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สถิติการตายจากการสูบบุหรี่สถิติการตายจากการสูบบุหรี่

  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  รายงานวารายงานวา  คนไทยคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ป
ละละ  52,00052,000  คนคน  หรือวันละหรือวันละ  142142  คนคน  หรือชั่วโมงละหรือชั่วโมงละ  66  คนคน  ขณะที่ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตดวยโรคขณะที่ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตดวยโรค
อันเนื่องมาจากบุหรี่คิดเปนอัตราตายสูงถึงรอยละอันเนื่องมาจากบุหรี่คิดเปนอัตราตายสูงถึงรอยละ1212 ปละปละ  55  ลานคนลานคน  หรือวันละหรือวันละ13,70013,700  คนคน

จากขอมูลองคการอนามัยโลกจากขอมูลองคการอนามัยโลก  รายงานถึงจํานวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่รายงานถึงจํานวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่  พบวามีแนวโนมพบวามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกปเพิ่มขึ้นทุกป  โดยคํานวณวาในอีกประมาณโดยคํานวณวาในอีกประมาณ  2525  ปขางหนาปขางหนา  
ทั่วโลกทั่วโลกจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่สูงขึ้นเปนปละจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่สูงขึ้นเปนปละ  1010  ลานคนลานคน  หรือวันละหรือวันละ  
27,00027,000  คนคน  หรือนาทีละหรือนาทีละ  2020  คนคน  

ซึ่งหมายถึงบุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมากกวาการซึ่งหมายถึงบุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมากกวาการเสียชีวิตจากโรคเอดสเสียชีวิตจากโรคเอดส  
วัณโรควัณโรค  อุบัติเหตุอุบัติเหตุ  การฆาตัวตายการฆาตัวตาย  และการเสียชีวิตระหวางคลอดรวมกันทั้งหมดและการเสียชีวิตระหวางคลอดรวมกันทั้งหมด  และจากการและจากการ
วิจัยทางการแพทยพบวาวิจัยทางการแพทยพบวา  อัตราเสี่ยงตอการปวยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่นั้นอัตราเสี่ยงตอการปวยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่นั้น  สูงกวาที่เคยสูงกวาที่เคย
คาดไวคาดไว  โดยพบวาโดยพบวา  11  ในใน  22  หรือครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแตวัยรุนและสูบตอไหรือครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแตวัยรุนและสูบตอไปเปนปเปน
ประจําจะเสียชีวิตในวัยกลางคนประจําจะเสียชีวิตในวัยกลางคน  หรือหมายถึงคนเหลานี้จะมีอายุสั้นกวาคนทั่วไปถึงหรือหมายถึงคนเหลานี้จะมีอายุสั้นกวาคนทั่วไปถึง  2222  ปป



