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ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี

พิษภยับุหร่ีและบุหร่ีไฟฟ้า
อนัตรายของบุหร่ีมือสอง / มือสาม
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เมือก

เซลลท่ี์มีขน
แปรง

ถงุลม

โพรงจมกู
ช่องปาก

หลอดอาหาร
กล่องเสียง

หลอดลมใหญ่
หลอดลมกลาง
หลอดลมเลก็

แกนกลางทรวงอก
ปอดขวา
กระบงัลม



ถงุลม

เลือดด า

หลอดเลือดขนาดเลก็

เลือดแดง

ออกซิเจน

คารบ์อนมอนอกไซด์

การฟอกเลือดระดบัถงุลม/หลอดเลือดเลก็ในปอด



• มีตวัรบั ACE2 

น้อย
• มีขนแปรง

มากกว่า

• มีตวัรบั ACE2 

มากกว่า
• มีเซลลส์ร้างเมือก

มากกว่า 
• การอกัเสบเก่ียวข้อง

กบั ACE2 ท่ีมากกว่า
เซลลส์ร้างเมือก

ผูส้บูบหุร่ีผูท่ี้ไม่สบูบหุร่ี



คนไทยเสยีชวีติจากการสบูบุหรี ่ 54,610 คน/ปี              
แต่ละคนตายเรว็ขึน้ 18 ปี เฉลีย่ป่วย 3 ปีก่อนเสยีชวีติ

คนไทยเสยีชวีติจากการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง                   
= 8,278 คน/ปี

คนไทยป่วยดว้ยโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรีท่ีย่งัมชีวีติอยู ่ 
=  1,092,200 คน
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บหุร่ีเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 ของคนไทย

อา้งองิ
1. ขอ้มลูจาก IHPP 2557

2. ขอ้มลูจาก IHME : international Health Metric Evaluation 2018

3. การประเมนิของ Mark Goodchild. WHO/Geneva
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6 ใน 8 สาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัแรกของโลก
เป็นผลจากการใช้ยาสบู

1. โรคหวัใจและหลอดเลอืด
2. โรคเสน้เลอืดสมอง
3. การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นล่าง
4. ถุงลมปอดพอง

องคก์ารอนามยัโลก 2551 

5.HIV / ADIS*

6.ทอ้งรว่ง*
7.วณัโรค
8.มะเรง็ปอด

*ไม่เก่ียวกบัยาสบู
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รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557
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ปัจจยัเส่ียงโรคไม่ติดต่อ (หลกั)

4  ปัจจยัเส่ียง ท าให้เกิด 4 กลุ่มโรค  = 80% ของโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

ยาสูบ อาหารไม่ถกู
สขุลกัษณะ

ขาดการออก
ก าลงักาย

สรุา

โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

+ + + +

โรคมะเร็ง + + + +

เบาหวาน + + + +

โรคปอดเรื้อรงั +
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Figure 1B The health consequences causally linked to exposure to secondhand smoke

Source: USDHHS 2004, 2006.

Note: The condition in red is a new disease that has been causally linked to smoking in this report.

การได้รบัควนับหุร่ีมือสอง              
เป็นสาเหตขุองการเกิด Stroke

ผูใ้หญ่ไทยท่ีไม่สบูบหุร่ี               
9.5 ล้านคน  ได้รบัควนับหุร่ีมือสอง

ในบา้น (2560)

โรคเสน้เลอืดสมอง
ระคายเคอืงจมกู
มะเรง็ปอด
โรคเสน้เลอืดหวัใจ

- ความผดิปกตริะบบเจรญิพนัธุ์
- เดก็คลอดน ้าหนกัตวัน้อย
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8,278
62,790

(พ.ศ.2559)



การเสียชีวิตของคนไทยจากการสบูบหุร่ี จะยงัคงเพ่ิมข้นน 
แม้จ านวนคนสบูบหุร่ีจะไม่เพ่ิมข้นน

จ านวนผูเ้สียชีวิต 
(คน)

