นทางการของชุมชนอันเกิดในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะ ค่านิยม ผลประโยชน์ รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่

คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เครือญาติ หรือมีความคุ้นเคยกันจนเกิดเป็นความมีน�้าใจ ความสมัคร

ใจในการช่วยเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันได4 โดยทั้งนี้หากสมาชิกในชุมชนได้เล็งเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มี

ผลต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และได้ร่วมมือกันรณรงค์ ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนการ

ใช้มาตรการต่างๆ ในชุมชนเพื่อลดและเลิกการสูบบุหรี่ ก็จะมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วย COVID-19 

ที่อยู่ในช่วงของการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เกิดจิตส�านึกท่ีจะลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้

ด้วยเช่นเดียวกัน 

   ส่วน “แนวคิดสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)” นั้นถือเป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญ

กับการปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรง (Direct practice) ต่อผู ้รับบริการ ซ่ึงก่อให้เกิดผลการ

เปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริการ เพื่อให้เขาสามารถแก้ไขปัญหา ได้รับค�าแนะน�าช่วยเหลือให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งสามารถลดและเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ซึ่งการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก

นั้นจะเป็นการปฏิบัติงานทั้งในระดับจุลภาคหรือระดับเล็กเป็นรายบุคคล (Case) และรายกลุ่ม (Group) โดยจะ

ใช้การรักษาผู้รับบริการซึ่งไม่ใช่การรักษาโรค แต่เป็นการรักษาทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีการประสาน

การท�างานร่วมกันจากหลายฝ่าย ซึ่งงานสังคมสงเคราะห์คลินิกจะให้ความส�าคัญกับด้านจิตใจของบุคคล มีการ

ประเมินเพื่อเข้าถึงปัญหา การให้ความช่วยเหลือ การให้ค�าปรึกษา และการท�าจิตบ�าบัด (Psychotherapy) 

ควบคู่กัน5 โดยงานสังคมสงเคราะห์คลินิกนั้นจะมีการใช้ทักษะที่ส�าคัญ 2 ทักษะได้แก่ 1) ทักษะในการวิเคราะห์

คนและสังคม ซึ่งจะท�าให้เข้าใจคนและระบบเครือข่ายทางสังคมของบุคคลน้ัน ได้แก่ ครอบครัว เครือญาติ เพื่อน

สนิท สถาบัน และองค์กรทางสังคมที่บุคคลนั้นสัมพันธ์อยู่ โดยเป็นการวิเคราะห์คนในองค์รวมท้ังหมด และ 2) 

ทักษะในการแก้ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจของผู้รับบริการ โดยการใช้องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการ ทั้งน้ีมีจุดประสงค์ส�าคัญเพ่ือให้ผู้ป่วย COVID-19 ท่ีสูบบุหรี่

อยู่ ได้มีจิตส�านึกโดยเล็งเห็นถึงพิษภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ ซึ่งมีส่วนท�าให้อาการป่วยของโรค COVID-19 

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู ้ป่วย COVID-19 สามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้ในที่สุด โดยทั้งน้ี

นักสังคมสงเคราะห์ถือว่ามีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญด้านการบริการสังคมให้กับผู้ป่วย COVID-19 ทั้งในด้านการส่ง

เสริม การป้องกัน และการแก้ไข6 ดังต่อไปนี้ 
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 ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการลดและเลิกการสูบ

บุหรี่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วย COVID-19 นั้น สามารถด�าเนินการได้โดย

อาศัยแนวคิดเรื่องการบริการดูแลจากเพื่อนบ้าน และแนวคิดสังคมสงเคราะห์คลินิกดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งหากสามารถด�าเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วย COVID-19 

ที่สูบบุหรี่ และอยู่ในช่วงระหว่างการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) สามารถที่จะลด

และเลิกการสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะในช่วงระหว่างการแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน

นั้น ตัวผู้ป่วยเองจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ทางรัฐบาลและชุมชนท้องถ่ินได้จัดท�าข้ึน 

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการลดและเลิกด้วยนั่นเอง

บทบาทส�าคัญของผู้ปฏิบัติงานบริการสังคมในช่วงของการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติโรคโควิด	19

บทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริม
รณรงค์ผลักดันระดับนโยบาย เพื่อให ้

ผู ้ ปฏิบั ติ ง านได ้ จั ดอยู ่ ในอัตราก� าลั ง

บุ คลากร ในการวา งแผนรั บมื อการ 

แพร ่ ระบาดของโรคติดต ่อ เชื้ อ ไวรั ส

โคโรนา 2019

ประสานความร่วมมอื ในการท�างานร่วมกนั 

และเป็นเครือข่ายการท�างานสหวิชาชีพ 

เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริมและพัฒนาแนวปฏิบั ต ิ

ด ้ านการบริการสั งคมและมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานในภาวะโรคระบาด

ให้การศึกษา : จัดท�าข้อมูลสื่อรณรงค ์

ส ร ้ า ง ค ว ามตระหนั ก เพื่ อ ใ ห ้ ชุ ม ชน 

มีความปลอดภัยและลดการตีตรา

จัดฝึกอบรบ : โดยจัดให้มีการฝึกอบรบและ 

การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานแบบทางไกลให้แก ่

ผู ้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมเกี่ยวกับ

การปรับประยุกต์แนวทางปฏิบัติงาน

บริหารจัดการ : สร้างหลักประกันว่า 

จะมีการก�ากับดูแลสนับสนุนให ้ความ 

ช่วยเหลือและการปรับปรุงการให้บริการ

ก�ากับติดตาม : ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโรคระบาดและระเบียบวิธีการ 

ในการท� า ให ้ เจ ้ าหน ้ า ที่ และชุมชนมี 

ความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ด้านการแก้ไข
ให ้การคุ ้มครองและความช่วยเหลือ  

แก ่ครอบครัวที่ ได ้ รับผลกระทบจาก

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทารุณ

กรรม การปล่อยปละละเลยทอดท้ิง และ

การแสวงหาประโยชนฺ์

ระบุการเลี้ยงดูทดแทนในภาวะฉุกเฉิน 

ส�าหรับเด็กที่ถูกทารุณกรรม พลัดพราก

จากผู ้ปกครอง ก�าพร้าและหรือส่งต่อ

จากสถานสงเคราะห์หรือห ้องกักของ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ด�าเนินกระบวนการจัดการรายกรณี : 

ประเมิน วางแผน ส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการ 

ฯลฯ

จัดหรือก�ากับดูแลการสนับสนุนช่วย

เหลือทางด้านจิตใจและสังคม ให้การ

สนับสนุนทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภค : 

อาหาร ยารักษาโรคให้แก ่ครัวเรือนที่

ประสบปัญหา

การจัดการโอนเงินสงเคราะหฺ ์ที่มีอยู ่

จัดบริการให ้ค�าปรึกษาเพื่อบรรเทา

ทุกข์ และการสนับสนุนทางเลือกอ่ืนใน

พิธีกรรมทางศาสนาในการไว้อาลัยกับ 

ผู้เสียชีวิต

บทบาทหน้าที่ด้านการป้องกัน
ค้นหาครัวเรือนกลุ ่มเส่ียง ท่ีตกอยู ่ใน

ภาวะเสี่ยงต ่อความเจ็บป ่วยอันเ น่ือง 

มาจากโรคโควิค-19 สร้างหลักประกันว่า 

ครัวเรือนเหล่าน้ันจะได้รับความช่วยเหลือ 

ในการป้องกันโรค

ท� า ง านกั บผู ้ น� า ชุ มชน  เพื่ อ ค ้ นหา 

ความต้องการจ�าเป็นของชุมชน

จัดการสนับสนุนให ้ความช ่วยเหลือ 

ท า งด ้ า นจิ ต ใจและสั ง คม  โ ดย ใช ้

เ ทค โน โ ลยี ที่ มี อ ยู ่ ใ น ก า รติ ด ต ่ อ กั บ

ครอบครั วกลุ ่ ม เ สี่ ย ง เพื่ อช ่ วย เหลื อ 

ให้รับมือกับสถานการณ์ปัญหา

ส่งเสริมกลไกการคัดกรองและเฝ้าระวัง 

และทางเ ลือกในการจัดบ ริการด ้ าน 

การเลี้ ยง ดูทดแทนโดยใช ้ครอบครั ว 

เป็นฐาน

ตอบสนองต ่อประเด็นป ัญหาที่ ได ้รับ

การน�าเสนอจากบริการให้ค�าปรึกษา

ทางโทรศัพท์สายด่วนช่วยเหลือเด็ก 

กับบริการให ้ค�าปรึกษาปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว

ด�าเนินการติดต่อในการสืบหาเพื่อระบุ 

ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19
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ลดและเลิกการสูบบุหรี่ในชุมชน
ช่วยลดการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ได้
  จากการศึกษาวิจัยหลายฉบับพบว่าการสูบบุหรี่ท�าให้เกิดการติดเช้ือ COVID-19 ได้ง่ายเนื่องจากท�าให้

ภูมิคุ ้มกันในร่างกายลดลง ท�าให้อาการของโรคทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และสามารถแพร่กระจายโรคไปยัง

ผู ้อื่นได้มากขึ้นจากน�้าลาย ลมหายใจรวมทั้งควันบุหรี่ที่ผู ้สูบบุหรี่ได้พ่นออกมา ซ่ึงจากข้อมูลของวารสารการ

แพทย์จีน (Chinese Medical Journal) ซึ่งได้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า ผู้ป่วย COVID-19 

ที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และพบว่าผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มที่

มีอาการทรุดลงและถึงแก่ความตาย มีสัดส่วนเป็นผู้สูบบุหร่ีต่อผู้ไม่สูบบุหรี่คิดเป็นอัตรา 14 ต่อ 17 ด้วยเหตุน้ี

หลายภาคส่วนจึงควรร่วมกันรณรงค์และสร้างมาตรการในการช่วยลดและเลิกการสูบบุหรี่ให้กับคนในชุมชน โดย

ทั้งนี้ได้มีตัวอย่างการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องซ่ึงได้แก่ การศึกษาวิจัยของสมภพ แสงจันทร์ และคณะ ซึ่งได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง หมู่บ้านต้นแบบลด และเลิกบุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 7 ต�าบลหนอง

ย่างชิ้น อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม8 โดยจากการศึกษาพบว่า แนวทางในการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบลด

และเลิกบุหรี่ควรด�าเนินการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ โดย

ท�าการศึกษาข้อมูลร่วมกับผู้น�าชุมชน อสม. พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกันในชุมชนเพื่อได้ข้อสรุปเบื้องต้น

ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

ประกอบด้วยมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการบ�าบัด และด้านการป้องกัน, ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา

ศักยภาพแกนน�าชุมชน และวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน�าชุมชนเพื่อ

ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา และการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน, ขั้นตอนที่ 3 น�า

แนวทางที่เป็นมาตรการทางสังคมที่ก�าหนดโดยชุมชนลงสู่การปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการห้าม

สูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบ การออกกฎระเบียบต่างๆ ภายในชุมชน รวมท้ังการก�าหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่สมาชิก

ในชุมชนฝ่าฝืน รวมท้ังการจัดท�ามาตรการและก�าหนดวิธีการในการบ�าบัดรักษาสมาชิกในชุมชนที่ติดบุหร่ี การ

รณรงค์ท�าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การกระจายข่าวสารภายในชุมชน และการป้องกันมิให้เกิดผู้สูบบุหร่ีหน้า

ใหม่ขึ้นภายในชุมชน เป็นต้น, ขั้นตอนที่ 4 การติดตามรายงานผลการด�าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยการลงพื้นที่

ชุมชน การประชุมร่วมกันระหว่างแกนน�าชุมชน อสม. ครอบครัวของผู้สูบบุหรี่, ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนการปฏิบัติ

โดยกลุ่มแกนน�าชุมชน ครอบครัวของผู้ที่่สูบบุหรี่และตัวผู้ที่สูบบุหรี่ โดยการวิเคราะห์กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข และขั้นตอนที่ 6 การน�าแนวทางใหม่ที่ได้ไปปฏิบัติตามสถานการณ์จริง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการด�าเนินการเพื่อลดและ

เลิกบุหรี่ให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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1. ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (2564), รวมข่าว “โควิด-19” วันที่ 4 สิงหาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด, 
 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564, จาก https://www.thansettakij.com/general-news/490264.
2. สปริงนิวส์ออนไลน์ (2564), ตอบทุกค�าถาม Community Isolation (CI) คืออะไร ช่วยเหลือใคร ตั้งอยู่ที่ไหน, 
 สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564, จาก https://www.springnews.co.th/spring-life/812473.
3. กรมการแพทย์ (2564), แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) 
 ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564, จาก https://covid19.dms.go.th/backend/
 Content/Content_File/ Covid_Health/Attach/ 25640724160026PM_community%20isolation_
 v2n%2024072021_.pdf.
4. ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, บริการท้องถิ่นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุ, กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า, 
 2560, หน้า 112-113.
5. วันทนีย์ วาสิกะสิน, สังคมสงเคราะห์คลินิก, กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546, หน้า 9-10.
6. สรุปประเด็นการอบรม: การจัดการรายกรณีกับผู้ป่วย Home Isolation & Palliative care ครั้งที่ 3 
 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564, ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2564, หน้า 4.
7. รณชัย คงสกนธ์, จุดประเด็น : “สูบบุหรี่เสี่ยงระบาด COVID-19”, วารสาร TRC Research Update 
 ก้าวทันวิจัยกับ ศจย., ปีท่ี 12, ฉบับที่ 3, 2563, หน้า 3-4.
8. สมภพ แสงจันทร์ และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง หมู่บ้านต้นแบบลด และเลิกบุหรี่ 
 โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองย่างชิ้น อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม, 
 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2556, หน้า 53-54.

อ้างอิง :

 ดังนี้ กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าแนวทางหนึ่งในการลดอันตรายจากการติดเชื้อ และลดการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้นจะต้องท�าการลดและเลิกการสูบ

บุหรี่หรือยาสูบของประชาชนให้มากที่สุด ประกอบกับการใช้วิธีการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน 

(Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

ที่ไม่มีอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อย โดยอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาค

ประชาสังคม รวมทั้งสมาชิกในชุมชนท่ีจะต้องร่วมกันจัดท�ามาตรการควบคุมการสูบบุหรี่โดยครอบคลุม 3 

ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการบ�าบัด และด้านการป้องกัน ทั้งนี้เพื่อลดการสูบบุหรี่ของประชาชน

ซึ่งจะมีผลช่วยลดการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงของโรค รวมท้ังช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้นั่นเอง
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กองบรรณาธิการ

 โครงการสนับสนุนและส่ือสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 
ส�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
กรมควบคุมโรค คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการเร่ือง “บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 เพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะ 
ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 พร้อมชี้ให้ผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตระหนักถึง 
ความเสี่ยงจะที่เกิดความรุนแรงของโรคมากข้ึน เมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บุหรี่/บุหรี่ไฟฟำ้เสวนำวิชำกำร

กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19

ยิ่งสูบยิ่งเส่ียง
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2597772.

