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วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ ได้ ทันที

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
องค์ การอนามัยโลก เชิญชวนปกป้ องสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมจากภัยยาสูบ
วันนี ้ (17 พ.ค. 2565) มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ ร่ วมกับ องค์ การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการ
สัมมนาภาคีเครื อข่ าย และแถลงข่ าวเนื่ องในวันงดสูบบุหรี่ โลก 2565 ขึน้ รู ปแบบ Hybrid ณ ห้ องประชุ มพระศิวะ
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี และผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยกระทรวงสาธารณสุข กาหนด
คาขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลกประจาปี 2565 คือ “บุหรี่ ทาลายสิ่งแวดล้ อม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างความตระหนักถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ยาสูบ”
แพทย์ หญิง โอลิเวีย นีเวอราส ผู้เชี่ยวชาญด้ านโรคไม่ ติดต่ อ องค์ การอนามัยโลกประจาประเทศไทย กล่ าวว่ า
“บุหรี่ ทำลำยสิ่งแวดล้ อม ตั ้งแต่กำรปลูกต้ นยำสูบ กำรผลิต จัดจำหน่ำย กำรสูบ และขยะจำกบุหรี่ ซึง่ ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยทัง้
แก่สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประมำณกำรว่ำควำมสูญเสียทำงสุขภำพและเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ นนั ้
มีมลู ค่ำสูงถึง 3.5 แสนล้ ำนบำทต่อปี ซึง่ เทียบเท่ำกับ ร้ อยละ 2.1 ของ GPD ดังนัน้ มำตรกำรควบคุมกำรสูบบุหรี่ จึงดีต่อทังสุ
้ ขภำพ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม”
ด้ า น รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรั ต น์ เจริ ญ ค้ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสุ ขาภิบ าล คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันส่ งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่ งชาติ หนึ่งในวิทยำกรที่ร่วมงำน ได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติม
ถึงข้ อมูลที่ทำงองค์กำรอนำมัยโลก เสนอไว้ ในประเด็นดังกล่ำวว่ำ “ควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้ อมจำกยำสูบนัน้ ทำให้ เกิดกำรตัดไม้
ทำลำยป่ ำ ทำให้ ดิน น ้ำ และอำกำศเสื่อมโทรม ยำสูบผลิตขยะพลำสติกและขยะพลำสติกที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้ ทำงชีวภำพ
จำกตัวกรอง บรรจุภัณฑ์ รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะเหล่ำนีม้ ีส่วนทำให้ นกทะเล 1 ล้ ำนตัวและสัตว์ ทะเล 100,000 ตัว
ตำยจำกมลพิษพลำสติกทุกปี จำกกำรสำรวจพฤติกรรมกำรทิ ้งขยะพบว่ำ ประมำณร้ อยละ 65 ของผู้สบู บุหรี่ ทิ ้งก้ นบุหรี่ อย่ำงไม่
เหมำะสม (เช่น บนทำงเท้ ำ ชำยหำด ฯลฯ) ก้ นบุหรี่ ซึ่งเป็ นเศษของตัวกรองบุหรี่ พลำสติกเป็ นรู ปแบบของขยะยำสูบที่มีสำรก่อ
