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Secondhand smoke: health impact and control measures
Bunliang Suphim1* Phasit Sirited2 Sitthisak Tikham3
Abstract
Secondhand smoke is one of the most silent dangers to the health of both
smokers and non- smokers nowadays. This article aimed to present the health impact
and control measures of secondhand smoke, including information about; 1) the concept
of secondhand smoke, 2) the health impact of secondhand smoke, and 3) control
measure of secondhand smoke. Secondhand smoke is defined as substances generated
by the smoke from the burning tip of cigarettes, which did not get into the body of the
smoker. It is defined as substance generated by the smoker’ s inhaled and exhaled.
Secondhand smoke consists of many chemical substances such as ammonia, benzene,
nicotine, carbon monoxide, and carcinogens for humans. People can be exposed to
secondhand smoke from the smoke that is contaminated on surfaces of various objects
in the environment and in the air. Long- term exposure to secondhand smoke would
cause health impact consequences. Information on secondhand smoke should be
provided for the public, and active control measures should be implemented. This will
create the understanding and awareness about the health impact of secondhand smoke
to increase people’ s health literacy. That may lead to a reduction and cessation of
smoking. As a result, this would have a positive effect on the health of both smokers
and non-smokers.
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บุหรี่มือสอง: ผลกระทบตอสุขภาพและมาตรการควบคุม
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บทคัดยอ
บุหรี่มือสองเปนภัยเงียบที่สําคัญตอสุขภาพของทั้งผูสูบบุหรี่และผูที่ไมสูบบุหรี่ในปจจุบัน
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสุขภาพและมาตรการในควบคุมบุหรี่มือสอง
โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ 1) แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่มือสอง 2) ผลกระทบตอสุขภาพของบุหรี่มือสอง
และ3) มาตรการในการควบคุมบุหรี่มือสอง บุหรี่มือสองคือสารจากควันบริเวณปลายมวนบุหรี่ที่ติดไฟ
อยู ที่ไมไดผานเขาไปในรางกายของผูสูบ และเปนสารจากควันที่ผูสูบบุหรี่สูดเขาไปและปลอยออกมา
ไดแก สารแอมโมเนีย เบนซิน นิโคติน คารบอนมอนอกไซต และสารกอมะเร็งในมนุษย โดยประชาชน
สามารถรับสัมผัสบุหรี่มือสองไดจากควันบุหรี่ที่ปนเปอนอยูบ นพื้นผิวตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมและที่ลอยอยู
ในอากาศ ซึ ่ ง การรั บ สั ม ผั ส เป น ระยะเวลานานจะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สุ ข ภาพตามมา การ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่มือสองรวมกับการมีมาตรการในการควบคุมและ
การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จะเปนการสรางความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของ
บุหรี่มือสอง เพื่อทําใหประชาชนมีความรอบรูทางสุขภาพ อันจะนําไปสูการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ซึ่งจะ
สงผลดีตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่ได
คําสําคัญ: บุหรี่มือสอง, ผลกระทบทางสุขภาพ, มาตรการในการควบคุม
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บทนํา
การสูบบุหรี่ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยในป พ.ศ. 2560
พบวาการสูบบุหรี่ไดคราชีวิตผูคนไปเกือบ 8 ลานคนตอป โดยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ
7 ล า นคน และเสี ย ชี ว ิ ต จากการรั บ สั ม ผั ส ควั น บุ ห รี ่ ม ื อ สอง (Secondhand smoke; SHS)
ประมาณ 1.2 ลานคน (World Health Organization, 2021) และในป พ.ศ. 2560 ไดมีรายงาน
ภาระโรคที่เกิดจากบุหรี่มือสองทั่วโลก พบวา มีผูเจ็บปวยและพิการจากการไดรับบุหรี่มือสอง
จํานวน 526,000 คน และเสียชีวิต จํานวน 24,000 คน โดยสวนใหญไดรับสัมผัสบุหรี่มือสองที่
บาน (Carreras, Lachi, Cortini, Gallus, López, López-Nicolás, et al., 2021) นอกจากนี้ได
มีการสํารวจใน 23 ประเทศของสหภาพยุโรป 13 รัฐของสหรัฐอเมริกา 15 เมืองของประเทศจีน
และประเทศกลุมตะวันออกและบางสวนในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด โมรอกโค และ
อิสราเอล พบวา สวนใหญจะรับสัมผัสบุหรี่มือสองที่บานและที่ทํางาน มีบางสวนสัมผัสบุหรี่มือ
สองจากรถยนตและสถานที่สาธารณะ และคนไทยกวารอยละ 81.8 สูบบุหรี่ในบานและสูบใกล
เด็ก เมื่อตรวจหาระดับนิโคตินในผม พบระดับนิโคตินในผมเด็กสูงกวาผูหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Lapvongwatana, Kungskulniti, Charoenca, Avila-Tang, Wipfli, & Hamann, 2016)
ในป พ.ศ. 2557 ผลสํารวจขององคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยรวมกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาคนไทยประมาณ 15.2 ลานคนไดรับพิษรายจากควันบุหรี่มือสองในบานตัวเอง
และในป พ.ศ. 2558 องคการอนามัยโลกรวมกับกระทรวงสาธารณสุขมีผลสํารวจออกมาวา เด็ก
นักเรียนไทย 1 ใน 3 ไดรับควันบุหรี่มือสองจากที่บาน โดยผลกระทบตอสุขภาพทีส่ ําคัญของการ
สัมผัสบุหรี่มือสอง ในผูใหญ คือ โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรค
หลอดเลือดสมอง และมะเร็งเตานม ในเด็ก พบภาวะนํ้าหนักแรกเกิดตํ่ากวาเกณฑ ทารกเสียชีวิต
อยางกะทันหัน ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนลาง หูชั้นกลางอักเสบ และโรคหอบหืด (
Carreras & Gorini, 2018; Carreras, Lugo, Gallus, Cortini, Fernández, López, et al.
