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คํานํา
เอกสารฉบับ นี้เ ป็ นการสรุปสถานการณ์ ก ารควบคุ มการบริโ ภคยาสูบ ของ
ประเทศไทย พ.ศ.2555 ซึ่งได้ปรับปรุงจากสรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภค
ยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2554 ทีศ่ ูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) ได้จดั ทําขึน้ เพื่อนํ าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทยให้
เป็ นปจั จุบนั ทันต่อสถานการณ์ให้มากทีส่ ุด สาระสําคัญภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
หลัก 6 หัวข้อ คือ
- สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินการควบคุมยาสูบ
- ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของประชากรไทย
- การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
- การดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
- ความก้าวหน้าในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.
2554-2555
- ผลการประเมินสมรรถนะในการควบคุมยาสูบและปญั หาทีท่ า้ ทาย
ในโอกาสนี้ ศจย. ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้า งเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทีใ่ ห้การสนับสนุ นทุนในการจัดทําเอกสารฉบับนี้
ศจย.ในฐานะศูนย์บริการวิชาการด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ สําหรับนักวิจยั นักวิชาการ
และบุคคลากรที่ทํางานด้านการควบคุมยาสูบทุกท่าน เพื่อการขับเคลื่อนการควบคุม
ยาสูบในประเทศไทยทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อไป
ดร.ทพญ.ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผูอ้ ํานวยการศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
สิงหาคม 2555
ค

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทสรุปสําหรับผู้บริ หาร
บทที่
1
สถานการณ์ การบริ โภคยาสูบของประชากรไทย
กับประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นการควบคุมยาสูบ
1.1 จํานวนและอัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
1.1.1 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั จําแนกตาม
ปจั จัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ
3) ระดับการศึกษา
1.1.2 จํานวนและอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั จําแนก
ตามภูมศิ าสตร์
1) เขตการปกครอง
2) ภูมภิ าค
3) จังหวัด
1.1.3 อายุทเ่ี ริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรก
1.1.4 ประเภทของบุหรีท่ ส่ี ูบเป็นประจํา
1.1.5 ปริมาณยาสูบทีบ่ ริโภคต่อวัน
1.1.6 ระยะเวลาทีส่ บู บุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอน
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1.2 กลุ่มเยาวชนอายุ
1.2.1 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน
อายุ 13-15 ปี
1.2.2 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย
อายุ 15-24 ปี
1.2.3 การเข้าถึงยาสูบของเยาวชน
1.3 กลุ่มอื่นๆ ทีน่ ่ าสนใจ
1.3.1 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอาชีพเฉพาะ
1.3.2 การสํารวจอื่นๆ ทีส่ ําคัญ
1) การสํารวจการบริโภคยาสูบ ในผูใ้ หญ่
ระดับโลก (GATS)
2) การสํารวจบุคคลากรวิชาชีพสุขภาพ
(GHPS)
3) การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกีย่ วกับ
ยาสูบ (GSPS)
4) การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน
(GYTS)
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของประชากรไทย
2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจจากการ
บริโภคยาสูบของประชาชนไทย
2.1.1 โรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
2.1.2 การเจ็บปว่ ยและการตาย
2.2 การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
2.2.1 สารพิษในควันบุหรี่
2.2.2 อัตราการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในบ้าน
ของประชากร
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2.2.3 อัตราการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองใน
สถานทีต่ ่างๆ
40
2.3 ผลกระทบด้านรายจ่ายต่อผูบ้ ริโภคยาสูบ
ของประชาชนไทย
41
การเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
42
3.1 สถานการณ์เพาะปลูกยาสูบในประเทศไทย
42
3.1.1 ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต
43
3.1.2 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
43
3.1.3 การสํารวจจากแผนทีด่ าวเทียม
44
3.2 บริษทั บุหรีใ่ นประเทศไทยและส่วนแบ่งการตลาด
45
3.3 แบรนด์/ยีห่ อ้ และชนิดบุหรีซ่ กิ าแรตในประเทศไทย
49
3.4 ราคาขายปลีกบุหรี่
50
3.5 กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ
50
1) การทํากิจกรรมเพื่อสังคม
50
2) การโฆษณาตราสินค้าบุหรีใ่ นอุปกรณ์
เครือ่ งใช้อ่นื ๆ
52
3) การจ้าง พริต๊ ตี้ ขายบุหรี่
52
4) การแบ่งขายบุหรี่ และ ทําซองเล็กใส่บุหรีแ่ บ่งขาย 53
5) การใช้กลยุทธ์แยบยล “DESCRIPTOR” บนซองบุหรี่ 53
6) การโฆษณาชื่อบุหรีแ่ ละราคาทีจ่ ุดขาย
54
3.6 สรุปลักษณะกิจกรรมทีต่ อ้ งเฝ้าระวังบริษทั บุหรี่
ในประเทศไทย
55
การดําเนิ นการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
56
4.1 องค์กรภาคีทด่ี าํ เนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย
56
4.2 กรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก
66
ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
4.3 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมยาสูบ
68
4.4 แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557
69
4.5 มติคณะรัฐมนตรีต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ งมาตรการในการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ
71
5
ความก้าวหน้ าในการดําเนิ นการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย พ.ศ.2554-2555
73
5.1 การขึน้ ภาษียาสูบ
73
5.2 การใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช่ราคา
75
5.3 มาตรการการลดอุ ป ทานสํา หรับ การควบคุ ม
ยาสู บ ของประเทศไทย
78
5.4 การเพิ่ม การเข้า ถึ ง บริก ารช่ ว ยเลิก สู บ บุ ห รี่
79
5.5 สรุ ป มาตรการที่ผ่ า นมาและช่ อ งทางในการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพของมาตรการ
86
6
ผลการประเมิ นสมรรถนะในการควบคุมยาสูบ
และปัญหาที่ท้าทาย
88
6.1 สมรรถนะในการควบคุมยาสูบของประเทศ
88
6.2 ปจั จัยท้าทายและปจั จัยคุกคามการดําเนินงานควบคุมยาสูบ 90
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อภาคี
ควบคุมยาสูบ
91
บรรณานุกรม
93
ภาคผนวก
99
1 มาตรา 5.3 ของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลกว่าด้วย การเฝ้าระวังและปกป้อง
จากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซง
นโยบายของรัฐ
ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ศ.2554
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงคําหรือ
ข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากบุหรีซ่ กิ าแรต
บุหรีซ่ กิ าร์และยาเส้น ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 พ.ศ.2554
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงข้อความ
เกีย่ วกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
4 ประกาศคณะรัฐมนตรีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3
มาตรการในการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
จํานวน อัตราการสูบบุหรี่ และสัดส่วนผูส้ บู ประจํา
ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
2
เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป จําแนกตามรายจังหวัด
พ.ศ.2548 2550 และ 2554 เรียงลําดับจากจังหวัด
ทีม่ อี ตั ราสูบบุหรีต่ ่ าํ สุดไปสูงสุด
3
จํานวนและสัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
จําแนกตามประเภทยาสูบทีบ่ ริโภค พ.ศ.2544-2554
4
สัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15-24 ปี จําแนกตาม
ประเภทยาสูบทีบ่ ริโภค ระหว่างปี พ.ศ.2534-2554
5
อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอาชีพเฉพาะ
6
การตายทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย
จําแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552
7
จํานวนปีทส่ี ญ
ู เสียก่อนวัยอันควร จากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย
จําแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552
8
จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย
เพศชาย พ.ศ.2552
9
จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย
เพศหญิง พ.ศ.2552
10
ต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้สาํ เร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี
11
สารพิษในควันบุหรีแ่ ละผลต่อสุขภาพ
12
พืน้ ทีป่ ลูกยาสูบจาการสํารวจภาคสนาม
13
ตารางเปรียบเทียบข้อมูลบริษทั บุหรีร่ ายบริษทั เฉพาะบริษทั
ทีม่ สี ่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
14
ปริมาณและภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตในประเทศและนําเข้า
ปีงบประมาณ 2545-2554
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32
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44
46
48
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
15
ตารางเปรียบเทียบข้อมูลบริษทั บุหรีร่ ายบริษทั เฉพาะบริษทั
ทีม่ สี ่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
16
สรุปบทบาทหน้าทีข่ องหน่ วยงานภาคีในการขับเคลื่อน
เพื่อการควบคุมยาสูบ
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1
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3
4
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7
8
9
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14

อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย
พ.ศ. 2534-2554
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2554 จําแนกตามเพศ
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2554 จําแนกตามช่วงอายุ
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2554 จําแนกตามระดับการศึกษาทีจ่ บสูงสุด
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2554 จําแนกตามเขตการปกครอง
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2554 จําแนกตามภูมภิ าค
สัดส่วนประเภทยาสูบทีบ่ ริโภคของผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24
ปี พ.ศ.2547-2554 ในเขตเทศบาล จําแนกตามภาค
อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี
พ.ศ.2547-2554 นอกเขตเทศบาล จําแนกตามภาค
อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี
พ.ศ.2547-2554 เพศชาย จําแนกตามภาค
อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี
พ.ศ.2547-2554 เพศหญิง จําแนกตามภาค
ปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพรวมทุกโรค
ปริมาณการผลิตใบยาสูบในภูมภิ าคอาเซียน พ.ศ.2552
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรียบเทียบ 3 บริษทั
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8
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ส่วนแบ่งการตลาดของบุหรีซ่ กิ ารแรตจําแนก
ตามแบรนด์/ยีห่ อ้ ของประเทศไทย พ.ศ.2552
การเชื่อมโยงระหว่างภาคี ของการขับเคลื่อน
เพื่อการควบคุมยาสูบ
สรุปความก้าวหน้าการดําเนินการของประเทศไทย
ตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก
ภาพซ้อนรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ ารแรต ยอดจําหน่ าย
อัตราภาษีบุหรี่ ซิการแรต ราคาบุหรีต่ ่อซอง
กับอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั
มาตรการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ตามช่วงเวลา พ.ศ.2532-2555
กิจกรรมการแทรกแซงเพื่อลดจํานวนคนสูบบุหรี่

49
56

67

74
84
87
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บทสรุปสําหรับผู้บริ หาร
1. อัต ราการสู บ บุ ห รี่ใ นรอบ 20 ปี ท่ีผ่ า นมา มีอ ัต ราการเปลี่ย นแปลงที่ล ดลง
เท่ากับ 33.25% จากอัตราผูส้ ูบบุหรี่ 32.0% ในปี พ.ศ.2534 แล้วลดลงตํ่าสุด
ในปี พ.ศ.2552 (20.7%) และเพิม่ ขึน้ เล็กน้ อยในปี พ.ศ.2554 เป็ น 21.36%
(เพศชาย 41.69% เพศหญิง 2.14%)
2. เป็นครัง้ แรกในรอบ 20 ปี ทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีภ่ าพรวมเพิม่ ขึน้ ในปีพ.ศ. 2554
จํานวนผู้ท่สี ูบบุหรีเ่ พิม่ เป็ น 11.5 ล้านคน จาก 10.9 ล้านคนในปี พ.ศ.2552
โดยเพิม่ ทุกกลุ่มอายุยกเว้นผูส้ ูงอายุ, ส่วนผู้สูบหน้าใหม่ (15-24 ปี)ที่มอี ตั รา
เพิม่ ขึน้ และเยาวชนเพศหญิงทีม่ กี ารสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อยนัน้ มีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ มาตัง้ แต่ปีพ.ศ.2552 แล้ว, อัตราการสูบบุหรีใ่ นเพศชาย อายุ 19 -59 ปียงั
สูงกว่าร้อยละ 40 ซึง่ นับว่าสูงมาก
3. ภาคใต้ ย ั ง มี อ ั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ท่ี สู ง ที่ สุ ด 25.6% รองลงมาเป็ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.5% ภาคเหนือ 20.5% ภาคกลาง 19.2% และ
กรุงเทพมหานคร 15.4%
4. 10 จังหวัดแรกที่มอี ตั ราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั สูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล
ปตั ตานี ระนอง นครศรีธ รรมราช สุ ราษฎร์ธ านี ขอนแก่ น กาญจนบุร ี ตรัง
และหนองบัวลําภูตามลําดับ
5. มีก ารสับเปลี่ยนประเภทไปมาระหว่างประเภทบุ หรี่ท่นี ิ ยมสูบมากที่สุด คือ
บุหรี่ซอง และบุหรี่มวนเอง ทัง้ นี้ก ารเพิม่ การบริโ ภคบุห รี่มวนเองในปี พ .ศ.
2550 อาจเนื่องมาจากการขึ้นราคาบุหรี่ซองที่มผี ลมาจากการขึ้นภาษี ส่วน
การเพิม่ การบริโภคบุหรีซ่ องหลังปีพ.ศ.2550 อาจเนื่องมาจากราคาบุหรีซ่ องที่
ลดลงมาจากการลดอัต ราภาษีนําเข้า ซึ่งเป็ นผลมาจากข้อตกลงเสรีก ารค้า
อาเซียน (AFTA) และข้อตกลงการค้าทวิภาคีกบั ประเทศอื่นทีต่ ามมาภายหลัง
รวมทัง้ ส่งผลให้มกี ารแข่งขันทางการตลาด เกิดการขยายตลาดของบุหรีย่ ห่ี ้อ
ใหม่ราคาถูกทัง้ ทีน่ ําเข้าและผลิตในประเทศ
6. การบริโภคยาสูบเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ ําคัญทีท่ ําให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็ นอันดับ
3 รองจากปจั จัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปจั จัยเสี่ยง
ฐ

ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ โดยร้อยละ 10 ของผูเ้ สียชีวติ จากโรคทีเ่ นื่องมาจาก
การสูบบุหรีม่ อี ายุไม่เกิน 44 ปี
7. ข้อมูลการศึก ษาภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยงของประชาชนไทย ของกระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ.2552 การสูบบุ ห รี่เ ป็ นสาเหตุ ของการเสียชีว ิต ของ
ประชากรไทยประมาณ 48,244 คนต่ อ ปี โ ดยเฉลี่ย ผู้ ช าย 1 ใน 6 คนและ
ผูห้ ญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่
8. ค่ า ใช้จ่ า ยทัง้ หมดที่เ กิด จากความสู ญ เสีย ทางเศรษฐศาสตร์เ ท่ า กับ 43.6
พันล้านบาท คิดเป็ น 0.5% ของ GDP โดยคิดเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 14,956 ล้านบาท คิดเป็ น 33.7%, ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทาง
การแพทย์เท่ากับ 952 ล้านบาท คิดเป็ น 2.2%, การสูญเสียผลิตภาพจากการ
ขาดงานของผูป้ ว่ ยเท่ากับ 359 ล้านบาท คิดเป็ น 0.8%, การสูญเสียผลิตภาพ
จากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 134 ล้านบาท คิดเป็ น 0.3% และ
การสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 29,984 บาท คิดเป็ น
63% ของค่ า ใช้ จ่ า ยทัง้ หมด โดยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิด จากความสู ญ เสีย ทาง
เศรษฐกิจนี้คดิ เป็ น 11% ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทัง้ หมด, 15% ของ
ค่าใช้จา่ ยทางด้านสาธารณสุขและ 61% ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข
9. ประชากรยังได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองจากสถานทีส่ าธารณะ ส่วนใหญ่ทต่ี ลาดสด
หรือตลาดนัด 74.19% รองลงมาที่บริก ารขนส่งสาธารณะ 50.37% ที่
ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร 49.11% สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศ
10. ประเทศไทยผลิต ใบยาสูบได้มากเป็ นอันดับ 2 ในภูมภิ าคอาเซียน คิด เป็ น
17.82% รองจากประเทศอินโดนีเซียซึง่ ผลิตได้มากทีส่ ุดถึง 44.73%
11. พ.ศ.2554 ราคาขายปลีกบุหรีน่ ํ าเข้าที่ถูกทีส่ ุดอยู่ทร่ี าคาซองละ 25 บาท และ
บุหรีย่ อดนิยมอยู่ท่รี าคาซองละ 80 บาท สําหรับบุหรีท่ ่ผี ลิตในประเทศ ราคา
ขายปลีกทีถ่ ูกทีส่ ุดอยูท่ ร่ี าคาซองละ 33 บาท และบุหรีย่ อดนิยมอยู่ทร่ี าคาซอง
ละ 58 บาท
12. ในรอบปี ท่ผี ่านมาพบกลยุทธ์การตลาดของอุ ตสาหกรรมยาสูบ เช่น การทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม การโฆษณาตราสินค้าบุหรีใ่ นอุปกรณ์เครื่องใช้อ่นื ๆ การ
ฑ

จ้าง พริต๊ ตี้ ขายบุหรี่ การแบ่งขายบุหรี่ และทําซองเล็กใส่บุหรีแ่ บ่งขาย การใช้
กลยุทธ์แยบยลบนซองบุหรี่ และการโฆษณาชื่อบุหรีแ่ ละราคาทีจ่ ดุ ขาย
13. การดํ า เนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทยมีห ลายองค์ ก รเป็ น ภาคี
เครือ ข่ายในการขับเคลื่อ น ทัง้ ภาครัฐ องค์ก รพิเ ศษภายใต้ ก ารกํ ากับของ
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
14. ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิกและมีพนั ธกรณีต้องปฏิบตั ติ ามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกตัง้ แต่ พ.ศ.2547 และมีกฎหมายที่
สํา คัญ 3 ฉบับ ได้แ ก่ พ.ร.บ.ควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ย าสู บ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
15. พ.ศ.2554 ประเทศไทยได้มกี ารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 15 และ 16 ตาม พ.ร.บ.ควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เรื่อ ง
หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการแสดงคําหรือข้อ ความที่อ าจก่อ ให้เ กิด
ความเข้ า ใจผิด ในฉลากบุ ห รี่ซิก าแรต บุ ห รี่ซิก าร์แ ละยาเส้ น และเรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อ
มะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต
16. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา เรื่อง มติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 6 มาตรการในการควบคุ มปจั จัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ เพื่อให้หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในมติมกี าร
ดําเนินการไปตามมติดงั กล่าว
17. เมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมตั ิ แผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 พร้อมข้อ เสนอแนะ เพื่อให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รบั ทราบและมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน
18. ปญั หาท้าทาย ต่อการทํางานควบคุมยาสูบของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้าง
ภาษีท่ไี ม่มปี ระสิทธิภาพในการป้องกันนักสูบหน้ าใหม่, ข้อตกลงการเจรจา
การค้ า เสรีท่ีเ พิ่ม การแข่ ง ขัน บุ ห รี่แ ละเปิ ด ช่ อ งว่ า งให้อุ ต สาหกรรมยาสู บ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบได้จากกติกาการค้าเป็ นข้ออ้าง, อุตสาหกรรม
ยาสู บ มีก ลยุ ท ธ์ใ หม่ ๆ ทางการตลาด, การบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ย ัง ไม่ ม ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร, และการที่รฐั ดําเนินกิจการโรงงานยาสูบเองทําให้ม ี
ฒ

ผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับการเห็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, และ การทีผ่ ู้สูบบุหรี่
ส่วนใหญ่ อยูใ่ นกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท และยากจน
มีการเลิกบุหรีน่ ้ อย ในขณะที่ความเป็ นเมือง เสริมให้เยาวชนในต่างจังหวัด
เริม่ สูบบุหรีซ่ องมากขึน้ เพราะราคาถูก
19. ข้อ เสนอแนะในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการดํ า เนิ น มาตรการที่เ จาะจง
ผลสัมฤทธิ ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย “3 ลด 3 เพิม่ ”
3 ลด คือ
1. การลดนักสูบหน้าใหม่ (อายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี) ทัง้ เพศชายและหญิง
ควรมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจง เช่นการขึน้ ภาษีตามสภาพจนถึงจุดที่
ราคาบุหรีเ่ ป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน และการปราบบุหรี่
เถื่อนราคาถูกใกล้สถานศึกษา (มาตรการลดนักสูบหน้าใหม่อายุ 15-18 ปี
, 19-24 ปี รวมทัง้ มาตรการที่ไม่ให้ผู้สูบหน้ าใหม่กลายมาเป็ นผู้สูบ
ประจํา) และควรมีมาตรการเจาะจงสําหรับเพศชายอย่างเข้มข้น ทัง้ การ
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การช่วยเลิกบุหรีแ่ ละการป้องกันการกลับไปสูบซํ้า
2. ลดจํานวนผูส้ ูบเดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคยาเส้น อายุระหว่าง
15-44 ปี โดยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรีไ่ ด้
อย่างทัวถึ
่ ง
3. ลดควันบุหรีม่ อื สองในทีท่ ํางาน สถานทีส่ าธารณะ และในบ้าน ทัง้ ในเมือง
และในชนบท
3 เพิ่ ม คือ
1. เพิม่ กลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
ของรัฐ
2. เพิม่ ผูข้ บั เคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพืน้ ที่ จังหวัดและท้องถิน่
3. เพิม่ นวตกรรมการดําเนินงานควบคุมยาสูบ และการนําเทคโนโลยีสารทน
เทศมาใช้ทงั ้ ในงานวิจยั และการทํางานเชิงปฏิบตั กิ ารใน พืน้ ทีแ่ ละใน
ชุมชน

ณ
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บทที่ 1
สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคยาสู บ ของประชากรไทย
กับ ประสิ ทธิ ภาพการดํา เนิ นการควบคุ ม ยาสู บ
1.1. จํา นวนและอัต ราการสู บ บุ ห รี่ ข องประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
ครัง้ แรกในรอบ 20 ปี ที่อตั ราการสูบบุหรี่เพิ่ มสูงขึ้น
อัตราการสูบบุหรีใ่ นรอบ 20 ปีทผ่ี ่านมามีอตั ราการเปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงเท่ากับ
33.25% จากอัตราผู้สูบบุหรี่ 32.0% ในปี พ.ศ.2534 แล้วลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.2552
(20.7%) และเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในปี พ.ศ.2554 เป็ น 21.36% ดังภาพที่ 1
โดยมีจาํ นวนผูส้ บู บุหรีเ่ พิม่ ขึน้ 6 แสนคนจากปี พ.ศ.2552 ทําให้ พ.ศ.2554 มี
ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็ นจํานวน 11.5 ล้านคน แบ่งเป็ นเพศชาย 10.92 ล้านคน เพศหญิง 5.93
แสนคน จากประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไปทัง้ สิน้ 53.89 ล้านคน

ภาพที่ 1 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534-2554
ที่มา: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2552 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
1
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ผู้สูบบุหรี่เป็ นครัง้ คราวเพิ่ มขึ้นในปี พ.ศ.2554 สูงขึ้นเป็ นสัดส่ วนที่ สูงกว่ าผู้สูบ
บุหรี่ประจํา
ผู้สูบบุหรี่ปจั จุบนั 1 แบ่งเป็ น ผู้สูบบุหรี่ประจํา 2 และผู้สูบบุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว 3
โดยพบว่าสัดส่วนของผู้สูบประจําอยู่ท่รี ้อยละ 95 ในปี พ.ศ.2534 และค่อยๆ ลดลง
เป็ นร้อยละ 86.32 ของผูส้ บู ปจั จุบนั ในปี พ.ศ.2554
จํานวนผู้สูบบุ หรี่เป็ นครัง้ คราวกลับมีแ นวโน้ มเพิม่ ขึ้นเรื่อ ยๆ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2534-2554 โดยปี พ.ศ.2534 มีผสู้ บู บุหรีเ่ ป็นครัง้ คราวเพียง 590,528 คน เพิม่ ขึน้ เป็ น
จํานวนถึง 1,460,537 คนภายในรอบ 20 ปี จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นสัญญาณเตือนบ่ง
บอกให้เห็นว่าการทีอ่ ุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาจส่งผลให้
มีผทู้ ดลองสูบบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในแต่ละปี ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน อัตราการสูบบุหรี่ และสัดส่วนผูส้ บู ประจําของประชากรไทย
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
ปี
พ.ศ.

จํานวนและอัตราการสูบปัจจุบนั (คน)
รวม

2534
2539
2544
2547
2550
2552
2554

คน
12,257,675
12,525,254
11,984,874
11,354,282
10,857,755
10,905,191
11,511,611

ชาย
อัตรา
32.00%
28.81%
25.47%
22.98%
21.22%
20.70%
21.36%

คน
11,304,732
11,758,171
11,283,274
10,700,018
10,347,579
10,360,590
10,918,994

หญิ ง
อัตรา
59.39%
54.46%
48.44%
43.69%
41.70%
40.46%
41.69%

คน
952,943
767,082
701,601
654,264
510,176
544,601
592,617

อัตรา
4.95%
3.50%
2.95%
2.64%
1.94%
2.01%
2.14%

สัดส่วนผูส้ บู ประจํา
ต่อผูส้ บู ทัง้ หมด
รวม ชาย หญิ ง
(%)
(%)
(%)
95.18 93.76 92.92
88.03 90.35 84.76
88.20 88.58 82.07
84.79 85.07 80.35
87.37 87.63 81.99
87.54 87.69 84.69
86.32 86.62 80.76

1

ผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั หมายถึง ผูส้ บู บุหรีป่ ระจําและผูส้ บู บุหรีค่ รัง้ คราว
2
ผูส้ บู บุหรีป่ ระจํา หมายถึง ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็ นประจําทุกวัน
3
ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว หมายถึง ผูส้ บู บุหรีไ่ ม่ทุกวัน
2
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1.1.1 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ (Gender)
อัต ราการสู บ บุ ห รี่ข องเพศชายสู ง มากเมื่อ เทีย บกับ ค่ า เฉลี่ย คือ
เท่ากับ 41.69% ในขณะทีเ่ พศหญิงมีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ท่ากับ 2.14% และอัตราการ
สูบบุหรีข่ องประชากรเพศชายมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงน้ อยกว่าเพศหญิง คือ
29.73% และ 56.76% ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าประชากรเพศหญิงตอบสนองต่อ
นโยบายการควบคุมยาสูบทีผ่ ่านมาได้ด ี ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
จําแนกตามเพศ
ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2554 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554

3
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2) กลุ่มอายุ (Age group)
อัตราการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มอายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี, 25-40 ปี, 41-59 ปี
และ 60 ปีขน้ึ ไป เท่ากับร้อยละ 9.21, 22.0, 24.4, 23.4 และ 16.2 ตามลําดับ
กลุ่มอายุท่มี อี ตั ราการลดการสูบบุหรีอ่ ย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มอายุ 4159 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขน้ึ ไป (อัตราการเปลีย่ นแปลงในรอบ 20 ปี ลดลงเท่ากับร้อย
ละ 38.58 และ 50.75 ตามลําดับ) แสดงให้เห็นว่ามาตรการควบคุมยาสูบในประเทศ
ไทยได้ผลดีในกลุ่มอายุดงั กล่าว แต่ มาตรการดังกล่าวยังให้ผลไม่ดเี ท่าที่ควรในกลุ่ม
อายุท่ีน้ อ ยลงมา คือ กลุ่ มอายุ 15-18 ปี , 19-24 ปี และ 25-40 ปี มีอ ัต ราการ
เปลีย่ นแปลงลดลง เท่ากับร้อยละ 23.25 26.42 และ 32.78 ตามลําดับ
กลุ่ ม อายุ 15-18 ปี มีอ ัต ราการสูบ บุห รี่ล ดลงตํ่ า สุด ในปี พ .ศ.2544
(ร้อยละ 6.44) กลับสูงขึน้ มาอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ท่รี อ้ ยละ 9.2 ใน พ.ศ.2554 ส่วน
กลุ่มอายุ 19-24 ปี มีอตั ราสูบบุหรีล่ ดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ.2547 กลับสูงขึน้ มาอยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 22.0 ในปี พ.ศ. 2554 สําหรับกลุ่มอายุ 25-40 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2534-2552 อัตรา
การสูบบุหรีม่ แี นวโน้มลดลงเรื่อยมา จนกระทังการสํ
่
ารวจครัง้ ล่าสุด พ.ศ.2554 อัตรา
การสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.0 ในปี พ.ศ.2552 เป็ นร้อยละ 24.4 ในปี พ.ศ.2554
ภาพที่ 3

4
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ภาพที่ 3 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
จําแนกตามช่วงอายุ
ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2552 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
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3) ระดับการศึกษา (Education level)
กลุ่มทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือหรือมีระดับการศึกษาสูงสุดแค่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีอตั ราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั สูงกว่าผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 1 ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
จําแนกตามระดับการศึกษาทีจ่ บสูงสุด
ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2552 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
วิ เคราะห์ข้อมูล: พ.ศ.2534-2552 โดยสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค. สถานการณ์ และแนวโน้ มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไป
พ.ศ.2534-2552. และวิเคราะห์ขอ้ มูล พ.ศ.2554 โดย ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

6
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1.1.2 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จําแนกตาม
ภูมิศาสตร์
1) เขตการปกครอง (Administrative district)
ผู้ ท่ีอ าศัย อยู่ น อกเขตเทศบาลมีอ ัต ราการสู บ บุ ห รี่สู ง กว่ า ในเขต
เทศบาลในทุ ก รอบการสํ า รวจ และอัต ราการการเปลี่ย นแปลงลดลงของนอกเขต
เทศบาลก็ต่ํากว่าในเขตเทศบาลเล็กน้อย คือ ร้อยละ 31.54 และ 34.39 ตามลําดับ ซึง่
แสดงให้เห็นว่ามาตรการทีผ่ ่านมาไม่ได้มผี ลเจาะจงในการลดอัตราการสูบบุหรีใ่ นเขต
ชนบท ภาพที่ 5
40.00
35.00