จ านวนผูส้บูบหุร่ี
(ล้านคน)

ประชากรวยัสบูบหุร่ี 
(ล้านคน)

พ.ศ.2547 45,136 11.3 49.4
พ.ศ.2552 50,710 10.9 52.6
พ.ศ.2557 54,610 11.4 54.6

รายงานภาระโรคและการบาดเจบ็ของประชากรไทย สนง.พฒันานโยบายสุขภาพฯ
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Age 15-19 Age 20-24 Age 25-44

Age 45-59 Age 60 and up Smoking Prevalence

แมอ้ตัราและจ านวนคนสูบ
บุหร่ีในไทยมีแนวโนม้ลดลง
แต่ประชากรท่ีสูบบุหร่ีมีอายุ
มากข้ึนถึงเวลาท่ีจะป่วยและ

เสียชีวิตจากโรคบุหร่ี

ขอ้มูลจาก ส านกังานสถิติแห่งชาติ  (วิเคราะห์โดย ศจย.)
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การเสียชีวิตในอนาคต : ประเทศไทย
ขอ้มลูองคก์ารอนามยัโลก 2558

• อตัราการสูบบุหร่ี 20.8%

• ประชากรอาย ุ> 15 ปี 55,636,431

• ผูสู้บบุหร่ี 11,553,412

• การเสียชีวติในอนาคตจากยาสูบ 3,851,137
16

Mark Goodchild : Department for Prevention of NCDs WHO (2015)
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• ควนับุหรี่ มสีารเคมมีากกวา่ 7,000 ชนิด
มสีารพษิมากกวา่          250 ชนิด
มสีารก่อมะเรง็มากกวา่     70 ชนิด

• การได้รบัควนับหุร่ีท่ีผูอ่ื้นสบูในคนทีไ่มส่บูบุหรีท่ าใหเ้กดิโรครา้ยแรงได้

• ควนับุหรีเ่ป็นมลพิษทางอากาศทีอ่นัตรายท่ีสดุในบา้น
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งานวจิยัโดยการตรวจโคตนิินในเสน้ผม 
สามารถบอกถงึระยะเวลา

ทีไ่ดร้บัควนับุหรีเ่ขา้สูร่า่งกาย

นิโคตนิในเลอืดของคนทีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ะถูกตบัท ำลำยกลำยเป็นโคตนิิน
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ความยากในการเลิก

อ านาจการเสพติดของยาสบู

นิโคตนิ เฮโรอนิ โคเคน แอลกอฮอล์ คาเฟอนี

ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ลอนลอน  2543
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คาเฟอนีนิโคตนิ เฮโรอนิ โคเคน แอลกอฮอล์



ท าให้บหุร่ีมีอ านาจเสพติดเพ่ิมข้นน ด้วยการ

• เตมินิโคตนิเพิม่
• ปรบัระดบักรดด่างเพือ่ท าใหม้นีิโคตนิอสิระมากขึน้
• เตมิน ้าตาลเพือ่เพิม่อ านาจการเสพตดิของนิโคตนิ
• เตมิแอมโมเนีย  เพือ่ท าใหนิ้โคตนิขึน้ถงึสมองเรว็ขึน้
• เตมิกรดเลวลูนิิคเพือ่ท าใหน้ิโคตนิขึน้ถงึสมองเรว็ขึน้
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การเติมเมนทอลในบหุร่ี ท าให้

• การตดิบุหรีใ่นเยาวชนเพิม่ขึน้

• เพิม่อ านาจการเสพตดิของบุหรี่

• ลดโอกาสในการทีจ่ะเลกิสบูได้
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องคก์ารอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา
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จ านวนนักสบูหน้าใหม่ ปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2557

Source : 2nd Data from NSO which are reanalyzed by Sarunya Benjakul

นกัสบูหน้าใหม ่หมายถงึผูส้บูบุหรีปั่จจุบนัทีม่อีายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป โดยมรีะยะเวลาสบูบุหรีน้่อยกวา่/เทา่กบั 1 ปี