จากการประเมินสถานการณบุหรี่ทั่วโลกลาสุดจากการประเมินสถานการณบุหรี่ทั่วโลกลาสุด  มีผูสูบบุหรี่ประมาณมีผูสูบบุหรี่ประมาณ  
1,3001,300  ลานคนลานคน   กวารอยละกวารอยละ   5050  อยูในเอเชียอยูในเอเชีย   ผู สูบกวารอยละผูสูบกวารอยละ   5050  
จะตองเสียชีวิตกอนถึงวัยชราจะตองเสียชีวิตกอนถึงวัยชรา  และตอวันจะมีวัยรุนกลายเปนนักสูบและตอวันจะมีวัยรุนกลายเปนนักสูบ
หนาใหมเพิ่มขึ้นวันละหนาใหมเพิ่มขึ้นวันละ  80,000 80,000 --100,000100,000  คนทั่วโลกคนทั่วโลก  โดยมีผูเสียชีวิตโดยมีผูเสียชีวิต
จากบุหรี่ปละจากบุหรี่ปละ   55  ลานคนลานคน   หากไมมีการรณรงคควบคุมยาสูบอยางหากไมมีการรณรงคควบคุมยาสูบอยาง
จริงจังจริงจัง   คาดวาในปคาดวาในป   25632563  จะมีผู เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจะมีผู เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปน   22  เทาหรือเทาหรือ
ประมาณประมาณ   1010  ลานคนลานคน   เฉลี่ยนาทีละเฉลี่ยนาทีละ   1919  คนคน   โดยรอยละโดยรอยละ   7070  อยูในอยูใน
ประเทศกําลังพัฒนาประเทศกําลังพัฒนา  และจะเพิ่มเปนและจะเพิ่มเปน  11  พันลานคนในปลายศตวรรษพันลานคนในปลายศตวรรษ
ที่ที่  2121  หรือหรือ  พพ..ศศ.. 26422642  เฉลี่ยวินาทีละเฉลี่ยวินาทีละ  3232  คนคน  เมื่อเปรียบเทียบการใชเมื่อเปรียบเทียบการใช
เงินซื้อบุหรี่เงินซื้อบุหรี่   11  แพ็คแพ็คหรือหรือ   1010  ซองซอง   จะมีมูลคาเทากับซื้อของที่มีจะมีมูลคาเทากับซื้อของที่มี
ประโยชนกินประโยชนกิน  เชนซื้อขาวในลาวไดเชนซื้อขาวในลาวได  66  กิโลกรัมกิโลกรัม  ซื้อปลาในประเทศซื้อปลาในประเทศ
เซอรเบียเซอรเบีย ไดได   77  ขีดขีด   ซื้อไขไดซื้อไขได   4040  ฟองในประเทศแอลจีเรียฟองในประเทศแอลจีเรีย   สวนที่สวนที่
อเมริกาสามารถนําเงินซื้อแอบอเมริกาสามารถนําเงินซื้อแอบเปลเปลกินไดกินได  55--88  กิโลกรัมกิโลกรัม



สถานการณเขตสถานการณเขต  55  จากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและจากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและ
การบาดเจ็บการบาดเจ็บ  ในประชากรอายุในประชากรอายุ  1515 –– 7474  ปป  พพ..ศศ.2549.2549
โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  55  นครราชสีมานครราชสีมา  พบวาพบวาอัตราการอัตราการ
สูบบุหรี่สูบบุหรี่สูงสุดสูงสุดที่จที่จ..บุรีรัมยบุรีรัมย  รอยละรอยละ  25.2525.25  ซึ่งสูงกวาภาพรวมของเขตซึ่งสูงกวาภาพรวมของเขต  
((  รอยละรอยละ  23.5623.56 ))  รองลงมาไดแกรองลงมาไดแก  จจ..นครราชสีมานครราชสีมา  รอยละรอยละ24,24,
จจ ..ชัยภูมิชัยภูมิ   รัอยรัอยละละ   23.5023.50  และจและจ ..สุรินทรสุรินทร  รอยละรอยละ   21.5021.50  ตามลําดับตามลําดับ  
และและอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงสุดสูงสุดที่จที่จ ..สุรินทรสุรินทร  รอยละรอยละ  4242  
ซึ่งสูงกวาภาพรวมของเขตซึ่งสูงกวาภาพรวมของเขต((รอยละรอยละ  3636 ))  รองลงมาไดแกรองลงมาไดแก  จจ..บุรีรัมยบุรีรัมย  
รอยละรอยละ  35.7535.75 ,,  จจ..นครราชสีมานครราชสีมา  รอยละรอยละ  34.2534.25  และและ  จจ..ชัยภูมิชัยภูมิ  
รอยละรอยละ  3232



สารพิษแทรกซึมสูเซลลของอวัยวะสําคัญๆสารพิษแทรกซึมสูเซลลของอวัยวะสําคัญๆ  ทําใหเกดิการทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางนําไปสูการกลายเปนเซลลมะเร็งไดเปลี่ยนแปลงรูปรางนําไปสูการกลายเปนเซลลมะเร็งได

