
วันที ่31 พฤษภาคมของทุกปี องคการอนามัยโลกและภาคีจากทั่วโลกรวมกันเฉลิมฉลองวันงดสูบบุหรี่โลก 

ถือเปนโอกาสประจำปอันสำคัญ ที่จะไดสรางความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของการสูบบุหรี่และการได 

รับควันบุหรี่มือสอง เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภคยาสูบในทุกรูปแบบ

วันงดสูบบุหรี่โลกในป 2562 นี้ 
ใหความสำคัญกับเรื่อง     “ยาสูบและสุขภาพปอด” 

โดยมุงเนนการรณรงคเพื่อสงเสริมการ
ตระหนักในประเด็นตอไปนี้ :

ยาสูบทำรายสุขภาพปอด
ของผูคนทั่วโลกไดอยางไร

• ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และการไดรับควันบุหรี่มือสอง

• ความตระหนักในอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะที่มีตอสุขภาพปอด

• จำนวนผูเสียชีวิตและผูปวยโรคปอดทั่วโลก ที่มีสาเหตุมาจากยาสูบ    เชน   โรคทางเดินหายใจเรื้อรังและมะเร็งปอด

• หลักฐานที่เชื่อมโยงการสูบบุหรี่เขากับการเสียชีวิตจากวัณโรค

• ผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่สงผลตอสุขภาพปอดของบุคคลในชวงวัยตาง ๆ 

• ความสำคัญของสุขภาพปอดที่เปนสวนหนึ่งของการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

• ปฏิบัติการและมาตรการที่เปนไปไดในกลุมผูเกี่ยวของสำคัญ   อาทิ    ภาคประชาชนและภาครัฐ ในการลดความ

 เสี่ยงของสุขภาพปอดที่มาจากยาสูบ   และการไดรับควันบุหรี่มือสอง

จึงมุงเนนที่จะสรางความตระหนักดังตอไปนี้
การรณรงคเนื�องในวันงดสูบบุหรี่โลกป 2562 นี้ 
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โรคมะเร็งปอด
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุประการแรก ๆ ของโรคมะเร็งปอด และการเสียชีวิต 

มากกวา 2 ใน 3 ของผูปวยโรคมะเร็งปอดทั่วโลก ควันบุหรี่มือสองที่พบในบาน 
และที่ทำงานก็เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอดเชนกัน 

การเลิกสูบบุหรี่ สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดได ทั้งนี้ พบวา 
หลังจากการเลิกบุหรี่ เปนเวลา 10 ป จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดลง 
ครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับผูสูบบุหรี่ตอไป 

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุหลักของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (โรคถุงลมปอดพอง) 

ที่ทำใหเกิดการสะสมของเสมหะที่ปนหนองในปอด ทำใหไออยางเจ็บปวด และ 
หายใจลำบาก ผูที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุยังนอย มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปอด 
อุดกั้นเรื้อรังเปนพิเศษ เนื่องจากยาสูบไปลดทอนการเจริญเติบโตของปอด ยาสูบ 
ยังทำใหอาการของโรคหอบหืดรุนแรงขึ้น เปนอุปสรรคตอการทำกิจกรรมตาง ๆ 
และนำไปสูความพิการได การเลิกสูบบุหรี่ในระยะแรกที่เริ่มสูบ นับเปนวิธีการ  
ที ่มีประสิทธิภาพที ่สุดในการลดความรุนแรงของโรคปอดอุดกั ้นเรื ้อรังและโรค 
หอบหืด
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วัณโรค 
เปนโรคที่สรางความเสียหายใหปอดและทำลายระบบการทำงานของปอด 

ซึ่งจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นหากผูปวยสูบบุหรี ่ สารเคมอีันตรายในบุหรี่เปน 
ปจจัยกระตุนการติดเชื้อวัณโรคได ประมาณรอยละสิบหาในบรรดาผูปวยที่ติด 
โรคน้ี ขณะที่ในระยะแสดงอาการประกอบกับการทำลายสุขภาพปอดที่เปนผล 
มาจากการสูบบุหรี่ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดความพิการหรือการเสียชีวิตจาก 
ระบบหายใจลมเหลว 

มลพิษในอากาศ 
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ผลกระทบเกิดตั้งแตกับทารก
ทารกไดรับอันตรายจากการสูบบุหรี่ไดขณะที่อยูในครรภ เมื่อแมสูบบุหรี่ 

หรือไดรับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งถาไดรับบอยครั้ง จะทำใหเกิดความผิดปกติใน 

