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พษิภยัจากการสูบบุหร่ี 

ศ.นพ.ประกติ  วาทสีาธกกจิ 

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 

ทีป่รึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

1 กนัยายน 2555 

  Action on Smoking and heath Foundation/มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี 



ประเทศองักฤษ 

• โดยเฉล่ียในผูท่ี้อาย ุ๒๐ ปีท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจาํ  ๑,๐๐๐ คน 

•  ๑ คน จะตายจากการถูกฆาตกรรม 

•  ๖ คน จะตายจากอุบติัเหตุรถยนต ์

•  ๒๕๐ คน จะตายจากการสูบบุหร่ีใหว้ยักลางคน 

•  ๒๕๐ คน จะตายจากการสูบบุหร่ีในวยัสูงอาย ุ
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เซอร์ ริชาร์ด  ปิโต  ๑๙๙๔ 



การเสียชีวติของคนไทยจากโรคทีเ่กดิจากกการ

สูบบุหร่ี  
พ.ศ.2547 (2) พ.ศ.2552(3) 

มะเร็งปอด 9,979 11,210 

มะเร็งหลอดอาหาร 2,396 2,964 

มะเร็งอ่ืน ๆ  3,944 3,867 

ถุงลมปอดพอง  10,427 11,614 

โรคปอดอ่ืน ๆ  2,400 2,841 

โรคหวัใจและหลอดเลือดสมอง 7,907 10,945 

โรคอ่ืน ๆ  4,130 4,803 

รวมทั้งหมด 41,183 48,244 
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1. สถติคินไทยทีเ่สียชีวติในปี  พ.ศ.2552 

•จํานวนผู้เสียชีวติทั้งหมดจากทุกโรค   = 415,900 คน 

•จํานวนผู้เสียชีวติจากการสูบบุหร่ี     = 48,244  คน 

       = 11.59%   

หรือ 1 ในทุก 8.6 คนไทยทีเ่สียชีวติมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ี 
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2.  3 ใน 10 ของผู้เสียชีวติจากการสูบบุหร่ี 

ตายก่อนอายุ 60 ปี 

•ในจาํนวนผู้เสียชีวติจากการสูบบุหร่ี  

    = 48,244  คน 

•เป็นผู้ทีเ่สียชีวติก่อนอายุ 60 ปี   

    =  14,204  คน  

= 29.49% ของผู้ทีเ่สียชีวติจากบุหร่ีทั้งหมด 
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3. การเสียชีวติจากการสูบบุหร่ีแยกตามเพศ 

•จํานวนเพศชายทีเ่สียชีวติทั้งหมดจากทุกสาเหตุ 

 =  235,254  คน 

• เสียชีวติจากโรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี   

 =    40,995  คน     

 =    17.4%หรือ 1 ในทุก 5.7  ชายไทย 

       ทีเ่สียชีวติมสีาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี  
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4. จาํนวนเพศหญิงทีเ่สียชีวติทั้งหมดจากทุกสาเหตุ 

•จํานวนเพศหญงิทีเ่สียชีวติทั้งหมดจากทุกสาเหตุ 

 =  180,647  คน 

• เสียชีวติจากโรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี   

 =  7,249  คน  

 = 4 %  หรือ 1 ในทุก 24  หญงิไทย 

 ทีเ่สียชีวติมสีาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี 
 

9 



5. ประมาณการจาํนวนผู้ทีเ่สียชีวติจากการสูบบุหร่ี 

ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2536-2552 

• การเสียชีวติของคนไทยจากโรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี  

• พ.ศ.2536(1) =  41,000  คน 

• พ.ศ.2547(2) =  41,183  คน 

• พ.ศ.2552(3) =  48,244  คน 

• ระหว่าง พ.ศ.2536-2552 จะมีคนไทยเสียชีวติจากโรคทีเ่กดิจาก

การสูบบุหร่ีอย่างน้อยทีสุ่ด 640,000  คน 

• ทั้งนีไ้ม่นับรวมจาํนวนคนไทยทีเ่สียชีวติจากควนับุหร่ีมือสอง  

เน่ืองจากไม่มีการรวบรวมข้อมูล 
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สถติโิรคทีภ่ิกษุ-สามเณรป่วยเข้ารักษาตวั                    