มลพิษและเป็ นพิษอันดับต้ น ๆ ที่พบในแหล่งน ้ำต่ำง ๆ ซึ่งก้ นบุหรี่ เหล่ำนี ้ต้ องใช้ เวลำประมำณ 10 ปี ในกำรย่อยสลำย และเป็ น
ประเภทของขยะที่ถกู ทิ ้งมำกที่สดุ ในโลก โดยก้ นบุหรี่ ทวั่ โลกจำนวน 4.5 ล้ ำนล้ ำนชิ ้นถูกทิ ้งทุกปี และขยะจำกก้ นบุหรี่ ประมำณ 2.5
พันล้ ำนชิ ้นต่อปี ถกู พบในประเทศไทย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.เนำวรั ตน์ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ผลกระทบเฉี ยบพลันต่อสิ่งแวดล้ อมของขยะก้ นบุหรี่ ได้ แก่ กำร
ปนเปื อ้ นจำกขยะยำสูบที่เป็ นพิษ ก่อให้ เกิดควำมรำคำญทำงสำยตำ กำรสัมผัสกับควันบุหรี่ มือสองและควำมรำคำญจำกกลิ่น
ควันบุหรี่ รวมถึงมลพิษจำกละอองลอยและอันตรำยจำกไฟป่ ำ ด้ ำนกระบวนกำรเพำะปลูก แต่ละปี ในทำกำรเพำะปลูกและบ่มใบ
ยำสูบต้ องแผ้ วถำงพืน้ ที่ประมำณ 200,000 เฮกตำร์ (1.25 ล้ ำนไร่ ) มีต้นไม้ จำนวนมำกถูกตัดโค่นเพื่อเตรี ยมพืน้ ที่ในกำรทำไร่
ยำสูบ รวมทัง้ กำรเผำไม้ เพื่อนำมำใช้ ในกำรบ่มใบยำสูบหลังกำรเก็บเกี่ยว ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ ที่ใช้ สำหรับกำรทำไร่ ยำสูบ
ต้ องสูญเสียพืน้ ที่เพำะปลูก ยำสูบมีส่วนทำให้ เกิดควำมไม่มั่นคงทำงด้ ำนอำหำรและปั ญหำด้ ำนโภชนำกำร รวมถึงกำรฟื ้นฟู
คุณ ภำพดิ น หลัง กำรทำไร่ ยำสูบ มีค่ำใช้ จ่ำยสูงอย่ ำงยิ่ ง ในขณะที่ ขัน้ ตอนกำรเพำะปลูก ยำสูบ เพี ยงอย่ำงเดีย ว ต้ องใช้ นำ้
1

ในปริ มำณเท่ำกับคนหนึ่งคนใช้ น ้ำตลอดทังปี
้ วัฏจักรทังหมดของบุ
้
หรี่ หนึ่งมวนนับตั ้งแต่กำรปลูก กำรผลิต กำรกระจำยผลิตภัณฑ์
กำรใช้ และกำรกำจัดนัน้ จะต้ องใช้ น ้ำประมำณ 3.7 ลิตร ดังนัน้ หำกผู้สบู บุหรี่ ปกติทวั่ ไปเลิกสูบบุหรี่ จะสำมำรถประหยัดน ้ำได้ มำก
ถึง 74 ลิตรต่อวัน
นอกจำกนี ้ กำรผลิตยำสูบทำให้ เกิดกำรปล่อยคำร์ บอนไดออกไซด์เกือบ 84 ล้ ำนเมตริ กตันในแต่ละปี ซึ่งเทียบเท่ำกับกำร
ปล่อยจรวด 280,000 ลำสู่อวกำศ ควันบุหรี่ มีส่วนทำให้ ระดับมลพิษทำงอำกำศสูงขึน้ และประกอบไปด้ วยก๊ ำซเรื อนกระจก
3 ชนิด ได้ แก่ คำร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรั สออกไซด์ ซึ่งสร้ ำงมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อมทัง้ ภำยในอำคำรและกลำงแจ้ ง
ยิ่งไปกว่ำนัน้ ยำสูบยังทำลำยสุข ภำพของเกษตรกรที่ทำไร่ ยำสูบ โดยอำจพบระดับควำมเข้ มข้ นของอะลูมิเนียมและสำรหนู
ในเลือดสูงขึ ้น อันเนื่องมำจำกกำรสัมผัสยำกำจัดศัตรูพืช ซึง่ กำรได้ รับสำรกำจัดศัตรูพืชบำงชนิดสะสมเป็ นเวลำนำน ส่งผลกระทบ
ต่ อสุข ภำพหลำยประกำร รวมทัง้ ควำมพิ ก ำรแต่ก ำเนิ ด เนื อ้ งอกที่ ไ ม่ ร้ ำยแรงและร้ ำยแรง กำรเปลี่ ย นแปลงทำงพัน ธุ ก รรม
ควำมผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด ควำมผิดปกติทำงระบบประสำท และกำรทำงำนผิดปกติของต่อมไร้ ท่อ ยำสูบทำลำยสุขภำพ