การเจริญเติบโตและการทำงานของปอด เด็กเล็กที่ไดรับควันบุหรี่มือสองมีความ 

เสี่ยงตอการเกิดและการกำเริบของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ โรคหอบ 

หืด หลอดลมอักเสบและปอดบวม และรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินหายใจสวน 

ลางบอยครั้ง

เด็ก ๆ กวา 165,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตกอนอายุจะครบ 5 ขวบป เนื่องจากการติดเชื้อ 

ทางเดินหายใจสวนลางที่มีสาเหตุมาจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง สวนใหญจากในบาน ขณะ 

ที่เด็ก ๆ ซึ่งเติบโตขึ้นมาทามกลางควันบุหรี่มือสองตางก็ไดรับความทุกขทรมาน จากโรคที่ 

เกี่ยวกับทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลางบอยครั้งในวัยเด็ก เปนสาเหตุของ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเมื่อเติบโตเปนผูใหญได 

เปาหมายของการรณรงค

มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสรางเสริมสุขภาพปอดที่ดี    คือ การลดการบริโภคยาสูบ และการ 
ไดรับควันบุหรี่มือสอง แตความรูของสาธารณะ โดยเฉพาะในกลุมผูสูบบุหรี่เกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพ 
ปอดของผูคนอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่มือสองในบางประเทศยังไมสูงนัก  

แมวาจะมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงอันตรายของยาสูบที่มีตอสุขภาพปอด ศักยภาพของการควบคุมยาสูบ เพื่อ 
เสริมสรางสุขภาพปอดที่ดี ยังคงไมไดรับความสนใจเทาที่ควร

วันงดสูบบุหรี่โลกป 2562
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สาระสำคัญรวมกันของยาสูบและสุขภาพปอดมีผล

กระทบตอกระบวนการทำงานในระดับโลก  เชน  ความ 

พยายามในระดับสากล  เพื่อควบคุมโรคไมติดตอ 

วัณโรคและมลพิษในอากาศ  เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ที่ดี เปนโอกาสในการเชื่อมโยง ผูมีสวนไดสวน 

เสียในภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน และเสริม 

พลังใหประเทศทั้งหลายไดดำเนินมาตรการ 

ควบคุมยาสูบที่ไดรับการยอมรับอยาง

มาตรการ MPOWER

ดังปรากฏในกรอบอนุสัญญาวาดวยการ

ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก และ 

การไดรับควันบุหรี่มือสอง

การสูบบุหรี่และการไดรับควันบุหรี่มือสอง  สงผลอยางสำคัญตอสุขภาพปอดทั้งของผูสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
ทั่วโลก

เพื่อใหบรรลุผลเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะลดจำนวนผูเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากสาเหตุของโรคไมติด 
ตอจำนวน 1  ใน 3 ใหไดภายในป 2573 การควบคุมยาสูบตองเปนประเด็นหลักของภาครัฐและชุมชนทั่วโลก ซึ่งใน 
ปจจุบัน พบวา โลกเรายังไมสามารถอยูในขั้นที่บรรลุเปาหมายดังกลาวได

ประเทศตาง ๆ ควรตอบสนองตอการแพรระบาดของยาสูบ ดวยการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ 
ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก และมาตรการ MPOWER ที่จะสรางการประสบความสำเร็จในระดับสูงสุด ซึ่ง 
รวมถึงการพัฒนาการดำเนินงานและการบังคับใชนโยบายดานการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงหวัง 
ที่การลดอุปสงคของยาสูบลง

ผูปกครองและสมาชิกคนอื่นในชุมชนควรจะตองมีมาตรการเพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุตรหลาน 
มิใหไดรับอันตรายจากพิษภัยของยาสูบ 

ขอเรียกรองในทางปฏิบัติ

M
Monitor tobacco 

use and prevention 
policies

การเฝาระวัง
การใชยาสูบ

R
Raise taxes on 
tobacco
การขึ้นภาษียาสูบ

P
Protect people from 
tobacco smoke
การคุมครองจากการ
ไดรับควันบุหรี่มือสอง

O
Offer help to quit 
tobacco use
การรักษาผูเสพติดยาสูบ

W
Warn about the dangers 
of tobacco

การเตือนภัยยาสูบ

E
Enforce bans on tobacco 
advertising, promotion 
and sponsorship

การควบคุมการโฆษณา
และสงเสริมการขาย

MPOWER
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รูจักมะเร็งปอด
มะเร็งที่ทำใหคนตายมากที่สุด