ในรพ.สงฆ์ ๑๐ ลาํดบัแรก 
ลาํดบั โรค 

2 ถุงลมโป่งพอง 

5 เส้นเลือดหวัใจตีบ 

6 วณัโรคปอด 

8 โรคปอดเร้ือรังต่าง ๆ  

10 เส้นเลือดสมองตีบตนั 

11 (ลาํดบั 1. ตอ้หิน  3. เบาหวาน  4.ความดนัสูง 7.ไตวาย 9.ไส้เล่ือน) 

งานเวชระเบียนสถิติ   โรงพยาบาลสงฆ ์ พ.ศ.2546-47 



สถติโิรคทีพ่ระภิกษุสงฆ์  สามเณรมรณภาพ 

ลาํดบั โรค 

1 มะเร็งปอด 

2 ถุงลมโป่งพอง 

3 วณัโรค 

7 เส้นเลือดหวัใจตีบ 

8 มะเร็งหลอดอาหาร 

9 เส้นเลือดสมองตีบตนั 

12 (ลาํดบั 4.ไตวาย 5.มะเร็งตบั 6. เบาหวาน 10.ตบัแขง็) 

งานเวชระเบียนสถิติ   โรงพยาบาลสงฆ ์ พ.ศ.2546-47 



อาํนาจการเสพตดิของยาสูบ 
 

นิโคตนิ > เฮโรอนิ > โคเคน > แอลกอฮอล์ > คาแฟอนิ 
 

ความยากในการเลกิ 
 

นิโคตนิ = เฮโรอนิ = โคเคน = แอลกอฮอล์ > คาแฟอนิ 

 

13 ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งลอนลอน  2543 





การสูบบุหร่ีกบัพฤตกิรรมเส่ียงของนักเรียน-นักศึกษา 

     สูบ (%)   ไม่สูบ (%)    สูบ : ไม่สูบ 

1.การดืม่เหล้า   88.5  25.2  3.5 

2.การเทีย่วสถานบันเทงิ 68.1  21.3  3.0 

3.การเล่นการพนัน  40.7  12.4  3.3 

4.การเสพยาเสพตดิ  10.6   0.6           17.6 

5.การมีเพศสัมพนัธ์  67.4      18.0  3.7 
15 

สาํนกังานวิจยัเอแบคโพลล ์  2547 

4,645 ตวัอย่างจาก 25 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
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    การทีสั่งคมต้องจริงจังต่อการควบคุมการสูบบุหร่ีเพราะ 
• การเสพติดบุหร่ีติดขณะเป็นวยัรุ่น 

• เป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนขณะเป็นวยัรุ่นท่ีส่งผลต่อการมี   

       สุขภาพทรุดโทรมเม่ือเป็นผูใ้หญ่ท่ีสาํคญัท่ีสุด 

• คร่ึงหน่ึงของผูท่ี้เสพติดแลว้ไม่เลิกจะเสียชีวติจากพฤติกรรมน้ี 

• ในคนไทย 10 คนท่ีติดบุหร่ีมี 3 คนเท่านั้นท่ีจะเลิกได ้

• ผูใ้หญ่ท่ีติดบุหร่ีร้อยละ 60 อยากเลิกแต่ไม่สามารถเลิกได ้

• ผูท่ี้เสพติดบุหร่ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ดอ้ยการศึกษาและยากจน 

• บุหร่ีก่อใหเ้กิดการสูญเสียทั้งทางสุขภาพและเศรษฐกิจ 

• การควบคุมการสูบบุหร่ีเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าทาํไมไม่ทาํ 



รายงานการวจิัย 
พฤตกิรรมและความคดิเหน็ต่อการสูบบุหร่ีของผู้นําทางศาสนา :  

กรณีศึกษาพระและผู้นําทางศาสนา ในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดหวัเมืองใหญ่ในภมูิภาค 

สํานกัวิจยัเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
ขอบเขตด้านประชากร 

• ผู้นําทางศาสนาในศาสนาพุทธ คริสต์ อสิลาม (เช่น พระภิกษุ 

พระสงฆ์/บาทหลวง/นักบวช โต๊ะอหิม่าม คอเต็บ บิหลัน่   เป็น

ต้น) ประจําศาสนสถานทีท่าํการศึกษา และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี

บริบูรณ์ 

ขอบเขตทางด้านพืน้ที ่  

• การศึกษาคร้ังนีท้าํการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ

จังหวดัหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคได้แก่  ชลบุรี (ภาคกลาง) 

เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) นครราชสีมา 

  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และสงขลา (ภาคใต้) ทั้งในและนอก

เขตเทศบาล 

18 



กลุ่มประชากรเป้าหมายและขนาดตวัอย่าง 
• กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

• ผูน้าํทางศาสนาพทุธ  คริสต ์และอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ

จงัหวดัหวัเมืองใหญ่ในแต่ละภมิูภาค 

• ขนาดตวัอยา่งในการสาํรวจคร้ังน้ี  จาํนวนทั้งส้ิน 905  ตวัอยา่ง 

โดยจาํแนกตามกลุ่มผูน้าํทางศาสนาต่างๆ  ดงัน้ี 

 
ศาสนา จาํนวนตัวอย่าง ผู้นําศาสนา 

ศาสนาพทุธ 633 

ศาสนาอิสลาม 147 

ศาสนาคริสต์ 125 

รวมทัง้สิน้ 905 
19 



ระยะเวลาในการดาํเนินการเกบ็ข้อมูล 

• ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลโครงการ 

  ระหว่างวนัที ่27 พฤษภาคม 2552 ถงึ วนัที ่8 มิถุนายน 2552 
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ร้อยละของตัวอย่างท่ีเคยสูบบุหร่ี/ยาสูบ จําแนกตาม การ

สูบบุหร่ี/ยาสูบในปัจจุบัน  
(เฉพาะผูท่ี้เคยสูบ) 

n = 476 
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ร้อยละของตัวอย่างที่ระบุประเภทบุหร่ี/ยาสูบ  

(เฉพาะคนที่สูบในปัจจุบัน   n = 279) 

หมายเหตุ  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 22 



ระยะเวลาที่สูบบุหร่ี/ยาสูบเฉลีย่  

 (เฉพาะคนที่สูบในปัจจุบัน    n = 277) 
This image cannot currently be displayed.

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 14 ปี 10 เดือน 
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ร้อยละของตวัอย่างทีปั่จจุบนัสูบบุหร่ี/ยาสูบจาํแนกตาม การสูบบุหร่ี/

ยาสูบ ในเขต  ศาสนสถาน (ทีไ่ม่ใช่เฉพาะในสถานทีป่ระกอบพธีิกรรม)  

การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน ร้อยละ 

สูบ โดยมกัจะสบูบหุร่ี/ยาสบูบริเวณ..............  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 95.0 

• ในห้องนอนสว่นตวั ร้อยละ  52.3 

• ใต้ต้นไม้ ร้อยละ  47.3 

• ในอาคารพกัอาศยัสว่นตวั ร้อยละ  38.3 

• สนาม/ลานนอกอาคาร  ร้อยละ  37.1 

• ห้องนํา้/สขุา  ร้อยละ  35.2 

• ริมรัว้/กําแพง/ประต ู ร้อยละ  15.5 

• อาคารท่ีประกอบศาสนพิธี ร้อยละ  4.9 

• อ่ืนๆ เช่น ท่ีท่ีคนไม่พลกุพล่าน ถนน ทางเดิน สถานท่ี

ซึง่ไม่รบกวนผู้ อ่ืน เป็นต้น 
ร้อยละ 3.4 

ไม่สูบในเขตศาสนสถาน (แตไ่ปสบูท่ีอ่ืน) 5.0 

รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ร้อยละของตัวอย่างท่ีปัจจุบันสูบบุหร่ี/ยาสูบจําแนกตาม 

วธีิการได้บุหร่ี/ยาสูบ มาสูบ 

วธีิการได้บุหร่ี/ยาสูบ มาสูบ ร้อยละ 

ซือ้เอง   81.0 

ฝากบคุคลอ่ืนซือ้  39.4 

ศาสนิกชนนํามาให้/นํามาถวาย    12.5 

ได้รับจากเพ่ือนหรือคนสนิท 10.0 

ได้รับจากผู้ นําทางศาสนาด้วยกนั   3.6 

อ่ืน ๆ เช่น ขอจากคนท่ีสบู  ทํายาสบูเอง เป็นต้น 1.4 

หมายเหตุ  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ร้อยละของตวัอย่างทีปั่จจุบันสูบบุหร่ี/ยาสูบจําแนกตาม 

ความคดิทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี/ยาสูบ  
This image cannot currently be displayed.
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ร้อยละของตวัอย่างจาํแนกตาม การรับรู้/รับทราบ เกีย่วกบัการ

กาํหนดให้  ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
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ร้อยละของตวัอย่างจาํแนกตามความเคร่งครัด              

ของศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) เกีย่วกบัเร่ือง “การห้ามสูบบุหร่ี” 

ความเคร่งครัดของศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) 

เก่ียวกับเร่ือง “การห้ามสูบบุหร่ี” 
ร้อยละ 

มีการบงัคบัอยา่งเคร่งครัดมาก  18.3 
มีการบงัคบัเคร่งครัดปานกลาง  41.6 
มีการบงัคบัน้อย  20.6 
ไมไ่ด้ห้าม/ไมเ่คร่งครัด 19.5 

รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ร้อยละของตวัอย่างจําแนกตาม ความรู้สึกต่อ “ผู้นําทางศาสนา” 

 ทีสู่บบุหร่ี/ยาสูบ 
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ร้อยละของตวัอย่างทีร่ะบุเหตุผลที ่“ตาํหนิ” ผู้นําทาง

ศาสนา ทีสู่บบุหร่ี/ยาสูบ 
ความรู้สึกต่อ “ผู้นําทางศาสนา” ที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ  ร้อยละ จาํนวน 

ตาํหนิ เพราะ …………… 52.0 466 

• ไม่สาํรวม/ไม่เหมาะสม/ไม่สมควร ร้อยละ 36.3 

• เป็นผูน้าํควรทาํเป็นแบบอยา่งท่ีดี/ไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ของผูน้าํทางศาสนา ร้อยละ 34.1 

• เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 5.8 

• ไม่ควรสูบบุหร่ี/ยาสูบ ใหค้นอ่ืนเห็น ร้อยละ 4.7 

• เป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้ง ร้อยละ 3.6 

• มีกล่ินเหมน็ ร้อยละ 3.0 

• ไม่เป็นท่ีศรัทธาของชาวบา้น ร้อยละ 2.1 

• ไม่เป็นแบบอยา่งในทางศาสนา ร้อยละ 2.1 

• ผดิกฎของสงฆ ์ ร้อยละ 1.5 

• คนสูบบุหร่ี/ยาสูบเป็นคนขาดความรับผดิชอบต่อตวัเอง ร้อยละ 0.9 

• ในศาสนสถานไม่ควรสูบบุหร่ี ร้อยละ 0.5 

• ทาํใหเ้สียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ร้อยละ 0.5 

• ไม่ระบุ/ไม่ตอบ ร้อยละ 4.9 
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ร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุเหตุผลที่ “ไม่ตําหนิ” ผู้นําทาง

ศาสนา ที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ 
ความรู้สึกต่อ “ผู้นําทางศาสนา” ที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ  ร้อยละ จาํนวน 

ไม่ตาํหนิเพราะ ………… 15.2 136 

• เป็นเร่ืองปกติ/ทุกคนมีเสรีภาพ ร้อยละ 66.2 

• เป็นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ร้อยละ 8.1 

• พระส่วนใหญ่กสู็บ ร้อยละ 4.4 

• เป็นผูน้อ้ยตกัเตือนผูใ้หญ่ไม่ได ้/ เป็นบุคคลท่ีน่านบัถือ ร้อยละ 3.7 

• สูบมาก่อนบวช ร้อยละ 3.7 

• เลิกไม่ไดสู้บมานานแลว้ ร้อยละ 2.2 

• สูบในท่ีสมควรสูบ/สูบไม่ใหใ้ครเห็น ร้อยละ 1.5 

• ทราบวา่ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร ร้อยละ 0.7 

• ไม่ระบุ/ไม่ตอบ ร้อยละ 9.5 
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ร้อยละของตวัอย่างทีร่ะบุการ “ยอมรับ ” ของศาสนิกชน

