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วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

World No Tobacco Day

World No Tobacco Day

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปเปนวันงดสูบบุหรี่โลก
องคการอนามัยโลก และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
รวมกันจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุงเนนถึงความเสี่ยง
ดานสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนใหมีการกำหนด
นโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่

สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในป พ.ศ.2560 นี้ องคการอนามัยโลก ไดกำหนดคำขวัญวา

Tobacco : a threat to development “บุหรี่ : ภัยคุกคามตอการพัฒนา”

ขอมูลสำคัญ
• แตละปทั่วโลกมีผูเสียชีวิตกอนเวลาจากการสูบบุหรี่ 6 ลานคน และ
ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 8 ลานคน ในป ค.ศ.2030 หากไมมี
การควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่อยางจริงจัง
• การใชยาสูบกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอยาง

มหาศาล โดยการเพิ่มคาใชจายดานบริการสุขภาพ และทำใหคนจน
ยิ่งยากจนยิ่งขึ้น

• การทำไรยาสูบตองใชยาฆาแมลงและปุยเปนจำนวนมาก ซึ่งจะเปน

พิษและปนเปอนแหลงน้ำ แตละปการทำไรยาสูบใชพื้นที่ 26.8
ลานไร ทำใหเกิดการทำลายปาทั่วโลก ยิ่งกวานั้นการผลิตยาสูบ
ทำใหเกิดขยะมากกวา 2 ลานตัน

• การควบคุมการบริโภคยาสูบ ดีตอ

สุขภาพ ดีตอการพัฒนาประเทศ
• ทุกประเทศจะไดประโยชนจาก
การประสบความสำเร็จในการ
ควบคุมการระบาดของยาสูบ โดย
การปกปองประชาชนจากอันตราย
ของการใชยาสูบและลดความ
สูญเสีย ทางเศรษฐกิจของประเทศ

• การควบคุมยาสูบไดรับการบรรจุ

ในวาระของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนหนึ่งในวาระที่วาดวยการลด
การเสียชีวิตกอนเวลาจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ลงหนึ่งในสาม
ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030)

อนุสัญญาควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก กำหนดแนวทางการตอสูกับภัยระบาดของยาสูบ เปน
ขอตกลงทางกฎหมายระหวางประเทศที่มี 180 ประเทศเปนภาคี (เปนอนุสัญญาฉบับเดียวของโลกที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ)
หากมีการขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรต 1 ดอลลารตอหนึ่งซองทั่วโลก จะทำใหรัฐบาลมีรายรับภาษีเพิ่มขึ้น
190 พันลานดอลลาร ทำใหคนสูบบุหรี่ลดลงและเปนแหลงงบประมาณที่ใชพัฒนาโครงการอื่น ๆ
ของประเทศ
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“บุหรี่ : ภัยคุกคามตอการพัฒนา”
บทวิเคราะหของนักวิชาการธนาคารโลก พบวา
กิจการยาสูบกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ทั้งระดับมหภาค และระดับครอบครัว

ระดับมหภาค
• ลดผลิตภาพแรงงาน จากการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนเวลา (ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ รอยละ 30
เสียชีวิต กอนอายุ 60 ป และโดยเฉลี่ยปวยจนทำงานไมไดเปนเวลา 2 ป และ อายุสั้นลงคนละ 12 ป)
• ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการที่ประชากรที่ใชแรงงาน เจ็บปวย และเสียชีวิตกอนเวลาอันควร
จากการสูบบุหรี่
• ทำใหเกิดการใชทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ
• ระบบบริการสุขภาพตองมารับภาระโรคที่ปองกันได แทนที่จะไปรักษาโรคอื่น
• เสียพื้นที่ไปกับการเพาะปลูกยาสูบ แทนที่จะใชปลูกพืชที่เปนอาหาร
• สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมจากการทำไรยาสูบ ที่ตองใชยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืชจำนวนมาก

ระดับครอบครัว
คนยากจนและยากจนที่สุดคือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการใชยาสูบมากที่สุด เพราะ
• อัตราการสูบบุหรี่สูงกวาประชากรกลุมรายไดอื่น
• ใชเงินไปกับการซื้อบุหรี่ในสัดสวนที่สูงมากของรายได
• ครอบครัวสูญเสียโอกาสที่เงินจะถูกใชกับ
สิ่งจำเปนอื่นในการดำรงชีพ
• เขาถึงการรักษาเพื่อใหเลิกสูบบุหรี่ไดนอย
• ครอบครัวไดรับความเดือดรอนมากเมื่อเจ็บปวย
จากการสูบบุหรี่
• ครอบครัวลำบากมากเมื่อผูนำครอบครัวเสียชีวิต
กอนเวลา จากการสูบบุหรี่
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บุหรี่ทำรายคนจนอยางไร?
ขอมูลจากการสำรวจสุขภาพโลก พบวาในประเทศที่รายไดนอย ประชากรกลุมที่จนที่สุดรอยละ 26
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ขณะที่ประชากรกลุมที่รวยที่สุดรอยละ 12 เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่
ในประเทศไทย กลุมประชากรที่จนที่สุดสูบบุหรี่มากกวากลุมที่รวยที่สุด 2.4 เทา สัดสวนการ
เสียชีวิต ก็นาจะใกลเคียงกัน
คนไทยเสียชีวิตปละกวา 50,000 คน จากโรครายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดพอง
โดยแตละคนจะปวยจนสูญเสียคุณภาพชีวิต (ปวยจนถึงยังไมตายก็เหมือนตาย) คนละ 2 ป และ
อายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ป และรอยละ 30 หรือ 15,213 คน เสียชีวิตกอนอายุ 60 ป
การเจ็บปวยดวยโรครายแรงเหลานี้ ยิ่งเพิ่มภาระแกผูสูบบุหรี่ที่ยากจน (แมจะไมตองเสียคาใชจาย
ในการรักษา) แตก็ตองมีคาใชจายอื่น ๆ สูญเสียรายไดเพราะเจ็บปวยทำงานไมได และครอบครัวขาดรายได
เมื่อเสียชีวิต หากผูสูบบุหรี่เปนผูที่หาเลี้ยงครอบครัว
ไมเพียงผลกระทบที่ครอบครัวจะไดรับเทานั้น ผูสูบบุหรี่ที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงเหลานี้ จะเขา ๆ
ออก ๆ จากหอผูปวยหนักของโรงพยาบาลกอนที่จะเสียชีวิต เปนการเพิ่มภาระแกโรงพยาบาลที่มีผูปวยลนอยู
แลว และเพิ่มภาระงบประมาณรักษาโรคที่มีอยูจำกัด โดยเฉพาะเมื่อโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เหลานี้เปน
โรคที่ปองกันไดหากไมสูบบุหรี่

การทำไรยาสูบ เรงการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
เปรียบเทียบระหวางการทำไรยาสูบ และการปลูกขาว

การทำไรยาสูบ
•
•
•
•

ใชสารเคมีกำจัดแมลงมากกวา
ใชสารเคมีปองกัน/กำจัดโรคพืชมากกวา
ใชสารกำจัดวัชพืชมากกวา
ครัวเรือนที่มีอาการแพ/เจ็บปวยจากการใชสารเคมี

10
8
5
12

เทา
เทา
เทา
เทา

การทำไรยาสูบพันธุเบอรเลย อ.ศรีสำโรง ดร.จิระวัฒน เจริญสถาพรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“บุหรี่ : ภัยคุกคามตอการพัฒนา”
หลักฐานจากประเทศไทย

ยิ่งจนยิ่งเสียเงิน ไปกับการสูบบุหรี่
• ผูสูบบุหรี่ที่อยูในกลุมประชากรฐานะยากจนที่สุด
(รายไดเฉลี่ย 1,982.50 บาทตอเดือน)
เสียคาซื้อบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานเพียงอยางเดียว
ตอเดือน = 426.80 บาท/คน
นั่นคือ แตละคนใชเงินรอยละ 21.50 ที่หาไดไปกับการซื้อบุหรี่
เหลือเงินสำหรับใชจายในสิ่งจำเปนอื่น ๆ เพียง 1,555 บาทตอเดือน
ผูสูบบุหรี่ที่อยูในกลุมนี้ มีจำนวน 352,231 คน (พ.ศ.2557)
• ผูสูบบุหรี่ที่อยูในกลุมประชากรฐานะยากจน (รายไดเฉลี่ย 6,097.6 บาท/เดือน)
เสียคาซื้อบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานเพียงอยางเดียวตอเดือน = 467.5 บาท/เดือน
มีจำนวน = 438,444 คน คิดเปนคาใชจายในการซื้อบุหรี่ = 7.7% ของรายได
• ขอมูลที่สำรวจโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2557 พบวา
จำนวนประชากรกลุมที่จนที่สุด
1,336,073 คน
จำนวนประชากรที่จน
1,851,191 คนที่สูบบุหรี่
รวมแลวใชเงินเปนคาซื้อบุหรี่เทากับ
7,674 ลานบาทตอป
• ผูสูบบุหรี่ที่อยูในกลุมประชากรฐานะยากจนที่สุด
สูบบุหรี่เฉลี่ย 1,198 มวนตอคนตอป
ขณะที่ผูสูบบุหรี่ที่รวยที่สุดสูบ 493 มวนตอคนตอป (พ.ศ.2552)

เด็กที่ยังไมมีรายไดของตัวเองใชเงินเกือบ
สองพันลานบาทในการซื้อบุหรี่/ป
• ผูสูบบุหรี่ที่มีอายุ 15-18 ป = 407,813 คน
- คาซื้อบุหรี่ตอเดือน/คน = 368.3 บาท
- รวมคาซื้อบุหรี่ตอป

= 1,800 ลานบาท
(พ.ศ.2554)
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