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องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ สํานักงานปลัด จัดทําเอกสารประชาสัมพันธจดหมายขาว “ ความรูเร่ือง โรค 
 

คนสูบบุหร่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 มากกวาคนท่ัวไปจริงไหม? 
• การสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟา เปนการแพรกระจายของเช้ือไวรัสสูผูอื่นอยางรวดเร็ว หากผูสูบบุหรี่เปนผูติดเช้ือโรคโควิด-19 

เน่ืองจากควัน หรือละอองไอของบุหรี่ที่ถูกพนออกมาก ประกอบดวยสารคัดหลั่ง นํ้าลาย เสมหะ และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถ
กระจายไปไดไกล  

• ขอมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตรของอเมริกา ระบุวา พบผูปวยโควิด-19 ที่มีประวัติการสูบบุหรี่มีอาการรุนแรงกวาผูที่
ไมไดสูบบุหรี่ถึง 14 เทา  

• ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ เชน บุหรี่ไฟฟา หรือมอระกู ที่นิยมสูบกันในสถานบันเทิง สวนใหญมีการแบงปนหรือแชรกันสูบ แมจะ
ใชอุปกรณที่สัมผัสปากแยกกัน แตใชกระบอกและสายเดียวกัน จะเพิ่มความเสีย่งตอการแพรกระจายของโรคโควิค-19 ได 

สูบบุหร่ี เพิ่มความเส่ียงตอการติดเช้ือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโควิด-19 
สรางความสูญเสียและต่ืนกลัวใหกับคนทั่วโลก โดยเฉพาะ 
ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงติดโรค
งายและมีอาการรุนแรง อาจถึงข้ันเสียชีวิตในที่สุด 

ขอมูลจากองคการอนามัยโลกรายงานภารกิจรวมของ
องคการอนามัยโลกและประเทศจีน แสดงใหเห็นวาผูปวยภาวะ
หัวใจและหลอดเลอืด หรือระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงสูงและมีอาการรุนแรงหากติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม SARS-CoV-2 ที่เปนสาเหตุของโรค 
COVID-19 

สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงตอการติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม นอกจากการสูบบุหรี่จะสงผลกระทบตอสขุภาพ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืด ปอด
อุดตันเรื้อรัง (COPD) ภาวะการหายใจลมเหลวเฉียบพลัน (ARDS) โรคถุงลมโปงพอง รวมถึงโรครายแรงอยางมะเร็ง การสูบบุหรี่
หรือแมแตบุหรี่ไฟฟา ยังเปนการแพรระบาดของเช้ือไวรัสสูผูอื่นอีกดวย เน่ืองจากควัน หรือละอองไอของบุหรี่ที่ถูกพนออกมาก 
ประกอบดวยสารคัดหลั่ง นํ้าลาย เสมหะ และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถกระจายไปไดไกล หากผูสูบบุหรี่เปนผูติดเช้ือโรคโควิด-19 จะ
ทําใหเกิดการแพรกระจายเช้ืออยางรวดเร็ว องคการอนามัยโลก หรือ WHO ไดตอบขอสงสัยเรื่องบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
โรคโควิด-19 ไววา ผูสูบบุหรี่มีแนวโนมทีจ่ะเสีย่งตอการติดเช้ือ COVID-19 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากขณะสูบบุหรี่มือและน้ิวอาจมีเช้ือโรค
อยู เมื่อสัมผัสกับริมฝปาก ซึ่งเปนชองทางที่เช้ือโรคเขาสูรางกายได 