องคการอนามัยโลกองคการอนามัยโลก  ยืนยันวาการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบมียืนยันวาการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบมี
โอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งที่อวัยวะตางๆโอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งที่อวัยวะตางๆ  ของรางกายมากขึ้นของรางกายมากขึ้น  
พบวาผู ไม สูบบุหรี่ที่ ไดรับควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงตอการเปนพบวาผู ไม สูบบุหรี่ที่ ไดรับควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็งที่อวัยวะตางๆโรคมะเร็งที่อวัยวะตางๆ  มากขึ้นถึงรอยละมากขึ้นถึงรอยละ  2020  ซึ่งไดแกซึ่งไดแก  กระเพาะกระเพาะ
อาหารอาหาร  ตับตับ  ไตไต  มดลูกมดลูก  ปากมดลูกปากมดลูก  โพรงจมูกโพรงจมูก  ทอปสสาวะนอกทอปสสาวะนอก  และและ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีลอยดมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีลอยด  นอกเหนือไปจากมะเร็งปอดที่นอกเหนือไปจากมะเร็งปอดที่
ทราบกันดีอยูแลวทราบกันดีอยูแลว  โดยโดยผูไมสูบบุหรี่ที่อยูบานเดียวกับผูสูบบุหรี่จะมีผูไมสูบบุหรี่ที่อยูบานเดียวกับผูสูบบุหรี่จะมี
โอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นรอยละโอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นรอยละ  2020--3030



การประชุมภาคีสมาชิกใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบการประชุมภาคีสมาชิกใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ
ของโลกของโลก  ครั้งที่ครั้งที่  22 วาวา  องคการอนามัยโลกไดออกกฎหมายควบคุมองคการอนามัยโลกไดออกกฎหมายควบคุม
ยาสูบมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธยาสูบมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  25482548  ขณะนี้มีประเทศที่ขณะนี้มีประเทศที่
รวมลงสัตยาบันรับรองกฎหมายดังกลาวแลวรวมลงสัตยาบันรับรองกฎหมายดังกลาวแลว  161161  ประเทศประเทศ  ประเทศประเทศ
ไทยไดลงในอันดับที่ไทยไดลงในอันดับที่  3636  วัตถุประสงคสําคัญของการออกกฎหมายวัตถุประสงคสําคัญของการออกกฎหมาย
ฉบับนี้ฉบับนี้  เพื่อใชเปนเครื่องมือระดับนานาชาติในการควบคุมการแพรเพื่อใชเปนเครื่องมือระดับนานาชาติในการควบคุมการแพร
ระบาดของยาสูบระบาดของยาสูบ  และเพื่อคุมครองสุขภาพเด็กและวัยรุนและเพื่อคุมครองสุขภาพเด็กและวัยรุน  ประชาชนที่ประชาชนที่
ไมสูบบุหรี่ไมสูบบุหรี่  ซึ่งมีกวาซึ่งมีกวา  5,0005,000  ลานคนจากควันบุหรี่มือสองโดยควันของลานคนจากควันบุหรี่มือสองโดยควันของ
บุหรี่เปนค็อกเทลรวมของสารพิษตางๆบุหรี่เปนค็อกเทลรวมของสารพิษตางๆ  กวากวา  4,0004,000  ชนิดชนิด  มีคนสูบวันมีคนสูบวัน
ละละ  15,00015,000  ลานมวนลานมวน