• มะเร็งปอดเกิดจากการที ่ปอดไดรับสารเคมีที ่เปนพิษหรือเปนสารกอมะเร็ง 
จากการหายใจ

• รอยละ 85-90 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ที่เหลือเกิดจากสารกอ 
มะเร็งจากแหลงอื่นๆ  เชน  มลพิษในอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

• ควันบุหรี่มีสารกอมะเร็ง 70 ชนิด จากสารกอมะเร็งที่มีในใบยาสูบและสารปรุงแตง 
กลิ่นรส เปนแหลงของสารกอมะเร็งที่มนุษยมีโอกาสไดรับมากที่สุด  ทั้งจากการสูบ 
บุหรี่เอง หรือไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ

• ในประเทศที่พัฒนาแลว ที่เขาควบคุมสารพิษจากสิ่งแวดลอมเขมงวด รอยละ 90 ของ 
มะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่

• ขณะที่ในประเทศกำลังพัฒนาอยางเชน ประเทศไทย รอยละ 85 ของมะเร็งปอด 
เกิดจากการสูบบุหรี ่ หรือไดรับควันบุหรี่มือสอง ที่เหลือเกิดจากสารเคมี สารกอ 
มะเร็งจากแหลงอื่นในสิ่งแวดลอม

• มะเร็งปอดเปนมะเร็งที่พบบอยที่สุดในเพศชายทั่วโลก

สาเหตุของมะเร็งปอด

• มะเร็งปอดที่ยังไมใชระยะที่เปนมากแลวจะไมมีอาการอะไร

• ในรายที่โชคดี มะเร็งเปนที่ผิวหลอดลม อาจจะมาพบแพทย ดวยอาการไอเปนเลือด 
ทำใหแพทยตรวจพบไดเร็ว

• ผูที่เปนมะเร็งปอดอาจจะเปนอาการที่ปอดเอง เชน ไอเรื้อรังมากกวาอาการไอที่เคย 
เปนจากการสูบบุหรี่   ไอเปนเลือด  เหนื่อย  แนนหนาอก  เจ็บหนาอก เวลาหายใจ

• หรือเปนอาการที่เกิดจากมะเร็งปอดลุกลามไปที่อวัยวะอื่น เชน มีอาการที่เกิดจาก 
มะเร็งลุกลามไปที่กระดูกหรือมีอาการที่เกิดจากมะเร็งลุกลามไปที่สมอง

• รายที่เปนมาก ระยะ   3-4   จะมีอาการออนเพลีย  น้ำหนักลด  เบื่ออาหาร

• ในคนที่สูบบุหรี่การตรวจพบมะเร็งปอดมักจะชา เนื่องจากผูสูบบุหรี่คิดวา อาการไอ 
ที่เปนมากขึ้นเกิดจากการสูบบุหรี่

อาการของมะเร็งปอด

ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งปอดปละ 1.8 ลานราย เปนมะเร็ง ที่ทำใหคนเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลก 

คิดเปนรอยละ 18.4  ของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมด

ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ปละ 13,000  คน

ผูปวยที่เปนมะเร็งปอดโดยสวนใหญจะเสียชีวิตภายใน 1 ป

การเสียชีวิตจากมะเร็งปอด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
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• ในการถายภาพเอ็กซเรยปอด เมื่อเห็นจุดหรือเงาผิดปกติที่อาจจะเปนกอนเนื้อมะเร็ง จุดหรือ 
เงานั้นจะตองมีขนาดอยางนอย  2-3  มิลลิเมตรขึ้นไป

• ผูสูบบุหรี่ที่คิดวา ถายเอ็กซเรยปอดทุกป เพื่อหวังที่จะตรวจพบมะเร็งปอดระยะแรก และจะ 
รักษาใหหายขาดไดเปนความเขาใจที่ผิด เพราะเมื่อเห็นจุดเงาหรือกอนในเอ็กซเรยปอด สวน 
ใหญมะเร็งไดกระจายไปที่อื่นของรางกายแลว

• มีการประเมินวา จุดหรือเงามะเร็งเล็ก ๆ ที่เริ่มเห็นในเอ็กซเรยปอดธรรมดา จุดหรือเงามะเร็งนั้น 
ประกอบดวยเซลลมะเร็งนับลานตัว ซึ่งหมายความวามะเร็งที่เริ่มตนจากเซลลเพียงไมกี่เซลล 
จนเพิ่มเปนหมื่นเปนแสนเปนลานเซลล เงาหรือกอนมะเร็งปอดเปนมาเปนปหรือหลายปแลว