บุหร่ีไฟฟา เพิ่มความเสี่ยงตอการติดโรคโควิด-19 หรือไม นอกจากน้ีการสูบบุหรี่ยังอาจสงผลใหผูสูบมีภาวะโรคปอด 
หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งทําใหความจุของปอดลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงตอการเจบ็ปวยที่รุนแรงมากกวาผูที่ไม
สูบบุหรี่ นอกเหนือจากบุหรี่แลว ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ เชน บุหรี่ไฟฟา หรือมอระกู ที่นิยมสูบกันในสถานบันเทิง สวนใหญมีการ
แบงปนหรือแชรกันสูบ แมจะใชอุปกรณที่สัมผัสปากแยกกัน แตใชกระบอกและสายเดียวกัน จะย่ิงเพิ่มความเสี่ยงตอการ
แพรกระจายของเช้ือโควิค 19 รวมถึงไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ ในวงกวางอีกดวย 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุงรักษา และตอยอดตามแนวทางศาสตร
พระราชา รัชกาลท่ี 9  "...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจท่ีดีและสังคมท่ีม่ันคงเพราะรางกายท่ี
แข็งแรงน้ัน โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณและเม่ือมีสุขภาพสมบูรณดี พรอมท้ังรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทํา
ประโยชนสรางสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบานเมืองไดเต็มท่ี ท้ังไมเปนภาระแกสังคมดวย คือเปนผูแตงสรางมิใชผูถวงความ เจริญ..." 
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ผูปวยที่ สูบบุหรี่ มีอาการรุนแรงกวาผูที่ไมไดสูบบุหรี่ ขอมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตรของอเมริกา ระบุวา พบผูปวยโควิด-19 
ที่มีประวัติการสูบบุหรี่มีอาการรุนแรงกวาผูที่ไมไดสูบบุหรี่ถึง 14เทา นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุอีกวาไมใชเฉพาะผูสูบบุหรี่
เทาน้ันที่ตองเผชิญกับปญหาการติดเช้ือ แตบุคคลรอบขางที่ไดรับควันบุหรี่ (Secondhand Smoke) หรือควันที่ติดตามเสื้อผา
และขาวของเครื่องใชก็มีความเสี่ยงทีจ่ะติดโรคระบบทางเดินหายใจมากข้ึนอีกดวย หนังสือพิมพเดอะ การเดียน (The Guardian) 
ไดรายงานบทสัมภาษณศาสตราจารยจอนห วิลซัน (John Wilson) ประธานการแพทยวิทยาลัยแพทยแหงออสเตรเลียและแพทย
ระบบทางเดินหายใจถึงผลกระทบรายแรงทั้งหมดของโรคปอดบวมในผูปวยดวยโรคโควิด-19 พบวาสามารถแบงออกเปน 4 
ประเภท ดังน้ี 

- ความรุนแรงนอยที่สุดคือผูที่มีไวรสั แตไมมีอาการ 
- ผูที่ติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจสวนบน มอีาการไขและไอเล็กนอย สวนใหญไมรูตัววาติดเช้ือไวรัส แตสามารถแพรเช้ือได 
- กลุมใหญทีสุ่ด ที่เปนผลตรวจเช้ือไวรสัเปนบวก หรือปวยเปนโรคโควิด-19 ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- กลุมผูติดเช้ือทีม่ีอาการรุนแรง มักพบในผูมีโรคประจําตัวและผูสงูอายุมากกวา 70 ป มีภาวะปอดอักเสบและการพฒันาโรค

ข้ันรุนแรง มีแนวโนมเสียชีวิต 
ผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในกลุมอาการรุนแรง โดยเมื่อติดเช้ือไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) มักพบอาการไอ หายใจลําบากและหอบ
เหน่ือย เน่ืองจากการติดเช้ือในระบบเดินหายใจสงผลใหเกิดการอักเสบและสูญเสียความสามารถของปอดในการนําออกซิเจนเขา
สูรางกาย ซึ่งผูที่มีภาวะออนแอดวยโรคประจําตัว โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผูที่ปอดไมแข็งแรงเน่ืองจากสูบบุหรี่
เปนประจํา การติดเช้ือจะลุกลามรวดเรว็และรนุแรง เน่ืองจากอาการปอดอักเสบทาํใหรางกายไดรับออกซเิจนไมเพยีงพอ สงผลถึง
อวัยวะระบบอื่นๆ เชน หัวใจ ไต ฯลฯ และอาจเสียชีวิตได 
 

คําแนะนําสําหรับผูท่ีสูบบุหร่ีและเปนโรคปอดเร้ือรัง ในชวงท่ีมีการระบาดของโรค โควิด-19 
• เตรียมอาหาร ยาและอุปกรณการแพทยทีจ่ําเปนเพียงพอเปนเวลา 2-3 สัปดาห ในกรณีที่ไมสบายหรอืตองการแยกตัวเอง  
• อยูหางจากผูปวยติดเช้ือ  
• งดเย่ียมผูปวยในโรงพยาบาลทกุกรณี  
• หลีกเลี่ยงการออกจากบาน โดยเฉพาะสถานที่ที่มผีูคนหนาแนน  
• งดการเดินทางไปตางประเทศเด็ดขาด  
• ลางมือใหสะอาดบอยๆ ดวยนํ้าและสบูครัง้ละ 20 วินาที  
• อยาสัมผัสปาก จมกูและดวงตา ดวยมือที่ยังไมไดลาง  
• หากเปนผูปวย ปรึกษาแพทยและรับยาใหเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไมจําเปน 
• ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการออกกําลงักาย รบัประทานอาหารทีป่รุงสุกใหมและอุดมดวยคุณคาทางอาหาร  
• ติดตามขาวสารการระบาดของโรคอยางมสีติ และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  
• หลีกเลี่ยงการเสพขาวมากจนเกิดความเครียด 

 

 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ         
เลขท่ี 159 หมู 4 ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร 54130 โทร.054-542886 ,054-625267  โทรสาร.054-542886-110  
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