298,023 คน 200,515 คน

2554 2557
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เยาวชนทีต่ดิบุหรีใ่หม ่ 
(นกัสบูหน้าใหม)่                    
=  200,515  คน/ปี   

ตามสถติ ิ70%               
หรอื 140,360 จะตดิบุหรี่

ไปตลอดชวีติ

ดร.ศรณัญา เบญจกุล
สนง.สถติแิหงชาต ิ : การส ารวจ พ.ศ.2557

เยาวชนติดบหุร่ีใหม่ปีละ 200,000  คน



บหุร่ีท่ีขายในปัจจบุนั

• มอีนัตรายมากกวา่เมือ่ 50 ปีก่อน
• มโีอกำสเกดิมะเรง็ปอดและถุงลมปอดพองเพิม่ขึน้แมจ้ะสบูน้อยมวนกวำ่
• เสพตดิงา่ยขึน้
• มอี านาจเสพตดิสงูขึน้
• เลกิสบูไดย้ากขึน้
• ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคและเสยีชวีติเพิม่ขึน้
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รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557



Cigarette Smoking Gateway to Illegal Drug Use

ความสมัพนัธข์องการสบูบหุรี ่
กบัการใช้ยาเสพติดทีผิ่ดกฎหมาย

สดัส่วนการใช้ยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย  (จ านวนเท่า)
ไม่เคยสบูบหุร่ี เคยสบูบหุร่ี

เคยทดลองสบูกญัชา 1 7

เคยทดลองสดูโคเคน 1 7

เคยทดลองสบูโคเคนเผา 1 14

เคยทดลองฉีดเฮโรอนิ 1 16

ขอ้มลู : National Household Survey on Drug Abuse 1994 : Shenghan Lai, MD, MPH. Johns Hopkins School of Public Health 2000

ประชากรทีส่ ารวจ  =  17,809  คน  อายตุัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป 
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อายท่ีุเลิกสบูบหุร่ี กบัอตัราการตายจากมะเรง็ปอด

% ตายจากมะเรง็ปอด

ไม่หยดุสบู : 16% 

หยดุสบูเม่ืออาย ุ50 :  6%

หยดุสบูเม่ืออาย ุ30 :  2%

ไม่สบบุหร่ี <1%

15

10

5

0

45 55 65 75

อายุ

Cumulative risk at 

UK male 1990 rates

BMJ 2000; 321: 323-9
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โรคระบบทางเดินหายใจจากการสบูบหุร่ี

1. ถุงลมปอดโป่งพอง
2. ปอดบวม
3. การพฒันาของปอดทารกในครรภล์ดลง
4. โรคทางเดนิหายใจของเดก็เลก็และวยัรุ่น
5. ปอดเสือ่มในผูใ้หญ่
6. อาการหดืรุนแรงขึน้
7. ท าใหว้ณัโรครกัษาหายยาก 38

รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557
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โรคหวัใจและหลอดเลือดจากการสบูบหุร่ี

1. เสน้เลอืดหวัใจตบี
2. เสน้เลอืดสมองตบีหรอืแตก
3. หลอดเลอืดแขง็ตวัทัว่ไป
4. เสน้เลอืดใหญ่ในทอ้งโป่ง
5. เสน้เลอืดสว่นปลายตบี
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รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557



การสบูบหุร่ีท าให้เส้นเลือดตีบ

ควนับุหรีม่สีารเคมทีีเ่ป็นพษิมากมาย
• ท าอนัตรายต่อผนงัหลอดเลอืด (Endothelium)
• เกดิการอกัเสบ หลอดเลอืดแขง็ตวั  (Atherosclerosis) ผนงัหลอดเลอืด
หนาขึน้ รหูลอดเลอืดตบี
• ท าใหเ้กดิความผดิปกตขิองระดบัไขมนั
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การสบูบหุร่ีท าให้

