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ประเทศไทยมีผูเสพติดบุหรี่ (พ.ศ.2560)

การสูบบุหรี่
พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรค

10.7 ลานคน

ภาคเหนือ
1,933,868 คน

ภาคอีสาน
3,234,737 คน

ภาคกลาง
3,028,088 คน

ภาคใต
1,934,050 คน

กรุงเทพฯ
1,232,703 คน

• ชาย 10.2 ลานคน หญิง 5 แสนคน 

• อัตราการสูบบุหรี่ชาย  37.7%  และ  หญิง 1.7% 

• อัตราการสูบทั้งสองเพศ  19.1%

• อัตราสวนชายสูบบุหรี่   :   หญิงสูบบุหรี่    22 : 1

ที่ปองกันได ที่สำคัญที่สุดของคนไทย

1. อัตราการสูบ 17.1%
อัตราการสูบ 21.1%

อัตราการสูบ 15.4% อัตราการสูบ 17.6%

อัตราการสูบ 24.5%



1 บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

การเสพติดบุหรี่เริ่มจากเยาวชน
เยาวชนไทยสูบบุหรี่   1,471,584  คน
ในป พ.ศ.2560

• อายุ 15 – 19 ป    447,085  คน

• อายุ 20 – 24 ป  1,024,499  คน

อายุเฉลี่ยที่เริ่มติด 18.14 ป
https://www.voathai.com/a/child-smoking-tk/3326871.html

กฎหมายหามขายบุหรี่แกเด็กอายุต่ำกวา 20 ป
ถาบังคับใชจริงจัง จะปองกันการติดบุหรี่ของเด็กไดถึง 80%



ระดับการศึกษาของคนไทยที่สูบบุหรี ่(พ.ศ.2557)
- ไมเคยเรียน    =   644,372 คน

- ระดับประถมศึกษา   = 6,129,023 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  = 2,064,362 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     = 1,572,125 คน

- ระดับอุดมศึกษา   =   921,677 คน

       11,331,549     คน 
 

2. 6 ใน 10 ของคนไทยที่สูบบุหรี่
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา

= 59.8%



2 บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

สารพิษในควันบุหรี่
ควันบุหรี่เปนแหลงของสารกอมะเร็งที่สำคัญที่สุดของมนุษย  
ในบุหรี่ 1 มวน  เมื่อเกิดการเผาไหมจะทำใหเกิดสารเคมี 
มากกวา 7,000 ชนิด และมีกวา 70 ชนิดเปนสารกอมะเร็ง

บุหรี่เปนสาเหตุของมะเร็ง 12 ชนิดในมนุษย

มะเร็งชองปาก มะเร็งลำคอและกลองเสียง มะเร็งหลอดอาหาร 
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปสสาวะ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับออน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
มะเร็งตับ  มะเร็งลำไสใหญ



• นิโคตินเปนสารที่มีฤทธิ์เสพติดสูงมาก เทียบเทาเฮโรอีน (รายงานกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา) 

• เมื่อสูบบุหรี่สารนิโคตินจะเขาสูสมองภายใน 7 วินาที ซึ่งเร็วกวาการฉีดเฮโรอีนเขาเสนเลือด

• หากไดรับสารนิโคติน 60 มิิลลิกรัมในครั้งเดียว จะเสียชีวิตทันที จากกลามเนื้อหายใจ เปนอัมพาต

• หลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย กฎหมายกำหนดใหนิโคตินเปนยาพิษ (Poison)

• การสูบบุหรี่ไฟฟา เปนวิธีการหนึ่งในการนำสารเสพติดนิโคตินเขาสูรางกาย

• บุหรี่ ยาสูบ ทุกชนิด เสพติดและเปนอันตรายตอรางกาย

นิโคตินเปนสารเสพติดที่มีอยูในใบยาสูบตามธรรมชาติ

3. การเสพติดยาสูบทุกชนิด = เสพติดนิโคติน 



3 บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

คนสูบบุหรี่ตายจากโรคอะไร (2015)

โรคทางเดินหายใจ
1,870,000

วัณโรค 90,000

มะเร็ง 2,120,000
โรคอื่นๆ
360,000

โรคเบาหวาน
130,000

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
1,860,000

Mathers CD, Loncar D (2006) Projections of global mortality and burden of disease from 2002
to 2030 PLOS Med 3(11)  : e4442. doi : 10. 1371/journal. pmed.0030442.