2019) ภาวะนํ้าหนักแรกเกิดของทารกตํ่ากวาเกณฑจากการสัมผัสบุหรี่มือสองของหญิงตั้งครรภ
ถือเปนปญหาสําคัญของประเทศในสหภาพยุโรป เนื่องจากในป พ.ศ. 2560 พบทารกแรกเกิดมี
นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ จํานวน 35,633 คน (Carreras, Lachi, Cortini, Gallus, López, Nicolás,
et al., 2020)
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวานอกจากผูสูบบุหรี่จะตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
ตัวเองแลวยังตองตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนในครอบครัวและคนรอบขางตนเองใน
ขณะที่สูบบุหรี่ดวย โดยเฉพาะเด็กซึ่งสวนใหญใชเวลาอยูในอาคารบานเรือนและมีความเสี่ยงตอ
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การเกิดผลกระทบตอสุขภาพมากกวาวัยทํางาน อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญยังไมทราบ
ขอมูลและความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสบุหรี่มือสองโดยไมรูตัว ดังนั้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสุขภาพของบุหรี่มือสอง โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่มือสอง ผลกระทบตอสุขภาพ และมาตรการในการควบคุมบุหรี่มือสอง เพื่อ
เปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่มือสองใหผูสูบบุหรี่ตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลรอบขางโดยเฉพาะอยางยิ่งคนในครอบครัว โดยหวังวาจะทําใหเลิกสูบบุหรี่และ
ลดอัตราปวยและการเสียชีวิตจากบุหรี่มือสองได นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบและอาจนําไปสูการมีมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูไมสูบบุหรี่จากบุหรี่มือ
สองตอไปในอนาคตได
แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่มือสอง
บุหรี่มือสอง หรือควันบุหรี่มือสอง (Secondhand smoke; SHS) เรียกอีกชื่อหนึ่งวา
ควันบุหรี่ในสิ่งแวดลอม (Environmental Tobacco Smoke; ETS) ซึ่งเกิดจาก ควันจากปลาย
มวนบุหรี่ที่จุดไฟที่ลอยอยูในอากาศขณะไมมีการสูบบุหรี่ หรือเรียกวา “ควันบุหรี่นอกมวน (Sidestream smoke)” หมายถึง ควันบุหรี่ที่ลอยออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งสวนใหญเกิดจาก
ควันบริเวณปลายมวนบุหรี่ที่ติดไฟอยู เปนควันที่ไมไดผานเขาไปในรางกายของผูสูบมากอน แต
เกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบที่บริเวณปลายมวนในชวงระหวางการสูบและหลังสูบเสร็จ และ
ควันที่ผูสูบบุ หรี ่สู ดเขาไปและปล อยออกมา หรือเรีย กวา “ควันบุหรี ่ในมวน (Mainstream
smoke)” หมายถึง ควันบุหรี่ที่ผูสูบบุหรี่สูดจากตัวมวนบุหรี่เขาสูรางกาย โดยตรงและพนกลับ
ออกมาจากภายนอก (Öberg, Woodward, Jaakkola, Peruga, & Prüss-Ustün, 2010) เมื่ อ
บุหรี่เกิดการเผาไหมควันบุหรี่เกิดขึ้นจะถูกเจือจางดวยอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
และเคมี แพรกระจาย และติดอยูตามพื้นผิวตาง ๆ เชน รถยนต เสื้อ ผามาน วอลเปเปอร ฯลฯ
โดยควันที่ตกคางอยูในสิ่งแวดลอมนี้มีสมบัติและองคประกอบที่เปลี่ยนไปจากควันที่เกิดจากการ
เผาไหมของบุหรี่ที่เรียกวาควันบุหรี่มือสอง ดังภาพ
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อากาศ

ควันบุหรี่นอกมวน
บุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่ในมวน

+HNO2
บุหรี่มือสาม

ภาพ แสดงกลไกการเกิดบุหรี่มือสองซึ่งเกิดจากควันบุหรี่นอกมวนและควันบุหรี่ในมวนที่มีจุด
กําเนิดจากบุหรี่ โดยควันบุหรี่ในมวนจะทําปฏิกิริยากับกรดไนตรัสที่อยูในสิ่งแวดลอมเกิดเปนควัน
บุหรี่มือสาม และควันบุหรี่มือสามอาจมีสวนชวยใหเกิดควันบุหรี่มือสอง (Giraldi, Fovi De
Ruggiero, Marsella, & De Luca d'Alessandro, 2013)
สารเคมีที่พบในบุหรี่มือสอง