46

Cholesterol ชนิดไม่ด ี(LDL) เพิม่ขึ้น

Cholesterol ชนิดด ี(HDL)  ลดลง

LDL

HDL



การสบูบหุร่ีท าให้เลือดแขง็ตวั เป็นล่ิมเลือดง่ายข้นน 
(Increase coagulability)

➢ ท าใหเ้กร็ดเลอืด (Platelet) 
เกาะตวักนังา่ยขึ้น ท าใหเ้กดิลิม่เลอืด
งา่ยขึ้น

➢ นิโคตนิในบหุรี่ท  าใหห้วัใจเตน้เร็ว
ขึ้น และท าใหค้วามดนัโลหติสูงขึ้น 47
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รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557



การสบูบหุร่ีกบัการเกิดโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลนั (Stroke)

• การสบูบุหรีท่ าใหเ้สน้เลอืดตบี
• การสบูบุหรีท่ าใหเ้ลอืดแขง็ตวั เป็นลิม่เลอืดงา่ยขึน้
• การสบูบุหรีส่มัพนัธก์บัการเตน้ผดิปกตขิองหวัใจ
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การสบูบุหรีอ่าจจะกระตุน้ใหเ้กดิการเตน้ผดิปกตขิองหวัใจ 
(Atrial fibrillation หวัใจเตน้พริว้) 
ในคนทีเ่ป็นโรคเสน้เลอืดหวัใจตบี

ท าใหเ้กดิลิม่เลอืดในหวัใจ และลิม่เลอืดหลุดไปอุดเสน้เลอืดสมอง  
ท าใหส้มองขาดเลอืดเฉียบพลนั 

(Embolic stroke ลิม่เลอืดอุดเสน้เลอืดสมอง)
50



ผลจากการสบูบหุร่ีท่ีท าให้

➢ หลอดเลอืดแขง็ตวั
➢ รหูลอดเลอืดเลก็ลง
➢ เลอืดจบัตวัเป็นลิม่เลอืดงา่ยขึน้
➢ ท าใหเ้สน้เลอืดสมองอุดตนั 

(Cerebral thrombosis หรอื Ischemic stroke) 51
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คนท่ีความดนัโลหิตสงู 
การสบูบหุร่ีย่ิงท าให้เส้นเลือดสมองเส่ือมเรว็  
ตีบตนัเรว็ เพ่ิมความเส่ียงเส้นเลือดสมองตีบ 

(Ischemic stroke)
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จ านวนผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้นน
โรคความดนัโลหติสูง (1) 11,000,000  คน
โรคเบาหวาน (2) 2,400,000  คน
ความดนัสูง+เบาหวาน 2,400,000  คน
โรคหลอดเลอืดหวัใจ (3) 982,800 คน
โรคหลอดเลอืดสมอง (4) 709,800  คน
โรคถงุลมปอดพอง (5) 327,600  คน

รวม 17,820,000  คน
56

หมายเหตุ  (3) (4) และ (5) อาจจะเป็นในคนเดยีวกนักบั (1) (2)
ค านวณจาก  รายงานการตรวจสขุภาพประชากรไทย โดยการตรวจรา่งกายครัง้ที ่5 พ.ศ.2557



รวมผูป่้วยโรคเรืนอรงัท่ีสบูบหุร่ี
ท่ีย่ิงเพ่ิมความเส่ียงจะเกิดอมัพฤกษ์อมัพาต

57

ค ำนวณจำก ศ.วชิยั  เอกพลำกร  
กำรส ำรวจสขุภำพประชำกรไทยโดยกำรตรวจรำ่งกำย ครัง้ที ่5 พ.ศ.2557

สูบบหุรี่
ความดนัสูง 1,716,000
เบาหวาน 532,800
โรคหลอดเลอืดหวัใจ 86,486
โรคหลอดเลอืดสมอง 144,799