 ร ศ . ด ร . ส สิ ธ ร  เ ทพตระกา รพร  คณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า เชื้อโควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีผลต่อ

ระบบทางเดินหายใจ และแพร่จากคนสู่คนได้ผ่านทาง 

ละอองฝอยหรือน�้าลาย โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของ

เชื้อไวรัสชนิดเม่ือปีที่แล้วก็ส่งผลอย่างมากต่อการใช้

ชีวิตของประชาชนโดยรวม ขณะที่บุหรี่ก็ท�าให้เกิด

โรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังหรือ NCDs และยังท�าให้คน

ที่อยู ่ใกล้เคียงได้รับควันบุหรี่มือสองอีกด้วย ส่งผล

ให้ร่างกายของผู ้ได้รับควันบุหรี่อ่อนแอลง ซึ่งปัจจัย 

ทั้งสองส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้ว ก็ท�าให้การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึนได้ง่าย ยกตัวอย่างกรณี

ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่พบพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบ

บุหรี่มวนเดียวกันกว่า 20 คน ซึ่งการสูบบุหร่ีมวนเดียว 

กันน้ี นอกจากท�าให้เช้ือไวรัสโควิด-19 แพร่กระจาย

ผ่านน�้าลายที่ติดบนพื้นผิววัสดุแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะ

ท�าให้เกิดโรคติดต่อแบบอื่นๆ ที่ผ่านทางน�้าลายได้อีก 

เช่น คอตีบ เริม ไอกรน คางทูม หัดเยอรมัน และไวรัส

ตับอักเสบชนิดเอและบี ทั้งนี้ งานวิจัยของวารสาร

ทางการแพทย์ในประเทศจีน พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่ม ี

อาการทรุดลงจนเสียชีวิต เป็นผู ้สูบบุหรี่มากกว่าผู ้ที่ 

ไม่สูบบุหร่ีถึง 14 เท่า และจากการวิจัยในยุโรปก็พบว่า 

ปอดของผู ้ สู บบุหรี่ มี โ อกาสรั บ เชื้ อมากกว ่ าผู ้ ที ่

ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นการสูบบุหรี่จึงเป็นความเส่ียงสูงสุด

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบรุนแรงและ

การเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

 ด้าน นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อ�านวยการ 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ ์ยาสูบ  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การ

สูบบุหรี่ การบังคับใช้กฎหมาย และการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 มีความเชื่อมโยงกัน เพราะขณะ

สูบบุหรี่ อาจท�าให้เกิดการแพร่ระบาดผ่านน�้าลาย

หรือละอองฝอย ซึ่งผู ้ที่สูบบุหรี่ส ่วนใหญ่จะไม่ได ้

ใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว ท�าให้ผู้ที่สูบบุหร่ีเป็นได้

ทั้งผู้รับเชื้อและแพร่เชื้อได้ในเวลาเดียวกัน  อย่างไร

ก็ตาม ในช่วงที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมในสถาน

ที่ต่างๆ ก็ท�าให้เกิดพฤติกรรม “2 เพิ่ม 2 ฝ่าฝืน” คือ 

การเพิ่มจ�านวนของกิจกรรมในตลาดและสถานีขนส่ง

รถโดยสาร มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พบผู้ท่ีฝ่าฝืน

สูบบุหรี่ในสถานที่เหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซึ่งเป็น 
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สิ่ง ท่ีต ้องเอาจริงเอาจังและบังคับใช ้กฎหมายให ้ม ี

ความเข ้มงวดมากยิ่ งขึ้น คณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติจึงมีมติให้ทุกจังหวัดบังคับ

ใช้กฎหมายในเชิงรุก ตามพระราชบัญญัติการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที ่

สาธารณะ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมองว่าการสูบบุหรี่ 

ยังเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือไม่มีผลกระทบกับคนอ่ืน  

ซึ่ งเป ็นเรื่องที่ต ้องท�าความเข ้าใจให ้มากขึ้นต ่อไป  

ส�าหรับการใช ้กฎหมายเชิงรุกในช ่วงการระบาด

ทุกจังหวัด ผ่านคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ระดับจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลาง ลงพื้นที่

ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะที่มีการร้องเรียน

เข้ามา ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม

ส�าหรับประชาชนมากข้ึน ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีทั้งในตลาดและสถานีขนส่งซ่ึงถือเป ็นพื้นที่ 

กลุม่เป้าหมาย มกีารประกาศเสยีงตามสายให้รบัทราบว่า 

พื้ นที่ นี้ ป ลอดบุ ห รี่  ห รื อมี ก า รแสดงสัญลั กษณ  ์

ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน เกิดจิตส�านึกร่วมกันในการ

ป้องกันการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น พร้อม

ยืนยันว่า การบังคับใช้กฎหมายการน้ันเป็นไปเพื่อ

ให้ทุกคนได้ปรับพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ ให้ม ี

สุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะมีความเข้มงวด  

แต่ก็เป็นไปเพื่อคนสูบบุหรี่เอง และสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุด 

ของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังคือทุกฝ่ายให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ขณะท่ี ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ศูนย ์วิจัยและจัดการความรู ้ เพื่อการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) และอาจารย์ประจ�าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศจย. 

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ท้ังรูปแบบของ 

บุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ชี้ให้เห็นว่า ท�าไมพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงมีความส�าคัญกับการ

ควบคุมดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ร ่วมกับหน่วยงานภาคี

เครือข่าย ในการสื่อสารไปยังสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

ขณะท่ีงานวิจัยในพื้นท่ีภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น 

งานวิจัยในภาคเหนือ พื้นที่อ�าเภอโกสัมพี จังหวัด

ก�าแพงเพชร พบว ่าประชาชนและผู ้น�าชุมชนให ้

ความส�าคัญกับเร่ืองการสูบบุหรี่กับโควิด-19 มากกว่า

ร้อยละ 50 สะท้อนถึงการรับรู ้ของประชาชน ส่วน

ในภาคใต้ก็พบว่า ร้อยละ 74.24 ประชาชนรับรู ้ว่า 

การสูบบุหรี่มีผลต่อความเสี่ยงกับความรุนแรงของ

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 เปรียบเสมือน 

การทดสอบกลไกการบั งคั บ ใช ้

กฎหมายเชิงรุกในทุกพื้นที่และ
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อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/general/646060?fbclid=IwAR03nccytoia1pS-xz3DBuqShYomddCnw8nZuFwOHWm_o7PjTZsFTX8nrjQ