บุ หรี ่ ม ื อสองประกอบด ว ยควั น บุ ห รี ่ น อกมวนที ่ ล อยออกมาสู  ส ิ ่ ง แวดล อ ม
ภายนอก ซึ่งเกิดจากเผาไหมของใบยาสูบที่บริเวณปลายมวนในชวงระหวางการสูบและหลังสูบ
เสร็จ และควันบุหรี่ในมวนซึ่งเปนควันบุหรี่ที่ผูสูบบุหรี่สูดจากตัวมวนบุหรี่เขาสูรางกาย โดยตรง
และพนกลับออกมาจากภายนอก (ดังภาพ) ประมาณรอยละ 85 องคประกอบหลักของบุหรี่มือ
สองจะเปนควันบุหรี่นอกมวน (Kritz, Schmid, & Sinzinger, 1995) โดยทั่วไปผูไมสูบบุหรี่จะ
สั ม ผั ส กั บ ควั นบุหรี ่ น อยกว าผู  สู บ เนื ่ องจากควั นบุ หรี ่ถู กเจื อจางด ว ยอากาศ อย า งไรก็ตาม
สารประกอบที่เปนพิษและผลิตภัณฑจากการเผาไหมจะแตกตางกันไปตามความเขมขนของควัน
บุหรี่ในมวน เชน นิโคตินที่อยูในควันบุหรี่นอกมวน มีปริมาณเทากับที่อยูในควันบุหรี่ในมวน แตมี
สาร 4-aminobiphenyl ซี ่ ง เป น สารก อ มะเร็ ง ประมาณ 30 เท า (Institute of Medicine
Committee on Secondhand Smoke Exposure and Acute Coronary Events, U. S.
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(2010) นอกจากนี้ควันบุหรี่นอกมวนยังมีสารแอมโมเนีย เบนซิน นิโคติน คารบอนมอนอกไซต
และสารกอมะเร็งอื่น ๆ ที่กอมะเร็งในสัตวและมนุษย ไดแก สารหนู แคดเมียม เบนโซไพรีน ไน
โตรซามีน และไวนิลคลอไรด (Institute of Medicine Committee on Secondhand Smoke
Exposure and Acute Coronary Events, 2010) สวนประกอบทางเคมีอื่น ๆ ที่นาจะมีผลเสีย
ตอระบบทางเดินหายใจและหัวใจ คือคารบอนมอนอกไซดซึ่งกอใหเกิดการสรางคารบ อกซี
ฮีโมโกลบินและโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคารบอน ทําใหเกิดบาดแผลในหลอดเลือด (Glantz &
Parmley, 1991) ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาควันบุหรี่นอกมวนจะมีสารเคมีที่อันตรายตอ
สุขภาพมากกวาควันบุหรี่ในมวน เนื่องจากเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีอนุภาค
จํ า นวนมากที ่ ส ามารถเข า ไปในปอดของผู  ท ี ่ ไ ม ส ู บ บุ ห รี ่ ไ ด (Brownson, Eriksen, Davis, &
Warner, 1997)
การรับสัมผัสบุหรี่มือสอง
การรับสัมผัสบุหรี่มือสองนั้นสามารถรับสัมผัสไดจากควันบุหรี่นอกมวนและ
ควันบุหรี่ในมวนเกาะอยูบนผิวของวัสดุตาง ๆ เชน รถยนต เสื้อ ผามาน วอลเปเปอร ฯลฯ และที่
ลอยอยู  ใ นอากาศของสถานที ่ ต  า ง เช น บ า น ร า นอาหาร สถานศึ ก ษา สถานบั น เทิ ง และ
สวนสาธารณะ เปนตน จากการสํารวจความชุกของการรับสัมผัสบุหรี่มือสองของนักเรียนใน
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย พบวา สวนใหญไดรับสัมผัสบุหรี่มือสองที่บาน รอยละ
46.8 โดยมาจากพอ รอยละ 45.4 ญาติ รอยละ 24.1 พี่นอง รอยละ 12.4 แม รอยละ 3.3 และ
เพื่อนบานและแขก รอยละ 14.8 ซึ่งพบวาคนที่อาศัยอยูกับสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ บานที่
ไมมีกฎปลอดบุหรี่ สมาชิกในครัวเรือนที่ดื่มแอลกอฮอล และอาศัยอยูในบานที่มีจํานวนหอง
มากกวาเทากับ 3 หอง มีโอกาสเสี่ยงในการรับสัมผัสบุหรี่มือสองมากกวาคนที่ไมมีปจจัยเหลานี้
7.43 3.40 2.29 และ 1.79 เทา (Phetphum & Noosorn, 2020) นอกจากในบานแลวการรับ
สัมผัสควันบุหรี่มือสองยังพบไดในสถานศึกษาโดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียน รอยละ 60.87 และ
หองนํ้าหองสวม รอยละ 17.39 (พีรยา สุธีรางกูร และกัลยา ศารทูลทัต, 2564) พบในรถยนต
ร อ ยละ 23.3 (Lim, Lim, Ghazali, Kee, Teh, & Gill, 2020) พบในที ่ ท ํ า งาน และสถานที่
สาธารณะ (Khoramdad, Vahedian-Azimi, Karimi, Rahimi-Bashar, Amini, & Sahebkar,
2020) ดังนั้นจะเห็นไดวาบุหรี่มือสองประกอบดวยสารเคมีที่เปนอันตราย การไดรับสัมผัสบุหรี่มือ
สองเปนประจํา จะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพทั้งตอผูสูบและผูที่ไมไดสูบ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