34.30

31.60

30.00
25.00
20.00

26.40

22.90

15.00

28.00

20.40

25.50

18.00

10.00

23.40 22.80 23.48

16.40

16.1017.32

5.00
0.00
2534

2539

2544
ในเขตเทศบาล

2547

2550

2552

2554

นอกเขตเทศบาล

ภาพที่ 5 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
จําแนกตามเขตการปกครอง
ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2552 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
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2) ภูมิภาค (Region)
อัต ราการสู บ บุ ห รี่ใ นแต่ ล ะภู ม ิภ าคของประเทศไทย ลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่องจนถึงจุดตํ่าสุดในปี พ.ศ.2552 และสูงขึน้ ในปี พ.ศ.2554 โดยภาคใต้ยงั มีอตั รา
การสูบบุหรีท่ ่สี ูงทีส่ ุด รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร (อัตราการเปลี่ยนแปลงภาคใต้ เท่ากับ 17.94%, ภาคอีสาน
เท่ากับ 35.36%, ภาคเหนือ เท่ากับ 43.21%, ภาคกลาง เท่ากับ 36.21% และ
กรุงเทพฯ เท่ากับ 34.18%) แสดงให้เห็นว่าซึง่ มาตรการในการควบคุมยาสูบทีผ่ ่านมา
ไม่ค่อยได้ผลในภาคใต้ แต่ได้ผลดีในภาคเหนือ ส่วนภาคอีสานและภาคกลางมาตรการ
ให้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในขณะที่มาตรการต่างๆ ที่เคยได้ผลดีในกรุงเทพฯ แต่
กลับเริม่ ได้ผลน้อยลงใน พ.ศ. 2554 ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2554
จําแนกตามภูมภิ าค
ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2534,2539,2544 และ 2552 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่ม
สุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554

8

สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555

3) จังหวัด (Province)
การสํ า รวจในระดับ ชาติ ท่ีส ามารถจํ า แนกข้อ มู ล เป็ น รายจัง หวัด
ในขณะนี้มอี ยู่ 2 ชุด คือ จากโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ.25482 โดยศูนย์ขอ้ มูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2550 และ 2554 โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
จําแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2548 2550 และ 2554 เรียงลําดับจากจังหวัด
ทีม่ อี ตั ราสูบบุหรีต่ ่ าํ สุดไปสูงสุด

ชื่อจังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. กาญจนบุร ี
4. กาฬสินธุ์
5. กําแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุร ี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุร ี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูม ิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ลําดับ อัตรา ลําดับ อัตรา
(%)
(%)
37 20.76
1
13.09
66 27.49 56
24.83
48 23.11 50
24.13
74 30.15 33
22.28
36 20.62 60
25.17
54 25.12 65
26.34
61 26.60 59
25.01
11 17.46 11
17.58
20 18.68
9
15.78
9
16.00 26
21.19
42 22.40 67
26.67
72 29.37 70
27.91
44 22.62 25
21.05
39 20.86 39
22.75

พ.ศ.2554
ลําดับ อัตรา
(%)
2
15.43
42
22.71
69
26.64
57
24.55
48
23.28
70
26.72
20
19.13
18
18.55
12
17.26
23
19.99
41
22.54
62
25.78
22
19.58
35
22.08
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พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ชื่อจังหวัด
ลําดับ อัตรา ลําดับ อัตรา
(%)
(%)
15. ตรัง
68 27.74 68
26.85
16. ตราด
22 19.16 64
25.95
17. ตาก
75 30.82 76
32.39
18. นครนายก
18 18.45 46
23.69
19. นครปฐม
3
12.83 12
17.61
20. นครพนม
63 26.89 55
24.81
21. นครราชสีมา
35 20.58 36
22.65
22. นครศรีธรรมราช
62 26.62 53
24.42
23. นครสวรรค์
15 18.32 15
18.77
24. นนทบุร ี
1
11.14
3
13.65
25. นราธิวาส
57 25.90 19
19.71
26. น่ าน
2
11.71
4
14.05
27. บุรรี มั ย์
49 23.69 29
21.98
28. ปทุมธานี
7
14.26
5
14.90
29. ประจวบคีรขี นั ธ์
59 26.45 36
22.65
30. ปราจีนบุร ี
19 18.59 24
20.46
31. ปตั ตานี
60 26.49 75
32.26
32. พระนครศรีอยุธยา
5
14.71
2
13.23
33. พะเยา
34 20.46 38
22.69
34. พังงา
17 18.40 30
22.04
35. พัทลุง
43 22.52 54
24.61
36. พิจติ ร
26 19.82 28
21.80
37. พิษณุโลก
23 19.32 63
25.78
38. เพชรบุร ี
45 22.84
6
15.40
39. เพชรบูรณ์
53 24.83 57
24.89

พ.ศ.2554
ลําดับ อัตรา
(%)
67
26.39
27
20.76
46
23.13
30
21.03
4
16.00
58
24.64
33
21.55
72
27.38
9
16.82
1
14.57
61
25.61
6
16.65
50
23.37
3
15.91
63
26.04
38
22.30
74
29.10
13
17.44
5
16.01
55
24.36
53
24.04
16
18.20
34
21.82
28
20.83
39
22.31
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ชื่อจังหวัด
40. แพร่
41. ภูเก็ต
42. มหาสารคาม
43. มุกดาหาร
44. แม่ฮ่องสอน
45. ยโสธร
46. ยะลา
47. ร้อยเอ็ด
48. ระนอง
49. ระยอง
50. ราชบุร ี
51. ลพบุร ี
52. ลําปาง
53. ลําพูน
54. เลย
55. ศรีสะเกษ
56. สกลนคร
57. สงขลา
58. สตูล
59. สมุทรปราการ
60. สมุทรสงคราม
61. สมุทรสาคร
62. สระแก้ว
63. สระบุร ี
64. สิงห์บุร ี

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ลําดับ อัตรา ลําดับ อัตรา
(%)
(%)
16 18.39 19
19.71
12 17.60 18
19.69
67 27.61 34
22.53
70 28.22 73
28.00
73 29.93 52
24.38
47 23.06 48
24.08
33 20.18 44
23.32
69 28.11 43
23.29
64 26.94 61
25.30
24 19.45 21
19.76
14 18.09 35
22.63
21 19.02 41
23.08
32 20.17 17
19.52
56 25.64 51
24.30
55 25.19 69
27.20
76 31.59 40
23.02
58 26.37 58
24.96
27 19.89 45
23.67
46 22.96 74
28.18
30 20.07 10
16.73
31 20.09
7
15.48
4
14.14 27
21.58
41 22.13 48
24.08
25 19.62 16
18.97
8
14.59 32
22.25

พ.ศ.2554
ลําดับ อัตรา
(%)
32
21.32
25
20.40
45
23.12
44
22.98
76
30.59
29
20.96
52
24.01
54
24.11
73
27.64
26
20.72
21
19.18
37
22.25
15
17.83
51
23.77
66
26.20
59
24.98
19
18.75
43
22.81
75
29.42
11
16.97
17
18.32
10
16.96
63
26.04
30
21.03
14
17.58
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ชื่อจังหวัด
65. สุโขทัย
66. สุพรรณบุร ี
67. สุราษฎร์ธานี
68. สุรนิ ทร์
69. หนองคาย
70. หนองบัวลําภู
71. อ่างทอง
72. อุดรธานี
73. อุตรดิตถ์
74. อุทยั ธานี
75. อุบลราชธานี
76. อํานาจเจริญ

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ลําดับ อัตรา ลําดับ อัตรา
(%)
(%)
29 19.98 22
19.81
10 16.71
8
15.68
40 22.03 71
27.95
50 24.15 31
22.09
51 24.16 47
24.04
71 28.91 66
26.60
6
14.20 23
19.98
52 24.62 72
27.97
13 18.03 14
18.61
38 20.83 42
23.18
65 27.09 13
17.83
28 19.97 62
25.74

พ.ศ.2554
ลําดับ อัตรา
(%)
40
22.36
6
16.65
71
26.97
60
25.06
47
23.26
67
26.39
24
20.01
49
23.34
8
16.78
56
24.46
36
22.10
65
26.09

หมายเหตุ: วิธกี ารสํารวจในปีพ.ศ.2554 เหมือนกับปีพ.ศ. 2550 แต่ต่างจาก ปี พ.ศ.
2548 ดังนัน้ จึงสามารถเปรียบเทียบผลการสํารวจปีพ.ศ.2554 กับผลการ
สํารวจปีพ.ศ.2550ได้
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อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จําแนกรายจังหวัด
พ.ศ.2548
11 จังหวัดแรกทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีส่ งู สุด ได้แก่ คือ ศรีสะเกษ ตาก กาฬสินธุ์
แม่ฮ่องสอน ชุมพร หนองบัวลําภู มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ตรัง มหาสารคาม และกระบี่
ตามลําดับ
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จําแนกรายจังหวัด
พ.ศ.2550
10 จังหวัดแรกทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั สูงสุด ได้แก่ ตาก ปตั ตานี สตูล
มุกดาหาร อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ชุมพร เลย ตรัง และชัยภูมติ ามลําดับ
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จําแนกรายจังหวัด
พ.ศ.2554
10 จังหวัดแรกที่มอี ตั ราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั สูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล
ป ตั ตานี ระนอง นครศรีธ รรมราช สุ ร าษฎร์ธ านี ขอนแก่ น กาญจนบุ ร ี ตรัง และ
หนองบัวลําภูตามลําดับ
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1.1.3 อายุที่เริ่ มสูบบุหรี่ครัง้ แรก
พ.ศ.2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปที่สูบบุหรีป่ จั จุบนั เริม่ สูบบุหรีเ่ มื่อ
อายุ 18 ปี และเริม่ สูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี เพศชายเริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรก
เมือ่ อายุประมาณ 18 ปี และเริม่ สูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศหญิงเริม่
สูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 21 ปี และเริม่ สูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 22 ปี
การสํารวจในครัง้ นี้พบว่าผูท้ ส่ี บู บุหรีเ่ ริม่ สูบบุหรีอ่ ายุน้อยทีส่ ุดเพียง 6 ปี
1.1.4 ประเภทของบุหรี่ที่สบู เป็ นประจํา
ผลการสํารวจประเภทบุหรีท่ น่ี ิยมสูบเป็ นประจําของผูส้ ูบบุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15
ปีขน้ึ ไป ในปี พ.ศ.2544 2547 2550 2552 และ 2554 พบว่ามีสดั ส่วนของผูส้ ูบบุหรี่
ซองและบุหรีม่ วนเองเกือบอย่างละ 50% นอกนัน้ เป็ นบุหรีซ่ กิ าร์ ไปป์ บารากู่ ฮุกการ์
ชิชาร์ บุหรีข่ โ้ี ย อยูร่ ะหว่าง 0.16-3.40% ตารางที่ 3
โดยมีผนู้ ิยมสูบบุหรีซ่ องเป็ นลําดับแรกสูงขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.2550 จนถึง 2552
และ 2554 โดยมีสดั ส่วนเท่ากับ 46.08%, 53.51% และ 53.13% แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า
อัตราการบริโภคยาสูบทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรวมในปี พ.ศ.2554 ไม่ได้เปลีย่ นแปลงสัดส่วนของ
ประเภทยาสูบทีป่ ระชาชนบริโภค
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ตารางที่ 3 จํานวนและสัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป จําแนกตามประเภทยาสูบทีบ่ ริโภค พ.ศ.2544-2554
ประเภท
ยาสูบที่
บริ โภค

พ.ศ.2544
จํานวน
ร้อยละ
(คน)

บุหรีซ่ อง
5,871,721
บุหรีม่ วนเอง 6,093,822
บุหรีซ่ กิ าร์
ไปป์
บุหรีข่ โ้ี ย/
พม่า
19,331
บารากู/่
ฮุกก้า/ชิชา
บุหรีอ่ น่ื ๆ
รวมผู้สบู
11,984,874
ปัจจุบนั

48.99
50.85

0.16

100

พ.ศ.2547
จํานวน
ร้อย
(คน)
ละ

พ.ศ.2550*
จํานวน
ร้อย
(คน)
ละ

พ.ศ.2552
จํานวน
ร้อย
(คน)
ละ

พ.ศ.2554*
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
6,115,756
5,352,592
19,228
15,243

53.13
46.50
0.17
0.13

-

-

2,326

0.02

6,466

0.06

11,511,611

100

5,633,004
5,334,859
4,121
5,198

49.61
46.99
0.04
0.04

5,002,757
5,615,193
1,009
10,629

46.08
51.72
0.01
0.09

5,835,327
4,797,562

53.51
43.99

34,630

0.32

264,930

2.33

219,521

2.02

198,135

1.82

112,171

0.99

8,647

0.08

39,537

0.36

11,354,283

100

10,857,756

100

10,905,191

100

*ข้อมูลปี พ.ศ.2550 และ 2554 เฉพาะประเภทบุหรีท่ ส่ี ูบมากทีส่ ุด คําตอบเดียว
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ในการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติปี พ.ศ.2550 และ 2554 ผู้ตอบ
สามารถเลือ กตอบประเภทยาสู บ ที่บ ริโ ภคได้ม ากกว่ า หนึ่ ง ประเภท ดัง นั น้ จึง ได้
วิเคราะห์โดยพิจารณาจากยาสูบ 2 ประเภทแรกทีผ่ ตู้ อบบริโภคมากทีส่ ุด ซึง่ พบว่า ใน
ปี พ.ศ.2554 มีการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนผูส้ ูบบุหรีซ่ องเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันมี
การลดลงของสัดส่วนผู้สูบบุหรีม่ วนเองเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ สัดส่วนของผู้สูบบุหรี่
ทัง้ สองประเภทก็ลดลงเช่นกัน
ในปี พ.ศ.2550 ส่วนใหญ่สูบบุหรีม่ วนเองเพียงอย่างเดียว 46.19% รองลงมา
สูบบุหรีซ่ องอย่างเดียว 42.21% และมีผนู้ ิยมสูบบุหรีส่ องประเภท คือ สูบทัง้ บุหรีซ่ อง
และบุหรีม่ วนเอง 9.19% นอกนัน้ สูบบุหรีอ่ ่นื ๆ เช่น ซิการ์ ไปป์ บุหรีข่ โ้ี ยอย่างเดียว
1.87%
สํ า หรับ ในปี พ.ศ.2554 ส่ ว นใหญ่ สู บ บุ ห รี่ซ องเพีย งอย่ า งเดีย ว 48.57%
รองลงมาสูบบุหรีม่ วนองอย่างเดียว 42.30% และมีผนู้ ิยมสูบบุหรีส่ องประเภท คือ สูบ
ทัง้ บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเอง 8.71% นอกนัน้ สูบบุหรีอ่ ่นื ๆ เช่น ซิการ์ ไปป์ บารากู่ ฮุก
การ์ ชิชาร์ บุหรีข่ โ้ี ยอย่างเดียว 0.36% ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 สัดส่วนประเภทยาสูบทีบ่ ริโภคของผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.
2550 (ซ้าย) และ พ.ศ.2554 (ขวา)

16

สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555

โดยสรุปแล้วการทีร่ ะหว่างปี พ.ศ.2544-2554 มีการสับเปลีย่ นประเภทไปมา
ระหว่างประเภทบุหรีท่ ่นี ิยมสูบมากทีส่ ุด คือ บุหรีซ่ อง และบุหรีม่ วนเอง ทัง้ นี้การเพิม่
การบริโภคบุหรีม่ วนเองในปี พ.ศ. 2550 อาจเนื่องมาจากการขึน้ ราคาบุหรีซ่ องทีม่ ผี ล
มาจากการขึน้ ภาษี ส่วนการเพิม่ การบริโภคบุหรีซ่ องหลังปีพ.ศ.2550 อาจเนื่องมาจาก
ราคาบุ ห รี่ซ องที่ล ดลงจากการลดภาษีนํ า เข้า อัน เนื่ อ งมาจากข้อ ตกลงเสรีก ารค้า
อาเซียน (AFTA) และข้อ ตกลงการค้าทวิภาคีระหว่ างไทยกับประเทศอื่นที่ต ามมา
ภายหลัง รวมทัง้ ส่งผลให้มกี ารแข่งขันทางการตลาด เกิดการขยายตลาดของบุหรีย่ ห่ี อ้
ใหม่ราคาถูกทัง้ ทีน่ ําเข้าและผลิตในประเทศ
1.1.5 ปริ มาณยาสูบที่บริโภคต่อวัน
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปสูบบุหรีต่ ่อวันเฉลีย่ สูงถึง 10 มวนต่อวัน โดยมี
ผูส้ ูบตัง้ แต่ 10 มวนขึน้ ไป จํานวน 5.79 ล้านคน (53.4%) ในปี พ.ศ.2550 และ 6.39
คน (55.53%) ในปี พ.ศ.2554 ซึง่ ผูส้ ูบ 10 มวนขึน้ ไปเป็ นผูท้ ต่ี ดิ นิโคติน ทีจ่ าํ เป็ นต้อง
ใช้ยาในการบําบัดโรคติดบุหรี่
1.1.6 ระยะเวลาที่สบู บุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน
ระยะเวลาที่สูบบุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที เป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ใน
การวินิจฉัยเพื่อประเมินภาวะการติดนิโคติน (Nicotine dependence) ในผูส้ ูบบุหรีไ่ ด้
และยังสามารถบอกถึงระดับความรุนแรงในการติดบุหรีอ่ กี ด้วย เพื่อประโยชน์สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธบี าํ บัดรักษาเพื่อช่วยให้ผสู้ ูบบุหรีส่ ามารถเลิกสูบ
บุหรีไ่ ด้ จากข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2554 พบว่า ผูส้ ูบบุหรี่
มวนแรกภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน, 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 31-60 นาทีภายหลังตื่น
นอน และมากกว่า 60 นาทีภายหลังตื่นนอนมีสดั ส่วน 20.6%, 40.7%, 17.1% และ
21.5% ตามลําดับ

17

สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555

1.2.

กลุ่ ม เยาวชน

1.2.1 อัตราการบริ โภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน อายุ 13-15 ปี
การสํารวจการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนไทยในปี พ.ศ.2552 พบว่าอัตราการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี สูงถึง 11.7% (เพศชาย 20.1% เพศหญิง
3.8%) และเป็ นทีน่ ่ าตกใจว่า 8% ของเยาวชนทีไ่ ม่สูบบุหรีใ่ นปจั จุบนั คิดว่าตนเองจะ
เริม่ สูบบุหรีใ่ นปี หน้า 3 ซึง่ ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีมาตรการในการ
รับ มือ เพื่อ ป้อ งการนั ก สูบ หน้ า ใหม่ เ หล่ า นี้ จากการชัก จูง ให้เ อาแบบอย่า งผ่ า นสื่อ
โฆษณา และกลยุทธ์ทางการตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ
1.2.2 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี
รายงานฉบับนี้ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มอายุ
15-24 ปี อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี เพิ่มขึ้นชัดเจนตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2550
ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2554 จึงมีความจําเป็ นต้องวิเคราะห์แยกย่อยตามปจั จัยต่างๆ ให้
เห็นสถานการณ์โดยละเอียด
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1) จํา แนกตามภูมิภ าค และเขตการปกครอง
อัตราการสูบบุหรีใ่ นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้
ในเขตเทศบาล
ในปี พ.ศ.2554 เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี ในเขตเทศบาล ทุกภูมภิ าคมีอตั รา
การสูบบุหรีส่ ูงขึน้ จากปี พ.ศ.2552 ยกเว้นภาคกลางทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีล่ ดลง โดย
ภาคใต้มอี ตั ราการสูบบุหรีส่ ูงกว่าภาคอื่นๆ คือ 8.81% รองลงมาภาคอีสาน 7.71%
ภาคเหนือ 4.36% ภาคกลาง 4.49 และภาคเหนือ 4.36% ตามลําดับ
สําหรับกลุ่มอายุ 19-24 ปี ในเขตเทศบาล ในปี เดียวกัน ภาคใต้มอี ตั ราการสูบ
บุหรีท่ ส่ี ูงทีส่ ุด คือ 22.84% รองลงมาคือภาคอีสาน 22.79% กรุงเทพมหานคร 16.9%
ภาคกลาง 16.24% และภาคเหนือ 15.87% ตามลําดับ โดยเห็นได้ชดั ว่ากลุ่มอายุ 1924 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมีอตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดย พ.ศ.2554 อัตรา
การสูบบุหรีใ่ นกลุ่มนี้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนจาก พ.ศ.2552 คือ 6.74% เป็ น 16.9% ซึง่
ข้อมูลนี้สามารถชี้ให้เห็นว่ามาตรการควบคุมยาสูบที่ผ่านมายังไม่ได้ผลกับประชากร
อายุ 19-24 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี พ.ศ.2547-2554
ในเขตเทศบาล จําแนกตามภาค
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นอกเขตเทศบาล
ในปี พ.ศ.2554 เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี นอกเขตเทศบาล ทุกภูมภิ าคมี
เยาวชนสูบ บุ ห รี่เ พิ่ม ขึ้น จากปี พ.ศ.2552 โดยภาคใต้ ม ีอ ัต ราการสู บ บุ ห รี่สู ง ที่สุ ด
13.26% รองลงมาเป็ นภาคอีสาน 11.95% ภาคเหนือ 8.32% และภาคกลาง 6.65%
ตามลําดับ
ส่วนประชากร กลุ่มอายุ 19-24 ปี ในปีเดียวกัน ทุกภูมภิ าคมีอตั ราการสูบบุหรี่
ทีล่ ดลงจาก พ.ศ.2552 ยกเว้นภาคเหนือทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีท่ ่เี พิม่ ขึน้ จาก 18.67%
เป็ น 21.11% แต่โดยภาพรวมภาคใต้ยงั มีอตั ราการสูบบุหรีท่ ส่ี ูงทีส่ ุดในประชากรกลุ่ม
นี้ คือ 27.41% ภาพที่ 9

ภาพที่ 9 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี พ.ศ.2547-2554
นอกเขตเทศบาล จําแนกตามภาค
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2) จําแนกตามภูมิภาค และเพศ
อัตราการสูบบุหรีใ่ นเพศชายและเพศหญิง มีรายละเอียดดังนี้
เพศชาย
ในปี พ.ศ.2554 เยาวชนชาย กลุ่มอายุ 15-18 ปี ทุกภาคมีอตั ราการสูบบุหรี่
เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ.2552 ยกเว้นภาคกลางมีอตั ราการสูบบุหรีท่ ล่ี ดลงเพียงเล็กน้อย แต่
โดยภาพรวมแล้ว เยาวชนชายภาคใต้ยงั มีอ ัต ราการสูบบุ ห รี่ท่สี ูง ที่สุ ด คือ 23.76%
รองลงมาคือภาคอีสาน 21.46% ภาคเหนือ 14.08% กรุงเทพมหานคร 13.98 และ
ภาคกลาง 11.57%
ส่วนประชากรชาย กลุ่มอายุ 19-24 ปี ในปี เดียวกัน ทุกภาคมีอตั ราการสูบ
บุหรีท่ ล่ี ดลงจากปี พ.ศ.2552 ยกเว้นภาคเหนือ และกรุงเทพมหานครทีม่ อี ตั ราการสูบ
บุหรีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ แต่โดยภาพรวมแล้วในกลุ่มอายุน้ี ประชากรชายภาคใต้ยงั มีอตั ราการ
สูบบุหรีท่ ่สี ูงที่สุด คือ 48.4% ภาคอีสาน 46.99% ภาคเหนือ 37.19% ภาคกลาง
35.24 %และกรุงเทพมหานคร 34.04% ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี พ.ศ.2547-2554
เพศชายจําแนกตามภาค
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เพศหญิ ง
ในปี พ.ศ.2554 เยาวชนหญิง กลุ่มอายุ 15-18 ปี กรุงเทพมหานครมีอตั ราการ
สูบบุหรีท่ ส่ี ูงทีส่ ุด คือ 0.45% รองลงมาภาคอีสาน 0.44% ภาคเหนือ 0.24 ภาคกลาง
0.23% และภาคใต้ 0.17% ตามลําดับ
ส่วนประชากรหญิง กลุ่มอายุ 19-24 ปี ในปี เดียวกัน กรุงเทพมหานครมีอตั รา
การสูบบุห รี่ท่สี ูงที่สุด คือ 1.71% รองลงมาภาคกลาง 1.57% ภาคใต้ 1.51%
ภาคเหนือ 0.86 และภาคอีสาน 0.61% ตามลําดับ ภาพที่ 11

ภาพที่ 11 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-24 ปี พ.ศ.2547-2554
เพศหญิง จําแนกตามภาค
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เมือ่ พิจารณาถึงสัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั จําแนกตามประเภทยาสูบทีบ่ ริโภค
ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในระหว่างปี พ.ศ.2534-2554 4 พบว่าเยาวชนนิยมสูบบุหรีซ่ กิ า
แรตเป็นอันดับแรกสูงถึงร้อยละ 60-75 รองลงมานิยมบุหรีม่ วนเอง โดยอัตราการสูบ
บุหรีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ ของกลุ่มอายุ 15-18 ปี หลังปีพ.ศ. 2544 สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของ
สัดส่วนของบุหรีซ่ กิ าแรต ส่วนกลุ่มอายุ 19-24 ปีทม่ี อี ตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี
พ.ศ.2547 มีการเปลีย่ นสัดส่วนความนิยมไปมาระหว่างบุหรีซ่ กิ าแรตและบุหรีม่ วนเอง
แต่อย่างไรก็ตาม เยาวชนอายุ 19-24 ปียงั นิยมบุหรีซ่ กิ าแรตมากกว่าบุหรีม่ วนเอง ดู
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15-24 ปี จําแนกตามประเภทยาสูบที่
บริโภค ระหว่างปี พ.ศ.2534-2554
ปี พ.ศ.

2534
2539
2544
2547
2550
2552
2554

15-18 ปี
19-24 ปี
บุหรี่
บุหรี่ บุหรี่อื่น
บุหรี่
บุหรี่
ซิ กาแรต มวนเอง
ซิ กาแรต มวนเอง
60.72
36.55
2.73
64.08
35.74
84.55
14.10
1.35
82.07
17.80
61.50
38.50
0
64.90
35.00
63.40
35.60
1.04
67.90
29.80
68.74
30.43
0.83
64.87
34.66
73.03
24.77
2.20
72.15
25.35
74.72
24.99
0.29
71.51
28.24

บุหรี่
อื่น
0.18
0.13
0.10
2.34
0.47
2.51
0.26

1.2.3 การเข้าถึงยาสูบของเยาวชน
การสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่าเยาวชนอายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ 93.60% ไม่เคยถูกผูข้ ายขอดูบตั รประชาชน และส่วนใหญ่ซอ้ื
บุหรีแ่ บบแบ่งมวนขายหรือซือ้ เป็นมวน 68.25% รองลงมาซือ้ เป็ นซองร้อยละ 31.46
และอีกเล็กน้อยซือ้ เป็ นห่อใหญ่ หรือคาร์ตนั ร้อยละ 0.29 5
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1.3.

กลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ น่ าสนใจ

1.3.1 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอาชีพเฉพาะ
ในการรวบรวมสถานการณ์ อ ัต ราการบริโ ภคยาสู บ ในกลุ่ ม อาชีพ
เฉพาะ ได้มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มผู้นําที่สามารถชี้นําสังคม และกลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสที่
ควรได้รบั ความสนใจในการแก้ปญั หา ขณะนี้มผี ลการวิจยั ทีพ่ อจะรวบรวมได้ สรุปได้
ดังนี้
• ผูน้ ําศาสนามีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 30.8% (พุทธ 35.9%, คริสต์
9.6%, อิสลาม 27.2%)
• บุคคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) มีอตั ราการสูบบุหรี่
เฉลีย่ 17.4%
• อาสาสมัครสาธารณสุขชายอายุ 35-60 ปี มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่
44.0%
• เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 7.5%
• แพทย์ทท่ี ํางานในโรงพยาบาล มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 2.4%
• บุคลากรในโรงเรียน มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 9.2%
• กลุ่มแรงงานย้ายถิน่ ชัวคราว
่
มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 40.83%
ดังนัน้ เมื่อเทียบกับอัตราการสูบบุหรีข่ องเพศชายอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปทัว่
ประเทศทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรี่ เท่ากับ 40.47% กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชาย ควร
เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญในการเลิกการบริโภคยาสูบ เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ สงั คม
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอาชีพเฉพาะ
บุคลากร/กลุ่ม
อัตราการ
อาชีพเฉพาะ
สูบบุหรี่ (%)
1.ผูน้ ําศาสนา
เฉลีย่ 30.8% (พุทธ
35.9%, คริสต์
9.6%, อิสลาม
27.2%)

แหล่งข้อมูล, ปี

สํานักวิจยั เอแบคโพลล์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.พฤติกรรมและความ
คิดเห็นต่อการสูบบุหรีข่ องผูน้ ําทางศาสนา:
กรณีศกึ ษาพระและผูน้ ําทางศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ใน
ภูมภิ าค.ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการ
ควบคุมยาสูบและมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี.่ 2552
2.บุคลากร
17.4% (สูบทุกวัน มณฑา เก่งการพานิช และคณะ.องค์กร
องค์การ
62.9%, สูบเกือบ ปกครองส่วนท้องถิน่ กับการควบคุมยาสูบ.
ปกครองส่วน
ทุกวัน 4.9%, สูบ ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุม
ท้องถิน่ (อปท.) บางครัง้ 30.7%) ยาสูบ.2554.
3.อาสาสมัคร
44.0%*
ไพรัตน์ อ้นอินทร์ และคณะ. การปรับ
สาธารณสุขชาย
พฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นอาสาสมัคร
อายุ 35-60 ปี
สาธารณสุขชาย อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก.วารสารควบคุมยาสูบ.ศูนย์วจิ ยั
และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ.
2551.
4.เจ้าหน้าที่
7.5% (สัดส่วนชาย ธราดล เก่งการพานิช และคณะ. การสํารวจ
สาธารณสุข
99.2%, หญิง
พฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดําเนินงาน
0.8%)
เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข.ศูนย์วจิ ยั และจัดการ
ความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ.วารสาร
ควบคุมยาสูบ. 2550.
25

สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555

บุคลากร/กลุ่ม
อาชีพเฉพาะ

อัตราการ
สูบบุหรี่ (%)

แหล่งข้อมูล, ปี

5.แพทย์ท่ี
ทํางานใน
โรงพยาบาล

2.4% (สัดส่วนชาย Vitavasiri C, Pausawasdi S.
99.57%, หญิง
Implementation of 100% Smoke-Free
0.43%)
Hospital in Thailand. J Med Assoc Thai
Vol. 93 No. 7 2010.
6.บุคลากรใน
9.2% (ฝา่ ยบริหาร Thailand Global School Personnel
โรงเรียน
16.8%, ครู 8.8%) Survey (GSPS). Fact Sheet.2009
7.กลุ่มแรงงาน 40.83% (สัดส่วน อนุกูล มะโนทน,สมคิด จูหว้า และรุง่ วงศ์
ย้ายถิน่ ชัวคราว
่
ชาย 95.92%, หญิง วัฒน์. การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรีม่ อื
รับจ้างตัดอ้อย 4.08%)
สองในกลุ่มแรงงานย้ายถิน่ ชัวคราวในบริ
่
บท
จังหวัดสุโขทัย
นโยบายการควบคุมยาสูบไทย: กลุ่ม
แรงงานย้ายถิน่ ชัวคราว
่
รับจ้างตัดอ้อย
จังหวัดสุโขทัย.ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ. 2553.
*อัตราการสูบบุหรีป่ ระจํา
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1.3.2 การสํา รวจอื่ น ๆ ที่ สาํ คัญ
ระบบเฝ้ าระวัง การควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ ระดับ โลก (Global
Tobacco Surveillance System: GTSS) มีขอ้ มูลการสํารวจเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทยทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) การสํารวจการบริ โภค ยาสูบ ในผูใ้ หญ่ระดับโลก ( GATS)
การสํารวจการบริโภคยาสูบ ในผูใ้ หญ่ระดับโลก หรือ Global Adult Tobacco
Survey (GATS) เป็ นการสํารวจเพื่อติดตาม กํากับการบริโภคยาสูบ ชนิดมีควันและ
ไม่มคี วัน รวมถึงประเมินผลการควบคุมการบริโภคยาสูบทีเ่ ป็นระบบและเป็ น
มาตรฐานสากล สําหรับประเทศไทยมีการสํารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)
ผลการสํารวจพบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป 52.62 ล้านคน เป็ นผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั
12.5 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 (เพศชายร้อยละ 45.6 เพศหญิงร้อยละ 3.1)6
สําหรับการสํารวจ รอบสองในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ผลการสํารวจพบว่า ประชากร
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป สูบบุหรีป่ จั จุบนั เพิม่ ขึน้ เป็ น 13.0 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 (เพศ
ชายร้อยละ 46.6 เพศหญิงร้อยละ 2.6) 7
15

3

15

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

15

3

3

2) การสํารวจบุคคลากรวิ ชาชีพสุขภาพ ( GHPS)
การสํารวจบุคคลากรวิชาชีพสุขภาพ Global Health Professional Survey
( GHPS) เป็ นข้อตกลงและกรอบร่วมกันในการดําเนินการสํารวจข้อมูล ซึง่ มุ่งเน้นการ
เฝ้าระวังในวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ของ 4
วิชาชีพสุขภาพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร สําหรับประเทศไทย
โครงการ GHPS ให้ความสําคัญต่อสหสาขาวิชาชีพทีม่ บี ทบาทสําคัญในระบบสุขภาพ
และการควบคุมยาสูบของประเทศ ซึง่ มีอย่างน้อย 7 วิชาชีพ โดยเพิม่ มาจาก GHPS
อีก 3 วิชาชีพ คือ สาธารณสุข กายภาพบําบัด และเทคนิคการแพทย์ สําหรับประเทศ
ไทยมีการสํารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสํารวจ
รอบสอง ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554)
15

15

15

3

27

สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555

3) การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ (GSPS)
การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกีย่ วกับยาสูบ หรือ Global School
Personnel Survey (GSPS) สําหรับประเทศไทยมีการสํารวจในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.
2552) ผลการสํารวจพบว่าอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของบุคลากรในโรงเรียนเท่ากับ
ร้อยละ 7.9 (เพศชายร้อยละ 19.1 เพศหญิงร้อยละ 2.9) โดยจัดเป็นครูทส่ี บู บุหรีร่ อ้ ย
ละ 8.1 และเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียนทีส่ บู บุหรีร่ อ้ ยละ 3.2 8
4) การสํารวจการบริ โภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
การสํารวจการสูบบุหรีใ่ นเยาวชน หรือ Global Youth Tobacco Control
Survey (GYTS) สําหรับประเทศไทยมีการสํารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548)
และสํารวจรอบสองในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ผลการสํารวจพบว่าอัตราการสูบบุหรี่
ของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี เท่ากับ 11.7% (เพศชายร้อยละ 20.1 เพศหญิงร้อยละ
3.8)
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บทที่ 2
ผลกระทบจากการบริ โ ภคยาสู บ ของประชาชนไทย
2.1 ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและเศรษฐกิ จ จากการบริ โ ภคยาสู บ ของ
ประชาชนไทย
2.1.1 โรคที่เกิ ดจากการสูบบุหรี่
โรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มทีม่ หี ลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนัน้
ประกอบด้วยโรคต่างๆ จํานวน 25 โรค 9 ในจํานวนนี้ม ี มะเร็งตามส่วนต่างๆ 10 ชนิด
คือ lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic, renal and bladder, cervical,
endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid leukemia 10
2.1.2 การเจ็บป่ วยและการตาย
การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน 11 และ
นับเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ ําคัญทีท่ ําให้เกิดภาระโรคสูงสุดเป็ นอันดับ 3 รองจากปจั จัยเสีย่ ง
ด้านพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม และปจั จัยเสีย่ งด้านการดื่มแอลกอฮอล์12 ภาพที่
12 และร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวติ จากโรคทีเ่ นื่องมาจากการสูบบุหรีม่ อี ายุไม่เกิน 44
ปี 13
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ภาพที่ 12 ปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพรวมทุกโรค
ที่มา WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2010
การสูบบุหรีน่ ํ าไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคถุงลมโป่งพองและ
มะเร็งปอดในปี พ.ศ. 2546 คิดเป็ น 20.51 พันล้านบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคิดเป็ น
145,028.80 บาทต่อคนต่อปี 14
ปี พ.ศ.2549 ประมาณการว่ า มีผู้ป่ว ยที่ม ีส าเหตุ เ กี่ย วข้อ งกับ การสู บ บุ ห รี่
(Smoking-Related Disease) คือโรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย
และโรคถุงลมโป่งพอง 624,309 ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็ นเงิน 9,857 ล้านบาท
คิดเป็ น 0.48% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product: GDP)
ในปี พ.ศ.2549 15
ในปี พ.ศ.2552 การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคทีม่ สี าเหตุเกี่ยวข้องจาก
การสูบบุหรี่16 พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขน้ึ
ไป 48,338 คนหรือประมาณ 12% ของการตายทัง้ หมด โดยที่เป็ นผูช้ าย 40,995 คน
และเป็ นผูห้ ญิง 7,343 คน ซึง่ โรคปอดอุดกลัน้ เรือ้ รังเป็ นสาเหตุการตายหลักของโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ 11,614 คน ต่อมาคือโรคมะเร็งปอด 11,303 คน และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 10,945 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 3,866 คน และจากการประมาณการ
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ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ (Disease Attributed to
Smoking) 17 พบว่า ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ
43.6 พันล้านบาท คิด เป็ น 0.5% ของ GDP โดยคิด เป็ นค่ าใช้จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 14,956 ล้านบาท คิดเป็ น 33.7%, ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์
เท่ากับ 952 ล้านบาท คิดเป็ น 2.2%, การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผูป้ ่วย
เท่ากับ 359 ล้านบาท คิดเป็ น 0.8%, การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผูด้ ูแล
ผูป้ ว่ ยเท่ากับ 134 ล้านบาท คิดเป็ น 0.3% และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อน
วัยอันควรเท่ากับ 29,984 บาท คิดเป็ น 63% ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด โดยค่าใช้จ่ายที่
เกิด จากความสูญ เสียทางเศรษฐกิจนี้ค ิด เป็ น 11% ของค่ าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพ
ทัง้ หมด , 15% ของค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขและ 61% ของงบประมาณทางด้าน
สาธารณสุข
ข้อมูลการศึก ษาภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยงของประชาชนไทย ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยทําการศึกษาทุก 5 ปี พบว่าจากสถานการณ์ การสูบบุหรีล่ ่าสุดในปี
พ.ศ.2552 การสูบบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ของประชากรไทยประมาณ 48,244
คนต่อปี โดยเฉลีย่ ผูช้ าย 1 ใน 6 คนและผูห้ ญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่
ซึ่งทําให้สูญเสียปี สุขภาวะ หรือปี ท่มี สี ุขภาพดีจากการตายก่อนวัยอันควรและความ
พิการ 6.0 แสนปี หรือ 11.1% ของภาระโรคทัง้ หมดในผู้ชาย และสูญเสียปี สุขภาวะ
8.8 หมืน่ ปี หรือ 2.1% ของภาระโรคทัง้ หมดในผูห้ ญิง ซึง่ ในจํานวนนี้มาจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและมะเร็งปอดเป็ นหลัก (24% และ20% ตามลําดับ) โดยพบว่าภาระ
โรคจากบุหรีส่ ูงสุดในโรคมะเร็งปอด คิดเป็ น 75% รองลงมาคือโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
คิด เป็ น 50% จากการเปรีย บเทีย บกับ ภาระโรคในปี 2547 18ตารางที่ 6 และ 7
(ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวติ 41,002 คนต่อปีจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ โดย
เสียชีวติ และเจ็บปว่ ยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) พบว่า
แนวโน้มผูส้ ูบบุหรีล่ ดลงเล็กน้อย แต่ภาระจากโรคยังคงเพิม่ ขึน้ อันเป็ นผลจากการสูบ
บุหรีใ่ นอดีต โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดตารางที่ 8 และ 9 และหากคนไทยทุก
คนไม่สูบบุหรี่ จะทําให้ภาระโรคจากการสูบบุหรีล่ ดลง86% ในเพศชาย และ 61% ใน
เพศหญิง ซึ่ง ปี สุ ข ภาวะทีสู ญ เสีย ไปนั น้ ส่ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาประเทศ และ
เศรษฐกิจด้วย
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ตารางที่ 6 การตายทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย จําแนกตามกลุ่มอายุ
และเพศ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552
อายุ
30 – 44
45 - 59
60 – 69
70 - 79
80+
All 30+

Deaths attributable to Tobacco, Thailand
พ.ศ.2547
พ.ศ.2552
เพศชาย เพศหญิ ง
รวม
เพศชาย เพศหญิ ง
3,566
202
3,768
3,190
66
8,176
831
9,006
9,799
1,149
8,479
1,380
9,859
9,335
1,226
8,683
1,574
10,256
11,566
2,524
6,621
1,491
8,112
7,106
2,284
35,523
5,479
41,002
40,995
7,249

รวม
3,232
10,948
10,561
14,090
9,390
48,244

ที่มา การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2547 และ 2552
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 7 จํานวนปีทส่ี ญ
ู เสียก่อนวัยอันควร จากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย จําแนก
ตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552
YLLs attributable to Tobacco, Thailand
อายุ

พ.ศ.2547

พ.ศ.2552

30 - 44

เพศชาย
83,375

เพศหญิ ง
4,649

รวม
88,024

เพศชาย
74,238

เพศหญิ ง
1,605

รวม
75,288

45 - 59

153,448

16,159

169,606

187,075

22,757

209,832

60 - 69

114,282

20,798

135,080

125,999

18,558

144,557

70 - 79
80+
All 30+

76,913
19,352
447,370

16,357
4,140
62,103

93,270
23,492
509,473

102,453
21,530
511,295

25,422
8,073
76,415

127,875
29,603
587,710

ที่มา การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547 และ 2552
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
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ตารางที่ 8 จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย เพศชาย
พ.ศ.2552
Age

CA Upper
aerodig 4

CA
Lung

Other COPD
CA

30 - 44
45 - 59
60 - 69
70 - 79
80+
Total

184
831
677
555
320
2,568

447
1,701
2,475
3,081
895
8,599

392
1,166
937
880
331
3,708

96
650
1,969
3,596
3,776
10,087

Other
Respiratory

CVD

Other
medical

Total

465
823
373
571
272
2,504

1,215
3,278
2,065
2,029
919
9,506

391
1,349
837
854
593
4,023

3,190
9,799
9,335
11,566
7,106
40,995

ที่มา การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552.
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 9 จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรีป่ ระเทศไทย เพศหญิง
พ.ศ.2552
Age

CA Upper
aerodig

CA
Lung

Other
CA

COPD

Other
Respiratory

CVD

Other
medical

Total

30 - 44
45 - 59
60 - 69
70 - 79
80+
Total

7
25
40
147
177
396

0
757
572
799
482
2,611

7
29
24
50
49
159

1
25
171
696
634
1,527

4
23
30
111
169
337

24
155
215
470
574
1,439

23
134
173
251
200
780

66
1,149
1,226
2,524
2,284
7,249

ที่มา: การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552.
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

4

upper aerodigestive tract
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หมายเหตุ: ประมาณค่าจากอัตราการตายจําแนกตามสาเหตุท่เี กี่ยวเนื่องจากการ
บริโภคยาสูบและค่าความเสีย่ งสัมพัทธ์ (Relative Risk -RR). ข้อมูลอัตราการตายมา
จากทะเบียนสถิตชิ พี สํานักงานทะเบียนราษฏร์ และปรับด้วยค่าที่มาจากการศึกษา
ด้วยวิธ ี Verbal autopsy
ในการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย HITAP 19 พบว่า
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่อนักสูบหน้าใหม่เพศชาย 1 คนมีค่าประมาณ 158,000 บาท
ตลอดช่วงชีวติ (โดยแบ่งเป็ นต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 96,000 บาท,
ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพในการทํางาน 62,000 บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 4.6 ปี
สําหรับในเพศหญิงนัน้ ต้นทุนต่อนักสูบหน้าใหม่ 1 คนจะมีค่าประมาณ 85,000 บาท
(แบ่งเป็น ต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 32,000 บาท และต้นทุนจากการ
สูญเสียผลิตภาพในการทํางาน 53,000 บาท) และจะมีอายุสนั ้ ลง 3.4 ปี
การศึกษาต้นทุนที่ป้องกันได้ เมื่อเลิกบุหรีไ่ ด้สําเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่า
อยู่ระหว่าง 23,000 บาท ถึง 85,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 10 และ สสส.ได้
ลงทุนในแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเฉลี่ยเท่ากับ 143,730,000 บาท ต่อปี
ในรอบ 10 ปี (2544-2553) ดังนัน้ จากการวิเ คราะห์พ บว่ า จุด คุ้มทุนของการ
ดําเนินงานอยู่ท่ี การป้องกันนักสูบน้าใหม่ไม่ให้สูบไปตลอดชีวติ ในแต่ละปีเป็ นจํานวน
อย่างน้อย 920 ราย หรือจํานวนผูเ้ ลิกบุหรี่ ทีม่ ผี ลได้เทียบเท่ากัน
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ตารางที่ 10 ต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้สาํ เร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี
ต้นทุน/ อายุ

ป้ องกัน
รายใหม่

เลิ กได้ที่
อายุ 30 ปี

เลิ กได้ที่ เลิ กได้ที่
อายุ 35 ปี อายุ 40 ปี

สูบตลอด
ช่วงชีวิต

ต้นทุนที่
158,000
ประหยัดได้ ชาย
(บาท)
อายุสนั ้ ลง (ปี)
0
ต้นทุนที่
85,000
ประหยัดได้
หญิง (บาท)
อายุสนั ้ ลง (ปี)
0

71,000

85,000

42,000

0

1.4
40,000

1.7
31,000

2
23,000

4.6
0

0.6

0.8

1

3.4
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2.2 การได้รบั ควันบุหรี่มือสอง
2.2.1 สารพิ ษในควันบุหรี่
เนื่องจากในควันบุหรีม่ สี ารเคมีกว่า 7,000 ชนิด เป็ นสารพิษมากกว่า
250 ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ 43 ชนิดทีว่ งการแพทย์ระบุ
ว่าเป็ นสารก่อมะเร็ง 20 ตารางที่ 11 จากข้อมูลของสํานักงานคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และองค์กรทางวิทยาศาสตร์อ่นื ๆ
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งนี้ระบุตรงกันว่า ควันบุหรีม่ อื สองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุ ษย์ทไ่ี ม่มรี ะดับ
ปลอดภัยในการสัมผัสเลย เมื่อผูท้ ไ่ี ม่สูบบุหรีไ่ ด้รบั ควันบุหรีส่ ่รู ่างกายโดยไม่ได้สูบเอง
ปริมาณควันบุหรีท่ ผ่ี ไู้ ม่สูบได้รบั จะขึน้ กับ จํานวนบุหรีท่ ม่ี กี ารสูบในห้องนัน้ ระยะเวลา
ทีอ่ ยู่ในห้องเดียวกัน และขนาดของห้องและการถ่ายเทอากาศของห้องนัน้ 21 ซึ่งควัน
บุหรี่มอื สองเป็ นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้ใหญ่ท่ไี ม่สูบ
บุหรี่แต่ได้รบั ควันบุหรี่มอื สอง 22 โดยพิษภัยจากควันบุหรี่เป็ นสาเหตุ ทําให้เกิดโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การเจริญเติบโตของเด็ก โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ รวม
ทัง้ หมด 13 โรค อาทิ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) โรคมะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม เป็ นต้น23
ตารางที่ 11 สารพิษในควันบุหรีแ่ ละผลต่อสุขภาพ
ลําดับ
ชื่อสารพิ ษ
1
นิโคติน

รายละเอียด
นิโ คติน เป็ นสารพิษ อย่า งแรง สามารถดู ด ซึม เข้า
ทางผิว หนัง และเยื่อ บุ ร่างกายได้ และเป็ นสารที่ม ี
ฤทธิเ์ สพติด สารนี้ ใ นระยะแรกออกฤทธิก์ ระตุ้ น
สมอง และระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ความดัน
โลหิตสูงขึน้ หัวใจและชีพจรเต้นเร็วขึน้ โดยอาจจะ
เพิม่ ขึน้ 30 ครัง้ ต่อนาที ทําให้หวั ใจต้องทํางานหนัก
กว่ า ปกติ และกระตุ้ น การบีบ ตัว ของลํ า ไส้ แต่ ใ น
ระยะต่ อมาจะมีฤทธิ ์กดระบบประสาท นิโคตินและ
สารเคมีอ่นื ๆ ที่ทําให้ไขมันชนิดไม่ดใี นเลือดสูงขึ้น
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ลําดับ

ชื่อสารพิ ษ

2

ทาร์

3
4

คาร์บอนไดซัลไฟด์
คาร์บอนมอนอกไซด์

5

ไฮโดรเจนไซยาไนด์

รายละเอียด
ทําให้หลอดโลหิตตีบลง ซึ่งทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
หลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงขึน้ ได้
ทาร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านํ้ามันดิน ประกอบด้วย
สารเคมีหลายชนิด ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็นสารก่อมะเร็ง
โดยร้อยละ 50 ของสารทาร์จะจับอยูท่ ป่ี อด เมือ่ ผู้
สูบบุหรีห่ ายใจสูดอากาศทีม่ ฝี นุ่ ละอองต่างๆ ปนอยู่
เข้าไป สารทาร์ทป่ี อดก็จะรวมตัวกับฝุน่ ละอองทีส่ ดู
เข้าไปนัน้ แล้วจับตัวสะสมอยูใ่ นถุงลมปอด ทําให้
เกิดการระคายเคือง อันเป็ นสาเหตุของการไอและมี
เสมหะ และก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และโรคถุงลม
โปง่ พองในระยะยาว
ทําให้เกิดโรคผนังเส้นเลือดแดงหนาและแข็งขึน้
เป็ นก๊ าซที่เกิดจากการเผาไหม้ชนิดเดียวกับที่พ่น
ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าชนี้จะขัดขวางการ
ลํา เลีย งออกซิเ จน ของเม็ด เลือ ดแดง ทํา ให้ผู้สูบ
บุหรีไ่ ด้รบั ออกซิเจนน้อยลงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10-15
สําหรับผู้ท่สี ูบบุห รี่จดั ร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือ ด
แดงเพิม่ ขึน้ ทําให้เลือดข้นและหนืดมากขึ้น หัวใจ
ต้องเต้นเร็วขึ้นและทํางานมากขึ้น เพื่อให้เลือดนํ า
ออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เพียงพอ
ถ้ า ก๊ า ซนี้ ม ี จํ า นวนมาก จะทํ า ให้ เ นื้ อ เยื่ อ ขาด
ออกซิเจน
ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ และคลื่นไส้อาเจียน
เป็ นก๊าซพิษที่ใช้ในสงคราม สารไนเทรตในบุหรีท่ ํา
ให้ เ กิ ด สารนี้ สารนี้ เ ป็ น ตั ว สกั ด กั น้ เอนไซม์ ที่
เกี่ ย วกั บ การหายใจหลายตั ว ทํ า ให้ เ กิ ด ความ
ผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานทีก่ ล้ามเนื้อหัวใจ
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ลําดับ
6
7
8

ชื่อสารพิ ษ

รายละเอียด
และทีผ่ นังหลอดเลือด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นสาเหตุ ของโรคถุ งลมปอดโป่งพอง โดยจะไป
ทําลายเยือ่ บุหลอดลม ส่วนปลายและถุงลม
ไนโตรเจนออกไซด์
ทําให้หวั ใจเต้นเร็วขึน้ ใจสัน่
แอมโมเนีย
ใช้ในการปรุงแต่งรสชาติ ทําให้เพิม่ ฤทธิ ์เสพติดของ
นิ โ คติ น และดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ส มองและประสาท
ส่วนกลาง เร็วขึน้ มีฤทธิ ์ระคายเคือง เนื้อเยื่อ ทําให้
แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก

