บทที่ 4
การดําเนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย
4.1 การดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ
ประเทศไทยไดลงนามรับรอง Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) เพื่อใช
เปนกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศตั้งแตป พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใชวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เปนตนมา ซึ่งกรอบขอตกลงดังกลาวไดเสนอมาตรการในการควบคุมยาสูบ
แบงเปนกลุมใหญๆ ได 5 ประเภท คือ
1) มาตรการลดอุปสงคการบริโภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco)
2) มาตรการดานอุปทาน เพื่อการลดการบริโภคยาสูบ (Reduce the supply of tobacco)
3) การควบคุมกํากับสารประกอบในผลิตภัณฑยาสูบ (Regulate the contents of tobacco)
4) มาตรการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (Protect public from smoke)
5) การชวยใหผูเสพติดเลิกใชยาสูบ (Promote cessation and provide adequate treatment)
รูปที่ 4 มาตรการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ตามชวงเวลา พ.ศ.2532-2552

ที่มา: ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประเทศไทยมีความกาวหนาในการดําเนินงานควบคุมยาสูบมาเปน
ลําดับ (รูปที่ 4)
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สรุปมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ในประเทศไทย ไดดังนี้
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

มีการพิมพคําเตือนบนซองบุหรี่ (ขยายขนาดคําเตือนในป 2540)
กรุงเทพมหานครหามโฆษณาบุหรี่ในโรงภาพยนตรและรถโดยสาร
มีการเพิ่มภาษีบุหรี่
ออก พ.ร.บ. ควบคุม ยาสูบ มีผลหามโฆษณาและสงเสริ มการขายบุ หรี่ และ พ.ร.บ.
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
ปรับปรุงใหมีการเพิ่มภาษีเปนระยะอยางสม่ําเสมอ จาก 55% (จนถึงพ.ศ.2550 เพิ่มแลว
8 ครั้ง จนเปน 80% ของราคา ณ โรงงาน คิดเปน 63% จากราคาขายปลีก)
ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ (ขยายพื้นที่อีกในป พ.ศ. 2549 และ 2550)
มีภาพเตือนผลเสียตอสุขภาพบนซองบุหรี่
หามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
กําหนดใหระบุชื่อสารพิษและสารกอมะเร็งบนซองบุหรี่
ปรับปรุงภาพบนซองบุหรี่และเพิ่มภาพเตือนผลเสียตอสุขภาพในซองบุหรี่มวนเอง และ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
แกพระราชกําหนด เพื่อปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจาก 80% เปน 90% ของราคา
ณ โรงงาน และเพิ่มภาษีเปน 85% ของราคา ณ โรงงาน ใน เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552
(ดูพระราชกําหนดในภาคผนวก)
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแสดง
ฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ปรับปรุงภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เปน 10
(ดูประกาศในภาคผนวก)
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดสวนหนึ่ง
สวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
(ดูประกาศในภาคผนวก)
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การประเมินผลของมาตรการในชวงป พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2549 พบวามาตรการดานการเพิ่มภาษี
บุหรี่และการหามโฆษณา จัดวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการลดอัตราการบริโภคยาสูบ
รองลงมาคือมาตรการ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ดวยสื่อ, มาตรการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและ
มาตรการการเตือนภัยจากบุหรี่ 1 อยางไรก็ตาม การประเมินผลดังกลาว ยังไมรวมผลของมาตรการการ
หามบุหรี่ไรควัน และผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบอื่นๆ
จากการประมาณการทางวิชาการ ระบุวา ถาอัตราการบริโภคยาสูบไมลดลงในชวงเวลาระหวาง
พ.ศ.2534-2550 จะมีผูสูบบุหรี่อยูในปจจุบันถึง 13.5 ลานคน หรืออาจกลาวไดวา การควบคุมยาสูบใน
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2534-2550 ที่ผานมาไดลดจํานวนผูสูบลงถึง 4.0 ลานคน ดวยการชวยใหผูสูบ
เลิกสูบบุหรี่ 2.4 ลานคนและปองกันนักสูบหนาใหม 1.6 ลานคน และลดผูเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ จํานวน 31,867 คน2
4.2 การใชมาตรการดานภาษี
มีการเพิ่มอัตราภาษี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 แสดงในตารางที่ 5 ที่เพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ซิกา
แรต เปน 85% ของฐานราคาขาย ณ โรงงาน และ ฐานราคา C.I.F (บุหรี่นําเขา) สงผลใหอัตราภาษีที่
แทจริง (exclusive rate) เปน 566.67%3 สงผลใหราคาขายปลีกบุหรี่กรองทิพย 90 ขึ้นราคาเปน 75 บาท
และมารลโบโร มีราคา 83 บาทตอซอง คําถามที่ตามมาคือการขึ้นภาษีแตละครั้งทําใหราคาสูงพอ ที่จะ
กระทบตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคหรือไม ดัชนีตัวหนึ่งที่สําคัญคือการเปรียบเทียบราคาที่
ขึ้นกับอัตราเงินเฟอซึ่งจากการศึกษาของ รศ.ดร.อิสรา ศานติศาสตรพบวา การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิ
กาแรตที่ ผ า นมาเกื อ บจะคู ข นานไปกั บ อั ต ราเงิ น เฟ อ ซึ่ ง จะไม มี ผ ลในการลดปริ ม าณผู บ ริ โ ภคอั น
เนื่องมาจากราคา 4