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ผลกระทบตอสุขภาพของบุหรีม่ ือสอง
การสูบบุหรี่ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยในป พ.ศ. 2560
พบวาการสูบบุหรี่ไดคราชีวิตผูคนไปเกือบ 8 ลานคนตอป โดยเสียชีวิตจากการรับสัมผัสควันบุหรี่
มือสอง (Secondhand smoke; SHS) ประมาณ 1.2 ลานคน (World Health Organization,
2021) และจากรายงานภาระโรค พบวา บุหรี่มือสองเปนสาเหตุของการเจ็บปวย พิการ และ
เสียชีวิต ของประชากรทั่วโลก (Carreras, Lachi, Cortini, Gallus, López, López-Nicolás, et
al., 2021) ดังนี้
ผลกระทบตอสุขภาพของผูใหญ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ในป พ.ศ. 2560 ไดมีผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ประมาณ 382,000
คน เนื่องมาจากการสัมผัสบุหรี่มือสอง คิดเปนรอยละ 4.3 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของโรคหลอด
เลือดหัวใจ โดยคิดเปนรอยละ 31 ของการเสียชีวิตทั้งหมดจากการสัมผัสบุหรี่มือสอง และคาด
วามีอีกประมาณ 8.8 ลานคนทั่วโลกทีป่ วยดวยโรคหลอดเลือดหัวใจแลวทําใหเกิดความพิการจาก
การสั ม ผั ส บุ ห รี ่ ม ื อ สอง (GBD 2017 Risk Factor Collaborators, 2018) ได ม ี ก ารทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ชี้ใหเห็นวาการรับสัมผัสบุหรี่มือ
สองของผูใหญในประเทศตาง ๆ จากประเทศที่มีรายไดสูง ไปรายไดตํ่า มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรอย
ละ 23 – 30 ตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Department of Health and Human Services,
2006; Öberg, Woodward, Jaakkola, Peruga, & Prüss- Ustün, 2010; Olasky, Levy, &
Moran, 2012; Lv, Sun, Bi, Xu, Lu, Zhao, et al., 2015) ไดมีการศึกษาถึงผลขางเคียงจาก
การสัมผัสบุหรี่มือสองที่มีผลตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พบวา ผูที่สัมผัสบุหรี่มือสองมาก
มี โ อกาสในการเกิด โรคหั วใจและหลอดเลื อดมากกว าผู  ที ่ส ัม ผั สบุ หรี่ ม ือสองน อย 1.93 เทา
(Yankelevitz, Henschke, Yip, Boffetta, Shemesh, Cham, et al., 2013) โดยประชากร
สวนใหญจะสัมผัสบุหรี่มือสองจากสถานที่สาธารณะ รอยละ 64 สถานที่ทางสังคม รอยละ 51.1
บาน รอยละ 48.5 สถานีขนสง รอยละ 31 และ สถานที่ทํางาน รอยละ 14.8 โดยพบวาปจจัย
เกี่ยวกับ เพศชาย ลูกจาง อายุนอย และระดับการศึกษาตํ่า เปนกลุมที่มีโอกาสในการสัมผัสบุหรี่
มือสองมากที่สุด และการสัมผัสบุหรี่มือสองมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจและจํานวนผูปวยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Abu-Baker, Al-Jarrah, & Suliman, 2020)
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จากขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการควบคุมบุหรี่มือสองเพื่อปองกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตอไป
มะเร็งปอด
ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1980 เปนตน ทั่วโลกมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ
ผลกระทบดานสุขภาพที่อาจเกิดจากการสัมผัสบุหรี่มือสอง แมวาบุหรี่มือสองจะถูกกําหนดใหเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอด แตการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงยังมีนอยและยังเปนที่
ถกเถี ย งกั น อยู  เนื ่ องจากการสั ม ผั ส บุ ห รี ่ ม ื อสองของมนุ ษ ย ม ี ค วามซั บ ซ อนจากแหล ง ที ่ ม า
องคประกอบ ปริมาณและระยะเวลาในการสัมผัสบุหรี่มอื สอง มีความสําคัญตอกอมะเร็งในปอด
ของมนุษยโดยมีระยะเวลาแฝงเปนเวลาหลายป (Besaratinia & Pfeifer, 2008) ถึงแมวาจะยัง
อยูระหวางการศึกษาวิจัยแนวทางในการศึกษากลไกพื้นฐานของบุหรี่มือสองที่อาจนําไปสูการกอ
