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ประเทศไทย

ั ยาบันต่อกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบเมือ
ประเทศไทยให ้สต
่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

การบริโภคยาสูบ
• ร ้อยละ 20.7 ของประชากรผู ้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป) สูบยาสูบ (ชายร ้อยละ 40.5
1
หญิงร ้อยละ 2.2)
• ร ้อยละ 3.3 ของประชากรผู ้ใหญ่ใช ้ยาสูบไร ้ควัน (ชายร ้อยละ 2.5 หญิงร ้อยละ
3.9)1
• ในหมูว่ ย
ั รุน
่ (อายุ 13―15 ปี )2
◦◦ ร ้อยละ 15.0 ใช ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในปั จจุบน
ั (เด็กชายร ้อยละ 21.8 เด็กหญิงร ้อย
ละ 8.1)
◦◦ ร ้อยละ 14.0 สูบบุหรี่ (เด็กชายร ้อยละ 20.7 เด็กหญิงร ้อยละ 7.1)
◦◦ ร ้อยละ 2.7 หญ่ใช ้ยาสูบไร ้ควัน (เด็กชายร ้อยละ 4.1 เด็กหญิงร ้อยละ 1.3)
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แหล่งทีม
่ า: The smoking and drinking behaviour survey, 2014

การได้ร ับคว ันบุหรีม
่ อ
ื สอง
ไม่มรี ะด ับใดของคว ันบุหรีม
่ อ
ื สองทีเ่ ป็นระด ับทีป
่ ลอดภ ัย3
• ร ้อยละ 30.5 ของบุคคลท�ำงาน ได ้รับควันบุหรีม
่ อ
ื สองทีส
่ ถานทีท
่ �ำงาน ร ้อยละ
46.9 ของผู ้ใหญ่ได ้รับควันบุหรีม
่ อ
ื สองในร ้านอาหาร และร ้อยละ 25.6 ได ้รับควัน
บุหรีม
่ อ
ื สองจากการขนส่งสาธารณะ4
• ร ้อยละ 38.6 ของวัยรุน
่ (อายุ 13―15 ปี ) ได ้รับควันบุหรีม
่ อ
ื สองในสถานที่
สาธารณะ และร ้อยละ 33.8 ได ้รับควันบุหรีม
่ อ
ื สองทีบ
่ ้านตนเอง2

้ าสูบทีเ่ ป็นว ัยรุน
ผูใ้ ชย
่
(อายุ 13-15 ปี )
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้ าสูบเป็นอ ันตรายถึงชวี ต
การใชย
ิ การสูบยาสูบคร่าชวี ต
ิ อย่างน้อยครึง่ หนึง่ ของ
ผูท
้ ส
ี่ บ
ู ตลอดชวี ต
ิ 5
• ประเทศไทยมีผู ้เสียชีวต
ิ ประมาณ 106,000 รายในแต่ละปี จากโรคทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
6
การสูบยาสูบ
• การเสียชีวต
ิ เกือบร ้อยละ 24 ในจ�ำนวนผู ้ชาย และร ้อยละ 10 ในจ�ำนวนผู ้หญิง เป็ น
ผลเนือ
่ งมาจากการสูบยาสูบ6

้ า่ ยต่อสงคม
ั
ค่าใชจ
ั
้ า่ ยเป็นจ�ำนวนสูง
ยาสูบท�ำให้สงคมต้
องแบกร ับภาระด้านค่าใชจ
• ในปี พ.ศ. 2552 ภาระทางเศรษฐกิจโดยรวมของการสูบยาสูบมีมล
ู ค่า 7.5 หมืน
่
ล ้านบาท (2.18 พันล ้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นอัตราร ้อยละ 0.78 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ7
◦◦ ในจ�ำนวนนี้ กว่า 6.2 หมืน
่ ล ้านบาท (1.81 พันล ้านเหรียญสหรัฐฯ) เป็ นมูลค่า
การสูญเสียด ้านผลิตภาพ
◦◦ ค่าใช ้จ่ายทางการแพทย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นผลเนือ
่ งมาจากการสูบยาสูบในปี พ.ศ.
2552 คือ1.264 หมืน
่ ล ้านบาท (0.37 พันล ้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นอัตรา
มากกว่าร ้อยละ 18 ของค่าใช ้จ่ายด ้านสุขภาพทัง้ หมดในปี นัน
้

ร ้อยละของผู ้สูบยาสูบ

100%
แหล่งที่มา: GYTS, 2015
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• ในปี พ.ศ. 2554 ร ้อยละ 9.7 ของรายได ้ส่วนบุคคลประจ�ำเดือนถูกน� ำไปใช ้จ่ายเพือ
่
้ เส ้นยาสูบ4
การผลิตบุหรี่ และอีกร ้อยละ 0.6 ถูกน� ำไปใช ้จ่าย ในการซือ
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