1

Levy D., Benjakul S., Ross H. (2008). The Role of Tobacco Control Policies in Reducing Smoking and Deaths Caused by
Smoking in Thailand: Results from the Thaialnd SimSmoke Simulation Model. Tobacco Control Research and Knowledge
management Center.
2
ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2551): สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 – 2550. ศูนยวิจัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ
3
คํานวณโดย ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
4
Center for Development Policy Studies. 2010. Cigarette Tax policy in Thailand: is there a loop hole? Slide presentation on 18
may 2010 at Chilalongkorn University. Bangkok.
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ตารางที่ 5 อัตราคาแสตมปยาสูบ ตามกฎกระทรวง เรื่องกําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ.2552
รายการ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ

ตามมูลคา
(รอยละ)
หนวย
คาแสตมปยาสูบสําหรับยาเสนและยาสูบ
1. ยาเสน
0.1
สิบกรัม เศษของสิบกรัมใหนบั
เปนสิบกรัม
2. ยาสูบ
 บุหรี่ซิกาแรต

85

 บุหรี่ซิการ

10

 บุหรี่อื่น

0.1

 ยาเสนปรุง

10

 ยาเคี้ยว

0.1

หนวยละ - บาท

กรัม เศษของกรัมใหนับเปน
หนึง่ กรัม
หากรัม เศษของหากรัมให
นับเปนหากรัม
กรัม เศษของกรัมใหนับเปน
หนึง่ กรัม
กรัม เศษของกรัมใหนับเปน
หนึง่ กรัม

0.01

0.50
0.02
0.50
0.09

ที่มา: กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
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รูปที่ 5 แสดงรายไดสรรพาสามิตบุหรี่ อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และอัตราการสูบบุหรี่

ที่มา: ขอมูลรายไดสรรพาสามิตบุหรี่ อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
สวนขอมูลอัตราการสูบบุหรี่ มาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

ในปงบประมาณ 2552 กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษียาสูบไดเปนมูลคา 43,936 ลานบาท ซึ่งเก็บ
ไดเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2551 รอยละ 5 โดยยอดจําหนายยาสูบปงบประมาณ 2552 รวม 1,794.32
ลานซอง ลดลงจากยอดจําหนายยาสูบในปงบประมาณ 2551 จํานวน 47 ลานซอง5 (รูปที่ 5)
4.3 การใชมาตรการภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
วิวัฒนาการของคําเตือนบนซองบุหรี่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2517 มีการเสนอใหพิมพคําเตือน คือ “การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ” โดย นพ.สงคราม
ทรัพยเจริญ ในนามของแพทยสมาคม แตโรงงานยาสูบขอเปลี่ยนเปน “การสูบบุหรี่อาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ”
พ.ศ. 2525 เปลี่ยนขอความคําเตือนเปน “การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ”
พ.ศ. 2532 กําหนดใหมีขอความคําเตือนบนซองบุหรี่จํานวน 6 ขอความ พิมพสลับกันไปบนดาน
ของซองและมีขนาดไมเล็กกวา 2x2 มิลลิเมตร แตไมไดกําหนดสีทําใหบริษัทบุหรี่พิมพ
คําเตือนดวยสีที่กลมกลืนไปกับสีซอง