การตรวจหามะเร็งปอด

• ถาหากโชคดี (มาก ๆ) ที่มะเร็งปอดถูกตรวจพบในระยะแรกที่ยังไมลุกลามโดยบังเอิญ จากการ 
ถายเอ็กซเรยปอดหรือถายเอ็กซเรยคอมพิวเตอรทรวงอกดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อพิสูจนไดวาเปน 
มะเร็งปอด และศัลยแพทยผาตัดเอากอนมะเร็งออกได โอกาสหายขาดจากมะเร็งปอดก็จะมี 
แมจะมีโอกาสนอย

• แตในหลาย ๆ ครั้ง แมกอนมะเร็งจะมีขนาด 1-2 เซนติเมตร ยังไมมีอาการแสดงทางปอด แตผู 
ปวยมาหาแพทยดวยอาการที่มะเร็งปอดลุกลามไปยังอวัยวะอื่น เชน ปวดกระดูก  อาการทางสมอง

• ดังนั้น แมจะตรวจพบกอนมะเร็งที่มีขนาดเล็ก แพทยก็จะพยายามตรวจดูวา มะเร็งไดลุกลาม 
ไปยังอวัยวะอื่นหรือเปลา กอนที่จะทำการผาตัด

• ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดเอากอนมะเร็งออก หากแพทยไมแนใจวามะเร็งมีการลุกลามไปยังที่ 
อื่น ก็อาจจะรักษาดวยการใหยาฆามะเร็งตอ

การรักษามะเร็งปอด

• กอนมะเร็งที่มีขนาดเล็กกวา  2-3  มิลลิเมตร ที่มองไมเห็นในการเอ็กซเรยปอดธรรมดา อาจถูกตรวจพบจากการถายเอ็กซเรยคอมพิวเตอรได

• เมื่อพบกอนมะเร็งในเอ็กซเรยปอดหรือจากการตรวจดวยคอมพิวเตอร แพทยจะตองตรวจพิสูจนวา กอนหรือจุดหรือเงาที่เห็นผิดปกติใน 
เอ็กซเรย หรือคอมพิวเตอรปอดเปนอะไร เพราะกอนจุดเงาที่เห็นอาจจะเกิดจากพังผืดในเนื้อปอดจากการติดเชื้อโรค เปนโรคอื่น ๆ หรือ 
เปนเนื้อราย เชน มะเร็งปอด

• การพิสูจนวาเปนมะเร็งปอด แพทยตองเอาชิ้นเนื้อหรือน้ำลางปอดบริเวณที่ชิ้นเนื้ออยูมาตรวจหาเซลลมะเร็ง อาจจะโดยการสองกลอง 
ผานหลอดลมหรือใชเข็มแทงผนังทรวงอกหรือผาเอาเนื้อปอดมาตรวจ

การปองกันมะเร็งปอด
ไมสูบบุหรี่ คนที่สูบบุหรี่อยูแลว ยิ่งเลิกสูบเร็วเทาไร โอกาสที่จะเปนมะเร็งปอดจะยิ่งนอยลง

ในคนที่สูบบุหรี่มานาน หลังเลิกสูบบุหรี่โอกาสที่จะเปนมะเร็งปอด จะลดลง ๆ 

และจะลดลงจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดเทากับ คนที่ไมเคยสูบบุหรี่ หลังจากเลิกสูบได 15 ป

หลีกเลี่ยงการไดรับควันบุหรี่มือสองในทุกที่  โดยเฉพาะในบาน 

ในคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ควัน ไอ ฝุน ควรจะมีมาตรการปองกันการหายใจเอาสารเคมีเขาปอดขณะทำงาน 

และดีที่สุด คือ ตองเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากสารเคมีจากการทำงาน

และควันบุหรี่จะเสริมฤทธิ์ในการทำใหเกิดมะเร็งปอดไดงายขึ้น

สถาบันมะเร็งแหงชาติ เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม Cyberknife

http://yimkwangkwang.com/15776

• กรณีที่มะเร็งไดลุกลามไปยังอวัยวะอื่นแลว การผาตัดก็จะไมชวยการรักษาก็จะตองใหยาเคมีฆามะเร็ง หรือฉายแสงเฉพาะที่ที่กอนมะเร็ง 
ไดลุกลามไป

• หลายครั้งก็ตองรักษาทั้งดวยการฉายแสง และใหยาฆามะเร็งรวมกัน
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