สารต่างๆ ซึง่ มีอยู่ในบุหรี่ และในควันบุหรีท่ ก่ี ล่าวมาแล้ว เมื่อผูส้ ูบบุหรีส่ ูดเข้า
สู่รา่ งกายพร้อมๆ กัน
จะก่อให้เกิดพิษที่ทําอันตรายต่ อร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทําให้
เกิดอาการดังนี้
ผลกระทบระยะสัน้
• ประสาทสัมผัสของการรับรูก้ ลิน่ และรส จะทําหน้าทีไ่ ด้ลดลง
• แสบตา นํ้าตาไหล
• ขนอ่อนทีท่ ําหน้าทีพ่ ดั โบก เพื่อกําจัดสิง่ แปลกปลอมภายในหลอดลม เป็น
อัมพาต หรือทํางานได้ชา้ ลง
• ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และในกระแสเลือดเพิม่ สูงขึน้
• หัวใจเต้นเร็วขึน้ และความดันโลหิตสูงขึน้
• มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึน้
• เกิดกลิน่ ทีน่ ่ ารังเกียจตามร่างกายและเสือ้ ผ้า
• ลมหายใจมีกลิน่ เหม็น และมีกลิน่ ปาก
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ผลกระทบระยะยาว
เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่
• โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลําคอ
หลอดอาหาร และกระเพาะปสั สาวะ
• โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรค หัวใจขาดเลือด มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อาการหัวใจวาย
• โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นๆ ตีบตัน และหลอดเลือดใหญ่
ทรวงอกและช่วงท้องโปง่ พอง
• โรคถุงลมโปง่ พอง โรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง
• ทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กทีไ่ ป
เลีย้ งประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
• เกิดอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนและขาตีบตัน อาจต้องตัดแขนหรือขา
ทิง้
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2.2.2 อัตราการได้รบั ควันบุหรี่มือสองในบ้านของประชากร
ในปี พ.ศ.2554 จากข้อ มูล การสํารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใ หญ่ ระดับโลก
พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป 36.0% ยังได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในบ้านอย่าง
น้อยเดือนละครัง้ และสัมผัสควันบุหรีม่ อื งสองในทีท่ ํางานถึง 30.5% สถานทีส่ าธารณะ
ที่ประชากรไทยได้ร บั ควันบุ ห รี่ม ือ สองสู งสุด คือ ตลาดสดหรือ ตลาดนัด 68.8%24
ส่วนข้อมูลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2554 พบว่า อัตราการ
ได้รบั ควันบุห รี่มอื สองในบ้านเป็ น 24.51% ซึ่งประชากรเหล่ านี้ สมควรได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการสัมผัสควันบุหรีเ่ พื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
2.2.3 อัตราการได้รบั ควันบุหรี่มือสองในสถานที่ต่างๆ
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรีต่ งั ้ แต่ พ.ศ.2535 และมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆ ตามมา
เพื่อกําหนดให้สถานทีส่ าธารณะต่างๆ จัดเขตปลอดบุหรี่ และจํากัดบริเวณการสูบบุหรี่
เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีจ่ ากการสัมผัสควันบุหรี่ แต่ในความเป็ นจริงแล้ว
ยังมีการละเมิดพบเห็นกันอยู่ทวไป
ั ่ จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.
2554 พบว่าประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ได้พบเห็น ได้กลิน่ หรือเห็นก้นบุหรีใ่ นสถานที่
สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่ 74.19% คือ ตลาดสดหรือตลาดนัด รองลงมา 50.37% ที่
บริการขนส่งสาธารณะ 49.11% ที่รา้ นอาหาร/ ภัตตาคาร 30.42% ที่ศาสนสถาน
26.20% ที่อ าคารของสถานที่ร าชการ 17.43% ที่ส ถานบริก ารสาธารณสุ ข ใดๆ
15.25% ทีโ่ รงเรียน/สถานศึกษาระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา และ 9.11% ที่อาคารของ
มหาวิทยาลัย ข้อ มูล เหล่านี้ยงั สามารถสะท้อ นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศอีกด้วย
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2.3 ผลกระทบด้านรายจ่ายต่อผูบ้ ริโภคยาสูบของประชาชนไทย
การบริโ ภคยาสู บนอกจากจะก่ อ ให้เ กิดผลเสีย ต่ อ สุข ภาพของผู้สูบเอง ยัง
กระทบต่อรายจ่ายของผูส้ ูบอีกด้วย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโครงการสํารวจพฤติกรรม
การสูบบุ ห รี่แ ละดื่มสุราของประชากรไทยซึ่ง ดําเนิ นการสํารวจโดยสํานัก งานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2550 พบว่า
o ครัวเรือนที่จนที่สุด จ่ายเงินซือ้ บุหรีส่ ูบร้อยละ 8.04 ของรายได้ครัวเรือน
เฉลีย่ ทุกกลุ่มประมาณร้อยละ 4.44 25 จากการศึกษาเปรียบเทียบรายจ่าย
ครัวเรือนไทย พบว่า ครัวเรือนไทยมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคสุราเฉลีย่ 67.5% ค่ าใช้จ่ายเพื่อ การบริโ ภคยาสูบ เฉลี่ย 2-4% และเพื่อ การ
รักษาพยาบาล 2-4% ของรายจ่ายครัวเรือนทัง้ หมด โดยในภาพรวม
รายจ่ายเพื่อสินค้าทีท่ ําลายสุขภาพสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ไม่น้อยกว่า 4-8% ของรายจ่ายทัง้ หมดของครัวเรือน 26
o ในปี พ.ศ.2554 ค่าใช้จ่ายจริงของผูส้ ูบบุหรีซ่ องเพียงอย่างเดียวเฉลีย่ สูบ
วันละ 13 มวนต่อวัน มีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ วันละ 81.84 บาท ซึง่ ประมาณการ
ว่าจะมีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 2,455.31 บาท หรือปีละ 29,463.67 บาท
o ค่าใช้จ่ายจริง ของผู้สูบบุหรี่มวนเองเพียงอย่างเดียว เฉลี่ยสูบวันละ 12
มวนต่อวัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 30.83 บาท ซึ่งประมาณการว่าจะมี
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 924.79 บาท หรือปีละ 11,097.51 บาท
o สําหรับผูส้ บู บุหรีท่ งั ้ สองประเภทขึน้ ไป มีค่าใช้จา่ ยวันละ 32-78 บาท/วัน
นอกจากนี้งานวิจยั ที่ทําการศึกษาสถานการณ์ปญั หายาเส้นในภาคอีสาน ใน
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการสํารวจพบว่าค่าใช้จ่ายต่อปี ของผู้
สูบบุหรีซ่ องอยูร่ ะหว่างปีละ 1,481-2,428 บาท ส่วนค่าใช้จา่ ยต่อปีของผูส้ ูบยาเส้นมวน
เองอยูร่ ะหว่างปีละ 542-3,102 บาท 27
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บทที่ 3
การเฝ้ าระวัง อุ ต สาหกรรมยาสู บ ของประเทศไทย
การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เป็ นการจับตามองกิจกรรมการตลาดส่งเสริม
การขาย และการแทรกแซงนโยบายสาธารณะในรูปแบบต่ างๆ การเฝ้ าระวัง จะมี
ประสิทธิภาพดีไปไม่ได้เลยถ้าผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูลของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในทุกแง่มมุ คําว่า “อุตสาหกรรมยาสูบ” โดยทัวไปหมายรวมถึ
่
งผูป้ ลูก ผูบ้ ่ม ผูส้ ่งออกนําเข้าใบยาสูบ, บริษทั บุหรี่ คือ ผู้ผลิต บุหรี่ หรือนํ าเข้า, ซัพพลาย์เออร์ เช่น ผู้ผลิต
ก้นกรอง กลิน่ พิมพ์ซอง เครื่องจักร บริษทั โฆษณา และสุดท้ายหมายรวมไปถึง ผูค้ ้า
ปลีก ร้านค้าปลีก ระดับต่างๆ อีกด้วย
3.1 สถานการณ์ การเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2552 การผลิตใบยาสูบทัวโลกมี
่
มลู ค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 7.2 ล้าน
เมตริกตัน โดยประเทศในภูมภิ าคอาเซียนเป็ นแหล่งผลิตใบยาสูบ รวมทัง้ สิน้ 405,441
เมตริกตัน หรือคิดเป็ น 5.64% ของใบยาสูบทีผ่ ลิตได้จากทัวโลก
่
และประเทศไทยผลิต
ใบยาสูบได้มากเป็ นอันดับ 2 ในภูมภิ าคอาเซียน คิดเป็ น 17.82% รองจากประเทศ
อินโดนีเซียซึง่ ผลิตได้มากทีส่ ุดถึง 44.73% 28 ภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ปริมาณการผลิตใบยาสูบในภูมภิ าคอาเซียน พ.ศ.2552
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3.1.1 ข้อมูลจากกรมสรรพสามิ ต
จากการรายงานของกรมสรรพสามิต เกี่ย วกับ พื้น ที่ป ลู ก ยาสู บ ใน
ฤดูกาลผลิตปี พ.ศ.2553/2554 ของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีพน้ื ทีป่ ลูกยาสูบ
รวม 185,964 ไร่ แบ่งเป็ น พืน้ ทีป่ ลูกยาสูบพันธุเ์ วอร์ยเิ นีย 69,656 ไร่ พันธุเ์ บอร์เล่ย์
53,620 ไร่ และพันธุเ์ ตอร์กชิ 62,688 ไร่29
จังหวัดที่มกี ารปลูกยาสูบตามรายงานของกรมสรรพสามิต มีจํานวน
30 จัง หวัด คือ จัง หวัด เชีย งใหม่ เชีย งราย แพร่ พะเยา ลํ า ปาง ลํ า พู น น่ า น
แม่ฮ่องสอน หนองคาย นครพนม สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุ ตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่ น
ชัย ภู ม ิ บุ ร ีร ัม ย์ มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ยโสธร ร้อ ยเอ็ ด ศรีส ะเกษ สกลนคร
หนองบัวลําพู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา และเลย จังหวัดที่ม ี
พืน้ ที่เพาะปลูกยาสูบมากที่สุดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ร้อยเอ็ด และมีผู้
เพาะปลูกยาสูบหรือชาวไร่ มากทีส่ ุดจํานวน 10,972 ราย ส่วนจังหวัดทีม่ ปี ริมาณการ
ผลิต (รับซื้อ) มากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีปริมาณการผลิต 16,282,296
กิโลกรัม
3.1.2 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานยาเส้นจากข้อมูลสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัด 30 พบว่า
มีถงึ 800 กว่าแห่งดังนี้
• จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงงานผลิตยาสูบพื้นบ้าน หรือขีโ้ ย จํานวน
10 แห่ง มีลกั ษณะเป็ น อุตสาหกรรมในครัวเรือนทีใ่ ช้แรงงานคน
เป็ นหลัก
• จัง หวัด พะเยา มีโ รงงานผลิต ยาเส้น จํา นวน 800 แห่ ง ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีใ่ ช้แรงงานคนเป็ นหลัก
• จังหวัดสุโขทัย มีโรงงานผลิตยาเส้น จํานวน 2 แห่ง ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทีใ่ ช้แรงงานคนเป็นหลัก
• จังหวัดนครพนม มีโรงงานผลิตยาเส้น จํานวน 1 แห่ง
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• จังหวัดลพบุร ี มีโรงงานผลิตยาเส้น จํานวน 9 แห่ง ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นอุตสาหกรรมใน ครัวเรือน ทีใ่ ช้แรงงานคนเป็นหลัก
3.1.3 การสํารวจจากแผนที่ดาวเทียม
โดยสรุปข้อมูล การเฝ้าระวัง พื้นที่ปลูก ยาสูบยัง มีข้อ จํากัด ดัง นัน้ ในปี พ.ศ.
2553 ศจย.จึง ได้ส นั บ สนุ น ให้ รศ.ดร.วิช ัย พัน ธนะหิร ญ
ั ภาควิช าภู ม ิศ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ดํ า เนิ น การพัฒ นาดัช นี พ ืช ยาสู บ ด้ว ยระบบสัม ผัส
ระยะไกลและการพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การศึกษา
นี้เ ป็ นการศึก ษาในห้อ งปฏิบตั ิก ารคอมพิว เตอร์ และการเก็บข้อ มูล จากภาคสนาม
ตลอดจนการทดสอบข้อ มู ล ในภาคสนามเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลการศึก ษาที่ถู ก ต้อ งและใช้
ประโยชน์ได้อย่างรูปธรรม พบว่าข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกยาสูบในจังหวัดเพชรบูรณ์มมี ากทีส่ ุด
รองลงมาเป็ นจังหวัดร้อยเอ็ด สุโขทัย ตามลําดับ 31 ตารางที่ 12 แสดงผลการสํารวจ
ภาคสนามเบื้ อ งต้ น ใน 10 จั ง หวั ด ขณะนี้ ย ัง อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การวิ จ ัย ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 12 พืน้ ทีป่ ลูกยาสูบจาการสํารวจภาคสนาม
จังหวัด
สุโขทัย
อํานาจเจริญ
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
ลพบุร ี
ศรีสะเกษ
สุรนิ ทร์

พื้นที่ปลูกยาสูบ (ไร่)
36,000.59
399.62
3,953.40
40,010.19
83,800.43
818.06
1,554.92
1,189.42
804.7
722.29
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3.2 บริษทั บุหรี่ในประเทศไทยและส่วนแบ่งการตลาด
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็ นผูผ้ ลิตบุหรีซ่ กิ าแรตรายเดียวในประเทศ
ไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2482 และในปี พ.ศ.2536 มีสดั ส่วนการตลาดถึง 87%32 และลดลง
มาเป็ น 78.9% ในปี พ.ศ.2550 33 นอกนัน้ เป็ นส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ข้ามชาติ 6
บริษทั ได้แก่
1. บริษัท ฟิ ล ลิป มอริส (ไทยแลนด์) จํากัด (มีส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ประมาณ 20 %)
2. บริษทั บริตชิ อเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษทั เจ.ที. อินเตอร์แนชันแนล
่
จํากัด
4. บริษทั ดี.อี.เอส มาร์เก็ตติง้ จํากัด
5. บริษทั โอเรียนท์ แอนด์ เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จํากัด
6. บริษทั โกลด์ ซอส อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นต้น
ซึง่ ในจํานวนบริษทั ผู้นําเข้าทัง้ หมด บริษทั ฟิ ลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จํากัด
มีส่วนแบ่งการตลาดสูงทีส่ ุด และถ้าเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดในรอบ 4 ปีทผ่ี ่าน
มาพบว่า โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย บริษทั ฟิลลิป
มอริส (ไทยแลนด์) จํากัด และบริษทั บริตชิ อเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด
ตามลําดับ ภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) เปรียบเทียบ 3 บริษทั
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ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลบริษทั บุหรีร่ ายบริษทั เฉพาะบริษทั ทีม่ สี ่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก

15,300

บริ ษทั บริ ติช
อเมริ กนั
โทแบคโค
30
3.1%
พอล มอล, 555
สเตท เอ็กซเพรส,
ลอนดอน
283

6,000

733

13.2

19.91

ไม่ปรากฎข้อมูล

ไม่ปรากฎข้อมูล

ประมาณ
500,000 แห่ง

ประมาณ 200,000
แห่ง

ไม่ปรากฎข้อมูล

ข้อมูล

โรงงานยาสูบ

การจ้างงาน
ส่วนแบ่งการตลาด
บุหรี่ leading
brands

4,000
67.1%
กรองทิพย์ 90,
วันเดอร์,
สายฝน 90
48,600

ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)
กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่าย
การตลาด
(ล้านบาท)
จํานวนร้านค้าปลีก
(แห่ง)

บริ ษทั ฟิ ลลิ ป
มอริส อิ นเตอร์
เนชันแนล
่
จํากัด
400
26.8%
แอล & เอ็ม ,
มาร์ลโบโร

โรงงานยาสูบเป็ นหน่ วยงานของรัฐ ขึน้ ตรงต่อกระทรวงการคลัง เป็ นผูผ้ ลิต
บุหรีร่ ายเดียวของประเทศ มีบุหรีใ่ นครอบครอง 20 แบรนด์ ในปี พ.ศ.2551 โรงงาน
ยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดทัง้ สิ้นประมาณ 67.1% ซึ่งลดลงจากปี ก่อนหน้ าประมาณ
4% เป็นการเสียส่วนแบ่งการตลาดมากทีส่ ุดในรอบ 5 ปี ผูอ้ ํานวยการโรงงานยาสูบได้
ออกมาให้สมั ภาษณ์ว่า โรงงานยาสูบสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้บริษทั บุหรีข่ า้ มชาติ
และจําเป็นต้องทําการตลาดมากขึน้
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บริษทั ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จํากัดเป็ นบริษทั ลูกของบริษทั ฟิ ลลิป มอร์
ริส อินเตอร์แ นลชันแนล
่
ซึ่ง เป็ นบริษัทบุ ห รี่ข้ามชาติท่ใี หญ่ ท่สี ุ ด ในโลก เป็ นบริษัท
นําเข้าบุหรี่ ยีห่ อ้ มาร์ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม จากประเทศฟิ ลปิ ปินส์ ในปี พ.ศ.
2551 มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26.8% ซึ่งสูงขึ้นจากปี ก่อนหน้ าถึง 3% ใน
รายงานประจําปี บริษทั แม่ในต่างประเทศ 34 กล่าวว่ายอดขายบุหรีใ่ นประเทศไทยของ
บริษทั ลดลง แต่ในภาพรวมบริษทั ได้ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากขึน้ ในปี
พ.ศ.2550 ผู้ จ ั ด การใหญ่ ป ระเทศไทย ได้ อ อกมาให้ ส ัม ภาษณ์ ห ลายครัง้ ใน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับว่า ยอดขายลดลง และตัวแทนบริษทั ฟิ ลลิป มอริสและบริษทั
ข้ามชาติอ่นื ๆ ได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพราะไม่พอใจที่ระเบียบใหม่
นอกจากนี้ยงั มีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการแจ้งราคานํ าเข้ามาตํ่ากว่าความเป็ นจริงทํา
ให้ภาษีท่เี ก็บได้น้อยกว่าความเป็ นจริง และในปี พ.ศ.2551 ฟิ ลปิ ปิ นส์ร้องเรียนต่ อ
องค์การการค้าโลกว่าการเก็บภาษีนําเข้าบุหรี่ของประเทศไทยว่าไม่เป็ นธรรม ตาม
ข้อตกลงศุลกากร GATT 1994 คือไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาการค้าขององค์การการค้าโลก
(World Trade Organization: WTO) โดยผลการตัดสินของ WTO ได้สน้ิ สุดลงและ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นฝ่ายชนะคดี35 ในปี พ.ศ.2552 บริษทั ฟิ ลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จํากัด
ทํากิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ พ.ศ.2553 5 โครงการ และ พ.ศ.2554
ทํากิจกรรม 9 โครงการ36
บริษทั บริตชิ อเมริกนั โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริษทั นํ าเข้าบุหรี่
premium brands มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 3.1% ในปี พ.ศ.2551 มีบริษทั ไทย
ทําการตลาดและส่งของให้ มีกจิ กรรมการตลาด โดยเฉพาะเกี่ยวกับหาผูส้ ูบหน้าใหม่
เพราะแบรนด์ยงั ไม่ตดิ ตลาดและทางบริษทั ต้องการส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้
แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั นํ าเข้ามีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ เรื่อยๆ ทัง้ นี้เกิด
จากความนิยมในบุหรีต่ ่างประเทศและแบรนด์ท่มี คี วามนิยมมากกว่า 37 รวมถึงการที่
ราคาบุห รี่ท่ผี ลิต โดยโรงงานยาสูบกับบุห รี่นําเข้าไม่แ ตกต่ างกันมากเนื่ องจากภาษี
ศุลกากรที่ต่ ํามาก เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงการแจ้งราคานํ าเข้าที่ต่ําซึ่งส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลราคานํ าเข้าที่แท้จริงได้ และผลจากการเจรจาทาง
การค้าระหว่างประเทศ ตารางที่ 14 เช่น
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• การเปิ ดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า (AFTA, ASEAN Free
Trade Area) ทําให้ภาษีนําเข้าลดเหลือ 5% ตัง้ แต่ปี 2546 และจะลดลงเหลือ 0% ในปี
พ.ศ.2553
• การเจรจาการค้ าทวิ ภาคี ระหว่างไทย-อิ นเดี ย ไทยลดอัตราภาษี
นําเข้าบุหรี่ (22.5% และยาสูบ (60%) ทีผ่ ลิตในอินเดียจาก เป็ น 0% ในปี พ.ศ.2549
• การเจรจาการค้ าทวิ ภาคี ระหว่างไทย-จีน ไทยลดอัตราภาษีนําเข้า
บุหรี่ (22.5%) และยาสูบทีผ่ ลิตในจีนจาก 60% เป็ น 0% ในปี 2553 จะมีผลให้บุหรี่
นําเข้ายิง่ ราคาถูกลง38
ตารางที่ 14 ปริมาณและภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตในประเทศและนําเข้า ปีงบประมาณ
2545-2554
ปี
ปริ มาณ (ล้านซอง)
ภาษี (ล้านบาท)
ปริ มาณสัดส่วน
บุหรี่ใน
บุหรี่
บุหรี่ใน บุหรี่นําเข้า บุหรี่ใน
บุหรี่
ประเทศ นําเข้า ประเทศ
ประเทศ นําเข้า
262
25,310
6,034
84.8
16.2
2545 1,464
337
26,356
6,748
82.3
17.7
2546 1,567
428
26,481
8,560
80
20
2547 1,708
487
28,626
9,566
78.6
21.4
2548 1,792
78.7
21.3
2549 1,479.8 401.02 26,084.27 9,534.69
78.8
21.2
2550 1,604.55 432.24 31,115.25 10,653.74
79.0
21.0
2551 1,519.1 404.07 31,801.03 10,000.17
78.9
21.0
2552 1,401.73 374.26 33,371.27 10,533.35
1,803.20
2553
41,180.39 12,187.38
5
2554
32,706.58 9,825.85
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
5

ปรับปรุงข้อมูล ณ สิน้ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
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3.3 แบรนด์/ยี่ห้อและชนิ ดบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย
จากข้อมูลของกรมสรรพสามิตปี พ.ศ.2552 พบว่าปจั จุบนั บุหรีท่ ผ่ี ลิตโดยโรงงาน
ยาสูบมีทงั ้ สิ้น 19 ตรา และบุหรีน่ ํ าเข้าทัง้ สิน้ 100 ตรา ซึ่งราคาขายปลีกสูงสุด-ตํ่าสุด
6
เท่ากับ 26-106 บาทต่อ 20 มวน แบรนด์ท่มี สี ่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ กรองทิพ ย์ 90 (โรงงานยาสูบ), แอล แอนด์ เอ็ม (ฟิ ลลิป มอร์รสิ ) และวันเดอร์
(โรงงานยาสูบ) ตามลําดับ ภาพที่ 15

ภาพที่ 15 ส่วนแบ่งการตลาดของบุหรีซ่ กิ ารแรตจําแนกตามแบรนด์/ยีห่ อ้ ของประเทศ
ไทย พ.ศ.2552
ข้อมูลจาก Euromonitor International Report กล่าวว่าผูส้ ูบคนไทยนิยมบุหรี่
รสเข้มหรือ รสมาตรฐาน (standard) โดยที่บุ ห รี่ร สเมนทอลหรือ รสอ่ อ นมีส่ว นแบ่ ง
การตลาดประมาณร้อยละ 19 ในปี พ.ศ.2551 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มทีจ่ ะได้ส่วนแบ่ง
6

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบ ปี พ.ศ.2552.
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การตลาดเพิม่ ขึน้ เนื่องมากจากการที่มผี ู้สูบแบบครัง้ คราวมากขึน้ และคนมีการรับรูว้ ่า
บุหรี่รสอ่ อนมีความปลอดภัยสูงกว่าบุห รี่ทวไป
ั ่ ส่วนการออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ในปี
พ.ศ.2551-2552 ทีผ่ ่านมา พบว่าโรงงานยาสูบเน้นการออกผลิตภัณฑ์ราคาถูกสําหรับ
ตลาดล่ าง ในขณะที่บ ริษัทบุห รี่นํ าเข้าเน้ น การสร้างความหลากหลายของแบรนด์
เพื่อให้กลุ่มผูห้ ญิงและวัยรุน่ เข้าถึงได้มากขึน้ 39
3.4 ราคาขายปลี ก บุ ห รี่
ในปี พ.ศ.2554 พบว่าราคาขายปลีกบุหรีน่ ํ าเข้าทีถ่ ูกทีส่ ุดอยู่ทร่ี าคาซองละ 25
บาท และบุหรีย่ อดนิยมอยูท่ ร่ี าคาซองละ 80 บาท สําหรับบุหรีท่ ผ่ี ลิตในประเทศ พบว่า
ราคาขายปลีกทีถ่ ูกทีส่ ุดอยู่ทร่ี าคาซองละ 33 บาท และบุหรีย่ อดนิยมอยู่ทร่ี าคาซองละ
58 บาท
3.5 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของอุ ต สาหกรรมยาสู บ
ในปี พ.ศ.2552 ศจย. ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทํางานร่วมกับมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และเครือ ข่ า ยนั ก รณรงค์ เ พื่อ การควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ แห่ ง เอเชีย อาคเนย์
(Southeast Asia Tobacco Control Alliance: SEATCA) จัดตัง้ เครือข่ายศึกษาและ
เฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย จากการเฝ้าระวังอุ ตสาหกรรมยาสูบใน
รอบปีทผ่ี ่านมาพบกลยุทธ์บางส่วนดังต่อไปนี้
1) การทํากิ จกรรมเพื่อสังคม (Ccorporate social responsibility; CSR)
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าโรงงานยาสูบมีค่าใช้จ่ายการตลาด 20
ล้านบาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมทางสังคม 206 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2551
ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลบริษทั บุหรีร่ ายบริษทั เฉพาะบริษทั ทีม่ สี ่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
ข้อมูล

กิ จกรรมเพื่อสังคม
(ล้านบาท) 40

โรงงานยาสูบ

ปี พ.ศ.2553 - 213
ปี พ.ศ.2552 - 155
ปี พ.ศ.2551- 206
ปี พ.ศ.2550- 149
19.91
ค่าใช้จ่ายการตลาด
(ล้านบาท)
น้อยกว่า 20 ครัง้
จํานวนครัง้ ที่จดั
กิ จกรรมเพื่อสังคม
พ.ศ.2553

บริษทั ฟิ ลลิ ป
บริ ษทั บริ ติช
มอริส อิ นเตอร์
อเมริ กนั
เนชันแนล
่
จํากัด
โทแบคโค
ปี พ.ศ.2553 – 6.17 ไม่ปรากฎ
ปี พ.ศ.2552 – 5.52
ข้อมูล
ปี พ.ศ.2551 – 8.15
ปี พ.ศ.2550 - 170
ไม่ปรากฎข้อมูล
ไม่ปรากฎ
ข้อมูล
5 ครัง้
ไม่ปรากฎ
ข้อมูล

โรงงานยาสูบใช้เงินกว่า 200 ล้านบาทในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 41ซึง่ หลาย
กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัง้ หนังสือพิมพ์โทรทัศน์และ เวบไซต์ ในปี พ.ศ.
2550 รัฐบาลอนุ มตั ใิ ห้โรงงานยาสูบตัง้ โรงงานใหม่ในวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2552 มีการออกผลิตภัณฑ์บุหรีร่ าคาถูกตัวใหม่ช่อื SHOOT และ SMS ซึง่ มี
การทํากิจกรรมโปรโมทอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ.2553-2554 (ครึ่งปี ) 42 โรงงาน
ยาสูบสนับสนุ นเงินเพื่อจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 315,005,001
บาท โดยประเภทกิจกรรมที่ใช้เงินสนับสนุ นมากที่สุด คือ หมวดสังคม ประเพณีและ
ศาสนา จํานวน 100,247,641 บาท รองลงมาจัด ทํากิจกรรมหมวดเพื่อ การศึก ษา
86,024,638 บาท หมวดกีฬา 81,857,400 บาท หมวดหน่ วยงานราชการตํารวจและ
ทหาร 22,575,679 บาท หมวดช่วยเหลือองค์กรการกุศล 13,968,108 บาท หมวดการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ 10,331,635 บาท ตลอดจนยังสนับสนุ นหมวดอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่
ตัว เงินด้ว ย ในปี พ.ศ.2553 โรงงานยาสูบทํากิจกรรมเพื่อ รับผิด ชอบต่ อ สัง คม 25
กิจกรรม พ.ศ.2554 86 กิจกรรม และ พ.ศ.2555 ทํากิจกรรม 18 กิจกรรม 43
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ในปี พ.ศ.2552 บริษัท ฟิ ล ลิป มอริส (ไทยแลนด์) จํากัด ทํากิจกรรมเพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ พ.ศ.2553 5 โครงการ และ พ.ศ.2554 ทํากิจกรรม 9
โครงการ44
2) การโฆษณาตราสิ นค้าบุหรี่ในอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ (Tobacco
Advertising on Functional Objects)
บริษทั บุหรีไ่ ด้ใช้หลายกลยุทธ์ในการทําให้แบรนด์สนิ ค้าคงอยู่ในกลุ่ม
ลูกค้าหรือทําให้แบรนด์เข้าไปสู่กลุ่มนักสูบหน้าใหม่ หนึ่งในกลยุทธ์ของบริษทั บุหรีท่ ใ่ี ช้
บ่อยคือการนํ าตราสินค้าไปใส่ลงในอุปกรณ์เครืองใช้อ่นื ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้
และต้องเห็น (เป็ นประจํา) เช่น ร่มกันแดด นาฬิกา ปฎิทนิ ไฟแช็ค กล่องใส่ทชิ ชูไม้จม้ิ
ฟนั บางครัง้ ยังใส่โลโก้หรือตราสินค้าในเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ต่างหู หมวก รองเท้า
เสือ้ เป็นต้น หลายๆครัง้ บริษทั บุหรีไ่ ม่ได้ใส่ช่อื ตราสินค้าหรือใส่โลโก้ตรงๆ แต่ใช้สสี นั
เป็ นตัวสื่อถึงตราสินค้าแทน การกระทําเช่นนี้นอกจากจะเป็ นการโฆษณาบุหรีแ่ ล้ว
ส่วนมากทางบริษทั บุหรีจ่ ะแจกของใช้ หรือ อุปกรณ์เหล่านี้ให้กบั ร้านค้า ร้านอาหาร
หรือ กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อเป็ นอภินนั ทนาการหรือซือ้ ใจประชาชนอีกด้วย
ตาม พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 8 การโฆษณาตราสินค้า
บุหรีใ่ นทุกกรณีถอื ว่าเป็ นการละเมิดกฎหมาย จากการเฝ้าระวังพบการละเมิดโดยการ
พิมพ์ย่หี ้อ บุห รี่ บนจาน และ กล่ อ งทิชชู่ แจกให้ก ับร้านอาหารต่ างๆ รวมถึง ศู นย์
อาหารของหน่ วยงานรัฐบางแห่งในต่างจังหวัด
3) การจ้าง พริ๊ตตี้ ขายบุหรี่
เป็ นการให้หญิงสาวหน้าตาดี ใส่ชุดสีและรูปแบบที่สะท้อนถึงแบรนด์
หรือยีห่ อ้ ของบุหรี่ จากการเฝ้าระวังเบือ้ งต้นปจั จุบนั พบใน 4 ลักษณะ คือ พริต๊ ตี้กบั บูธ
แนะนํ าบุหรีใ่ นผับ-สถานบันเทิง, พริต๊ ตี้กบั บูธขายบุหรีใ่ นงานต่างๆ เช่น คอนเสิรต์
กีฬา งานประเพณี ลานเบียร์, พริต๊ ตี้กบั บูธกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโอกาสต่างๆ โดย
อ้างเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างมารยาทการสูบบุหรี,่ และ พริต๊ ตี้กบั งาน
เปิดตัวบุหรีใ่ หม่
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4) การแบ่งขายบุหรี่ และ ทําซองเล็กใส่บหุ รี่แบ่งขาย
งานวิจ ัย เกี่ย วกับ การค้ า ปลีก บุ ห รี่ เซลล์ห รือ เอเจนต์ ข ายบุ ห รี่จ ะ
พยายามบอกให้ร้า นค้าแบ่ง ขายบุห รี่เ พราะของจะออกเร็ว กว่ า กอปรกับข้อ มูล ที่
บริษทั บุหรีแ่ ห่งหนึ่งมีตวั ชี้วดั ความสําเร็จของงานเซลล์เป็ นจํานวนร้านค้าที่ยอมแบ่ง
ขายบุหรี่ นี่เป็ นกลยุทธ์ของบริษทั บุหรีท่ แ่ี นะนํ าให้กบั ร้านค้าปลีก การเฝ้าระวังร้านค้า
รอบๆมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า จากร้านที่มบี ุหรี่
ขายทัง้ สิน้ 41 ร้าน มีถงึ ร้อยละ 56 ทีแ่ บ่งขายบุหรีใ่ ห้แก่นิสติ นักศึกษา
การแบ่งขายนอกจากทําให้เยาวชนเข้าถึงง่ายขึน้ เพราะราคาถูก การเปิดซอง
บุหรีท่ ง้ิ ไว้ในสภาพอากาศร้อนชืน้ อย่างบ้านเรามีโอกาสทําให้บุหรีข่ น้ึ ราได้ง่าย และ ที่
สําคัญผู้สูบที่ซ้อื แบบแบ่งขายจะไม่ได้รบั รู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ผ่านภาพคําเตือน
บนซองบุหรี่ รวมถึงชื่อสารพิษที่พมิ พ์ไว้ขา้ งซองเลย ปจั จุบนั บริษทั บุหรีย่ งั มีการทํา
ซองพลาสติกขนาดเล็ก หรือ กล่องโลหะที่มชี ่อื ยีห่ ้อบุหรีต่ ดิ อยู่เพื่อให้ร้านค้าทําการ
แบ่งขายบุหรีไ่ ด้งา่ ยขึน้ ด้วย
5) การใช้กลยุทธ์แยบยล “descriptor” บนซองบุหรี่
Descriptors คื อ การใช้ คํ า หรือ ข้ อ ความบนซองบุ ห รี่ ที่ ม ัก จะถู ก
ออกแบบมาพร้อมกับการดีไซต์ซองบุหรี่ ซึ่งบริษัทบุหรี่จะให้ความสําคัญกับการดี
ไซต์ซองบุหรี่ (cigarette packs) มาก เพราะหลังจากมีกฎหมายหมายห้ามโฆษณาทุก
รูปแบบบริษทั บุหรีห่ นั มาใช้ซองเป็ นการโฆษณาและสื่อสารการตลาดแทน โดนมากสิง่
ที่เ ราเห็นจนคุ้นตาคือ การดีไ ซต์ซองที่แ ปลกตา ทันสมัย โดยมีก ลุ่ มเป้ าหมายเป็ น
เยาวชน แต่ท่เี ราอาจจะมองข้ามแต่มคี วามสําคัญมากๆคือคําหรือข้อความที่ปรากฎ
บนซองบุหรีแ่ ละก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผูบ้ ริโภค มีงานวิจยั มากมายที่พสิ ูจน์ ให้
เห็นว่า การใช้คําว่า “light” หรือ “mild” มีผลให้คนเข้าใจผิดว่าบุหรีน่ นั ้ มีอนั ตรายน้อย
นอกจากนี้ ย งั มีคํ า อื่น ๆที่บริษัทบุ ห รี่ใ ช้เ พื่อ สื่อ สารกับ ผู้สูบ (หน้ าใหม่แ ละเก่ า) ถึง
คุณลักษณะของบุหรี่ เช่นแสดงกลิน่ หรือรสทีจ่ ะจูงใจให้คนมาสูบ เช่น คําว่า คูล (cool)
ไอซ์ (ice) หรือ มินต์ (Mint)
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ด้ว ยเหตุ ผลดัง กล่ าว เมื่อ ปี ท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ค. 2554 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขการแสดงคําหรือข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลาก
บุหรีซ่ กิ าแร็ต บุหรีซ่ กิ าร์ และยาเส้น ตามพ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
ซึง่ ประกาศกระทรวงดังกล่าวกําหนดว่า ฉลากบนซอง กล่อง ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ
หุ้มห่อบุหรีซ่ กิ าแร็ต บุหรีซ่ กิ าร์ ยาเส้นปรุงที่ผลิตหรือนํ าเข้าในราชอาณาจักร ต้อ ง
ไม่มคี าํ หรือข้อความดังนี้
16