5

เว็บไซตกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (2552), http://www.excise.go.th/index.php?id=969
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พ.ศ. 2535 ปรับคําเตือนเปน 10 ขอความ พิมพคละกันไปและกําหนดขนาดไมใหนอยกวารอยละ
25 ของซองบุหรี่ทั้งดานหนาและดานหลัง และพิมพดวยอักษรสีขาวบนพื้นดํา บริเวณ
ดานลางของซอง
พ.ศ. 2540 ปรับตําแหนงตําเตือนใหอยูดานบนสุดของซอง ขนาดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.3 ของพื้นที่
ซองทั้ง 2 ดาน
พ.ศ. 2548 คําเตือนบนซองบุหรี่เปลี่ยนเปนรูปภาพพรอมขอความ มีเนื้อที่ขนาด 50% ของพื้นที่
ซอง
ไทยเปนประเทศที่ 4 ของโลกที่มีคําเตือนเปนรูปภาพรองจาก แคนาดา บราซิล และสิงคโปร
วันที่ 28 มีนาคม 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูผลิต
และผูนําเขาบุหรี่ตางประเทศ จะตองดําเนินการพิมพคําเตือนบนซองบุหรี่เปนรูปภาพ 4 สี และคําเตือน
ตัวอักษรดําพื้นขาว มีสีกรอบสีดําลอม หรือตัวอักษรขาวพื้นดํา ที่บริเวณดานบนชิดขอบบนสุดและขอบ
ซาย ขนาดของคําเตือนไดเพิ่มขนาดจาก 1 ใน 3 ของพื้นที่ซองเปนรัอยละ 50 ของซอง มีผลบังคับใชหลัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 365 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2548 โดยหลังจากนี้เปนตนไป หาก
ผูผลิตหรือผูจําหนายยังคงผลิตหรือจําหนายบุหรี่ที่ไมมีภาพคําเตือนรูปแบบใหม จะถูกดําเนินคดีทันที
โดยผูผลิตมีโทษปรับ 100,000 บาท สวนผูจําหนายปรับ 20,000 บาท
4.4 มาตรการเลิกบุหรี่
จํ า นวนผู เ ลิ ก บุ ห รี่ ส ะสมมี ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจเป น ผลมาจากมาตรการ การลดอุ ป สงค ทั้ ง ที่ ใ ช
มาตรการดานราคา และมาตรการที่ไมใชราคา เชน การรณรงคให ลด ละ เลิกบุหรี่ เปนตน แตผูท่ีเลิกบุหรี่
อีกสวนหนึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนําชวยเลิกบุหรี่จากบุคลากรสาธารณสุข ในประเทศไทยไดมีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อชวยเลิกบุหรี่มาไดระยะหนึ่งแลว โดยปจจุบันมีโรงพยาบาลที่ใหบริการนี้อยูแลวถึง
555 6 แหงทั่วประเทศ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติก็ไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคลินิก
อดบุหรี่ในโรงพยาบาลแลว กวา 200 แหง นอกจากนี้ในป พ.ศ.2551 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมีการวางระบบเพื่อขยายบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท และศูนยบริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพทแหงชาติ พรอมใหบริการไดเต็มรูปแบบในป พ.ศ.2552