รวม 2,480,085
หมายเหตุ : ผูป่้วยบางคนเป็นมากกวา่ 1 โรค จ านวนผูส้บูบุหรีจ่ะน้อยกวา่ทีแ่สดงเลก็น้อย
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1. มบุีตรยาก
2. ทารกตายในครรภแ์ละไหลตาย
3. ทารกมนี ้าหนกัน้อย
4. การตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะแทรกซอ้น
5. ท าใหก้ารเคลื่อนไหวของสเปิรม์ลดลง

60

ผลกระทบของการสบูบหุร่ีต่อการเจริญพนัธุใ์นสตรี 

รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557
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ค าเตือน : การสบูบหุร่ีท าให้เลือดไปเลีนยงองคชาตลดลง ท าให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
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ค าเตือน : การสบูบหุร่ีท าให้เชืนออสจิุได้รบัอนัตราย ท าให้มีบตุรยาก



1. ตอ้กระจกตา
2. สขุภาพโดยทัว่ไปทรุดโทรม
3. กระดกูพรุน
4. กระดกูตะโพกหกังา่ย
5. โรคแผลในกระเพาะอาหาร
6. โรคเอดสล์ุกลามเรว็ขึน้

67

โรคอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี

รายงานของนายแพทยใ์หญ่สหรฐัอเมรกิา พ.ศ.2557



68

ผลกระทบต่อสขุภาพของวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ี

• สุขภาพจะไมส่มบรูณ์เท่าผูท้ีไ่มส่บูบุหรี่
• ท าใหป้อดพฒันาไมเ่ตม็ที่
• ออกก าลงักายไดน้้อยกวา่คนไมส่บู
• มอีาการทางระบบหายใจมากกวา่ เชน่ ไอ เหนื่อยงา่ย
• น าไปสูก่ารตดิสิง่เสพตดิอื่น

WHO/TFI
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การส ารวจในผูใ้หญ่อายเุกิน 15 ปี พ.ศ.2554

อตัราความเชือ่วา่การสบูบุหรีท่ าใหเ้ป็น
➢อนัตรายรา้ยแรงต่อสขุภาพ =  97
➢มะเรง็ปอด =  97.8
➢ ถุงลมปอดพอง =  92.8
➢มะเรง็กลอ่งเสยีง =  92.2
➢มะเรง็ปาก = 91.8

Global Adult Tobacco Survey : Thailand Report 2011



70

การส ารวจในผูใ้หญ่อายเุกิน 15 ปี พ.ศ.2554
อตัราความเชือ่วา่การสบูบุหรีท่ าใหเ้ป็น
➢ โรคอมัพฤก / อมัพาต =  81.0
➢ หวัใจวาย =  77.3
➢ สมรรถภาพทางเพศเสือ่ม =  65.5
➢ คลอดก่อนก าหนด =  64.4
➢ มะเรง็กระเพาะอาหาร = 51.4
➢ กระดกูพรนุ =  49.6
➢ มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ =  48.1

Global Adult Tobacco Survey : Thailand Report 2011



การรบัรู้ว่าบหุร่ีเป็นสาเหต.ุ.... จ าแนกตามการสบูบหุร่ี
ไม่สบู (%) สบู (%)

1. เสน้เลอืดในสมองแตก/ตบี/ตนัเฉียบพลนั 77.4 66.0
2. หวัใจวาย 69.8 57.1
3. มะเรง็ปอด 73.8 66.2
4. ความดนัโลหติสงู 72.2 64.7
5. มะเรง็ในชอ่งปาก 89.3 77.5
6. มะเรง็กลอ่งเสยีง 90.3 81.5
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ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิพ.ศ.2557



การรบัรู้ว่าบหุร่ีเป็นสาเหต.ุ.... จ ำแนกตำมกำรสูบบุหร่ี
ไม่สบู (%) สบู (%)

7. หยอ่นสมรรถภาพทางเพศในผูช้าย 57.5 38.7
8. ถุงลมโป่งพอง 94.0 89.2
9. มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ 43.6 31.2
10.มะเรง็กระเพาะอาหาร 44.7 32.4
11.มารดาคลอดทารกก่อนก าหนด (28-34 wks) 54.3 39.5
12.กระดกูเสือ่ม 42.8 27.6

