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• ยาสูบท าใหค้นตายมากกว่า 
ปีละ 8 ล้านคน

• คนทีสู่บบุหร่ีเสี่ยงทีจ่ะมี
อาการรุนแรง และเสียชีวิต
มากกว่า หากตดิ 

เชือ้โควดิ-19
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1. คนสูบบุหร่ีมีความเส่ียง
มากขึน้ทีจ่ะเกดิโรค

โควดิ-19 
รุนแรงและเสียชีวิต
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การสูบบุหร่ีส่งผลต่อภาพลักษณข์องคุณทนัที
2. ทกุอยา่งเหม็นหมด ตัง้แต ่ผิวหนงัของคณุจนถึงทกุสิ่งในบา้น เสือ้ผา้ 
นิว้มือ และลมหายใจของคณุ

3. ฟันเหลือง และฟันมีคราบหินปนูมากขึน้
4. การสบูบหุรีแ่ละเคีย้วยาสบู ท าใหล้มหายใจเหม็น
5. ผิวหนงัคณุจะเห่ียวยน่ ท าใหด้แูก่เรว็ขึน้ การสบูบหุรีท่  าใหผ้ิวหนงั
แก่เรว็  โดยการท าลายโปรตีนท่ีรกัษาความยืดหยุน่ของผิวหนงั 
ท าใหว้ิตามิน A ลดลง และเลือดไปเลีย้งผิวหนงันอ้ยลง

6. รอยเห่ียวยน่ของผิวหนงัเหลา่นี ้ จะปรากฏชดักวา่ท่ีรมิฝีปากและตา อีกทัง้ยงัท าใหผ้ิวแหง้และกรา้น

7. การสบูบหุรีเ่พิ่มความเสี่ยงเกิดโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) โรคอกัเสบของผิวหนงัท่ีคนั 
มีน า้เหลืองเยิม้ ผ่ืนสีแดงกระจายทั่วรา่งกาย

                               

https://www.youtube.com/watch?v=2NaQVMMi720&feature=emb_logo
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การสูบบุหร่ีไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะคุณ
มันคุกคามสุขภาพของเพือ่นคุณและครอบครัวดว้ย 
8. มีคนตายมากกวา่ปีละ 1 ลา้นคนจากการไดร้บัควนับหุรีมื่อสอง

9. คนไมส่บูบหุรีท่ี่ไดร้บัควนับหุรีมื่อสองเสี่ยงท่ีจะเป็นมะเรง็ปอด

10. บหุรีซ่กิาแรตเป็นสาเหตสุ  าคญัของการเกิดอบุตัิเหตไุฟไหม ้ จนท าใหค้นเสียชีวิต

11. บหุรีไ่ฟฟา้  ท าใหค้นท่ีไม่สบูบหุรีไ่ดร้บันิโคตนิและสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายอื่น ๆ 

12. การไดร้บัควนับหุรีมื่อสองเพิ่มความเสี่ยงการติดเชือ้วณัโรค  และเชือ้วณัโรคจะลกุลาม
จนโรคก าเรบิขึน้

13. การไดร้บัควนับหุรีมื่อสองสมัพนัธก์บัการเป็นเบาหวานในผูใ้หญ่
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การสูบบุหร่ีหรือบุหร่ีไฟฟ้าใกล้เดก็ๆ 
ความปลอดภยัของเดก็ส่งผลต่อสุขภาพและ
14. ลกูของคนท่ีสบูบหุรี ่สมรรถนะการท างานของปอดจะลดลง สง่ผลตอ่เน่ืองเป็นโรคปอดเรือ้รงัเม่ือเป็นผูใ้หญ่
15. การสมัผสัน า้ยาบหุรีไ่ฟฟา้ของเด็กเป็นอนัตรายมาก มีความเสี่ยงท่ีอปุกรณส์บูบหุรี่ไฟฟา้จะรั่วไหล 