ต่อ ผู้นําทางศาสนาทีสู่บบุหร่ี/ยาสูบ 

32 



ร้อยละของตวัอย่างทีร่ะบุความเหมาะสม ของ “ผู้นําทางศาสนา”  

เกีย่วกบัการสูบบุหร่ี/ยาสูบ ท่ามกลางสาธารณชน 

ความเหมาะสม ของ “ผู้นําทางศาสนา” เก่ียวกับ 

การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ท่ามกลางสาธารณชน 
ร้อยละ 

เหมาะสมอยา่งย่ิง   2.8 
เหมาะสม  1.0 
ไมแ่น่ใจ  6.4 
ไมเ่หมาะสม   42.7 

ไมเ่หมาะสมอยา่งย่ิง 47.1 

รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ร้อยละของตวัอย่างทีร่ะบุความคดิเห็นหากจะ “รณรงค์” 

 ไม่ให้ศาสนิกชนถวาย บุหร่ี/ ยาสูบ แก่ผู้นําทางศาสนา 

ความคดิเห็นต่อการไม่ให้ถวาย บุหร่ี/ ยาสูบ แก่ผู้นําทางศาสนา ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่   49.7 
เห็นดว้ย 35.6 
ไม่แน่ใจ  7.8 
ไม่เห็นดว้ย 3.7 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 3.2 

รวมทั้งส้ิน 100.0 
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ร้อยละของตัวอย่างทีร่ะบุ ความคดิเห็นต่อ “วดั/โบสถ์/มัสยดิ” มีบทบาทในการ

รณรงค์การห้ามสูบ-ห้ามซ้ือ-ห้ามขายบุหร่ี ภายในเขตบริเวณศาสนสถาน 

การรณรงค์ เหน็ด้วย ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็

น 

รวมทัง้สิน้ 

ทํากิจกรรมแนะนํา/บําบดัช่วยคนท่ีต้องการเลิกบหุร่ี 93.6  0.9  5.5  100.0  

ติดป้ายรณรงค์ลดเลิกบหุร่ีในเขต วดั/โบสถ์/มสัยิด 93.4  2.2  4.4  100.0  

ร่วมกบัชมุชนรณรงค์ลดเลิกบหุร่ีในชมุชน 93.2  0.9  5.9  100.0  

จดัอบรมให้ความรู้พิษภยัของบหุร่ีแก่ศาสนิกชน 93.2  1.2  5.6  100.0  

ทําโครงการรณรงค์ลดเลิกบหุร่ีในเขต วดั/โบสถ์/มสัยิด 92.3  1.9  5.8  100.0  

ห้ามศาสนิกชนสบูบหุร่ีในเขต วดั/โบสถ์/มสัยิด 88.2  4.0  7.8  100.0  

ห้ามผู้ นําทางศาสนาสบูบหุร่ีในเขตศาสนสถาน 85.7  4.9 9.4  100.0  

36 



ร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างทีร่ะบุความมั่นใจหากจะผลกัดนัให้ วดั/

โบสถ์/มัสยดิ เป็นเขต “ปลอดบุหร่ี100%”  

ความม่ันใจหากจะผลกัดันให้ วดั/โบสถ์/มัสยดิ เป็นเขต 
“ปลอดบุหร่ี 100%” ร้อยละ 

มัน่ใจวา่ทาํได ้  24.0 

ค่อนขา้งมัน่ใจ  22.4 

ไม่แน่ใจ  31.6 

ไม่ค่อยมัน่ใจ  15.0 

ไม่มัน่ใจเลย  7.0 

รวมทั้งส้ิน 100.0 37 
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ความต้องการสนับสนุนในการดาํเนินงานให้ วดั/โบสถ์/มัสยดิ เป็นเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” ร้อยละ จาํนวน 

ต้องการการสนับสนุน ดา้น.............. 78.7 701 

• แผน่ป้ายการจดัเขตปลอดบุหร่ี ร้อยละ 71.6 

• เอกสารความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 63.1 

• ส่ือรณรงค ์ ร้อยละ 63.1 

• งบประมาณ ร้อยละ 48.1 

• จดัอบรมเพ่ิมความรู้ ร้อยละ 41.9 

• วิทยากร ร้อยละ 37.7 

• กระบวนการดาํเนินงาน ร้อยละ 31.4 

• อ่ืนๆ เช่น บงัคบัใชก้ฎหมาย ขอความร่วมมือจากชุมชน 

        เทศน์สอนตกัเตือน เป็นตน้  
ร้อยละ 0.6 
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ร้อยละและจํานวนของตวัอย่างทีร่ะบุข้อเสนอแนะ 