ยาสูบ = สินคาที่ฆาผูบริโภคมากที่สุด



4. 7 โรค ที่ทำใหการสูบบุหรี่
(Tobacco Atlas, 2018)

• โรคหัวใจขาดเลือด
• โรคเสนเลือดสมอง
• โรคปอดเรื้อรัง
• มะเร็งปอด 

เปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนของโลก 

• โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
• เบาหวาน
• วัณโรค



4 บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

• วันละ   19,452  คน  •  ชั่วโมงละ     811  คน

• นาทีละ        14  คน  •  ทุก 4 วินาที        1  คน

บุหรี่ : แชมปทำใหคนตายกอนเวลา
(Tobacco Atlas, 2018)

ขณะนี้ ทั่วโลก มีผูสูบบุหรี่ 1,117 ลานคน (Tobacco Atlas, 2018)

บุหรี่คราชีวิต 7.1 ลานคนตอป 



5.แตละชั่วโมง 

• วันละ 150 คน 

• ปละ 54,512 คน (รายงานภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2561)

• บุหรี่เปนสาเหตุการเกิดโรคและเสียชีวิตกอนเวลาอันดับที่ 1 ของ  

 คนไทย 

คนไทยตายเพราะบุหร่ี 6 คน 



บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)5

โรคที่คนไทยเสียชีวิตจากการไดรับควันบุหรี่ 
ปละ  54,512  คน  ไดแก 
o มะเร็งหลอดลมและปอด 13,047 คนตอป

o มะเร็งอื่นๆ      7,816 คนตอป

o โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  11,295 คนตอป

o ความผิดปกติของระบบ
 หายใจเรื้อรังอื่นๆ     2,669  คนตอป

o โรคหัวใจและหลอดเลือด  7,215  คนตอป

o โรคหลอดเลือดสมอง   5,775  คนตอป

• แตละคนปวยหนักเฉลี่ย 
 3 ปกอนเสียชีวิต

• อายุสั้นลง 18 ป
 ขณะเสียชีวิต 



6. การเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ดวยโรคจากการสูบบุหรี่ (พ.ศ.2557)

• ทั่วประเทศ      =   580,794  ครั้ง/ป

• เฉลี่ยอยูโรงพยาบาลครั้งละ                      6  วัน

• รวมวันที่อยูโรงพยาบาลทั้งหมด   = 3,516,245 วัน/ป

เฉพาะผูปวยที่จายโดย 3 กองทุน (ขาราชการ/บัตรทอง/ประกันสังคม)

คนไทยที่ปวยดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู  1,092,200 คน

ขอมูลจากการประเมินขององคการอนามัยโลก พ.ศ.2560



6บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

• คนไทยเสียชีวิตจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง ปละ 8,278 คน 
(Institute of Health Metrics and Evaluation : IHME 2018) 

• ทั่วโลก มีผูเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง ปละ 884,000 คน 
(Tobacco Atlas, 2018)

• บาน คือ ที่ที่คนไทยไดรับควันบุหรี่มือสองสูงสุด

ควันบุหรี่มือสอง : อันตราย
ควันบุหรี่มือสอง : คนที่ไมสูบบุหรี่ แตไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ



7.ควันบุหรี่มือสองอันตราย
ผูไมสูบบุหรี่เมื่ออยูในที่ที่มีควันบุหรี ่
รอยละ    67   จะเกิดอาการแสบตาเคืองตา 
รอยละ    29   มีอาการแสบระคายจมูก
รอยละ    32   ปวดศีรษะ
รอยละ    25   มีอาการไอ
รอยละ  100      รูสึกเหม็นกลิ่นบุหรี่

ควันบุหรี่มือสองเปนมลพิษทางอากาศที่รายแรงที่สุดภายในอาคาร



7บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

คนไทยที่ไมสูบบุหรี ่(อาย ุ15 ปขึ้นไป) ไดรับควันบุหรี่มือสอง (พ.ศ.2560) 
• ในที่ทำงาน  5.01 ลานคน  เปนชาย   2.12  ลานคน    