6

สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา. รูปแบบการบริการเลิกบุหรี่ในคลีนิกเลิกบุหรี่ 2553.
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ผลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาจํานวนผูเลิกบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมี
จํานวน 4.7 ลานคน โดยความชุกของผูเลิกบุหรี่คิดเปน 30.37% ของประชากรที่เคยสูบบุหรี่จํานวน
15.66 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ.2550 ซึ่งมีความชุกของผูเลิกบุหรี่เปน 24% มีจํานวน 3.4 ลานคน 7
ขอมูลจากศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 8 พบวาจํานวนผูใชบริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท Quitline1600 ระหวาง ม.ค.–ธ.ค. 2552 มีจํานวน 16,843 คน/ป ในจํานวนนี้เปนคนสูบบุหรี่ที่
ตองการคําปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ 15,898 คน และเปนผูสูบบุหรี่หรือผูใกลชิดที่ตองการคําแนะนําในการ
เลิกสูบบุหรี่ 945 คน จํานวนผูเลิกบุหรี่ไดสําเร็จภายใน 6 เดือน หลังจากการรับบริการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพทมีจํานวน 1,111 คน คิดเปน 43.79 % ของผูที่อนุญาตใหโทรกลับและติดตามไดจํานวน 2,537
(ขอมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553)
4.5 มาตรการอื่นๆ ที่ยังเปนชองวาง
แตยังมีหลายมาตรการที่แนะนําในกรอบ FCTC ที่ประเทศไทยยังไมไดนํามาปรับใช เชน
 มาตรการการตรวจวัดและควบคุมระดับสารประกอบในผลิตภัณฑยาสูบ และการตรวจสอบ
ข อ มู ล สารประกอบและสารที่ ป ล อ ยออกจากการสู บ บุ ห รี่ ที่ ผู ผ ลิ ต แจ ง ต อ กระทรวง
สาธารณสุข
 มาตรการการกลาวโทษเพื่อฟองรองคาชดเชย ความรับผิดจากภาคอุตสาหกรรม
 การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนยาสูบ
 การคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ เปนตน
นอกจากนี้ มาตรการที่ดําเนินไปแลว แตพบวายังมีชองวางใหปรับปรุงไดอีก เชน
 การปรับวิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ จากฐานราคา ณ โรงงาน มาเปนฐานราคาขาย
ปลีก
 การเพิ่มการจัดเก็บภาษีบุหรี่มวนเองซึง่ เก็บภาษีต่ํามากเพียงรอยละ 1 ในขณะที่ประเทศไทย
มีผูสูบบุหรี่มวนเองเกือบรอยละ 50
 ระบบการเฝาระวัง รายงานบุหรี่ผิดกฏหมาย และตรวจจับผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
7
8

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ
ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ. ขอมูลระหวาง ม.ค. –ธ.ค. 2552
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 การบังคับใชกฎหมายและการเพิ่มความรวมมือในการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
 ระบบการชวยใหผูเสพติดเลิกยาสูบ ยังไมเพียงพอ ไมครอบคลุมทั่วประเทศ และไมไดบูรณา
การในระบบสุขภาพแหงชาติ เปนตน
ในขณะเดียวกัน ทั่วโลก ไดใหความสนใจกับ การกําหนดแนวทางและกติการะดับนานาชาติ
ในหลายดาน โดยเฉพาะการโฆษณาขามพรมแดน การคาบุหรี่เถื่อน การแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ
และการโฆษณาแฝงหรือการสรางภาพลักษณในรูปแบบ Corporate Social Responsibility: CSR
4.6 องคกรภาคีที่ดําเนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย
การดํ า เนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ภายใต ก รอบอนุ สั ญ ญาของประเทศไทยนั้ น มี ห ลายองค ก รที่
ดําเนินงานควบคุมยาสูบทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (ตารางที่ 6) ซึ่งมีการเพิ่มจํานวนเครือขาย
มากขึ้น โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. (แผน 1) ทําหนาที่ในการเชื่อมโยง
เครือขาย ดังรูปที่ 6
รูปที่ 6 การเชื่อมโยงระหวางภาคี ของการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ
การสนับสนุนจากภาคนโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวงอื่นๆ

เครือขายวิชาชีพตางๆ

สสส.
(แผน 1)
การสรางองคความรู

มูลนิธิใบไมเขียว

การสนับสนุนจากภาคสังคม
เครือขายตางๆ

นักวิจัย

ศจย.

