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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ทัง้ 5 มิตมิ ดี งั นี้
1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) พบว่า
 การสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ พบแนวโน้มการใช้เงินลดลง
อย่างต่อเนื่อง แต่บริษทั ยาสูบอาจปรับเปลีย่ นเป็นการสนับสนุนด้วยสิง่ ของอื่นๆแทน
 การส่งเสริมการขาย พบการแบ่งขายบุหรีเ่ ป็นมวน พร้อมบรรจุไว้ในถุงพลาสติกทัง้ ที่มี
และ ไม่มยี ห่ี อ้ บุหรี่ และการโฆษณายีห่ อ้ บุหรี่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน ชาม กล่องใส่ทชิ ชู
และป้ายไฟ เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ พบ “บุหรี่ไฟฟ้า”, ม่อระกู่ไฟฟ้า ซึ่งหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์
ออกประกาศห้ามนาเข้าม่อระกู่ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.57 ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ท่มี ชี ่อื
ว่า Cloud Stones ทีน่ ามาสูบแทนม่อระกู่
 พบการโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
 เรื่องการแทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบพบว่า ในช่วงปีพ.ศ.2556 เป็นต้น
มา มีการขอเข้าพบเพื่อหารือข้อกฎหมายจานวน 24 ครัง้ นอกจากนี้ มีการขอเข้าพบ
เพื่อร่วมกาหนดนโยบายจานวน 6 ครัง้ แต่ได้รบั การปฏิเสธทัง้ หมด
พฤติ กรรมเสี่ยง (Behavioral risk) การบริโภคยาสูบ จากผลการสารวจพ.ศ.2557
 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไปบริโภคยาสูบ จานวน 11.36 ล้านคน อัตราการสูบ
คิดเป็น 20.7%
 พบความผิดปกติ ของอัตราการบริโภคยาสูบในเขตเทศบาลในปี 2557 ที่มอี ตั ราการ
บริโภคยาสูบเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ถึงร้อยละ 10.43 ในขณะที่อตั ราการ
บริโภคยาสูบนอกเขตเทศบาลไม่เพิม่ ขึน้
 ประชากรอายุ 25-59 ปี มีอตั ราการการบริโ ภคยาสูบเพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบ
สัมพัทธ์กบั กลุ่มอายุอ่นื
 ค่าใช้จ่ายของผูส้ บู บุหรีเ่ ฉลีย่ ประมาณเดือนละ 423 บาทต่อเดือน โดยผู้สูบบุหรี่ท่อี ยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ 810 บาทต่อเดือน
3. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response)
 นโยบายภาษี
i. มีการขึน้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบครัง้ ล่าสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จัดเก็บ
ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต ตามมูลค่าร้อยละ 87 และให้จดั เก็บตามปริมาณ 1 บาทต่อ
มวนเป็นครัง้ แรก และจัดเก็บภาษียาเส้น อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 หรือ
อัตราตามปริมาณ 0.01 บาทต่อกรัม และยัง ยกเว้น การจัด เก็บภาษีจากใบ
2.
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ยาสูบพันธุพ์ น้ื เมืองอยู่ เมื่อปรับอัตราภาษียาเส้นแล้วอัตราภาษียาเส้นยังคงต่า
กว่าอัตราภาษีบุหรีซ่ องมากถึงประมาณ 100 เท่า
ii. การสารวจเมื่อปีพ.ศ. 2556 พบว่าราคาบุหรีน่ าเข้าถูกทีส่ ุดอยูท่ ซ่ี องละ 25 บาท
ขณะทีบ่ ุหรีผ่ ลิตในประเทศถูกทีส่ ุดราคาซองละ 37 บาท
การปราบปรามบุหรีผ่ ดิ กฎหมาย
i. ผลการศึกษาวิจ ัยพบว่า ส่วนในประเทศไทยรัฐ ต้องสูญ เสีย รายได้จากการ
หลีกเลีย่ งภาษีบุหรี่โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2544-2556 ประมาณ 10% ของรายได้
แท้จ ริง หากได้ร บั ภาษีบุห รี่ครบตามกฎหมาย โดยในปี พ.ศ.2549 รัฐ ต้อ ง
สูญ เสีย รายได้ จ ากการหลีก เลี่ย งภาษีบุ ห รี่สู ง ถึง 14% หรือ มูล ค่ า แท้จ ริง
ประมาณ 4,508 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2556 รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการ
หลีกเลีย่ งภาษีบุหรีส่ งู ถึง 15% หรือมูลค่าแท้จริงประมาณ 8,742 ล้านบาท
การปฏิบตั ติ ามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
i. ผลการส ารวจร้านค้าปลีก พบว่ารายได้จากการขายผลิตภัณ ฑ์ยาสูบทุ กชนิ ด
เฉลีย่ ต่อเดือน เท่ากับ 9,241 บาทต่อร้าน โดยร้านค้าปลีกประมาณว่า รายได้ท่ี
อาจสูญเสียไป หากไม่ขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุ 15-18 ปี เท่ากับ 900 บาทต่อร้าน
ii. ร้อยละ 8.57 ของร้านค้าปลีกในกทม. และ ร้อยละ 16 ของร้านค้า ปลีกใน
ต่างจังหวัด มีการจัดวางบุหรีไ่ ว้ในตูห้ รือชัน้ วางทีล่ กู ค้าสามารถมองเห็นได้ ไม่ม ี
ฝาปิ ดหรือเปิดค้างไว้เสมอ หรือ มีลกั ษณะการตัง้ โชว์บุห รี่มีซอง/โลโก้ ยีห่ ้อ
บุหรีต่ งั ้ อยูน่ อกตูเ้ ห็นชัดเจน
iii. รูปแบบการจาหน่ายแบบแบ่งขายพบว่ายีห่ อ้ บุหรีท่ จ่ี าหน่ายได้มากทีส่ ุด คือ
1. กรองทิพย์ จานวน 2 มวน ราคา 10 บาท
2. wonder จานวน 3 มวน ราคา 10 บาท
3. sms
จานวน 4 มวน ราคา 10 บาท
การปฏิบตั ติ ามพรบ.คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่
i. การสารวจร้านอาหารพบว่า เจ้าของร้านร้อยละ 45 รายงานว่าได้รบั ควันบุหรี่
มือสองในร้านอาหาร, ร้อยละ 22 มีการสูบบุหรีใ่ ห้เห็นแบบซึง่ หน้าใน
ร้านอาหารทีน่ กั วิจยั เข้าสังเกต และร้อยละ 29 มีการแสดงป้ายเขตปลอดบุหรี่
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ii. มีการรายงานการฝา่ ฝืนกระทาความผิด รวบรวมโดย สานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต.และสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
มาตรการระบบบริการเลิกบุหรี่
i. มีความก้าวหน้าของการให้บริการเลิกบุหรี่ ในสถานบริการ โรงพยาบาลเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใส 321 แห่งบริการทางสายโทรศัพท์และผ่านทาง
Internet พบว่า ในรอบปีพ.ศ. 2557 มีจานวนผู้ใช้บริการทัง้ สิ้น 33,505 คน
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แบ่งเป็น ผู้ท่โี ทรเข้ามาใช้บริการ จานวน33,161 คน และผู้ใช้บริการที่ส่งต่อ
จากภาคีเครือข่าย U-Quit, Fax-refer และ U-Refer จานวน 344 คน ในจานวน
ดัง กล่าวเป็น ผู้ใกล้ชดิ ผู้สูบบุห รี่ /บุคคลทั ่วไป 3,789 คน และเป็ นผู้สูบบุห รี่
จานวน 27,916 คน
ii. Nortriptyrine hydrochloride เป็ น ยาช่ วยเลิกบุห รี่ใ นรายการบัญ ชียาหลัก
แห่งชาติ (National List of Essential Medicines) ประเภทบัญชียา ก และมี
สมุ น ไพรชาชงหญ้าดอกขาว (ตารับโรงพยาบาล) เป็ น ยาช่ วยช่ วยลดความ
อยากบุห รี่ อยู่ใ นรายการบัญ ชียาจากสมุน ไพร บัญ ชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2555 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มคี วามร่วมมือ ในการพัฒนายาทีช่ ่วยในการเลิกสูบ
บุหรี่ ได้แก่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาว และยาเม็ด Cytisineซึ่ง
เป็ น สารสกัด จากพืช และมีก ารใช้อ ย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศแถบยุโ รป
ตะวันออก โดยองค์การเภสัชกรรมคาดว่าจะสามารถผ่านการขึ้นทะเบียนได้
ภายใน 2 ปี
 มาตรการคาเตือนบนซองบุหรี่
i. กระทรวงสาธารณสุขประกาศขยายภาพคาเตือนบนซองบุหรี่จาก 55% เป็ น
85% ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2556 กาหนดให้มผี ลบังคับใช้ ตัง้ แต่ 2 ต.ค. 2556
(เลื่อนไปจนถึง 23 กันยายน 2557)
ii. ผลการวิจยั เชิงทดลอง พบว่าการขยายภาพ มีผลดังนี้ (1) ในกลุ่มไม่สูบบุหรี่
การขยายขนาดรูปภาพบนซองบุหรี่เป็น 85% ได้ส ร้างความมั ่นใจในการไม่
สูบ/ไม่ใช้บุหรีม่ ากกว่าขนาดรูปภาพ 55% (2) ในกลุ่มสูบบุหรี่ รูปภาพเซ็กเสื่อม
ร่วมกับซองบุหรีแ่ บบปกติ และรูปภาพมะเร็งปากร่วมกับ ซองบุหรี่แบบเรียบ มี
อิทธิพลต่อความมั ่นใจในการไม่สูบ /ไม่ใช้บุหรี่ มากกว่ารูปภาพและซองแบบ
อื่นๆ ทีร่ ่วมกัน
4. การป่ วย/การตาย (Morbidity/Mortality) ด้วยโรคที่สมั พันธ์กบั ยาสูบ
 การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552 พบ 25 โรค มี
หลักฐานชัดเจนว่าเป็นโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ ในจานวนนี้รวม 10 โรคมะเร็ง
 มีคนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มคนอายุ 30 ปีขน้ึ ไป 50,710 คน (ตัวเลข
ปรับปรุงใหม่ เป็น 50,737 คน)
 จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ ในปี
พ.ศ.2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกิดจากความ
สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท หรือ 0.78% ของ GDP
 คานวณเป็นความสูญเสีย 42 บาท ต่อบุหรี่ 1 ซอง ตามค่าเงินในปี 2552
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5. เหตุการณ์ผิดปกติ และการระบาด (Abnormal event)
 ผลิตภัณ ฑ์ท ดแทนบุหรี่แ บบเดิม ม่อระกู่ห รือบารากู่ บุห รี่ไ ฟฟ้า บุห รี่อิเล็คทรอนิคส์
ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชน ความชุกของการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 40 ภายใน 2 ปี
 ผลิตภัณ ฑ์เ หล่านี้ ม ีช่อื สากลว่า ระบบเครื่องส่ ง นิโ คติน ไฟฟ้า Electronic nicotine
delivery systems (ENDs) และ Electronic non-nicotine delivery system (ENNDS)
ล่าสุด จากการประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิกกรอบอนุ สญ
ั ญาการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2557 อภิปรายประเด็นนี้ อย่างเข้มข้น และได้
ข้อสรุปเป็นมติจากที่ประชุ ม เชิญ ชวนให้ประเทศภาคีพิ จารณาห้ามใช้ หรือ ควบคุม
กากับ ENDs และ ENNDS ด้วยวิธกี ารอันเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศ
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการควบคุมยาสูบ ที่ความสาคัญ
 จัดทาระบบเฝ้าระวังยาสูบของประเทศ (Risk map & Route Map) โดยมีจุดเฝ้าระวังใน
แต่ละภูมภิ าคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุด ทาแผนทีจ่ ุดเสีย่ งในภูมภิ าคนัน้
 จัดคณะทางาน Counter marketing ธุรกิจยาสูบ
 เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงขยายบริการ QuitLine 1600 แบบ multisite หรือ ทางเลือกอื่น
 แก้กฎหมาย โดยมอบอานาจปรับให้แก่เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยการปรับปรุงกฎหมาย และเพิม่ อานาจในการจับกุมและปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่
 ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ด้วยการแก้ไขพรบ.ยาสูบ
 ควรนายาสูบพันธ์พน้ื เมืองเข้ามาอยูใ่ นระบบบัญชียาสูบ
 ปรับวิธคี านวณอัตราภาษีตามมูลค่า จากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาขาย
ปลีก หรือขายส่งช่วงสุดท้าย
 รวมอัตราภาษีตามสภาพและภาษีตามปริมาณ
 ลดจานวนจุดจาหน่ายยาสูบ
 ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
 ประกาศเพิม่ ภาษีตามสภาพทัง้ บุหรีซ่ กิ าแรตและยาเส้น (ทาได้ทนั ที)
 ลดจานวนการผ่อนผันให้ผเู้ ดินทางนายาสูบติดตัวเข้ามา-ส่งออก
 ลงนามพิธสี าร FCTC เรื่อง Illicit trade
 เพิม่ ความเป็นเจ้าภาพให้กบั องค์กรปกตรองส่วนท้องถิน่ เช่นให้เก็บภาษีทอ้ งถิน่ ขาย
ปลีกบุหรี่ 9 สตางค์ต่อมวน (ทาได้ทนั ที อบจ.ทาแล้วยกเว้น กทม.)
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แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ *
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดการปฏิรปู ระบบงานของทัง้ กระทรวง โดยกาหนดให้มภี าระความ
รับผิดชอบที่สาคัญ 12 เรื่อง (National Health Authority Function) และหนึ่งในภาระหน้าที่สาคัญคือ การ
เฝ้าระวังทางสาธารณสุข (National Public Health Surveillance) ซึง่ จะประกอบด้วยการเฝ้าระวังที่สาคัญ 4
ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังด้าน
อาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังการบริการสุขภาพ
สาหรับระบบเฝ้าระวัง โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 2.ระบบเฝ้า
ระวังโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อ 4.ระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ และ 5.ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
องค์ประกอบการเฝ้าระวังในแต่ละกลุ่มโรคจะมีองค์ประกอบที่ต้องเฝ้ าระวังอย่างน้ อย 5 มิติ
ได้แก่ 1.ปจั จัยต้นเหตุ 2.พฤติกรรมเสีย่ ง 3.การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 4.
การติดเชือ้ /การปว่ ย/การตาย/ความพิการ และ 5.เหตุการณ์ผดิ ปกติ เช่น การระบาด
มิตทิ งั ้ 5 มีความหมายโดยย่อ ดังนี้
7. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) ได้แก่ รากเหง้าของปญั หา ซึง่ หากไม่มปี จั จัยตัวนี้แล้ว โรคหรือ
ภัย สุ ข ภาพนั ้น ไม่ ส ามารถด าเนิ น วงจรชี ว ิต ของมัน ได้ อาจแบ่ ง ง่ า ย ๆ เป็ น Biological
determinants และ Social determinants ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มโรคติดต่อต่าง ๆ เชื้อโรคทัง้ โรค
เก่าหรือโรคอุบตั ิใ หม่ ล้วนเป็ น ป จั จัยต้น เหตุท างชีวภาพที่ส าคัญ ที่ต้องเฝ้ าระวัง (Biological
determinants) แต่ปจั จัยทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง (Social determinants) อาจเป็นปจั จัยที่
ทาให้โรคเกิดการระบาดขยายตัวลุกลาม เช่ น แรงงานอพยพย้ายถิ่น ท าให้โ รคที่เคยหายไป
กลับมาใหม่ ธุรกิจทางเพศทาให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ การส่งเสริมการขาย กระตุ้น
ั หาอื่น ๆ การเพิ่ม ขึ้น ของปริม าณ
ให้ ม ีก ารเสพติด บุ ห รี่แ ละสุ ร ามากขึ้น และน าไปสู่ ป ญ
รถจักรยานยนต์ ทาให้การบาดเจ็บทางถนนเพิม่ มากขึน้ ฯลฯ
8. พฤติ กรรมเสี่ยง (Behavioral risk) มนุ ษย์เองก็มพี ฤติกรรมบางอย่างที่ทาให้ต นเองเสี่ยงและ
ปว่ ยได้ง่ายขึน้ เช่น การดื่มแล้วขับยานพาหนะต่าง ๆ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย การรับประทานอาหารดิบ การไม่ออกกาลังกาย การสูบบุห รี่ ฯลฯ และในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อ เมื่อเกิดพฤติกรรมเสีย่ งหรือพันธุกรรมแล้ว ก็จะทาให้ร่างกายสะสมปจั จัยเสีย่ งทางชีวภาพ
(Biological risk factor) เช่น การมีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วน น้ าตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง
ซึง่ เป็นตัวการให้เกิดโรคเบาหวาน หัวใจหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตามมา จึงมีความจาเป็นต้อง
เฝ้าระวัง
9. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program Response) แผนงานควบคุมโรคที่ดตี ้อง
มีการกาหนดกลุ่มมาตรการสาคัญที่จะแก้ไขปญั หาของโรคนัน้ การเฝ้าติดตามความครอบคลุม
* ผูอ้ านวยการสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1

รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ 5 มิติ

และความเข้มข้นของการดาเนิ นงานที่สาคัญ ของแผนงานควบคุมโรค จะท าให้ท ราบว่าเรามี
โอกาสประสบความสาเร็จในการควบคุมมากหรือน้อย เช่น ความครอบคลุมของวัคซีนในโรคที่
ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน การลดการรังเกียจเดียดฉันท์ในโรคเอดส์ การเพิม่ ภาษีบุหรี่ สุรา ในการ
ควบคุมเครื่องดื่ม การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการบาดเจ็บทางถนน ฯลฯ
10. การติ ดเชื้อ/การป่ วย/การตาย/ความพิ การ (Infection/Morbidity/Mortality/Disability)
เมื่อมีปจั จัยต้นเหตุ มีพฤติกรรมเสีย่ ง และไม่ได้รบั การแก้ไข มนุ ษย์กจ็ ะป่วยและตายหรือพิการ
ด้วยโรคต่าง ๆ โรคติดต่อที่เรื้อรังบางอย่างอาจเริม่ ด้วยการติดเชื้อ แต่ยงั ไม่แสดงอาการ เช่ น
โรคเอดส์ จึงมีความจาเป็นต้องทาการเฝ้าระวังการติดเชื้อ การป่วย การตาย และความพิการที่
เป็นปญั หาสาคัญ พร้อมกันไปทัง้ หมด
11. เหตุการณ์ผิดปกติ และการระบาด (Abnormal event ) การควบคุมโรคนัน้ มีจุดมุ่งหมาย
สุดท้าย คือ การกาจัดกวาดล้างโรคต่าง ๆ ให้หมดไป (Elimination and eradication) แต่ส่วน
ใหญ่แล้วยังไม่สามารถทาได้ เป้าหมายเบือ้ งต้น คือ ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปญั หา
หรือผลกระทบรุนแรง จึงมีความจาเป็นต้องเฝ้าระวังเปรียบเทียบจานวนและแบบแผนการเกิด
โรค หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดเหตุการณ์ ผ ิดปกติห รือที่ภาษานักระบาดวิท ยา
เรียกว่าการระบาด ก็มคี วามจาเป็นต้องออกไปสอบสวนโรคซึง่ จะทาให้เรารูว้ า่ ความผิดปกตินนั ้ มี
ต้นเหตุจากอะไร เช่นจาก Determinants หรือ Risk behavior หรือ Risk factors อื่น ๆ หรือเป็น
เพราะความย่อหย่อน
การเฝ้าระวังเป็นการดาเนินงานทีเ่ ป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพ
โดยการกาหนดและรวบรวมข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้อง นาเอาข้อมูลเหล่านัน้ มาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้รู้
ข้อจากัด วิเคราะห์ความหมาย และสังเคราะห์เป็นข้อความรู้ท่จี ะนาไปสู่การปรับปรุ งการดาเนินงานทาง
สาธารณสุข
การเฝ้ าระวังการบริ โภคยาสูบ จึงจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของการดาเนินงานเพื่อ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ เพื่อนาข้อมูลและผลทีไ่ ด้จากการเฝ้าระวังนาไปใช้ประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
ั
1. ให้ขอ้ มูลเชิงปริมาณเพื่อบอกความรุนแรงของโรค / ปญหาสุ
ขภาพ
2. แสดงธรรมชาติของโรค / ปญั หาสุขภาพตามเวลา สถานทีแ่ ละบุคคล
3. บอกถึงการแพร่ระบาดของโรค / ปญั หาสุขภาพ
4. สามารถเปรียบเทียบ เพื่อบอกการเปลีย่ นแปลงของโรค / ปญั หาสุขภาพ
5. ประเมินผล / ติดตามของแผนงานหรือกิจกรรมควบคุมป้องกันโรครวมทัง้ ระบบบริการสุขภาพ
6. เพื่อกาหนดหรือสนับสนุนสมมุตฐิ าน
7. ข้อมูลเบือ้ งต้น สามารถพัฒนาเป็นประเด็นการวิจยั
การบริโภคยาสูบ (Tobacco consumption)
การบริโภคยาสูบถือเป็นปจั จัยเสีย่ งอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทยแต่ละปีมคี นไทย
เสียชีวติ อันเนื่องมาจากโรคเรือ้ รังทีม่ ตี น้ เหตุจากการสูบบุหรี่และยาเส้นประมาณ 50,000 คน การเฝ้าระวัง
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และควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการเฝ้าสังเกต และติดตามสถานการณ์/ปรากฏการณ์การบริโภคยาสูบ และ
บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโ ภคยาสูบของประชากรไทยอย่างเป็น ระบบ สม่าเสมอ และ
ั หา การเกิด การกระจายของปญั หา แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ทราบขนาดของปญ
สถานะสุขภาพ ฯลฯ นาไปสู่การกาหนดมาตรการที่ชดั เจนต่อกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ท่เี หมาะสม ส่งผลให้
เกิดสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ ในการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการเฝ้ าระวัง : องค์ประกอบ ระบบการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ (NTSS)
หน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบหลัก ได้แก่ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สานักระบาดวิทยา สานักโรคไม่
ติดต่อ
Risk

Prevention
ปัจจัยต้นเหตุ
พฤติ กรรม
การตอบสนอง
Determinants
Behaviors
ของแผนงาน
Program
response
1. การเฝ้ าระวังกลยุทธ์ 3.การบริ โภคยาสูบ 4. มาตรการด้าน
อุตสาหกรรมยาสูบ
ในประชากร ความ ภาษี
ชุกการบริโภคยาสูบ - อัตราภาษี
- การเฝ้าระวัง CSR
ในประชากร 15 ปีขน้ึ - ราคาจาหน่าย
(Corporate Social
ไป
5. มาตรการ
Responsibility)
ความชุก -การ
- การเฝ้าระวัง ณ จุด
บังคับใช้กฎหมาย
บริโภคยาสูบในวัยรุน่ - การออก
ขาย
(15 - 18 ปี)
- การเฝ้าระวัง
กฎหมาย
- ชนิดของผลิตภัณฑ์ - สถานทีส่ าธารณะ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบ
- ปริมาณการสูบ
ใหม่ ๆ
ปลอดบุหรี่
- การเฝ้าระวังการตลาด - การสูบบุหรีใ่ นที่
-มาตรการภาพคา
้
สาธารณะ
เตือนบนซองบุหรี่
- การเฝาระวังการ
- ค่าใช้จ่ายจากการ 6. ระบบบริ การ
แทรกแซงนโยบายรัฐ
2. การโฆษณาผ่านสื่อ บริโภคยาสูบ
เลิ กบุหรี่
- พฤติกรรมการซื้อ/ - การเข้าถึง
- สือ่ สิง่ พิมพ์ ได้แก่
การขาย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
บริการ
เอกสารโฆษณาต่าง ๆ
- คลินิกเลิกบุหรี่
- สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์/
อินเตอร์เน็ต
การเฝ้ าระวังปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ โภค
ยาสูบในประชากร

Health outcomes
อัตราป่ วย/ตาย
การเฝ้ าระวัง/
Morbidity /
ตรวจจับความ
Mortality
ผิดปกติ
Event-based
7.อัตราป่ วยด้วยโรค 9. การเฝ้ าระวัง/
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ตรวจจับความ
การบริโภคยาสูบ
ผิดปกติ
8.อัตราตายด้วยโรค -ผลิตภัณฑ์รปู แบบ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ใหม่ ๆ ในประเทศ
การบริโภคยาสูบ
ไทย
-การเพิม่ จานวน
ผลิตภัณฑ์และการ
นทีบริ
่ โภคในพื้
อย่างผิดปกติ
- พื้นทีท่ พี่ บการ
ละเมิดกฎหมายสูง
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ั ยทางเศรษฐกิจ
- ปจจั
- ค่านิยม / ทัศนคติ
ั ยทางสังคม
- ปจจั

*ตารางนี้ ดดั แปลงเพิ่ มเติ มจาก กลุ่มพัฒนาวิชาการ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2558