ประเทศไทยประเทศไทย  แมกฎหมายจะหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแมกฎหมายจะหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
ตางตาง  ๆๆ  ตั้งแตตั้งแต  พพ ..ศศ  25352535  แตกฎหมายยังอนุญาตใหมีการจัดแตกฎหมายยังอนุญาตใหมีการจัด
เขตสูบบุหรี่เขตสูบบุหรี่  และเขตหามสูบบุหรี่ในบริเวณเดียวกันและเขตหามสูบบุหรี่ในบริเวณเดียวกัน  การวิจัยการวิจัย
ถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาปสามของสาขาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาปสามของสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรสุขภาพ   77  สาขาอันไดแกสาขาอันไดแก   แพทยแพทย   พยาบาลพยาบาล  
ทันตแพทยทันตแพทย  เภสัชกรเภสัชกร  เทคนิคการแพทยเทคนิคการแพทย  และกายภาพบําบัดที่และกายภาพบําบัดที่
ไมสูบบุหรี่ไมสูบบุหรี่   พบวาพบวา   รอยละรอยละ   52.952.9  ไดรับควันบุหรี่มือสองในไดรับควันบุหรี่มือสองใน
สถานที่สาธารณะสถานที่สาธารณะ
ในประเทศจีนในประเทศจีน  กระทรวงสาธารณสุขจีนรายงานวากระทรวงสาธารณสุขจีนรายงานวา  มีผูเสียชีวิตมีผูเสียชีวิต
จากการไดรับควันบุหรี่มือสองจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง   100,000100,000  คนตอปคนตอป  และในและใน
กลุมประเทศสหภาพยุโรคกลุมประเทศสหภาพยุโรค  80,00080,000  คนตอปคนตอป



วิจัยพบวิจัยพบ  บุหรี่ทําลายบุหรี่ทําลาย    ปากปาก  เนาเนา  --  พังพัง
ทพทพ ..สุรสิทธิ์สุรสิทธิ์   เกียรติเกียรติพงษพงษสารสาร ประธานคณะอนุกรรมการสรางเสริมทันตประธานคณะอนุกรรมการสรางเสริมทันต
สุขภาพสุขภาพ   ทันตทันตแพทยแพทยสภาสภา   เปดเผยวาเปดเผยวา  การการสุบสุบบุหรี่มีผลเสียโดยตรงตอบุหรี่มีผลเสียโดยตรงตอ
สุขภาพชองปากสุขภาพชองปาก   นอกเหนือจากการเกิดคราบฟนนอกเหนือจากการเกิดคราบฟน   โดยการศึกษาที่ผานมาโดยการศึกษาที่ผานมา
ในชายหญิงอายุในชายหญิงอายุ  ตั้งแตตั้งแต  2525 -- 4747  ปป   จํานวนจํานวน  1,3611,361  คนคน   ใชภาพถายรังสีใชภาพถายรังสี
ในชองปากในชองปาก  พบวาพบวา  กระดูกเบาฟนของผูสูบบุหรี่จะละลายมากกวาผูไมสบูถงึกระดูกเบาฟนของผูสูบบุหรี่จะละลายมากกวาผูไมสบูถงึ  
33--77  เท าเท า   ขึ้นอยู กับปริมาณบุหรี่ที่ สูบขึ้นอยู กับปริมาณบุหรี่ที่ สูบ   ซึ่ งกอให เกิดโรคปริทันตซึ่ งกอให เกิดโรคปริทันต
ไดได   เริ่มตนจากเหงือกอักเสบเริ่มตนจากเหงือกอักเสบ  เหงือกบวมเปนหนองเหงือกบวมเปนหนอง  เหงือกรนเหงือกรน  ปวดฟนปวดฟน  
ฟนโยกฟนโยก   และฟนหลุดออกในที่สุดและฟนหลุดออกในที่สุด   เนื่องจากบุหรี่ทําใหภูมิคุมกันของเนื่องจากบุหรี่ทําใหภูมิคุมกันของ
รางกายลดลงและขัดขวางการซอมแซมเนื้อเยื้อในชองปากรางกายลดลงและขัดขวางการซอมแซมเนื้อเยื้อในชองปาก   อีกทั้งแผลอีกทั้งแผล
จากการรักษาฟนจะหายชากวาคนไมสูบบุหรี่จากการรักษาฟนจะหายชากวาคนไมสูบบุหรี่  ที่สําคัญยังมีผลตอสุขภาพที่สําคัญยังมีผลตอสุขภาพ
ชองปากอยางรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตชองปากอยางรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  เพราะมีโอกาสเสี่ยงเปนมะเร็งในชองเพราะมีโอกาสเสี่ยงเปนมะเร็งในชอง
ปากมากกกวาคนไมสูบถึงปากมากกกวาคนไมสูบถึง  44  เทาเทา   หลักฐานทางวิชกาหลักฐานทางวิชการพบรพบวาวา   ในน้ําลายในน้ําลาย
ของผูสูบบุหรี่มีสารกอมะเร็งมากกวาของผูสูบบุหรี่มีสารกอมะเร็งมากกวา  300300  ชนิดชนิด   ในขณะที่คนไมสูบบุหรี่ในขณะที่คนไมสูบบุหรี่
ไมพบสารดังกลาวการไมพบสารดังกลาวการ