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย

ที่มา: สรุปบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาคีในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ
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บทบาทหนาที่
ก. ภาครัฐระดับชาติ
1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) จัดตั้งขึ้นตั้งแตป
ควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.2532 แต ง ตั้ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
(คบยช.)
สาธารณสุขเปนประธาน ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนเลขานุการ ซึ่งมีภารกิจหลักใน
การกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ประสานงาน กํากับ และ
ประเมินผลการควบคุมยาสูบของประเทศ
ระดับกระทรวง
1. กระทรวง
เปนหนวยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบ
สาธารณสุข
โดยหนวยงานหลัก คือ กรมควบคุมโรค ซึ่งดําเนินงานควบคุมยาสูบผาน
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ในระดับสวนกลาง และสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคทั้ง 12 แหง ในระดับภูมิภาค
1.1 กรมควบคุมโรค
เปนหนวยงานหลักที่ดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบ
1.1.1 สํานักควบคุม
ยกระดับจากกลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ ในป พ.ศ. 2552 เปนหนวยงาน
การบริโภคยาสูบ
ศูนยกลางระดับชาติในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยทําหนาที่บริหาร
จัดการแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ประสานความรวมมือและ
สนับสนุนภาคีเครือขายในการควบคุมยาสูบในระดับประเทศและนานาชาติ
รวมทั้งการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535
1.1.2 สํานักโรคจาก
มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของกับการ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อและสงเสริมการคุมครองสุขภาพของผู
และสิ่งแวดลอม
ประกอบอาชีพทัง้ ในและนอกระบบจากอันตรายของยาสูบ
1.1.3 สํานักงาน
มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยรวมของการควบคุมยาสูบในระดับภูมิภาค
ปองกันควบคุมโรคที่ ตางๆ และระดับจังหวัด ผานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามนโยบาย
1-12
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1.2 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
1.2.1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

1.2.2 โรงพยาบาล
ศูนย/ โรงพยาบาล
จังหวัด/ โรงพยาบาล
ชุมชน
1.2.3 สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
และสถานีอนามัย
1.2.4 กรมการแพทย

1.2.5 กรมอนามัย

1.2.6 กรมสุขภาพจิต

บทบาทหนาที่
ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แหงชาติที่กาํ หนดไว
ดูแลหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาค ไดแก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (75จังหวัด) มีบทบาทหนาที่ดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด ไดแก การประสานความรวมมือของภาคี
เครือขาย ในการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมยาสูบ ทําให
ประชาชนรู ตระหนักและรวมมือในการดําเนินงานควบคุมยาสูบในพืน้ ที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ
มีภาระหนาทีห่ ลักคือ การดําเนินการใหเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และจัดบริการ
เลิกบุหรี่แกประชาชน รวมทัง้ ใหการรักษาผูเจ็บปวยจากโรคที่มีสาเหตุจาก
ยาสูบ
มีบทบาทหนาที่ดําเนินงานควบคุมยาสูบในระดับอําเภอและระดับตําบล
ไดแก การประสานความรวมมือของภาคีเครือขายในการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ทําใหประชาชนรู ตระหนักและรวมมือในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายดานการบําบัดรักษาผูติดบุหรี่ และโรคที่
มีสาเหตุจากยาสูบ และการไดรับควันบุหรี่มือสอง ผานการรักษาพยาบาลใน
สังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้สถาบันธัญญารักษ เปนหนวยงาน
หลั ก ในการพั ฒ นาแนวทางและมาตรฐานการให บ ริ ก ารเลิ ก บุห รี่ รว มกั บ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินการควบคุมยาสูบผานแผนงานโครงการ
ตางๆ ของกรมอนามัย ทั้งดานสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และงาน
ทันตสาธารณสุข
เปนหนวยงานเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
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1.2.7 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

บทบาทหนาที่
เยาวชนผานทางโครงการตางๆ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนหางไกลจาก
บุหรี่ และอบายมุขตางๆ
เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบผานงานสาธารณสุข
มูลฐาน