Determinant

การเฝ้ าระวังเพื่อ
ควบคุมยาสูบ
ใน 5 มิติ

Program
Response

Evident
Base

Behavior

Mortality/
Morbidity

แหล่งข้อมูล
ข้อ 1. ได้จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ การเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ สานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
ข้อ 2. ได้จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังข่าว สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และรายงานข่าว/เหตุการณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับยาสูบ มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
ข้อ 3. ได้จากการสารวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ข้อ 4. สามารถสืบค้นได้จากรายงานการดาเนินการประจาปีของกรมสรรพสามิต
ข้อ 5. สามารถสืบค้นได้จากรายงานการดาเนินการประจาปี ของสานักควบคุมการบริโภคยาสูบและได้จาก
การสารวจเป็นรายพืน้ ที่ ทีด่ าเนินการโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคและสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ข้อ 6. ได้จากการสารวจเป็นรายพืน้ ที่ ทีด่ าเนินการโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคและสานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
ข้อ 7-8.ได้จากฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ข้อ 9. ได้จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ การเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ สานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบและรายงานข่าว/เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับยาสูบ มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
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บทที่ 2 การเฝ้ าระวังมิติที่ 1 ด้านปัจจัยต้น (Determinant)
กลุ่มพัฒนาวิชาการ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ความสาคัญและจาเป็ นในการเฝ้ าระวังปัจจัยต้นเหตุของยาสูบ
“นักสูบทีต่ ายแล้ว จะไม่มปี ระโยชน์สาหรับอุตสาหกรรมนี้อกี ต่อไป” คาพูดดังกล่าวเป็นที่เข้าใจ
กันว่าเมื่อหมดประโยชน์แล้ว ก็ไม่มใี ครสนใจอีกต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจทีม่ ุ่งหวังแต่ผลกาไร โดยไม่คานึงถึง
สุขภาพเลยอย่าง “บริษทั บุหรี”่ นี่คงเป็นจุดเริม่ ต้นให้ทงั ้ คนทางาน และผู้ทย่ี งั คงสูบบุหรี่อยู่ รวมถึงผู้ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ต้องกลับมาย้อนคิดว่าถ้าเรายังคงละเลยหรือไม่ใส่ใจที่จะป้องกัน ควบคุม
ภัยทีค่ ุกคามสุขภาพจากเรื่องนี้ วันหนึ่งคนทีต่ อ้ งตายด้วยบุหรี่ อาจเป็นคนทีใ่ กล้ตวั เราก็เป็นได้
เป็น ที่ท ราบกัน ดีว่าบุห รี่เป็ น สาเหตุการเสียชีวติ ที่สามารถป้องกัน ไม่ให้เกิดขึน้ ได้ม ากที่สุด
โดยปี พ.ศ.2551 บุหรีค่ ร่าชีวติ ผูค้ นทั ่วโลกมากกว่า 5 ล้านคน ซึง่ ถือว่าเป็นจานวนที่มากกว่าผู้เสียชีวติ จาก
โรควัณโรค โรคเอดส์ และ ไข้มาลาเรีย รวมกัน และคาดว่าในปี พ.ศ.2573 หากยังไม่มมี าตรการใด ๆ จะมี
จานวนผู้เสียชีวติ เพิ่มขึ้นทัง้ หมด 8 ล้านคนต่อปี อีกทัง้ บุหรี่เป็ นสินค้าชนิ ดเดียวที่ถูกกฎหมาย แต่เป็ น
อันตรายต่อทุกคนทัง้ ทีเ่ ป็นผูส้ บู บุหรี่ และ ผูไ้ ม่สบู บุหรีแ่ ต่ได้รบั ควันบุหรี่ ซึ่งผลการสารวจพฤติกรรมการสูบ
บุห รี่และการดื่ม สุราของประชากรไทยล่ าสุด ปี พ.ศ.2557 (ส านักงานสถิติแห่ง ชาติ, 2557) พบว่า ใน
จานวนประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ทัง้ สิน้ 54.8 ล้านคน เป็นผูส้ บู บุหรี่ 11.4 ล้านคน (ร้อยละ 20.7) โดย
ในภาพรวม พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2547–2552 อัตราการสูบบุหรีม่ แี นวโน้มลดลง (จากร้อยละ 23.0 เป็น ร้อย
ละ 20.7 ตามลาดับ) แต่กลับเพิม่ ขึ้นในปี พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือร้อยละ 19.9 ในปี
2556 และกลับเพิม่ สูงขึน้ เป็นร้อยละ 20.7 ในปีล่าสุด พ.ศ.2557 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ ปี
2557 กับปี พ.ศ.2556 พบว่า ทัง้ เพศชายและหญิงมีอตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ สูงขึน้ และยังคงพบการได้รบั ควัน
บุหรีม่ อื สองในสถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
ดังนัน้ การเฝ้าระวังยาสูบ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปจั จัยต้นเหตุท่ที าให้คนสูบบุหรี่ เช่น กลยุทธ์
อุตสาหกรรมยาสูบ สื่อ รวมถึงปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง (ปจั จัยทางเศรษฐกิจ ค่านิยม ทัศนคติ และปจั จัยทางสังคม
อื่นๆ) จึงเป็นสิง่ สาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบในหลากหลายประเด็น ทีน่ อกเหนือจากจานวนผูบ้ ริโภคยาสูบ ใคร คือ
ผู้บริโภคยาสูบ รวมถึงแนวโน้ มการบริโภคยาสูบเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ ต่อการผลักดันนโยบาย
มาตรการ และข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพมุ่ง เน้น ให้เกิดความชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุกมิตขิ องการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทยทัง้ สองฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 และระดับนานาชาติ ตามกรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) อันจะนามาซึ่งการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่มอี ยู่และ
การสื่อสารข้อมูลเตือนภัยยาสูบในประเด็นทีอ่ ยูน่ อกเหนือ หรือยังมิได้ครอบคลุมตามกฎหมายทีม่ ี

* ผูอ้ านวยการสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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การเฝ้ าระวังกลยุทธ์อตุ สาหกรรมยาสูบ
การเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ คือ การติดตามสถานการณ์กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ ที่
อาจกระตุน้ ให้เกิดลูกค้ารายใหม่ และเพื่อให้ลกู ค้ารายเก่าใช้สนิ ค้ามากขึน้ กว่าเดิมได้ได้ศกึ ษาใน 4 ประเด็น
คือ (1) การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ (2) การโฆษณา ณ จุดขาย (3) การเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (4) การตลาดแบบแพร่กระจายไวรัส และ (5) การแทรกแซงนโยบายรัฐของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การเฝ้ าระวัง การสนับสนุนกิ จกรรมทางสัง คมของอุตสาหกรรมยาสูบ “Corporate Social
Responsibility (CSR) ไม่ใช่โครงการคืนกาไร แต่ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั องค์กรในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดทาโครงการเพื่อ
สังคม การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsorships) เช่น การแข่งขันกีฬ า ทัง้ ที่จริงแล้วสินค้าบุหรี่คร่าชีวติ
ผูบ้ ริโภค ระบบเฝ้าระวังโดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลย้อนหลัง และสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เป็นประจา สัปดาห์ละ 3 - 4
ครัง้ ซึง่ คาสาคัญทีใ่ ช้ในการสืบค้น ได้แก่ บุหรี่ บุหรี่นอก บุหรี่ราคาถูก เป็นต้น รวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่
ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และช่ องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2552 ถึง ธันวาคม 2557 พบการสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ ทัง้ หมด 252 รายการ คิดเป็นมูลค่า 298,610,643 บาท โดยปี พ.ศ. 2557 มีการสนับสนุ นกิจกรรมทาง
สังคมฯ จานวน 225 รายการ คิดเป็นมูลค่า 263,619,352 บาท การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยบริษทั ฟิลลิปมอร์
ริส ยังคงพบการสนับสนุนกิจกรรมในประเทศไทย 27 รายการ มูลค่ารวมกว่า 34,991,291 บาท ดังตารางที่ 1
วงที่ 1 เครือ่ งมือโฆษณาพื้นฐาน
วงที่ 2 ช่องทางการสือ่ สารการตลาดอื่นๆ
วงที่ 3 การตลาดถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง
Gold
ผูบ้ ริโภค เพื่อให้เกิดการซื้อ
วงที่ 4 การตลาดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
Gold
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูก้ าหนดนโยบาย
ผูค้ วบคุม เพื่อไม่ให้มาควบคุมธุรกิจ
ยาสูบ หรือหย่อนมือในการควบคุม
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของโรงงานยาสูบกับบริษทั ฟิลลิปมอร์รสิ ประเทศไทยจากัด
45
40

ข้อสังเกต จากกราฟจะ
เห็นว่าแนวโน้ ม CSR
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง แต่
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่
มีการสนับสนุน แต่บริ ษทั
ยาสูบแค่ปรับเปลี่ยนจาก
การสนับสนุนด้วยเงิ น
เป็ นสิ่ งของอื่นๆ แทน

ร้ อยละ (การสนับสนุนเงิน)

35
30
25

20
15
10
5
0

2552

2553

2554

2555

2556

2557

16.44

26.38

33

15.62

0.38

8.15

บ.ฟิ ลลิปมอร์ริส 16.24

18.18

27

39.39

0

0

รง.ยำสูบ

ตารางที่ 1 การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจาแนกตามจานวนรายการและร้อยละของการสนับสนุ นของโรงงานยาสูบ
และบริษทั ฟิลลิปมอร์รสิ ประเทศไทยจากัด

43,350,600

ฟิ ลลิ ปมอร์ริส
ร้อย จานวนรายการ ร้อย
จานวน
ละ
ละ
16.44
7
25.93 5,683,050

รยส.
ปี พ.ศ.

จานวนรายการ

ปี 2552

46

ร้อย
ละ
20.44

จานวน

ร้อย
ละ
16.24

ปี 2553

26

11.56

69,548,300

26.38

5

18.52

6,359,713

18.18

ปี 2554

89

39.56

87,038,452

33.02

8

29.63

9,514,954

27.19

ปี 2555

23

10.22

41,188,000

15.62

6

22.22

13,433,574

38.39

ปี 2556

4

1.78

1,000,000

0.38

1

3.70

0

0.00

ปี 2557

37

16.44

21,494,000

8.15

0

0.00

0

0.00

รวม

225

100

263,619,352

100

27

100

34,991,291

100

เมื่อ พิจ ารณาหน่ ว ยงานที่ไ ด้ร ับ การสนับ สนุ น จากโรงงานยาสูบ พบว่า ส่วนใหญ่ จะสนับสนุ น
ให้ก ับ ชมรม/สมาคม/มูล นิ ธิ มากที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 41.73 รองลงมาสนับ สนุ น ให้ก ับหน่ วยงานรัฐ
ร้อ ยละ 27.29 และสนับ สนุ น ให้ก ับ วัด /องค์ก รศาสนาน้ อ ยที่สุ ด ร้อ ยละ 1.36 และเมื่อ จาแนกตาม
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กิจกรรมทีส่ นับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่ให้กบั กิจกรรมทางสังคม ร้อยละ 41.98 รองลงมาให้กบั กิจกรรมกีฬา ร้อย
ละ 29.24 และน้อยทีส่ ุดคือ การสนับสนุนให้เพื่อกิจกรรมด้านการเกษตร ร้อยละ 0.02 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจาแนกตามกิจกรรมและหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ปี พ.ศ.2552 - 2557
ประเภท
กิ จกรรม
การศึกษา
กีฬา
วัฒนธรรม
สังคม
สิง่ แวดล้อม
การเกษตร
ความมันคง
่
รวม

หน่ วยงานที่ ได้รบั การสนับสนุน
ชมรม/สมาคม/
มูลนิ ธิ
2,000,000
75,992,000
600,000
24,923,000
6,500,000
110,015,000

ชุมชน
900,000
4,050,000
27,386,300
50,000
32,386,300

รยส.
100,000
700,000
1,442,500
2,242,500

วัด/องค์กร
ศาสนา
2,109,700
1,487,000
3,596,700

สถานศึกษา

หน่ วยงานรัฐ องค์กรเอกชน

22,766,149

2,110,600
200,000
3,400,000
55,682,500
4500000
6,048,703
71,941,803

200,000
250,000
23,216,149

235,000
19,985,900
20,220,900

รวม
26,976,749
77,092,000
10,359,700
110,663,800
32,428,400
50,000
6,048,703
263,619,352

(2) การโฆษณา ณ จุดขาย โดยเฉพาะการโฆษณายีห่ อ้ และราคาบุหรี่ท่ใี หญ่เกินสมควร ซึ่งมีช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลโดยการลงพืน้ ทีเ่ พื่อตรวจเตือน/ ประชาสัมพันธ์ของทีมเฝ้าระวังบังคับใช้ของสานักควบคุม
การบริโ ภคยาสูบ การรับข้อมูลที่ส่ง ตรงจากภาคีเครือข่ายที่พบเห็น โดยบัง เอิญ และการแจ้ง ข้อมูลเข้าสู่
ช่องทางต่างๆ ของระบบร้องเรียนยาสูบ พบการเขียนยีห่ อ้ บุหรีไ่ ว้ร่วมกับป้ายแขวน “ที่น่ีจาหน่ ายบุหรี่” และ
กรณีการส่งเสริมการขาย พบการแบ่งขายบุหรี่เป็นมวน พร้อมบรรจุไว้ในถุงพลาสติกทัง้ ที่มแี ละ ไม่มยี ่ี ห้อ
บุหรี่ และการโฆษณายีห่ อ้ บุหรีผ่ ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน ชาม กล่องใส่ทชิ ชู และป้ายไฟ เป็นต้น

(3) การเฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลนี้ รวมทัง้ สิน้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือน/
ประชาสัมพันธ์ของทีมเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย สานักควบคุม การบริโ ภคยาสูบ การรับข้อมูลจากภาคี
เครือข่ายจากการพบเห็นโดยบังเอิญ และการสืบค้นเชิงรุกจากการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ความถี่ในการ
เข้าถึงข้อมูล ดาเนินการค้นข้อมูลสัปดาห์ละ 3 - 4 ครัง้ ,สื่อสิง่ พิมพ์ (รวมข่าวออนไลน์ ), เฝ้าสังเกต/ติดตามใน
พืน้ ที่ และการรับข้อมูลตรงจากเครือข่าย/เพื่อน
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีส่ บื ค้นได้จาก 3 ช่องทางข้างต้นนี้ ค้นพบ “บุหรีไ่ ฟฟ้า” ซึง่ ไม่ถอื เป็นรูปแบบแปลก
ใหม่ท่ไี ม่เคยพบเห็นมาก่อนในท้องตลาด ม่อระกู่ไฟฟ้า ซึ่งหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศห้าม
นาเข้าม่อระกู่ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.57 ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ท่มี ชี ่อื ว่า Cloud Stones ที่นามาสูบแทน
ม่อระกู่ ซึ่ง มีลกั ษณะเป็นก้อนหิน ภูเขาไฟมาคลุกกับสารเคมี และสารสกัดต่างๆ (ที่มหี ลากหลายรสชาติ)
ให้เกิดการดูดซึม เมื่อน ามาสูบผ่านความร้อนจะทาให้เกิดการระเหย โดยมีการโฆษณาว่า ปลอดนิโคติน
ไร้ใบยาสูบ และไม่มนี ้ามันดิน ซึง่ ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง จึงมีการนามา
จาหน่ายกัน และเริม่ ระบาดกันในร้านเหล้า อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆดังกล่าวยังไม่มผี ล
การศึกษายืนยันว่ามีส่วนผสมของยาสูบ และมีอนั ตรายอย่างไร แต่กย็ งั คงเป็นสิง่ ที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
เพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆต่อไป

ม่อระกู่
ไฟฟ้ า

Cloud Stones

(4) การโฆษณาส่งเสริมการขายทางอิ นเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twister,
Youtube และ SMS เป็ นต้น ในบางครัง้ อาจเรียกว่า “การตลาดแบบแพร่กระจายไวรัส (Viral
Marketing) การเฝ้ าระวังประเด็นนี้ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโดยการติดตามความเคลื่อนไหวผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยดาเนินการเป็นประจาทุกสัปดาห์ รวมถึงการรับข้อมูลจากภาคีเครือข่าย จากนัน้ จึงจัดเก็บรวบรวม
เป็นฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel และประเมินตัดสินข้อค้นพบ จาแนกรายมาตราตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535
9
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การสืบค้นการโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นใน
การสืบค้น ดังนี้ 1) มุ่งเน้นค้นหาด้วยคาสาคัญที่เป็นภาษาไทย เช่น บุหรี่นอก บุหรี่ราคาถูก บุหรี่ผลไม้ เป็นต้น
เพื่อจ ากัดการเข้าถึงทางเว็บไซต์เฉพาะที่เผยแพร่ในประเทศไทย ที่สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมายที่มีอยู่
ภายในประเทศไทย 2) บันทึก URL เฉพาะหน้าเว็บไซต์หลักเท่านัน้ 3) ไม่นับรวม/ไม่บนั ทึกข้อมูล URL ที่เป็น
ลักษณะ web link 4) เว็บไซต์ทงั ้ หมด ไม่นบั ซ้า โดยจุดคัดกรอง/ ตรวจสอบการซ้าซ้อนของการตรวจพบเว็บไซต์ทม่ี ี
การโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ 5) ตรวจสอบการ Active ของ
เว็บไซต์เป็นประจาทุก 3 เดือน
(5) การแทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบ
โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลจากการติดตามและรวบรวมเอกสารราชการทีไ่ ด้รบั จาก
อุตสาหกรรมยาสูบ และนามาวิเคราะห์เพื่อประเมินตัดสินว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงนโยบายรัฐ
หรือไม่ ซึ่งการแทรกแซงนโยบายรัฐ /การติดต่อจากอุตสาหกรรมยาสูบ ตัง้ แต่ ปี 2556 จนถึงปจั จุบนั มี
อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาติดต่อกับหน่วยงาน จานวน 83 ครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการขอเข้าพบเพื่อดาเนินการ
จดแจ้งรายการส่วนประกอบ จานวน 59 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 71.08 และเป็นการหารือข้อกฎหมาย จานวน 24
ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 28.92 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของการแทรกแซงนโยบายรัฐ/การติดต่อจากอุตสาหกรรมยาสูบ
(ปี พ.ศ.2556 - 2557)
เดือน/ปี
2556
ม.ค. 57
ก.พ. 57
มี.ค. 57
เม.ย. 57
พ.ค. 57
มิ .ย. 57
ก.ค. 57
ส.ค. 57
ก.ย. 57
ต.ค. 57
พ.ย. 57
ธ.ค. 57
รวม

การตีความ
แทรกแซงนโยบายของ
ขอจดแจ้ง ยส. 3 หารือข้อกฎหมาย
รัฐ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
2
28.57
5
71.43
0
0
5
62.50
3
37.50
0
0
3
75.00
1
25.00
0
0
5
100.00
0
0
0
0
1
100.00
0
0
0
0
4
100.00
0
0
0
0
4
100.00
0
0
0
0
5
83.33
1
16.67
0
0
6
30.00
14
70.00
0
0
9
100.00
0
0
0
0
6
100.00
0
0
0
0
3
100.00
0
0
0
0
6
100.00
0
0
0
0
59
71.08
24
28.92
0
0

รวม
7
8
4
5
1
4
4
6
20
9
6
3
6
83
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ผลการติดตามจากเอกสารทางราชการที่ส่ง โดยอุตสาหกรรมยาสูบ ถึง กระทรวงสาธารณสุ ข
ระหว่างปี 2553 - 2557 พบการขอเข้าพบเพื่อร่ วมกาหนดนโยบาย 6 ครัง้ แต่ก็ไ ด้ร บั การปฏิเสธจาก
กระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด
การเฝ้ าระวังสื่อ
การเฝ้าระวังในช่องทางนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการเฝ้าระวังทางเว็บไซด์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ facebook ที่เข้าถึง ด้วยคาส าคัญ จากเว็บไซต์กูเกิล (https://www.google.co.th/) และ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการค้นหาดังระบุไว้ขา้ งต้นในหัวข้อ “การโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต รวมถึง
สื่อสังคมออนไลน์”
ผลการเฝ้าระวังทางเว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ผลการเฝ้าระวังฯ ในช่องทางนี้ จึงมุ่งหาข่าว/
ชีเ้ บาะแสการโฆษณาส่งเสริมการขายซึง่ เป็นกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่ใช้เพื่อจูงใจให้เกิดการบริโภค
และสอดคล้องกับมาตรา 6, 8 – 10 และ 13 ตาม พ.รบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทางานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ โดยการหาข่าว/สืบค้น
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยประเมินตัดสินจากระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเผยแพร่
ข้อความถึง วัน ที่ค้น พบเว็บไซด์ / facebook พบว่าเว็บไซด์/ facebook ที่ยงั สามารถเข้าถึง ได้ (Active)
จานวน 183 เว็บไซด์/ facebook มีระยะเวลาเผยแพร่จนกระทั ่งค้นพบนานเฉลีย่ 25 วัน และส่วนใหญ่คน้ พบ
ภายใน 2 สัปดาห์ ร้อยละ 43.2 ขณะที่ เว็บไซด์/ facebook ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงได้ (Non-active) มีระยะเวลา
การเผยแพร่นานเฉลีย่ 102 วัน
นอกจากนี้ การเฝ้าระวังสื่อ ถือเป็นการเฝ้าระวังเพื่อลดช่องทางการเข้าถึงยาสูบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็ก และเยาวชน ซึง่ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าสาคัญของตลาดธุรกิจยาสูบ
การเฝ้ าระวังปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบในประชากร
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิ จ
เฝ้ าระวังปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง

ปัจจัยทางสังคม
ค่านิ ยม/ทัศนคติ

แผนภูมิรปู ภาพที่ 1 : ปจั จัยเกีย่ วข้องทีม่ สี ่วนทาให้สบู บุหรี่
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แผนภูมิรปู ภาพที่ 2 : สาเหตุของการสูบบุหรีน่ นั ้ มีตน้ เหตุมาจากหลายปจั จัย ดังนี้
 ทาตามเพื่อน
 เพื่อนชักชวน
 ทาเพื่อให้ กลุ่มเพื่อนยอมรับ/
เพื่อเข้ากลุ่ม

 สูบเพื่อเข้าสังคม

เพื่อน

 อิ ทธิ พลของการโฆษณาชวนเชื่อ
 ชุมชนมองว่าการสูบบุหรี่
เป็ นเรื่องปกติ

สภาพ
แวดล้อ
ม

สาเหตุ

ตนเอ
ง

ครอบ
 มีคนในบ้านสูบ จนมองว่าเป็ นเรื่อง
ปกติ
 เลียนแบบ/ สูบตาม

ครัว

 อยากรู้ อยากลอง
 มีความเชื่อที่ ผิดว่า “สูบแล้ว
เท่ห์ สมองปลอดโปร่ง คลาย
เครียด แสดงว่าเป็ นผูใ้ หญ่”

จากแผนภูมริ ปู ภาพที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าการสูบบุหรีม่ ไิ ด้เกิดเพียงเพราะค่านิยม ทัศนคติของตนเอง
หรือแค่ความอยากลองเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ทีม่ สี ่วนในการทาให้บุคคลคนหนึ่งสูบบุหรี่ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ปจั จัยทางสังคม เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั ่งสิง่ แวดล้อมรอบตัว ที่ยงั เป็นปจั จัยเสริมให้บุคคลนัน้ ๆสูบ
บุหรี่ได้ อย่างไรก็ตามยังมีผลการส ารวจจากการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ ระดับโลก ปี 2554 และการส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557 พบว่า ผู้ท่ปี จั จุบนั สูบบุหรี่โรงงานส่วนใหญ่มอี ายุ
15 – 24 ปี (ร้อยละ 20.1) และอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองซึง่ มีสถานะทางเศรษฐกิจดี1 ขณะที่ ผู้ท่ปี จั จุบนั สูบบุหรี่มวนเอง
ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นชนบท (ร้อยละ 18.9) มีสถานะทางเศรษฐกิจต่า นั ่นเป็นสิง่ ยืนยันว่าปจั จัยทางเศรษฐกิจมีผล
1

สถานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง รายได้สว่ นบุคคลทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินต่อเดือน ซึง่ จาแนกเป็น 5 กลุ่มรายได้
ได้แก่ ระดับต่าสุด (1th quintile) ระดับต่ า (2nd quintile) ระดับปานกลาง (3rd quintile) ระดับสูง (4th quintile) และระดับสูงสุด
(5th quintile)
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ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไม่วา่ จะรวยหรือจนก็สามารถหาซื้อบุหรี่มาสูบได้ หากแต่เพียงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการสูบบุหรีจ่ ากราคาถูกไปแพง หรือจากแพงไปถูกเพียงซึง่ แปรผันไปตามสถานะทางเศรษฐกิจเท่านัน้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และส่งข้อมูลการเฝ้ าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
1. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442
2. ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนบุหรีแ่ ละสุรา 02 590 3342 กด 2
3. ศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค 02 590 3322
4. สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 02 580 9264, 02 580 9237
5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์
6. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล์ออนไลน์
http://btc.ddc.moph.go.th/complain/
antitobacco.th@gmail.com
7. เฟสบุ๊ค “จิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวัง เพื่อเตือนภัย
ยาสูบ ” ที่https://www.facebook.com/pages/
จิ ต อ า ส าร่ ว ม ใ จ เ ฝ้ า ร ะ วั ง เ พื่ อเ ตื อ น ภั ย
ยาสูบ/350383091713518
8. ระบบเฝ้าระวังยาสูบออนไลน์
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
http://btc.webofficedesign.com

รายงานข้อมูลเฝ้ าระวัง
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บทที่ 3 การเฝ้ าระวังมิติที่ 2 ด้านพฤติ กรรมเสี่ยง (Behavior risk)
ั้
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ ปวีณา ปนกระจ่
าง

3.1 จานวนและอัต ราการสูบ บุห รี่ ข องประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
ข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี พ.ศ.2557 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
บริโภคยาสูบ 11.36 ล้านคน (%) อัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายเท่ากับ 40.5% เพศหญิงเท่ากับ 2.2%
เมื่อพิจารณาการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไปในรอบ 22 ปีท่ผี ่านมา (พ.ศ.2534-2556)
พบว่ามีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจานวน
12.26 ล้านคน (32.00%) ลดลงเป็น 10.77 ล้านคน (19.94%) ในปี พ.ศ.2556 ดังภาพที่ 3.1 (ข้อมูลการ
สารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและสุราในปี พ.ศ.2557 มีอตั ราการบริโภคยาสูบ ร้อยละ 20.7 มีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อเทียบกับการสารวจผู้ใหญ่ระดับโลกพ.ศ.2552 (ร้อยละ23.75) และ พ.ศ.2554 (ร้อยละ 24.0) ที่
สารวจด้วยการไม่ใช้ตวั แทนเช่นเดียวกัน)
35

32.00

30

28.81
25.47

25

22.98

21.22

20.7

21.4

20
15 12.26

12.52

11.98
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0
2534

จานวนผูส้ ูบบุหรี่

2556 2557

อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั

ภาพที่ 3.1 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534-2557
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557
เนื่องจากวิธกี ารสารวจในปีพ.ศ.2557 ไม่ใช้การถามสมาชิกในครอบครัวแทน จึงให้ทาให้ค่าจานวน
สูงกว่าวิธสี ารวจเดิม เป็นผูส้ บู บุหรีม่ จี านวน 11.36 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.75 ล้านคน เพศหญิง 6.17
แสนคน จากประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไปทัง้ สิน้ 54.83 ล้านคน
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ผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั 2 แบ่งเป็น ผูส้ บู บุหรีป่ ระจา3 และผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นครัง้ คราว4 โดยพบว่าสัดส่วนของ
ผูส้ บู ประจาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 95 ในปี พ.ศ.2534 และค่อย ๆ ลดลงเป็นร้อยละ 88 ของผูส้ บู ปจั จุบนั ในปี พ.ศ.2557
จานวนผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นครัง้ คราวกลับมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2534-2557 โดยปี พ.ศ.
2534 มีผสู้ บู บุหรีเ่ ป็นครัง้ คราวเพียง 590,528 คน เพิม่ ขึน้ เป็นจานวนถึง 1,360,924 คนภายในรอบ 23 ปี
จากข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกให้เห็นว่าการที่อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบ
ใหม่ ๆ อาจส่งผลให้มผี ทู้ ดลองสูบบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ ในแต่ละปี ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวน อัตราการสูบบุหรี่ และสัดส่วนผูส้ บู ประจาของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
พ.ศ.2534-2557
ั บนั (คน)
จานวนและอัตราการบริโภคยาสูบปจจุ

พ.ศ.