ในเรื่องที่ใหมีการในเรื่องที่ใหมีการปรับเพดานภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปรับเพดานภาษีสรรพสามิตบุหรี่  จากจาก  8080  เปนเปน  9090  
เปอร เซ็นตเปอร เซ็นต   รวมทั้ ง ขึ้นภาษียาเสนรวมทั้ ง ขึ้นภาษียาเสน   และใบอนุญาตตางและใบอนุญาตตาง   ๆๆ  ในใน
กระบวนการผลิตยาสูบกระบวนการผลิตยาสูบ  ซึ่งทําใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถที่จะขึ้นซึ่งทําใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถที่จะขึ้น
ภาษีบุหรี่จากที่เปนอยูในปจจุบันภาษีบุหรี่จากที่เปนอยูในปจจุบัน  ที่ภาระภาษีบุหรี่ไทยตอราคาขายที่ภาระภาษีบุหรี่ไทยตอราคาขาย
เทากับเทากับ  6161  เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต  และบุหรี่ตางประเทศเทากับและบุหรี่ตางประเทศเทากับ  4545  เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต  
ซึ่งมาตราซึ่งมาตรา  66  ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบระบุวาของอนุสัญญาควบคุมยาสูบระบุวา  มาตรการทางภาษีมีมาตรการทางภาษีมี
ความสําคัญมากในการลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในเยาวชนความสําคัญมากในการลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในเยาวชน   และและ
องคการอนามัยโลกแนะนําใหสมาชิกประเทศขึ้นภาษีใหภาระภาษีตอองคการอนามัยโลกแนะนําใหสมาชิกประเทศขึ้นภาษีใหภาระภาษีตอ
ราคาขายอยูที่ราคาขายอยูที่  6767 –– 7575  เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต  ซึ่งไทยยังตองขึ้นภาษีบุหรี่อีกซึ่งไทยยังตองขึ้นภาษีบุหรี่อีก
ตอไปตอไป  หากตองการคุมครองลูกหลานจากการเสพติดบุหรี่หากตองการคุมครองลูกหลานจากการเสพติดบุหรี่



คนไทยกบัการบรโิภคสุราคนไทยกบัการบรโิภคสุรา
ขอมูลจากสํานกังานสถิติแหงชาติระบุวาขอมูลจากสํานกังานสถิติแหงชาติระบุวา  คนไทยดืม่สุราเพิ่มขึน้เฉลี่ยปละคนไทยดืม่สุราเพิ่มขึน้เฉลี่ยปละ  
260,000260,000  คนคน
คนไทยมีอัตราการบริโภคแอลกอฮอลที่สูงขึน้อยางตอเนื่องโดยในคนไทยมีอัตราการบริโภคแอลกอฮอลที่สูงขึน้อยางตอเนื่องโดยใน  1010  ปที่ปที่
ผานมาผานมา  จากจาก  พพ..ศศ.. 25352535--25452545  มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก  992 992 
ลานลิตรลานลิตร  เปนเปน  1,9261,926  ลานลิตรลานลิตร
อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคนตอปอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคนตอป  เพิ่มขึน้จากเพิ่มขึน้จาก  25.225.2  ลิตรลิตร  ในใน
ปป  2535 2535 เปนเปน  41.641.6  ลิตรลิตร  ในปในป  25452545