เพือ่ทาํให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100%  

ข้อเสนอแนะเพือ่ทาํให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% ร้อยละ จาํนวน 

ติดป้าย/ใช้สื่อรณรงค์ "ห้ามสูบบุหร่ี/ยาสูบ" ในศาสนสถาน  33.2 144 
จดัอบรมทางวิชาการ ให้รู้ถึงพิษภยัของบหุร่ี /ให้เอกสารความรู้ข้อมลูต่างๆในการรณรงค์/ 
จดันิทรรศการท่ีเก่ียวกบับหุร่ีตามศาสนสถาน/ติดภาพตวัอย่างของผู้ ป่วยด้วยบหุร่ี/จดัตาราง 
อบรมตามศาสนสถานวดัต่างๆหมนุเวียนกนัไปแล้วประเมนิผลท่ีได้รับ 

29.0 126 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเอาจริงเอาจงักบัการทําให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบหุร่ี 
100% /  
ต้องได้รับการสนบัสนนุท่ีดีและปฏิบตัิอยา่งต่อเน่ือง/ทกุฝ่ายต้องร่วมมือกนั/ช่วยกนัทกุฝ่าย 
ทัง้ผู้ นําศาสนาและศาสนิกชนและต้องได้รับการสนบัสนนุจากฝ่ายรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะ 
ผู้ นําชมุชน/รัฐมีสว่นร่วมในการรณรงค์ 

18.2 79 

ควรแก้ปัญหาท่ีต้นเหตโุดยเลกิผลติยาสบูในประเทศและห้ามนําเข้า 11.5 50 
ให้ประกาศเป็นกฏกระทรวงท่ีมีมาตรการป้องปรามห้ามสบูบหุร่ีในศาสนสถาน/ให้มีนโยบาย

ท่ีแน่ชดั 10.6 46 
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ศ.นพ.ประกติ   วาทสีาธกกจิ 

มูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 

1 กนัยายน 2555 

การส่งเสริมบทบาทผู้นําทางศาสนา 

ในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหร่ี 
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ผู้นําศาสนากบัการจูงใจให้เลกิสูบบุหร่ี (%) 

ระดับการจูงใจ เขตชนบท  

(N = 1,020) 

เขตเมือง 

(N = 824) 

รวม                   

(N = 1,844) 

ช่วยจูงใจมาก 44.8 27.5 37.1 

ช่วยจูงในบา้ง 38.6 47.9 42.7 

ไม่จูงในเลย 16.6 24.6 20.2 

100 100 100 

42 
การสาํรวจความคิดเห็นของผูสู้บบุหร่ี บุบผา  ศิริรัศมี พ.ศ.2552 



โปสเตอร์  

“การถวายบุหร่ีแด่ 

พระภิกษุสงฆ์เป็นบาป” 

43 

การรณรงค์ให้ 

เลกิการถวายบุหร่ี 

แด่พระสงฆ์ 

 



                                                                            พ.ศ.2530 
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การสํารวจอตัราการสูบบุหร่ี  

จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. 2530 

45 

1. พระภิกษุสงฆ์   54.5 % 

2. ครู     40.0 % 

3. แพทย์    23.3 % 

4. ประชาชนทั่วไป (ชาย)       >  60.0 % 

5. ชาวนา    68.1 % 
พญ.จุรีรัตน์  บวรวฒันุวงศ์ รพ.ชลบุรี 



46 พ.ศ.2538 



47 

โปสการ์ด หลวงพ่อคูณ  

“กเูลกิบุหร่ีแล้ว” 
ประกาศเขตปลอดบุหร่ี 

พ.ศ.2540 



48 

การสัมมนา “จะช่วยพระสงฆ์ไม่ให้สูบบุหร่ีได้อย่างไร” 

พ.ศ.2547 



49 

พ.ศ.2548 



ตวัอย่างส่ือภาษายาว ี

50 



    งานแถลงข่าว เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2550 

51 



     การแถลงข่าววดัปลอดบุหร่ี 
 

52 

เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวทิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