2534
2539
2544
2547
2550
2552
2554
2556
2557

รวม
คน
12,257,675
12,525,254
11,984,874
11,354,282
10,857,755
10,905,191
11,511,611
10,765,806
11,363,447

อัตรา
32.00%
28.81%
25.47%
22.98%
21.22%
20.70%
21.36%
19.94%
20.72%

ชาย
คน
11,304,732
11,758,171
11,283,274
10,700,018
10,347,579
10,360,590
10,918,994
10,193,311
10,746,824

อัตรา
59.39%
54.46%
48.44%
43.69%
41.70%
40.46%
41.69%
39.00%
40.52%

หญิง
คน
952,943
767,082
701,601
654,264
51,0176
544,601
592,617
572,495
616,622

อัตรา
4.95%
3.50%
2.95%
2.64%
1.94%
2.01%
2.14%
2.05%
2.18%

สัดส่วนผูบ้ ริโภคประจา
ต่อผูบ้ ริโภคยาสูบทัง้ หมด
รวม
ชาย
หญิง
(%)
(%)
(%)
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
83.46
83.72
78.86
88.02
88.31
83.11

2

ผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั หมายถึง ผูส้ บู บุหรีป่ ระจาและผูส้ บู บุหรีค่ รัง้ คราว
3
ผูส้ บู บุหรีป่ ระจา หมายถึง ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นประจาทุกวัน
4
ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นครังคราว
้
หมายถึง ผูส้ บู บุหรีไ่ ม่ทุกวัน
15
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3.2 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ (Gender)
เมื่อพิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 23 ปีท่ผี ่านมาจากปี พ.ศ.2534-2557 อัตราการบริโภค
ยาสูบของประชากรเพศชายมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงน้ อยกว่าเพศหญิง คือ 31.7% และ 56%
ตามลาดับแสดงให้เห็นว่าประชากรเพศหญิงตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมยาสูบที่ผ่านมาได้ดี ดัง
ภาพที่ 3.2
ส่วนการส ารวจพบว่า เพศหญิง มีอตั ราการบริโ ภคยาสูบจากที่เคยต่ าสุดในปี พ.ศ.2550 ที่
1.94% และมีอตั ราการบริโภคยาสูบเพิม่ ขึน้ อีกเล็กน้อยเป็น 2.1% ในปี 2554 และ 2556 และเพิม่ ขึน้ เป็น
2.2% ในปี 2557

ภาพที่ 3.2 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2557 จาแนกตามเพศ
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 และ
2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557
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2) กลุ่มอายุ(Age Gender)
ในปี พ.ศ.2557 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอายุ 15-24 ปี, 25-59 ปี และ 60 ปีขน้ึ ไป เท่ากับ
ร้อยละ 14.67, 23.54 และ 16.63 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุทม่ี อี ตั ราการลดการบริโภคยาสูบอย่างต่ อเนื่องใน
รอบ 22 ปี คือ กลุ่มอายุ 60 ปีข้นึ ไป (อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ 56.80%) แสดงให้เห็น ว่า
มาตรการควบคุมยาสูบได้ผลดีในกลุ่มอายุดงั กล่าว ในขณะทีก่ ลุ่มอายุ 15-24 ปี (อัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงเพียง 34.92%) นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มอายุดงั กล่าวมีอตั ราการบริโภคยาสูบที่เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550-2554 และลดลงมีอตั ราต่าสุดในปี พ.ศ.2557 ในขณะที่ กลุ่มอายุ 25-59 ปี มีอตั รา
การบริโภคยาสูบลดลงต่อเนื่ องแต่ กลับมีการเพิ่ มขึ้นในปี 2557 ในอัตราที่ สูงเมื่อเที ยบสัมพัทธ์
กับกลุ่มอายุอื่น ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2557 จาแนกตามช่วง
อายุ
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 และ
2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557
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อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จาแนกตามภูมิศาสตร์
1) เขตการปกครอง (Administrative district)
เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครองพบว่าในรอบ 23 ปี ท่ผี ่านมา พบว่าผู้ท่อี าศัยอยู่น อกเขต
เทศบาลมีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงกว่าในเขตเทศบาลในทุกรอบการสารวจ โดยที่อตั ราการเปลีย่ นแปลง
ลดลงของนอกเขตเทศบาลต่ากว่าในเขตเทศบาลเล็กน้อย คือ 32.94% และ 31.82% ตามลาดับ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่ามาตรการการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ผลดีในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขต
เทศบาลเล็กน้อย แต่พบความผิ ดปกติ ของอัตราการบริ โภคยาสูบในเขตเทศบาลในปี 2557 ที่ มี
อัตราการบริ โ ภคยาสูบเปลี่ ย นแปลงเพิ่ มขึ้นจากปี 2556 ถึง ร้ อยละ 10.43 ในขณะที่ อตั ราการ
บริโภคยาสูบนอกเขตเทศบาลไม่เพิ่ มขึ้น ดังภาพที่ 3.4
3.3

ภาพที่ 3.4 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2557 จาแนกตามเขต
การปกครอง
ที่ มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557
2) ภูมิภาค (Region)
เมื่อพิจารณาตามภูมภิ าคพบว่า ในรอบ 23 ปีท่ผี ่านมา ประชากรในแต่ละภูมภิ าคมีอ ัตราการ
บริโภคยาสูบลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะอัตราการบริโภคยาสูบในภาคอีสานทีม่ อี ตั ราการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคยาสูบลดลงต่อเนื่องถึงปีพ.ศ.2557 ซึง่ แตกต่างจาก ประชากรในกรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ
และภาคใต้ ทีม่ อี ตั ราการบริโภคยาสูบเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ในปีพ.ศ.2557และ 2557 ดังภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.5 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2557 จาแนกตามภูมภิ าค
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา
พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557
หมายเหตุ: การสารวจในปีพ.ศ.2557 ไม่ใช้การถามสมาชิกในครอบครัวแทนกัน จึงทาให้อตั ราทีส่ ารวจได้สงู กว่า วิธกี ารสารวจทีอ่ นุญาตให้มกี ารตอบคาถามแทนได้
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3) จังหวัด (Province)
การสารวจในระดับชาติท่สี ามารถจาแนกข้อมูลเป็นรายจังหวัด ในขณะนี้มอี ยู่ 2 ชุด คือ จาก
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548 (กระทรวงสาธารณสุข, 2549:
รายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548. นนทบุร.ี ประเทศไทย.)
โดยศูนย์ขอ้ มูลเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2550 และ 2554 โดยสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
จาแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2548 2550 และ 2554 เรียงลาดับจากจังหวัด
ทีม่ อี ตั ราสูบบุหรีต่ ่าสุดไปสูงสุด

ชื่อจังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. กาญจนบุร ี
4. กาฬสินธุ์
5. กาแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุร ี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุร ี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูม ิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม
20. นครพนม

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ.2554
ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%)
37
20.76
1
13.09
2
15.43
66
27.49
56
24.83
42
22.71
48
23.11
50
24.13
69
26.64
74
30.15
33
22.28
57
24.55
36
20.62
60
25.17
48
23.28
54
25.12
65
26.34
70
26.72
61
26.60
59
25.01
20
19.13
11
17.46
11
17.58
18
18.55
20
18.68
9
15.78
12
17.26
9
16.00
26
21.19
23
19.99
42
22.40
67
26.67
41
22.54
72
29.37
70
27.91
62
25.78
44
22.62
25
21.05
22
19.58
39
20.86
39
22.75
35
22.08
68
27.74
68
26.85
67
26.39
22
19.16
64
25.95
27
20.76
75
30.82
76
32.39
46
23.13
18
18.45
46
23.69
30
21.03
3
12.83
12
17.61
4
16.00
63
26.89
55
24.81
58
24.64
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พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ.2554
ชื่อจังหวัด
ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%)
21. นครราชสีมา
35
20.58
36
22.65
33
21.55
22. นครศรีธรรมราช
62
26.62
53
24.42
72
27.38
23. นครสวรรค์
15
18.32
15
18.77
9
16.82
24. นนทบุร ี
1
11.14
3
13.65
1
14.57
25. นราธิวาส
57
25.90
19
19.71
61
25.61
26. น่าน
2
11.71
4
14.05
6
16.65
27. บุรรี มั ย์
49
23.69
29
21.98
50
23.37
28. ปทุมธานี
7
14.26
5
14.90
3
15.91
29. ประจวบคีรขี นั ธ์
59
26.45
36
22.65
63
26.04
30. ปราจีนบุรี
19
18.59
24
20.46
38
22.30
31. ปตั ตานี
60
26.49
75
32.26
74
29.10
32. พระนครศรีอยุธยา
5
14.71
2
13.23
13
17.44
33. พะเยา
34
20.46
38
22.69
5
16.01
34. พังงา
17
18.40
30
22.04
55
24.36
35. พัทลุง
43
22.52
54
24.61
53
24.04
36. พิจติ ร
26
19.82
28
21.80
16
18.20
37. พิษณุโลก
23
19.32
63
25.78
34
21.82
38. เพชรบุร ี
45
22.84
6
15.40
28
20.83
39. เพชรบูรณ์
53
24.83
57
24.89
39
22.31
40. แพร่
16
18.39
19
19.71
32
21.32
41. ภูเก็ต
12
17.60
18
19.69
25
20.40
42. มหาสารคาม
67
27.61
34
22.53
45
23.12
43. มุกดาหาร
70
28.22
73
28.00
44
22.98
44. แม่ฮ่องสอน
73
29.93
52
24.38
76
30.59
45. ยโสธร
47
23.06
48
24.08
29
20.96
46. ยะลา
33
20.18
44
23.32
52
24.01
47. ร้อยเอ็ด
69
28.11
43
23.29
54
24.11
48. ระนอง
64
26.94
61
25.30
73
27.64
49. ระยอง
24
19.45
21
19.76
26
20.72
50. ราชบุร ี
14
18.09
35
22.63
21
19.18
51. ลพบุร ี
21
19.02
41
23.08
37
22.25

21

รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ 5 มิติ

ชื่อจังหวัด
52. ลาปาง
53. ลาพูน
54. เลย
55. ศรีสะเกษ
56. สกลนคร
57. สงขลา
58. สตูล
59. สมุทรปราการ
60. สมุทรสงคราม
61. สมุทรสาคร
62. สระแก้ว
63. สระบุร ี
64. สิงห์บุร ี
65. สุโขทัย
66. สุพรรณบุร ี
67. สุราษฎร์ธานี
68. สุรนิ ทร์
69. หนองคาย
70. หนองบัวลาภู
71. อ่างทอง
72. อุดรธานี
73. อุตรดิตถ์
74. อุทยั ธานี
75. อุบลราชธานี
76. อานาจเจริญ

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ.2554
ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%) ลาดับ อัตรา (%)
32
20.17
17
19.52
15
17.83
56
25.64
51
24.30
51
23.77
55
25.19
69
27.20
66
26.20
76
31.59
40
23.02
59
24.98
58
26.37
58
24.96
19
18.75
27
19.89
45
23.67
43
22.81
46
22.96
74
28.18
75
29.42
30
20.07
10
16.73
11
16.97
31
20.09
7
15.48
17
18.32
4
14.14
27
21.58
10
16.96
41
22.13
48
24.08
63
26.04
25
19.62
16
18.97
30
21.03
8
14.59
32
22.25
14
17.58
29
19.98
22
19.81
40
22.36
10
16.71
8
15.68
6
16.65
40
22.03
71
27.95
71
26.97
50
24.15
31
22.09
60
25.06
51
24.16
47
24.04
47
23.26
71
28.91
66
26.60
67
26.39
6
14.20
23
19.98
24
20.01
52
24.62
72
27.97
49
23.34
13
18.03
14
18.61
8
16.78
38
20.83
42
23.18
56
24.46
65
27.09
13
17.83
36
22.10
28
19.97
62
25.74
65
26.09

หมายเหตุ: วิธกี ารสารวจในปีพ.ศ.2554 เหมือนกับปีพ.ศ. 2550 แต่ต่างจาก ปี พ.ศ.
2548 ดังนัน้ จึงสามารถเปรียบเทียบผลการสารวจปีพ.ศ.2554 กับผลการ
สารวจปีพ.ศ.2550ได้
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อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกรายจังหวัด
พ.ศ.2548
11 จัง หวัดแรกที่ม ีอตั ราการสูบบุหรี่สูงสุด ได้แก่ คือ ศรีสะเกษ ตาก กาฬสิน ธุ์ แม่ฮ่องสอน
ชุมพร หนองบัวลาภู มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ตรัง มหาสารคาม และกระบี่ ตามลาดับ
พ.ศ.2550
10 จังหวัดแรกทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั สูงสุด ได้แก่ ตาก ปตั ตานี สตูล มุกดาหาร อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี ชุมพร เลย ตรัง และชัยภูมติ ามลาดับ
พ.ศ.2554
10 จัง หวัดแรกที่มอี ตั ราการสูบบุหรี่ปจั จุบนั สูง สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ปตั ตานี ระนอง
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ตรัง และหนองบัวลาภูตามลาดับ
อายุที่เริ่มสูบบุหรีค่ รังแรก
้
จากผลการสารวจในปี 2557 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไปทีเ่ ริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกของผูท้ ส่ี บู บุหรี่
เป็นประจาคืออายุ 17.8 ปี และเริม่ สูบบุหรีเ่ ป็นปกตินิสยั เมื่ออายุประมาณ 19.5 ปี
ประเภทของบุหรี่ที่สบู เป็ นประจา
ผลการสารวจประเภทบุหรีท่ น่ี ิยมสูบเป็นประจาของผูบ้ ริโภคยาสูบปจั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป ในปี
พ.ศ.2544, 2547, 2550, 2552 และ 2554 พบว่ามีสดั ส่วนของผู้สูบบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเองเกือบ
อย่างละ 50% แต่ในปี 2556 พบว่ามีสดั ส่วนของผูส้ บู บุหรีซ่ องสูงกว่าผูส้ บู บุหรีม่ วนเองอย่างชัดเจน นั ่น
คือ 61.19% และ 33.07%
ส่วนการสารวจในปีพ.ศ.2557นัน้ ผูต้ อบสามารถตอบได้หลายคาถาม กล่าวคือผู้ สูบเป็นประจา
ประชากรอายุ 15ปีขน้ึ ไปร้อยละ 61.7 ใช้บุหรี่ซอง, ร้อยละ 55.4 ใช้บุหรี่มวนเอง, ร้อยละ 1.3 ใช้ซกิ ้า/
ไปป์ และร้อยละ 0.8 ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆเช่น สูบบุหรีผ่ ่านน้า เช่น ม่อระกู่/ฮุกก้า/ชิชา และบุหรี่
ไฟฟ้าแบบแท่ง
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ตารางที่ 3 จานวนและสัดส่วนผู้สูบบุหรี่ปจั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป จาแนกตามประเภทยาสูบที่บริโ ภค
พ.ศ.2544-2557
พ.ศ.2554*
ประเภท
ยาสูบที่
บริโภค
บุหรีซ่ อง
บุหรีม่ วนเอง

พ.ศ.2544
ร้อ
จานวน
ย
(คน)
ละ
5,871,7 48.
21
99
6,093,8 50.
22
85

บุหรีซ่ กิ าร์
ไปป์
บุหรีข่ โ้ี ย/พม่า

19,331

0.1
6

ม่อระกู่/ฮุกก้า/
ชิชา
บุหรีอ่ ่นื ๆ
รวมผู้สูบ
ปัจจุบนั

11,984,
874

10
0

พ.ศ.2547
ร้อ
จานวน
ย
(คน)
ละ
5,633,0 49.
04
61
5,334,8 46.
59
99
0.0
4,121
4
0.0
5,198
4
264,93 2.3
0
3

พ.ศ.2550*
ร้อ
จานวน
ย
(คน)
ละ
5,002,7 46.
57
08
5,615,1 51.
93
72
0.0
1,009
1
0.0
10,629
9
219,52 2.0
1
2

พ.ศ.2552
ร้อ
จานวน
ย
(คน)
ละ
5,835,3 53.
27
51
4,797,5 43.
62
99

198,13
5

1.8
2

0.0
8

39,537

0.3
6

10
0

10,905,
191

112,17
1

0.9
9

8,647

11,354,
283

10
0

10,857,
756

34,630

0.3
2

10
0

จานวน
(คน)
6,115,7
56
5,352,5
92
19,228
15,243
2,326
6,466
11,511,
611

พ.ศ.2556

ร้อ
ย
ละ
53.
13
46.
50
0.1
7
0.1
3

พ.ศ.
2557**

จานวน
(คน)

ร้อย
ละ

6,587,47
6
3,560,59
5

61.1
9
33.0
7

61.7

22,774

0.21

1.3

-

241,129

2.24

-

0.0
2
0.0
6

20,811

0.19

100

10,432,7
85

ร้อยละ

55.4

0.8
100

*ข้อมูลปี พ.ศ.2550 และ 2554 เฉพาะประเภทบุหรีท่ ส่ี บู มากทีส่ ุด คาตอบเดียว
** ข้อมูลปีพ.ศ.2557 ผูต้ อบสามารถตอบได้หลายคาถาม ทาให้ผลรวมเกิน ร้อยละ 100
ปริมาณยาสูบที่บริโภคต่อวัน
การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ผู้สูบบุหรี่เป็นประจาถึงปริมาณของบุหรี่ท่สี ูบ
ทุกประเภท พบว่ากลุ่มวัยทางานมีปริมาณสูบบุหรีต่ ่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ คือประมาณ
11.9 มวนต่อวัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2554 พบว่าจานวนบุหรีท่ ส่ี บู โดยเฉลีย่ ต่อวันเพิม่ ขึน้ จาก 10.8 มวน
ต่อวันในปี 2554 เป็น 11.5 มวนต่อวันในปี พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่สบู บุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน
ระยะเวลาที่สูบบุห รี่ม วนแรกหลัง ตื่น นอนภายใน 30 นาที เป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ในการวินิจฉัยเพื่อ
ประเมินภาวะการติดนิโคติน (Nicotine dependence) ในผูส้ บู บุหรีไ่ ด้ และยังสามารถบอกถึงระดับความ
รุนแรงในการติดบุหรี่อกี ด้วย เพื่อประโยชน์สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธบี าบัดรักษา
เพื่อช่วยให้ผสู้ บู บุหรีส่ ามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ พ.ศ.2557
พบว่า ผู้สูบบุหรี่มวนแรกภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 31-60 นาทีภายหลังตื่น
นอน และมากกว่า 60 นาทีภายหลัง ตื่นนอนมีส ดั ส่วน 20.79%, 42.10%, 16.19% และ 20.92%
ตามลาดับ
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ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบเอง(เฉลี่ยต่อเดือน)
การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ผู้สูบบุหรี่เป็นประจาที่มอี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อซือ้ บุหรีม่ าสูบเองโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาท กลุ่มวัยทางานมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อ
บุหรีเ่ ฉลีย่ ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มสูงวัย 470 บาท, 409 บาท และ 208 บาท ตามลาดับ ผู้
สูบบุห รี่ท่อี ยู่ใ นเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ ายฯ เฉลี่ยสูง กว่านอกเขตเทศบาล 572 บาทและ 329 บาท
ตามลาดับ ผูส้ บู บุหรีท่ อ่ี ยูใ่ นกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายฯเฉลีย่ สูงสุดคือ 810 บาท เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ท่ี
ผลิตจากโรงงาน ซึ่งมีราคาสูงกว่าบุหรี่มวนเอง ผู้สูบบุ หรี่ท่อี ยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ ทีซ่ อ้ื บุหรีต่ ่าสุดคือ 251 บาท
3.4 การสารวจอื่ น ๆ ที่ สาคัญ
ระบบเฝ้าระวังการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับโลก (Global Tobacco Surveillance
System: GTSS) มีขอ้ มูลการสารวจเกีย่ วกับการบริโภคยาสูบของประเทศไทยทีส่ าคัญ ดังนี้
1) การสารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (GATS)
การสารวจการบริโภคยาสูบ ในผู้ใหญ่ระดับโลก หรือ Global Adult Tobacco Survey (GATS)
เป็ นการส ารวจเพื่อติดตาม กากับการบริโ ภคยาสูบ ชนิดมีควันและไม่มีควัน รวมถึงประเมิน ผลการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบทีเ่ ป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากล สาหรับประเทศไทยมีการสารวจรอบแรกใน
ปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ผลการสารวจพบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป 52.62 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่
ปจั จุบนั 12.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.75 (เพศชายร้อยละ 45.6 เพศหญิงร้อยละ 3.1) (อ้างอิงจาก
โครงการสารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). เอกสาร
ข้อเท็จจริง ประเทศไทย พ.ศ.2552) สาหรับการส ารวจรอบสองในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ผลการ
สารวจพบว่าประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป สูบบุหรี่ปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ เป็น 13.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 24.0
(เพศชายร้อยละ 46.6 เพศหญิงร้อยละ 2.6) (อ้างอิงจากโครงการสารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับ
โลก Global Adult Tobacco Survey; GATS. เอกสารข้อเท็จจริงประเทศไทย พ.ศ.2554.) เพศชายสูบ
บุหรีโ่ รงงานร้อยละ 30.1 และสูบบุหรีม่ วนเองร้อยละ 28.1 ส่วนเพศหญิงสูบบุหรีโ่ รงงานร้อยละ 1.1 และ
สูบบุหรีม่ วนเองร้อยละ 1.4
2) การสารวจบุคคลากรวิ ชาชีพสุขภาพ (GHPS)
การสารวจบุคคลากรวิช าชีพสุขภาพ Global Health Professional Survey (GHPS) เป็ น
ข้อตกลงและกรอบร่วมกันในการดาเนินการสารวจข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้นการเฝ้าระวังในวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ของ 4 วิชาชีพสุขภาพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ
เภสัชกร สาหรับประเทศไทย โครงการ GHPS ให้ความสาคัญต่อสหสาขาวิชาชีพที่มบี ทบาทสาคัญใน
ระบบสุขภาพและการควบคุมยาสูบของประเทศ ซึง่ มีอย่างน้อย 7 วิชาชีพ โดยเพิม่ มาจาก GHPS อีก 3
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วิชาชีพ คือ สาธารณสุข กายภาพบาบัด และเทคนิคการแพทย์ สาหรับประเทศไทยมีการสารวจรอบแรก
ในปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) (กระทรวงสาธารณสุข. (2549). รายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548. นนทบุร.ี ประเทศไทย) ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการสารวจรอบสอง ค.ศ.
2011 (พ.ศ.2554)
3) การสารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ (GSPS)
การสารวจบุคลากรในโรงเรียนเกีย่ วกับยาสูบ หรือ Global School Personnel Survey (GSPS)
กระทรวงสาธารณสุข (รายงานผลการส ารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ.2552 ภายใต้
Global School Personnel Survey 2009. นนทบุร:ี ประเทศไทย. 2554) สาหรับประเทศไทยมีการ
สารวจในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ผลการสารวจพบว่าอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของบุคลากรในโรงเรียน
เท่ากับร้อยละ 7.9 (เพศชายร้อยละ 19.1 เพศหญิงร้อยละ 2.9) โดยจัดเป็นครูท่สี ูบบุหรี่ร้อยละ 8.1 และ
เป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนทีส่ บู บุหรีร่ อ้ ยละ 3.2
4) การสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
การสารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชน หรือ Global Youth Tobacco Control Survey (GYTS)
สาหรับประเทศไทยมีการสารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) และสารวจรอบสองในปี ค.ศ.2009
(พ.ศ.2552) ผลการสารวจพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี เท่ากับ 11.7% (เพศ
ชายร้อยละ 20.1 เพศหญิงร้อยละ 3.8)
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บทที่ 4 การเฝ้ าระวังมิติที่ 3 ผลของการดาเนิ นงานมาตรการต่าง ๆ
(Program response)
โดย สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ
การนาเสนอในบทนี้จะประกอบไปด้วยมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ อันประกอบด้วย
4.1 มาตรการด้านภาษีและราคาบุหรี่
4.2 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
4.3 มาตรการเฝ้าระวัง การสารวจร้านค้าบุหรี่ ร้านอาหาร สถานทีส่ าธารณะ
4.4 มาตรการระบบบริการเลิกบุหรี่
4.5 มาตรการภาพคาเตือนบนซองบุหรี่
ทัง้ นี้ ม ีม าตรการเฝ้ า ระวัง ในการควบคุ ม การบริโ ภคยาสูบ ในประเทศไทย มีม ากและ
หลากหลายกว่า นี้ แต่ ใ นการน าเสนอครัง้ นี้ จะได้ น าเสนอเฉพาะหัว ข้อ ดัง ที่ก ล่ า วเบื้อ งต้น ดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 มาตรการภาษี และราคาบุหรี่
ปวีณำ ปั น้ กระจ่ำง และ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
มาตรการภาษี
กฎกระทรวงการคลังประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในราชกิจจานุ เบกษาและบังคับใช้
ทันทีตงั ้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและลดการ
บริโภคยาสูบซึง่ มีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษีตามมูลค่าของบุหรีซ่ กิ าแรตจาก
เดิมเก็บร้อยละ 85 และไม่มกี ารเก็บตามปริมาณ เป็นการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 87 และให้จดั เก็บตาม
ปริมาณ 1 บาทต่อมวนเป็นครัง้ แรกด้วย 5 โดยทีก่ รมสรรพสามิตต้องนาทัง้ มูลค่าและปริมาณมาคานวณ
ภาษี หากการคานวณระหว่างการจัดเก็บตามมูลค่าและการจัดเก็บตามปริมาณตัวใดสูงกว่ากันก็ให้เก็บ
ภาษีในส่วนนัน้ เพื่อแก้ปญั หาบุหรี่ราคาถูกเข้ามาตีตลาดและผู้ประกอบการแสดงมูลค่าต้นทุนบุหรี่ต่า
กว่าราคาเป็นจริง ทาให้ราคาบุหรีท่ งั ้ บุหรีใ่ นและต่างประเทศปรับขึน้ ซองละ 7-9 บาท
อัตราภาษี สรรพสามิตยาสูบ
อัตราภาษี ใช้อตั ราผสมแบบสองเลือกหนึ่ง กล่าวคือ ใช้อตั ราภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem)
คิดเป็นร้อยละของราคา หรืออัตราภาษีตามปริมาณ (Specific) คิดเป็นจานวนเงินตามสภาพหรือลักษณะ
ของยาสูบ สาหรับการทีจ่ ะเลือกใช้อตั ราแบบใดขึน้ กับมูลค่าภาษีท่คี านวณได้ว่า อย่างใดมีมูลค่าเป็นตัว
เงินมากกว่า จะจัดเก็บในอัตรานัน้
กฎหมายปจั จุบนั กาหนดอัตราเพดานภาษีส รรพสามิตยาสูบตามมูลค่าที่ร้อยละ 90 และ
อัตราตามปริม าณ 3 บาทต่อกรัม ซึ่ง อัต ราที่บงั คับใช้ต่ ากว่าอัตราเพดานที่กาหนด โดยอัตราภาษี
สรรพสามิตยาสูบทีบ่ งั คับใช้ในปจั จุบนั ได้มกี ารปรับขึน้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 จัดเก็บภาษีบุหรี่
ซิกาแรต ตามมูลค่าร้อยละ 87 และให้จดั เก็บตามปริมาณ 1 บาทต่อมวนเป็นครัง้ แรก แสดงอัตราได้ดงั
ตารางที่ 1

5

กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.2555. 2555.
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม 2555)
อัตราภาษี
อัตราปจั จุบนั

อัตราเพดานตามกฎหมาย
ประเภท

ตามปริมาณ

ตามมูลค่า
ร้อยละ

หน่วย

ยาเส้น

90

บุหรีซ่ กิ าแรต

ตามปริมาณ

หน่วยละบาท

ตามมูลค่า
ร้อยละ

หน่วย

หน่วยละบาท

บาท/กรัม

3.00

10

บาท/กรัม

0.01

90

บาท/กรัม

3.00

87

บาท/กรัม

1.00

ซิการ์

90

บาท/กรัม

3.00

20

บาท/กรัม

1.00

บุหรีอ่ ่นื

90

บาท/กรัม

3.00

10

บาท/กรัม

0.10

ยาเส้นปรุง

90

บาท/กรัม

3.00

20

บาท/กรัม

1.00

ยาเคีย้ ว

90

บาท/กรัม

3.00

10

บาท/กรัม

0.10

2.อัตราภาษี ยาเส้น
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราภาษีสรรพสามิตยาเส้นในอดีตและปจั จุบนั
อัตราภาษี
อัตราเพดานตามกฎหมาย
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
ตามมูลค่า
ร้อยละ
หน่วย หน่วยละบาท ร้อยละ
อดีต ยาเส้น
80
บาท/กรัม
0.60
0.1
ปจั จุบนั ยาเส้น
90
บาท/กรัม
3.00
10
ประเภท

อัตราจัดเก็บ
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
บาท/สิบกรัม
0.01
บาท/กรัม
0.01

ผูส้ บู บุหรีป่ ระจา ใช้บุหรีม่ วนเองสูงถึงร้อยละ 55.46 ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการลดอุปสงค์ยา
เส้นเช่ นเดียวกัน ณ 22 สิงหาคม 2555 กรมสรรพสามิตมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษียาเส้นพัน ธุ์
6

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ. กำรสำรวจพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ และกำรดื่มสุ รำของประชำกร พ.ศ.2557. หน้ำ 7
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เวอร์จิเนี ยร์, พัน ธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เตอร์กิช จากเดิมมีอตั ราตามมูลค่าร้อยละ 0.1 หรืออัตราตาม
ปริมาณ 0.01 บาทต่อ 10 กรัม ปรับเป็ นอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 หรืออัตราตามปริมาณ 0.01
บาทต่อกรัม และยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุ์พ้นื เมืองอยู่ 7 ซึ่งในเรื่องการจัดเก็บภาษี
ยาสูบพันธุพ์ น้ื เมืองยังคงเป็นเรื่องสาคัญทีต่ อ้ งนามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง พรบ.ยาสูบต่อไป เพราะหาก
มีการนายาสูบพันธุพ์ น้ื เมืองมาทาเป็นยาเส้นบรรจุซอง หรือนามาทาเป็นยาเส้นผสมกับยาเส้นพันธุ์อ่นื ๆ
เพื่อบรรจุซอง จะเป็นช่องทางให้พ่อค้าทีต่ อ้ งการเลี่ยงการเสียภาษีกล่าวอ้างว่ายาเส้นของตนทามาจาก
ยาสูบพันธุพ์ น้ื เมืองหรือมีส่วนผสมของยาสูบพันธุพ์ ้นื เมืองได้ 8 เมื่อปรับอัตราภาษียาเส้นแล้วอัตราภาษี
ยาเส้นยังคงต่ากว่าอัตราภาษีบุหรีซ่ องมากถึงประมาณ 100 เท่า
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปจั จุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรตรวม
10 ครัง้ จากอัตราภาษีรอ้ ยละ 85 ของราคาหน้าโรงงานมาเป็นร้อยละ 87 ของราคาหน้าโรงงาน (เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2555) ทาให้อตั ราการสูบบุหรีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่การลดลงต่ากว่าความชัน
ของรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรตทีร่ ฐั จัดเก็บได้ (จาก 15,438 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2535 เป็น 67,893
ล้านบาท ในปีพ.ศ.2556) รูปที่ 1 ทัง้ นี้ เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นของการบริโภคต่อราคาอยู่ท่รี ะหว่าง
-0.0418 ถึง -1.003 เฉลีย่ อยูท่ ่ี -0.39 9 และผูบ้ ริโภคยาสูบประมาณครึง่ หนึ่งสูบบุหรีม่ วนเองหรือยาเส้น
ที่มภี าษีต่ามาก (0.01%) นอกจากนี้ก่อนหน้าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไม่เคยขึน้ ภาษีบุหรี่ซกิ าแรตสูงกว่า
ค่าเงินเฟ้อ (สูงสุด 5%ของราคาหน้าโรงงาน) ด้วยข้อจากัดของการขับเคลื่อนนโยบายภาษีในประเทศ
ไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ถือว่ามีประสิทธิผ ลระดับหนึ่ ง แต่กย็ งั มีข้อจากัดไม่สามารถใช้
เครื่องมือทางนโยบายชนิดนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

7

พระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ.2509.