ของเด็ก โดยปกติแรงงำนเด็กในไร่ ยำสูบเป็ นกลุ่มเปรำะบำงและมีควำมเสี่ยงเป็ นพิเศษ เนื่องจำกนำ้ หนักตัวเด็กสัมพันธ์ กับ
สัดส่วนของนิโคตินที่ดดู ซึมผ่ำนผิวหนังจำกกำรสัมผัสกับใบยำสูบ ยุวเกษตรกรเหล่ำนี ้อำจต้ องเผชิญกับควำมเสี่ยงที่จะเป็ นโรคไต
เรื อ้ รังระยะที่ 1 เพิ่มขึน้ เช่นเดีย วกับกำรผันตัวเองมำเป็ นผู้สูบบุหรี่ ที่เพิ่มสูงขึน้ ด้ วยเช่นกัน ในขณะที่สตรี จะได้ รับผลกระทบ
ทำงสุขภำพจำกอันตรำยของกำรทำไร่ ยำสูบในสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน โดยส่งผลให้ เกิดควำมเสี่ยงสูงขึ ้นของภำวะกำรมีบุตรยำก
และปั ญหำด้ ำนกำรเจริ ญพันธุ์
ด้ าน นายอภิ ชั ย เอกวนากุ ล รองอธิ บ ดี ก รมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (ทช.) กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เปิ ดเผยว่ำ “ประเทศไทยตระหนักถึงปั ญหำขยะทำงทะเล จึงได้ สำรวจปริ มำณและ
ประเภทของขยะ พบก้ นกรองบุหรี่ กระจำยเกลื่อนชำยหำดเป็ นจำนวนมำก ซึ่งชำยหำดแต่ละแห่งมีก้นกรองบุหรี่ ต กค้ ำงมำกกว่ำ
1 แสนชิน้ จึงคิดโครงกำรชำยหำดปลอดบุหรี่ ขึน้ มำโดยน ำร่ อง 24 ชำยหำด 15 จังหวัดชำยฝั่ งทะเล ที่มีชื่อเสียง เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี หำดป่ ำตอง จังหวัดภูเก็ต และหำดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเอำผิด
กับผู้ที่ฝ่ำฝื นสูบบุหรี่ และทิ ้งก้ นกรองบุหรี่ ไม่เป็ นที่เป็ นทำง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรื อทังจ
้ ำทังปรั
้ บ”
นำยอภิ ชัย กล่ ำ วเพิ่ ม เติม ว่ ำ “ข้ อ มูล จำกกรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ระบุว่ำ ก้ นกรองบุหรี่ เป็ นขยะที่พบได้ บ่อยที่สุด มีกำรประมำณกำรว่ ำในแต่ละปี ทั่วโลกมีปริ มำณกำรผลิ ต และ
ใช้ ก้นกรองบุหรี่ มำกถึง 4.5 ล้ ำนล้ ำนชิ ้น เฉพำะในประเทศไทย มีก้นบุหรี่ ผลิตขึ ้นมำกกว่ำ 100 ล้ ำนชิ ้น ที่กลำยเป็ นขยะไปตกอยู่
ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ขยะจำกก้ นกรองบุหรี่ จะประกอบด้ วยสำรเคมี เช่น ท็อกซิน นิโ คติน สำรหนู ยำฆ่ำแมลง สำรก่อมะเร็ ง
สำมำรถทำให้ นำ้ ทะเลและนำ้ สะอำดมีพิษ และยังเป็ นพิษต่อจุลินทรี ย์และสัตว์ ทะเลขนำดเล็ก ส่วนสัตว์ ขนำดใหญ่มักได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรกินขยะประเภทนีจ้ นเกิดกำรอุดตันของทำงเดินหำยใจและทำงเดินอำหำร นอกจำกนี ้ วัสดุที่ใช้ ในกำรผลิต
ก้ นกรองบุหรี่ ยงั มีพลำสติกที่ใช้ เวลำในกำรย่อยสลำยมำกกว่ำ 2-12 ปี ปั จจุบนั หลำยประเทศตระหนักถึงปั ญหำขยะจำกก้ นบุหรี่
และรณรงค์ลดขยะด้ วยวิธีต่ำง ๆ จำกปั ญหำดังกล่ำวข้ ำงต้ น กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมที่จะขยำยผลกำรดำเนินโครงกำรชำยหำดปลอดบุหรี่ ไปยังทุกชำยหำดในโอกำสต่อไป”
ด้ าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันส่ งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่ำ “จำกกำรทำวิจยั โครงกำรศึกษำ