และวนัที ่6 ธันวาคม 2549 ณ พุทธมณฑล 



พระคมัภีรเ์ทศนเ์พือ่วดัปลอดบุหรี่ 

นพินธโ์ดย พระเทพโมลี  

วดัราชผาติการาม 
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    การแถลงข่าว  

    กบัเครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มนํา้โขง 

   เมื่อวนัที ่8-9 เมษายน2551 

    ณ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
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อตัราการสูบบุหร่ี (2547) 

    ชายไทย          พระภิกษุสงฆ์ 

กทม.   30   34.1 

กลาง   39   47.2 

เหนือ   42   21.2* 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 49   39.4* 

ใต้   52   50.9 

รวม   37   37.2 

55 

ชายไทย (สนง.สถิตแิห่งชาต)ิ 

พระภิกษุสงฆ์ (รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า) 



อตัราการสูบบุหร่ี %  

   พ.ศ. 2530    พ.ศ.  

พระภกิษุสงฆ์    54.5   37.2 ( 2547) 

ครู     40.0    8.8  (2552) 

แพทย์     23.3    6.0 (2552) 

ประชาชนทัว่ไป    > 60   37.0 (2547) 
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คาํถามทีผู้่ส่ือข่าวต่างประเทศถามบ่อยทีสุ่ด 

๑. ทาํไมพระจงึสูบบุหร่ี 

๒. ทาํไมพระจงึเลกิสูบบุหร่ีไม่ได้ (แปลกใจ) 

๓. สังคมไทยจะทาํอย่างไรทีจ่ะให้พระ 

    เลกิสูบบุหร่ี 
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เพศบรรพชิตไม่ควรสูบบุหร่ี เพราะ : 
๑. เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

๒. เป็นส่ิงเสพตดิ 

๓. สังคมไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี 

๔. เป็นแบบอย่างทีไ่ม่ด ี

๕. ทาํให้ประชาชนเส่ือมศรัทธา 

๖. เพศบรรพชิตควรมีบทบาทช่วยแก้ปัญหาการสูบบุหร่ีของสังคม 



จรรยาปฏบิัตสํิาหรับบุคลากรสาธารณสุข 

• เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการไม่สูบบุหร่ี มีบทบาทในการสร้างวฒันธรรม
ปลอดบุหร่ีใหก้บัสงัคม 

• กาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมในการควบคุมยาสูบ 

• ทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วนขององคก์รดา้นสุขภาพปลอดบุหร่ี 

• แนะนาํใหถ้ามผูป่้วย  ประชาชนและบุคคลทัว่ไปใหห้ลีกเล่ียงการสมัผสั
ควนับุหร่ีและเลิกสูบบุหร่ี 

• พฒันาหลกัสูตรสอดแทรกเน้ือหาการเรียนการสอนเก่ียวกบัการควบคุม
ยาสูบ 

• หา้มมีการขายสินคา้ยาสูบในทุกหน่วยงานของภาคีสุขภาพ 

• เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการควบคุมยาสูบของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ 

• สนบัสนุนการรณรงคพ์ื้นท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี 

59 

ว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ๒๕๔๘ 



เพศบรรพชิต 
๑.เป็นแบบอยา่งโดยการไมส่บูบหุร่ี 

๒.ถ้ายงัเลกิไมไ่ด้ต้องไมส่บูตอ่หน้าคนอ่ืน 

๓.วดัต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี 

๔.มหาวิทยาลยัสงฆ์ต้องปลอดบหุร่ี 

๕.เทศนาพิษภยัของการสบูบหุร่ี 

๖.ปฎิเสธท่ีจะรับการถวายบหุร่ี 

๗.กําหนดเป็นเง่ือนไขผู้ ท่ีจะบวช 
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 ๕ ขั้นตอนในการทาํให้วดัเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

๑. ตั้งบุคคลรับผดิชอบ 

๒. ประชาสมัพนัธ์ออกหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๓. ใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัแก่ญาติโยม 

๔. พระสงฆไ์ม่สูบบุหร่ี 

๕. เจา้อาวาสจริงจงั 
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ข้อสรุปจากการประชุมระดมความคดิ 