หรอืเดก็กลืนกินน า้ยาบหุรีไ่ฟฟา้โดยอบุตัิเหตุ
16. มีรายงานถึงการไดร้บัอนัตรายรุนแรงมากจากบหุรีไ่ฟฟา้ จากการถกูไฟลวก ไฟไหม ้และการระเบิดของ

บหุรีไ่ฟฟา้
17. เดก็นกัเรยีนท่ีไดร้บัอนัตรายจากควนับหุรีมื่อสอง เส่ียงท่ีจะเป็นหืดจากการอกัเสบของหลอดลมและปอด
18. เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบท่ีไดร้บัควนับหุรีมื่อสองในบา้น อาจเกิดโรคของหสูว่นกลาง และอาจน าไปสูก่าร

ไดย้ินลดลงหรอืหหูนวก
19. การเลิกสบูบหุรีล่ดความเส่ียงท่ีเดก็จะเกิดโรคตา่ง ๆ จากการไดร้บัควนับหุรีมื่อสอง เช่น โรคทางเดินหายใจ 

(อาทิ โรคหืด) และการตดิเชือ้ของหู
เอกสารเผยแพร่โดย องค์การอนามัยโลก  วันงดสูบบุหร่ีโลก 2021



การสูบบุหร่ีส่งผลเสียต่อสังคม
20. คณุตอ้งการท่ีจะเป็นแบบอยา่งที่ดีของลกูหลาน เพื่อน และคนท่ีคณุรกั

21. การสบูบหุรีส่ามารถสง่ผลในทางลบตอ่การปฏิสมัพนัธแ์ละ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล

22. การเลิกสบูบหุรีท่  าใหไ้ม่มีขอ้จ ากดัท่ีคณุจะไปท่ีหนึ่งท่ีใด  
คณุสามารถเขา้สงัคมโดยไมรู่ส้กึโดดเดี่ยว หรอืตอ้งแอบ
ไปสบูขา้งนอก

23. เลกิสบูบหุรีจ่ะท าใหค้ณุท างานไดม้ากขึน้  ไมต่อ้งหยุดพกั
เพื่อไปสบูบหุรีข่ณะท่ีท างาน

เอกสารเผยแพร่โดย องค์การอนามัยโลก  วันงดสูบบุหร่ีโลก 2021



บุหร่ีมรีาคาแพง 
ถ้าคุณเลิกสูบคุณจะมเีงนิไปใช้ในสิ่งทีส่ าคัญกว่า
24. มีการศกึษาหนึ่งพบวา่  ผูส้บูบหุรีเ่ฉลี่ยแลว้สญูเสียเงินไปเท่ากบั 1.4 ลา้นดอลลาร ์จากคา่ใชจ้่าย

ซือ้บหุรี ่การรกัษาพยาบาล และจากคา่ตอบแทนท่ีไดร้บันอ้ยลงจากการสบูบหุรี ่และการไดร้บั
อนัตรายจากควนับหุรีมื่อสอง

25. การสบูบหุรีส่ง่ผลตอ่สขุภาพ  ท าใหเ้สี่ยงท่ีจะขาดงาน

26. การสบูบหุรีส่ง่ผลตอ่ความยากจนของครอบครวั  โดยเบียดบงัเงินท่ีจะใชเ้พื่อความตอ้งการ
พืน้ฐาน เช่น อาหารหรอืท่ีอยูอ่าศยั ดว้ยการใชเ้งินไปกบัการสบูบหุรี่

27. การสบูบหุรีเ่ป็นภาระตอ่เศรษฐกิจของโลก  ดว้ยคา่ใชจ้่ายดา้นการรกัษาพยาบาล โรคท่ีเกิดจาก
การสบูบหุรี ่และการขาดรายไดจ้ากการเจ็บป่วยประมาณ 1.4 ลา้นลา้นดอลลารต์อ่ปี
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การสูบบุหร่ีส่งผลลบต่อการเจริญพันธุ์
28. คนท่ีสบูบหุรี่จะมีบตุรยาก การเลิกสบูบหุรี่  ท  าใหต้ัง้ครรภไ์ดง้่าย