72

ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิพ.ศ.2557



รายงานของกระทรวงสาธารณสขุสหรฐัอเมริกา  พ.ศ.2549

ควนับหุร่ีมือสอง  :  มลพิษทางอากาศท่ีร้ายแรงท่ีสดุ
• ควนับุหรีม่อืสองมสีารพษิและสารก่อมะเรง็หลายรอ้ยชนิด เชน่ ฟอรม์าลดไีฮด ์เบนซนิ 
วนิิลคลอไรด์ อารเ์ซนิก แอมโมเนีย และ ไฮโดรเจนไซยาไนด ์เป็นตน้

• ควนับุหรีม่อืสองเป็นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวยัอนัควรในเดก็และผูใ้หญ่ทีไ่ม่
สบูบุหรีแ่ต่ไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง
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Figure 1B The health consequences causally linked to exposure to secondhand smoke

Source: USDHHS 2004, 2006.

Note: The condition in red is a new disease that has been causally linked to smoking in this report.

การได้รบัควนับหุร่ีมือสอง              
เป็นสาเหตขุองการเกิด Stroke

ผูใ้หญ่ไทยท่ีไม่สบูบหุร่ี               
9.5 ล้านคน  ได้รบัควนับหุร่ีมือสอง

ในบา้น (2560)

โรคเสน้เลอืดสมอง
ระคายเคอืงจมกู
มะเรง็ปอด
โรคเสน้เลอืดหวัใจ

- ความผดิปกตริะบบเจรญิพนัธุ์
- เดก็คลอดน ้าหนกัตวัน้อย
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8.4

3.1

11.5
79

การได้รบัควนับหุร่ีในบา้นในผูใ้หญ่ท่ีไม่สบูบหุร่ี

ลา้นคน

ลา้นคน

ลา้นคน

11.5
ลา้นคน

การส ารวจการสบูบุหรีข่องผูใ้หญ่ระดบัโลก  พ.ศ.2554
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การส ารวจความคดิเหน็เรือ่งการสบูบุหรี่
และการรณรงค ์“บา้นปลอดบุหรี”่

ของผูป้กครอง 658 คน ทีพ่าบุตรหลานอาย ุ1-4 ขวบ
มารบับรกิารตรวจรกัษา

ทีส่ถาบนัเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิี

ส านกัวจิยัเอแบคโพลล์ กุมภาพนัธ ์2551
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• รอ้ยละ 82 ของผูป้กครองทีส่บูบุหรีม่กีารสบูบุหรีใ่นบา้น
• %ของผูป้กครองทีท่ราบวา่  ควนับุหรีม่อืสอง ท าใหเ้ดก็ป่วยดว้ยโรคต่อไปนี้ได้

- เป็นหวดับ่อยขึน้ =  37.0%
- เกดิการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ =  51.8%
- เกดิหลอมลมอกัเสบ =  48.8%
- ท าใหห้ดืจบับ่อยขึน้ =  53.8%
- เกดิโรคหนู ้าหนวก =  17.4%
- เกดิโรคไหลตาย =  17.0%

ส านกัวจิยัเอแบคโพลล์ กุมภาพนัธ ์2551
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อิทธิพลของการได้รบัควนับหุร่ีมือสอง

วยัรุ่นทีไ่ม่สูบบุหรี ่ ทีไ่ดร้บัควนับุหรีม่อืสอง
ที่บ้าน  มีโอกาสติดบุหรี่เพิ่มขึ้น  1.4 ถึง 
2.1 เท่า  เมื่อเทยีบกบัวยัรุ่นทีไ่ม่ไดร้บัควนั
บุหรีม่อืสองทีบ่า้น