             เปนหญิง     2.89  ลานคน

• ในบาน   9.56 ลานคน เปนชาย     2.43   ลานคน    
            เปนหญิง 7.13   ลานคน

คนไทย 14.56 ลานคน
ไดรับควันบุหรี่ที่ตัวเองไมไดสูบ



8. ผูปกครองกวาครึ่งไมรูวา
ควันบุหรี่เปนอันตรายตอเด็ก

เปนไขหวัดบอยขึ้น      37.0
หอบหืด        53.8
ติดเชื้อทางเดินหายใจบอย   51.8

การทราบวาเด็กที่ไดรับควันบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงที่ปวยเปนโรคตาง ๆ (รอยละ)
ทราบรอยละ

ปอดอักเสบ  50.8
หูน้ำหนวก  17.4
ไหลตายในเด็ก 17.0

ทราบรอยละ

เอแบคโพลล เมษายน 2551



8

คนไทยสูบบุหรี่ในบานลดลง
รวมรณรงคใหคนไทย “ไมสูบบุหรี่ในบาน”

 พ.ศ.         สูบบุหรี่ในบาน
2544      85.75%
2547        84.50%
2550      58.95%
2552        39.1%

การไมสูบบุหรี่ในบาน      - ลดอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่มีตอคนในบาน
 - ลดโอกาสการติดบุหรี่ของลูก
 - ชวยใหคนสูบบุหรี่เลิกสูบไดงายขึ้น 

บานเปนที่ที่คนไทยไดรับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด อัตราสวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในบานลดลง

บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

พ.ศ.        สูบบุหรี่ในบาน
2554    40.0%
2557   39.9%
2560   31.5%



9.

24 ชั่วโมง ปอดเริ่มขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกตาง ๆ 

1 สัปดาห  เลือดไหลเวียนสูแขนขาไดดีขึ้น คุณสามารถออกกำลังกายไดเต็มที่

3-9 เดือน  ไมมีปญหาการไอ การหายใจดีขึ้น เพราะปอดทำงานไดตามปกติ

5 ป   อัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง 

10 ป   อัตราการเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง  

หลัง 20 นาที ความดันเลือดและชีพจรจะเตนในระดับปกติ 

เลิกบุหรี่ดีกับรางกาย
มีคนไทยเลิกบุหรี่ไดแลวกวา 6 ลานคน “คุณก็ทำได”



9บุหรี่เผาปอด  (Tobacco burns your lungs)

ไดแลว 4,759,127 คน
• ในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ไปแลว 9 ใน 10 คน เลิกไดดวยตนเอง ดวยการหักดิบ  
 และคอยๆ ลดปริมาณสูบลงไปเรื่อยๆ 

• ในจำนวนผูที่ยังสูบบุหรี่อยู 10.7 ลานคน 
o 2 ใน 10 คน คิดจะเลิกสูบบุหรี่ 
o 4 ใน 10 คน เคยพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ 
o 4 ใน 10 คน ไมคิด/ไมอยากจะเลิกสูบบุหรี่ 

บุหรี่เลิกยาก แตเลิกได
พ.ศ. 2560 คนไทยเลิกสูบบุหรี่



10.

o เลิกดวยตนเอง   94.0%

o ใชยาชวยเลิก (ทั้งสารทดแทนนิโคติน สมุนไพร ฝงเข็ม นวดกดจุด) 1.9%

o รับบริการชวยเลิกในสถานบริการสุขภาพและสายดวน 1600     0.6%

o รับบริการชวยเลิกโดย อสม./ บุคคลใกลชิด/โครงการเชิงรุกใดๆ 
นอกสถานบริการสุขภาพ 1.8%

o อื่นๆ 1.7%

วิธีที่ผูสูบบุหรี่ไทยที่เลิกสูบแลว ใชในการเลิกสูบบุหรี ่(พ.ศ.2560)

เลิกสูบบุหรี่ไดดวยตัวเอง
กวา 9 ใน 10 ของคนไทย 
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สูบนอยกวา 5 มวนตอวัน   =  16.7%  ของคนสูบบุหรี่