เชื้อไวรัสโควิด-19 และท�าให ้ปอดติดเชื้อง ่ายขึ้น 

ร้อยละ 79.88 และโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้ผ่าน

การไอจามร้อยละ 88.59 สะท้อนถึงคนที่เริ่มตระหนัก

ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ และมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีก

ข้อก็พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 82.71 อยากชวน

คนที่บ้านให้เลิกสูบในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด 

และให ้ความสนใจอยากเลิกบุหรี่ด ้วยตนเองกว ่า 

ร้อยละ 70.35 งานวิจัยเหล่านี้สะท้อนได้เป็นอย่างดี

ถึงการส่งต่อองค์ความรู้ของ ศจย. ที่ท�าให้ประชาชน

เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย 

และการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดน้ีมากยิ่งขึ้น โดย

หลังจากนี้จะมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการมากข้ึน ใน

ประเด็นการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้าง

การรับรู ้ของประชาชนให้รับทราบถึงพิษภัยจาก

ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบัน

ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบัน

ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มีการด�าเนินงานครอบคลุม

ปัจจัยเสี่ยงทั้งทางสังคมและสุขภาพ ซึ่งการสูบบุหรี่ 

ก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นจึงพยายาม

สื่อสารกับเยาวชนเพื่อให ้ เ กิดการปรับพฤติกรรม 

ในลักษณะเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อน แม้บริษัทบุหร่ีจะ

ปรับกลยุทธ์ด้วยการสื่อสารข้อมูลชวนเชื่อต่อเด็ก

และเยาวชนมากข้ึน เช่น ไม่ใช้ค�าว่า “บุหร่ีไฟฟ้า” 

ในการขาย แต่เปลี่ยนไปใช ้ค�าว ่า “เครื่องช ่วย 

เลิกบุหรี่” แทน ซึ่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ก็ต้องปรับตัวตามและให้ความรู้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

โดยได้มีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักเพื่อให้

เด็กและเยาวชนรับรู้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้เป็นตัวช่วย

เลิกบุหรี่อย่างที่เข้าใจกันมา และเน้นเรื่องของข้อเท็จ

จริงเป็นหลัก โดยเชิญแพทย์หรือผู ้เชี่ยวชาญมาช่วย

สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมปรับ

ข้อความและการสื่อสารให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

ให ้ เป ็นไปตามแต่ละช ่วงวัย เพื่อให ้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของแต่ละคน โดยการสื่อสารที่ส�าคัญที่สุด

คือให้ทุกคนได้จุดประกายความคิดของตนเอง น�ามาสู ่

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ จนส่งผลมาสู่พฤติกรรมในการ

เลิกสูบบุหรี่ได้ต่อไป
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 Recently, two databases that catalogue publications on COVID-19 were searched 

to check the accumulated findings about smoking as a risk factor. The World Health 

Organization database has 208,808 publications about COVID-19 with 1,431 which include 

abstracts with smoking mentioned. (WHO, 2021) The second database was the COVID-19 

Portfolio of the US National Institutes of Health. It listed 145,337 publications which included 

research articles from PubMed and preprints from arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, medRxiv, 

Preprints.org, Qeios, Research Square, and SSRN. The Portfolio is updated daily with the 

latest available data and also had many studies that include smoking as a contributing 

factor to COVID-19. The problem with large indexes of studies is that many of the studies 

are preprints, not peer reviewed studies, and do not give generalizable conclusions but 

are case studies of small or local populations. In addition, since COVID-19 is a relatively 

new and widespread communicable disease, its study is difficult because there are many 

unknown features of the disease without clarity about what features are the most important 

to study. Epidemiology studies eventually clarify findings so generalizable conclusions are 

possible.

 In April 2020, a search of the COVID-19 Portfolio of the National Institutes of Health 

found a total of 159 publications on smoking and COVID-19. Evidence showed that smokers 

had “greater progression of (COVID) disease severity” (Vardavas, 2020). At that time, there were 

conflicting studies that made it “less clear whether smoking is a predisposing factor for COVID-19” 

(TRC Research Update, 2020).

 In May 2021, another search of the COVID-19 Portfolio of the National Institutes of 

Health found a total of 145,337 publications on COVID-19. As in the 2020 search, evidence 

showed that smokers had “greater progression of disease severity” (Reddy, 2020). This database 

has a breakdown of articles by month throughout 2020 to the present. From the 145,337 COVID 

publications there were 87,506 journal articles and 30,274 preprints, of which 13,274 were reviews. 

There were 969 meta-analyses and 762 systematic reviews, not all mentioning smoking. I have 

listed 2020 and 2021 studies including links to recent meta-analyses and systematic reviews in 

my references.
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What	can	be	added	from	more	recent	studies	on
COVID-19	and	smoking?