ขึน้  ลดความเสี่ยงท่ีจะคลอดก่อนก าหนด เด็กคลอดน า้หนกัตวั
นอ้ยและแทง้ลกู

29. การสบูบหุรี่ท  าใหเ้กิดความผิดปกติของการแข็งตวั ขององคชาต 
การสบูบหุรี่ท  าใหเ้ลือดไปเลีย้งองคชาตลดลงท าใหอ้งคชาตไม่
แข็งตวั ความผิดปกติของการแข็งตวัจะคงอยูห่รอืเป็นอยา่งถาวร  
ถา้ผูส้บูบหุรี่ไมเ่ลิกสบูขณะอายยุงันอ้ย

30. การสบูบหุรี่ลดจ านวนเชือ้อสจิุ ลดการเคล่ือนไหว  และท าให้
รูปรา่งของเชือ้อสจิุผิดปกติ 
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ยาสูบทกุชนิดเป็นอันตรายถงึชีวิต
31. ทกุ ๆ ปี กวา่ 8 ลา้นคนตายจากการสบูบหุรี่
32. ยาสบูฆา่ครึง่หนึ่งของผูส้บู  การใชย้าสบูไม่วา่ประเภทใด ๆ ท าลาย

สขุภาพ และท าใหเ้กิดโรครา้ยแรงตา่ง ๆ 
33. การสบูบารากู่  มีอนัตรายเช่นเดียวกบัยาสบูชนิดอ่ืน ๆ
34. ยาสบูชนิดเคีย้วท าใหเ้กิดมะเรง็ช่องปาก ฟันหลดุรว่ง ฟันเหลือง 

ฝา้ขาวในปาก และโรคเหงือก
35. นิโคตินในบหุรีเ่คีย้ว ดดูซมึง่ายกวา่บหุรีท่ี่ใชส้ดู ท าใหเ้สพติด

มากกวา่
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เมือ่คุณซือ้บุหร่ี คุณก าลังสนับสนุนเงนิ
แก่ธุรกจิทีท่ านาบนหลังชาวไร่ยาสูบ หาผลประโยชนจ์ากเดก็ ๆ 
แพร่กระจายโรค และท าใหค้นตาย
36. ชาวไรย่าสบู เจ็บป่วยจากการสมัผสันิโคตนิจากใบยาสบูท่ีดดูซมึผา่นผิวหนงั รวมทัง้สมัผสัยาฆา่แมลง

จ านวนมาก และฝุ่ นยาสบู

37. ในบางประเทศ ใชเ้ดก็ ๆ ในการท าไรย่าสบู  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ และท าใหไ้ม่ไดร้บัการศกึษาท่ี
โรงเรยีน

38. การใชย้าสบูยิ่งท าใหย้ากจนมากขึน้ จากการท่ีผูส้บูบหุรีเ่ส่ียงท่ีจะเจ็บป่วยและเสียชีวติก่อนเวลาจาก
มะเรง็ โรคหวัใจวาย  โรคปอด หรอืโรคอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการสบูบหุรี ่ ท  าใหค้รอบครวัขาดรายไดแ้ละมี
คา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากการเจ็บป่วย

39. สว่นใหญ่ของคนท่ีท างานในภาคธุรกิจยาสบู  มีรายไดน้อ้ยมาก ในขณะท่ีบรษัิทบหุรี่มีก าไรมหาศาล
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บุหร่ีทีใ่ช้ความร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
40 การสบูบหุรีท่ี่ใชค้วามรอ้น (แทนการเผาไหม)้ ท าให้

ผูส้บูไดร้บัสารพิษหลายชนิด ท าใหเ้กิดมะเร็งได้

41. บหุรีท่ี่ใชค้วามรอ้น จรงิ ๆ แลว้คือบหุรี่ชนิดหนึ่ง 
ดงันัน้ การเปลี่ยนจากการสบูบหุรีธ่รรมดามาสบูบหุรี่
ท่ีใชค้วามรอ้น ไม่เหมือนกบัการเลกิสบูบหุรี่ธรรมดา
ไปเลย

42. ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุขอ้อา้งที่วา่บหุรีท่ี่
ใชค้วามรอ้น (ไม่มีการเผาไหม)้ มีอนัตรายนอ้ยกวา่
บหุรีธ่รรมดา

How are Non-Combusted Cigarettes, Sometimes Called Heat-Not-Burn Products, Different from E-Cigarettes and Cigarettes? | FDA
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https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/how-are-non-combusted-cigarettes-sometimes-called-heat-not-burn-products-different-e-cigarettes-and


บุหร่ีไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ปลอดภัย

43. เด็กและเยาวชนท่ีใชบ้หุรีไ่ฟฟา้ มีความเสี่ยง
อยา่งนอ้ย 2 เท่า ท่ีจะสบูบหุรีธ่รรมดาในภายหลงั

44. การสบูบหุรีไ่ฟฟา้เพิ่มความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหวัใจ
และโรคปอดตา่ง ๆ 

45. นิโคตนิในบหุรีไ่ฟฟา้มีอ  านาจการเสพติดสงูมาก 
และท าอนัตรายตอ่สมองของวยัรุน่ท่ีก าลงัพฒันา

                                                              

               

https://www.youtube.com/watch?v=ByR0cONMSf8&feature=emb_logo
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การใช้ยาสูบ โดยเฉพาะการสูบบุหร่ี 
ท าใหคุ้ณหายใจล าบาก
46. การใชย้าสบูเป็นสาเหต ุรอ้ยละ 25 ของมะเรง็ทั่วโลก 

47. ผูส้บูบหุรี่เสี่ยงท่ีจะเป็นมะเรง็ปอด 22 เทา่ในชั่วชีวิต เม่ือเทียบกบัคนท่ีไมส่บู การสบูบหุรี่เป็นสาเหตหุลกั
ของมะเรง็ปอด  เป็นสาเหต ุ2 ใน 3 ของการเสียชีวิต จากมะเรง็ปอดทั่วโลก

48. 1 ใน 5 ของคนที่สบูบหุรี่จะเป็นโรคถงุลมปอดพอง  โดยเฉพาะคนที่เริม่สบูบหุรี่เม่ือเป็นเดก็หรอืวยัรุน่  
เน่ืองจากการสบูบหุรี่ท  าใหป้อดเติบโตและพฒันาชา้

49. การสบูบหุรี่ท  าใหอ้าการหืดจบัในผูใ้หญ่เป็นมากขึน้  ท  าใหท้  าอะไรไดน้อ้ยลง  เพิ่มความเสี่ยงหืดจบัรุนแรง  
ตอ้งเขา้รบัการรกัษาฉกุเฉิน

50. การสบูบหุรี่เพิ่มความเส่ียงท่ีท าใหว้ณัโรคระยะสงบ เกิดการปะทลุกุลามขึน้ 2 เทา่  และท าใหว้ณัโรค
รุนแรงขึน้ ประมาณ 1 ใน  4 ของประชากรโลกเป็นวณัโรคระยะสงบ (ไดร้บัเชือ้เขา้สูร่า่งกายแลว้ 
แตย่งัไมส่  าแดงอาการ)
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บุหร่ีท าร้ายหวัใจ
51. การสบูบหุรีเ่พียงวนัละไม่ก่ีมวน การสบูบหุรีเ่ป็นครัง้คราว หรอืการไดร้บัควนับหุรีม่ือสอง เพิ่ม

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหวัใจ

52. คนสบูบหุรีมี่ความเสี่ยงเพิ่มขึน้ถึง 2 เท่า ท่ีจะเกิดโรคเสน้เลือดสมองอดุตนัหรอืแตก และมีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหวัใจ 4 เท่า

53. ควนับหุรีท่  าอนัตรายตอ่เสน้เลือดหวัใจ ท าใหเ้กิดการสะสมของตะกรนั และเกิดลิ่มเลือด ท าให้
เลือดไปเลีย้งนอ้ยลงจนสดุทา้ยน าไปสูโ่รคหวัใจ และเสน้เลือดสมอง