โดยเฉพาะเบียรโดยเฉพาะเบียร  มีการบริโภคเพิ่มขึน้ถึงมีการบริโภคเพิ่มขึน้ถึง  44  เทาเทา  จากจาก  320320  ลานลิตรลานลิตร  เปนเปน  
1,2221,222  ลานลิตรลานลิตร  คิดเปนคิดเปน  8.18.1  ลิตรตอคนลิตรตอคน  เพิม่เปนเพิม่เปน  24.824.8  ลิตรตอคนลิตรตอคน
อายุของผูริเริ่มดื่มสุราครั้งแรกอายุของผูริเริ่มดื่มสุราครั้งแรก  มีแนวโนมนอยลงมีแนวโนมนอยลง  ขณะนีก้ลุมผูริเริ่มดื่มสุราขณะนีก้ลุมผูริเริ่มดื่มสุรา
ที่ใหญทีสุ่ดที่ใหญทีสุ่ด  คือคือ  กลุมวัยรุนอายุกลุมวัยรุนอายุ  1515--1919  ปซึ่งพบวาปซึ่งพบวา  รอยละรอยละ  46.946.9  หรือเกือบหรือเกือบ
ครึ่งหนึง่เริ่มลองดื่มสุราแลวครึ่งหนึง่เริ่มลองดื่มสุราแลว



““เหลานั้นทํารายชีวิตผูคนและสังคมเหลานั้นทํารายชีวิตผูคนและสังคม””  มากมายกวานี้ อีกมากมายกวานี้ อีก  
โดยเฉพาะตอครอบครัวโดยเฉพาะตอครอบครัว   ซึ่ งจากการวิ จั ยชุมชนรอบซึ่ งจากการวิ จั ยชุมชนรอบ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวนโรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน   77  ชุมชนชุมชน   พบวาครอบครัวที่ดื่มพบวาครอบครัวที่ดื่ม
สุรามีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวสูงกวาครอบครัวที่สุรามีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวสูงกวาครอบครัวที่
ไมดื่มถึงไมดื่มถึง   3.84 3.84 เทาเทา   และเมื่อนําเอาขอมูลคดีอาญาของศาลและเมื่อนําเอาขอมูลคดีอาญาของศาล
จังหวัดลพบุรีมาเทียบเปนชุดความผิดจังหวัดลพบุรีมาเทียบเปนชุดความผิด   จะพบวาการดื่มสุราจะพบวาการดื่มสุรา
นําไปสูการกระทําความผิดนําไปสูการกระทําความผิด  ดังนี้ดังนี้  

1.1.ความผิดทาํใหเสยีทรัพยความผิดทาํใหเสยีทรัพย รอยละรอยละ  59.159.1
2.2.ความผิดเกีย่วกับเพศความผิดเกีย่วกับเพศ      รอยละรอยละ  34.834.8
3.3.ความผิดตอรางกายความผิดตอรางกาย          รอยละรอยละ  20.820.8
4.4.ความผิดฐานบกุรกุความผิดฐานบกุรกุ          รอยละรอยละ  16.116.1
5.5.ความผิดฐานขมขืนกระทําชาํเราความผิดฐานขมขืนกระทําชาํเรา  รอยละรอยละ  10.510.5