 It is now clear from many studies that are reported in research reviews that 

smoking is a risk for COVID hospitalization, more severe symptoms, need for more intensive 

therapeutic support and longer care, and for eventual death. “It can now also be stated 

that research shows that smoking presents risks for COVID-19 infection, mostly due to 

potential infection through the mouth and nasal passages. (Huang, 2021) For example, a 

recent study of different COVID risk factors from anonymized records of 17 million adults 

in the U.K.’s National Health Service created a list of numerous risk-factors for COVID-19 

deaths (Williamson, 2020). There was a section assessing those who had never smoked, 

ex-smokers, and current smokers.

 When researchers adjusted for only age and sex, current smokers were found 

to be 25 per cent more likely to die of COVID-19 than non-smokers. But when researchers 

adjusted for other risk factors, current smokers were actually 14 per cent less likely to 

die of COVID-19 than non-smokers. In short, the complexity of co-morbid conditions and 

contributing behaviors make it difficult to sort out population-level conclusions. A recent 

large cohort study found that older smokers were twice as likely to die from COVID-19 as 

never smokers, possibly mediated by increased risk of chronic conditions/illnesses (Prats-

Uribe, 2021).

 As to smoking or nicotine being protective from infection, the World Health 

Organization (WHO) has indicated that tobacco users are at greater risk of being infected 

through the mouth while they’re smoking. A recent Nature Medicine study showed that 

SARS-CoV-2 infection can occur in the mouth via cells in the minor salivary glands and 

gingiva that harbor the angiotensin-converting enzyme 2 receptor and the TMPRSS2 enzyme, 

which the novel coronavirus uses to enter cells (Huang, 2021). On May 11, 2021, WHO 

concluded that, “There is currently insufficient information to confirm any link between 

tobacco or nicotine in the prevention or treatment of COVID-19” (WHO, 2021).
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What	evidence	makes	the	most	sense?

 One way to cut through all the confusion in the relationship of smoking to 

COVID-19 is to take a more direct measurable way of relating smoking to COVID. Lowe 

and colleagues looked at the relationship of pack years of smoking to COVID-19 through 

a registry of COVID patients and concluded, “We have demonstrated in this single central 

registry of patients who tested positive for COVID-19 that increased cumulative smoking 

was associated with a higher risk of hospitalization and mortality from COVID-19 in a dose-

dependent manner.” (Lowe, 2021) This kind of relationship is likely more meaningful to 

the public than complex population studies with inter-related contributing variables in 

multiple settings which are difficult to untangle even for epidemiologists. The research by 

Lowe and colleagues and some recent clinical/population research is referenced below 

(Prats-Uribe, DuPre, Xie, Brandt, Xiang, Gupta, Jimenez-Ruiz [All 2021 references]). This 

research confirms that smoking contributes to coronavirus infection and the clinical course 

of COVID-19.

		References	of	searches	and	evidence	on	smoking	and	COVID-19

 World Health Organization. Global Research on coronavirus disease (Covid-19). Accessed 

16 May 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-

on-novel-coronavirus-2019-ncov

 World Health Organization. WHO statement: Tobacco use and COVID-19. Posted May 

11, 2021. Accessed 16 May 2021. https://www.who.int/news/item/11-05-2020-who-statement-

tobacco-use-and-covid-19

 Covid-19 Portfolio. Accessed 18 May, 2021. https://icite.od.nih.gov/covid19/search/
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		Useful	international	studies,	2020-2021

 Vardavas CI, Nikitara K. COVID-19 and Smoking: a systematic review of the evidence. 

Tobacco Induced Disease. 2020. 18.

 Reddy RK, Charles WN, Sklavounos A, et al. The effect of smoking on COVID-19 severity: 

A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2020 Aug 13: 10.1002/jmv.26389. doi: 10.1002/

jmv.26389 [Epub ahead of print]; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7436545/

 Williamson EJ, et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSafely. 

Nature. 2020. 584: 430–436. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2521-4

 Patanavanich R, Glantz SA. Smoking Is Associated With COVID-19 Progression: A Meta-

analysis. Nicotine & Tobacco Research. 2020. doi: 10.1093/ntr/ntaa082

 Alqahtani JS, Oyelade T, Aldhahir AM, et al. Prevalence, Severity and Mortality 

associated with COPD and Smoking in patients with COVID-19: A Rapid Systematic Review and 

Meta-Analysis. PLoS One. 2020; 15(5):e0233147.doi: 10.1371/journal.pone.0233147 [published 

Online First: 2020/05/12].

 Hamer M, Kivimäki M, Gale CR, et al. Lifestyle risk factors, inflammatory mechanisms, 

and COVID-19 hospitalization: A community-based cohort study of 387,109 adults in UK. Brain 

Behav Immun. 2020 Jul; 87:184-187. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.059. Epub 2020 May 23.

 Zheng Z, Peng F, Xu B, Zhao J, et al. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A 

systematic literature review and meta-analysis. J Infect. 2020 Aug. 81(2):e16-e25. doi: 10.1016/j.

jinf.2020.04.021. Epub 2020 Apr 23.

 Huang N, et al. SARS-CoV-2 infection of the oral cavity and saliva. Nature Medicine. 

2021. 27: 892-903. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01296-8

 Lowe KE, Zein J, Hatipoğlu U, et al. Association of Smoking and Cumulative Pack-Year 

Exposure with COVID-19 Outcomes in the Cleveland Clinic COVID-19 Registry. JAMA Intern Med. 

2021. 181(5):709-711.

 Prats-Uribe A, Xie J, Prieto-Alhambra D, et al. Smoking and COVID-19 Infection and 

Related Mortality: A Prospective Cohort Analysis of UK Biobank Data. Clinical Epidemiology. 