54. การใชน้ิโคตนิ และผลิตภณัฑย์าสบู เพิ่มความเสี่ยงโรคหวัใจและหลอดเลือด
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การสูบบุหร่ีท าใหเ้ป็นมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด
55. การสบูบหุรี่และการเคีย้วยาสบู ท าใหเ้กิดมะเรง็ปาก รมิฝีปาก ล าคอ คอหอย กลอ่งเสียงและหลอดอาหาร

56. การผา่ตดัเอากอ้นมะเรง็กลอ่งเสียงออก ท าใหต้อ้งเจาะคออยา่งถาวร เกิดเป็นรูท่ีล  าคอเหนือกระดกูไหปลารา้ 
เพ่ือใหผู้ป่้วยหายใจผา่นทางรูเจาะคอ

57. ผูส้บูบหุรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ท่ีจะเกิดมะเรง็เมด็เลือดขาวชนิดเฉียบพลนั  มะเรง็ของโพรงจมกูและไซนสั 
ล าไสใ้หญ่และทวาร ไต ตบั ตบัออ่น กระเพาะอาหาร  รงัไข่ และทางเดินปัสสาวะสว่นลา่งตัง้แตก่รวยไต 
ทอ่ไต และกระเพาะปัสสาวะ

58. มีรายงานการศกึษาที่แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการสบูบหุรี่กบัความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเตา้นม  
โดยเฉพาะคนท่ีสบูบหุรี่จดั  และหญิงท่ีเริม่สบูบหุรี่ก่อนการตัง้ครรภค์รัง้แรก

59. การสบูบหุรี่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเรง็ปากมดลกูในหญิงท่ีติดเชือ้ไวรสัแปปปิวโลมา
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คนทีสู่บบุหร่ีมคีวามเสี่ยงเพิม่ขึน้
ทีจ่ะสูญเสียสายตาและการได้ยนิ
60. การสบูบหุรีท่  าใหเ้กิดโรคตาหลายชนิด  ท่ีถา้ปลอ่ยปละละเลย

ไมร่กัษา จะตาบอดอย่างถาวรได้

61. คนที่สบูบหุรีมี่ความเสี่ยงมากกวา่คนที่ไมส่บูบหุรีท่ี่จอตาจะเสื่อม  
ซึง่จะสง่ผลใหส้ญูเสียการมองเห็นอยา่งถาวร

62.  คนท่ีสบูบหุรีมี่ความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ท่ีจะเกิดตอ้กระจกของตา  
ท าใหก้ารมองเห็นลดลง และการผา่ตดัตาน าเลนสต์า ท่ีเสื่อม
ออกเป็นหนทางเดียวที่จะท าใหก้ารมองเห็นคืนมา

63. บางหลกัฐานท่ีบง่บอกวา่ การสบูบหุรีท่  าใหเ้กิดตอ้หิน ภาวะท่ีความดนัตาเพิ่มขึน้ และท าใหก้ารมองเห็นลดลง

64. ผูใ้หญ่ท่ีสบูบหุรีมี่โอกาสท่ีการไดยิ้นจะลดลง
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ยาสูบท าอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย
65. คนท่ีสบูบหุรีต่ลอดชีวิตจะเสียเวลาของชีวิต (ตายก่อน) ไปอย่างนอ้ย 10 ปีโดยเฉลี่ย

66. การสบูบหุรีท่กุครัง้ สารพิษ และสารก่อมะเรง็จะถกูน าเขา้สูร่า่งกาย โดยมีสารก่อมะเรง็
อยา่งนอ้ย 70 ชนิด

67. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดเบาหวานสงูขึน้ในคนท่ีสบูบหุรี่

68. การสบูบหุรีเ่ป็นปัจจยัเสี่ยงของสมองเสื่อม กลุม่ของความผิดปกติท่ีส่งผลให้
ประสิทธิภาพสมองลดลง