สูบระหวาง 5-9 มวนตอวัน =  27.9%  ของคนสูบบุหรี่

บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

ยิ่งสูบนอยมวนเทาไร

คนไทยเกือบครึ่ง (44.6%)
จัดอยูในประเภทติดบุหรี่ไมมาก (ป พ.ศ.2560)

ยิ่งเลิกสูบดวยตนเองไดงาย 



• บุหรี่ซิกาแรต    =  858.5 บาทตอเดือน

• บุหรี่มวนเอง (ยาเสน)    =  115.7 บาทตอเดือน

• สูบทั้ง 2 อยางปนกัน   =  530.2 บาทตอเดือน

ขอมูลการสำรวจ : สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2560

11.

คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่

คนไทยที่สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน
เสียเงินคาซื้อบุหรี่ปละ 10,302 บาทตอคน



11

คนไทยที่จนที่สุดที่สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน
มีรายไดเฉลี่ย     =  1,642.70  บาทตอเดือน

คาซื้อบุหรี่      =     584      บาทตอเดือน

คิดเปนสัดสวนคาบุหรี่ตอรายได  =  35.5%   

จำนวนคนไทยที่จนที่สุดที่สูบบุหรี่ที่วานี้ =  290,674   คน

บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

ยิ่งสูบ   ยิ่งจน   ยิ่งสูบ  ยิ่งจน



12.ถาคุณมีเงิน

บุหรี่ 1 ซอง ราคาประมาณ 86 บาท ถาสูบวันละ 1 ซอง

เสียเงินเดือนละ 2,580 บาท หรือ 1 ป เสียเงิน 30,960 บาท

ถาเลิกสูบวันนี้ ภายใน 1 ป คุณจะมีเงินซื้อสิ่งที่คุณอยากได

30,960 บาท สามารถซื้ออะไรได...
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• คุณจะมีเงินเพิ่มอยางนอยวันละ 20-40 บาท เพื่อซื้อนมหรือผลไมที่เปนประโยชนกับลูก

• คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นอยางนอยสัปดาหละ 210-280 บาท เพื่ออาหารมื้อพิเศษกับคนใกลชิด

• คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นเดือนละเกือบ 1,000 บาท สำหรับคาน้ำ คาไฟของครอบครัว

• คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นปละเกือบ 12,000-15,000 บาท เพื่อซื้อสิ่งที่คุณอยากได

• คุณไมตองเสียเงินหลายแสนบาทไปกับความเสี่ยงที่คุณจะเกิดโรครายแรง จากการสูบบุหรี่

• ครอบครัวของคุณไมตองสูญเสียคุณกอนเวลา ซึ่งเปนความสูญเสียที่ไมสามารถประเมินคาได

• ลดโอกาสที่คนในครอบครัวของคุณจะปวยจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง

• รอดพนจากเพลิงไหม พบวา 1 ใน 6 ของการเกิดไฟไหมเกิดจากบุหรี่ อยาลืมวา 

 โจรปลน 7 ครั้งไมเทากับไฟไหมครั้งเดียว

เงินซื้อบุหรี่ถานำไปใชจายสำหรับสิ่งจำเปนอื�นของครอบครัว

บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
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o  ในจำนวนนี้ รอยละ 35.6 หรือ 142,175 คน อยูที่ภาคเหนือ

o  รอยละ 51.7 หรือ 206,641 คน อยูที่นอกเขตเทศบาล

o  รอยละ 75.7 หรือ 302,821 คน จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา

o  รอยละ 51.1 หรือ 187,046 คน เปนผูที่มีฐานะจนถึงจนที่สุด 

• นั่นคือ 8 ใน 10 ของหญิงไทยที่สูบบุหรี่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา 

• 1 ใน 2 ของหญิงไทยที่สูบบุหรี่ เปนผูที่มีฐานะจนถึงจนที่สุด 

จำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่
จำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่เปนประจำ   399,632 คน (ป พ.ศ.2560)



สถานที่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
•  สถานบันเทิง รอยละ 45.2  •   โรงเรียน / สถานศึกษา รอยละ 24.1
•  ที่บาน รอยละ 11.1