2021:13 357–365. https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=69782
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 DuPre NC, Karimi S, Zhang CH, et al. County-level demographic, social, economic, 

and lifestyle correlates of COVID-19 infection and death trajectories during the first wave of 

the pandemic in the United States. Sci Total Environ. 2021 May 3; 786:147495. doi: 10.1016/j.

scitotenv.2021.147495.

 Xie J, Zhang R, Wang W, et al. COVID-19 and Smoking: What Evidence Needs Our 

Attention? Front Physiol. 2021 Mar 18; 12:603850. doi: 10.3389/fphys.2021.603850.

 Brandt EB, Mersha TB. Environmental Determinants of Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). Curr Allergy Asthma Rep. 2021 Mar 5; 21(3):15. doi: 10.1007/s11882-021-00993-1.

 Xiang G, Xie L, Chen Z, et al. Clinical risk factors for mortality of hospitalized patients 

with COVID-19: systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med. 2021 Mar;10(3):2723-2735. 

doi: 10.21037/apm-20-1278. Epub 2021 Feb 1.

 Gupta AK, Nethan ST, Mehrotra R, et al. Tobacco use as a well-recognized cause of severe 

COVID-19 manifestations. Respir Med. 2021 Jan; 176:106233. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106233. 

Epub 2020 Nov 19.

 Jiménez-Ruiz CA, López-Padilla D, Alonso-Arroyo A, et al. COVID-19 and Smoking: A 

Systematic Review and Meta-Analysis of the Evidence. Arch Bronconeumol. 2021 Jan; 57 Suppl 

1:21-34. doi: 10.1016/j.arbres.2020.06.024. Epub 2020 Jul 25.
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แวดวง
ศจย.

กองบรรณาธิการ

โครงกำร
“พลังชุมชนปลอดบุหรี่ 

ต้ำนภัยโดวิด-19”
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 บุหรี่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของประชากรท่ัวโลกและประเทศไทย อีกทั้งควันบุหรี่ 

มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู ้ใกล้ชิด บุหรี่จึงไม่ใช ่สินค้าปกติเหมือนสินค้าอื่นทั่วไป แต่เป็น

สินค ้าที่ฆ ่าผู ้บริโภค ท้ังนี้ เ พ่ือให ้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ของประเทศไทยและนานาชาติ และการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการควบคุมยาสูบ 

โดยเชื่อมโยงประสานกับบุคคล กลุ ่มบุคคล องค์กร/สถาบัน ท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจน 

เพื่อให ้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค ์ควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

อยู่บนฐานความรู้วิชาการเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องและเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมาย

ในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้จัด การประชุมวิชาการนานาชาติ TRC International 

Conference 2021 “Empowering Policy Implementation on Tobacco Control” 

ใน 13th APACT 2021 ระหว่างวันท่ี 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

TRC International Conference 2021
“Empowering Policy Implementation 

on Tobacco Control”
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PRESS RELEASE :  
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ข่าวเผยแพร่ : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

 วั น นี้  ( 3  ก . ย .  6 4 )  ศู น ย ์ วิ จั ย แ ล ะ 

จัดการความรู ้ เพื่ อการควบคุมยาสูบ (ศจย. )  

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี 

มหาวิทยาลั ยมหิดล  ร ่ วมกับ  แพทยสมาคม 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์ 

เครื อข ่ ายแห ่ งชาติ เพื่ อสั งคมไทยปลอดบุหรี่ 

(NATFT) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) และอีก 12 องค์กรพันธมิตรร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก 

คร้ังที่ 13 หรือ 13th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (13th APACT 2021 Bangkok) 

จัดข้ึนระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2564 เป็นการ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์สตรีมมิ่ง โดยมีภาค ี

เครือข่ายควบคุมการ บริโภคยาสูบทั้งจากภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลก สนใจเข้าร่วมมากกว่า 

4,000 คน จาก 37 ประเทศ

 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์ ผู ้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในฐานะประธานจัดงานประชุม 13th APACT 2021 

Bangkok กล่าวว่า ในการประชุม 13th APACT 

2021 Bangkok ยั งมี งานประชุมวิชาการ 

ที่น่าสนใจอีก 2 งาน คือ การประชุมวิชาการ 100 ปี 

แพทยสมาคม หรือ Medical Association of 

	 เปิดฉากงานประชุมบุหร่ีหรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกคร้ังท่ี	13	(13th	APACT	2021 
Bangkok)	ภาคีต้านบุหร่ี	4	พันคน	ทั่วโลกร่วมประชุม	ก�าหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ	
(Smoke	free	Society)	อัพเดตบุหร่ีเช่ือมโยงโควิด-19	ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 
17	 ข้อ	 พร้อมน�างานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทยเพิ่มความเข้มแข็งของ
เครือข่ายโดยเฉพาะเยาวชนรับไม้ต่อ	สร้างอนาคตสังคมไร้ยาสูบ
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Thailand 1921 – 2021 และการประชุม

วิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ

ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบด้วยองค์ความรู้ 

(TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 

“Empowering Policy Implementation on 

Tobacco Control”) โดยในงานประชุม 13th 

APACT 2021 ครอบคลุมท้ังเรื่องการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้บทเรียนการท�างานด ้านควบคุมยาสูบ

ของประเทศต่างๆ การจัดการภาษี การรณรงค์  

การท�าความเข้าใจกับนวัตกรรมยาสูบแบบใหม่ 

ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆ การรวมเครือข่ายนานาชาติ 

ทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน 

และเครือข่ายเยาวชน โดยมีเอกสารคัดย่อทาง

วิชาการ งานวิจัยมากกว่า 300 ช้ิน ซึ่งการประชุมนี ้

จะได้ข้อสรุปท่ีใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน 

ควบคุ มบริ โ ภคยา สูบระดั บนานาชา ติและ 

ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน 

ร่วมกันในภูมิภาคและประเทศต่อไป

 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. 