8

ศูนย์วิจยั และจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ. 2552. เหตุผลที่ควรขึ้นภำษียำเส้น. หน้ำ 7

Isara Sarntisart. 2003. An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand. HNP Discussion Paper
Economics of Tobacco Control Paper No.15.
9
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รูปที่ 1 ภาพซ้อนรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรต ยอดจาหน่ าย อัตราภาษีบุหรี่ซกิ าแรต ราคาบุหรี่ชอง
กับอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั
ที่มา : กราฟโดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้อมูลรายได้สรรพสามิตบุหรี่ ยอดจาหน่าย อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และราคาบุหรี่ต่อซองจาก
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และข้อมูลอัตราการสูบบุหรีจ่ ากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
3. ราคาบุหรี่
ในปี พ.ศ.2556 พบว่าราคาขายปลีกบุหรี่น าเข้าที่ถูกที่สุดอยู่ท่รี าคาซองละ 25 บาท และบุห รี่
ยอดนิยมอยูท่ ร่ี าคาซองละ 90 บาท สาหรับที่ผลิตในประเทศ บุหรี่ พบว่า ราคาขายปลีกที่ถู กที่สุดอยู่ท่ี
ราคาซองละ 37 บาท และบุหรีย่ อดนิยมอยูท่ ร่ี าคาซองละ 65 บาท
อัตราภาษีส รรพสามิตบุห รี่ตงั ้ แต่ปี 2545 ถึงปี 2556 มีอตั ราที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าจากร้อยละ 75
เป็นร้อยละ 87 ของราคาหน้าโรงงานหรือ ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) ในขณะที่ อัตรา
เงิน เฟ้อ เฉลี่ยปี ละประมาณ 3% จึง เหมือ นกับว่า ราคาบุหรี่ ถ ูกลงเมื่ อเที ย บกับค่ าครองชี พ จาก
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตและภาระภาษีสรรพสามิตพบว่า การปรับขึน้ อัตรา
ภาษีสรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรตส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตเพิม่ สูงขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 12.69
สาหรับภาระภาษีสรรพสามิตพบว่า บุหรี่ซกิ าแรตระดับกลางมีภาระภาษีสรรพสามิตต่อราคาขายปลีก
สูงสุด โดยก่อนการปรับขึน้ อัตราภาษีมภี าระภาษีสรรพสามิตเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 63 หลังปรับขึน้ อัตรา
ภาษีสรรพสามิตแล้วภาระภาษีสรรพสามิตเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 66 โดยภาระภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยรวม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.83 การปรับขึน้ อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซกิ าแรตในครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ ผลักภาระภาษีใ ห้แก่ผู้บริโภค ยกเว้น เพียง 3 ยีห่ ้อ ที่ผู้ผลิตรับภาระไว้เอง ได้แก่ Mind Seven
SHOOT และ BREAK ซึง่ เห็นได้จากสัดส่วนราคาขายปลีกทีเ่ พิม่ ขึน้ น้อยกว่าสัดส่วนภาระภาษีต่อราคา
ขายปลีกทีเ่ พิม่ ขึน้
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ที่ส าคัญ คือ บุหรี่ นาเข้ ายี่ ห้อที่ ถ กู ที่ สุด มีแนวโน้ มราคาลดลงตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2549 จนถึง
ปจั จุบนั มีบุหรีร่ าคาต่าสุดอยู่ท่ซี องละ 25 บาท ในขณะเดียวกันบุหรี่ผลิตในประเทศก็แข่งขันด้านราคา
โดยมีราคาต่าสุดทีซ่ องละ 37 บาท10 ส่งผลให้เยาวชนมีกาลังซื้อและสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายกว่าเดิม
เห็นได้ชดั จากอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชนอายุ 15-18 ปี และ 19-24 ปี มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้

รูปที่ 2 ราคาบุหรีร่ าคาถูกทีส่ ุดต่อซอง เทียบกับอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
ที่มา: วิเคราะห์โดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้อมูลราคาจาก กรมสรรพสามิต และข้อมูลอัตราการสูบบุหรีจ่ ากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4.การค้าผลิ ตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมายเป็นเหตุให้ยาสูบเกิดการแพร่กระจายมากยิง่ ขึน้ ซึ่งปญั หา
ั หาระดับโลกและส่ง ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุข ภาพของประชาชน และควรได้ร บั การ
นี้เป็ น ปญ
ตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลุมทัง้ ในประเทศและสากล
ในปี ค.ศ.1995 การลักลอบนาเข้าบุหรี่ทุกประเทศในโลกประมาณ 4 แสนล้านมวน ซึ่งเท่ากับ
ประมาณ 1 ใน 3 ของบุหรีน่ าเข้าถูกกฎหมายทัง้ หมด11 ส่วนในประเทศไทยรัฐต้องสูญเสียรายได้จากการ
หลีกเลีย่ งภาษีบุหรีโ่ ดยเฉลีย่ ในช่วงปี 2534-2549 ประมาณ 11% ของรายได้แท้จริงหากได้รบั ภาษีบุหรี่
ครบตามกฎหมาย และในช่วงปี 2544-2556 ประมาณ 10% ของรายได้แท้จริงหากได้รบั ภาษีบุหรี่ครบ
ตามกฎหมาย โดยในปี พ.ศ.2549 รัฐต้องสูญ เสียรายได้จากการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่สูง ถึง 14% หรือ
กำญจนำ และคณะ.2557. โครงกำรกำรสำรวจรำคำขำยปลีกบุหรี่ ซิกำแรตและยำเส้ นในประเทศไทย. รำยงำนวิจยั . ศูนย์วิจยั และ
จัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ มหำวิทยำลัยมหิดล
10

11

Mackay, J. & Eriksen, M. 2002. The Tobacco Atlas. World Health Organization, Geneva.
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มูลค่าแท้จริงประมาณ 4,508 ล้านบาท12 และในปี พ.ศ.2556 รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการหลีกเลี่ยง
ภาษีบุหรีส่ งู ถึง 15% หรือมูลค่าแท้จริงประมาณ 8,742 ล้านบาท13
จากข้อมูลผลการปราบปรามผู้กระท าผิดพรบ.ยาสูบของกรมสรรพสามิตพบว่ามีจานวนของ
กลางและค่าปรับมีจานวนไม่น้อย แต่แตกต่างกันระหว่างปีระหว่าง 3.5 ถึง 8 แสนซองต่อปี และ 88 ล้าน
ถึง 410 ล้านบาทต่อปี ดังรูปที่ 3 และ 4
จำนวนของกลำง ซอง)

1,000,000
800,000
329,327

600,000
400,000
200,000

0

427,396

260,168

170,748

209,158

25

255

บุหรี่ในประเทศ

487,998
255

445,234
323,638
2552

บุหรี่ต่ำงประทศ

264,377
89,702
255
ปี งบประมำณ

รูปที่ 3 แสดงจำนวนของกลำงจำกกำรจับกุมผู้กระทำผิด พรบ.ยำสูบปี พ.ศ.2549-2553
ที่มา : กรมสรรพสำมิต

12

Pavananunt P.,2011. Illicit cigarette trade in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Nov;42(6):1531-9.

13

Pavananunt P.,2011. Updated Illicit Cigarette Cigarettes Consumption and Trade in Thailand (2001-2013). Draft manuscript.
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ค่ำปรับ บำท)
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รูปที่ 4 แสดงค่าปรับรวมคดีกระทาผิด พรบ.ยาสูบปี พ.ศ.2549-2556
ที่มา : กรมสรรพสามิต
ตามทีป่ ระเทศสมาชิกของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกได้มี
มติรบั รองพิ ธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิ ตภัณฑ์ยาสูบที่ ผิดกฎหมายแล้ว ในการประชุมประเทศ
สมาชิกครัง้ ที่ 5 ณ ประเทศเกาหลีใ ต้ วัน ที่ 12 พฤศจิก ายน พ.ศ.2555 ตามมาตรา 15 ของกรอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึง่ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก
ด้วย และมีปญั หาการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมายเช่นกัน ดังนัน้ ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการ
ควบคุมยาสูบจึงมีขอเสนอให้ประเทศไทยลงนามรับรองทาสนธิสญ
ั ญาในพิธสี ารนี้ โดยมี
ข้อพิ จารณาสาหรับประเทศไทย ดังนี้
เมื่อพิจารณาพิธสี ารและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ.2509 แล้วจะเห็นได้วา่ พิธสี ารนี้มสี ่วนสอดคล้องทีไ่ ม่ขดั กัน เนื่องจากประเทศไทยได้บญ
ั ญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ทัง้ การผลิต การค้า ภาษี รวมถึงมีการบัญญัตคิ วามรับผิดของผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตไิ ว้แล้ว แต่ทงั ้ นี้ภายหลังจากทีป่ ระเทศไทยได้รบั รองพิธสี ารนี้แล้ว กฎหมาย
ไทยบางส่วน ควรมีการแก้ ไขเพิ่ม เติม เพื่อความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากพิธีส ารมีร ายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจง ซึง่ เป็นการปิดกัน้ ช่องทางในการค้ายาสูบผิดกฎหมายครอบคลุมมากขึน้ ซึ่งแบ่งออกได้
เป็นประเด็นดังต่อไปนี้
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1 นิ ยามสอดคล้อง
จากคานิยามของคาว่า Cigarette และ Tobacco products ตามมาตรา 1 ของพิธสี ารนัน้ มีส่วน
ตรงกับนิ ยามของคาว่า บุหรี่ซ ิกาแรต และ ยาสูบในมาตรา4 พระราชบัญ ญัตยิ าสูบ พ.ศ.2509 ถึงแม้
นิยามของคาว่าบุหรี่ซกิ าแรตตามพรบ.ยาสูบนัน้ จะกว้างกว่า Cigarette ในพิธสี าร ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
บังคับใช้ของกฎหมายไทย ที่จ ะครอบคลุมมากกว่าพิธสี าร แต่มไิ ด้มผี ลต่อการตีความ และไม่จาต้อง
แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายไทย หากจะอนุวตั กิ ารพิธสี ารนี้
2 ไม่มีปัญหาในทางปฏิ บตั ิ หากรับพิ ธีสารนี้ มาใช้
กฎหมายไทยได้มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ถงึ มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมดูแลยาสูบในทุกขันตอน
้
ซึง่ เป็นส่วนที่
จะไม่มปี ญั หาในทางปฏิบตั หิ ากรับพิธสี ารนี้มาใช้กบั ประเทศไทย แต่ทงั ้ นี้ หลังจากลงนามรับรองพิธสี าร
นี้แล้ว ควรมีการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายให้ทนั สมัยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1 กฎหมายล าดับรองที่ ส ามารถปรับปรุงได้ ในระยะสัน้ เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
ควบคุมกากับสินค้านี้ คือ
2.1.1 การออกกฎกระทรวง
1. กาหนดค่าแสตมป์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ซกิ าแรต ที่ควรให้มอี ตั ราตามสภาพ
(ปริม าณ )เพิ่ม ขึ้น อีก ซึ่ง ปจั จุบนั เพดานอยู่ท่ี 3 บาทต่อกรัม เพื่อเป็ น การ
ป้องกันปญั หาการถ่ายโอนราคา (Transfer Pricing) และแก้ไขปญั หาการขาย
บุหรีท่ ร่ี าคาต่า และออกกฎกระทรวงเพิม่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ
ทีย่ งั ไม่เต็มเพดาน ให้ใกล้เคียงหรือเต็มเพดาน (มาตรา 5)
2. กาหนดกิจการอื่นเพื่อให้ปฏิบตั ติ ามพรบ.นี้ อาทิ การกาหนดมาตรฐานน้ าหนัก
บุหรี่ต่อมวน (กรัม/มวน ถ้าน้ าหนักเกินให้นับเป็นอีก 1 มวน)/ ยาเส้นต่อซอง
(กรัม /ซอง) ,มาตรฐานขนาดมวน (ความกว้าง ยาวของบุห รี่ เพื่อป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีโดยการผลิตบุหรี่มวนเล็ก (Slim) ที่มนี ้ าหนักเบาเพื่อเสียภาษี
ต่าลง ,มาตรฐานจานวนมวนต่อซอง (20 มวน/ซอง) การห้ามแบ่งขาย ห้ามขาย
เร่ เป็นต้น (มาตรา 5 ) ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารกาหนด เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาการบริโภคบุหรีร่ าคาถูกแทน (Down Trading)
3. กาหนดหลักเกณฑ์/วิธกี าร/เงื่อนไขว่าด้วยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุ ญาต
และเงื่อนไขการรับยาเส้น /ยาสูบออกแสดงเพื่อขาย โดยกาหนดรายละเอียด
เงื่อนไขการจัดทาเอกสาร/บัญชี งบเดือน ของผูข้ อใบอนุญาตขายยาสูบในแต่ละ
ประเภท เพื่อการกากับดูแล ตลอดกระบวนการขนส่ง เพื่อทราบถึงปริมาณ
เส้นทางการจาหน่ายจุดต้นทาง-ปลายทางในภาพรวม ปจั จุบนั กาหนดให้เฉพาะ
ใบอนุญาตขายประเภทบุหรี่ซกิ าแรตแบบไม่จากัดจานวนเท่านัน้ ที่มกี ารจัดทา
บัญ ชี /งบเดือ น ส่ ว นบุ ห รี่ซ ิก าแรตประเภทขายแบบจ ากัด จ านวน ไม่ เ กิน
20,000 มวน ไม่มกี ารกาหนดให้จ ดั ทาบัญ ชี /งบเดือน (ป.2) ในขณะที่ยาสูบ
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ประเภทอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่บุหรีซ่ กิ าแรต ยังมีการระบุหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ไว้น้อยมาก (กฎกระทรวงฉบับที่ 17 ,แก้ไข ฉ.24 (42),แก้ไข ฉ.28 (47)
4. ปจั จุบนั มีกฎกระทรวง กาหนดค่าแสตมป์ยาสูบในคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นศูนย์
ทัง้ อัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณ และการกาหนดปริมาณการจาหน่ าย
ควรกาหนดให้ลดปริมาณการจาหน่ายลง และกาหนดลักษณะชนิดของแสตมป์
ยาสู บ (ออกเป็ น ประกาศกระทรวงการคลัง ) ส าหรับ สิน ค้า ยาสู บ ที่อ ยู่ใ น
คลังสินค้าทัณฑ์บนในสนามบินเป็นการเฉพาะทีแ่ ตกต่างไปจากทีม่ กี ารเสียภาษี
2.1.2 การออกประกาศกรมสรรพสามิต /ระเบียบ (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา) ตาม
อานาจตามมาตรา 28 ควรลดจานวนการผ่อนผันให้ผู้เดินทางนายาสูบติดตัวเข้ามา
และหรือส่งออกโดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน (หน้า 278-279) จากจานวน
ไม่เกิน 200 มวน หรือไม่เกิน 500 กรัมลง (เป็น 19 มวน หรือไม่เกิน 19 กรัม เป็น
ต้น) และกาหนดจานวนครัง้ ของการผ่อนผันต่อคน ต่อวันให้ได้ไม่เกิน 1 ครัง้ เป็นต้น
2.2 การปรับปรุงกฎหมายหลักในระยะยาว โดยแก้ไขพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
1. นิยาม: ด้วยคานิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ย าสูบที่ใช้สูดดม หรือ สูบ
ผ่านน้าด้วย เช่น หม้อระกู่ ฯ เป็นต้น
2. ควรเพิ่มการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการบริโ ภคยาสูบ (เช่ น เครื่องมวนบุห รี่
เป็นต้น) โดยควรให้มกี ารขออนุญาต กรณีใช้เพื่อการค้า อาทิ ม่อระกู่ แต่หากเป็นการใช้
ส่วนตัวไม่ตอ้ งขออนุญาต เช่น ไปป์ โดยการกาหนดให้เป็นอานาจกฎหมายลาดับรองใน
การประกาศ เพื่อให้ทนั ต่อการพัฒนาและสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
3. น าเอายาสูบ พัน ธุ์พ้นื เมือ งเข้าสูร ะบบ (โดยตัดค าว่า ไม่ ใ ช้บงั คับกับ “ยาสูบพัน ธุ์
พื้นเมือง” ในมาตรา 7,8,9,10,11,14,17,18,20,21,22,24,25 ออก)
4. ควรให้มกี ารกาหนดกรอบระยะเวลาใบอนุญาตบางประเภทให้ชดั เจน ได้แ ก่ ใบอนุ ญาต
ตัง้ สถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยา (มาตร 9) และใบอนุ ญาตตัง้ โรงอบใบยาหรือ
เพิม่ เครื่องอบใบยา (มาตรา 12) ทีไ่ ม่ได้กาหนดกรอบเวลาไว้แต่เป็นใบอนุ ญาตที่มอี ายุ
ตลอดไปไม่มที ส่ี น้ิ สุด เป็นต้น ควรกาหนดให้มกี ารขอใบอนุ ญาตใหม่ทุก 3-5 ปี เพื่อให้
เป็นปจั จุบนั
5. มาตรา 19 ไม่ควรมีการให้มกี ารครอบครองยาสูบไม่เกิน 500 กรัม เป็ นการทั ่วไปได้
โดยไม่มคี วามผิด ควรเป็นในลักษณะการขออนุ ญาตเป็นกรณี ๆ หรือใช้หลักของการ
เสียภาษีทก่ี ารซือ้ ขายทีถ่ ูกต้องให้มกี ารรับรองทีม่ าของสินค้า เป็นต้น
6. มาตรา 22 มีการกาหนดการห้ามแบ่งขายยาเส้น แต่ไม่ได้กาหนดการห้ามแบ่งขายบุหรี่
ซิกาแรต ดังนัน้ ควรมีการกาหนดการขายบุหรีว่ า่ ต้องขายเป็นซอง ห้ามแบ่งขาย
7. แก้ไขกฎหมายยาสูบให้เป็นระบบประเมินตนเอง โดยสามารถตรวจสอบภาษียอ้ นหลัง
ได้ รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษียาสูบให้เป็นแบบผสมระหว่างอัตราตามสภาพ
และอัตราตามมูลค่า (ฐานราคาหน้ าซอง/หรือราคาขายปลีกแนะน า) โดยอัตราตาม
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สภาพควรมีการปรับเพิม่ อัตโนมัตติ ามอัตราเงินเฟ้อทุกปี ปีละ 1 ครัง้ (ทัง้ นี้อาจใช้อตั รา
เงินเฟ้อของ 6 เดือนทีล่ ่วงมาทีม่ กี ารประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อความชัดเจน
เป็นธรรมและโปร่งใสกับการแข่งขัน)
8. กรณีบทกาหนดโทษ ควรแก้ไขให้มบี ทกาหนดโทษที่เพิม่ ขึน้ และกาหนดบทลงโทษใน
ลักษณะทีเ่ ป็นขัน้ ๆ ของการกระทาผิดในแต่ละฐานความผิด ที่แยกออกจากกันรูปแบบ
การกระทาผิดและผลกระทบที่เกิดขึน้ ไม่ควรเป็นการลงโทษในลักษณะที่เป็นการพัก
ใบอนุ ญ าต หรือการเพิกถอนใบอนุ ญ าตส าหรับผู้ร ับใบอนุ ญ าตที่กระท าผิด เพื่อให้
เกิด ผลการปฏิบ ัติง านได้ จ ริง รวมทัง้ ควรก าหนดให้ มีก ารที่เ จ้ า หน้ า ที่ส ามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ ณ สถานที่เกิดเหตุใ นกรณีท่เี ป็ นความผิดเล็กน้อยเพื่อเป็น การ
ประหยัดต้นทุนในการดาเนินงานของรัฐ (เช่น ไม่แสดงใบอนุญาตในทีเ่ ปิดเผย เป็นต้น)
3.การส่งผ่านผลิ ตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย
ปจั จุบนั การส่งผ่านผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศ ซึง่ ถูกตรวจสอบโดยกรมศุลกากรอยูแ่ ล้วนัน้ เห็น
ควรให้การส่งผ่านต้องขออนุญาตกรมสรรพสามิตด้วย เพราะกรมศุลกากรตรวจสอบสินค้าผ่านแดนทุก
สินค้าเป็นการทั ่วไป ดังนัน้ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงดาเนินการสุ่มตรวจเหมือนสินค้าทั ่วไปด้วย
ไม่ได้มกี ารตรวจสอบเป็นพิเศษสาหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
ตามมาตรา 20 21 และ 22 ของพิธีสาร ที่ระบุความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ประเทศภาคี นัน้ ทางประเทศไทยกฎหมายกาหนดการจัดเก็บข้อมูลไว้อยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูล
ในคดีความ ทัง้ ข้อมูลการดาเนินการทางกฎหมาย การยึด ริบของที่เกี่ยวข้องในคดี ซึ่งจะมีบนั ทึกตาม
ขันตอนที
้
ก่ าหนดไว้ตามประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญาและแพ่ง และในกฎหมายอื่น ๆ ด้วย ส่วนข้อมูล
การนาเข้าส่งออก ส่งผ่านนัน้ ทางกรมศุลกากรเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล โดยต้องมีเอกสารยื่น
ตามทีก่ าหนดไว้ แต่ทงั ้ นี้เพื่อให้ทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรมีแนวปฏิบตั ทิ แ่ี น่นอนชัดเจน ควรจะ
มีการตรากฎหมายระบุเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลระบุถึงข้อมูลที่ต้องจัดเก็บตามที่พธิ สี ารกาหนด หรือ
เท่าทีจ่ ะทาได้ รวมถึงระบุถงึ การแบ่งปนั ข้อมูลระหว่างประเทศ
5.มาตรา 8 ของพิ ธีสารกล่าวถึงการติ ดตามข้อมูลโดยใช้ระบบการติ ดตามและสืบหาของ
ประเทศ
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลนัน้ มีการพัฒนาโปรแกรมโดยจะแบ่งเป็นการพัฒนาระบบสอง
ประเภท ประเภทแรกคือ พัฒนาจากระบบทีป่ ระเทศนัน้ ๆมีอยู่ ส่วนประเภททีส่ องคือสร้างระบบใหม่จาก
ระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่ง การพัฒนาเหล่านี้ไ ม่จาเป็ น ต้องใช้ง บประมาณเพิ่ม นอกจากการจ้างเจ้าหน้ าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญประจาศูนย์ทจ่ี ะพัฒนาโปรแกรม “generic” software application ซึง่ จะดาเนินการจ้างตาม
ปีงบประมาณ 2012-2013 โดยในปจั จุบนั มีประเทศบราซิล สหภาพยุโรป เคนย่า และตุรกีท่ถี ูกขอให้
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ช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูล โดยทางประเทศบราซิลได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลบุหรี่ซกิ า
แรต โดยกาหนดให้โรงกษาปณ์ผลิตแสตมป์ทซ่ี องบรรจุบุหรี่ และรับผิดชอบในการติดตัง้ และดูแลรักษา
เครื่องอุปกรณ์ตรวจรหัส (serial counting equipment) ในโรงงานผลิต ซึ่ง ทางผู้ผ ลิตจะต้องชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้แก่โรงกษาปณ์ ตอนนี้คดิ อัตราอยูท่ ่ี 0.017 US Dollars ต่อซอง
ทางสหภาพยุโ รปได้จดั ซื้อเครื่องส าหรับผลิตป้ายเครื่องหมายบน Master case ซึ่ง ราคา
ประมาณ 5,000 - 20,000 Euro ต่อเครื่อง ราคาจัดการต่อหนึ่งแผ่นป้ายประมาณ 0.01 – 0.03 Euro
และทางสหภาพยุโรปได้จดั ทาระบบ Coding system เพื่อทาเครื่องหมายเฉพาะและอ่านหมายเลขรหัส
บนกล่อง (carton) ซึง่ ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 Euro ต่อเครื่อง และ ราคาดาเนินการจัดการต่อ
หนึ่งเครื่องหมายประมาณ 0.001 – 0.01 Euro
ประเทศตุรกีได้พฒ
ั นาและใช้ระบบตรวจสอบและติดตามของประเทศ ซึ่งควบคุมกับผลิตภัณฑ์
ภายในและนาเข้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่เี รียกเก็บภาษีในระดับ Item level ซึ่ง ระบบนี้ลงทุนโดยบริษ ัท
รับจ้าง โดยบริษทั จะได้เงินจากการขายแสตมป์กบั ทางผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้า ตอนนี้ราคาประมาณอยู่ท่นี ้อย
กว่า 0.01 US dollar ต่อซอง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของประเทศตัวอย่างตัวอย่างแล้ว ประเทศไทยเองก็มกี ารติดแสตมป์บน
ยาสูบ อยูใ่ นขันการตรวจสอบ
้
ID แต่ไม่สามารถ track & trace ได้ ซึง่ ถือว่าเป็นขันตอนการติ
้
ดตามอย่าง
หนึ่ง ซึง่ การช่วยเหลือจากทางศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลอาจจะอยูแ่ ค่ตงั ้ ระบบแบ่งปนั ข้อมูลภายใน
ภาคีเท่านัน้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั การประสานงานระหว่างหน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบในไทยว่าจะมีกฎหรือ
ระเบียบใดทีไ่ ม่อนุญาตให้ดาเนินการได้หรือไม่
โดยสรุปแล้วประเทศไทยมีกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุ ญาต การตรวจสอบ การ
ควบคุมดูแลและการติดตามไว้แล้ว ไม่วา่ จะเป็นหลักการให้อนุญาต อานาจเจ้าพนักงาน การกระทาที่ถือ
ว่าเป็นความผิด การดาเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง การติดแสตมป์ การตัง้ ราคา และข้อบังคับอื่นๆทัง้
ใน พรบ.ยาสูบ 2509 และกฎกระทรวง เช่น ห้ามตัง้ สถานทีข่ ายยาสูบในบริเวณ หรือบริเวณต่อเนื่องกับ
สถานศึกษาและศาสนสถาน รวมถึงห้ามไม่ให้ขายในสถานทีท่ เ่ี คยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อน เป็นต้น
แต่ทว่าส่วนใหญ่นนั ้ เป็นหลักใหญ่ๆ มิได้ระบุรายละเอียดให้แน่ ชดั ดังที่พธิ สี ารได้ระบุเอาไว้ รวมถึงยังมี
ช่ อ งโหว่ท างกฎหมายเกี่ย วกับ ยาสูบพัน ธุ์ พ้ืน บ้า นที่ไ ม่ มีกฎหมายและการตรวจสอบอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยงั มีจุดสาคัญเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากไม่มกี ฎหมายเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับ
ผู้รบั ผิดชอบในการแลกเปลี่ยน จึงจะต้องอาศัยข้อมูลที่มอี ยู่ในแต่ละหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ เช่น กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร เป็นต้น ซึง่ อาจจะมีระเบียบภายในออกมาจากัดการแลกเปลีย่ น โดยถือว่าเป็น
ความลับของประเทศ ดังนัน้ ควรจะบัญญัตกิ ฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อระบุ
รายละเอียดทีค่ วรจัดเก็บและหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลเพื่อความสะดวกในการประสานงานไป
ยังศูนย์กลางแลกเปลีย่ นข้อมูลด้วย
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4.2 มาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ
เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
14

การดาเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2545 ประกอบด้วย
1) การรับเรื่องร้องเรียน
2) การเฝ้าระวังการฝา่ ฝืนกฎหมาย
3) การบังคับใช้กฎหมาย
1. การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขจัดการปญั หายาสูบในพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือทีท่ างาน โดยในปจั จุบนั กรมควบคุมโรค
ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดังนี้
1.1 การรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
1) จัดเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านตามตารางเวร ในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถาม
เกีย่ วกับกฎหมายควบคุมยาสูบ
2) นาข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล Call Center หากเป็นเรื่องร้องเรียนจะส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
3) ติดตามผลการดาเนินงานหลังจากส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
นามารวบรวมข้อมูลในการจัดท าสถานการณ์ และรายงานผลนาเสนอผู้บริห าร
ต่อไป
1.2 การรับทางเว็บไซต์
การรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ กระทาโดยการรับเรื่องทีป่ ระชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผ่านเข้ามาที่ ศูนย์กฎหมาย http://btc.ddc.moph.go.th/complain/ ซึ่ง จะมีเจ้าหน้ าที่ร บั เรื่องร้องเรียน
รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์
1.4 การรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนทางจดหมาย/หนังสือราชการ
กรณีทม่ี ผี แู้ จ้งเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝื นกฎหมายควบคุมยาสูบผ่านทางจดหมาย หรือ
หนังสือราชการมาที่ ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยตรง หนังสือดังกล่าวจะเข้า
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อเพื่อการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ สามารถร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมายควบคุมยาสูบได้ท่ี :
 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
14

คู่มือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยควบคุมยำสูบ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, 2557
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 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
 ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน กทม. โทร. 1555
 ศูนย์ปราบปรามบุหรี่ –สุราเถื่อน โทร. 1714
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางต่าง ๆ

กรณี เรื่อง
สอบถาม

กรณี รบั เรื่อง
ร้องเรียน

พิจารณา
ประเภทเรื่อง
ร้องเรียน

สอบถามรายละเอียด
ข้อร้องเรียน

ให้คาปรึกษา

บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Call Center

เข้าข่ายความผิด

พิ จารณาข้อ
กฎหมาย
เบือ้ งต้น

ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติ ดตามผลการ
ดาเนิ นงาน
ภายหลังส่งเรื่อง
ร้องเรียน
รวบรวมข้อมูล /
จัดทารายงานนาเสนอผู้บริ หาร

จัดทาสถานการณ์
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ เข้าข่ายความผิด หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รบั สามารถปรับเข้ากับความผิดตามกฎหมายได้
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2. การเฝ้ าระวังการฝ่ าฝื นกฎหมาย
การเฝ้ าระวังการฝ่าฝื นกฎหมาย เป็ นการสังเกต ติดตาม รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของการ
กระท าผิดกฎหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทัง้ เชิง รุกและเชิง รับ เพื่อให้ไ ด้ฐ านข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝื น
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ดังนี้
2.1 การเฝ้ าระวังทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล /ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝื น
กฎหมายควบคุมยาสูบในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Internet เป็นต้น
2.2 ปฏิ บตั ิ การภาคสนามเพื่อเฝ้ าระวังการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ปฏิบตั ิการภาคสนามเพื่อเฝ้ าระวัง การฝ่าฝื น กฎหมาย คือ การลงพื้น ที่ตรวจสอบ
รวบรวม เก็บข้อมูลเกีย่ วกับพฤติการณ์การกระทาผิด สถานทีท่ พ่ี บการกระทาผิด และบุคคลที่กระทาผิด
เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลสาหรับบังคับใช้กฎหมายหรือ การพัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายเพื่อ
การจัดการปญั หา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเฝ้าระวังแบบเปิดเผย และการเฝ้าระวังเชิงลับ ดังนี้
1) การเฝ้ า ระวัง แบบเปิ ด เผย เป็ น การลงพื้น ที่โ ดยพนักงานเจ้าหน้ า ที่แ สดงตัวต่ อ
ผูป้ ระกอบการอย่างเปิดเผยตัว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการฝ่าฝื นกฎหมาย รวมถึงการให้
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า และประชาชน
2) การเฝ้าระวังเชิงลับ เป็นการลงพื้นที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แสดงตัว ไม่เปิดเผย
ตัว แต่ท าการแฝงตัวเป็น ประชาชน เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในการดาเนิน คดีกบั ผู้กระท าผิด
กฎหมาย
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กระบวนการเฝ้ าระวังการฝ่ าฝื นกฎหมาย

1. การเฝ้ าระวังฯ ทางสื่อต่างๆ

1.1 ตรวจสอบการฝ่ าฝื น
กฎหมายทางสื่อสิ่ งพิมพ์

1.2 ตรวจสอบการฝ่ าฝื น
กฎหมายทางทางสื่อซึ่ง
ผ่านเครื่องมือทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์

2. ปฏิ บตั ิ การภาคสนาม

1.4 ตรวจสอบการฝ่ าฝื น
กฎหมายทางสื่ออื่นๆ*

ให้คาแนะนากฎหมาย/
เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

บันทึกข้อมูลการปฏิ บตั ิ งานตามแบบฟอร์ม/ แนบหลักฐานการฝ่ าฝื นกฎหมาย

กรณี ไม่พบการ
ฝ่ าฝื น
กฎหมาย

แยก
ประเภท
ข้อมูล

กรณี พบการฝ่ าฝื น

เตือน/ชี้แจง/ให้คาแนะนา
ผู้ประกอบการ
ให้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมาย

ยังไม่ปฏิบัติตาม

ติ ดตาม
ตรวจสอบซา้
ภายหลังให้
คาแนะนา

กฎหมาย

-บันทึกลงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน
ตามแบบฟอร์ม เพื่อ
ดาเนิ นคดีต่อไป

สรุปข้อมูล / จัดทารายงานสถานการณ์เสนอผู้บริ หาร
หมายเหตุ สื่ออื่นๆ ให้หมายความรวมถึง สื่ออื่นใดที่ไม่ใช่สื่อตามข้อ 1.1 และ 1.2

42

รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ

4. การบังคับใช้กฎหมาย
4.1 การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เป็นการตรวจสอบ ณ สถานทีท่ ม่ี กี ารกระทาผิดกฎหมาย
มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ าน ดังนี้
4.1.1 การเตรียมการ (การวางแผน) :
1) ศึกษาพืน้ ทีเ่ ป้าหมายให้ชดั เจนและจัดทาแผนทีโ่ ดยสังเขป
2) เตรียมบุคลากร/อุปกรณ์ทจ่ี ะปฏิบตั งิ าน
3) แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ชดั เจน อย่าให้เกิดความสับสน
4) เข้าใจถึงเป้าหมาย/หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการจากการตรวจ
5) เป็นความลับ
4.1.2 การปฏิบตั งิ านสารวจ – ตรวจสอบ :
1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึง่ เกีย่ วกับการกระทาความผิด
2) หากพบการกระทาความผิด ให้แสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการแสดงบัตร
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ่อผูก้ ระทาความผิด หรือผูซ้ ง่ึ จะต้องรับผิดชอบ
4) แจ้งการกระทาทีฝ่ า่ ฝืนต่อกฎหมาย ชีแ้ จงให้ผฝู้ า่ ฝืนและผูร้ บั ผิดชอบทราบและเข้าใจ
ในข้อกฎหมาย รวมทัง้ เจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
5) รวบรวมพยานหลักฐานการกระทาความผิด ของที่ได้หรือใช้ในการกระทาความผิด
หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบ
4.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสจู น์ความผิด ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2545 ดังนี้
4.2.1 การตัง้ รูปคดี :
การตัง้ รูปคดี หมายถึง การพิจารณาองค์ประกอบความผิดในแต่ละฐานความผิดว่ามี
องค์ป ระกอบใดบ้า ง และข้อ เท็จ จริง ที่น าเสนอจาเป็ น ต้อ งใช้พ ยานหลัก ฐานใดบ้า งเพื่อ พิสูจ น์ ว่า
พฤติการณ์เป็นไปตามข้อเท็จจริงทีน่ าเสนอนัน้
4.2.2 ประเภทของพยานหลักฐาน :
การรวบรวมพยานหลักฐาน แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลทีพ่ บเห็นการกระทาความผิด
2) พยานเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่ส ามารถพิสูจน์ห รือยืน ยัน ตัวผู้กระทาผิด และการ
กระทาผิดได้ เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชนผูก้ ระทาผิด ใบอนุญาตขายบุหรี่ เป็นต้น
4) พยานวัตถุ ได้แก่ วัตถุท่สี ามารถยืนยันข้อเท็จจริง การกระท าผิด เช่น ผลิตภัณ ฑ์
ยาสูบ เป็นต้น ทัง้ นี้ รวมถึงภาพถ่ายสถานทีเ่ กิดเหตุ และภาพถ่ายการกระทาความผิดด้วย
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4.4 การกล่าวโทษดาเนิ นคดี
การกล่า วโทษดาเนิ น คดีผู้กระท าผิดสามารถท าได้ 2 วิธี คือ จัดท าหนัง สือกล่าวโทษเพื่อ
ดาเนินคดีต่อผูก้ ระทาความผิด และการจับกุมโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
4.4.1 กรณีทาหนังสือกล่าวโทษเพื่อดาเนินคดีต่อผูก้ ระทาความผิด มีวธิ กี าร ดังนี้
1) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ทีพ่ บในสถานทีเ่ กิดเหตุ
2) ทาบันทึกการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
3) ทาเอกสารสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่พบจากการเข้าตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุ เพื่อ ใช้ใ นการกล่ า วโทษผู้ก ระท าความผิด และเป็ น พยานหลัก ฐานให้แ ก่
พนักงานสอบสวน
4) นาภาพหลักฐานทีไ่ ด้มารวบรวมทาภาพเอกสารประกอบการพิจารณาคดี
5) ทาหนังสือกล่าวโทษพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ตารวจในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
6) หลัง จากส่ง หนังสือกล่าวโทษแล้ว อาจต้องให้การต่อพนักงานสอบสวนเพื่อท า
บันทึกคาให้การดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4.4.2 การจับกุมโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ มีขนตอนและวิ
ั้
ธกี าร ดังนี้
1) ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจเชิญตัวผูก้ ระทาผิดไปทีส่ ถานีตารวจ
2) พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อทาบันทึก
จับกุมผูก้ ระทาความผิดส่งต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
3) เจ้าหน้าทีต่ ารวจลงบันทึกประจาวันตามระบบ
4) พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทาบันทึกคาให้การ ประกอบใน
สานวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4.5 การติ ดตามผลการดาเนิ นคดี
การติดตามผลการดาเนิ น คดี สามารถติดตามได้ทงั ้ ในชัน้ พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และในชัน้ ศาล
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

รับข้อมูลการกระทาผิด

วางแผนและจัดทีม ลง
พื้นที่

การเข้าตรวจพื้นที่

สรุปผลการตรวจสอบ

พยานหลักฐานครบถ้วน

พิ จารณา
พยานหลักฐา
น

ดาเนิ นคดี

จาหน่ ายคดี

จับกุม

ทาหนังสือกล่าวโทษ

ประสานตารวจจัดทา
บันทึกจับกุม

จัดทาสานวนและ
ตรวจสอบสานวน
กล่าวโทษ

ให้การกับตารวจและลง
บันทึกประจาวัน

ติ ดตามความก้าวหน้ าเป็ นระยะ

พยานหลักฐานไม่เพียงพอ

เสนอหนังสือกล่าวโทษ
ผู้บงั คับบัญชา/ผู้มีอานาจ
ลงนาม

จัดส่งหนังสือกล่าวโทษพร้อม
สานวนและพยานหลักฐานให้
พนักงานสอบสวน

สรุปผลการดาเนิ นงานและลงระบบฐานข้อมูล
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4.3 มาตรการเฝ้ าระวัง การสารวจร้านค้าบุหรี่ ร้านอาหาร สถานที่สาธารณะ
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ และ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ผลการสารวจ ร้านค้าบุหรี่ ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ในปี พ.ศ.2557
ั้
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์ และปวีณา ปนกระจ่
าง.
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มีบทบัญญัตทิ ่เี กี่ยวกับร้านค้าปลีกบุหรี่
อย่างน้อย 2 ข้อ คือ มาตรา 4 “ห้ามไม่ให้ผู้ใดจาหน่ าย ขาย แลกเปลี่ยน หรือ ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่
บุคคล ซึง่ ตนรูว้ า่ ผูซ้ อ้ื หรือผูร้ บั เป็นผูท้ ม่ี อี ายุไม่ครบ 18 ปี บริบรู ณ์” และมาตรา 8 ได้กาหนดไว้ว่า “ห้าม
มิให้ผใู้ ดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ ทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิง่ อื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ช่อื หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง แข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มวี ตั ถุประสงค์ให้
สาธารณชนเข้าใจว่า เป็นชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ใดฝ่าฝื นมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”
ซึง่ มาตราดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย หรือการห้ามโฆษณาและการโชว์บุหรี่
ในร้านค้า เพราะถือเป็นการประกอบกิจกรรมอื่น (การขายสินค้า) ที่ทาให้สาธารณชนทราบว่า เป็นชื่อและเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ตวั ชีว้ ดั ระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ที่
พัฒนาโดย ภาคีควบคุมยาสูบระดับจังหวัด สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วจิ ยั และจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ฉบับวันที่ 17
มิถุ นายน พ.ศ.2556) กาหนดตัวชี้วดั หลัก 3 ตัว ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าบุหรี่ คือ ข้อที่ 12. “ร้อยละของร้านค้าที่มี
ใบอนุ ญาตจาหน่ ายบุหรี่ซ ิกาแรตไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย” หมายถึงการไม่โฆษณาและการไม่วางโชว์บุหรี่หรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ในร้านค้า และข้อที่ 13.1 “จานวนและร้อยละผูอ้ ายุต่ากว่า 18 ปีทส่ี ามารถซือ้ บุหรีไ่ ด้เอง” และข้อ
ที่ 13.2 “จานวนและร้อยละของร้านค้าทีม่ กี ารตรวจสอบอายุผซู้ อ้ื ”
ทางศูน ย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ดาเนิ น การสารวจการ
จาหน่ ายบุหรี่ โครงการจังหวัดปลอดบุห รี่ใ นปี พ.ศ.2556-2558 ซึ่งได้รบั ทุน สนับสนุ นจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยยึดหลักตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุห รี่
2535 จากการสารวจการจาหน่ายบุหรีแ่ บบซองของในประเทศ ต่างประเทศ และการจาหน่ ายยาเส้น ใน
เรื่องของปริมาณและรายได้ท่ไี ด้รบั จากการจาหน่ ายบุหรี่ของร้านขายของชาจานวน 10 จังหวัด ดัง นี้
ภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา อานาจเจริญ อุดรธานี ในภาคกลาง 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นครนายก สระบุร ี ปราจีนบุรี ตราด และภาคใต้ 1จังหวัด ได้แก่ ตรัง ผลสารวจ
สรุปได้ดงั นี้
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ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าของร้านค้า พบว่า
 จานวนตัวอย่าง 1,337 ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างน้อย 1 อย่าง คือ บุหรี่ซอง หรือ ยาเส้น
มวนเอง
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดเฉลีย่ ต่อเดือน เท่ากับ 9,241 บาทต่อร้าน
 รายได้ทอ่ี าจสูญเสียไป หากไม่ขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุ 15-18 ปี เท่ากับ 900 บาทต่อร้าน
 ในระยะเวลา 1 เดือน การจาหน่ายบุหรีซ่ องในประเทศที่ขาย มีจานวน 131 ซอง ราคาเฉลี่ยซองละ
54 บาท บุหรีซ่ องนอกประเทศทีข่ าย มีจานวน 91 ซอง ราคาเฉลีย่ ซองละ 69 บาท และยาเส้นที่ขาย
มีจานวน 93 ซอง ราคาเฉลีย่ ซองละ 8 บาท
 แหล่งทีซ่ อ้ื บุหรี่ ได้แก่ ร้านค้าขายส่ง พ่อค้านามาส่งที่ร้าน และห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 82,
11 และ 2 ตามลาดับ
 ส่วนแหล่งทีซ่ อ้ื ยาเส้น ได้แก่ ร้านค้าขายส่ง พ่อค้านามาส่งทีร่ า้ น และห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ
63, 10 และ 1 ตามลาดับ
 ร้อยละ 90 มีการรับรูถ้ ูกต้องเรื่องการขายบุหรี่/ยาเส้น แก่ผทู้ อ่ี ายุไม่ครบ 18 ปีเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
 ร้อยละ 71 มีการรับรูถ้ ูกต้องเรื่องการให้บุหรี่/ยาเส้น แก่เด็ก เป็นสิง่ ทีท่ าไม่ได้-ผิดกฎหมาย
 ร้อยละ 77 มีการรับรูถ้ ูกต้องว่าวางซองบุหรีใ่ ห้เห็นผ่านตูโ้ ชว์ และเห็นยีห่ อ้ ถือเป็นการโฆษณาบุหรี่
ข้อมูลจากการสังเกต พบว่า
 ร้อยละ 60 ไม่มกี ารวางโชว์บุหรีใ่ ห้เห็นในร้าน, ร้อยละ 28 มีการวางโชว์ให้เห็นทัง้ ซองและยีห่ ้อและ
ร้อยละ 7 มีการวางโชว์ให้เห็นซองแต่ไม่เห็นยีห่ อ้
 ร้อยละ 48 ร้านค้าจัดวางบุหรีไ่ ว้ในตูห้ รือชัน้ วางทีล่ กู ค้าไม่สามารถมองเห็นได้, ร้อยละ 28 ร้านค้าจัด
วางบุหรีไ่ ว้ในตูห้ รือชัน้ วางทีล่ กู ค้าสามารถมองเห็นได้แต่มฝี าปิดและร้อยละ 16 จัดไว้ในตูห้ รือชัน้ วาง
ทีล่ กู ค้าสามารถมองเห็นได้ ไม่มฝี าปิดหรือเปิดค้างไว้เสมอ
 เรื่องการประชาสัมพันธ์ : ร้อยละ 52 ร้านค้าไม่ได้แปะป้าย แต่รอลูกค้ามาสอบถามเอง, ร้อยละ 29
แปะป้ายว่าทีน่ ่ขี ายบุหรี/่ ยาเส้น, ร้อยละ 16 จัดตูแ้ สดงบุหรีไ่ ว้หน้าร้านและร้อยละ 2 ติดป้ายโฆษณา
อื่น ๆ ทีแ่ ทนสัญลักษณ์ของบุหรี่
 ร้อยละ 5 มีเด็กที่สงสัยว่าอายุต่ากว่า 18 ปีมาซื้อบุหรี่ขณะที่เก็บข้อมูลแต่ผู้ขายไม่ได้ถามอายุหรือ
ขอดูบตั รประชาชน
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ตารางที่ 4.3.1 ผลการสารวจร้านค้าบุหรีใ่ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมยาสูบจานวน 10 จังหวัด ในปี พ.ศ.2557

ทีม่ า : สารวจโดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ศจย.
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สรุปผลการสารวจงานเฝ้ าระวัง ร้านค้าบุหรี่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ปจั จุบนั ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลกมีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสู บ
ทาให้บริษทั บุหรี่ขา้ มชาติ หรือแม้แต่ ของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุท ธ์ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะ กลยุทธ์ดา้ นการค้าปลีก การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดข้ามพรมแดน การทาการตลาด
ทีแ่ ฝงมากับกิจกรรมเพื่อสังคม “Corporate Social Responsibility (CSR)” การแทรกแซงการออก
กฎหมาย การสนับสนุ น งานวิจ ยั การประดิษ ฐ์และน าเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ที่พยายามใช้ช่ อ งโหว่
ของกฎหมายให้เป็นประโยชน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชนและผูห้ ญิง
ในส่วนของพฤติกรรมการส่งเสริมการขายและดาเนิน การของบริษ ัทยาสูบ เกี่ยวกับการ
สร้างปจั จัยเอื้อที่มุ่งเน้นจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบุหรี่ได้อย่างสะดวก ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
บริษ ัทยาสูบ มีการดาเนิน การอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุ น ตู้โชว์ท่เี ป็ น
การโฆษณาบุหรีแ่ บบแฝง การผลิตอุปกรณ์สนับสนุ นการขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วน
ของร้านค้าย่อยยังพบว่ามีการแบ่งขาย เปิดตูโ้ ชว์บุหรีต่ ลอดเวลา รวมทัง้ การจาหน่ ายบุหรี่ท่นี าเข้าอย่าง
ผิดกฎหมาย ซองบุหรีไ่ ม่มภี าพคาเตือน เป็นต้น
จากผลการเฝ้าระวังยาสูบ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบแนวคิดใน
การศึกษาตามองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 4 ประเด็น (Product, Price, Place, Promotion:
4P) ซึง่ สามารถสรุปผลสาคัญ ๆ ได้ดงั นี้
1) รูปแบบการโฆษณา ณ จุด ขาย (Point of Sale, Place)
พบว่าร้อยละ 74.14 ของร้านค้าทีส่ ารวจตัง้ โชว์บุหรีอ่ ยูใ่ นตูท้ บึ และตูป้ ิดตลอดเวลา และมี
ร้อยละ 8.57 ทีล่ กั ษณะการตัง้ โชว์บุหรีม่ ซี อง/โลโก้ ยีห่ อ้ บุหรีต่ งั ้ อยูน่ อกตู้เห็นชัดเจนดัง แผนภูมทิ ่ี 1 เป็ น
ร้านค้าที่อยู่ในย่านตลาดเป็นแหล่งจาหน่ ายบุหรี่ท่อี ยู่ใกล้กบั สถานที่สาคัญซึ่งมีประชาชนและเยาวชน
จานวนมาก เปิดขายของและขายบุหรีม่ าเป็นระยะเวลานาน ไม่ต่ากว่า 5 ปี บุหรี่ท่นี ามาจาหน่ ายได้จาก
การซือ้ ทีร่ า้ นค้าส่งระดับกลาง จากการสารวจ พบว่าส่วนมากร้านโชห่วยจัดวางบุหรี่ไว้ในตู้ทบึ แต่เปิดตู้
ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา บางร้านได้รบั การสนับสนุ น ตู้โชว์ มีลกั ษณะที่แสดงออกด้วยสี รูปร่าง และตรา
สัญลักษณ์ บ่งชีถ้ งึ โรงงานยาสูบ บริษทั บุหรี่ ได้อย่างชัดเจน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของร้านค้าบุหรี่ ที่มีการโฆษณา ณ จุดขาย (Point of Sale, Place)

ภาพลักษณะของตู้โชว์บหุ รี่ ร้านโชห่วย ที่เก็บข้อมูล

2) การส่งเสริมการขาย (Promotion)
พบว่ามีกลวิธสี ่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเข้าถึงบุหรี่ โดยการสมนาคุณ
รางวัล เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้าที่ซ้อื บุหรี่จานวนมาก บางร้านข้างตู้เขียนบอกราคา และ
ร้านค้าปลีกมากกว่าร้อยละ 90 ของร้านทัง้ หมดทีเ่ ก็บข้อมูล จะมีการแบ่งจาหน่ายบุหรีใ่ ห้ลกู ค้า
ดังแผนภูมทิ ่ี 2
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของการส่งเสริมการขาย (Promotion) รูปแบบต่างๆ
0.43

0.32 0.11
1.54

0.54
0.78

1.14
0.87
0.99

สะสมบุหรี่แลกของ หรื อใช้ เป็ นส่วนลด
ซื ้อสินค้ ำอื่นๆ แถมบุหรี่
พบสื่อโฆษณำยี่ห้อบุหรี่ หรือชือ่ บริ ษัทปรำกฏในผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ได้ รับสิ่งสนับสนุนจำกร้ ำนค้ ำส่งที่ทำ่ นรับบุหรี่ มำจำหน่ำย
ซื ้อบุหรี่ แถมสินค้ ำอื่น
ติดป้ำยลดรำคำบุหรี่