วัยรุนที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่   อัตราการสูบบุหรี่ รอยละ  14.2
ที่ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่  อัตราการสูบบุหรี่ี่ รอยละ    4.3

วัยรุนหญิง
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เขตกรุงเทพฯ (เอแบคโพลล พ.ศ.2552)

ติดบุหรี่จากสถานบันเทิง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง อาย ุ15-24 ป 



รอยละ  75.5 ระบุ จะไมเลือก
รอยละ  19.4 ระบุ ไมแนใจ
รอยละ    5.1 ระบุ จะเลือก

นั่นคือ ชายไทย 3 ใน   4 จะไมเลือกผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนแฟน
    1 ใน   5  ไมแนใจ

   และ 1 ใน 20  เทานั้นที่จะเลือก

คำตอบของชายไทยตอคำถาม
“จะเลือกผูหญิงที่สูบบุหรี่ มาเปนแฟนหรือไม?”

14.
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คำตอบของหญิงไทยตอคำถาม
คิดอยางไรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผูหญิง
กลุมตัวอยางหญิงอายุ 13-24 ป จำนวน 5,773 ตัวอยาง

รอยละ  95.7 ระบุ เห็นวาการสูบบุหรี่ของผูหญิงไมไดชวยใหมีเสนห

รอยละ  88.6 ระบุ เห็นวาควรอยางยิ่งที่จะรณรงคใหวัยรุนหญิงไมสูบบุหรี่

รอยละ  70.3 ระบุ อยากใหผูหญิงเลิกสูบบุหรี่

รอยละ  22.7 ระบุ รังเกียจผูหญิงที่สูบบุหรี่
                     

                                     เอแบคโพลล เมษายน 2547



15.
ของบริษัทบุหรี่
กลยุทธการตลาด

ยุง     :  ตัวการแพรโรคมาเลเรีย  

บริษัทบุหรี่  :  ตัวการแพรกระจายโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ถาไมใชเพราะการตลาดและการสงเสริมการขายสินคาแหงความตาย 
ของบริษัทบุหรี่ ปญหาการสูบบุหรี่คงไมรายแรงเหมือนกับที่เปนอยูขณะนี้

•  ขจัดมาเลเรีย     ตองควบคุมยุง

• จะลดคนสูบบุหรี่    ตองควบคุมบริษัทบุหรี่

“อยาตกเปนเครื
องมือบริษัทบุหรี่”



“เราตองมีความรู ใหมากที่สุดถึงแบบแผนและทัศนคติ 
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุน วัยรุนวันนี้คือ  ผูที่จะ 
เปนลูกคาประจำของเราในวันหนา... ในชวงวัยรุนนี่เอง 
ผูริสูบบุหรี่จะเลือกบุหรี่ยี่หอแรกมาลิ้มลอง...”

  เอกสารลับของบริษัทบุหรี่ ฟลลิป มอรริส
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“อยาตกเปนเครื
องมือบริษัทบุหรี่”



www.ashthailand.or.th  Email : info@ashthailand.or.th

ดวยความหวงใย :

* เลิกสูบบุหรี่ เปนแบบอยางของการไมสูบบุหรี่ รับคำปรึกษาไดที่ โทร. 1600 ตามรานขายยาหรือ
 ตามสถานพยาบาลทั่วไป
* ทำทุก ๆ ที่ใหปลอดบุหรี่ ไมวาจะเปนที่บาน ที่รถยนต ที่ทำงานของคุณ โดยสามารถขอสื
อสนับสนุน 
  ไดที่  www.smokefreezone.or.th
* บริษัทบุหรี่ขายสินคาที่เปนสิ่งเสพติด ทำใหลูกคาปวยและเสียชีวิต บริษัทบุหรี่จึงพยายามที่จะเสนอ
  การบริจาค สนับสนุนกิจกรรมชุมชน โรงเรียน เพื
อกลบเกลื
อนภาพลักษณที่แทจริง
* ไมรับการสนับสนุนใด ๆ จากบริษัทบุหรี ่เพราะสิ่งที่บริษัทบุหรี่ทำ เพื
อหวังผลใหคนเสพติดบุหรี่มากขึ้น

“อยาตกเปนเครื
องมือบริษัทบุหรี่”