1. มายด์ (Mild) มีเดียม (Medium) ไลท์ (Light) อัลตราไลท์
(Ultralight) หรือโลว์ทาร์ (low tar) ทีท่ ําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามี
อันตราย หรือระดับสารพิษน้อยกว่าบุหรีซ่ กิ าร์แร็ต ซิการ์
2. ห้ามใช้คาํ ว่า คูล (cool) ไอซ์ (ice) ฟรอสต์ (Frost) คริสพ์ (Crisp)
เฟรช (Fresh) มินต์ (Mint) เมลโลว์ (Mellow) ริช (Rich) “ฉุ น”
หรือ “ฉุ นพิเศษ” รวมทัง้ คําทีแ่ สดงกลิน่ หรือรส จูงใจผูบ้ ริโภค
3. ห้ามใช้คําว่า สมูธ (Smooth) เนเจอเรล (natural) สเปเชี่ยล
(special) จีนูอนี (genuine) ลูมนิ นัส (luminous) เอ็กซ์ตร้า
(extra) พรีเมียม (premium) “อย่างดี” หรือ “คัดพิเศษ” รวมทัง้ คํา
หรือข้อความทีแ่ สดงกลิน่ หรือรส จูงใจผูบ้ ริโภคให้บริโภคบุหรี่
แต่อย่างไรก็ตามจากการเฝ้าระวังบริษทั บุหรีก่ พ็ บว่ายังมีการละเมิด
โดยใช้คาํ เช่น คําว่า special หรือคําโฆษณารสชาดบุหรีเ่ ช่น Kretek หรือบุหรีก่ านพลู
6) การโฆษณาชื่อบุหรี่และราคาที่จดุ ขาย
อีกกลยุทธ์ทบ่ี ริษทั บุหรีใ่ ช้มากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดคือการติดป้าย
บอกราคาบุหรีพ่ ร้อมทัง้ ยีห่ อ้ โดยวิธกี ารโฆษณาคือการพิมพ์ช่อื ยีห่ อ้ บุหรีแ่ ละราคาบน
กระดาษA4 และ ติดทีจ่ ดุ ขาย หน้าร้านขายปลีก โดยติดให้เห็นเด่นชัดหรือใช้วธิ ตี ดิ
หลายๆแผ่นเพื่อเพิม่ พืน้ ทีก่ ารโฆษณา
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3.6 สรุ ป ลัก ษณะกิ จ กรรมที่ ต้ อ งเฝ้ าระวัง บริ ษัท บุ ห รี่ ใ นประเทศไทย
ผูผ้ ลิตบุหรีภ่ ายในประเทศมีการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์แฝงไปกับการ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม ซึง่ เน้นกลุ่มด้อยโอกาส เยาวชน และผูห้ ญิง ใช้เงินประมาณปี ละ
200-150 ล้านบาท 45 สําหรับกิจกรรมดังกล่าว เช่น การจัดคอนเสิร์ตในต่างจังหวัด
หรือ ออกบูทในงานคอนเสิรต์ หรือ งานดนตรี การจัดสร้างห้องสูบบุหรี่ ตามสถานที่
สาธารณะ เช่น หัวลําโพง สถานีขนส่งหมอชิต 46 ในปี พ.ศ.2552 มีการออกผลิตภัณฑ์
บุหรีร่ าคาถูกตัวใหม่ ซึง่ มีการทํากิจกรรมโปรโมทอย่างต่อเนื่อง
บริษทั บุหรีข่ า้ มชาติขนาดใหญ่ จะทําการตลาดในลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม ร่วมกับบริษทั คู่คา้ อื่นๆ โดยทีม่ กี ลุ่มเป้าหมายคือครูและนักเรียนในพืน้ ทีท่ ป่ี ลูก
ยาสูบ ปี พ.ศ.2550 บริษทั หนึ่งใช้เงินในการทํากิจกรรม CSR ในประเทศไทยทัง้ หมด
ประมาณ 170 ล้านบาท 47 มีรายงานว่ามีการทําการตลาด ณ จุดขาย เช่น งานเปิ ดตัว
บุห รี่ใ หม่ พริต ตี้ รวมถึง การให้รางวัล ร้านค้าปลีก เพื่อ การจัด วางซอง มีจุด ขาย
ประมาณ 200,000 จุดทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้ มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่าน
การเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจต่างๆ
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บทที่ 4
การดํา เนิ นการควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทย
1.1 องค์ ก รภาคี ที่ ดาํ เนิ นงานควบคุ ม ยาสู บ ในประเทศไทย
การดํ า เนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทยมีห ลายองค์ ก รเป็ น ภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ทัง้ ภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การ
กํากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ ตารางที่ 16 โดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผน 1 ทําหน้ าที่ในการเชื่อมโยง
เครือข่าย ภาพที่ 16

ภาพที่ 16 การเชื่อมโยงระหว่างภาคี ของการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ
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ตารางที่ 16 สรุปบทบาทหน้าทีข่ องหน่ วยงานภาคีในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุม
ยาสูบ
องค์กร

บทบาทหน้ าที่

ก.ภาครัฐ
ระดับชาติ
1. คณะกรรมการควบคุมยาสูบ คณะกรรมการควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ แห่ ง ชาติ
แห่งชาติ (คบยช.)
(คบยช.) จัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2532 แต่งตัง้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธาน ผูแ้ ทนจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และผุ้
ทรงคุณ วุฒเิ ป็ นกรรมการ โดยมีอ ธิบดีก รมควบคุม
โรคเป็ นเลขานุ การ ซึ่งมีภารกิจหลักในการกําหนด
นโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ประสานงาน
กํากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบของประเทศ
ระดับกระทรวง
1. กระทรวงสาธารณสุข
เป็ น ห น่ ว ย ง า นข อ ง ภ า ค รั ฐ ที่ ร ั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
ดํ า เนิ น งานด้า นการควบคุ ม ยาสูบ โดยหน่ ว ยงาน
หลัก คือ กรมควบคุ ม โรค ซึ่ง ดํ า เนิ น งานควบคุ ม
ยาสูบผ่าน สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ในระดับ
ส่วนกลาง และ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคทัง้ 12
แห่ง ในระดับภูมภิ าค
1.1 กรมควบคุมโรค
เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ที่ดํ า เนิ น งานด้า นการควบคุ ม
ยาสูบ
1.1.1 สํานักควบคุม ยกระดับ จากกลุ่ ม ควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ ในปี
การบริโภคยาสูบ พ.ศ.2552 เป็ นหน่ วยงานศูนย์กลางระดับชาติในการ
ควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ โดยทํ า หน้ า ที่บ ริห าร
จัด การแผนควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ แห่ ง ชาติ
ประสานความร่วมมือและสนับสนุ นภาคีเครือข่ายใน
1 7

17

17
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บทบาทหน้ าที่

การควบคุ ม ยาสู บ ในระดับ ประเทศและนานาชาติ
รวมทัง้ การพัฒนาและบัง คับใช้ก ฎหมาย ตาม
พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองสุ ข ภาพของผู้ไ ม่สูบ บุ ห รี่
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535
1.1.2 สํานักโรคจาก มีบทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนากฎหมายและมาตรฐาน
การประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ให้
อาชีพและ
เอื้อและส่งเสริมการคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบ
สิง่ แวดล้อม
อาชีพทัง้ ในและนอกระบบจากอันตรายของยาสูบ
1.1.3 สํานักงาน
มี บทบาท หน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยรวมของการควบคุม
ป้องกันควบคุม ยาสูบในระดับภูมภิ าคต่างๆ และระดับจังหวัด ผ่าน
โรคที่ 1-12
ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติทก่ี ําหนดไว้
1.2 สํานักงานปลัดกระทรวง ดูแลหน่ วยงานต่างๆ ในส่วนภูมภิ าค ได้แก่
สาธารณสุข
1.2.1 สํานักงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 จังหวัด) มีบทบาท
สาธารณสุข
หน้าทีด่ าํ เนินงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด
จังหวัด
ได้แก่ การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
ทําให้ประชาชนรู้ ตระหนักและร่วมมือในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีร่ บั ผิดชอบ
1 7

17

17

1.2.2 โรงพยาบาล
ศูนย์/
โรงพยาบาล
จังหวัด/

17

มีภาระหน้าทีห่ ลักคือ การดําเนินการให้เป็น
โรงพยาบาลปลอดบุหรีต่ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และจัดบริการ
เลิกบุหรีแ่ ก่ประชาชน รวมทัง้ ให้การรักษาผูเ้ จ็บปว่ ย
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โรงพยาบาล
ชุมชน
1.2.3 สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอ และ
สถานีอนามัย

บทบาทหน้ าที่
จากโรคทีม่ สี าเหตุจากยาสูบ

มีบทบาทหน้าทีด่ ําเนินงานควบคุมยาสูบในระดับ
อําเภอและระดับตําบล ได้แก่ การประสานความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย
เกีย่ วกับการควบคุมยาสูบ ทําให้ประชาชนรู้
ตระหนักและร่วมมือในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ
ในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
1.2.4 กรมการแพทย์ เป็ นหน่ วยงานที่ ร ั บ ผิ ด ชอบนโยบายด้ า นการ
บําบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ และโรคที่มสี าเหตุ จากยาสูบ
แ ล ะ ก า ร ไ ด้ รั บ ค วั น บุ ห รี่ มื อ ส อ ง ผ่ า น ก า ร
รักษาพยาบาลในสังกัดทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ทัง้ นี้สถาบันธัญญารักษ์ เป็ นหน่ วยงานหลักในการ
พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเลิกบุหรี่
ร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2.5 กรมอนามัย
เป็ น หน่ ว ยงานที่ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น การควบคุ ม
ยาสูบผ่านแผนงานโครงการต่ างๆ ของกรมอนามัย
ทัง้ ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิง่ แวดล้อม และงาน
ทันตสาธารณสุข
1.2.6 กรมสุขภาพจิต เป็ นหน่ วยงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ยาสู บ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชนผ่านทางโครงการ
ต่ างๆ เพื่อ สร้างภูมคิ ุ้มกันให้เ ยาวชนห่ างไกลจาก
บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ
1.2.7 กรมสนับสนุ น เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการสนั บ สนุ น การควบคุ ม
บริการสุขภาพ ยาสูบผ่านงานสาธารณสุขมูลฐาน
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บทบาทหน้ าที่

2. กระทรวงการคลัง
2.1 กรมสรรพสามิต

มีหน้าทีด่ แู ลและจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทต่างๆ ซึง่ เป็นกลไกสําคัญในการควบคุม
ยาสูบ และออกใบอนุญาตขายและจัดเก็บภาษี
ร้านค้าทีจ่ าํ หน่ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ กําหนดพืน้ ที่
เพาะปลูกยาสูบและจัดเก็บภาษีการเพาะปลูกยาสูบ
ควบคุมและปราบปรามการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิด
กฎหมาย การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและปรับ
ฐานภาษีให้เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างการ
จัดเก็บภาษีและการสาธารณสุข
2.2 กรมศุลกากร
มีหน้าทีค่ วบคุมการนํ าเข้าและส่งออกใบยาสูบ เมล็ด
พัน ธุ์ ย าสู บ และผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ประเภทต่ า งๆ
ดํ า เนิ น การจัด เก็บ ภาษีใ บยาสู บ เมล็ด พัน ธุ์ย าสู บ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดทีน่ ํ าเข้ามาในราชอาณาจักร
ดํ า เนิ น การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และปราบปราบการ
ลั ก ลอบนํ า เข้ า และส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ผิ ด
กฎหมาย
2.3 สํ า นั ก เศรษฐกิจ การ เป็ น หน่ ว ยงานวิช าการทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน
คลัง
และการคลังของกระทรวงการคลัง มีหน้ าที่ ศึกษา
ค้นคว้า วิเ คราะห์ วิจยั ให้คําแนะนํ าและปรึกษา
ใ น ท า ง วิ ช า ก า ร ต่ อ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบาย ดําเนินการและปฏิบตั ิการเรื่อ ง
ต่ า งๆ อาทิ นโยบายการคลัง นโยบายภาษีอ ากร
เป็ นต้น
3. กระทรวงศึกษาธิการ
มีบทบาทหน้ าที่ในการสนับสนุ นการพัฒนาวิชาการ
ในการควบคุมยาสูบ รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตรการ
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บทบาทหน้ าที่

เรียนการสอนของคณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
สนับสนุ นการควบคุ มยาสูบโดยการนํ านโยบายไป
ปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาทุกระดับ
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าทีด่ าํ เนินการศึกษาหาแนวทางและส่งเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนหรือจัดหากิจกรรมทดแทนการปลูก
ยาสู บ และดูแ ลคุ ณ ภาพชีว ิต ของเกษตรกรผู้ป ลูก
ยาสูบ เพื่อลดอันตรายจากการได้รบั สารเคมีจากการ
เพาะปลูกยาสูบผ่านโครงการต่างๆ
5. กระทรวงการท่องเทีย่ วและ มีบทบาทการดําเนินงานโครงการรณรงค์สนามกีฬา
กีฬา
ทัวไปไทยปลอดเหล้
่
า ปลอดบุหรี่ รวมทัง้ สนับสนุ น
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ ําหนดให้ทุกทีป่ ลอด
ควันบุหรี่
6.กระทรวงเทคโนโลยี
มีบทบาทหน้ าที่ดําเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติว่ า
สารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
7.กระทรวงพัฒนาสังคมและ
มี บ ทบาทดํ า เนิ น งานเพื่ อ การเฝ้ าระวั ง แล ะ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์
ดําเนินการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทยให้ได้
มาตรฐานเพื่อให้พน้ จากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ
และเสียชีวติ เนื่องจากอันตรายจากยาสูบ
8.กระทรวงคมนาคม
มีบทบาทดําเนินงานการสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอด
ควันบุหรีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของกระทรวง
9.กระทรวงมหาดไทย
โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ มีอํานาจหน้าที่
ติดตามเฝ้าระวังควบคุมยาสูบในท้องถิน่ และการ
บังคับใช้กฎหมาย
9.1 สํานักงานตํารวจ
เป็ นหน่ วยงานทีด่ ูแลรับผิดชอบการจับกุมดําเนินคดี
แห่งชาติ
เกี่ยวกับผู้ก ระทําความผิด ตาม พระราชบัญ ญัติ
ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ พ . ศ . 2 5 3 5 แ ล ะ
พระราชบัญ ญัติคุ้ ม ครองสุ ข ภาพของผู้ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
7
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10.กระทรวงแรงงาน

11.สํานักนายกรัฐมนตรี
11.1 สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(สคบ.)
12.กรุงเทพมหานคร

บทบาทหน้ าที่
พ.ศ.2535 โดยประสานความร่ว มมือ กับกระทรวง
สาธารณสุขอย่างใกล้ชดิ
มีบ ทบาทดํ า เนิ น งานโดยการประชาสัม พัน ธ์ก าร
ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์เ พื่อ การควบคุ ม
ยาสุ บ แห่ ง ชาติ เพื่ อ สร้ า งค ว ามต ระหนั ก ต่ อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีก่ ําหนดไว้
มีห น้ า ที่ร บั เรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์จ ากผู้บ ริโ ภคที่ไ ด้ร ับ
ความเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หายอัน เนื่ อ งมาจากการ
กระทํ า ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ
เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
มีบทบาททีส่ าํ คัญอย่างมากในการพัฒนาโครงการงด
สู บ บุ ห รี่ใ นโรงพยาบาลหลายแห่ ง และโครงการ
ดังกล่าวยังได้รบั การพัฒนาให้เกิดเป็ นโรงพยาบาล
ปลอดบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร

ข.องค์กรของรัฐที่เป็ นอิ สระ
1. สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เป็ นหน่ วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบการเผยแพร่
ออกอากาศของวิทยุและโทรทัศน์ ซึง่ จะทําหน้าทีใ่ น
การควบคุมไม่ให้เกิดการเผยแพร่ภาพหรือสิง่ ทีส่ ่อื
ถึงการบริโภคยาสูบในรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
ค.องค์กรพิ เศษภายใต้การกํากับของภาครัฐ
1.สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น เป็ น องค์ ก รที่ดํ า เนิ น การสร้ า งเสริม สุ ข ภาพของ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชาชนในด้านต่างๆ โดยนํ างบประมาณจากภาษี
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บทบาทหน้ าที่
ที่เ ก็บ ได้จ ากภาษีส รรพสามิต ยาสูบ และเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ มาใช้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดําเนิ น งานโครงการที่เ กี่ยวข้อ งกับ การสร้า งเสริม
สุขภาพ และป้องกันประชาชนจากการบริโภคยาสูบ
สนั บ สนุ น กิจ กรรมและโครงการต่ า งๆ ของภาค
ประชาสัง คมในการควบคุ ม ยาสู บ และเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์

ง. องค์กรพัฒนาเอกชน
1. มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู
บุหรี่ (มสบ.)

เป็ น องค์ก รที่ช้แี นะสาธารณะและรณรงค์ใ ห้ส ัง คม
รับทราบอันตรายของบุหรี่ และร่วมกันควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในรูปแบบของกิจกรรมในโอกาสสําคัญ เป็ น
องค์ ก รสํ า คัญ ที่ร่ ว มผลัก ดัน ให้ เ กิด นโยบายและ
กฎหมายการควบคุมยาสูบต่างๆ เช่น การเพิม่ พืน้ ที่
ห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่างๆ
2. สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย เป็ น สถาบัน วิช าการเอกชนอิ ส ระภายใต้ มู ล นิ ธ ิ
(สสท.) มูลนิธสิ าธารณสุข
สาธารณสุ ขแห่ ง ชาติ ดําเนิ น งานทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในเรื่องการ
แห่งชาติ
ชี้แนะสาธารณะ (Advocacy) เพื่อผลักดันให้เกิด
นโยบายทีส่ าํ คัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ เป็ นองค์กรทีเ่ กิดจากการรวมตัวของวิชาชีพสุขภาพ
สังคมไทยปลอดบุหรี่
17 วิช าชีพ เช่ น แพทย์ พยาบาล เภสัช กร ทัน ต
แพทย์ เทคนิ ค การแพทย์ กายภาพบํ า บั ด นั ก
สาธารณสุข เป็นต้น รวมตัวกันเพื่อดําเนินการเชิงรุก
ในการควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ การดํ า เนิ น งาน
เครือข่ายวิชาชีพ สุ ขภาพฯ ได้แ ก่ การร่ว มผลัก ดัน
นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุ มยาสูบ การ
พัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ การจัดทําตําราเอกสาร
1 8
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องค์กร

บทบาทหน้ าที่

วิชาการ สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อสาธารณะ
เป็ นต้น
4. ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ าง
เป็ น องค์ก รบริก ารเลิก บุห รี่ทางโทรศัพ ท์ และเป็ น
โทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ องค์กรเรียนรู้ ทํางานวิจยั ประเมินผล สร้างความรู้
สายด่วนเลิกบุหรี่ Quitline1600 เพื่อการพัฒนา เริม่ ก่อตัง้ และเปิดให้บริการเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ.2552 ได้รบั ทุนสนับสนุ นโดย สสส.มี
มูลนิธสิ ร้างสุขไทยเป็นผูร้ บั ทุน
5.เครือข่ายครูนกั รณรงค์เพื่อ
เป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของคณะครูจาก
การไม่สบู บุหรี่
โรงเรียนต่างๆเพื่อดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุ น
ให้ค รูม ีส มรรถนะและศัก ยภาพในการควบคุม การ
บริโภคยาสูบให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การป้องกันเด็กและเยาวชนจากอันตรายจากการสูบ
บุ ห รี่ โดยผลงานที่ผ่านมาได้ร่ว มผลัก ดัน นโยบาย
ต่างๆ ในการควบคุมยาสูบ
6. เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการ เป็ นอ งค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ส นั บ สนุ นการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่ง ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศในกลุ่มเอเชีย
เอเชียอาคเนย์ (Southeast
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ ก ารดํ า เนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ของ
Asia Tobacco Control
ประเทศต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นํ ามาพั ฒ นาปรั บ ใช้ ใ ห้
Alliance: SEATCA)
เหมาะสมกับประเทศของตน
7. มูลนิธใิ บไม้เขียว (Green
เป็ น องค์ก รอิส ระไม่ แ สวงกํ า ไร ดํ า เนิ น การในการ
Leaf Foundation)
พั ฒ นาและคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ท่ อ งเที่ย วและการโรงแรม เช่ น จัด ทํ า โครงการ
รณรงค์โรงแรมปลอดบุหรี่
จ.องค์กรอื่นๆ
1. สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
สถาบัน อุ ด มศึก ษาซึ่ง เป็ นต้ นสัง กัด ของคณาจารย์
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2.ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉ.องค์การระหว่างประเทศ
1.สํานักงานผูแ้ ทนองค์การ
อนามัยโลกประจําประเทศไทย

บทบาทหน้ าที่
นักวิชาการและนักวิจยั ทีส่ งั กัดอยู่ จะมีบทบาทหน้าที่
ในการศึกษาวิจยั ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบ เพื่อนํ าข้อมูลจากการศึกษาวิจยั เหล่านัน้ เป็ น
องค์ความรูเ้ ผยแพร่ให้สาธารณรับทราบ และใช้เป็ น
ข้อมูลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
ดําเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติอกี ด้วย
เป็ นหน่ วยงานที่ จ ั ด ตั ้ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ก ลาง
สนับสนุ นการสร้างงานวิจยั บริการวิชาการ และศูนย์
ข้ อ มู ล ระดับ ชาติเ กี่ย วกับ การควบคุ ม ยาสู บ ของ
ประเทศไทย ตอบสนองต่ อ การดําเนินงานควบคุ ม
ยาสูบภายใต้กรอบอนุ สญ
ั ญาเพื่อการควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลก และมีแผนจัดตัง้ ศูนย์ความ
ร่ ว มมื อ ทางวิช าการด้ า นการควบคุ ม ยาสู บ ของ
องค์การอนามัยโลก
สนับสนุ นทางด้านเทคนิคและวิชาการ และประสาน
การดํ า เนิ น งานด้า นการควบคุ ม ยาสู บ กับ องค์ก ร
ระหว่างประเทศ
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4.2 กรอบอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ก ารอนามัย โลก
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเป็ นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้เป็ นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบ
ของประเทศ เป็ นลําดับที่ 36 ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2546 จาก 168 ประเทศ 48 และมีผลบังคับ
ใช้วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เป็ นต้นมา ปจั จุบนั ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2555 มี
ภาคีสมาชิกของอนุ สญ
ั ญาฯ จํานวนทัง้ สิ้น 175 ประเทศ โดยภาคีสมาชิกล่าสุด คือ
49
ั ญาฯ ประกอบด้วย 11 หมวด 38
ประเทศอุซเบกิสถาน สาระสําคัญของกรอบอนุ สญ
50
มาตรา ซึ่งกรอบข้อตกลงดังกล่าวได้เสนอมาตรการในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็ น
กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ
1. มาตรการลดอุปสงค์การบริโภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco)
2. มาตรการด้านอุปทาน เพื่อการลดการบริโภคยาสูบ (Reduce the supply of
tobacco)
3. การควบคุมกํากับสารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Regulate the contents
of tobacco)
4. มาตรการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ (Protect public from smoke)
5. การช่วยให้ผเู้ สพติดเลิกใช้ยาสูบ (Promote cessation and provide
adequate treatment)
นอกจากนี้ยงั มีแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญอีกอันหนึ่งคือมาตรา 5.3 ของอนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย การเฝ้าระวังและปกป้องจาก
อิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ ภาคผนวก 1
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ภาพที่ 17 สรุปความก้าวหน้าการดําเนินการของประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
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4.3 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การควบคุ ม ยาสู บ
ประเทศไทยมีกฎหมายที่สําคัญ 3 ฉบับ ที่ใช้เป็ นกลไกในการควบคุมยาสูบ
ก่อนการเกิดขึน้ ของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้แก่
1) พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 กฎหมายฉบับนี้ตรา
ขึ้น โดยมีเ จตนารมณ์ ใ นการควบคุ มผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
2) พระราชบัญ ญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กฎหมาย
ฉบับนี้ตราขึน้ โดยมีเจตนารมณ์ในการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรีม่ ิ
ให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
3) พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ.2509 กฎหมายฉบับ นี้ ต ราขึ้น โดยมี
เจตนารมณ์ ใ นการควบคุ ม และจัด เก็ บ ภาษี เ กี่ ย วกั บ ยาสู บ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
แต่ถงึ อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่เพียงพอปกป้องจากอิทธิพลของ
อุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องสร้างกลไก
ใหม่ในการเฝ้าระวังและปกป้องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซง
นโยบายของรัฐ
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4.4 แผนยุ ท ธศาสตร์ค วบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ พ.ศ.2555-2557

เพื่อให้การดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีประสิทธิภาพทันต่ อ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย กระทรวงสาธารณสุ ขจึง ได้มกี าร
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 (แผน 3 ปี ) ขึน้ จาก
ความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน กระบวนการจัดทําแผนเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ.2552-2553
ซึ่ง ป จั จุ บ ัน ผ่ า นการรับ รองจากคณะกรรมการควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ แห่ ง ชาติ
(คบยช.) และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบอนุ มตั ิต่อแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2555 พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนได้รบั ทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด งั กล่าว ทัง้ นี้
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข จะมีห นั ง สือ ติด ตามความก้ า วหน้ า การ
ดําเนินงานในลําดับต่อไป
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 มี
ดังนี้
วิ สยั ทัศน์ : การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
พันธกิ จ: สนับสนุ นให้อ งค์กรเครือ ข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและ
ดํ า เนิ น การ เพื่อ คุ้ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนไทย ให้ไ ด้ม าตรฐาน ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อ ให้พ้นจากการเสพติด เจ็บป่ว ย พิก าร และตายอันเนื่ อ งมาจาก
อันตรายของยาสูบ
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จุดมุ่งหมายสูงสุด:
1.การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
2.การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร
3.การทําให้สงิ่ แวดล้อมปลอดควันบุหรีท่ ม่ี ผี ลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญในการดําเนิ นการควบคุมยาสูบของประเทศ 8 ด้าน
ได้แก่
1.การป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริโภคยาสูบรายใหม่
2.การส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
3.การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.การสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
5.การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ
6.การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมาย
7.การแก้ปญั หาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี
8.การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
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4.5 มติ ค ณะรัฐ มนตรี ต่ อ มติ สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งมาตรการใน
การควบคุ ม ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพด้ า นยาสู บ

เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ครัง้ ที่
3 สมัชชาได้พจิ ารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้าน
ยาสูบ และรับรองมติให้ภาคีร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ภาคผนวก 2 และ
มอบหมายให้เ ลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ง ชาติรายงานต่ อ สมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติในปี พ.ศ.2555 ซึง่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รบั รองมติในการประชุม
ครัง้ ที่ 2 /2554 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบ
รัฐบาล เพื่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะนํามติไปขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบต่อไป
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา เรื่อง มติสมัชชา
สุขภาพแห่ง ชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปจั จัยเสี่ยงต่ อ
สุขภาพด้านยาสูบ เพื่อให้หน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องในมติมกี ารดําเนินการไปตาม
มติดงั กล่าว และมีมติ ดังต่อไปนี้
• เห็น ชอบมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553 เมื่อ วัน ที่ 17
ธันวาคม 2553 มติ 6 มาตรการในการควบคุ มปจั จัยเสี่ยงต่ อ สุ ขภาพด้า น
ยาสูบ ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และมอบหมายให้หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการตามมติทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
• ทัง้ นี้ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญในการ
ปราบปรามบุ ห รี่ต่ า งประเทศที่ม ีก ารลัก ลอบนํ าเข้ามาในประเทศอย่ างผิด
กฎหมาย ซึ่งทําให้ราคาบุหรี่ดงั กล่ าวตํ่ากว่ าบุ หรี่ท่มี จี ําหน่ ายอยู่โดยทัวไป
่
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และส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิม่ มากขึ้น รวมทัง้ กรณีการสําแดงราคานํ าเข้า
ของบุหรีต่ ่างประเทศทีต่ ่ าํ กว่าปกติทาํ ให้รฐั ได้รบั ความเสียหายด้วย
เพื่อให้มกี ารดําเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนระดับท้องถิน่ ทุกระดับ
ศจย.ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุ นทุนวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารการนํ ามติสมัชชาสุขภาพเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบตั ทิ ร่ี ะดับจังหวัด ซึง่ มี
ขณะนี้มจี งั หวัดที่เข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครพนม
มหาสารคาม อํานาจเจริญ อุ บลราชธานี สุ รนิ ทร์ กาฬสินธุ์ สตู ล ศรีส ะเกษ ลําพูน
ประจวบคีรขี นั ธ์ ยะลา ระนอง ตรัง และชุมพร
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บทที่ 5
ความก้ า วหน้ าในการดํา เนิ นการควบคุ ม ยาสู บ
ของประเทศไทย พ.ศ.2554-2555
ความพยายามของประเทศไทยในการใช้มาตรการและกฎหมายเพื่อการ
ควบคุมยาสูบตลอด 20 ปีทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
5.1 การขึ้ น ภาษี ย าสู บ (Tobacco Taxation)
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปจั จุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิต
บุหรีซ่ กิ าแรตรวม 9 ครัง้ จากอัตราภาษีรอ้ ยละ 55 ของราคาหน้าโรงงานมาเป็ นร้อยละ
85 ของราคาหน้ าโรงงาน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552) ทําให้อตั ราการสูบบุหรี่ม ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่การลดลงตํ่ากว่าความชันของรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ า
แรตทีร่ ฐั จัดเก็บได้ (จาก 15,438 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2535 เป็ น 57,196 ล้านบาท ในปี
พ.ศ.2554) ภาพที่ 21 ทัง้ นี้ เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นของการบริโภคบุหรีต่ ่อราคาอยู่ท่ี
ระหว่าง –0.0418 ถึง – 1.003 เฉลีย่ อยู่ท่ี -0.39 51 และผูบ้ ริโภคยาสูบประมาณครึง่ หนึ่ง
สูบบุหรีม่ วนเองหรือยาเส้น ทีม่ ภี าษีต่ ํามาก (0.01%) และไม่ได้ขน้ึ ภาษีเลย นอกจากนี้
ก่อนหน้าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไม่เคยขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ ารแรตสูงกว่าค่าเงินเฟ้อ (สูงสุด 5%
ของราคาหน้าโรงงาน) ด้วยข้อจํากัดของการขับเคลื่อนนโยบายภาษีในประเทศไทย เมื่อ
เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ถือว่ามีประสิทธิผลระดับหนึ่ง แต่ก็ยงั มีขอ้ จํากัดไม่สามารถ
ใช้เครือ่ งมือทางนโยบายชนิดนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 18 ภาพซ้อนรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ ารแรต ยอดจําหน่าย อัตราภาษีบุหรี่
ซิการแรต ราคาบุหรีต่ ่อซอง กับอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั
ที่มา: กราฟโดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข้อมูลรายได้
สรรพสามิตบุหรี่ ยอดจําหน่ าย อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และราคาบุหรีต่ ่อ
ซองจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ส่วนข้อมูลอัตราการสูบบุหรีจ่ าก
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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5.2 การใช้ ม าตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ร าคา (Nonprice intervention)
ประเทศไทยมีก ฎหมายที่สําคัญ 2 ฉบับ ที่ใ ช้เ ป็ น กลไกในการควบคุ มยาสู บ
ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเป็ นประเทศภาคี
สมาชิกตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้เป็ นกรอบ
มาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศเป็นลําดับที่ 36 จาก 168 ประเทศ 52
การใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช่ราคาในประเทศไทย จําแนกเป็นด้านทีส่ าํ คัญได้ดงั นี้
5.2.1 การจํากัดพื้นที่สบู บุหรี่ (Restrictions on Smoking)
ภายใต้ พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 ได้มกี ารออก
ประกาศตาม พ.ร.บ.นี้ ข ยายพื้ น ที่ ป ลอดบุ ห รี่ เป็ น ลํ า ดั บ ตั ง้ แต่ ร้ า นอาหารที่ ม ี
เครื่องปรับอากาศ จนล่าสุดในปี พ.ศ.2553 ได้มกี ารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อ ง กํ าหนดชื่อ หรือ ประเภทของสถานที่ส าธารณะที่ใ ห้มกี าร
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสุบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรีต่ าม พ.ร.บ.นี้ ซึง่ กําหนดให้สถานที่
สาธารณะเกือ บทัง้ หมดเป็ นสถานที่ปลอดบุห รี่ยกเว้นสนามบินนานาชาติ และอาณา
บริเวณนอกอาคารของบางสถานที่ เช่นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึน้ ไป เป็นต้น
ในทางปฏิบ ัติเ ป็ นที่ทราบโดยทัวกั
่ นว่ ายัง มีก ารฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้
เนื่ อ งจากมาตรการการลงโทษหรือ การบัง คับ นัน้ ยัง ไม่ไ ด้ผ ลกับ สังคมไทย และการ
ดําเนินการปรับผูท้ ่ฝี ่าฝื นกฎหมายมีความยุ่งยาก และไม่ได้รบั การจัดลําดับความสําคัญ
เป็นลําดับต้นๆ ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ53
จากการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เนตทัวประเทศทุ
่
ก
ภาคทุกหน่ วยงานโดยสํานักควบคุมการบริโคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ทื่ 1
มกราคม-13 มิถุนายน 2555 พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 ทัง้ สิน้ 89 เรื่อง โดยเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรีใ่ น
เขตปลอดบุหรี่ 56 เรือ่ ง รองลงมาเป็ นเรือ่ งการไม่มเี ครือ่ งหมายเขตปลอดบุหรีใ่ นสถานที่
ซึง่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 10 เรื่อง การจัดเขตสูบบุหรีไ่ ม่ถูกกฎหมาย 9 เรื่อง การสนับสนุ น
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อุปกรณ์ในการสูบบุหรีแ่ ก่ผส้ ูบบุหรี่ 9 เรื่อง และการไม่จดั สถานทีใ่ ห้เป็ นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย 5 เรือ่ ง
5.2.2 การให้ ข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพ และการต่ อ ต้ า นการโฆษณา (Health
Information and Counter-advertising)
ประเทศไทยเริม่ มีการใช้มาตรการเตือนภัยบนซองบุห รี่ตงั ้ แต่ ปี พ.ศ.
2517 เพื่อเป็ นการเตือนให้ผสู้ ูบบุหรีท่ ราบว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และได้
มีววิ ฒ
ั นาการพัฒนาข้อความคําเตือนบนซองบุหรีเ่ รื่อยมา โดยเพิม่ คําเตือนให้มขี อ้ ความ
ที่หลากหลาย รวมถึงได้ปรับตําแหน่ งของภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ให้เห็นได้ชดั และ
เพิ่มตัว อัก ษรให้มขี นาดใหญ่ ข้นึ จนกระทังในปี
่
พ.ศ.2547 ได้กํ าหนดให้มกี ารพิม พ์
ข้อความเตือนภัยและภาพคําเตือนผลเสียต่อสุขภาพบนซองบุหรีม่ เี นื้อทีข่ นาดร้อยละ 50
ของพืน้ ทีซ่ องบุหรี่ พ.ศ.2552 ขยายเป็ นร้อยละ 55 และ พ.ศ.2555 ขยายเป็ นร้อยละ 60
ของพื้นที่ซองบุหรี่ ขณะนี้มภี าพคําตือนถึง 10 แบบ โดยประเทศไทยเป็ นประเทศที่ 4
ของโลกทีม่ ภี าพคําเตือนเป็ นรูปภาพ รองจากประเทศแคนาดา บราซิล และสิงคโปร์
นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2549 ได้กําหนดให้ระบุช่อื สารพิษและสารก่อมะเร็ง
บนซองบุ ห รี่ด้ ว ย และล่ า สุ ด พ.ศ.2555 กํ า หนด ให้ ผู้ ผ ลิ ต หรือ นํ า เข้ า บุ ห รี่ม าใน
ราชอาณาจักร ต้องจัดให้มฉี ลากแสดงข้อความแสดงเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่
มีในบุหรี่ 10 แบบคละกันไป โดยพิมพ์บนพืน้ ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพืน้ ทีบ่ นซอง
บุหรี่ โดยให้พมิ พ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง ในอัตรา 1 แบบ
ต่อ 5,000 ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซ่ กิ าแรต และในอัตรา 1 แบบ ต่อ 500 กล่อง หรือ
กระดาษหุ้มซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต (Carton) แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็ นการ
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิของกรอบอนุ ส ญ
ั ญาว่าด้ว ยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก ทีก่ ําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกควรหมุนเวียน สับเปลีย่ นข้อความและ คํา
เตือนเกี่ยวกับสารพิษ สารก่อมะเร็งเป็ นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับ
พิษ ภัยของผลิต ภัณฑ์ยาสูบ ตามมาตรา 11 ของกรอบอนุ ส ญ
ั ญาฯ รวมทัง้ ต้อ งพิมพ์
หมายเลขสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการ เมื่อ
2
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ต้อ งการเลิก สูบบุ ห รี่ โดยได้ผ่อ นผันให้ผู้ประกอบการขยายเวลาให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรุง แก้ไ ขให้ถูก ต้อ งตามกฎหมายภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 ทัง้ นี้
ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตหรือนําเข้าบุหรี่ ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยประเทศอื่นๆ ที่
ดํ า เนิ น การให้ ม ีข้อ คํ า เตือ นเรื่อ งสารพิษ จากควัน บุ ห รี่ เช่ น แคนาดา บราซิล ตุ ร กี
ออสเตรเลีย เป็ นต้น
นอกจากนี้องค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุขที่
ทํางานด้านการควบคุมยาสูบยังได้ผลิตสื่อและเอกสารทีใ่ ห้ขอ้ มูลเตือนภัยยาสูบจํานวน
มากเพื่อให้ค วามรู้แ ละสร้างความตระหนักถึง อันตรายที่เกิดจากการบริโภคยาสูบแก่
ประชากรทุกกลุ่มอายุ
5.2.3 การห้ ามโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย (Bans on Advertising
and Promotion)
ถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะส่งผลต่อการลดอุปสงค์ได้ไม่มากในต่างประเทศ
แต่มผี ลการศึกษาในต่างประเทศที่รายงานว่าการใช้มาตรากรนี้ในกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วสามารถลดการบริโภคยาสูบได้มากกว่าร้อยละ 6
ประเทศไทย มีพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ทีม่ ขี อ้ กําหนด
ห้า มโฆษณา ส่ ง เสริม การขายผลิต ภัณ ฑ์ย าสู บ ในสื่อ ประเภทต่ า งๆ แบบเบ็ด เสร็จ
(comprehensive ban) ซึง่ มีประสิทธิผลอย่างมาก แต่บริษทั ยาสูบยังมีความพยายามใน
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อของบริษทั ในการโฆษณา เช่น
การดําเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility) อาทิ การสนับสนุ นเงินให้กบั หน่ วยงานภาคการศึกษาและกิจกรรมด้าน
เยาวชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทัง้ สร้างการยอมรับตัว
สิน ค้า ว่ า เป็ นสินค้าปกติใ นชีว ิต ประจํา วัน อัน จะเป็ นผลทางอ้อ มต่ อ การบริโ ภคยาสู บ
รวมถึงการโฆษณาและส่งเสริมการขายข้ามพรมแดน ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่มมี าตรการที่ม ี
ประสิทธิภาพในการห้ามการโฆษณายาสูบข้ามพรมแดน
จากการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เนตทัวประเทศทุ
่
ก
ภาคทุกหน่ วยงานโดยสํานักควบคุมการบริโคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ทื่ 1
มกราคม-13 มิถุนายน 2555 พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุม
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ทัง้ สิน้ 45 เรือ่ ง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือวางบุหรี่โชว์ 18 เรื่อง รองลงมาเป็ นเรื่องจําหน่ ายบุหรี่ไม่มรี ูปภาพคําเตือน
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 16 เรื่อง การโฆษณาบุหรีท่ างสื่อสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
หรือสิง่ อื่นใด 4 เรื่อง การจําหน่ ายสินค้าทีแ่ สดงตรายีห่ ้อบุหรี่ หรือแสดงตรายีห่ ้อบุหรี่ 3
เรื่อง การจําหน่ าย ขาย แลกเปลีย่ นหรือให้บุหรีใ่ ห้แก่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี 3 เรื่อง และ
การจําหน่ายสินค้าเลียนแบบบุหรี่ 1 เรือ่ ง
5.3 มาตรการการลดอุ ป ทานสํา หรับ การควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทย
การประสานความร่วมมือในการปราบปรามการลักลอบนําเข้าบุหรีย่ งั มีน้อย และ
นายกรัฐมนตรีเพิง่ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจในปีพ.ศ.2553 เพื่อเร่งรัดให้ม ี
การจัดทําแผนการปราบปรามการค้าบุหรีผ่ ดิ กฎหมาย และมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารไปแล้ว 1 ครัง้ ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2554 สําหรับการควบคุมการค้าบุหรี่ผดิ
กฎหมายระหว่างตํารวจท้อ งที่ เจ้าหน้ าที่ศุ ล กากร และเจ้าหน้ าที่ส รรพสามิต ยัง ไม่ ม ี
แผนการประสานงานอย่างเป็ นรูปธรรม
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5.4 การเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารช่ ว ยเลิ ก สู บ บุ ห รี่ (Smoking Cessation
Treatments)
การเลิก บุ ห รี่ก่ อ นวัย กลางคนหรือ อายุ ระหว่ า ง 45-54 ปี สามารถหลีก เลี่ย ง
อันตรายจากการป่วยเป็ นโรคมะเร็งปอดได้ถงึ ร้อยละ 90 54 ดังนัน้ ในกลุ่มประเทศทีก่ ําลัง
พัฒนาควรมีการส่งเสริมให้เลิกบุหรีไ่ ด้ก่อนที่จะป่วยเป็ นโรคเรื้อรัง หรือให้การป้องกัน
ระดับปฐมภูม ิ55 (Primary prevention) ซึ่งจะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่รฐั ต้อง
สูญเสียในแต่ละปีของประเทศได้
การบริการช่วยให้คนสูบเลิกบุหรี่ อาทิ โปรแกรมการช่วยให้เลิกบุหรีใ่ นชุมชน
รวมกับการใช้คู่มอื การเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง, การให้สารนิโคตินทดแทน หรือ Nicotine
Replacement Therapy (NRT) รวมถึงการใช้ยา ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว มีการ
กระจายการให้บริการอย่างทัวถึ
่ ง ทําให้อตั ราการความชุกของผู้เลิกสูบบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้
รูปแบบบริก ารเลิก บุ ห รี่ใ นคลินิก ของกลุ่ ม ประเทศที่พ ัฒนาแล้ว ส่ ว นใหญ่ นิ ยมให้ส าร
นิโคตินทดแทน (NRT) และการจ่ายยา bupropion เพื่อรักษาอาการติดนิโคตินแก่ผมู้ า
รับบริการ [สถานการณ์ปีค.ศ. 2006] ส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้สําเร็จ ในทางตรงกัน
ข้ามในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา การจ่าย NRT ให้ผู้มารับบริการเลิกบุหรี่มปี จั จัย
ทางด้านเศรษฐกิจหรือราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีก ารพัฒนาบุ คลากรสาธารณสุขเพื่อ ช่ว ยเลิกบุ หรี่มาได้
ระยะหนึ่งแล้ว โดยปจั จุบนั มีโรงพยาบาลที่ให้บริการช่วยเลิกบุหรีน่ ้ีอยู่ถงึ 555 แห่งทัว่
ประเทศ 56 และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกไ็ ด้สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
คลินิกอดบุหรีใ่ นโรงพยาบาลแล้วกว่า 260 แห่งในปีงบประมาณ 2553 และขยายจํานวน
อย่างต่อเนื่องในปี 2554 นอกจากนี้สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ได้วางระบบเพื่อให้บริการเลิกบุ ห รี่ทางโทรศัพ ท์ (1600 สายเลิก บุห รี่) ซึ่ง
ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติได้เปิ ดให้บริการแล้วตัง้ แต่ปี พ.ศ.2552 จาก
การรวบรวมข้อ มูล พบว่ า มีจํา นวนผู้ใ ช้บริก ารจากศู นย์บ ริก ารเลิก บุ ห รี่ท างโทรศัพ ท์
แห่งชาติ หรือ Quitline ในปี พ.ศ.2552 จํานวน 22,756 คน และปี พ.ศ.2553 จํานวน
37,385 คนในจํานวนนี้เป็ นคนสูบบุหรีท่ ต่ี ้องการคําปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ 21,751 คน
(58.18%) เป็ นผูส้ ูบบุหรีห่ รือบุคคลใกล้ชดิ ที่ต้องการข้อมูล/คําแนะนํ าในการเลิกสูบบุหรี่
12,922 คน (34.56%) และกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 กลุ่มข้างต้น 2,712 คน (7.25%)
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โดยจากการติดตามข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 พบว่าจํานวนผูเ้ ลิกบุหรีไ่ ด้ภายใน 6
เดือน หลังจากการรับบริการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ 502 คน (10.56%) ของผู้ท่ี
อนุ ญ าตให้โ ทรกลับ และติด ตามได้จํา นวน 4,753 คน 57 ข้อ มูล ล่ าสุ ด พบว่า มีจํา นวน
ผูใ้ ช้บริการ Quitline ในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) จํานวน 37,422 คน ใน
จํา นวนนี้ เ ป็ น คนสู บบุ ห รี่ท่ีต้ อ งการคํ าปรึก ษาเพื่อ การเลิก บุ ห รี่ 30,842 คน (ร้อ ยละ
82.42) และเป็ นผูส้ นใจหรือผูใ้ กล้ชดิ ทีต่ ้องการข้อมูล/คําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่ 6,580
คน (ร้อยละ 17.58) จากผู้สูบบุหรีท่ ่ไี ด้รบั คําปรึกษาระหว่าง 1 กันยายน 2553 ถึง 28
กุมภาพันธ์ 2555 และติดตามได้จริงจํานวน 1,098 ราย สามารถเลิกสูบได้ต่อเนื่อง 6
เดือน จํานวน 469 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7158
จากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใ หญ่ ระดับโลก พ.ศ.2552 59 พบว่ าจาก
7
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป 52.62 ล้านคนมีจาํ นวนผูเ้ ลิกบุหรีส่ ะสม 4.66 ล้านคน
และยังมีผสู้ ูบบุหรีป่ จั จุบนั มีจาํ นวน 12.5 ล้านคน ซึง่ ในจํานวนนี้มผี ปู้ ระสงค์อยากจะเลิก
บุหรีถ่ งึ 7.5 ล้านคน ในจํานวน 12.5 ล้านคนที่ยงั สูบบุหรี่ม ี 6.2 ล้านคนที่เคยพยายาม
เลิกสูบในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ 88.9% ใช้วธิ เี ลิกด้วยตนเอง, 10.6% ใช้ยาช่วยเลิก
บุหรี,่ และ 5.8% ได้รบั บริการให้คาํ ปรึกษา แสดงให้เห็นว่าผูท้ อ่ี ยากเลิกบุหรีย่ งั เข้าไม่ถงึ
ระบบบริก ารให้คํ า ปรึก ษาช่ ว ยเลิก บุ ห รี่ ประกอบกับ ผู้สู บ บุ ห รี่ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส มีการศึกษาน้อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาสเข้าถึงบริการเลิกยาสูบ
ได้น้อย เนื่องจากปจั จุบนั ระบบบริการเลิกบุหรี่ ทัง้ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยังไม่เป็ นรูปธรรม ถึงแม้ว่าผูร้ บั บริการส่วนหนึ่งจะ
ได้รบั การบําบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยงั มีผตู้ ดิ ยาสูบอีกจํานวน
ไม่น้อยทีต่ อ้ งรับการบําบัดโดยการใช้ยา
ข้อ มูล จากสํานัก งานสถิติแห่ง ชาติ พ.ศ.2554 พบว่า สาเหตุ ท่ที ําให้เ ลิก บุห รี่
สํ า หรับ ประชากรอายุ 15 ปี ข้ึน ไปอัน ดับ แรก คือ พบว่ า ไม่ ดีเ ลยตัด สิน ใจเลิก เอง
(36.57%) รองลงมาคือป่วย/เป็ นโรคแล้วแพทย์แนะนําให้งดสูบบุหรี่ (22.3%) กลัวเป็ น
โรค (14.94%) สามี-ภรรยา-ลูก ขอร้อง (13.59%) นอกจากนี้ 10.87% มีเหตุผลอื่นๆ ที่

7

ผูเ้ คยสูบบุหรีท่ ุกวันแต่ปจั จุบนั เลิกสูบแล้ว
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ทําให้เลิกบุหรี่ ได้แก่ พ่อ-แม่-ญาติรอ้ งขอ ต้องการประหยัดเงิน เชื่อว่าสังคมไม่ยอมรับผู้
สูบบุหรี่ กฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ นที่สาธารณะ/ ที่ทํางาน ทําให้สูบไม่สะดวก ปฏิบตั ติ าม
การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่วนอัตราการเลิกบุหรีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือนของประชากร
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป เท่ากับ 23.91% อัตราการเลิกบุหรี่ มากกว่าหรือเท่ากับ 6-18 เดือน
เท่ากับ 1.38%
ในบัญชีสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554 ได้บรรจุ สมุนไพรหญ้า
ดอกขาวให้เป็ นสมุนไพรช่วยเลิกบุหรีแ่ ล้ว และในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกมาแถลงข่าวรับรองบริการเลิกบุหรีใ่ นหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแล้ว โดยทีย่ า Nortripthylin เป็ นทางเลือกหนึ่งในการบําบัดการติดบุหรี่
ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว (แต่ยงั ไม่ได้ข้นึ ทะเบียนด้วยข้อบ่งชี้ในการช่วยเลิก
บุหรี)่
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สรุปมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ได้ดงั นี้ ภาพที่ 21

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

มีการพิมพ์คาํ เตือนบนซองบุหรี่ (ขยายขนาดคําเตือนในปี 2540)
กรุงเทพมหานครห้ามโฆษณาบุหรีใ่ นโรงภาพยนตร์และรถโดยสาร
มีการเพิม่ ภาษีบุหรี่
ออก พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ มีผลห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่
และ พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่
ปรับปรุงให้มกี ารเพิม่ ภาษีเป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ จาก 55% (จนถึง
พ.ศ.2552 เพิม่ แล้ว 9 ครัง้ จนเป็ น 85% ของราคา ณ โรงงาน คิดเป็ น
69% จากราคาขายปลีก)
ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ (ขยายพื้นที่อีกในปี พ.ศ. 2549 2550, และ
2553)
มีภาพเตือนผลเสียต่อสุขภาพบนซองบุหรี่ (ปรับปรุงภาพคําเตือนอีก
ในปี พ.ศ.2550 และ 2552)
ห้ามตัง้ แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
กําหนดให้ระบุช่อื สารพิษและสารก่อมะเร็งบนซองบุหรี่
ปรับปรุงภาพบนซองบุหรีแ่ ละเพิม่ ภาพเตือนผลเสียต่อสุขภาพในซอง
บุหรีม่ วนเอง และห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานบันเทิง
แก้พระราชกําหนด เพื่อปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจาก 80% เป็ น
90% ของราคา
ณ โรงงาน และเพิม่ ภาษีเป็ น 85% ของราคา ณ โรงงาน ใน เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2552 (ดูพระราชกําหนดในภาคผนวก)
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อ นไขการแสดง ฉลากและข้อ ความในฉลากของบุ ห รี่ซิก าแรต
ปรับปรุงภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เป็น 10
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อง กําหนด
ชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะทีใ่ ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผู้
ไม่ สู บ บุ ห รี่แ ละกํ า หนดส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
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พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

สาธารณะดัง กล่ า วเป็ น เขตสู บ บุ ห รี่ห รือ เขตปลอดบุ ห รี่
ตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535
ประกาศรับมติมาตรการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ เข้าสู่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2553
มติครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติปี
2555-2557 เมือ่ วันที่ 12 มิ.ย. 2555
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ศ.2554 เรื่อ ง
หลัก เกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการแสดงคําหรือข้อ ความที่อ าจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากบุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์และยาเส้น
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ภาคผนวก 3
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 16 พ.ศ.2554 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงข้อความเกีย่ วกับสารพิษหรือ
สารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ภาคผนวก 4
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 มาตรการ
ในการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ วันที่ 17 เมษายน
2555
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ภาพที่ 19 มาตรการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ตามช่วงเวลา
พ.ศ.2532-2555
หมายเหตุ หมายเลข
1: ห้ามโฆษณาบุหรี,่
2: GATT 301,
3: ออก พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535,
4: จัดตัง้ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.),
5: ห้ามมีฉากสูบบุหรีท่ างโทรทัศน์,
6: จัดตัง้ สสส.,
7: ขยายพืน้ ทีส่ าธารณะปลอดบุหรี,่
8: มีภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ 6 แบบ,
9: ห้ามตัง้ แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย และจัดตัง้ ศจย.,
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10: แสดงสารพิษและสารก่อมะเร็ง ปรับปรุงภาพคําเตือนเป็ น 9 แบบ และออกประกาศ
ขยายพืน้ ทีป่ ลอดบุหรี่
11: ภาพคําเตือนบนบุหรีซ่ กิ าร์ บุหรีม่ วนเอง และขยายพืน้ ทีส่ าธารณะปลอดบุหรี่ ได้แก่
ผับ บาร์ ตลาด
12: กําหนดชื่อ ประเภทสถานทีส่ าธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
13: กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการแสดงคําหรือข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในฉลากบุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์ และยาเส้น
14: กําหนด หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงข้อความเกีย่ วกับสารพิษหรือสาร
ก่อมะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.2535
15: ครม.มีมติเห็นชอบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 มาตรการในการควบคุมปจั จัย
เสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ
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5.5 สรุปมาตรการที่ผา่ นมาและช่องทางในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของมาตรการ
จากการประเมินผลของมาตรการในช่ว งปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2549 60 พบว่ า
มาตรการด้านการเพิม่ ภาษีบุหรี่ และการห้ามโฆษณาจัดว่าเป็ นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผล
สูงสุดในการลดอัตราการบริโภคยาสูบ รองลงมา คือ มาตรการการรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ด้วยสื่อ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และมาตรการการเตือนภัยจากบุหรี่
อย่างไรก็ตามการประเมินผลดังกล่าว ยังไม่รวมผลของมาตรการการห้ามบุหรี่ไร้ควัน
และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบอื่นๆ เข้ามาขึน้ ทะเบียนจําหน่ ายในประเทศไทย
สําหรับช่องทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุ มยาสูบสามารถ
ดําเนินการได้ ทัง้ เพื่อป้องกันผู้สูบรายใหม่ ลดจํานวนผู้สูบและผู้ป่วย และลดจํานวน
ผูเ้ สียชีวติ จากการสูบบุหรี่ ดูภาพที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ก. ใช้มาตรการด้านภาษีและราคา โดยมีการเพิม่ การกําหนดภาษีตามสภาพ
เพื่อให้ราคาบุหรีแ่ ละยาเส้นไม่ต่าํ จนเยาวชนเข้าถึงง่ายเกินไป
ข. ใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช้ราคา เช่น การจํากัดช่องทางใหม่ๆการเข้าถึงยาสูบเช่น
อิ น เทอร์ เ นต, ห้ า มส่ ง เสริ ม การขายทุ ก รู ป แบบ รวมทั ้ง การไม่ ใ ห้
ประชาสัม พันธ์ก ารให้ทุนอุ ปถัม ภ์ของอุ ต สาหกรรมยาสูบ นอกจากนี้ ยัง
สามารถเพิม่ ขยายพืน้ ทีป่ ลอดบุหรี่ และสร้างค่านิยมไม่สบู บุหรีต่ ่อหน้าเด็ก
ค. การกํ ากับ ติด ตามข้อ มูล อัต ราการสูบบุ ห รี่แ ละกิจกรรมของอุ ต สาหกรรม
ยาสูบ เพื่อดําเนินมาตรการตอบโต้อุตสาหกรรมยาสูบเพื่อปกป้องเยาวชน
2. สําหรับผูส้ บู บุหรีแ่ ละผูป้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังจากการสูบบุหรี่
ก. ใช้มาตรการเกี่ยวกับภาษี การเพิม่ ภาษีท่มี ผี ลต่อการขึน้ ราคาบุหรี่ และยา
เส้ น มีผ ลต่ อ การลดพฤติ ก รรมการบริโ ภคยาสู บ ในชัว่ ขณะหนึ่ ง จึ ง
จําเป็ นต้องเพิม่ ภาษีบุหรีแ่ ละยาเส้นทุกปี
ข. ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ราคา ด้วยการให้ความตระหนักและการเตือนเรื่องพิษ
จากควันบุหรี,่ การใช้ส่อื สาธารณะเพื่อกระตุ้นให้อยากเลิกบุหรี่ ซึ่งการหัก
ดิบเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุด, และการบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.คุม้ ครองผูไ้ ม่สบู บุหรี่
ค. ขยายบริก ารป้องกันโรคอันเนื่อ งมาจากการสูบบุห รี่ ซึ่งจัด อยู่ใ นกลุ่ มการ
ป้องกันโรคระดับปฐมภูม ิ (primary prevention) ซึง่ บริการระดับบุคคล คือ
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การช่วยให้ผู้สูบเลิกบุหรีไ่ ด้สําเร็จ มีกจิ กรรมที่สามารถทําได้ 3 รูปแบบ คือ
1) การจัดสิง่ แวดล้อมและกระตุน้ ให้บุคคลเลิกบุหรี่ 2) การให้บริการช่วยเลิก
บุหรีท่ างโทรศัพท์ และ 3) การบริการช่วยเลิกบุหรีท่ ร่ี ะดับสถานบริการ อาจ
รวมทัง้ บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชนโดยใช้คลินิกเป็ นศูนย์สนับสนุน
การกํ า กั บ ติ ด ตามข้ อ มู ล อั ต ราการสู บ บุ ห รี่แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยอัน เนื่ อ งมาจากค่ า
รักษาพยาบาล, การสูญเสียด้านเศรษฐศาสตร์จากการสูญเสียผลิตภาพ และการตาย
ก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ เพื่อนํามาชีแ้ นะสาธารณะ และกระตุน้ ให้รฐั ออกมาตรการ
แทรกแซงเพื่อลดการบริโภคยาสูบ