69. อลัไซเมอรเ์ป็นโรคสมองเสื่อมท่ีพบมากท่ีสดุ ประมาณ 14% ของผูป่้วยอลัไซเมอรท์ั่วโลก
เกิดจากการสบูบหุรี่
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ยาสูบท าอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย
70. หญิงท่ีสบูบหุรีจ่ะมีอาการเจ็บปวดขณะมีประจ าเดือนมากขึน้ และมีอาการปวด

ประจ าเดือนท่ีรุนแรง
71. หญิงท่ีสบูบหุรี ่ประจ าเดือนจะหมดเรว็ขึน้ 1-4 ปี เน่ืองจากการสบูบหุรี ่ท  าใหร้งัไข่

ผลิตไขน่อ้ยลงสง่ผลใหก้ารเจรญิพนัธุล์ดลง และระดบัฮอรโ์มนเพศหญิง  
(เอสโตรเจน) ลดลง

72. ยาสบูท าใหก้ารสง่ออกซิเจนไปยงัเนือ้เย่ือของรา่งกายลดลง
73. ยาสบูท าใหเ้ลือดไหลเวียนลดลง  ถา้ไมไ่ดร้บัการรกัษา อาจจะท าใหเ้นือ้เย่ือของรา่งกาย

ตาย และจะตอ้งตดัเนือ้เย่ือสว่นท่ีตายทิง้

เอกสารเผยแพร่โดย องค์การอนามัยโลก  วันงดสูบบุหร่ีโลก 2021



ยาสูบท าอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย
74. การใชย้าสบูเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคเหงือก ท าใหเ้กิดการอกัเสบเรือ้รงั เกิดการท าลาย

ของเหงือก และกระดกูกรามท าใหฟั้นรว่ง

75. คนท่ีสบูบหุรีมี่ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคแทรกซอ้นหลงัการผ่าตดัสงูกวา่คนไมส่บูบหุรี่

76. คนท่ีสบูบหุรีจ่ะออกจากเครือ่งช่วยหายใจยากขึน้ ท าใหต้อ้งอยูร่กัษาตวัในไอซียนูาน
ขึน้ อยูโ่รงพยาบาลนานขึน้ เพิ่มความเสี่ยงท่ีจะตดิเชือ้โรคอ่ืน

77. คนสบูบหุรีม่กัจะมีอาการผิดปกติของทางเดนิอาหาร เช่น เป็นแผลในกระเพาะอาหาร  
ล าไสอ้กัเสบ ปวดทอ้ง  ทอ้งเดิน  มีไข ้เลือดออกทางทวาร  และมะเรง็ของทางเดิน
อาหาร
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ยาสูบท าอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย
78. คนสบูบหุรีม่กัจะสญูเสียความหนาแน่นของกระดกู ท าใหก้ระดกูบาง กระดกูหกั

ง่าย และเกิดโรคแทรกรา้ยแรง เช่น กระดกูตดิชา้หรอืไม่ตดิ

79. สารพิษจากควนับหุรีท่  าใหภ้มูิคุม้กนัลดลง  ท าใหผู้ส้บูบหุรีเ่สี่ยงตอ่การติดเชือ้
ของทางเดนิหายใจ

80. คนสบูบหุรีท่ี่พนัธุกรรมมีแนวโนม้จะเกิดโรคภมูิคุม้กนัท่ีต่อตา้นตวัเอง มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหลายชนิด รวมถึงโรคขอ้รูมาตอยด ์โรคโครหน์ การติดเชือ้
แบคทีเรยีของเย่ือหุม้สมอง การติดเชือ้หลงัการผา่ตดั และมะเรง็ชนิดตา่ง ๆ
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ยาสูบท าอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย
81. ในคนท่ีภมูิคุม้กนัลดลงอยูแ่ลว้ เช่น เป็นมะเรง็ โรคปอดเป็นพงัผืด (cystic 

fibrosis) โรคเสน้ประสาทสมอง แข็งตวั (multiple sclerosis) 
ท าใหโ้รคเป็นรุนแรงขึน้ และเสียชีวิตก่อนเวลา