กำรได้ รับสัมผัสควันบุหรี่ มือสองของผู้ที่พกั ผ่อนในบริ เวณชำยหำด 2 แห่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ในปี 2558 โดยกำรตรวจวัด
ปริ มำณฝุ่นขนำดเล็ก 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ัดถึงกำรได้ รับสัมผัสควันบุหรี่ มือสองที่บริ เวณพักผ่อนใต้ ร่มและเก้ ำอีผ้ ้ ำใบ
โดยจุดตรวจวัดอยู่ใกล้ กบั ผู้สบู บุหรี่ ในทิศทำงใต้ ลมของผู้สบู บุหรี่ พบว่ำ ผลกำรตรวจวัดใน 2 ชำยหำด ได้ พบปริ มำณฝุ่นขนำดเล็ก
มีค่ำเฉลี่ย 260 และ 504 ไมโครกรั ม/ลูกบำศก์เมตร และพบค่ำสูงสุดถึง 716 และ 1,335 ไมโครกรั ม/ลูกบำศก์ เมตร และเมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพอำกำศของประเทศไทย ซึ่งกำหนดปริ มำณฝุ่นขนำดเล็กไว้ ที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร
พบว่ำมีปริ มำณฝุ่นขนำดเล็กสูงกว่ำมำตรฐำนกำหนดหลำยเท่ำ หรื อสูงถึงประมำณ 27 เท่ำ ดังนัน้ คุณภำพอำกำศในบริ เวณ
ดังกล่ำวจึงไม่เหมำะสมกับกำรเป็ นชำยหำดมีชื่อเสียงซึ่งผู้คนมำพักผ่อน และที่สำคัญเป็ นกำรแสดงถึงกำรได้ รับสัมผัสควันบุหรี่
มือสองอย่ำงมำก”
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า “จำกกำรวิจยั ภำคสนำมพบเด็กจำนวนมำกอยู่ในบริ เวณนัน้
ด้ วย ดังนัน้ จึงเห็นด้ วยกับมำตรกำรที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ออกกฏหมำยห้ ำมสูบบุหรี่ บนชำยหำด หรื อ
ชำยหำดปลอดบุหรี่ เพื่อไม่ให้ มีควันบุหรี่ มำทำลำยสุขภำพ เพรำะนอกจำกควันบุหรี่ มือสอง มือสำม จะเป็ นมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
เแล้ ว ตัวก้ นบุหรี่ ที่เหลือทิง้ เป็ นเศษขยะและตัวก้ นกรองที่ประกอบด้ วยไมโครพลำสติก ก็เป็ นอันตรำย อย่ำงยิ่งในสิ่งแวดล้ อม
นก ปลำ เต่ำ และสัตว์ทะเลต่ำง ๆ คิดว่ำเป็ นอำหำรแล้ วกินเข้ ำไปตำย หรื อ เข้ ำไปสะสมในห่วงโซ่อำหำรและไปสู่มนุษย์ในที่สุด
ขณะนี ้ทีมวิจยั ได้ ศึกษำก้ นบุหรี่ บริ เวณชำยหำดโดยได้ ทุนสนับสนุนจำกสถำบันส่งเสริ มสุขภำพไทย มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ ,
ศูนย์วิจยั และจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ(ศจย.) และร่วมกับนักวิจยั จำกสหรัฐอเมริ กำ และญี่ปนุ่ ”
ด้ าน นายแพทย์ ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อานวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ กระทรวง
สาธารณสุข กล่ำวถึง นโยบำยควบคุมยำสูบเพื่อสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่ ว่ำ “คณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบแห่งชำติ
ได้ ตระหนักถึงภัยคุกคำมต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์ยำสูบ รวมถึงได้ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรให้ หน่วยงำนภำครัฐ
เอกชนและภำคประชำสังคม เข้ ำมำมีสว่ นร่วมและขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร เกี่ยวกับประเด็นกำรรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบแห่งชำติ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2565