นพนพ..มงคลมงคล  ณณ  สงขลาสงขลา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  กลาวภายหลังกลาวภายหลัง
การกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมเวทีประชุมองคกรเอกชนนานาชาติการกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมเวทีประชุมองคกรเอกชนนานาชาติ  
เกี่ยวกับเกี่ยวกับบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ในการประชุมภาคีสมาชิกในการประชุมภาคีสมาชิก
ใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของโลกใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของโลก  ครั้งที่ครั้งที่  22 วาวา  
องคการอนามัยโลกไดออกกฎหมายควบคุมยาสูบมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนองคการอนามัยโลกไดออกกฎหมายควบคุมยาสูบมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน
กุมภาพันธกุมภาพันธ   25482548  ขณะนี้มีประเทศที่รวมลงสัตยาบันรับรองกฎหมายขณะนี้มีประเทศที่รวมลงสัตยาบันรับรองกฎหมาย
ดั งกล า วแล วดั งกล า วแล ว   161161  ประ เทศประ เทศ   ประ เทศไทยได ลง ในอันดับที่ป ระ เทศไทยได ลง ในอันดับที่   3636  
วัตถุประสงคสําคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงคสําคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้  เพื่อใชเปนเครื่องมือระดับเพื่อใชเปนเครื่องมือระดับ
นานาชาติในการควบคุมการแพรระบาดของยาสูบนานาชาติในการควบคุมการแพรระบาดของยาสูบ   และและเพื่อคุมครองเพื่อคุมครอง
สุขภาพเด็กและวัยรุนสุขภาพเด็กและวัยรุน  ประชาชนที่ไมสูบบุหรี่ประชาชนที่ไมสูบบุหรี่  ซึ่งมีกวาซึ่งมีกวา  5,0005,000  ลานคนจากลานคนจาก
ควันบุหรี่มือสองควันบุหรี่มือสองโดยควันของบุหรี่เปนค็อกเทลรวมของสารพิษตางๆโดยควันของบุหรี่เปนค็อกเทลรวมของสารพิษตางๆ  กวากวา  
4,0004,000  ชนิดชนิด  มีคนสูบวันละมีคนสูบวันละ  15,00015,000  ลานมวนลานมวน



ตํารวจตํารวจสุราษฏรสุราษฏรเอาจรงิเอาจรงิ  รวบรวบ  77  สิงหอมควันสูบบหุรีก่ลางสิงหอมควันสูบบหุรีก่ลาง  รพรพ..

ยอมรับสูบในเขตตองหามจริงแตไมคิดวาจะโดนจบัยอมรับสูบในเขตตองหามจริงแตไมคิดวาจะโดนจบั
นายสําราญนายสําราญ  จันทรัตนจันทรัตน  เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุข  ออ ..เมืองเมือง  จจ ..สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นํานํา
กําลังเจาหนาที่ตํารวจกําลังเจาหนาที่ตํารวจ  บุกจับกุมผูสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลสุราษฎรธานีบุกจับกุมผูสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลสุราษฎรธานี  ไดผูกระทําไดผูกระทํา
ผิดจํานวนผิดจํานวน  77  คนคน  ขณะกําลังยืนสูบบุหรี่อยูบริเวณดานหนาตึกผูปวยนอกขณะกําลังยืนสูบบุหรี่อยูบริเวณดานหนาตึกผูปวยนอก

ทั้งนี้ทั้งนี้  ผูกระทําผิดทั้งผูกระทําผิดทั้ง  77  คนยอมรับวาไดสูบบุหรี่ในสถานที่ปลอดบุหรี่จริงคนยอมรับวาไดสูบบุหรี่ในสถานที่ปลอดบุหรี่จริง  โดยไมโดยไม
คาดคิดวาจะถูกจับกุมและดําเนินคดีคาดคิดวาจะถูกจับกุมและดําเนินคดี  เจาหนาที่จึงแจงขอหาสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เจาหนาที่จึงแจงขอหาสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  
และดําเนินการเปรียบเทียบปรับรายละและดําเนินการเปรียบเทียบปรับรายละ  200200  บาทบาท  กอนปลอยตัวไปกอนปลอยตัวไป