มีความมุ ่งมั่นที่ร ่วมเป็นส่วนหน่ึงในการควบคุม

ยาสูบสู ่ Smoke Free Thailand เพื่อน�าไป

สู ่ฉากทัศน์ของอนาคต Tobacco Endgame 

และ Smoke Free Generation เพื่อลดปริมาณ 

การบริ โภคยาสูบให ้ เป ็น ศูนย ์  สถานการณ ์ 

การสูบบุหรี่ของคนไทยมีแนวโน ้มดีขึ้น ข ้อมูล

จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบอัตรา 

การสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดเหลือ 

ร้อยละ 17.4 ลดลงจากร้อยละ 19.1 ในปี 2560 

ขณะที่ผลการด�าเนินงานควบคุมยาสูบของไทย

ตั้งแต่ปี 2554-2560 ส่งผลให้มีคนสูบบุหรี่ลดลง

เฉลี่ย 72,319 คนต่อปี โดยมีปัจจัยส�าคัญที่มา

จากการมีนโยบายควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาองค์ความรู ้ งานวิจัย

ที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ ท้ังนี้ สสส. ขับเคลื่อน

มาตรการสังคมไทยปลอดควันบุหรี่มาตลอดเกือบ 

20 ปี มุ่งให้ความส�าคัญการพัฒนางานวิจัยสามารถ

น�าไปใช ้ได ้ทั้งการพัฒนานโยบาย การวางแผน 

ขับ เคลื่ อนงานเพื่ อแก ้ป ัญหาได ้ตรง จุด  และ 

การสื่อสารรณรงค ์สั งคมที่ ให ้ความส�าคัญการ

ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน

 รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาค

วิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะรองประธานเครือข่าย

วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ภาคี

เครือข่ายเพ่ือการควบคุมยาสูบของไทย ได้ร่วมกัน 

ประกาศปฏิญญาเพ่ือการควบคุมยาสูบ โดยมุ่งเป้า 

ไปท่ีการหยุดยาสูบเพ่ือหยุดการระบาดใหญ่ของ

โควิด-19 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยด�าเนินตาม 

17 มาตรการ เพื่อเร่งกระบวนการ Tobacco 

Endgame พร้อมข้อแนะน�าการลดอุปสงค์อุปทาน

ยาสูบ ได้แก่ 1. การระดมการรณรงค์สื่อสารมวลชน 

ช ่วยเน ้นย�้าเรื่องความเสี่ยงโควิด-19 ที่ เพิ่มขึ้น
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กับการสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท  

2. ควรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดรวมทั้ง

บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ไม่จ�าเป็นและเป็นอันตรายในช่วงการระบาดใหญ่ 

3. จัดให้มีบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ให้แก่ผู ้สูบ

บุหรี่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงบริการได้

ทั้งกลุ่มที่กักตัวที่บ้าน หรือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

4. จัดตั้งเครือข ่ายวิชาชีพด้านสุขภาพในระดับ

ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการควบคุมยาสูบในภูมิภาค

ให้เข้มแข็ง 5. ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล หน่วยงาน

องค์กร และภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมปลอด

ควันบุหรี่ (Smoke free Society) โดยพุ่งเป้าไป

ที่การก�าหนดให้ Tobacco Endgame ถูกบรรจุ

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นวาระแห่งชาติ

 นายสุวินัย จิระบุญศรี นักศึกษาแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ตวัแทน 

เยาวชนไทยเข้าร่วมประชุม Youth Program 

of APACT 2021 กล ่าวว ่า กลุ ่มเครือข ่าย

เยาวชนไทยและเยาวชนนานาชาติ ขอประกาศ 

ปฏิญญาเรียกร้องในการสร้างสังคมปลอดบุหรี ่

อย่างยั่งยืน 5 ประการ คือ 1. สร้างพื้นที่ปลอดภัย 

ไร้บุหรี่ 2. สร้างค่านิยมและให้ความรู้แก่เยาวชน

อย่างถูกต้องในเรื่องพิษภัยของบุหรี่เพื่อรู ้เท่าทัน

อุตสาหกรรมยาสูบ 3. ขอเรียกร้องให้ผู ้มีอ�านาจ

ก�าหนดนโยบายด�าเนินการระงับการขายบุหรี่ไฟฟ้า

ออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์อย่าง โปร่งใสตรงไป 

ตรงมา 4. ปรับปรุงกฎหมายก�ากับและระงับ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อ Social media 

ทุกช่องทาง และ 5. สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบาย เป็นหน่ึงในกรรมการของ

กิจกรรมการควบคุมการบริโภค ยาสูบ และในฐานะ

ที่เยาวชนคือ “เหย่ือ” คนส�าคัญของอุตสาหกรรม

ยาสูบ จึงขอให้ทุกท่านได้โปรดรับฟังเสียงของ 

พวกเราด้วย

TRC research 
update42