เร่ือง “จะช่วยพระสงฆ์ 

ไม่ให้สูบบุหร่ีได้อย่างไร” 

 
21 ตุลาคม 2547 โรงแรมสยามซิตี ้ 

มูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 
62 



ข้อเสนอจากทีป่ระชุม 

• ทาํอยา่งไรใหว้ดัปลอดบุหร่ี 

• จะช่วยใหพ้ระเลิกสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งไร 

• ทาํอยา่งไรไม่ใหญ้าติโยมถวายบุหร่ีแด่พระ

และไม่ใหร้้านคา้ขายบุหร่ีแด่พระ 

63 



1.นโยบายของวดัในเร่ืองการไม่สูบบุหร่ีต้องเข้มแขง็ 

• คนท่ีจะบวชตอ้งไม่สูบบุหร่ี หรือตอ้งเลิกสูบบุหร่ีก่อนท่ีจะ

บวช 

•วดัมีนโยบายไม่รับบวชคนท่ีสูบบุหร่ี 

•มีการออกกฎระเบียบท่ีชดัเจนเร่ืองวดัปลอดบุหร่ี 

•วดัควรขยายอาณาเขตใหท้ั้งวดัเป็นเขตปลอดบุหร่ี ไม่เฉพาะ
ในศาสนสถาน (ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดเท่านั้น) 

•เจา้อาวาสเป็นแบบอยา่งและเป็นผูก้าํหนดนโยบายเหล่าน้ี 64 



2. มหาเถรสมาคมควรพจิารณากาํหนดนโยบาย 

ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

•เจา้อาวาสท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ตอ้งไม่สูบบุหร่ี 

•มหาเถรสมาคมตอ้งออกกฎเร่ืองวดัปลอดบุหร่ี และใหอ้าํนาจ

แก่เจา้อาวาสในการดาํเนินการเร่ืองน้ี (โดยกระทรวง

สาธารณสุขทาํจดหมายถึงเลขาธิการเถรสมาคม) 

•มหาเถรสมาคมควรพิจารณาเร่ือง หมาก พลู บุหร่ี ยานตัถุ ์วา่

เป็นส่ิงท่ีสมณะควรบริโภคหรือไม่ 
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3.บทบาทของพระสงฆ์โดยตรง 

•พระไม่รับประเคนบุหร่ีท่ีญาติโยมนาํมาถวาย 

•พระสงฆร่์วมกนัเผยแพร่เร่ืองหา้มถวายบุหร่ีแด่พระ 

•พระควรเตือนพระท่ีสูบบุหร่ีดว้ยกนัเองใหเ้ลิกสูบ 

•พระควรเป็นแบบอยา่งแก่สงัคม 

•ควรเนน้ในการป้องกนัไม่ใหส้ามเณรสูบบุหร่ี
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองน้ีผา่นทางอุปกรณ์ต่างๆเช่น ถงัใส่
ของท่ีลูกศิษยถื์อตามพระ 
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4.บทบาทของพทุธศาสนิกชน 
 •ญาติโยมช่วยกนัสะกิดเตือนพระท่ีสูบบุหร่ี 

•ร่วมกนัสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชนวา่วดัเป็นเขต
ปลอดบุหร่ี (ไม่เฉพาะในสถานท่ี ท่ีกฎหมายกาํหนด) 
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5. บทบาทของมูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 

และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

 •ประชาสมัพนัธ์ใหร้้านคา้ไม่ขายบุหร่ีแก่พระ 

•ควรเผยแพร่เร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีทางส่ือต่างๆอยา่ง
ต่อเน่ือง 

•บรรจุเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีเขา้ในหลกัสูตร
การศึกษาทุกระดบั 
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   ภารกจิทีจ่ะต้องทาํต่อไป 

•ทาํอยา่งไรศาสนสถานจึงจะปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 

•ทาํอยา่งไรใหผู้น้าํศาสนาท่ียงัเลิกบุหร่ีไม่ได ้              

    ไม่สูบใหค้นเห็น 

•จะช่วยผูน้าํศาสนาใหเ้ลิกสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งไร 

•ทาํอยา่งไรจะใหผู้น้าํศาสนาเป็นผูน้าํรณรงค ์         

     ไม่ใหค้นไทยสูบบุหร่ี 
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