82. ภมูิตา้นทานของรา่งกายท่ีลดลงจากการใชย้าสบู ท าใหผู้ท่ี้ไดร้บัเชือ้ไวรสัเอชไอวี  
(HIV) เกิดอาการโรคเอดส ์เรว็ขึน้  ในคนที่ตรวจเลือดพบเอชไอวีเป็นบวกท่ี
สบูบหุรี ่อายจุะสัน้ลง 12.3 ปี  ซึง่อายสุัน้ลงมากกวา่สองเทา่ของคนท่ีเอชไอวี
บวกแตไ่ม่สบูบหุรี่
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ยาสูบและนิโคตนิท าอันตรายต่อทารกและเดก็
83. การใชย้าสบูและการไดร้บัควนับหุรีร่ะหวา่งตัง้ครรภเ์พิ่มความเสี่ยงท่ีทารก

จะเสียชีวิต

84. หญิงท่ีสบูบหุรีห่รอืไดร้บัควนับหุรีมื่อสองระหวา่งตัง้ครรภ์
มีความเสี่ยงแทง้ลกูมากขึน้

85. ลกูตายคลอดพบมากขึน้ (ในหญิงท่ีสบูบหุรีห่รอืไดร้บัควนับหุรี่
มือสอง) เน่ืองจากทารกขาดออกซิเจนและความผิดปกติของรก 
จากคารบ์อนมอนอกไซดใ์นควนับหุรี ่ และนิโคตินจากยาสบูทัง้ชนิดสบูและเคีย้ว

86.หญิงท่ีสบูบหุรีเ่พิ่มความเสี่ยงทอ้งนอกมดลกู  ภาวะที่อาจท าใหม้ารดาเสียชีวิต
จากการท่ีไขท่ี่ผสมแลว้ไปฝังตวันอกมดลกู
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ยาสูบและนิโคตนิท าอันตรายต่อทารกและเดก็
87. การเลกิสบูบหุรี ่และหลีกเลี่ยงการไดร้บัควนับหุรีมื่อสอง มีความส าคญั

มากส าหรบัหญิงวยัเจรญิพนัธุ ์ท่ีวางแผนท่ีจะตัง้ครรภ ์
หรอืระหวา่งตัง้ครรภ์

88. การสบูบหุรีไ่ฟฟา้มีอนัตรายตอ่หญิงตัง้ครรภ ์เพราะจะท า
อนัตรายตอ่ลกูในครรภ์

89. ทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีสบูบหุรี ่ใชย้าสบูชนิดเคีย้ว 
หรอืไดร้บัควนับหุรีมื่อสองระหวา่งตัง้ครรภ ์มีความเสี่ยงสงู
ท่ีจะคลอดก่อนก าหนด และทารกมีน า้หนกัตวันอ้ย
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ยาสูบสร้างมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม
90. สิ่งปฏิกลูท่ีเกิดจากการใชย้าสบู รฐับาลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตอ้งสญูเสียงบประมาณ

ในการจดัการของเสียเหลา่นี ้แทนท่ีจะเป็นบรษัิทบหุรี ่เลิกสบูบหุรีเ่พ่ือคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม

91. กน้บหุรีเ่ป็นหนึ่งในขยะที่ทิง้กนัมากที่สดุในโลก และเป็นขยะ
ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุตามชายหาดและท่อระบายน า้

92. กน้บหุรีมี่สารพิษหลายชนิด รวมถงึสารหน ูตะกั่ว นิโคติน และ
ฟอรม์าลดีไฮด ์สารเหลา่นี ้จะถกูปลอ่ยออกจากกน้บหุรีล่ง
สูแ่หลง่น า้ และสะสมในผืนดิน

93. ควนับหุรีส่ามารถเพิ่มระดบัมลพิษในอากาศในชมุชนเมือง

94. ผูส้บูบหุรีห่นึ่งคน สามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทน 24,000 เมตรกิตนั หรคืารบ์อนไดออกไซด์ 5 ลา้นเมตรกิตนั 
ตอ่ปีใหก้บับรรยากาศ
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ยาสูบสร้างมลพษิต่อสิ่งแวดล้อม
95. บหุรีส่ว่นใหญ่จดุดว้ยไมขี้ดไฟ หรอืไฟแช็กท่ีบรรจกุ๊าซ สมมตุวิา่ใชก้า้นไมขี้ดไฟหนึ่งกา้นในการจดุบหุรี่