มะเร็งในปอด แตไดมีรายการเกิดโรคมะเร็งปอดที่สัมพันธกับการสัมผัสบุหรี่มือสองในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก โดยมีผลการศึกษาพบวาควันบุหรี่นอกมวนมีสารกอมะเร็งมากกวาควันบุหรี่ในมวน
ในปพ.ศ. 2557 กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐไดรายงานวาการไดรับบุหรี่มือสองเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตดวยมะเร็งปอดของผูที่ไมสูบบุหรี่ มากกวา 7,300 คนตอปในสหรัฐอเมริกา
(Department of Health and Human Services, 2014) และในประเทศเยอรมนี พบวา ผูชาย
มีโอกาสสัมผัสบุหรี่มือสอง รอยละ 39.5 และผูหญิงมีโอกาสสัมผัสบุหรี่มือสอง รอยละ 23.5 ซึ่งมี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอด รอยละ 7.66 และ 4.70 ตามลําดับ ในประเทศเยอรมนีมี
ผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด ประมาณ 47,000 คนตอป โดยในจํานวนผูเสียชีวิตมีคนไมสูบบุหรี่
ประมาณ 6,000 คน และผูสัมผัสบุหรี่มือสอง ประมาณ 167 คน จากผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาการสัมผัสบุหรี่มือสองทําใหมีโอกาสในการเปนโรคมะเร็งปอดในคนเยอรมนี (Becher, Belau,
Winkler, & Aigner, 2018) ไดมีการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาวิเคราะหอภิมาน (metaanalysis) เกี่ยวกับระบาดวิทยา ในประเทศญี่ปุนพบวา การสัมผัสบุหรี่มือสองทําใหมีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคมะเร็งปอด 1.28 เทา (Hori, Tanaka, Wakai, Sasazuki, & Katanoda, 2016)
โดยมะเร็งปอดเปนสาเหตุของการเสียชีวิตและการเจ็บปวยจากโรคมะเร็งที่สําคัญของประเทศจีน
และพบวาการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด
(Zou, Jia, Wang, & Zhi, 2017) จากขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมบุหรี่มือสองเพื่อปองกันโรคมะเร็งปอดตอไป
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โรคอื่น ๆ ที่พบในผูใหญ
ในป พ.ศ. 2557 ประเทศเยอรมนีไดรายงานจํานวนโรคที่มีสาเหตุจากการ
สัมผัสบุหรี่มือสอง ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด โดยมีอายุอยูในชวง 60 – 80 ป เปนเพศชาย จํานวน
268,878 คน หญิง จํานวน 141,276 คน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบในชวงอายุ 65 – 85 ป เปน
เพศชาย จํานวน 139,103 คน หญิง จํานวน 92,870 คน และโรคหลอดเลือดสมอง พบในชวง
อายุ 60 – 80 ป เพศชาย จํ า นวน 186,281 คน หญิ ง จํ า นวน 101,734 คน (Fischer &
Kraemer, 2016) การสัมผัสบุหรี่มือสองทําใหเพิ่มอุบัติการณของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมาก
ขึ ้ น จากการติ ด ตามประชาชนในประเทศสหรั ฐ อเมริกา ตั ้ ง แต ป  2546 ถึ ง ป 2555 พบวา
ประชาชนที่มีการสัมผัสบุหรี่มือสอง เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด
เพิ่มขึ้น รอยละ 30 (Malek, Cushman, Lackland, Howard, & McClure, 2015) และมีผล
การศึกษารายงานวา ผูใหญที่สัมผัสบุหรี่มือสองมากกวา 10 ชั่วโมงตอสัปดาห มีโอกาสเสี่ยงจะ
ตายดวยโรคหัวใจขาดเลือด (1.23 เทา) โรคหลอดเลือดสมอง (1.27 เทา) และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (1.42 เทา) เมื่อเทียบกับคนที่ไมไดสัมผัสบุหรี่มือสอง (Diver, Jacobs, & Gapstur, 2018)
ผลกระทบตอสุขภาพของเด็ก
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบนและลาง
ความเจ็บปวยทางเดินหายใจในวัยเด็ก เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยและ
เสียชีวิตโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลาง โดยพบวาการสัมผัสบุหรี่มือสองเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนบนและสวนลางอยางเฉียบพลันและ
เรื้อรัง (Vanker, Gie, & Zar, 2017) จากการศึกษาผลกระทบของบุหรี่มือสองตอสุขภาพของเด็ก