2. กระทรวงการคลัง
2.1 กรมสรรพสามิต

มีหนาที่ดูแลและจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑยาสูบประเภทตางๆ ซึง่ เปนกลไก
สําคัญในการควบคุมยาสูบ และออกใบอนุญาตขายและจัดเก็บภาษีรา นคา
ที่จําหนายผลิตภัณฑยาสูบ กําหนดพืน้ ที่เพาะปลูกยาสูบและจัดเก็บภาษี
การเพาะปลูกยาสูบ ควบคุมและปราบปรามการคาผลิตภัณฑยาสูบผิด
กฎหมาย การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและปรับฐานภาษีใหเหมาะสม
เพื่อสรางสมดุลยระหวางการจัดเก็บภาษีและการสาธารณสุข
2.2 กรมศุลกากร
มี ห น า ที่ ค วบคุ ม การนํ า เข า และส ง ออกใบยาสู บ เมล็ ด พั น ธุ ย าสู บ และ
ผลิตภัณฑยาสูบประเภทตางๆ ดําเนินการจัดเก็บภาษีใบยาสูบ เมล็ดพันธุ
ยาสูบ ผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ดําเนินการเฝา
ระวังปองกันและปราบปราบการลักลอบนําเขาและสงออกผลิตภัณฑยาสูบ
ผิดกฎหมาย
2.3 สํานักเศรษฐกิจ เป น หน ว ยงานวิ ช าการทางด า นเศรษฐกิ จ การเงิ น และการคลั ง ของ
การคลัง
กระทรวงการคลัง มีหนาที่ ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ใหคําแนะนําและ
ปรึ ก ษาในทางวิ ช าการต อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง
รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ดําเนินการและ
ปฏิบัติการเรื่องตางๆ อาทิ นโยบายการคลัง นโยบายภาษีอากร เปนตน
3. สํานักงาน
มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกิจการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ รวมถึงควบคุมดูแลการใช
โทรคมนาคมแหงชาติ เว็ บ ไซต ที่ มี เ นื้ อ หาไม เ หมาะสม เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาพั ฒ นาและบั ง คั บ ใช
(กทช.) กระทรวง
กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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4.กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการควบคุมยาสูบ
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
และสนับสนุนการควบคุมยาสูบโดยการนํานโยบายไปปฏิบัติในสถานศึกษา
ทุกระดับ
5. ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร มีหนาที่ดําเนินการศึกษาหาแนวทางและสงเสริมการปลูกพืชทดแทนหรือ
และสหกรณ
จัดหากิจกรรมทดแทนการปลูกยาสูบ และดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบ เพื่อลดอันตรายจากการไดรับสารเคมีจากการเพาะปลูกยาสูบ
ผานโครงการตางๆ
6. กระทรวงมหาดไทย โดยองคการบริหารสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ติดตามเฝาระวังควบคุม
ยาสูบในทองถิ่น และการบังคับใชกฎหมาย
7. สํานักงานตํารวจ
เป น หน ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการจั บ กุ ม ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ ผู ก ระทํ า
แหงชาติ
ความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดยประสาน
ความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด
8. กองงานคณะ
เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการเผยแพรออกอากาศของวิทยุและโทรทัศน
กรรมการกิจการวิทยุ ซึ่งจะทําหนาที่ในการควบคุมไมใหเกิดการเผยแพรภาพหรือสิ่งที่สื่อถึงการ
กระจายเสียงและวิทยุ บริโภคยาสูบในรูปแบบตางๆ ผานทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ตาม
โทรทัศนแหงชาติ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535
(กกช.) กรมประชา
สัมพันธ (ยกเลิกแลว
อยูระหวางการตั้ง
องคกรอิสระ)
9. กรุงเทพมหานคร
มีบทบาทที่สําคัญอยางมากในการพัฒนาโครงการงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
หลายแหง และโครงการดังกลาวยังไดรับการพัฒนาใหเกิดเปนโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ข.องคกรพิเศษภายใตการกํากับของภาครัฐ
1. สํานักงาน
มีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
คณะกรรมการ
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
คุมครองผูบริโภคพิจารณาดําเนินการตอไป
(สคบ.)
2. สํ า นั ก งานกองทุ น เปนองคกรที่ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในดานตางๆ โดยนํา
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง งบประมาณจากภาษี ที่ เ ก็ บ ได จ ากภาษี ส รรพสามิ ต ยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม
เสริมสุขภาพ (สสส.) แอลกอฮอล มาใช ส นั บ สนุ น งบประมาณในการดํ า เนิ น งานโครงการที่
เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันประชาชนจากการบริโภค
ยาสูบ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของภาคประชาสังคมในการ
ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ค. องคกรพัฒนาเอกชน ที่มีบทบาทในการควบคุมยาสูบ มีดังนี้