นายสําราญกลาววานายสําราญกลาววา  ผูถูกจับกุมทั้งผูถูกจับกุมทั้ง  77  คนคน  กระทําผิดกระทําผิด  พพ ..รร ..บบ ..คุมครองผูไมสูบคุมครองผูไมสูบ
บุหรี่บุหรี่  ภายในสถานที่ราชการซึ่งจัดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ภายในสถานที่ราชการซึ่งจัดใหเปนเขตปลอดบุหรี่  และจากนี้จะดําเนินการอยางและจากนี้จะดําเนินการอยาง
เขมงวดตามเขมงวดตาม   พพ ..รร ..บบ ..คุมครองผูไมสูบบุหรี่คุมครองผูไมสูบบุหรี่  หลังจากไดรณรงคมาระยะหนึ่งแลวหลังจากไดรณรงคมาระยะหนึ่งแลว   แตแต
ปรากฏวายังมีผูฝาฝนเปนจํานวนมากปรากฏวายังมีผูฝาฝนเปนจํานวนมาก
““หลังจากนี้จะเอาจริงหลังจากนี้จะเอาจริง   โดยตรวจตามสถานที่ราชการโดยตรวจตามสถานที่ราชการ   สถานที่สาธารณะสถานที่สาธารณะ   และและ
รานอาหารรานอาหาร   หากพบผูฝาฝนก็จะดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีทันทีโดยไมมีหากพบผูฝาฝนก็จะดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีทันทีโดยไมมี
ขอยกเวนขอยกเวน””  นายสําราญกลาวนายสําราญกลาว



นางนอยนางนอย  ดิษฐดิษฐลักษณลักษณ  ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใหสัมภาษณใหสัมภาษณ
ระหว าง เฝ า ไขนายระหว าง เฝ า ไขนาย ชลอชลอ   ดิษฐดิษฐ ลักษณลักษณ   อายุอายุ   7474  ปป   เข ารักษาที่เ ข ารักษาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องจากปวยเปนโรคมะเร็งปอดวาเนื่องจากปวยเปนโรคมะเร็งปอดวา  ลุงลุงชลอชลอ  
สูบบุหรี่ตั้งแตวัยหนุมสูบบุหรี่ตั้งแตวัยหนุม  สูบทั้งยาเสนที่ชาวบานเรียกวาสูบทั้งยาเสนที่ชาวบานเรียกวา  ยาตั้งยาตั้ง  และบุหรี่และบุหรี่  
การสูบบุหรี่อยางยาวนานการสูบบุหรี่อยางยาวนาน  และทํางานหนักทําใหชวงเลยวัยกลางคนและทํางานหนักทําใหชวงเลยวัยกลางคน
เริ่มเจ็บปวยออดเริ่มเจ็บปวยออด  ๆๆ  แอดแอด  ๆๆ  เขาออกโรงพยาบาลเปนวาเลนเขาออกโรงพยาบาลเปนวาเลน  จนในจนใน
ที่สุดแพทยตรวจพบวาที่สุดแพทยตรวจพบวา  เปนโรคมะเร็งปอดเปนโรคมะเร็งปอด  เหนื่อยงายเหนื่อยงาย  ไมมีแรงไมมีแรง  แคจะแคจะ
เปลงเสียงพูดคุยกับภรรยาคูทุกขคูยากเปลงเสียงพูดคุยกับภรรยาคูทุกขคูยาก  ลุงลุงชลอชลอก็ทําไมไดก็ทําไมได  เวลาหิวเวลาหิว
กระหายน้ําก็ดื่มไมไดกระหายน้ําก็ดื่มไมได  ตองใชชอนปอนใหจิบทีละเล็กทีละนอยตองใชชอนปอนใหจิบทีละเล็กทีละนอย  ตองตอง
อาศัยเครื่องชวยหายใจตลอดเวลาอาศัยเครื่องชวยหายใจตลอดเวลา   ตองตองเสียคารักษาเดือนละกวาเสียคารักษาเดือนละกวา  
120,000120,000  บาทบาท  โดยคายารักษามะเร็งราคาเม็ดละโดยคายารักษามะเร็งราคาเม็ดละ  3,0003,000  บาทบาท  