มีมติเห็นชอบข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่สอดคล้ องกับประเด็นกำรรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่ โลก ประจำปี พ.ศ. 2565 “ Tobacco:
Threat to our environment” หรื อ “ยำสูบ : ภัยคุกคำมต่อสิ่งแวดล้ อม” โดยขอควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ร่วมกันดูแล ปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดบุหรี่ ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องทุกคนในสังคม แต่ยงั หมำยรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้ อม
ที่อยู่รอบตัวเรำอีกด้ วย”
ด้ าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิ ธิรณรงค์ เพื่ อการไม่ สูบบุ หรี่ กล่ำวว่ำ
ถือเป็ นเรื่ องที่ดีและน่ำชื่นชมที่องค์กำรอนำมัยโลกได้ กำหนดประเด็นรณรงค์ ในปี นีเ้ กี่ยวข้ องกับกำรสร้ ำงสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่
และหลำย ๆ หน่ ว ยงำนก็ เ ริ่ ม ให้ ค วำมส ำคัญ มำกขึ น้ โดยเฉพำะ กรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง (ทช.) กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ที่มีนโยบำย มีกำรออกกฎหมำยห้ ำมสูบบุหรี่ บนพื ้นที่ชำยหำด เพรำะในต่ำงประเทศมีกำร
ห้ ำมสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ชำยหำดมำนำนแล้ ว ไม่ได้ ถือว่ำเป็ นเรื่ องใหม่ อย่ำงแคลิฟอร์ เนียก็มีก ฎหมำยห้ ำมสูบบุหรี่ ที่ชำยหำดชัดเจน
เนื่องจำกก้ นบุหรี่ เป็ นขยะหมำยเลขหนึ่งของชำยหำด เป็ นต้ น
ดังนัน้ ตนจึงเรี ยกร้ องให้ ทุกหน่วยงำน รวมถึงผู้ที่ยังสูบบุหรี่ อยู่ เลิกสูบ และหันมำร่ วมกัน ทำสิ่งแวดล้ อมรอบตัวให้
ปลอดบุหรี่ เพื่อทำให้ มีโอกำสเลิกสูบบุหรี่ ได้ มำกขึน้ กำรสำรวจครัง้ ล่ำสุดปี 2557 พบว่ำ มีคนไทยที่เป็ นควำมดันสูงหรื อเบำหวำน
ที่ ยัง สูบ บุ ห รี่ ม ำกกว่ ำ 2 ล้ ำ นคน ซึ่ ง คนที่ มี โ ลกประจ ำตัว ทัง้ 2 โรคนี ท้ ี่ สูบ บุ ห รี่ จะเร่ ง ให้ เ กิ ด โรคแทรกซ้ อ น เช่ น โรคหัว ใจ
โรคเส้ นเลือดสมองและไตเสื่อมเร็ วขึน้ จึงขอให้ ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยขอให้ แจ้ งแก่แพทย์ เวลำมำติดตำมรักษำ
โรคประจำตัวว่ำ ต้ องกำรที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อขอให้ แพทย์ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติ รวมทัง้ อำจให้ ยำรักษำเลิกบุหรี่ ขณะเดียว กัน
ผู้สบู บุหรี่ ต้องเริ่ มต้ นด้ วยกำรไม่สบู บุหรี่ ในบ้ ำน ในรถ ซึง่ จะทำให้ กำรเลิกสูบบุหรี่ ง่ำยขึ ้น
ส ำหรั บ ท่ ำ นที ่ ต้ อ งกำรร่ วมรณรงค์ หรื อขอสื่ อ รณรงค์ เ พื ่ อ กำรไม่ สู บ บุ ห รี ่ สำมำรถเข้ ำ ไปดู ร ำยละเอี ย ดเพื ่ อ ขอรั บ สื่ อ ได้ ที่
www.smokefreezone.or.th หรื อติ ดต่อทีโ่ ทรศัพท์หมำยเลข 0-2278-1828
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