1. มูลนิธิรณรงคเพื่อ เปนองคกรที่ชี้แนะสาธารณะและรณรงคใหสังคมรับทราบอันตรายของบุหรี่
การไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และรวมกันควบคุมการสูบบุหรี่ ในรูปแบบของกิจกรรมในโอกาสสําคัญ เปน
องคกรสําคัญที่รวมผลักดันใหเกิดนโยบายและกฎหมายการควบคุมยาสูบ
ตางๆ เชน การเพิ่มพื้นที่หามสูบบุหรี่ในสถานที่ตางๆ
2. สถาบันสงเสริม
เป น สถาบั น วิ ช าการเอกชนอิ ส ระภายใต มู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข แห ง ชาติ
สุขภาพไทย (สสท.)
ดําเนินงานทางดานวิชาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในเรื่อง
มูลนิธิสาธารณสุข
การชี้แนะสาธารณะ (Advocacy) เพื่อผลักดันใหเกิดนโยบายทีส่ ําคัญในการ
แหงชาติ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. เครือขายวิชาชีพ
เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวของวิชาชีพสุขภาพ 17 วิชาชีพ เชน แพทย
สุขภาพเพื่อสังคมไทย พยาบาล เภสั ช กร ทั น ตแพทย เทคนิ ค การแพทย กายภาพบํ า บั ด นั ก
ปลอดบุหรี่
สาธารณสุ ข เป น ต น รวมตั ว กั น เพื่ อ ดํ า เนิน การเชิ ง รุ ก ในการควบคุ ม การ
บริ โ ภคยาสู บ การดํ า เนิ น งานเครื อ ข า ยวิ ช าชี พ สุ ข ภาพฯ ได แ ก การร ว ม
ผลั ก ดั น นโยบายสาธารณะเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ยาสู บ การพั ฒ นาระบบ
บริการเลิกบุหรี่ การจัดทําตําราเอกสารวิชาการ สรางความรูความเขาใจตอ
สาธารณะ เปนตน
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4. เครือขายครูนัก
รณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่
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เป น องค ก รที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของคณะครู จ ากโรงเรี ย นต า งๆเพื่ อ
ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู มี ส มรรถนะและศั ก ยภาพในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันเด็ก
และเยาวชนจากอั น ตรายจากการสู บ บุ ห รี่ โดยผลงานที่ ผ า นมาได ร ว ม
ผลักดันนโยบายตางๆ ในการควบคุมยาสูบ
5. เครือขายนักรณรงค เปนองคกรระหวางประเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบของ
เพื่อการควบคุมการ
ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ
บริโภคยาสูบแหง
การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศตางๆ เพื่อใหนาํ มาพัฒนาปรับใช
เอเชียอาคเนย
ใหเหมาะสมกับประเทศของตน
(Southeast Asia
Tobacco Control
Alliance : SEATCA)
6. มูลนิธิใบไมเขียว
เป น องค ก รอิ ส ระไม แ สวงกํ า ไร ดํ า เนิ น การในการพั ฒ นาและคุ ม ครอง
(Green Leaf
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม เชน จัดทําโครงการ
Foundation)
รณรงคโรงแรมปลอดบุหรี่
7. ศูนยบริการเลิกบุหรี่ เปนศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่
ทางโทรศัพทแหงชาติ พัฒนาจากขอมูลหลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได โดยผูประกอบวิชาชีพ
(ศบช.) (Thailand
สุขภาพ อยางเปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรูใหม
National Quit line)
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพและอาสมัครเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่
1600
ระดับภูมิภาค
ง. องคกรอื่นๆ
1. สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปน
ตน สัง กัดของคณาจารย นัก วิชาการและนัก วิ จั ยที่ สัง กัดอยู จะมี บทบาท
หนาที่ในการศึกษาวิจัยประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ เพื่อนํา
ข อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย เหล า นั้ น เป น องค ค วามรู เ ผยแพร ใ ห ส าธารณ
รับทราบ และใชเ ปนข อมูลให หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ
ดําเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติอีกดวย
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2. ศูนยวิจยั และจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เป น หนว ยงานที่จั ด ตั้ง ขึ้น เพื่ อ เปน ศู น ย ก ลางสนั บ สนุน การสร า งงานวิ จั ย
บริการวิชาการ และศูนยขอมูลระดับชาติเ กี่ยวกับการควบคุม ยาสูบของ
ประเทศไทย ตอบสนองต อ การดํ า เนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ภายใต ก รอบ
อนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก และมีแผนจัดตั้ง
ศูนยความรวมมือทางวิชาการดานการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก

โดยสรุป การปรับปรุงการดําเนินงานควบคุมยาสูบ จะถูกบรรจุในแผนควบคุมยาสูบแหงชาติ
พ.ศ.2553-2557 โดยมีภาคี เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการนําไปปฏิบัติ
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