มีกำรแจกของแถมที่มียี่ห้อบุหรี่
แจกบุหรี่ /ทดลองฟรี
มีกิจกรรม/กำรแสดง ที่มีชื่อหรือเครื่องหมำย/ยีห่ ้ อบุหรี่

3) ผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Product)
จากการสารวจพบว่า ร้านโชห่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจาหน่ ายบุหรี่ซกิ าแรตยีห่ ้อสาย
ฝน กรองทิพย์ เอสเอ็มเอส วันเดอร์ แอลเอ็ม และมาร์ลโบโล ซึ่งเป็นบุหรี่ของโรงงานยาสูบและบริษทั
ฟิลปิ มอร์รสิ บนซองบุหรี่ท่พี บมีภาพคาเตือน 85% ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มกี ารจาหน่ ายบุหรี่ชูรส
ยาเส้นทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่ คือ ยีห่ ้อแมว ยีห่ ้อไก่ และยีห่ ้อสมอ บนซองยาเส้นที่พบส่วนใหญ่มภี าพคา
เตือนถูกต้อง มีบางร้านเท่านัน้ ที่ยาเส้นไม่มภี าพคาเตือน และร้านโชห่วยไม่มกี ารจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์
บุห รี่รูป แบบอื่น ๆ ร้อยเปอร์เซ็น ต์ของร้านโชห่วยที่มีการจ าหน่ า ยบุห รี่ จะมีเ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จาหน่ายด้วยเสมอ
4) ราคา (Price)
จากการสารวจราคาบุหรีร่ า้ นโชห่วยในกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบการจาหน่ ายต่อซอง
พบว่ายีห่ อ้ บุหรีท่ จ่ี าหน่ายได้มากทีส่ ุด คือ
1. กรองทิพย์ ราคา 65 บาทต่อซอง
2. sms
ราคา 40 บาทต่อซอง
3. wonder ราคา 50 บาทต่อซอง
และรูปแบบการจาหน่ายแบบแบ่งขายพบว่ายีห่ อ้ บุหรีท่ จ่ี าหน่ายได้มากทีส่ ุด คือ
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1. กรองทิพย์จานวน 2 มวน ราคา 10 บาท
2. wonder จานวน 3 มวน ราคา 10 บาท
3. sms
จานวน 4 มวน ราคา 10 บาท
ยีห่ อ้ ยาเส้นทีจ่ าหน่ายได้มากทีส่ ุด คือ
1. ยาเส้นตราแมว ราคา 10 บาทต่อห่อ
2. ยาเส้นตราไก่ ราคา 10 บาทต่อห่อ
3. ยาเส้นตราสมอ ราคา 10 บาทต่อห่อ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรมีการปรับกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เรื่องการห้ามแบ่งจาหน่ายในทุกกรณี เนื่องจากงานวิจยั นี้ พบว่า ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่มกี ารแบ่งขาย แต่
เนื่องจากเจตนารมณ์ท่แี ท้จริงของการดาเนิน งานด้านบุหรี่ นัน้ ต้องจาหน่ ายยกซอง เพื่อต้องการเพิ่ม
ความยากลาบากในการเข้าถึงบุหรี่ ดังนัน้ จึงควรพิจารณากาหนดให้ “การแบ่งขายบุหรีท่ ุกกรณีถอื ว่าผิด
กฎหมาย/พรบ.” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดงั กล่าวข้างต้น รวมทัง้ ควรกาหนดบทลงโทษที่รุนแรง
เพิม่ ขึน้
2. ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบตั ิ คือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ
ควรจัด สร้ า งกระแสสัง คม ประชาสัม พั น ธ์ ท่ี ห ลากหลายรู ป แบบ ในการเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบการให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมยาสูบ ประกอบ
กับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรมีระบบการเฝ้าระวังอย่างจริงจัง และเข้มงวดเรื่องพฤติกรรมการขาย
ของร้านค้าระดับต่างๆ ให้อยูใ่ นกรอบกฎหมาย รวมทัง้ ร้านค้าปลีกย่อย อาทิ การปิด / เปิด และการตัง้
บุหรีใ่ นตูโ้ ชว์ทบ่ี ริษทั ยาสูบสนับสนุนร้านค้าสะดวกซือ้ และร้านค้าปลีกทั ่วไป ให้ปิดตลอดเวลาที่ไม่มกี าร
จาหน่ายบุหรี่ และควรจัดวางให้ต่ากว่าระดับสายตา หรือให้มดิ ชิดภายในร้าน โดยกาหนดให้ปิดประกาศ
เฉพาะป้าย “ ทีน่ ่ี...มีบุหรีจ่ าหน่าย” ไว้หน้าร้าน เท่านัน้
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ ควรมีการศึกษาวิจยั พฤติกรรมการจาหน่ ายบุหรี่ในแหล่งสถาน
บันเทิงอื่น ๆ ซึง่ เป็นแหล่งรวมของเยาวชน อาทิ ผับ บาร์ ร้านเกมส์ ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ
ส่งเสริมการขาย และการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน รวมทัง้ ควรศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างความตระหนักรู้
ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้รบั รูค้ ่านิยมทีถ่ ูกต้อง และสามารถตอบโต้กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั ยาสูบ
ได้อย่างเท่าทัน
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ผลการสารวจ ร้านอาหาร ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ในปี พ.ศ.2557
ั้
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ ปวีณา ปนกระจ่
าง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ.2551
และแทนทีด่ ว้ ยฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 กาหนดให้สถานทีส่ าธารณะจัดเขตปลอดบุหรี่ 22 ประเภท แต่จาก
การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา พ.ศ.2554 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไปพบเห็นผู้สูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะสูงเป็น 5 อันดับจากมากไปน้อย คือ ตลาดสดหรือตลาดนัดร้อยละ 74.19 บริการ
ขนส่งสาธารณะร้อยละ 49.11 ร้านอาหารและภัตตาคารร้อยละ 30.42 ศาสนสถานร้อยละ 26.20 และ
15
อาคารสถานที่ร าชการร้อยละ 17.43 ตามลาดับ ดัง นัน้ ร้านอาหารและเครื่อ งดื่มจึง เป็ น สถานที่
สาธารณะ ทีภ่ าครัฐและประชาสังคมต้องให้ความสาคัญลาดับต้น ๆ เพื่อเฝ้าระวังให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
จากงานศึกษาทีผ่ ่านมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติ ร ร่วมกับศูนย์วจิ ยั และจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุ ม ยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล เคยจัดท าการสารวจสถานการณ์และความ
คิดเห็น ต่อการดาเนิ น ร้า นอาหารประเภทไม่มีเครื่องปรับอากาศปลอดบุห รี่ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจติ ร ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะจากผูม้ สี ่วนได้เสียว่าต้องการให้มกี ารรณรงค์ตดิ
ป้ายเขตปลอดบุห รี่ใ ห้ช ดั เจนและครอบคลุม ร้านอาหารทุกประเภท และได้เสนอแนะให้ม ีการสร้า ง
เครือข่ายภาคีร่วมกับชมรมร้านอาหาร ภาครัฐ ประชาชน เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพิม่ มาก
ขึน้ และควรจัดให้มศี นู ย์บริการแจ้งข้อมูลในระดับจังหวัด ประกาศวัน D-Day จับปรับผู้ท่ที าผิดต่อเนื่อง
จริงจัง และควรมีการประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในพื้นที่
สาธารณะอื่น ๆ ซึ่ง ประกาศไว้ถึง 22 ประเภท และศึก ษาเชิง คุณ ภาพด้า นพฤติกรรมของเจ้าของ
16
ร้านอาหาร/พนักงานและประชนต่อการปฏิบตั ติ ามมาตรการทางกฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร
ตัวชีว้ ดั ระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ที่
พัฒนาโดยภาคีค วบคุม ยาสูบระดับจัง หวัด ส านัก ควบคุ ม การบริโ ภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุ ข
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) (ฉบับวัน ที่ 17 มิถุน ายน พ.ศ.2556) กาหนดตัวชี้วดั หลัก 1 ตัวที่เกี่ยวข้องกับร้าน
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คือตัวที่ 15 “ร้อยละของร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทัง้ ทีม่ รี ะบบปรับ
อากาศและไม่มรี ะบบปรับอากาศ จัดเป็นเขตปลอดบุหรีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย”

15

ั้
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์, นุชรี ศรีวโิ รจน์, และปวีณา ปนกระจ่
าง. ข้อมูลตัวชีว้ ดั สาหรับประเมินการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.
16

รุ่งทิวา มโนวชิรสรรค์ และบุญช่วย จุลบุตร พ.ศ. 2553. “แบบสารวจสถานการณ์และความคิดเห็นต่อการดาเนินการร้านอาหารประเภท
ไม่มเี ครื่องปรับอาหารปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจติ ร” ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุม
ยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากรไทย
พ.ศ.2554 ทีท่ าการสารวจโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าสามารถแสดงร้อยละของประชากรอายุ 15
ปีขน้ึ ไปทีพ่ บเห็นผูส้ บู บุหรีใ่ นร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายจังหวัดได้ แต่ยงั ขาดข้อมูลระดับจังหวัดใน
ส่วนของการปฏิบตั ขิ องผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อใช้ใ นการวางแผนและประเมินผลการขับเคลื่อนสู่
จังหวัดปลอดบุหรี่ของจังหวัด จานวน 19 จังหวัดที่ได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก สสส. ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
ดังนัน้ สสส.และ ศจย.จึงสนับสนุนให้จงั หวัดทีข่ บั เคลื่อนสู่จงั หวัดปลอดบุหรีไ่ ด้มกี ารสารวจ
สถานการณ์และอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดเป็นเขตปลอด
บุหรีต่ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เพื่อใช้เป็นตัวชี้วดั เพื่อติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของ
ยุท ธศาสตร์ก ารขับ เคลื่อนจัง หวัด ปลอดบุห รี่ จานวน 10 จัง หวัด ดัง นี้ ภาคอีส าน 4 จัง หวัด ได้แ ก่
อุบลราชธานี นครราชสีม า อานาจเจริญ อุดรธานี ในภาคกลาง 5 จัง หวัด ได้แก่ จัง หวัดนครปฐม
นครนายก สระบุร ี ปราจีนบุรี ตราด และภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ผลสารวจสรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าของร้านอาหาร พบว่า
 ร้อยละ 30 มีสดั ส่วนทีพ่ นักงานทีส่ บู บุหรีใ่ นร้านต่อพนักงานทัง้ หมด
 ร้อยละ 60 เป็นร้านค้าขนาดกลางซึง่ มีลกู ค้าทีส่ ามารถให้บริการได้ 20 คนขึน้ ไป
 ร้อยละ 74 ไม่มกี ารจาหน่ายบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อยละ 48 มีความเห็นว่ามีความจาเป็นต้องจัดเขตสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อยละ 75 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการเข้มงวดในการห้ามสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อยละ 83 ไม่มพี นักงานในร้านสูบบุหรีห่ รือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มคี วันในบริเวณบริการอาหาร
และเครื่องดื่มในร้าน
 ร้อยละ 45 ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในร้านอาหาร
 ร้อยละ 55 ร้านอาหารต้องการสติก๊ เกอร์เขตปลอดบุหรี่, ร้อยละ 21 ต้องการการประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างเพื่อให้ประชาชนรู้ว่ามีการห้ามสูบบุห รี่ในร้านอาหาร และร้อยละ 11 ต้องการติด
สติก๊ เกอร์เขตสูบบุหรี่
การสารวจเกีย่ วกับการรับรูก้ ฎหมายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พบว่า
 ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการรับรู้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 ว่าโรงพยาบาล สถานบริการ
สุขภาพ สปา ร้านขายยา โรงเรียน/สถานศึกษาต่ากว่าอุดมศึกษา และร้านอาหารที่ไม่มแี อร์เป็น
สถานทีห่ า้ มสูบบุหรีต่ ามกฎหมายฯ
 ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการรับรู้ถูกต้องร้อยละ 50-70 ว่าห้างสรรพสิน ค้า โรงภาพยนตร์
ร้านอาหารทีม่ แี อร์ ห้องพักในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ สถานทีท่ างานเอกชน และศาสนสถาน
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 ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการรับรู้ถูกต้องน้ อยกว่าร้อยละ 50 ว่ามหาวิทยาลัย /สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึน้ ไป สนามแข่งขันกีฬา ร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ
ตลาดสด ตลาดนัด ยานพาหนะขนส่งมวลชน และสถานีขนส่งมวลชน ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ
ข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจากการสังเกต พบว่า
 ร้อยละ 22 มีการสูบบุหรีใ่ ห้เห็นแบบซึง่ หน้าในร้านอาหารทีส่ งั เกต
 ร้อยละ 29 มีการแสดงป้ายเขตปลอดบุหรีต่ ามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
 ร้อยละ 43 มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อยละ 40 มีการแสดงข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ ฝา่ ผืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ในเครื่องหมายเขต
ปลอดบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อ ยละ 13 มีการจัดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุ ห รี่ไ ว้บริเวณทางเข้าทุ กช่ องทางของ
ร้านอาหาร
 ร้อยละ 15 มีการจัดอุปกรณ์หรือส่งอานวยความสะดวกสาหรับสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร
 ร้อยละ 20 มีการจัดให้มสี ถานทีส่ าหรับสูบบุหรี่ นอกบริเวณบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 ร้อยละ 19 ได้กลิน่ ควันบุหรีใ่ นร้านอาหารทีไ่ ปสังเกต
 ร้อยละ 15 มีกน้ บุหรีใ่ นบริเวณห้องน้า หรือถังขยะในบริเวณทีต่ ดิ แอร์ในร้านอาหาร

การสารวจสถานที่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
การออกปฏิบตั งิ านเฝ้าระวัง เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ กฎหมายและแนวทางการดาเนินการให้
สถานทีส่ าธารณะ และสถานประกอบการเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย ในพืน้ ทีเ่ ขตกรุงเทพมหานคร
ทัง้ 50 เขต (เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557) โดยมีรายงานสรุปการดาเนินการเฝ้าระวัง
ดังนี้
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบและสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯกรมควบคุม
โรค ได้ร่วมกับสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ร่วมออกปฏิบตั งิ านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้
กฎหมายและแนวทางการดาเนินการให้สถานที่สาธารณะ/สถานประกอบการเป็น เขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทัง้ 50 เขต ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557รวมทัง้ สิน้ 438 แห่ง ดังนี้
 พบการฝ่าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะ/สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไ ม่สูบบุห รี่ พ.ศ.2535จานวนทัง้ สิ้น 416 ครัง้ (บางแห่งมีการฝ่าฝื น
กฎหมาย มากกว่า 1 ครัง้ ):
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 มาตรา 5 (1) ไม่จดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะเป็นเขต
สูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 282 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 67.79
 มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุห รี่มสี ภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่รฐั มนตรี
ประกาศกาหนด จานวน 72 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 17.31
 มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรีต่ ามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 30 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 7.21
 มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 32 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 7.69
 พบการฝ่าฝื นกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 จานวนทัง้ สิ้น 47
ครัง้ (บางแห่งมีการฝา่ ฝืนกฎหมายมากกว่า 1 ครัง้ ) :
 มาตรา 6 (1) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือ ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น หรือ
การให้บริการอย่างอื่นประกอบ หรือให้ หรือเสนอให้สทิ ธิใ นการเข้าชมการ
แข่งขัน การแสดง การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดเป็นการตอบแทนแก่
ผูซ้ อ้ื ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้นาหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยน หรือ
แลกซือ้ จานวน 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ8.51
 มาตรา 8 โฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ หรือ แสดงชื่อ หรือ เครื่อ งหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือ หรือใช้ช่อื
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการแสดงการแข่งขัน การให้บริการ
หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด จานวน 9 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 19.15
 มาตรา 13 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มไิ ด้แสดงฉลากตามที่กาหนดในมาตรา 12
หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มภี าพคาเตือนยกเลิกไปแล้ว จานวน 34 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 72.34
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานบริการสาธารณสุข จานวนทัง้ สิน้ 6 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่จดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะ
เป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 3 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 1 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มีเครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 1 ครัง้
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2. สถานศึกษา จานวนทัง้ สิน้ 3 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่จดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะ
เป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 2 ครัง้
3. ตลาด จานวนทัง้ สิน้ 58 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่จดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะ
เป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 47 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 3 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มีเครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 6 ครัง้
- มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 12 ครัง้
4. ร้านอาหาร จานวนทัง้ สิน้ 114 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่ จ ัด ให้ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 47 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 16 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 7 ครัง้
- มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 2 ครัง้
5. ห้างสรรพสินค้า จานวนทัง้ สิน้ 77 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่ จ ัด ให้ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 63 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 27 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 10 ครัง้
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- มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 4 ครัง้
6. สถานีขนส่งสาธารณะ จานวนทัง้ สิน้ 20 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่ จ ัด ให้ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 18 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 4 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 1 ครัง้
- มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 12 ครัง้
7. โรงแรม จานวนทัง้ สิน้ 24 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่ จ ัด ให้ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 22 ครัง้
- มาตรา 5 (2) ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด จานวน 12 ครัง้
- มาตรา 5 (3) ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรีต่ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด จานวน 2 ครัง้
- มาตรา 6 ฝา่ ฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีจ่ านวน 1 ครัง้
8. ร้านโชห่วย จานวนทัง้ สิน้ 91 แห่ง
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535
- มาตรา 5 (1) ไม่ จ ัด ให้ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ จานวน 2 ครัง้
o พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2535
- มาตรา 6 (1) ขายสิน ค้ า หรือ ให้บ ริก ารโดยมีก ารแจก แถม ให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ/มาตรา 6 (2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้
หรือ แลกเปลี่ย นกับ สิน ค้าอื่น หรือ การให้บริก ารอย่า งอื่น ประกอบ/
มาตรา 6 (3) ให้หรือเสนอให้สทิ ธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง
การให้บริการ หรือสิท ธิประโยชน์อ่นื ใดเป็ นการตอบแทนแก่ผู้ซ้อื
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ แก่ผนู้ าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยน
หรือแลกซือ้ จานวน 4 ครัง้
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- มาตรา 8 โฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ หรือ แสดงชื่อหรื อเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
หรือ หรือใช้ช่อื หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการแสดง
การแข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด จานวน 9
แห่ง
- มาตรา 13 ขายผลิตภัณ ฑ์ยาสูบที่มิไ ด้แสดงฉลากตามที่กาหนดใน
มาตรา 12 หรือจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มภี าพคาเตือนยกเลิกไป
แล้ว จานวน 34 ครัง้
9. สถานประกอบการ/สถานทีส่ าธารณะ อื่นๆ เช่น สถานทีร่ าชการ สถานที่ทางานเอกชน
ั ๊ ้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง สถานบริ ก ารตาม
สุ ข า ร้ า นเกมส์ ส ถานที่ อ อกก าลัง กาย ป มน
พระราชบัญ ญัตสิ ถานบริการ สถานเสริมความงาม และ ศาสนาสถานพบการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 5 (1)
ไม่จ ดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะเป็น เขตสูบบุห รี่ และเขต
ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายกาหนด เช่น ไม่มกี ารแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด จานวน ทัง้ สิน้ 38 แห่ง
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีย่ งั ได้แนะนาให้ผคู้ วบคุม /ผูด้ แู ลสถานที่ ต้องแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ และ
ต้องแสดงให้ประชาชนหรือผูม้ าใช้บริการเห็นเด่นชัด ซึง่ จากการออกปฏิบตั งิ านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯ
ดังกล่าวผูค้ วบคุม /ผูด้ แู ลสถานที่ รวมถึงเจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตทัง้ 50 เขต ได้อานวยความสะดวก และ
ให้ความร่วมมือในการดาเนิ นการเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ควบคุม /ผู้ดูแลสถานที่ ยินดีท่จี ะปรับปรุ ง
แก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งตามกฎหมายตามค าแนะน าของเจ้า หน้ า ที่ ดัง ภาพการออกปฏิบ ัติง านเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย และแนวทางการดาเนินการให้สถานทีส่ าธารณะ/สถานประกอบการเป็นเขต
ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 50 เขต ต่อไปนี้
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4.4 มาตรการระบบบริ การเลิ กบุหรี่ในประเทศไทย
สุนิดา ปรีชาวงษ์17
การให้บริการเลิกบุห รี่เป็น มาตรการหนึ่งในการลดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ อีกทัง้ ยัง
เป็นพันธกรณีตามกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (Article 14) ที่ภาคีต้อง
จัดให้มขี น้ึ องค์การอนามัยโลกได้แนะนาว่า ระบบการช่วยให้เลิกบุหรี่ควรจะครอบคลุม 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การให้คาแนะนาเลิกบุหรี่ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2) การให้คาปรึกษาและแนะนาการ
เลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ และ 3) การใช้ยาบาบัดในการช่วยให้เลิกบุหรี่ เช่น ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน เป็น
ต้น1นอกจากนี้ ในรายงานสถานการณ์การระบาดของยาสูบทั ่วโลกว่าด้วยการขึน้ ภาษียาสูบยังระบุว่า
โดยภาพรวมแล้ว การให้บริการเลิกบุหรี่เป็น มาตรการควบคุมยาสูบที่มคี วามก้าวหน้าน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ อาทิ การจัดทาภาพคาเตือนบนซองบุหรี่, การจัดพื้นที่สาธารณะปลอด
บุห รี่ ในฐานะภาคีก รอบอนุ ส ัญ ญาว่าด้วยการควบคุ มยาสูบ องค์ก ารอนามัยโลก ประเทศไทยให้
ความสาคัญกับการบาบัดรักษาผู้ตดิ บุหรี่ ทัง้ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสุขภาพและการ
ให้บริการเลิกบุหรี่ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามมาตรการ MPOWER ขององค์การ
อนามัยโลก ระบุวา่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มทีม่ รี ายได้ปานกลาง – รายได้สูง
ซึ่งได้จดั การบาบัด ดูแลรักษาผู้ติดยาสูบที่คุ้มค่าแก่ประชาชน 2บทความนี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอ
สถานการณ์การให้บริการเลิกบุหรีใ่ นประเทศไทย
สถานการณ์การเข้าถึงบริการเลิ กบุหรี่
ปจั จุบนั ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรีไ่ ด้หลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็นคลินิกเลิกบุหรีใ่ น
ระบบสุขภาพตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงระดับตติยภูมดิ ้วยความร่วมมืออย่างดีย งิ่ จากเครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพหลายวิช าชีพ อาทิ คลินิก ฟ้าใส (เครือข่ายวิช าชีพแพทย์ฯ ) คลินิ กทัน ตกรรมช่ วยเลิก บุห รี่
(เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ฯ ) และนอกระบบสุขภาพอาทิ ร้านขายยาปลอดบุหรี่ (เครือข่ายวิชาชีพ
เภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ) สถานประกอบการ(โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี)่ รวมทัง้
การให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ ในช่วงปี พ.ศ.2556 – 2558มีความก้าวหน้าของการให้บริการเลิก
บุหรี่ รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
คลิ นิกทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดสานักอนามัยและสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 79
แห่ง มีผมู้ ารับบริการ จานวน 266,072 คน, แนะนาให้เลิกบุหรี่ 15,051 คน, ต้องการเลิกบุหรี่ 8,436 คน,
ผูส้ บู กาหนดวันเลิกบุหรี่ (Set quit date) 1,928 คน จากการติดตามผูเ้ ลิกสูบบุหรี่ 6 เดือน พบว่า เลิกได้
สาเร็จ 132 คน3นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด ได้รบั
การพัฒนาให้มรี ะบบการดูแลช่วยเหลือผูส้ บู บุหรีแ่ ละคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก3
17
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ร้านยาดี ๆ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นการดาเนิ นงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายวิช าชีพ
เภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ, สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, และสานักงานสาธารณสุข
จัง หวัด เพื่อส่ง เสริมให้ร้านยาซึ่งกระจายอยู่ท ั ่วทุ กพื้น ที่ของประเทศได้มบี ทบาทในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแบ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมใน 4 รูปแบบกิจกรรม4 ได้แก่ 1) มาเป็นร้านยาปลอดบุห รี่
100% กันเถอะ; 2) แนะนาสายด่วนเลิกบุหรี่ Quitline 1600; 3) ส่งต่อศูนย์ตดิ ตามการเลิกบุห รี่; และ
4)การให้คาปรึกษาและติดตามเต็มรูปแบบ
ในปจั จุบนั เครือข่ายเภสัชฯ มีกระบวนการทางานแบบ Area base เน้น จัง หวัดที่ได้รบั การ
สนับสนุนให้ดาเนินการโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ของสสส. และจังหวัดในเขตสปสช. อาทิ กระบี่ สงขลา
นครราชสีมา นครปฐม เชียงราย โดยสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรีใ่ นร้านยาครบทุกขันตอน
้
5 A’s3ซึง่
ขณะนี้มรี า้ นยาทีส่ ามารถให้บริการดังกล่าวได้ 153 แห่ง
ระบบบริการเลิ กยาสูบโดยมีชุมชนเป็ นฐาน เป็นแผนงานในความรับผิดชอบของเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เริม่ ดาเนินการในพื้นที่นาร่อง12
จังหวัด ในระยะแรกเป็นการพัฒนาโครงสร้างจัดตัง้ ศูนย์อบรมผู้นาการส่งเสริมการเลิกและบาบัดผู้เสพ
ยาสูบ 13 ศูน ย์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข3 นอกจากนี้ ในเดือน
มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัด
โครงการ “1 อสม. ขอ 1 คน เลิกบุหรี่” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยให้อสม. 1 คนชักชวนผู้ท่สี ูบบุหรี่
1 คน เลิกสูบอย่างถาวรภายใน 3 เดือน ในปีแรกตัง้ เป้าหมาย 100,000 คน เฉลีย่ หมู่บา้ นละ 1 คน5
การให้บริการเลิ กบุหรี่ทางโทรศัพท์
การให้บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ในประเทศไทย เริม่ ดาเนินการเป็นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2536
โดยใช้ห มายเลขโทรศัพท์ 1600ในขณะนัน้ มูลนิ ธิร ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุห รี่เป็น ผู้ร บั ผิดชอบ 6ต่อมา
กระทรวงสาธารณสุข, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), และสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้ร่ วมมือกัน สนับสนุ น การก่อตัง้ ศูน ย์บริการเลิกบุห รี่ท างโทรศัพ ท์
แห่งชาติขน้ึ โดยจัดทาเป็นโครงการหนึ่งภายในการกากับดูแลของมูลนิธสิ ร้างสุขไทย มีนายแพทย์วชิ ยั
โชควิวฒั น์ เป็นประธานมูลนิธ ิ และยังคงให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดิม คือ “1600”ศูนย์บริการเลิก
บุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติเปิดให้บริการประชาชนตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 โดยให้บริการเลิก
บุหรีท่ างโทรศัพท์ทงั ้ เชิงรุก(Proactive service) และเชิงรับ(Proactive service) มีค่าบริการ 3 บาท/ครัง้
อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละโทรศัพท์ประจาที่ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2256 ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ฯ จึง
ได้บริการให้คาปรึกษาฟรี ไม่ว่าผู้สูบจะโทรจากโทรศัพท์พ้นื ฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ 6 เปิด
ให้บริการระหว่าง 07.30 - 20.00 น. ตัง้ แต่ วันจันทร์ – วันศุกร์สาหรับนอกเวลา หรือวันหยุด ผูใ้ ช้บริการ
สามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วย SMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตดิ ต่อกลับ ซึ่ง นับว่าเป็ น การเพิม่ ช่ องทาง
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ให้บริการประชาชนทีต่ อ้ งการเลิกบุหรี่ โดยประชาชนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย และกระตุน้ ให้ประชาชนได้รบั
บริการเพิม่ มากขึน้ 7, 8
ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ฯ ยังให้ขอ้ มูลการเลิกบุหรี่ทางไปรษณีย์ อาทิ คู่มอื เตรียมตัว
และชีวติ ปลอดบุหรี่ คู่มอื คิดเลิกบุหรี่ ซึง่ จัดส่งให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั คาปรึกษาหรือผูท้ โ่ี ทรแจ้งความประสงค์โดย
ที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใดนอกจากนี้ยงั มีการให้บริการผ่านทาง Internet เพื่อการ
ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรีบ่ ริการดังกล่าว เช่นบริการ U-Referและ บริการผ่าน Facebook
“1600 ไม่บอกรักแต่บอกเลิก”ซึง่ เป็นช่องทางสาหรับผูส้ นใจอยากเลิกสูบบุหรีห่ รืออยากให้คนใกล้ชดิ เลิก
บุหรี่ ให้สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการเลิกบุหรีผ่ ่านทางกล่องข้อความ (message) เป็นต้น
การให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์นับว่าเป็นวิธกี ารบาบัดรักษาที่สะดวก ประชาขนเข้าถึงได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพจากการศึกษาผลของการติดตามให้คาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โดยสารวจในผู้ท่ผี ู้สูบ
บุหรี่ท่ใี ช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ จานวน 204 คน ในช่วงตัง้ แต่
เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 พบว่า ผู้สูบบุหรี่ท่มี าใช้บริการสามารถหยุดสูบบุหรี่
ต่อเนื่องกัน 7 วัน, 30 วัน, 3 เดือน, และ 6 เดือน คิดเป็นอัตราการเลิกบุหรี่เท่ากับ ร้อยละ 81.4, 69.1,
63.2, และ 51.5 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลิกสูบบุหรี่ได้ต่อเนื่องกัน 6 เดือน มี
คะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ มิตดิ า้ นร่างกาย 52.0 (SD= 7.0) และมิตดิ า้ นจิตใจ 58.0 (SD= 6.4) ซึ่งสูงกว่า
ผูท้ ไ่ี ม่สามารถเลิกได้ต่อเนื่อง ในด้านความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การบริการทีไ่ ด้รบั จากศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ฯ ในระดับมากทีส่ ุด9
ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ฯ ให้บริการดังนี้
จานวนทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด (Services delivery) 337, 173 ครัง้ แบ่งเป็น สายที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์
154,581 ครัง้ และสายที่โ ทรออกเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามผลการให้บริการ (Outgoing calls)
182,592 ครัง้ ในด้านจานวนผูใ้ ช้บริการ พบว่า ในรอบปีพ .ศ. 2557 มีจานวนผู้ใช้บริการทัง้ สิ้น 33,505
คน แบ่งเป็น ผู้ท่โี ทรเข้ามาใช้บริการ จานวน33,161 คน และผู้ใช้บริการที่ส่งต่อจากภาคีเครือข่าย UQuit, Fax-refer และ U-Refer จานวน 344 คน ในจานวนดังกล่าวเป็นผู้ใกล้ชดิ ผู้สูบบุหรี่ /บุคคลทั ่วไป
3,789 คน และเป็นผูส้ บู บุหรีจ่ านวน 27,916 คน10
คลิ นิกฟ้ าใส
โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส เป็นหนึ่งในโครงการของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ เริม่ ดาเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 จนถึงปจั จุบนั โครงการนี้มโี รงพยาบาล
เข้า ร่ วมเป็ น เครือข่าย 321 แห่ ง (ข้อ มูล ณ เดือ นธัน วาคม 2557) แบ่ ง เป็ น คลินิกฟ้ าใสที่ต งั ้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 34 แห่ง, ภาคกลาง 58 แห่ง, ภาคตะวันออก 24 แห่ง, ภาคตะวันตก 19 แห่ง,ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 75 แห่ง, ภาคเหนือ 61 แห่ง, และภาคใต้ 50 แห่ง11เป็นการให้บริการเลิกบุหรีแ่ บบ
บูรณาการ คือให้บริการทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชน การให้บริการในโรงพยาบาลอาจจะเป็นแบบคลินิก
เลิกบุหรีโ่ ดยเฉพาะ หรือคลินิกเวชกรรมทั ่วไป หรือคลินิกโรคเรือ้ รัง (โดยมีการวางแผนว่า จะส่งเสริมการ
เลิกบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง 6 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคถุงลมโป่งพอง, เบาหวาน, โรค
ทางจิตเวช, ภาวะ Stroke, และวัณโรค) พร้อมทัง้ มีการสนับสนุนเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรีใ่ ห้แก่ผสู้ บู บุหรีใ่ น
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รายที่ม ีขอ้ บ่ง ชี้ท างการแพทย์ และคลินิกฟ้ าใสทุ กแห่งใช้วธิ กี ารบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารเดียวกัน คือ
บันทึกโดย Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจานวนผู้ป่วยมากขึน้ ระบบดังกล่าวทาให้เครือข่าย
คลินิกฟ้าใสมีอุปสรรคในเรื่องการนาข้อมูลมาใช้ การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่สม่าเสมอ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบการบันทึกเป็นระบบ Mobile Application “คลินิกฟ้า
ใส”12ส่วนการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการเลิกยาสูบของโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการ
การช่วยให้เลิ กบุหรี่โดยการใช้ยา
ในพ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังมีเพียง Nortriptyrine hydrochloride เป็ น ยาช่ วยเลิกบุห รี่ใ น
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (National List of Essential Medicines) ประเภทบัญชียา ก13หมายถึง ยา
ทีใ่ ห้เลือกใช้เป็นอันดับแรกและมีสมุนไพรชาชงหญ้าดอกขาว (ตารับโรงพยาบาล) เป็นยาช่วยช่วยลด
ความอยากบุหรี่ อยู่ในรายการบัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 255514อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้มคี วามร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม, เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ,
และศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในการพัฒนายาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่
ได้แก่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาว ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้ได้สะดวกกว่ารูปแบบเดิมทีเ่ ป็นชาชง
และยาเม็ด Cytisine ซึง่ เป็นสารสกัดจากพืชและมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศแถบยุโรปตะวันออก
อีกทัง้ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน โดยองค์การเภสัชกรรม
คาดว่าจะสามารถผ่านการขึน้ ทะเบียนได้ภายใน 2 ปี15
โดยสรุป ระบบบริการเลิกบุห รี่ใ นประเทศไทยมีความก้าวหน้ าแบบค่อยเป็ นค่อยไป มีระบบ
บริการเลิกบุหรี่ 3 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ มีการให้คาแนะนาเลิกบุหรี่ในสถานบริการของรัฐและนอกระบบ
บริการสุขภาพ, การให้คาปรึกษาเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์, และเริม่ การพัฒนายาที่ช่วยให้เลิกบุหรี่แม้ว่าที่
ผ่านมาภาพความร่วมมือ ประสานงานระหว่างเครือข่าย/หน่ วยงานที่ให้บริการเลิกบุหรี่ยงั ไม่ชดั เจนนัก
ประเด็นดังกล่าวเป็นความท้าทายในการจัดระบบบริการเลิกบุหรี่ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการสูบ
บุหรีใ่ ห้ได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
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4.5 มาตรการภาพคาเตือนบนซองบุหรี่
รองศาสตราจารย์ นิทศั น์ ศิรโิ ชติรตั น์ DrPH
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสาคัญของภาพคาเตือนสุขภาพบนหีบห่อผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
คาเตือนบนซองบุหรี่ : การส่งข้อความสุขภาพถึงสาธารณะ
หีบห่อผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสาคัญในกลยุทธ์การตลาดภาพรวมของสินค้าอุปโภค-บริโภค 18 19 20 หีบ
ห่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้าในตลาดทีม่ กี ารแข่งขัน และเป็นช่องทางในการส่งเสริมทีม่ ี ประสิทธิผล
ทัง้ ณ จุดขายและในขณะที่ผลิตภัณฑ์ถูกนามาใช้ 21 22 23 หีบห่อเป็ นสิ่งที่สาคัญ อย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ มีโอกาสสูงสาหรับการรับรูห้ รือมองเห็นในสังคม 24
ดังนัน้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกนามาใช้เป็นตราสินค้า ซึง่ บ่งบอกบางอย่างเกีย่ วกับเจ้าของและ
เป็นรูปแบบทีส่ าคัญของการโฆษณา และเป็นสิง่ สาคัญโดยเฉพาะในตลาดผูใ้ หญ่ 25 กล่องหรือซอง
บุห รี่ – รวมทัง้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบอื่น ๆเป็ นช่ องทางสาคัญ ในการเชื่อมต่อกับรูปแบบอื่น ๆของการ
โฆษณายาสูบ 26 รูปแบบของหีบห่อช่ วยเสริมภาพลักษณ์ ตราสิน ค้าซึ่ง สื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆและมี
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บทบาทส าคัญ ในการตลาด ณ จุ ด ขาย ซึ่ง นับ เป็ น งบประมาณส่ว นใหญ่ ของการส่ง เสริม การขายโดย
อุตสาหกรรมยาสูบในแคนาดา 27
คุณค่าทางการตลาดของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิม่ ขึน้ เมื่อรูปแบบอื่นๆทางการตลาดถูก
28 29
จากัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฟิลปิ มอร์รสิ กล่าวถึงข้อจากัดในการโฆษณามีเพิม่ มากขึน้ ‘ช่องทางสุดท้าย ใน
การสื่อสารคือการตลาดผ่านทางหีบห่อผลิตภัณฑ์’ 30 เอกสารภายในจากบริษทั บริทชิ อเมริกนั โท แบคโก
บ่งชีว้ า่ ‘กล่องหรือซอง สามารถออกแบบให้สะดุดตากว่าคู่แข่ง เมื่อวางอยู่ท่จี ุดขาย’ 31 หีบห่อ ผลิตภัณฑ์
นับ เป็ น กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ส าคัญ ส าหรับ ยาสู บ และนั บ เป็ น ช่ อ งทางที่มีป ระสิท ธิผ ลในการ เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น และสตรี 32 33 34
อุตสาหกรรมยาสูบใช้หบี ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นโอกาสในการสื่อสาร ส่วนประกอบของแต่ละหีบ
ห่อทาหน้าทีเ่ ป็นองค์ประกอบซึง่ มุ่งไปสู่การสื่อสารตราสินค้า 35 ดังนัน้ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น ช่อง ทาง
การตลาดที่สาคัญส าหรับอุตสาหกรรมยาสูบ และคุณค่าทางการตลาดจะเพิ่มขึ้น เมื่อรูปแบบการ ตลาด
ทั ่วๆไปถูกจากัดมากขึน้