อายุ 3 – 8 ป ที่อาศัยอยูใน 8 เมืองใหญของประเทศจีน ที่มีพอและแมสูบบุหรี่ในบาน พบวา เด็ก
มีอาการไอและหายใจลําบาก รอยละ 6.0 ไขหวัด รอยละ 9.5 อาการไอแหง ๆ ชวงเวลากลางคืน
รอยละ 17.1 และ ปอดบวม รอยละ 32.3 (Zhuge, Qian, Zheng, Huang, Zhang, Li, et al.,
2020) นอกจากนี้ยังพบวาเด็กในสเปนที่สัมผัสบุหรี่มือสองมีอาการปวยดวยโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนลาง จํานวน 7,097 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ของผูปวยโรคทางเดินหายในทั้งหมด
(Continente, Arechavala, Fernàndez, Pérez-Ríos, Schiaffino, Soriano, et al., 2019)
ปญหาสุขภาพอื่น ๆ ของทารกและเด็ก
นอกจากการติดเชื้อในทางเดินหายใจจะเปนปญหาสุขภาพหลักที่พบในเด็กตั้ง
แรกเกิด แลวยังมีการศึกษาพบวา มารดาที่ไดรับสัมผัสบุหรี่มือสองในระหวางที่ตั้งครรภ มีโอกาส
ทําใหทารกมีนํ้าหนักแรกเกิดตํ่ากวาเกณฑและมีปญหาสุขภาพอื่น ๆ ในทารกแรกเกิด เชน ทารก
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คลอดกอนกําหนด ทารกหยุดการเจริญเติบโต ทารกเสียชีวิตอยางกะทันหันตั้งแตแรกเกิด สงผล
ตอการพัฒนาของระบบประสาท พฤติกรรมผิดปกติ อวน ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2
ปอดทํ า งานผิ ด ปกติ หอบหื ด หายใจติ ด ขั ด และหู ช ั ้ น กลางอั ก เสบ เป น ต น (Kalayasiri,
Supcharoen, & Ouiyanukoon, 2018; Banderali, Martelli, Landi, Moretti, Betti,
Radaelli, et al., 2015; Hawsawi, Bryant, & Goodfellow, 2015) โดยพบว า มารดาใน
ประเทศเวียดนามที่สัมผัสบุหรี่ มื อสองขณะตั้งครรภ มีโอกาสเสี่ยงในการคลอดกอนกํ า หนด
มากกว ามารดาที ่ไมสั มผั สบุ หรี ่ม ือสอง 1.92 เท า (Rang, Hien, Chanh, & Thuyen, 2020)
มารดาในประเทศมาเลเซียที่สัมผัสบุหรี่มือสองขณะตั้งครรภ มีโอกาสเสี่ยงที่ทําใหทารกแรกเกิดมี
นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑมากกวามารดาที่ไมสัมผัสบุหรี่มือสอง (Norsa'adah & Salinah, 2014)
และการสัมผัสบุหรี่มือสองยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการหายใจติดขัดมากขึ้น โดยทารกที่มีนํ้าหนัก
แรกเกิดตํ่ากวาเกณฑเมื่อโตขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงในการหายใจติดขึ้นเพิ่มมากขึ้น (Lin, Caffrey,
Lin, Chen, Lin, Ho, et al., 2014) นอกจากนี้การสัมผัสบุหรี่มือสองยังทําใหเด็กมีอาการปวย
ดวยโรคในระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น เชน ประเทศสเปนมีเด็กปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจ จํานวน 136,403 คน แบงเปนกลุมอายุ 0 – 14 ป ปวยเปนโรคหอบหืด จํานวน 9,058
คน (คิดเปนรอยละ 8.5) โรคหูชั้นกลางอักเสบ จํานวน 120,248 คน (คิดเปนรอยละ 8.5) อายุ 0
– 11 ป กรณีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 3,028 คน
โดยปวยเปนโรคหอบหืด จํานวน 379 คน (คิดเปนรอยละ 8.5) และหูชั้นกลางอักเสบ จํานวน
167 (คิดเปนรอยละ 8.5) (Continente, Arechavala, Fernàndez, Pérez-Ríos, Schiaffino,
Soriano, et al., 2019) ไดมีผลการศึกษารายงานวา เด็กอาศัยอยูกับผูสูบบุหรี่เปนเวลา 16 – 18
ป มีโอกาสเสียชีวิตดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงกวาเด็กไมไดอาศัยอยูกับคนสูบบุหรี่ 1.31 เทา (
Diver, Jacobs, & Gapstur, 2018)
จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกแสดงใหเห็นวา การไดรับสัมผัสบุหรี่มือสองทําใหเกิดผล
กระทบที่สําคัญตอสุขภาพของประชากรไมวาจะเปนผูใหญและเด็กทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ดวย ดังนั้นจําเปนตองมีมาตรการและแนวทางในการควบคุมบุหรี่มือสองเพื่อปกปองผูไมสูบบุหรี่
ใหไมรับผลกระทบทางสุขภาพจากบุหรี่มือสองตอไป
มาตรการในการควบคุมบุหรี่มือสอง