สองมวน  บหุรีซ่ิกาแรต 6 ลา้นลา้นมวนท่ีสบูตอ่ปี ทั่วโลกจะตอ้งตดัตน้ไม ้9 ลา้นตน้เพ่ือผลติไมขี้ดไฟ 
3 ลา้นลา้นกา้น

96. บหุรีไ่ฟฟา้ และบหุรีท่ี่ใชค้วามรอ้น (ไม่มีการเผาไหม)้ จะมีแบตเตอรีท่ี่ใชแ้ลว้ทิง้ รวมถึงสารเคมี หีบหอ่ 
และอปุกรณอ่ื์นท่ีไม่ยอ่ยสลาย

97. ปัจจบุนันี ้น า้ยาบหุรีไ่ฟฟา้สว่นใหญ่บรรจใุนขวดพลาสตกิท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรอืรไีซเคลิ 
บรษัิทบหุรีข่า้มชาตมีิแนวโนม้ท่ีจะใชอ้ปุกรณท่ี์ใชแ้ลว้ทิง้ เพ่ือขายใหไ้ดม้ากขึน้

98. จ านวนควนัท่ีเกิดจากการสบูบหุรีป่ระมาณไดเ้ท่ากบัเครือ่งบนิท่ีบินผา่นมหาสมทุรแอตแลนติค 3 ลา้น
ครัง้ตอ่ปี

99. ควนับหุรีป่ระกอบดว้ยก๊าซท่ีท าใหเ้กิดเรอืนกระจก  คือ คารบ์อนมอนอกไซด ์ มีเทน และไนตรสัออกไซด ์
และเป็นมลพิษทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร
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ยาสูบสร้างมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม
100. พืน้ที่ปลกูยาสบู และบม่ใบยาทั่วโลกประมาณเทา่กบั 200,000 hectares ตอ่ปี 

(1 hectares = 6 ไร ่1 งาน)

101. การท าลายป่าเพ่ือเพาะปลกูยาสบูสง่ผลเสียรา้ยแรงตอ่สิ่งแวดลอ้ม อนัรวมถงึการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดินเสื่อม มลพิษตอ่แหลง่น า้ และการเพิ่มคารบ์อนไดออกไซดใ์หก้บับรรยากาศ

102. การท าไรย่าสบูตอ้งใชส้ารเคมีจ  านวนมาก ซึง่รวมถงึยาฆา่แมลง ปุ๋ ย และสารควบคมุการเติบโตของ
ใบยา สารเหลา่นี ้อาจสง่ผลกระทบตอ่แหลง่น า้ดื่มท่ีไหลผา่นพืน้ที่เพาะปลกูยาสบู

103. ในการผลิตบหุรีซ่ิกาแรต 300 มวน (15 ซอง) จะตอ้งใชต้น้ไม ้1 ตน้ ในการบม่ใบยา

104. ทั่วโลกมีการผลิตบหุรีซ่ิกาแรต 6 ลา้นลา้นมวนตอ่ปี  ตอ้งมีการใชซ้อง 3,000,000,000 ซอง สมมตุิวา่ซอง
บหุรีแ่ตล่ะซองหนกั 6 กรมั จะคิดเป็นขยะซองบหุรีท่ี่หนกั 1.8 ลา้นตนั ซึง่ซองบหุรีป่ระกอบดว้ย กระดาษ 
เซลโลเฟน ฟอยล ์กาว และหมกึ เม่ือรวมกบัขยะจากคารต์นั และหีบหอ่ท่ีใชบ้รรจ ุจะมีขยะท่ีเกิดขึน้หลงัการ
บรโิภคอย่างนอ้ย 2 ลา้นตนัตอ่ปี
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