ภาพที่ 20 กิจกรรมการแทรกแซงเพื่อลดจํานวนคนสูบบุหรี่
ที่มา: ดัดแปลงจากยุทธศาสตร์ MPOWER ขององค์การอนามัยโลก
หมายเหตุ M - Monitor tobacco use and intervention, P - Protect people from
tobacco smoke, O - Offer help to quit and relapse prevention, W - Warn people
about the dangers of tobacco, E - Enforce bans on advertising, promotion and
sponsorship, R - Raise tobacco taxes
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บทที่ 6
สมรรถนะในการควบคุ ม ยาสู บ
ปั ญ หาที่ ท้ า ทาย และข้ อ เสนอแนะ
6.1 สมรรถนะในการควบคุมยาสูบของประเทศ
คณะทํางานร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขประเทศ
ไทย มีการประเมินสมรรถนะในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2551 และ
องค์การอนามัยโลกได้ส่งคณะผูเ้ ชีย่ วชาญมาติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินสมรรถนะในการควบคุมยาสูบ 61 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2553 โดยมีขอ้ ค้นพบว่า
1. ประเทศไทยมีแ ผนยุทธศาสตร์ค วบคุ มยาสูบแห่ ง ชาติ ที่ม ีผ ลผูก พันกับ
หน่ วยงานราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ยอ่ ย รวม 8 แผน
2. กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ พิ่ม จํ า นวนบุ ค ลากร พัฒ นาศัก ยภาพ และ
งบประมาณในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ผ่านทางกรม
ควบคุมโรค ซึง่ มีหน่ วยงานในสังกัด คือ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมยาสูบโดยตรง และการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทยยัง ได้รบั การสนับ สนุ น จากกระทรวงสาธารณสุ ข และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วย
3. ผลการสํารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี พ.ศ.2552 เป็ นส่วน
หนึ่งของการบูรณาการระบบเฝ้าระวัง ติดตาม กํากับ และประเมินผลใน
ระดับชาติของประเทศไทย
4. เมื่อ เดือ นกุ มภาพัน ธ์ พ.ศ.2553 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้อ อกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่ส าธารณะที่ใ ห้ม ีก ารคุ้ม ครองสุ ข ภาพของผู้ไ ม่สูบ บุ ห รี่แ ละ
กําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะดังกล่าวเป็ นเขต
สูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนงานให้ได้รบั การปกป้อ ง
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จากควันบุหรีม่ อื สองอย่างเท่าเทียมกัน และทําให้สถานที่สาธารณะปลอด
ควันบุหรีม่ อื สองด้วย
5. มีการจัดทําและพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั สิ ําหรับการบําบัดโรคติดบุหรีใ่ น
ประเทศไทยแห่ ง ชาติ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานเท่ า เทีย มระดับ โลก โดยทํ า ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงศูนย์บริการเลิกบุหรีแ่ ห่งชาติ หรือ Quitline 1600
ได้ทวถึ
ั่ ง
6. ขณะนี้มกี ารพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเลิกบุหรีแ่ ห่งชาติ หรือ
Quitline 1600 ลงบนซองบุหรี่ ควบคู่กบั ภาพคําเตือนทางสุขภาพ และจะมี
การพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทต่อไป
7. เมือ่ ปี พ.ศ.2552 มีการเพิม่ ภาษีสรรพสามิตจาก 80% เป็ น 85% ของราคา
หน้าโรงงานสําหรับบุหรีผ่ ลิตในประเทศ หรือ ราคา CIF สําหรับบุหรีน่ ําเข้า
แต่ถงึ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปญั หาการระบาดของยาสูบ ซึง่
ในรายงานได้ระบุถึง ความจําเป็ นที่จะต้องพยายามก้าวต่ อ ไปในการดําเนินนโยบาย
ควบคุมยาสูบเพื่อลดการระบาดของยาสูบในประเทศไทย คือ
• การดําเนินการขึน้ ภาษีบุหรีม่ วนเองหรือยาเส้น
• การดําเนินการรณรงค์ผ่านสื่ออย่างเข้มข้น
• การช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถเข้า ถึง การบริก ารเลิก บุ ห รี่ โดย
คุม้ ครองภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• การเพิม่ ประสิทธิผลและกลไกการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
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6.2 ปัจจัยท้ าทายและปัจจัยคุกคามการดําเนิ นงานควบคุมยาสูบ
1) เป็ นครัง้ แรกในรอบ 20 ปี ที่อตั ราการสูบบุหรีภ่ าพรวมเพิม่ ขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ จาก
20.7% ในปี พ.ศ.2552 เป็ น 21.4% ในปีพ.ศ. 2554 จํานวนผูท้ ่สี ูบบุหรีเ่ พิม่ จาก
10.9 ล้านคน เป็ น 11.5 ล้านคน โดยเพิม่ ทุกกลุ่มอายุยกเว้นผูส้ ูงอายุ, ส่วนผูส้ ูบ
หน้ า ใหม่ (15-24 ปี ) ที่ม ีอ ัต ราเพิ่ม ขึ้น และเยาวชนเพศหญิง ที่ม ีก ารสู บ บุ ห รี่
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย นัน้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ มาตัง้ แต่ปีพ.ศ.2552 แล้ว, อัตราการสูบ
บุหรีใ่ นเพศชาย อายุ 19 -59 ปียงั สูงกว่าร้อยละ 40 ซึง่ นับว่าสูงมาก
2) โครงสร้างภาษีทค่ี าํ นวณภาษีจากราคาหน้าโรงงานหรือราคา C.I.F มีช่องว่างให้
บริษทั บุหรีแ่ จ้งราคานําเข้าตํ่าส่งผลให้บุหรีใ่ นตลาดมีราคาถูก
3) การเจรจาเปิดเสรีทางการค้า ลดอัตราภาษีศุลกากร กระตุน้ การแข่งขันของธุรกิจ
บุหรี่ ส่งผลให้บริษัทบุหรี่ต้องมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น บุหรี่
ซองยีห่ ้อใหม่ ราคาถูกลง กระตุ้นให้มผี ู้สูบบุหรีห่ น้าใหม่ นอกจากนี้ขอ้ ตกลง
ทางการค้ายังเปิดช่องว่างให้อุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
ได้จากใช้กติกาการค้าเป็ นข้ออ้าง
4) อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ใหม่ๆทางการตลาด เช่นบุหรีร่ สกานพลู บุหรีช่ ูรส
ต่างๆ และมีบุหรีร่ ปู แบบใหม่ ลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย ยัวยวนนั
่
กสูบหน้า
ใหม่
5) รัฐดําเนินกิจการโรงงานยาสูบ ทําให้มผี ลประโยชน์ ทบั ซ้อ นระหว่ างการออก
มาตรการลดการบริโภคเพื่อสุขภาพ และการเพิม่ รายได้จากการประกอบกิจการ
ขอ ง โร งง าน ยาสู บ ซึ่ ง เ ป็ น รั ฐ วิ ส า หกิ จ แ ล ะมี เ จ้ า ห น้ า ที่ ร ะ ดั บ สู ง ขอ ง
กระทรวงการคลังเป็ นกรรมการบริหารด้วย
6) การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พรบ.
คุม้ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร รวมทัง้ พรบ.ยาสูบ
พ.ศ.2509 ก็ลา้ สมัย ไม่เอือ้ ต่อการควบคุมยาสูบ
7) ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท
และยากจน มีก ารเลิกบุ หรี่น้อ ย ในขณะที่ค วามเป็ นเมือง เสริมให้เ ยาวชนใน
ต่างจังหวัดเริม่ สูบบุหรีซ่ องมากขึน้ เพราะราคาถูก
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การแก้ปญั หาเรือ่ งสําคัญๆ ทีเ่ ป็ นปจั จัยคุกคาม จําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุนจาก
ทางภาคการเมืองและภาคประชาชน ซึง่ จะต้องมีการผลักดันต่อไป
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานต่อภาคีควบคุมยาสูบ
โดยสรุปมาตรการการควบคุมยาสูบทีผ่ ่านมา ส่วนใหญ่เป็ นการใช้เครื่องมือทาง
นโยบายเชิงมหภาค ซึง่ บางมาตรการก็ยงั ทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น การขึน้ ภาษี,
การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุห รี,่ การปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย, การป้อ งกัน
ผลกระทบจากการเจรจาการค้าเสรี และการดําเนินการส่วนใหญ่ไม่ได้หวังผลเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายทีย่ งั มีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูง ทําให้เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งแล้วประสิทธิภาพทัง้
ระบบเริม่ ลดน้อยลง ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีก่ ารควบคุมยาสูบต้องมุ่งเป้ามากขึน้ และ
จัดการปรับปรุงกลไกต่างเพื่อจํากัดการเข้าถึงยาสูบ และลดการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยาสู บ โดยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น มาตรการที่ เ จาะจงผลสั ม ฤทธิ ต์ ่ อ
กลุ่มเป้าหมาย “3 ลด 3 เพิม่ ”
3 ลด คือ
1. การลดนักสูบหน้ าใหม่ (อายุ 15-18 ปี , 19-24 ปี ) ทัง้ เพศชายและหญิง
ควรมีมาตรการทีเ่ ฉพาะเจาะจง เช่นการขึน้ ภาษีตามสภาพจนถึงจุดทีร่ าคา
บุหรีเ่ ป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน และการปราบบุหรีเ่ ถื่อน
ราคาถูกใกล้สถานศึกษา (มาตรการลดนักสูบหน้าใหม่อายุ 15-18 ปี , 19-24
ปี รวมทัง้ มาตรการทีไ่ ม่ให้ผสู้ ูบหน้าใหม่กลายมาเป็ นผูส้ ูบประจํา) และควร
มีมาตรการเจาะจงสําหรับเพศชายอย่างเข้มข้น ทัง้ การป้องกันนักสูบหน้า
ใหม่ การช่วยเลิกบุหรีแ่ ละการป้องกันการกลับไปสูบซํ้า
2. ลดจํานวนผูส้ บู เดิ มในเขตชนบท โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคยาเส้น อายุระหว่าง
15-44 ปี โดยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรีไ่ ด้
อย่างทัวถึ
่ ง
3. ลดควันบุหรี่มือสองในที่ทาํ งาน สถานทีส่ าธารณะ และในบ้าน ทัง้ ในเมือง
และในชนบท
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3 เพิ่ ม คือ
1. เพิ่ มกลไกการป้ องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
ของรัฐ
2. เพิ่ มผูข้ บั เคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ จังหวัดและท้องถิน่
3. เพิ่ มนวตกรรมการดําเนิ นงานควบคุมยาสูบ และการนําเทคโนโลยีสาร
ทนเทศมาใช้ทงั ้ ในงานวิจยั และการทํางานเชิงปฏิบตั กิ ารใน พืน้ ทีแ่ ละใน
ชุมชน
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แนวทางปฏิบตั ิตาม มาตรา 5.3
แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก
(WHO Framework Convention on Tobacco Control)

เพื่อปกปองนโยบายสาธารณะวาดวยการควบคุมยาสูบ
จากการแทรกแซงของผูประกอบการและผูมีสวนในอุตสาหกรรมยาสูบ
บทนํา
1.

รายงานการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ขอ 54.18 เรื่อง ความโปรงใสในกระบวนการ
ควบคุมยาสูบ ไดอางถึงการศึกษาของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารลับของบริษัท
บุหรี่ ที่ระบุวา “อุตสาหกรรมยาสูบไดดําเนินการเปนเวลาหลายป ดวยเจตนาอยางชัดแจง ที่จะลม
ลางความพยายามของรัฐบาลและองคการอนามัยโลกที่จะบังคับใชนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุม
การบริโภคยาสูบ”

2.

บททั่ ว ไปของกรอบอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการควบคุ ม ยาสู บ บั ญ ญั ติ ว า ภาคี อ นุ สั ญ ญา 1 “จะต อ ง
ตระหนักถึงความพยายามตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะทําลาย หรือลมลางความพยายามใน
การควบคุมยาสูบ (ของรัฐ) และจะตองรูถึงกิจกรรมตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะไปขัดขวาง
ความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

3.

นอกจากนี้ มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ บัญญัติวา “ในการกําหนดและ
บั ง คั บ ใช น โยบายสาธารณะว า ด ว ยการควบคุ ม ยาสู บ นั้ น ให ภ าคี อ นุ สั ญ ญาปกป อ งนโยบาย
ดังกลาวจากการแทรกแซงของผูประกอบการและผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ ภายใต
กฎหมายภายในของประเทศภาคีอนุสัญญา”

4.

ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาไดมีมติที่ FCTC/COP2 (14) ใหจัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ

5.

กรอบอนุสัญญา สนับสนุนใหภาคีอนุสัญญานําแนวทางปฏิบัตินี้ไปบังคับใชเทาที่จะบังคับใชได
ภายใต ก ฎหมายภายในของภาคี อ นุ สั ญ ญา ทั้ ง นี้ โดยไม ก ระทบถึ ง อํ า นาจอธิ ป ไตยของภาคี
อนุสัญญาในการกําหนดและจัดวางนโยบายควบคุมยาสูบ

1

“คําวา “ภาคีอนุสัญญา” หมายถึงประเทศและบุคคลอื่นที่มีความสามารถเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาและไดแสดงเจตจํานงที่
จะเปนภาคีอนุสัญญาโดยอนุสัญญามีผลบังคับใชตอประเทศ หรือบุคคลดังกลาว” (ที่มา: United Nations Treaty
Collections: http:/untreaty.un.org/English/quickasp#signatories)

2

เจตนารมณ ขอบเขต และการบังคับใช
6.

แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญานี้จะสงผลกระทบอยางกวางขวางตอนโยบาย
ควบคุมยาสูบของประเทศภาคีและตอการบังคับใชอนุสัญญาภายในประเทศภาคี เพราะวา การ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งจากภาคเอกชน และอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐนั้น มีผลกระทบ
ตอนโยบายควบคุมยาสูบหลายดาน ทั้งนี้ดังที่บัญญัติไวในบททั่วไปแหงอนุสัญญา (Preamble of
the Convention) ในมาตราตางๆ ที่วาดวยนโยบายการควบคุมยาสูบเฉพาะเรื่อง และใน
หลักเกณฑการปฏิบัติแหงกรอบอนุสัญญาองคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (Rules of
Procedure of the WHO Framework Convention on Tobacco Control)
7. แนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจไดวา ความพยายามในการปกปองนโยบาย
ควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของผูประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสูบนั้น
มีความครบถวนและมีประสิทธิผล ภาคีอนุสัญญาควรนําแนวทางปฏิบัตินี้ไปใชในทุกหนวยงาน
ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณสุขดานการควบคุมยาสูบ
8. แนวทางปฏิบัตินี้มีเปาหมายเพื่อชวยใหภาคีอนุสัญญา1 สามารถดําเนินการภายใตกรอบแหง
กฎหมายของตน ภายใต มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญา โดยแนวทางปฏิบัตินี้ไดรางขึ้นโดยอางอิง
หลักฐานทางวิชาการและประสบการณของภาคีอนุสัญญาตาง ๆ ที่ไดดําเนินการแกปญหาการ
แทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ
9. แนวทางปฏิบัตินี้ใหนําไปใชในการกําหนดและบังคับใชนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุม
ยาสูบของประเทศภาคีอนุสัญญา รวมไปถึงบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของ หรืออาจ
เกี่ยวของกับการราง บังคับใช บริหาร หรือบังคับนโยบายดังกลาว
10. แนวทางปฏิบัตินี้ใหใชบังคับตอขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยงานราชการสวนกลาง
และสวนทองถิ่น รวมทั้งองคการมหาชน หรือองคการกึ่งมหาชน (Quasi-public institution) ที่อยู
ภายในเขตอํานาจปกครองของภาคีอนุสัญญาและตัวแทนของภาคีอนุสัญญา นอกจากนี้ ราชการ
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และนิติบัญญัติที่มีหนาที่กําหนดและบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบและ
มี ห น า ที่ ป กป อ งนโยบายดั ง กล า วจากอิ ท ธิ พ ลของผู มี ส ว นได เ สี ย ในอุ ต สาหกรรมยาสู บ ต อ ง
รับผิดชอบ ภายใตแนวทางปฏิบัตินี้เชนเดียวกัน
11. มีการบันทึกไวเปนหลักฐานเปนจํานวนมากถึงกลยุทธและวิธีการตาง ๆ ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช
เพื่อแทรกแซงการกําหนดนโยบายและบังคับใชมาตรการควบคุมยาสูบตางๆ ดังเชนมาตรการที่
ภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการภายใตอนุสัญญานี้ ดังนั้น มาตรการตาง ๆ ที่ระบุไวในแนวทาง
ปฏิบัติฉบับนี้มีเปาหมายเพื่อปองกันการแทรกแซงมิใชเฉพาะจากอุตสาหกรรมยาสูบ แตยังรวมถึง
องคการและผูที่ดูแลผลประโยชนใหอุตสาหกรรมยาสูบดวย

1

ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม แนวทางปฎิบัติฉบับนี้จะอางถึงองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคดวย

12. ภาคีอนุสัญญาตองนํามาตรการภายใตแนวทางปฏิบัตินี้ไปใชบังคับใหกวางขวางที่สุดตามที่จําเปน
แตทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาอยางแทจริง จําเปนอยางยิ่งที่
ภาคีอนุสัญญาควรกําหนดมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการที่ระบุไวในแนวทางปฏิบัตินี้ดวย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริบทของภาคีนั้นๆ
หลักในการปฏิบัติ (Guiding Principles)
หลักการที่ 1: ผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบขัดแยงกับผลประโยชนของนโยบายสาธารณสุข
โดยพื้นฐาน อยางไมอาจประณีประณอมได
13. อุ ต สาหกรรมยาสู บ เป น ผู ผ ลิ ต และผู ส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารพิ สู จ น ท างวิ ท ยาศาสตร แ ล ว ว า
กอใหเกิดการเสพติด กอใหเกิดโรคและสงผลใหเสียชีวิต รวมทั้งกอใหเกิดปญหาสังคม และความ
ยากจน ดังนั้น ภาคีอนุสัญญาควรปกปองกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณสุขวาดวยการ
ควบคุมยาสูบและการบังคับใช จากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
หลั ก การที่ 2: ในกรณี ที่ ภ าคี อ นุ สั ญ ญาต อ งประสานงานกั บ อุ ต สาหกรรมยาสู บ หรื อ ผู ที่ ดู แ ล
ผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ ใหภาคีอนุสัญญาดําเนินการอยางโปรงใสและตรวจสอบได
14. ภาคีอนุสัญญาตองใหแนใจวา การติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในเรื่องเกี่ยวกับการ
ควบคุมยาสูบ หรือเรื่องสาธารณสุข เปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได
หลั ก การที่ 3: ภาคี อ นุ สั ญ ญาต อ งกํ า หนดให อุ ต สาหกรรมยาสู บ และผู ที่ ดู แ ลผลประโยชน ข อง
อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินการและปฏิบัติการในลักษณะที่โปรงใสและตรวจสอบได
15. ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบรายงานขอมูลตาง ๆ ใหภาคีอนุสัญญาเพื่อใหการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑของแนวทางปฏิบัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการที่ 4: เนื่องจากผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมยาสูบเปนอันตรายตอชีวิต อุตสาหกรรมยาสูบ
ตองไมไดรับการสงเสริม หรือสนับสนุนในรูปแบบใด ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
16. การใหสิทธิพิเศษตออุตสาหกรรมยาสูบ ถือวาขัดแยงกับนโยบายการควบคุมยาสูบโดยสิ้นเชิง
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ขอควรปฏิบัติ (Recommendations)
17. แนวปฎิบัติที่สําคัญตอไปนี้ เปนสิ่งที่ควรทํา เพื่อสกัดกั้นมิใหอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบาย
สาธารณสุข
(1) สรางความตื่นตัวถึงอันตรายและอํานาจเสพติดของผลิตภัณฑยาสูบ และสรางความตื่นตัว
เกี่ยวกับการที่อุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุม
ยาสูบ
(2) กําหนดมาตรการเพื่อจํากัดการติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ และมาตรการ
เพื่อใหแนใจวาการติดตอประสานงานที่อาจเกิดขึ้นเปนไปดวยความโปรงใส
(3) ปฏิ เ สธความร ว มมื อ ใดๆ กั บ อุ ต สาหกรรมยาสู บ รวมทั้ ง ข อ ตกลงที่ ไ ม มี ข อ ผู ก มั ด ตาม
กฏหมาย หรือ ขอตกลงที่ไมสามารถฎิบัติไดจริง
(4) หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นกับขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ
(5) กําหนดใหขอมูลที่ไดรับจากอุตสาหกรรมยาสูบตองโปรงใสและถูกตอง
(6) ไมยอมรับ หรือ ออกระเบียบควบคุมกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบอางวาเปนกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึงกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบระบุวาเปนกิจกรรม
ภายใตนโยบาย “ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ” (Corporate Social
Responsibility)
(7) หามใหสิทธิพิเศษใด ๆ แกอุตสาหกรรมยาสูบ
(8) ใหปฏิบัติตออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในลักษณะเดียวกับที่ปฎิบัติตออุตสาหกรรมยาสูบ
อื่น ๆ
18. ขอกําหนดดังตอไปนี้เปนมาตรการเพื่อปกปองนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุมยาสูบ จาก
อิทธิพลของผูประกอบการและผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมยาสูบ อยางไรก็ตาม ภาคีอนุสัญญา
สามารถสนับสนุนใหมีการนํามาตรการอื่น ๆ มาบังคับใช นอกเหนือจากขอกําหนดในแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี้ ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไมไดจํากัดภาคีอนุสัญญาในการที่จะกําหนดมาตรการใด ๆ ที่
เขมงวดกวาที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้แตอยางใด

(1) สรางความตื่นตัวถึงอันตรายและอํานาจเสพติดของผลิตภัณฑยาสูบ และสรางความตื่นตัว
เกี่ยวกับการที่อุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุม
ยาสูบ
19. ทุ ก ส ว นของภาครั ฐ และเอกชนจํ า เป น ต อ งได รั บ ข อ มู ล และตระหนั ก ถึ ง การแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบทั้งในปจจุบันและอดีต ในการกําหนดและบังคับใชนโยบายสาธารณสุขวาดวย
การควบคุมยาสูบ ดังนั้นจะตองมีมาตรการเฉพาะในการจัดการกับการแทรกแซงดังกลาว เพื่อให
การปฎิบัติตามกรอบอนุสัญญานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอควรปฏิบัติ
1.1 ภาคีอนุสัญญา ตองใหขอมูลและจัดการอบรมใหกับทุกสวนของภาครัฐและภาคประชน
เกี่ ย วกับ อั น ตราย และอํ า นาจเสพติ ด ของผลิ ตภั ณ ฑ ย าสู บ ความจํา เป น ในการปกป อ ง
นโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุมยาสูบจากอิทธิพลของผูประกอบการ และผูมีสวนได
เสียภายในอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งวิธีการและกลยุทธที่อุตสาหกรรมยาสูบนํามาใชเพื่อ
แทรกแซงการกําหนดและการบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ ทั้งนี้เปนไปตามภารกิจตาม
มาตรา 12 ของอนุสัญญา เรื่องการใหการศึกษาและฝกอบรม
1.2 นอกจากนี้ ภาคีอนุสัญญาตองสรางความตระหนักเกี่ยวกับกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ
ที่ใชบุคคล กลุม และองคกรเครือขายตางๆ ใหดําเนินการทั้งโดยเปดเผยหรือโดยลับ แทน
อุตสาหกรรมยาสูบเพื่อเพิ่มผลประโยชนใหอุตสาหกรรมยาสูบ

(2) กําหนดมาตรการเพื่อจํากัดการติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ และมาตรการ
เพื่อใหแนใจวาการติดตอประสานงานที่อาจเกิดขึ้นเปนไปดวยความโปรงใส
20. ในการกํ า หนดและบั ง คั บ ใช น โยบายสาธารณสุ ข ว า ด ว ยการควบคุ ม ยาสู บ นั้ น การติ ด ต อ
ประสานงานใด ๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ ภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการในลักษณะที่ไมใหเกิดการ
ตีความหรือเขาใจคลาดเคลื่อนวามีการรวมมือกับอุตสาหกรรมยาสูบ ในกรณีที่เกิดการตีความหรือ
เขาใจคลาดเคลื่อนดังกลาว ใหภาคีอนุสัญญาดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขโดยทันที
ขอควรปฏิบัติ
2.1 ภาคีอนุสัญญาควรติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบเพียงเทาที่จําเปน และติดตอ
เฉพาะ เพื่อใหสามารถควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบอยางมีประสิทธิผล
เทานั้น
2.2 เมื่อมีความจําเปนตองติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ ภาคีอนุสัญญาจะตองทํา
ให แ น ใ จว า การติ ด ต อ ประสานงานนั้ น มี ค วามโปร ง ใส โดยการติ ด ต อ ดั ง กล า วเป น การ
ติดตอกันในที่สาธารณะ เชน โดยการจัดใหมีประชามติ การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การติดตอประสานงาน และการเปดเผยผลการติดตอประสานงานตอประชาชน
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(3) ปฏิเสธความรวมมือใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้ งข อตกลงที่ ไมมีขอผูก มั ดตาม
กฏหมาย หรือ ขอตกลงที่ไมสามารถฎิบัติไดจริง
21. อุตสาหกรรมยาสูบตองไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนด หรือบังคับใช
นโยบายสาธารณสุข เนื่องจากผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบนั้นขัดแยงกับวัตถุประสงคของ
ฝายสาธารณสุขอยางสิ้นเชิง
ขอควรปฏิบัติ
3.1 ภาคีอนุสัญญาตองไมยอมรับ/สนับสนุน หรือเห็นชอบกับความรวมมือ หรือ ขอตกลงใดๆ ที่
ไมผูกมัดตามกฏหมาย หรือ ไมสามารถปฎิบัติได รวมทั้งสัญญาสุภาพบุรุษ กับอุตสาหกรรม
ยาสูบ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ดูแลผลประโยชนใหอุตสาหกรรมยาสูบ
3.2 ภาคีอนุสัญญาตองไมยอมรับ/สนับสนุน หรือเห็นชอบกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบเขาไป
เกี่ ย วข อ ง ส ง เสริ ม หรื อ มี ส ว นร ว ม ไม ว า โดยตรงหรื อ โดยอ อ ม ในการให ก ารศึ ก ษาหรื อ
กิจกรรมอื่นๆ แกเยาวชน หรือประชาชน ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมยาสูบ
3.3 ภาคีอนุสัญญาตองไมยอมรับ/สนับสนุน หรือเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติทึ่อุตสาหกรรมยาสูบ
เสนอ เพื่อนํามาใชแทนที่มาตรการควบคุมยาสูบที่รัฐกําหนดออกมา
3.4 ภาคีอนุสัญญาตองไมยอมรับ/สนับสนุน หรือเห็นชอบขอเสนอของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะ
ใหความชวยเหลือใด ๆ ในการรางกฎหมาย หรือยอมรับนโยบายควบคุมยาสูบที่ไดรางขึ้น
โดยการรวมมือกับอุตสาหกรรมยาสูบ

(4) หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นกับขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ
22. การที่องคกร หรือบุคคลที่มีผลประโยชนทางธุรกิจ หรือมีสวนไดเสียกับอุตสาหกรรมยาสูบเขามา
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดและบังคับใชนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุมยาสูบนั้น
โดยสวนใหญแลวจะสงผลกระทบในแงลบตอกระบวนการดังกลาว ดังนั้น กฎเกณฑที่ชัดเจน
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการ
ปกปองนโยบายควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
23. การรับคาตอบแทน ของขวัญหรือบริการ ไมวาจะเปนในรูปแบบเงิน หรือสิ่งของ หรือการรับเงินคา
วิ จั ย ที่ อุ ต สาหกรรมยาสู บ เสนอให อ งค ก รของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ นั้ น สามารถก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชนทับซอนได ผลประโยชนทับซอนนี้ยังอาจเกิดขึ้นได แมจะรับของกลํานัลมาแลวแต
ไมไดสัญญาวาจะพิจารณาเรื่องนั้นใหเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เนื่องจากผลประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐอาจไปมีมีอิทธิพลตอการปฏบัติหนาที่ ตามที่กลาวถึงไวทั้งในจรรยาบรรณสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐที่ออกโดยสมัชชาที่ประชุมใหญสหประชาชาติ (UN General Assembly Code of
Conduct for Public officials) และในเอกสารขององคกรพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตางๆ

ขอควรปฏิบัติ
4.1 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดนโยบายวาดวยการเปดเผยและการจัดการเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน ที่มีผลบังคับใชตอทุกคนที่เกี่ยวของกับการกําหนดและบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ
รวมถึง เจาหนาที่ของรัฐ ที่ปรึกษาของรัฐ และคูสัญญาของรัฐ
4.2 ภาคีอนุสัญญาตองพัฒนาและรับรองจรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อกําหนดวิธี
ปฏิบัติมาตรฐานในกรณีที่ตองติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ
4.3 ภาคีอ นุสัญญาตองไมมอบหมายหรือจางผูใ ด หรือกลุมใด ที่มีผลประโยชนทับซอนกั บ
นโยบายควบคุมยาสูบที่มีอยูแลว ในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดหรือ
บังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ
4.4 ภาคีอนุสัญญาตองออกนโยบายที่ชัดเจน กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีหรือเคยมีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดและการบั ง คั บ ใช น โยบายควบคุ ม ยาสู บ ว า มี ห น า ที่ ต อ งแจ ง
หน ว ยงานต น สั ง กั ด ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ คนนั้ น มี ค วามประสงค ที่ จ ะทํ า งานใน
อุตสาหกรรมยาสูบภายหลังจากการพนสภาพจากความเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะมี
คาตอบแทนหรือไม ทั้งนี้ มีการกําหนดระยะเวลาหลังจากพนสภาพ และตองแจงไวอยาง
ชัดเจน
4.5 ภาคีอนุสัญญาตองออกนโยบายที่ชัดเจน กําหนดใหผูสมัครงานเปนเจาหนาที่ของรัฐใน
ตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดและบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ ตองเปดเผยวา
กําลังทํางาน หรือเคยทํางาน หรือกําลังติดตอประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือไม ไม
วาจะไดรับคาตอบแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบหรือไมก็ตาม
4.6 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองเปดเผย และตองหยุดรับสิทธิประโยชน
ใด ๆ ที่ไดรับจากอุตสาหกรรมยาสูบ
4.7 หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐตองไมมีผลประโยชนในทางการเงินกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ เวนแตหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบริหารอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐเอง
4.8 ภาคีอนุสัญญาตองไมอนุญาตใหบุคคลใดที่เปนลูกจางของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือสังกัด
องคกรที่ดูแลผลประโยชนของอุตสาหกรรมยาสูบ เขาไปเปนกรรมการ หรือกรรมการที่
ปรึกษาใดๆ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดหรือบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบ
4.9 ภาคีอนุสัญญาตองไมอนุญาตใหบุคคลใดที่เปนพนักงานหรือรับจางอุตสาหกรรมยาสูบหรือ
องคกรที่ดูแลผลประโยชนใหกับอุตสาหกรรมยาสูบ เปนตัวแทนในการเขารวมประชุมภาคี
อนุ สั ญ ญา คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะทํ า งานอื่ น ใดที่ แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ภาคี
อนุสัญญา
4.10 ภาคีอนุสัญญาตองไมอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐหรือของหนวยงานในความดูแลของรัฐ รับ
สิ่ ง ตอบแทน ของขวั ญ หรื อ บริ ก าร จากอุ ต สาหกรรมยาสู บ ไม ว า จะเป น สิ่ ง ตอบแทนใน
รูปแบบใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เปนเงิน ของขวัญ บริการ หรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
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4.11 ภายใตกฎหมายและรัฐธรรมนูญของภาคีอนุสัญญานั้น ภาคีอนุสัญญาตองมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการหามมิใหอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูดูแลผลประโยชนของอุตสาหกรรม
ยาสูบบริจาคเงินใหพรรคการเมือง ตัวแทนพรรค หรือผูสมัครชิงตําแหนงทางการเมือง หรือ
ในการกําหนดใหตองมีการเปดเผยรายละเอียดการบริจาคดังกลาว

(5) กําหนดใหขอมูลจากอุตสาหกรรมยาสูบตองโปรงใสและถูกตอง
24. เพื่อประโยชนในการกําหนดมาตรการปองกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขจากอุตสาหกรรม
ยาสูบ ภาคีอนุสัญญาจําเปนตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรม
ยาสูบ ซึ่งชวยใหตรวจสอบไดวา อุตสาหกรรมยาสูบประกอบกิจการโดยโปรงใสหรือไม ดังนั้น
มาตรา 12 แหงอนุสัญญา จึงบัญญัติใหภาคีอนุสัญญาตองสงเสริมใหสาธารณชนสามารถเขาถึง
ขอมูลของอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ภายใตกฎหมายภายในภาคีอนุสัญญานั้น ๆ
25. มาตรา 20.4 แหงอนุสัญญา บัญญัติใหภาคีอนุสัญญาสงเสริมและดําเนินการใหเกิดแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบ พฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ และการเพาะปลูกใบยาสูบ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ มาตรา 20.4 (ซี) แหงอนุสัญญานั้น แตละภาคีอนุสัญญา
ตองรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อจัดตั้งกลไกในระดับโลก เพื่อรวบรวม และ
กระจายขอมูลเกี่ยวกับการผลิตยาสูบและการดําเนินการของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีผลกระทบตอ
อนุสัญญา หรือนโยบายยาสูบของแตละประเทศ
ขอควรปฏิบัติ
5.1 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดมาตการ ที่ทําใหแนใจวาอุตสาหกรรมยาสูบดําเนินการอยาง
โปรงใส1
5.2 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดใหอุตสาหกรรมยาสูบและผูที่ดูแลผลประโยชนของอุตสาหกรรม
ยาสูบ สงขอมูลเกี่ยวกับการปลูก การผลิต สวนแบงตลาด คาใชจายดานการตลาด รายได
และกิจกรรมอื่น รวมถึงการล็อบบี้ (Lobby) การบริจาคหรือใหการชวยเหลือตางๆ การ
บริจาคเงินใหพรรคการเมือง และกิจกรรมอื่นใดที่ไมถูกหาม หรือยังไมถูกหามตามมาตรา
13 ของอนุสัญญา2
5.3 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดระเบียบใหมีการเปดเผยขอมูลและใหมีการขึ้นทะเบียนองคกร
นิติบุคคล องคกรในเครือและบุคคลที่เปนตัวแทน หรือดําเนินการในการพิทักษประโยชน
ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งรวมถึงล็อบบี้ยิสต (Lobbyists) ดวย
5.4 ภาคีอ นุสัญญาตองกําหนดบทลงโทษกับอุตสาหกรรมยาสูบที่มีเปดเผยขอมูลเท็จ หรือ
ขอมูลที่ไมถูกตอง ทั้งนี้ภายใตกฎหมายภายในของภาคีอนุสัญญา
1

ทั้งนี้ไมกระทบความลับทางการคา หรือขอมูลทีเ่ ปนความลับที่มีกฎหมายคุมครองอยูแ ลว
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ทั้งนี้ไมกระทบความลับทางการคา หรือขอมูลทีเ่ ปนความลับที่มีกฎหมายคุมครองอยูแ ลว

5.5 ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดมาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการอื่นใดก็ตาม ที่จะทําให
ประชาชนสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของอุ ต สาหกรรมยาสู บ ตาม
เจตนารมณของอนุสัญญา เชน การจัดตั้งศูนยขอมูลประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในมาตรา
12 (ซี) แหงอนุสัญญา

(6) ไมยอมรับ หรือ ออกระเบียบควบคุมกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบอางวาเปนกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึงกิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบระบุวาเปนกิจกรรม
ภายใตนโยบาย “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility)
26. อุตสาหกรรมยาสูบดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อพยายามลบภาพพจนพอคาที่ผลิตสินคาที่เปนฆา
ผู บ ริ โ ภค หรื อ เพื่ อ หวั ง ผลในการแทรกแซงการกํ า หนดและการบั ง คั บ ใช น โยบายสาธารณสุ ข
กิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบ เรียกวา “รับผิดชอบตอสังคม” (socially responsible) นั้น เปนทั้งกล
ยุทธการตลาดและประชาสัมพันธ ซึ่งถือวาเปนการโฆษณา สงเสริม และสนับสนุนการบริโภค
ยาสูบ ภายใตความนิยามของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ
27. องคการอนามัยโลก1 ไดระบุวา กิจกรรมเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบนั้นมีความขัดแยงโดยนัย
สําคัญกับวัตถุประสงคของนโยบายสาธารณสุขวาดวยการควบคุมยาสูบ
ขอควรปฏิบัติ
6.1 ภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาหนวยงานของรัฐทุกสาขา และประชาชนทั่วไป
ทราบและตระหนั ก ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ท จ ริ ง ของกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ดํ า เนิ น การโดย
อุตสาหกรรมยาสูบ
6.2 ภาคีอนุสัญญาตองไมรับรอง สนับสนุน รวมมือ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ
6.3 ภาคี อ นุ สั ญ ญาต อ งไม อ นุ ญ าตให อุ ต สาหกรรมยาสู บ หรื อ ผู ที่ ดู แ ลผลประโยชน แ ทน
อุตสาหกรรมยาสูบ เปดเผยตอสาธารณะกิจกรรมเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบหรือ
คาใชจายสําหรับกิจกรรมเหลานั้น เวนแตในกรณีที่กฏหมายกําหนดใหตองเปดเผย เชน การ
เปดเผยรายละเอียดในรายงานประจําป2
6.4 ภาคีอนุสัญญาตองไมอนุญาตใหหนวยงานของรัฐและองคกรสาธารณะ รับเงินบริจาคใด ๆ
จากอุต สาหกรรมยาสูบ หรือ ผูที่ดูแ ลผลประโยชนแ ทนอุต สาหกรรมยาสูบ ไมวา จะเปน

1

WHO: Tobacco industry and corporate social responsibility -- an inherent contradiction, Geneva, World
Health Organization. 2004
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แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 13 แหงกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก กําหนดวาเปนการ
โฆษณาสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสูบ
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การบริจาคใหพรรคการเมือง การบริจาคใหสังคม การบริจาคใหสถาบันการศึกษาหรือการ
บริจาคในลักษณะอื่น เวนแตการชําระเงิน คาชดเชยตามสัญญายอมความ หรือเปนการ
ชําระเงินตามที่กฎหมายกําหนด

(7) หามใหสิทธิพิเศษใด ๆ แกอุตสาหกรรมยาสูบ
28. รัฐบาลบางประเทศสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการใหการอุดหนุนในลักษณะ
ตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีที่พึงชําระตามกฎหมาย ไมวาทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวน
29. ภาคีอนุสัญญาตองปฏิบัติตามพันธสัญญาในการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ โดยไมกระทบถึงสิทธิและ
อํานาจอธิปไตยของแตละรัฐที่จะกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินและภาษี
ขอควรปฏิบัติ
7.1 ภาคีอนุสัญญาตองไมใหสิทธิพิเศษใด ๆ แกอุตสาหกรรมยาสูบหรือจูงใจใหดําเนินธุรกิจ
7.2 ภาคีอนุสัญญาที่ไมมีอุตสาหกรรมยาสูบเปนของรัฐ ตองไมลงทุนในอุตสาหกรรมยาสูบและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ สวนภาคีอนุสัญญาที่มีอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐอยูแลวตองดําเนินการให
แนใจวาการลงทุนใด ๆ ในอุตสาหกรรมยาสูบนั้นจะไมหยุดยั้งการดําเนินการอยางเต็ม
ประสิทธิภาพตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก
7.3 ภาคีอนุสัญญาตองไมใหสิทธิพิเศษการยกเวนภาษีแกอุตสาหกรรมยาสูบ

(8) ใหปฏิบัติตออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในลักษณะเดียวกับที่ปฎิบัติตออุตสาหกรรมยาสูบ
อื่น ๆ
30. อุตสาหกรรมยาสูบอาจมีรัฐเปนเจาของ เปนของเอกชน หรือรัฐอาจเปนเจาของเพียงบางสวน
แนวทางปฏิบัตินี้ ตองปฎิบัติกับอุตสาหกรรมยาสูบทั้งหมด โดยไมคํานึงวาใครเปนเจาของ
ขอควรปฏิบัติ
8.1 ภาคีอ นุสัญญาตอ งทําใหแนใจวาอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐไดรับการปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกับอุตสาหกรรมยาสูบอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายควบคุมยาสูบ
8.2 ภาคีอนุสัญญาตองทําใหแนใจวาการกําหนดและการบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบนั้น
แยกตางหากจากการจัดการหรือบริหารอุตสาหกรรมยาสูบ
8.3 ภาคีอนุสัญญาตองทําใหแนใจวาตัวแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐไมเขารวมในการ
ประชุมระหวางภาคีอนุสัญญา อนุกรรมการหรือหนวยงานอื่นที่มีการจัดตั้งขึ้น ตามมติที่
ประชุมของภาคีอนุสัญญาภายใตอนุสัญญา

การบังคับใชและการตรวจสอบ (Enforcement and Monitoring)
การบังคับใช (Enforcement)

31. ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดใหมีกลไก หรือใชกลไกที่กําหนดไวแลว เทาที่เปนไปได เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญา และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
การตรวจสอบการบังคับใช มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
32. การตรวจสอบการบังคับใช มาตรา 5.3 แหงอนุสัญญาและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีความจําเปนที่
จะทําใหแนใจไดวาจะมีการกําหนดและการบังคับใชนโยบายควบคุมยาสูบอยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบนั้นรวมถึงการตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ โดยใชรูปแบบและทรัพยากรที่มีอยูแลว
เชน ฐานขอมูลเพื่อการติดตามเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO
Tobacco Free Initiative)
33. องค กรเอกชน และประชาสั งคมตา งๆ ที่ไ มมี ความเกี่ย วพัน กับอุ ตสาหกรรมยาสูบ สามารถมี
บทบาทสําคัญในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาสูบ
34. จรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกสาขาควรจะมีบทบัญญัติวาดวย “ผูเปด
โปง” (whistleblower) โดยมีมาตรการเพื่อคุมครองผูเปดโปงอุตสาหกหรรมยาสูบตามสมควร
นอกจากนี้ ภาคีอนุสัญญาตองไดรับการสนับสนุนใหใชมาตรการตาง ๆ เพื่อใหมีการบังคับใช
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เชน การฟองรองดําเนินคดีในชั้นศาลและการรองเรียนตอกรรมาธิการพิเศษ
เปนตน
การรวมมือระหวางประเทศและการปรับปรุงแนวปฎิบัติ
35. การรวมมือระหวางประเทศเปนสิ่งจําเปนตอการสรางความเขมแข็งใหการปองกันการแทรกแซง
ของอุ ต สาหกรรมยาสู บ ในการกํ า หนดนโยบายควบคุ ม ยาสู บ มาตรา 20.4 แห ง อนุ สั ญ ญามี
บทบัญญัติวาดวยหลักเกณฑในการรวบรวม และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องอุ ต สาหกรรมยาสู บ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการพิ เ ศษของภาคี อ นุ สั ญ ญาที่ เ ป น
ประเทศกําลังพัฒนา และภาคีอนุสัญญาที่มีระบบเศรษฐกิจที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลง
36. ปจจุบันไดมีความพยายามประสานงานในการรวบรวมและเผยแพรประสบการณของแตละภาคี
อนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องอุ ต สาหกรรมยาสู บ และเพื่ อ ประสานงานในการ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาสูบ ภาคีอนุสัญญาจะไดรับประโยชนจากการ
แบ ง ป น ความเชี่ ย วชาญทางด า นกฎหมายและทางด า นยุ ท ธศาสตร ใ นการแก ก ลยุ ท ธ ข อง
อุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ ภายใต มาตรา 21.4 แหงอนุสัญญาซึ่งบัญญัติวาใหการแลกเปลี่ยนขอมูล
นั้นอยูภายใตกฎหมายภายในของภาคีอนุสัญญาวาดวยการรักษาความลับ
ขอควรปฏิบัติ
37. เนื่องจากกลยุทธและกรรมวิธีของอุตสาหกรรมยาสูบนั้นมีการพัฒนาและวิวัฒนาการตลอดเวลา
จึงตองมีการทบทวนและแกไขแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนครั้งคราว เพื่อใหมั่นใจไดวาแนวทาง
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ปฏิบัติฉบับนี้มีประสิทธิภาพสําหรับภาคีอนุสัญญาในการปกปองนโยบายสาธารณสุขวาดวยการ
ควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
38. ภาคีอนุสัญญาที่รายงานขอมูลผานระบบการรายงานขอมูลปจจุบันภายใตกรอบอนุสัญญานั้น
ควรแจงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตยาสูบและเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาสูบที่มี
ผลกระทบตออนุสัญญา หรือความพยายามควบคุมยาสูบของแตละประเทศ เพื่อประโยชนในการ
แลกเปลี่ยนขอ มูลนั้น เลขาธิการอนุสัญญา (Convention Secretariat) ตองทําใหแนใจวา
ขอกําหนดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีระบุไวในระบบรายงานขอมูลในขั้นตอนตอไป ซึ่งเปนรูปแบบ
ที่ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาจะใหการรับรองเพื่อใหภาคีตาง ๆ นําไปใชตอไป
39. ดวยความสําคัญยิ่งของการปองกันมิใหอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขวาดวย
การควบคุมยาสูบ หลังจากการมีประสบการณในการบังคับใชแนวทางปฏิบัตินี้แลว ที่ประชุมภาคี
อนุสัญญาอาจพิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนาเปนพิธีสารของมาตรา 5.3 แหงอนุสัญญานี้
ตอไป

สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓

สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ๑
ตระหนัก วาการบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ความพยายามแทรกแซงของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบตอกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ และการแจงราคานําเขาของบุหรี่
ตางประเทศในราคาที่ต่ํา ไมสามารถตรวจสอบได ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไมไดเพิ่มสูงกวา
อัตราเงินเฟอ สงผลใหบุหรี่ในทองตลาดมีราคาถูก และกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหมๆมีสวน
สําคัญในการโนมนาวใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผูหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว
รับทราบ ถึงสถานการณการบริโภคยาสูบ ของประชากรไทย รวมถึงเยาวชน และผลกระทบตอ
สุขภาพ และเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมเยาวชน
เขาใจ วาการควบคุมยาสูบตองใชมาตรการที่บูรณาการหลายดาน โดยเฉพาะการลดอุปสงคดวย
ราคาและภาษี การลดอุปสงคดวยการควบคุมกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ และการชวยเลิกบุหรี่
ชื่ น ชม ในพั ฒ นาการของกระบวนการนโยบายด า นการควบคุ ม ยาสู บ ในประเทศไทย ที่ มี
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบาย และ
แนวทางการดําเนินงาน ประสานงาน กํากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ
ตระหนัก ถึงความจําเปนในการสรางความมุงมั่นรวมกันของสังคมไทยในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โดยเฉพาะการใชประโยชนจากแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ
จึงมีมติ ดังตอไปนี้
๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และ เขามามี
สวนรวมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗๒
๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๓ เรื่ อ ง มาตรการในการควบคุ ม ป จ จั ย เสี่ ย งต อ สุ ข ภาพด า นยาสู บ และ
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปนี้
๒.๑ ใหหนวยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก๓ โดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหนวยงานเพื่อปองกันการแทรกแซงดังกลาว
๑

๒
๓

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖
เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ / ผนวก ๑

WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๑/๓

๒.๒ ใหกระทรวงการคลัง ดําเนินการ
๒.๒.๑ ปรับโครงสรางภาษียาสูบ ใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันเพื่อทําใหราคาขายปลีก
ยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดยขอใหพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก
รวมทั้งใหผูประกอบการอุต สาหกรรมยาสูบปดแสตมปยาสูบบนซองบรรจุยาเสนที่ ทําจากใบยาสูบพันธุ
พื้นเมืองดวย และดําเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเสนและยาสูบประเภทอื่นอยางคอยเปนคอยไป
๒.๒.๒ หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility; CSR)
๒.๓ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงสาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร
แพทยแผนไทยหรือบริการแพทยทางเลือกที่จําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวน
รวมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน
๒.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหาม การโฆษณา
และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ และการประชาสัมพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรม
ยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอรทั้งจากภายในและตางประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนําเสนอโทษ
ของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดสวนที่เหมาะสม
๒.๕ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามมีฉากสูบบุหรี่ และการสงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความ
รับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร โทรทัศนและสื่อมวลชนตางๆ และมีมาตรการสงเสริมให
บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง เปนแบบอยางที่ดีแกสาธารณชน โดยการไมสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ
๒.๖ ให ก ระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬ า และกระทรวงวั ฒนธรรม ควบคุ มกํ ากั บ องคก รและ
เครือขายไมใหรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและตางประเทศ ตามกฎหมาย
๒.๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
และหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบใน
สถานศึกษา กําชับใหสถานศึกษาทุกแหง
 ติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
 หามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
 ใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู อาจารย นักการภารโรง ผูนําทางศาสนา เปนตน
เปนแบบอยางแกนักเรียน นักศึกษา
 สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปน
รูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๘ ใหกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ(คบยช.)เปน
หนวยงานหลักในการบูรณาการ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ กระทรวงการคลั ง และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให มี
ประสิทธิภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๒/๓

๒.๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบใน
พื้นที่ และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง
๓. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพดานยาสูบ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุน สงเสริมใหภาคประชาสังคม เฝาระวังและติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งใช
มาตรการทางสังคม ไมใหอุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาชองทางใหมๆ ในการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และ
การใหทุนอุปถัมภ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
๓.๒ สนับสนุนการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ใหกระจายอยางทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอด
บุหรี่และไมสูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ ที่ทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางราน เอกชน โดยเฉพาะ
สถานที่ราชการ และสงเสริมใหมีหมูบานปลอดบุหรี่
๓.๓ ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให มีค ณะกรรมการระดับ จั ง หวั ดเพื่ อขั บ เคลื่ อ นและ
ดําเนินการตามมตินี้และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗” ใหเปน
รูปธรรมในระดับพื้นที่
๔. ขอใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับภาคี
เครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจูงใจในการดําเนินการตามมติและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมตินี้
๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๓/๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคําหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
หรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคําหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากของบุหรี่
ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ และยาเส้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ฉลากบนซอง กล่อง ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหุ้มห่อบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น
หรือยาเส้นปรุงที่ผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องไม่มีคําหรือข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) “mild” “medium” “light” “ultralight” หรือ “low tar” รวมทั้งคําหรือข้อความ
อื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน อันอาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น
หรือยาเส้นปรุงนั้นมีอันตรายหรือมีระดับสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้น
ปรุงทั่วไป
(๒) “cool” “ice” “frost” “crisp” “fresh” “mint” “mellow” “rich” “ฉุน”
หรือ “ฉุนพิเศษ” รวมทั้งคําหรือข้อความที่แสดงกลิ่นหรือรส อันอาจจูงใจผู้บริโภคให้บริโภคบุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงนั้น
(๓) “smooth” “natural” “special” “genuine” “luminous” “extra” “premium”
“อย่างดี” หรือ “คัดพิเศษ” รวมทั้งคําหรือข้อความที่แสดงคุณสมบัติหรือคุณภาพ อันอาจจูงใจผู้บริโภค
ให้บริโภคบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงนั้น
คํา ว่ า “ข้ อ ความ” ในวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การกระทํา ให้ ป รากฏด้ ว ยตั ว อักษร
สัญลักษณ์ หรือภาพ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง
ที่ผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
(๑) บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการจําหน่าย
นอกราชอาณาจักร หรือนําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัยในห้องปฏิบัติการ
โดยมีหลักฐานในการผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

(๒) บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ที่ผู้เดินทางนําติดตัวเข้ามาตามจํานวน
ที่ได้รับการผ่อนผันให้นําติดตัวเข้ามาโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานตามประกาศกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้เฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น
ข้อ ๔ บุห รี่ซิ กาแรต บุห รี่ซิ การ์ ยาเส้ น หรื อยาเส้ น ปรุง ที่ผ ลิ ต หรือ นํา เข้ า มาเพื่ อการ
จําหน่ายในราชอาณาจักร ก่อนวัน ที่ ประกาศฉบับ นี้มีผลใช้บังคั บ ให้ได้รั บยกเว้น ไม่ต้ องปฏิบัติต าม
ประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิบดี
กรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อสารพิษและสารก่อมะเร็ง ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีฉลากแสดงข้อความ
เกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง ๑๐ แบบคละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษ
หรือสารก่อมะเร็ง ในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และในอัตรา
๑ แบบ ต่อ ๕๐๐ กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบหุ รี่ซิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี
ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งทั้ง ๑๐ แบบ ปรากฏตามต้นแบบท้าย
ประกาศฉบับนี้ โดยต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งทั้ง ๑๐ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ควันบุหรี่มีสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์
แบบที่ ๒ ควันบุหรี่มีสารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์
แบบที่ ๓ ควันบุหรี่มีสารพิษมากกว่า ๒๕๐ ชนิด
แบบที่ ๔ ควันบุหรี่เป็นสารพิษสําคัญที่สุดในบ้าน
แบบที่ ๕ ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์
แบบที่ ๖ ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งเบนโซไพรีน
แบบที่ ๗ ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งไนโตรซามีน
แบบที่ ๘ ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์
แบบที่ ๙ ควันบุหรี่มีสารกัมมันตรังสีโพโลเนียม ๒๑๐
แบบที่ ๑๐ ควันบุหรี่มีสารเสพติดนิโคติน
ในการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรี่ซิกาแรต
ต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ทั้งนี้ขนาดและตําแหน่ง
ของตัวอักษรต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบท้ายประกาศฉบับนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต
หรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) อย่างชัดเจน
ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสาร
ก่อมะเร็งตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ ที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ดังนี้
(๑) บริเวณทั้งสองด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ทั้งนี้ต้องมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน
ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่ต้องแสดงบริเวณด้านข้างซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต ที่มีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์เป็นอักษรไทย
ด้วยหมึกสีขาวบนพื้นสีดํา ขนาดโดยประมาณ ๒ x ๕.๒ เซนติเมตร
(๒) บริเวณทั้งสองด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต (Carton) ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน
ฉลากแสดงข้ อ ความเกี่ ย วกั บ สารพิ ษ หรื อ สารก่ อ มะเร็ ง ที่ ต้ อ งแสดงบริ เ วณด้ า นข้ า งกล่ อ ง
หรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งมีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๒๓๕
- ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร และมีพื้นที่ด้านที่น้อยที่สุดระหว่าง ๑๑๗ - ๑๒๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์
เป็นอักษรไทยด้วยหมึกสีขาวบนพื้นสีดํา ขนาดโดยประมาณ ๔.๕ x ๑๖.๒ เซนติเมตร
(๓) กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต มีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดตาม (๑)
หรือกรณีที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาดมากกว่าหรือ
น้อยกว่าขนาดตาม (๒) ให้ลดหรือเพิ่มขนาดของฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง
ตามสัด ส่ว นความกว้างและความยาวของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกล่องหรือกระดาษ
หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยม ให้มีฉลากแสดงข้อความ
เกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ จํานวนสองด้าน โดยแต่ละด้านต้องมีพื้น ที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ในตําแหน่งที่บุคคล
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในทิศทางตรงกันข้าม โดยปกติให้แสดงที่บริเวณด้านล่างสุดของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมนั้น
กรณีที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยม
ให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ย วกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ จํานวนสองด้าน
โดยแต่ละด้านต้องมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้น ที่ทั้งหมดของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ในตําแหน่งที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในทิศทาง
ตรงกันข้าม โดยปกติให้แสดงที่บริเวณด้านล่างสุดของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรต (Carton) ที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมนั้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับบุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิต หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ดังต่อไปนี้
(๑) บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการจําหน่ายนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีหลักฐานในการผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการดังกล่าว
อย่างชัดเจน
(๒) บุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนําติดตัวเข้ามาตามจํานวนที่ได้รับการผ่อนผันให้นําติดตัวเข้ามา
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานตามประกาศกรมสรรพสามิต ทั้งนี้เฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น
ข้อ ๖ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการจําหน่ายในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ มีผลใช้บัง คับ ให้ได้ รับยกเว้น ไม่ต้อ งปฏิ บัติต ามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ น เก้า สิบวั น
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๗ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิบดี
กรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๑ต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกีย่ วกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งทั้ง ๑๐ แบบ
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงข้อความ
เกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. ที่ใช้กับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

แบบที่ ๖

แบบที่ ๗

แบบที่ ๘

แบบที่ ๙

แบบที่ ๑๐

-๒๒. ที่ใช้กับกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

-๓แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

แบบที่ ๖

แบบที่ ๗

-๔แบบที่ ๘

แบบที่ ๙

แบบที่ ๑๐