จากผลกระทบตอสุขภาพของบุหรี่มือสอง ในป พ.ศ. 2560 องคการอนามัยโลกได
พัฒนากรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) โดยใชมาตรการ “MPOWER” 6
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ขอ เพื่อใชเปนแนวทางในการลดการบริโภคยาสูบและการสัมผัสบุหรี่มือสอง ดําเนินผานโครงการ
ควบคุมยาสูบแหงชาติ โดยใชกลยุทธ MPOWER 6 ประการ ดังนี้ 1) ติดตามการใชบุหรี่แ ละ
นโยบายปองกันปกปองคนจากบุหรี่มือสอง 2) ใหความชวยเหลือในการเลิกใชบุหรี่ 3) เตือนผูคน
เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ 4) บังคับใชการหามโฆษณาบุหรี่ 5) การสงเสริมและการสนับสนุนให
เลิกบุหรี่ และ 6) การขึ้นภาษีบุหรี่ เปนตน (World Health Organization, 2017; Butz, 2018)
หลังจากองคการอนามัยโลกประกาศใชมาตรการ MPOWER ไดมีการประเมินผลการใชมาตรการ
ดังกลาวในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก จากคะแนนเต็ม 37 คะแนน พบ 15 ประเทศที่ไดคะแนนอยูใน
ระดับสูง ไดแก ประเทศปานามา และตุรกี ได 35 คะแนน ประเทศบราซิล และอุรุกวัย ได 34
คะแนน ประเทศไอซแลนด อังกฤษ อิหราน บรูไน อารเจนตินา และคอสตาริกา ได 33 คะแนน
ประเทศออสเตรเลีย เนปาล ไทย แคนนาดา และประเทศมอริเชียส ได 32 คะแนน (Heydari,
Chamyani, Masjedi, & Fadaizadeh, 2016) โดยประเทศที่ประกาศใชมาตรการ MPOWER
และไดคะแนนระดับสูงจะมีนโยบายอยางนอยหนึ่งนโยบาย ที่ทําใหจํานวนผูเสียชีวิตจากบุหรี่
ลดลง จํานวน 14.6 ลานคนทั่วโลก โดยนโยบายคําเตือนดานสุขภาพที ่เข มงวดขึ ้น ชวยให
ผูเสียชีวิตจากบุหรี่ลดลง จํานวน 13.3 ลานคน การขึ้นภาษี ชวยใหผูเสียชีวิตจากบุหรี่ลดลง
จํานวน 0.6 ลาน หามการตลาดที่เพิ่มขึ้น ชวยใหผูเสียชีวิตจากบุหรี่ลดลง จํานวน 0.4 ลานคน
กฎหมายอากาศปลอดบุหรี่ ชวยใหผูเสียชีวิตจากบุหรี่ลดลง จํานวน 0.3 ลานคน และการชวยให
เลิกสูบบุหรี่ เชน การบําบัดแบบกระชับเพื่อลดหรือหยุดพฤติกรรมสูบบุหรี่ ชวยใหผูเสียชีวิตจาก
บุหรี่ลดลง จํานวน 2,500 คน (Levy, Li, & Yuan, 2020)
ประเทศไทยไดเขาเปนรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมจํานวนผูสูบบุหรี่และ
อุตสาหกรรมยาสูบตลอดจนปองกันการเพิ่มจํานวนของผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน จึงไดมีการปรับปรุงแกไขและจัดกฎหมายฉบับใหมขึ้น คือ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
(อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท, และประเสริฐ มากแกว, 2561; กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่อยูใน
หมวดที่ 5 ซึ่งบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับ “เขตปลอดบุหรี่” ไดแก สถานที่สาธารณะ สถานที่
ทํางาน และยานพาหนะ ซึ่งกฎหมายดังกลาวเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยคุมครองผูไมสูบบุหรี่ โดยมี
ขอกําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดใหมีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นชัดเจนวาเปนเขตปลอด
บุหรี่ 2) หามมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ และ 3) มีสภาพและ
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ลั กษณะอื ่นใดตามที ่ รัฐ มนตรี ประกาศกํ าหนดโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ นอกจากนี้
กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดกําหนดใหพื้นที่ชายหาด จํานวน 24 ใน 15 จังหวัด
ของประเทศไทยเปนชายหาดปลอดบุหรี่ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เปนตน
ในป พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศ กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ
สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเปน
เขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งสถานที่ปลอดบุหรี่ตามประกาศนี้ไดแก
สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ สถานศึกษาหรือสถานที่เพื่อการเรียนรูและฝกอบรม
สถานที่สาธารณะอื่น ๆ (เชน สถานรับดูแลหรือสงเคราะหเด็ก ผูเยาว หรือสมาคม มูลนิธิ หรือ
สถานประกอบการในลั ก ษณะเดี ยวกั น และสนามเด็ กเล น) สถานประกอบการเพื ่ อสุขภาพ
สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน ยานพาหนะและสถานทีพ่ ักเพื่อรอยานพาหนะ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2561) ซึ่งจะเห็นไดวา ในปจจุบันกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหรี่ยังไมครอบคลุมถึง
สถานที่สวนบุคคล เชน บาน และอาคารที่พักอาศัยในรูปแบบตาง ๆ จากรายการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ยังพบวา มีการรับสัมผัสบุหรี่มือสองในบาน เชน จากขอมูลการสํารวจ
ความชุกของการรับสัมผัสบุหรี่มือสองของนักเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
พบวา สวนใหญไดรับสัมผัสบุหรี่มือสองที่บาน รอยละ 46.8 (Phetphum & Noosorn, 2020)
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับสัมผัสบุหรี่มือสองของหญิงตั้งครรภ พบวา หญิง
ตั้งครรภรับสัมผัสบุหรี่มือสองในบาน รอยละ 57.2 จากการสูบบุหรี่ของสามี (ไพฑูรย สอนทน
และอัมพร สอนทน, 2563) และการขอมูลการศึกษาวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ใน
ประเทศยุโรป พบวา ประชาชนสวนใหญไดรับบุหรี่มือสองจากบาน (Carreras, Lachi, Cortini,
Gallus, López, López-Nicolás, et al., 2021) จากขอมูลแสดงใหเห็นวาบานเปนแหลงของ
การรับสัมผัสบุหรี่มือสองที่สําคัญที่สุด ดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการและแนวทางการหามสูบ
บุหรี่ในบานอยางจริงจัง เชน การออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในบาน โดยคนที่สูบบุหรี่ในบานจะมี
ความผิดตามกฎหมายและไดรับบทลงโทษ เพื่อปองกันไมใหสมาชิกภายในครอบครัวของผูสูบ
บุหรี่เสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากบุหรี่มือสองโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งจะเจริญเปนอนาคตของ
ประเทศชาติตอไป
บทสรุป
บุหรี่มือสองเปนภัยจากบุหรี่อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ผลการศึกษาทบทวน
งานวิจยั ที่ผานมาแสดงใหเห็นบุหรี่มือสองมีอยูจริงและเปนอันตรายทั้งตอผูใหญและเด็ก บุหรี่มือ
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สองเปนเหมือนภัยเงียบที่แมจะไดรับในปริมาณนอยแตหากไดรับสัมผัสเปนระยะเวลานานก็อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพไมวาจะเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ทารกคลอดกอนกําหนด ทารกมีนํ้าหนักแรกเกิดตํ่า
กวาเกณฑ และปญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา ผูไดรับสัมผัสไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตราบใดทีย่ งั มีผู
สูบบุหรี่ ดังนั้นการลดผลกระทบจากบุหรี่มือสอง ผูสูบจึงเปนตัวการสําคัญแตในปจจุบันการรับรู
เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีจํากัด สื่อ ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับบุหรี่มือสองยังไมแพรหลาย นอกจากนี้
หน ว ยงานภาครั ฐ ต องจริ ง จั ง กั บ การบั ง คั บ ใช ม าตรการและกฎหมายการห า มสู บ บุ หรี ่ ใ นที่
สาธารณะ ไมวาจะเปนบาน ที่ทํางาน สถานศึกษา สวนสาธารณะ รานอาหาร สถานบันเทิง และ
รถยนต เปนตน และควรเพิ่มการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่มือสองใหมากขึ้นเพื่อใหประชาชนมี
ความรอบรูทางสุขภาพ อันจะนําไปสูการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของผูสูบ
บุหรี่เองและบุคคลรอบขางดวย
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