27

Dewhirst T. POP goes the powermall? Taking aim at tobacco promotional strategies utilized at retail. Tob Control 2004; 13: 209-210.

Wakefield MA, Terry-McElrath YM, Chaloupka FJ. et al. Tobacco industry marketing at point of purchase after the 1998 MSA billboard
advertising ban. American Journal of Public Health 2002; 92: 937-940.
28

Celebucki CC, Diskin K. A longitudinal study of externally visible cigarette advertising on retail store fronts in Massachusetts before and after
the Master Settlement Agreement. Tobacco Control 2002, 11 (Suppl. II): ii47-53.
29

Hulit M. Marketing issues corporate affairs conference May 27, 1994 – Manila. 27 May 1994. Philip Morris. Bates No. 2504015017/5042
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/iga42e00 Accessed May 29, 2011.
30

Miller L. Principles of measurement of visual standout in pack design. Report No. RD2039 Restricted. Group Research & Development
Centre. British American Tobacco Co. Ltd., May 23, 1986. Bates No. 102699347-102699500. In: The Technical Guide
31

on Tobacco Labelling and Packaging. International Union Against Tuberculosis and Lund Disease (The Union), Department of
Tobacco Control. tobaccofreeunion@theunion.org; www.theunion.org; www.tobaccofreeunion.org
Cummings KM, Morley C, Horan J. et al. Marketing to America’s youth: evidence from corporate documents. Tobacco Control 2002; 11
(Suppl I):15-17.
32

Carpenter CM, Wayne GF, Connolly GN. Designing cigarettes for women: new findings from the tobacco industry documents. Addiction 2005;
100:837-851.
33

34

Beime M. RJR Gets Over the ‘Hump” With Camel No. 9 for Women. Brandweek 2007; 48:6.

35

Mawditt N. Putting pack opportunities into the frame. World Tobacco 2006; 212: 36-37.
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คาเตือนด้านสุขภาพบนหีบห่อผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
ในมาตรา 11.1 (b) ของกรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก กล่าว
ไว้วา่ พืน้ ทีค่ าเตือนด้านสุขภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 30% แต่ควรจะเป็น 50% หรือมากกว่าของพืน้ ทีบ่ นหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจจะมีภาพคาเตือนรวมอยู่ด้วย 36 เมื่ออุตสาหกรรมยาสูบใช้หบี ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาด พื้นที่ดงั กล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
โดยภาครัฐได้เช่นกัน ข้อความสุขภาพบนซอง/กล่องยาสูบต้องการสื่อสารถึงความเสี่ยงทางสุขภาพจากการ
สูบบุหรี่ ข้อความสุขภาพมีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสูบโดยจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่
หรือสูบให้น้อยลง คาเตือนสุขภาพช่วยลดความน่าสนใจของซอง/กล่องบุหรีท่ ม่ี ตี ่อกลุ่มเยาวชน
ผูส้ บู บุหรีส่ ่วนใหญ่ท ั ่วโลกไม่ทราบถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพของการสูบบุ หรี่แม้กระทั ่งในประเทศ ที่
พัฒนาแล้ว 37 บริษทั ยาสูบอ้างว่าผู้สูบบุหรี่ต่างได้รบั การเตือนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับอันตรายของการ สูบ
บุห รี่ แต่ ไ ม่เ ป็ น ความจริง ในบางระบบทางกฎหมาย อุ ตสาหกรรมยาสูบ มีห น้ าที่ท่จี ะต้อ งเตือนโดยมี
รายละเอียด เช่น 38
- ความเสีย่ งเฉพาะจากการสูบบุหรี่ (เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองแตก การเสพ
ติด)
- ความเสีย่ งมากหรือน้อย (โอกาสของผูส้ บู บุหรี่ 1 ซองต่อวันจะเป็นโรคมากน้อยเพียงใด?)
- ผลของความเสีย่ ง (ภาวะแทรกซ้อนต่างๆของมะเร็งปอด และโอกาสรอด)
- ประโยชน์ของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (ถ้าผูส้ บู บุหรีเ่ ลิกสูบจะลดความเสีย่ งได้มากน้อยเพียงใด?)
ภาพคาเตือนเกีย่ วกับสุขภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นสิง่ จาเป็นเพราะผู้ซ้อื ผลิตภัณฑ์ท่ที าให้
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งในสองเสียชีวติ มีสทิ ธิอย่างชัดแจ้งที่จะได้รบั ข้อมูลที่จะได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณ ฑ์ท่มี คี วามเสี่ยง 39 ภาพคาเตือนดัง กล่าวได้ร บั การอธิบายจากผู้ช้แี นะที่สาคัญ ชาว แคนาดาชื่อ
Garfield Mahood ว่าเปรียบเสมือน ‘ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่’ ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจ ได้มากกว่า
ข้อความคาเตือนที่เห็น ทั ่วไป ภาพคาเตือนดัง กล่าวช่ วยลดความน่ าสนใจของซองบุห รี่ ซึ่ง กลายเป็ น
แหล่ง ข้อมูลส่ง เสริม ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบหลัก หลัง จากที่การห้ามโฆษณายาสูบได้แพร่ กระจายไป ทั ่วโลก
นอกจากนี้ การศึก ษาวิจ ยั พบว่า ค าเตือนสุ ขภาพที่ค รอบคลุ ม รวมทัง้ ภาพค าเตือนที่ใ หญ่ มากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในการสื่อถึงความเสีย่ งทางสุขภาพต่างๆอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 40
36

WHO Framework Convention on Tobacco Control. WHO Geneva, 2003. www.who.int/fctc/en/index.html

37

Slovic P. (Ed.) Smoking risk perception and policy. California: Sage Publications, 2001.

38

Mahood G. Warnings that tell the truth: breaking new ground in Canada. Tobacco Control 1999; 8: 356-361.

World Health Organization. Tobacco Free Initiative. Information on global tobacco use. Available at
www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html Accessed May 31, 2011.
39

Hammond D, Fong GT, Borland R, Cummings KM, McNeill A, Driezen P. Text and Graphic Warnings on Cigarette Packages: Findings from
the International Tobacco Control Four Country Study. American Journal of Public Health 2007; 32 (3): 202-209.
40
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โดยข้อเท็จ จริงภาพคาเตือนช่วยเพิม่ แรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ หรือเพิ่มความพยายามที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ ซึง่ ในการสารวจของประเทศแคนาดาพบว่า 38% ของผูส้ บู บุหรี่ หรือผูท้ เ่ี คยสูบบุหรี่ยอมรับว่าภาพ คา
เตือนเป็นปจั จัยหนึ่งทีส่ าคัญในการเลิกสูบบุหรี่ 41
ในปีค.ศ. 1995 Cunningham และ Kyle เสนอแนวคิดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศจากสีสนั ที่เป็น
‘มาตรฐาน’ โดยเน้นว่า ซอง / กล่อง บุหรีเ่ ป็นช่องทางส่งเสริมการขายทีส่ าคัญและจาเป็นจะต้องถูก ควบคุม
ในมิตขิ องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 42
รศ. ดร. นิ ทศั น์ ศิ ริโชติ รตั น์ นักวิชาการคณะสาธารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
ภาพคาเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่เป็นมาตราการหนึ่งในการควบคุมยาสูบ ตามกรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมกับอีก 178ประเทศ โดยภาพ
คาเตือนบนซองบุหรีเ่ ป็นสิง่ จาเป็นเพราะผู้สบู บุหรี่ 1ใน 2เสียชีวติ จากการบริโภคจึงมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลที่
เพียงพอเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ งโดยข้อเท็จจริงภาพคาเตือนช่วยเพิม่ แรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ หรือ
เพิม่ ความพยายามที่จ ะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผลการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ศาสตราจารย์ พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ และทีมวิจยั เมื่อปีพ.ศ.2547- 2548 พบว่าเมื่อประเทศไทยเปลี่ยน
คาเตือนสุขภาพเป็นภาพสี่สแี ละคาเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ความตัง้ ใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ของผู้ท่สี ูบบุห รี่
เพิม่ ขึน้ จาก 44.6% เป็น 58.2% และสาหรับกลุ่มที่พยายามเลิก สูบบุหรี่แต่กลับไปสูบใหม่ มีจานวนลดลง
จาก 20% เป็น 5.9%
ศ. ดร. พิ มพ์พรรณ ศิ ลปสุวรรณ และคณะ ได้ดาเนินงานวิจยั เชิงทดลองเพื่อศึกษา “ประสิทธิผล
ของปจั จัยทดลอง 3 ปจั จัย ได้แก่การขยายขนาดรูปภาพ 85% ชนิดรูปภาพฉลากคาเตือนเรื่องสุขภาพ และ
ซองบุหรีแ่ บบเรียบ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรีข่ องวัยรุ่นในประเทศไทย ปีพ.ศ .2558”
สนับสนุ น โดยศจย .และสสส. ในกลุ่ม นักเรียนและนักศึกษาอายุร ะหว่าง 13-18 ปี จานวน 720 คน ใน
สถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มไม่สูบบุหรี่ มีความมั ่นใจในการไม่สูบ /ไม่ใช้
บุหรี่ มากกว่ากลุ่มสูบและกลุ่มเคยสูบ (2) ในกลุ่มไม่สูบบุหรี่ การขยายขนาดรูปภาพบนซองบุหรี่เป็น 85%
ได้สร้างความมั ่นใจในการไม่สบู /ไม่ใช้บุหรีม่ ากกว่าขนาดรูปภาพ 55% ซึง่ ผลการทดลองนี้สาคัญ สอดคล้อง
กับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการขยายภาพคาเตือนบนซองบุหรีจ่ าก 55% เป็น 85% เพื่อกระตุ้น
เตือนความรูส้ กึ ของวัยรุ่นให้เห็นถึงโทษภัยของการสูบบุหรีม่ ากขึน้ (3) ในกลุ่มไม่สบู บุหรี่ รูปภาพมะเร็งปาก
ทาให้เกิดความรูส้ กึ กลัวอันตรายจากการสูบบุหรี่ มากกว่ารูปภาพเซ็กเสื่อม (4) ในกลุ่มสูบบุหรี่ รูปภาพเซ็ก
เสื่อมร่วมกับซองบุหรีแ่ บบปกติ และรูปภาพมะเร็งปากร่วมกับซองบุหรีแ่ บบเรียบ มีอทิ ธิพลต่อความมั ่นใจใน
การไม่สบู /ไม่ใช้บุหรี่ มากกว่ารูปภาพและซองแบบอื่น ๆ ที่ร่วมกัน ซึ่งในปจั จุบนั ออสเตรเลียเป็นประเทศ
แรกทีส่ ามารถนาผลวิจยั มาผลักดันกฎหมายซองบุหรีแ่ บบเรียบให้มผี ลบังคับใช้ได้สาเร็จ ทาให้ซองบุหรี่ไม่
สามารถเป็นช่องทางในการทาตลาดของบริษทั บุหรีอ่ กี ต่อไป
Canadian Cancer Society. Evaluation of new warnings on cigarette packages. Available at :
www.cancer.ca/vgn/images/portal/cit_776/35/20/41720738niw_labelstudy.pdf Accessed May 31, 2011.
41

42

Cunningham R, Kyle K. The case for plain packaging. Tobacco Control 1995; 4: 80-86.
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ภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 11.1 (a)
ประเทศสมาชิก ที่ร่ ว มลงสัตยาบรรณ จะดาเนิ น การบัง คับใช้ภายใต้ กฎหมายระดับชาติ มาตรการที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้ม ั ่นใจว่าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและฉลากข้อมูลจะไม่ส่ง เสริมผลิตภัณ ฑ์ยาสูบเพื่อให้
ข้อมูลทีไ่ ม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือสร้าง ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลกระทบ ต่อ
สุขภาพ อันตรายหรือควันระเหย รวมทัง้ ข้อความ คาอธิบาย ฯลฯ สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือ เครื่องหมายอื่นๆ
ซึง่ สร้างความเข้าใจผิดทัง้ ทางตรงและทางอ้อมว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้ มีอนั ตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นๆ
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บทที่ 5 การเฝ้ าระวัง มิ ติ ที่ 4 ด้ า นการป่ วย/ตายด้ ว ยโรคที่ ส ัม พัน ธ์ ก ั บ ยาสู บ
(MORBILITY/MORTILITY)
ดร.ทพญ.กนิ ษ ฐา บุ ญ ธรรมเจริญ และณัฐ พัช ร์ มรรคา
สานัก งานพัฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่า งประเทศ
ผลกระทบต่ อ สุข ภาพจากการบริ โ ภคยาสูบ ของประชาชนไทย
โรคที่เ กิด จากการสูบ บุ ห รี่ใ นกลุ่ ม ที่ม ีห ลัก ฐานชัด เจนเพีย งพอแล้ว นั น้ ประกอบด้ว ยโรค
ต่ า งๆ จานวน 25 โรค 43 ในจานวนนี้ ม ี มะเร็ง ตามส่ ว นต่ า งๆ 10 ชนิ ด คือ lungs, laryngeal,
esophageal, pancreatic, renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral
cavity, pharynx, acute myeloid leukemia 44
การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาของสถาบัน IHME
(Institute for Health Metrics and Evaluation) จากสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2553 พบว่า การบริโภคยาสูบ
ก่อให้เกิดภาระโรคเป็นอันดับที่ 2 รองจากความดันโลหิตสูง ดังภาพที่ 4.1 และมีผเู้ สียชีวติ มากกว่า 6.3 ล้าน
คน ทีเ่ สียชีวติ จากโรคทีเ่ นื่องมากจากการบริโภคยาสูบ45

ภาพที่ 4.1 ภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ ง จาแนกตามกลุ่มโรคของประชากรโลก พ.ศ.2553 (รวมทัง้ เพศชายและเพศหญิง)
ทีม่ า : Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. 2013.
43

World Health Organization.Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998

44

การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547. โครงการพัฒนาการดาเนินการจัดทาเครื่องชีว้ ดั ภาระโรคและปจั จัย
เสี่ยงของประเทศไทย (Burden of Disease). สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
45

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assessment of burden of disease
and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study 2010. The Lancet.2013;380(9859):2224-60
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ในขณะทีป่ ระเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมและปจั จัยเสีย่ งสาคัญทีเ่ ป็นสาเหตุของภาระโรคและ
บาดเจ็บปี 2552 พบว่าปจั จัยเสีย่ งในการบริโภคยาสูบนับเป็นปจั จัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีท่ าให้เกิดการสูญเสียปีสุข
ภาวะเป็นอันดับ 2 รองจากปจั จัยเสีย่ งด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ลาดับปจั จัยเสีย่ งทีก่ ่อให้เกิดภาระโรคปี พ.ศ.2552
ที่ มา: Bundhamcharoen K., Aungulanon S., Makka N. et al. Burden of Disease. Economic Burden from Smoking
Related Diseases in Thailand in 2009.National burden of disease program, International Health Policy Program.
2012.

ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย
จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในปี พ.ศ.2552
(Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ
74,884 ล้านบาท (คานวณเป็นความสูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP โดยคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 11,473 ล้านบาท (15%ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด), ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ทางการแพทย์เท่ากับ 1,168 ล้านบาท (1.56%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ
731 ล้านบาท (0.98%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 293 ล้านบาท
(0.39%) และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 61,219 ล้านบาท (81.75%) (ข้อมูลปี
พ.ศ.2552 ปรับปรุงปีพ.ศ2558 โดยโครงการBOD)
ในปี พ.ศ.2552 การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคทีม่ สี าเหตุเกีย่ วข้องจากการสูบบุหรี่46 พบว่า มี
คนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุห รี่ใ นกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขน้ึ ไป 50,710 คน (ตัวเลขปรับปรุง ใหม่ เป็ น
50,737 คน) โดยที่เป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอุดกลัน้ เรื้อรังเป็นสาเหตุ
การตายหลักของโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ 11,895 คน รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด 11,742 คน, โรคหลอด
46

KanittaBundhamcharoen and etc. Economic Burden from Smoking Related Diseases in Thailand in 2009.National burden of
disease program, International Health Policy Program. 2012.
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เลือดสมอง 11,666 คน, โรคอื่นๆ 5,124 คน, โรคมะเร็งอื่นๆ 4,139 คน, โรคมะเร็งช่องปาก 3,104 คนและ
โรคทางเดินหายใจอื่นๆ 3,040 คน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีพ่ .ศ.2552
โรค
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
หลอดเลือดสมอง
มะเร็งปอด
อื่นๆ
มะเร็งอื่นๆ
มะเร็งช่องปาก
ทางเดินหายใจอื่นๆ
รวม

ชาย
10,325
10,154
8,865
4,299
3,970
2,693
2,684
42,989

หญิ ง
1,571
1,512
2,877
825
169
412
356
7,721

รวม
11,895
11,666
11,742
5,124
4,139
3,104
3,040
50,710

ตารางที่ 4.2 จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
200
482
443
103
516
1,350
437
3,531

45-59
907
1,829
1,317
703
918
3,652
1,509
10,835

60-69
691
2,515
964
2,006
383
2,121
861
9,541

70-79
567
3,129
905
3,662
587
2,085
878
11,812

80+
327
910
341
3,851
280
946
614
7,270

ตารางที่ 4.3จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค / อายุ (ปี )
35-44
45-59
60-69
70-79
มะเร็งช่องปาก
8
30
41
151
มะเร็งปอด
37
892
604
838
มะเร็งอื่นๆ
8
34
25
52
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
1
29
176
714
ทางเดินหายใจอื่นๆ
5
27
31
114
หลอดเลือดสมอง
29
183
222
485
อื่นๆ
27
155
179
258
รวม
114
1,350
1,278
2,613
ั ยเสีย่ งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552
ที่มาของตาราง 4.1-4.3 : การศึกษาภาระโรคจากปจจั
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

รวม
2,693
8,865
3,970
10,325
2,684
10,154
4,299
42,989
80+
182
506
50
651
178
592
206
2,365
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2,877
169
1,571
356
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825
7,721
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ตารางที่ 4.4จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีพ่ .ศ.2554
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

ชาย
4,829
10,152
30,505
15,324
12,763
53,163
30,017
156,753

หญิ ง
2,341
4,723
27,807
5,312
9,271
54,375
37,559
141,387

รวม
7,170
14,875
58,312
20,636
22,034
107,538
67,576
298,140

ตารางที่ 4.5จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2554 (เพศชาย)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
112
181
840
50
471
1,412
570
3,636

45-59
1,757
2,421
10,102
1,070
3,152
13,023
6,487
38,011

60-69
1,334
3,044
8,126
2,935
2,072
10,982
5,931
34,423

70-79
979
3,371
7,467
4,874
3,329
14,376
8,330
42,725

80+
648
1,135
3,971
6,395
3,740
13,371
8,699
37,959

รวม
4,829
10,152
30,505
15,324
12,763
53,163
30,017
156,753

ตารางที่ 4.6 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2554 (เพศหญิง)
โรค / อายุ (ปี )
35-44
45-59
60-69
70-79
มะเร็งช่องปาก
44
375
470
682
มะเร็งปอด
80
1,465
973
1,308
มะเร็งอื่นๆ
913
9,108
6,347
6,594
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
3
192
957
2,104
ทางเดินหายใจอื่นๆ
116
929
1,043
2,646
หลอดเลือดสมอง
518
6,382
6,911
15,008
อื่นๆ
627
6,790
7,675
11,244
รวม
2,300
25,241
24,375
39,585
ั ยเสีย่ งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2554
ที่มาของตาราง4.4-4.6:การศึกษาภาระโรคจากปจจั
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

80+
771
897
4,846
2,056
4,537
25,556
11,223
49,886
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รวม
2,341
4,723
27,807
5,312
9,271
54,375
37,559
141,387
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ตารางที่ 4.7จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสีย (DALY) จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

ชาย
37,983
111,669
58,524
114,099
42,050
164,786
128,796
657,909

หญิ ง
3,410
38,786
1,969
14,709
2,693
15,691
19,820
97,078

รวม
41,393
150,455
60,493
128,809
44,744
180,477
148,616
754,986

ตารางที่ 4.8 จานวนปี สุขภาวะที่สญ
ู เสีย (DALY) จากโรคที่เกิ ดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
4,707
11,336
10,402
4,499
12,850
37,486
27,261
108,540

45-59
17,449
34,577
25,583
24,665
17,919
75,188
58,680
254,060

60-69
9,517
34,249
13,302
35,930
5,342
30,173
25,987
154,502

70-79
5,130
28,022
8,074
36,425
5,226
19,034
14,449
116,359

80+
1,181
3,485
1,163
12,580
713
2,905
2,419
24,448

รวม
37,983
111,669
58,524
114,099
42,050
164,786
128,796
657,909

ตารางที่ 4.9 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสีย (DALY) จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
199
895
191
229
172
1,012
1,728
4,426

45-59
618
17,704
714
808
620
4,367
6,400
31,231

60-69
637
9,056
388
2,901
487
3,665
6,055
23,190

70-79
1,499
8,735
524
7,738
1,140
4,984
4,481
29,100

80+
457
2,396
153
3,034
273
1,662
1,155
9,130

ั ยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552
ที่มาของตาราง 4.7-4.9:การศึกษาภาระโรคจากปจจั
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
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รวม
3,410
38,786
1,969
14,709
2,693
15,691
19,820
97,078
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ตารางที่ 4.10 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

ชาย
37,577
110,967
57,962
86,150
40,471
151,009
60,292
544,429

หญิ ง
3,295
38,452
1,936
13,242
2,543
14,146
10,018
83,631

รวม
40,872
149,420
59,898
99,392
43,014
165,155
70,311
628,061

ตารางที่ 4.11จานวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
4,625
11,278
10,293
2,340
12,026
31,424
10,180
82,167

45-59
17,293
34,383
25,381
13,288
17,407
69,847
29,226
206,825

60-69
9,441
34,016
13,175
26,607
5,196
28,625
11,727
128,787

70-79
5,058
27,860
7,978
32,539
5,140
18,334
7,724
104,633

80+
1,160
3,430
1,135
11,376
701
2,779
1,435
22,017

รวม
37,577
110,967
57,962
86,150
40,471
151,009
60,292
544,429

ตารางที่ 4.12 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
191
879
187
29
121
697
671
2,775

45-59
600
17,617
704
557
569
3,721
3,052
26,820

60-69
625
8,956
382
2,704
464
3,351
2,873
19,355

70-79
1,451
8,645
515
7,143
1,120
4,776
2,680
26,329

80+
429
2,355
148
2,808
269
1,601
743
8,353

รวม
3,295
38,452
1,936
13,242
2,543
14,146
10,018
83,631

ั ยเสีย่ งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552
ที่มาของตาราง4.9-4.12 : การศึกษาภาระโรคจากปจจั
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผลของแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยHITAP47พบว่า ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่อนักสูบหน้าใหม่เพศ
ชาย 1 คนมีค่าประมาณ 158,000 บาทตลอดช่วงชีวติ (โดยแบ่งเป็นต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอัน
ควร 96,000 บาท, ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพในการทางาน 62,000 บาท) และจะมีอายุสนั ้ ลง 4.6 ปี
สาหรับในเพศหญิงนัน้ ต้นทุนต่อนักสูบหน้าใหม่ 1 คนจะมีค่าประมาณ 85,000 บาท (แบ่งเป็น ต้นทุนจาก
การสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 32,000 บาท และต้น ทุนจากการสูญเสียผลิตภาพในการทางาน 53,000
บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 3.4 ปี
การศึกษาต้นทุนที่ป้องกันได้ เมื่อเลิกบุหรี่ได้สาเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าอยู่ระหว่าง 23,000
บาท ถึง 85,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 10 และ สสส.ได้ลงทุนในแผนงานการควบคุมการบริโภค
ยาสูบเฉลี่ยเท่ากับ 143,730,000 บาท ต่อปีในรอบ 10 ปี (2544-2553) ดังนัน้ จากการวิเคราะห์พบว่า
จุดคุ้มทุนของการดาเนิน งานอยู่ท่ี การป้องกัน นักสูบน้ าใหม่ไ ม่ใ ห้สูบไปตลอดชีวติ ในแต่ละปี เป็น จานวน
อย่างน้อย 920 ราย หรือจานวนผูเ้ ลิกบุหรี่ ทีม่ ผี ลได้เทียบเท่ากัน
ตารางที่ 4.13 ต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมื่อเลิกบุหรีไ่ ด้สาเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี
ต้นทุน/ อายุ

ป้ องกัน
รายใหม่

เลิ กได้ที่
อายุ 30 ปี

ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้ ชาย (บาท)
อายุสนั ้ ลง (ปี)
ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้ หญิง (บาท)
อายุสนั ้ ลง (ปี)

158,000
0
85,000
0

71,000
1.4
40,000
0.6

เลิ กได้ที่ เลิ กได้ที่
อายุ 35 ปี อายุ 40 ปี
85,000
1.7
31,000
0.8

42,000
2
23,000
1

47

สูบตลอด
ช่วงชีวิต
0
4.6
0
3.4

มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ. การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ. สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
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บทที่ 6 การเฝ้ าระวังมิติที่ 5 การตรวจจับความผิดปกติ (Event-based)
แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ประสบการณ์การทางานควบคุมยาสูบ: ประเด็นม่อระกู่ บุหรี่ไฟฟ้ า บุหรี่อิเล็คทรอนิ คส์
ทุกท่านน่าจะเคยได้ยนิ คาว่า ม่อระกู่หรือบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่อเิ ล็คทรอนิคส์ กันมาบ้างไม่
มากก็น้อย และหลาย ๆ ท่านก็น่าจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาบ้างเช่ นกัน ขอเล่าประวัตสิ กั เล็กน้อย การ
สูบม่อระกู่เป็นการเสพยาสูบรูปแบบหนึ่ง มีช่อื เรียกหลายแบบ เช่น ม่อระกู่ narghileh shisha hookah หรือ
เรียกรวม ๆ ว่า waterpipe tobacco smoking มีการใช้ในชนพืน้ เมืองในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียมาอย่าง
น้อย 4 ศตวรรษ ในต้นศตวรรษที่ 20 พบมีการใช้มากในชายสูงวัยแถบตะวันออกกลาง และล่าสุดตัง้ แต่ ปี
ค.ศ.1990 เป็ น ต้น มา ม่ อระกู่ไ ด้ร บั ความนิ ยมเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชน เริ่มจากประเทศใน
ตะวันออกกลาง และขยายออกไปยังประเทศอื่น ๆ ตลอดจนทวีปอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย และเด็กนักเรียน แม้ว่า ในหลายประเทศยัง ไม่ม ีร ะบบเฝ้ าระวัง การเสพผลิตภัณ ฑ์ช นิด นี้
โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ม ี อยู่กช็ ้ชี ดั ว่า ความชุ กของการใช้ผลิตภัณ ฑ์น้ี เพิม่ ขึน้ ถึง ร้อยละ 40
ภายใน 2 ปี วิธกี ารเสพก็จะนาตัวยาม่อระกู่ (flavoured tobacco/maassel) ใส่บนอุปกรณ์การสูบ (ดูภาพที่
1) วางถ่านทีเ่ ผาแล้วไว้ดา้ นบน แล้วสูดควันผ่านน้าลงมา

ภาพที่ 1 แสดงเตาม่อระกู่ และภาพแสดงการทางาน
ผลิต ภัณ ฑ์ต ัว นี้ ไ ด้เ ข้า มาสู่ป ระเทศไทยมามากกว่า 10 ปี แ ล้ว ดัง จะเห็น ได้ว่า กระทรวง
สาธารณสุขเคยทาหนังสือขอความร่วมมือไปยังกรมสรรพสามิต ให้ระงับการออกใบอนุ ญาต นาเข้า ผลิต
จาหน่ าย ผลิตภัณ ฑ์น้ี ซึ่ง ก็ได้รบั ความร่วมมือเป็น อย่างดี อย่างไรก็ตาม ก็ได้มี การลักลอบนาผลิตภัณ ฑ์
เหล่านี้เข้ามาอยูเ่ นือง ๆ ทาให้มกี ารขายหรือให้บริการแพร่หลาย โดยเฉพาะในผับบาร์ทก่ี ลุ่มเป้าหมายมักจะ
เป็นเยาวชน หรือคนรุ่น หนุ่ม-สาว ทีเ่ ห็นว่าการล้อมวงกันสูบม่อระกู่น่ีช่างเท่เหลือประมาณ และการที่สูบยา
เส้นผ่านน้านี่เอง ทาให้ผสู้ บู เข้าใจผิดว่า จะทาให้ปลอดภัยมากขึน้ แต่ผลการวิจยั ได้พสิ จู น์แล้วพบว่า ยาเส้น
ประเภทสูบผ่านน้าอย่างม่อระกู่นนั ้ มีอนั ตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ท ั ่วไป เพราะมีสารนิโคติน และสารทาร์
จานวนมากกว่า อีกทัง้ การสูบผ่านน้าและการผสมกับผลไม้กลิน่ ต่าง ๆ จะทาให้ควัน มีกลิน่ หอม ๆ ทาให้ผู้
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สูบ สูบได้ลกึ มากขึน้ และจานวนมากขึน้ ด้านสารอันตรายมีมากมายจริง ๆ ผลการวิเคราะห์จากห้องแล็บ
พบสารก่อมะเร็งหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น nitrosamine, polycyclic aromatic hydrocarbon, volatile aldehyde
เช่น formaldehyde หรือยาดองศพ, benzene เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังพบสารพิษอื่นอีก เช่น โลหะหนัก สาร
จากการเผาไหม้พวก carbon monoxide, carcinogenic PAH เป็นต้น สารเหล่านี้ก่อให้เกิดทัง้ พิษเฉียบพลัน
และโรคภัยในระยะยาว นานาประการ อีกทัง้ ยังอาจมีโรคติดเชื้อในช่องปากหรือทางเดินหายใจแถมมาด้ วย
จากการล้อมวงสูบด้วยกันนี่แหละ
ขอเล่าถึง ผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่เป็ นปญั หาในปจั จุบนั ด้วยเช่นกัน คือผลิตภัณฑ์พวกที่
เป็ น อิเล็คทรอนิคส์ ที่เรียกบุห รี่ไ ฟฟ้า หรือม่อระกู่ไ ฟฟ้า ซึ่ง มีช่อื สากลว่า ระบบเครื่องส่ง นิโคติน ไฟฟ้า
Electronic nicotine delivery systems (ENDs) และ Electronic non-nicotine delivery system (ENNDS)
นี่กเ็ ป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเสพทีเ่ ป็นทีน่ ิยมในกลุ่มเยาวชนเช่นกัน ประวัตขิ องผลิตภัณฑ์น้ีเท่าที่ปรากฏ
เริม่ มีขน้ึ ในประเทศจีนประมาณปี ค.ศ.2003 และได้เริม่ แพร่ไปในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประมาณปี ค.ศ.
2006-2007 จากนัน้ ในปี ค.ศ.2008 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าบุหรี่อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุปกรณ์หรือ
ั ่ ้ดูแลด้านการ
เครื่องมือส าหรับช่ วยเลิกสูบบุห รี่ และนับจากนัน้ ก็มี การตอบโต้กนั ระหว่างผู้ผลิต กับฝ งผู
สาธารณสุข ว่าจะควบคุ ม กากับผลิตภัณ ฑ์น้ี อ ย่างไร ที่จ ะให้ป ระชาชนได้มีความปลอดภัยจากพิษ ภัย
อัน ตรายที่จ ะเกิด ขึ้น จากการใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ และล่า สุด จากการประชุ ม ใหญ่ ข องประเทศสมาชิกกรอบ
อนุ สญ
ั ญาการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ก็ไ ด้มกี ารหยิบยก
ประเด็น นี้ ม าอภิปรายกัน อย่างเข้ม ข้น และก็ไ ด้ข้อสรุ ปเป็ น มติจ ากที่ป ระชุ ม เชิญ ชวนให้ป ระเทศภาคี
พิจารณาห้ามใช้ หรือ ควบคุมกากับ ENDs และ ENNDS ด้วยวิธกี ารอันเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศ โดยคานึงถึงการปกป้องสุขภาพของมนุ ษย์เป็นสาคัญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
1) ป้องกันการเริม่ ใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในกลุ่มผูไ้ ม่สบู บุหรีแ่ ละเยาวชน
2) ลดอัน ตราย/ความเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้ใ ช้ผ ลิตภัณ ฑ์ และปกป้องผู้อ่นื จากการได้รบั สาร
ปลดปล่อยจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
3) ห้ามการอวดอ้างผลดีต่อสุขภาพ
4) ปกป้องมาตรการควบคุมยาสูบที่อาจเกิดจากการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรม อัน
เกีย่ วเนื่องกับ ENDs และ ENNDS
สาหรับรูปแบบของอุปกรณ์ในการสูบ รูปลักษณ์ด้านนอกมีทงั ้ ที่หน้ าตาเหมือนบุหรี่ซกิ าแรต
หรือแปลงโฉมไปจนดูเหมือน stylus หรือปากกาเลยทีเดียว อุปกรณ์ประกอบด้วยหลอดบรรจุของเหลวที่มี
สารนิโคตินผสม โดยหลอดบรรจุจะมีทงั ้ แบบใช้แล้วทิง้ และแบบเติมได้ (refill) เมื่อได้รบั ความร้อนจากส่วนที่
เป็น atomizer และแบตเตอรี่ นิโคตินเหลวจะระเหยเป็นไอเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบ ซึ่งจากการวิจยั พบว่า
ปริมาณนิโคตินทีผ่ สู้ บู ได้รบั จากอุปกรณ์น้ีมปี ริมาณมากกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาหลายเท่า นอกจากนัน้ ผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารหลาย ๆ แห่ง ยังพบว่ามีสารทีก่ ่อให้เกิดโทษพิษภัยต่อร่างกาย รวมถึง
สารทีก่ ่อมะเร็งได้อกี หลายชนิด ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้บริษทั ผูผ้ ลิตย่อมไม่เผยแพร่ไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์อย่าง
แน่นอน สาหรับประเทศไทย บุหรีไ่ ฟฟ้านี้มกี ารแพร่กระจายไปในกลุ่มเยาวชนในช่วง 3 - 4 ปีทผ่ี ่านมาอย่าง
มาก โดยเฉพาะผ่านทางกลุ่มเพื่อนและสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดีย และสามารถหาซื้อได้ตามแหล่งต่าง ๆ
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ตลอดจนการซือ้ ทางอินเตอร์เน็ต ทาให้หลายภาคส่วนล้วนแสดงความกังวลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิด
โทษพิษภัยต่อสุขภาพนี้ และพยายามหามาตรการมาควบคุมกากับ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบุหรีไ่ ฟฟ้า และม่อระกูไ่ ฟฟ้า
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ท่กี ล่าวมา อย่างต่อเนื่อง
หลายปี ทัง้ โดยการตรวจสอบในพื้นที่ รับข้อมูล ข้อกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ และได้นาเสนอข้อมูลเชิง
วิชาการดังกล่าวให้กบั ผูก้ าหนดนโยบาย ทัง้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุ ขเอง และกระทรวงอื่น ๆ ที่เห็น
ว่าน่าจะมีกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถดาเนินมาตรการควบคุมได้ โดยสนับสนุ นข้อมูลสถานการณ์จาก
การเฝ้าระวัง และข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารประกอบในผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีความ
ชัด เจนว่า พบสารที่ก่ อ ให้เ กิด โทษ พิษ ภัย ต่ อ สุ ข ภาพ จึง ได้ ด าเนิ น การ โดยเริ่ม ตัง้ แต่ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ในปี พ.ศ.2556 การประชุมเชิงนโยบาย
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อหารือแนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์ฯ ตัง้ แต่ต้นปีพ .ศ.2557 จากนัน้ มีการ
ประสานการทางานและข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถตรวจจับแหล่งจาหน่าย และการลักลอบนาเข้า
ได้หลายเหตุการณ์ โดยอาศัยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ผิดเรื่องฉลากสินค้า (ไม่มฉี ลาก หรือแสดงฉลากไม่
ถูกต้อง) และ ผิดเรื่องลักลอบหนีศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร เป็นต้น ซึง่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2556 ทีผ่ ่านมา ตารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ป
คบ.) ได้ดาเนินการเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาลักลอบจาหน่ ายม่อระกู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมของกลางเป็ น
เครื่องสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า/ม่อระกู่ไฟฟ้าและน้ายาบุหรี่ จานวนกว่า 300 รายการ
อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของสินค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการนาเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ
และยังคงพบลักลอบการค้าม่อระกู่, ม่อระกู่ไฟฟ้าทีม่ อี ยูอ่ ย่างแพร่หลาย ทาให้ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องมี
การดาเนินมาตรการให้เข้มข้นขึน้ เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศต่อไป
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สถานการณ์ ม่อระกู่ บุหรี่ไฟฟ้ า ปี พ.ศ.2557
จากการร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ โดยสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงพบว่ามีการโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ เพื่อจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์
ประเภทดังกล่าวอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากง่ายต่อการเข้าถึงของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก/เยาวชน และจากข้อมูลเบื้องต้นของการสารวจการบริโภคยาสูบในกลุ่มนักเรียน
อายุ 15-18 ปี ปีพ.ศ. 2558 ยังคงพบว่าเด็ก/เยาวชนที่ปจั จุบนั สูบบุหรี่มคี วันอยู่แล้ว ยังพบว่ามีการสูบบุหรี่
ประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น ม่อระกู่ ม่อระกู่ไฟฟ้า ซึง่ จากสถานการณ์ดงั กล่าว สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ซึง่ เป็นหนึ่งในคณะกรรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบได้มกี ารออกสารวจพื้นที่ท่ไี ด้รบั การร้องเรียน
ว่ามีการลักลอบค้าม่อระกู่/ม่อระกู่ไฟฟ้าเพื่อรวบรวมข้อมูลจานวนร้านค้า ที่มกี ารตรวจพบการค้าม่อระกู่/ม่อ
ระกู่ไฟฟ้า และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการต่อไป
โดยช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ทางกรมควบคุมโรคได้มหี นังสือขอความร่วมมือไปยัง
กระทรวงพาณิช ย์ในการห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์ดงั กล่า ว และที่ส าคัญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557
หัวหน้า คสช.ก็ได้แสดงความห่วงใยต่อการใช้ม่อระกู่ และต้องการให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการที่
เหมาะสมในการดูแลเรื่องนี้ หลังจากนัน้ ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็ประสานกันเดินหน้าเต็มที่ มีการประชุม
กันหลายครัง้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องดูให้ละเอียดทัง้ ข้อกฎหมาย และวิธปี ฏิบตั ิ ตลอดจนมีหน่ วยงานที่มี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องจานวนหลายหน่วยงาน จนในทีส่ ุดก็สามารถผลักดันมาตรการได้สาเร็จ 2 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้ม่อระกู่และม่อระกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามใน
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557
และคาสั ่งคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “ม่อระกู่ ม่อระกู่ไฟฟ้า หรือ
ตัวยาม่อระกู่ น้ ายาสาหรับเติมม่อระกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
จะเห็นว่า การทางานเรื่องนี้ จาเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ตัง้ แต่การมีขอ้ มูล ทัง้
ด้านสถานการณ์ ข้อมูลความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ /การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนด้านกฎหมาย มีการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม การมีภาวะผูน้ าในระดับต่าง ๆ การ
มีทมี งานทีเ่ กาะติดกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อได้เตรียมสิง่ เหล่านี้ไว้พร้อมแล้ว เมื่อเวลาและโอกาสมาถึง ก็จะ
ทาให้สามารถผลักดันให้งานสาเร็จได้ตามทีต่ อ้ งการ
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บทที่ 7 สรุปข้อเสนอแนะ
กองบรรณาธิการ
ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ เป็ น ไปตามแนวคิดการเฝ้าระวัง โรคและภัยสุขภาพ ซึ่ง รวมถึง ปจั จัย
ต้นเหตุ สถานการณ์พฤติกรรมเสีย่ ง การตอบสนองของระบบในการจัดการและควบคุมทัง้ ปจั จัยต้นเหตุและ
พฤติกรรมเสีย่ ง สถานะสุขภาพทีเ่ ป็นผลกระทบมาจากพฤติกรรมเสี่ยง และการตรวจจับความผิดปกติ
อย่างไรก็ตามเอกสารชุดนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลตามแนวคิดนี้เป็นครัง้ แรก สาหรับเฝ้าระวัง
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ กองบรรณาธิการมีขอ้ สังเกตว่า ยังขาด การบ่งบอกปจั จัยทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยเฉพาะ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยาสูบกับโครงข่ายอานาจทางการเมืองของโลก
ประเทศ และท้องถิน่ รวมถึงสภาวการณ์โลกาภิวตั น์ อิทธิพลของการค้าเสรี และการประเมินผลกิจกรรมหรือ
มาตรการควบคุมยาสูบในหลาย ๆ เรื่อง ซึง่ ควรจะได้มกี ารพัฒนาในการรวบรวมข้อมูลในรายงานเฝ้าระวัง 5
มิตคิ รัง้ ต่อไป
ผลจากการประมวลข้อ มู ล เฝ้ าระวัง ประกอบกับ มาตรการที่ภ าคีใ ห้ค วามส าคัญ 48 กอง
บรรณาธิการมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการควบคุมยาสูบ ดังนี้
 ควรจัดทาระบบเฝ้าระวังยาสูบของประเทศ (Risk map & Route Map) โดยมีจุดเฝ้า
ระวังในแต่ละภูมภิ าคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุด และจัดทาแผนทีจ่ ุดเสีย่ งในภูมภิ าคนัน้
 ควรจัดตัง้ คณะทางาน Counter marketing ธุรกิจยาสูบ
 ควรเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงขยายบริการ QuitLine 1600 แบบ multisite หรือ ทางเลือก
อื่น
 ควรแก้กฎหมาย โดยมอบอานาจปรับให้แก่เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ที่
เกีย่ วข้อง โดยการปรับปรุงกฎหมาย และเพิม่ อานาจในการจับกุมและปราบปรามแก่
เจ้าหน้าที่
 ควรปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ด้วยการแก้ไขพรบ.ยาสูบ
 ควรนายาสูบพันธ์พน้ื เมืองเข้ามาอยูใ่ นระบบบัญชียาสูบ
 ปรับวิธคี านวณอัตราภาษีตามมูลค่า จากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาขาย
ปลีก หรือขายส่งช่วงสุดท้าย
 รวมอัตราภาษีตามสภาพและภาษีตามปริมาณ

48

คณะทำงำนวิชำกำรศจย. (2557) บทที่ 11 ข้อเสนอจุดเน้นยุทธศำสตร์ควบคุมปั จจัยเสี่ ยงด้ำนยำสูบ. ใน สรุ ปสถำนกำรณ์ปัจจัยเสี่ ยงด้ำนยำสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ.2557. ศูนย์วิจยั และจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ .
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 ลดจานวนจุดจาหน่ายยาสูบ
 ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
 ประกาศเพิม่ ภาษีตามสภาพทัง้ บุหรีซ่ กิ าแรตและยาเส้น (ทาได้ทนั ที)
 ควรลดจานวนการผ่อนผันให้ผเู้ ดินทางนายาสูบติดตัวเข้ามา-ส่งออก
 ประเทศไทยควรดาเนินการลงนามพิธสี าร FCTC เรื่อง Illicit trade
 เสริมสร้างความเป็นเจ้าภาพให้กบั องค์กรปกตรองส่วนท้องถิน่ เช่นให้เก็บภาษีทอ้ งถิน่
ขายปลีกบุหรี่ 9 สตางค์ต่อมวน (ทาได้ทนั ที อบจ.ทาแล้วยกเว้น กทม.)
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