WHO/TFI



>>การได้รบัควนับหุร่ีมือสองของเยาวชนไทย <<

49 47.445.7 46.6

33.8
31.3

0

10

20

30

40

50

60

ภายในบา้น สถานทีส่าธารณะ

เปรียบเทียบการได้รบัควนับุหร่ีมือสองของเยาวชนไทยภายในบา้นและ
สถานท่ีสาธารณะ จากผลการส ารวจการบริโภคยาสบูในเยาวชน 
อาย ุ13 -15 ปี ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 , 2552 และ 2558

2005

2009

2015
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ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายควนับหุร่ีมือสอง ท าให้เป็น%

➢ โรครา้ยแรง =  94.2
➢ มะเรง็ปอด =  91.2
➢ โรคปอดในเดก็ =  87.3
➢ ถุงลมปอดพอง =  84.3
➢ โรคหวัใจ = 65.5
➢ เดก็คลอดน ้าหนกัตวัน้อย =  65.5
➢ คลอดก่อนก าหนด =  58.6

Global Adult Tobacco Survey : Thailand Report 2011
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88อปุกรณ์แท่งบหุร่ีไฟฟ้า ชนิดใช้น นายา
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ส่วนประกอบน ำ้ยำบุหร่ีไฟฟ้ำ
1.  นิโคติน
2.  สารท่ีท าใหเ้กิดละอองไอน ้า 
3.  สารปรุงแต่งกล่ินรส
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การเกิดข้นนของผลิตภณัฑย์าสบูชนิดใหม่ ๆ 

สหรฐัอเมริกา



หลกัฐานงานวิจยัเท่าท่ีมี  ยงัไม่สามารถท่ีจะบอกว่า 
บหุร่ีไฟฟ้าอนัตรายน้อยกว่าบหุร่ีธรรมดา
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EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury)  

ชือ่โรคทีต่ ัง้ขึ้นใหมข่องปอดอกัเสบ ทีเ่กิดจากการสูบบหุรีไ่ฟฟ้า

92

12 ธ.ค.2562
ตาย 52

ป่วยเขา้ รพ. 2,409 คน



“There is insufficient independent evidence to support the use of 

these products as a population level tobacco cessation intervention 

to help people quit conventional tobacco use.” WHO, 2019

รายงานองคก์ารอนามยัโลก
“ยงัไม่มีหลกัฐานทีเ่ป็นกลางทียื่นยนัว่าการใช้
บหุรีไ่ฟฟ้าจะท าให้ช่วยเลิกสบูบหุรีไ่ด้”
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งานวิจยัยืนยนับหุร่ีไฟฟ้าท าให้เกิดนักสบูหน้าใหม่

คนท่ีไม่เคยสบูบหุร่ี
มาก่อน  หากลองสบูบหุร่ี
ไฟฟ้า จะมีโอกาสท่ีจะเร่ิม
สบูบหุร่ีธรรมดาสงูข้นน
เป็น 4 เท่า
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สถานการณก์ารสูบบุหร่ีชนิดมีควนัของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป
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10.7 mills

หมายเหตุ: ปี 2560 ประชากรไทยท่ีมีอายุต ัง้แต ่15 ปีข้ึนไป ทัง้ประเทศ 55,948,229 คน

Slide prepared by Dr Sarunya Benjakul, 08-04-61
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อตัราการสบูบหุร่ีของประชากรไทย ตามกลุ่มอาย ุพ.ศ. 2534-2560
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ภาคอสีาน 36.7 21.1 42.5
ภาคเหนือ 36.0 17.1 52.5
ภาคใต้ 31.2 24.5 21.5
ภาคกลาง 30.1 17.6 41.5
กทม. 23.4 15.4 34.2
รวม 32.0 19.1 40.3 97

อตัราการสบูบหุร่ีประชากรไทย (%)

ค านวณจากขอ้มลู ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิพ.ศ.2534-2560

พ.ศ.2534 พ.ศ.2560 ลดลง



1

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี

พิษภยับุหร่ีและบุหร่ีไฟฟ้า
อนัตรายของบุหร่ีมือสอง / มือสาม


