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คานา
สานัก ควบคุ มการบริโภคยาสูบ(สคส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ร่วมกับศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะทางานวิชาการ ได้จดั ทารายงานสถานการณ์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ
ไทย พ.ศ.2559 ฉบับ นี้ เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการให้ข้อ มูล อ้างอิง ในการเสนอจุดเน้ น
ยุท ธศาสตร์ค วบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทย โดยภาคีค วบคุ ม ยาสู บ ในโอกาสนี้ ก อง
บรรณาธิการขอขอบคุณหน่ วยงานต่างๆที่ให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ ศูนย์วจิ ยั และ
จัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.), สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ(สคส.) กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, และสานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ และขอขอบคุณ สานักกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
แห่งชาติ(สสส.) ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุน แก่ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ
ในการจัดทารายงานฉบับนี้
สคส.และศจย.หวัง เป็ น อย่า งยิ่ง ว่ า ข้อ มูล จากเอกสารฉบับ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
สาหรับนักวิจยั นักวิชาการและบุคลากรทีท่ างานด้านการควบคุมยาสูบทุกท่าน สุดท้ายนี้
ระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ยังต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจาก
ท่าน ทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆหลอมรวมเข้ามาให้เป็ นระบบการเฝ้าระวัง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝา่ ยอย่างสมบูรณ์ต่อไป
กองบรรณาธิการ
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฎาคม 2559
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
1. เหตุการณ์ สาคัญล่าสุดด้านการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
ฉบับทีส่ อง พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบ และ ทา
ให้สงิ่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
25 กุ ม ภาพัน ธ์ 59 คณะกรรมการควบคุ มการบริโ ภคยาสูบ แห่ง ชาติ ฯ มีม ติแ ต่ ง ตัง้
คณะอนุ กรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด ให้ทุกจังหวัดดาเนินงานควบคุม
ยาสูบ และใช้งบประมาณ สสส. ในการดาเนินงาน
2. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) พบว่า
 การสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ พบแนวโน้มการใช้เงิน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษทั ยาสูบอาจปรับเปลีย่ นเป็นการสนับสนุนด้วยสิง่ ของ
อื่นๆแทน
 การส่งเสริมการขาย พบการแบ่งขายบุหรีเ่ ป็ นมวน พร้อมบรรจุไว้ในถุงพลาสติก
ทัง้ ที่มแี ละไม่มยี ห่ี ้อบุหรี่ และการโฆษณายีห่ ้อบุหรีผ่ ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน ชาม
กล่องใส่ทชิ ชู และป้ายไฟ เป็ นต้น
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ พบ “บุห รี่ไฟฟ้า”, ม่อระกู่ไ ฟฟ้า ซึ่งหลังจากที่กระทรวง
พาณิ ช ย์ อ อกประกาศห้ า มน าเข้า ม่ อ ระกู่ เมื่อ วัน ที่ 12 ธ.ค.57 ท าให้ เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ทม่ี ชี ่อื ว่า Cloud Stones ทีน่ ามาสูบแทนม่อระกู่
 พบการโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
 เรื่องการแทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2556
เป็ นต้นมา มีการขอเข้าพบเพื่อร่วมกาหนดนโยบายจานวน 6 ครัง้ แต่ได้รบั การ
ปฏิเสธทัง้ หมด
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3.พฤติ กรรมเสี่ยง (Behavioral risk) การบริ โภคยาสูบ จากผลการสารวจครัวเรือน
 การส ารวจปี พ .ศ.2558 พบว่ า ประชากรไทยอายุ 15 ปี ข้ึน ไปบริโ ภคยาสู บ
จานวน 10.9 ล้านคน อัตราการสูบคิดเป็น 19.9%
 ในทุกกลุ่มอายุมอี ตั ราการสูบบุหรีล่ ดลงจากปีพ.ศ. 2556 ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24
ปี และ กลุ่มอายุ 41-59 ปี
 จากผลการสารวจพ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายของผูส้ ูบบุหรีเ่ ฉลีย่ ประมาณเดือนละ 423
บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายจริงของผูส้ ูบบุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเองเพียงอย่าง
เดียวประมาณเดือนละ 565 และ 170 บาทต่อเดือน ตามลาดับ โดยผู้สูบบุหรีท่ ่ี
อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ 810 บาทต่อเดือน
 จากการสารวจของ GATS ปีพ.ศ. 2554 ในเรือ่ งการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองพบว่า
ร้อยละ 36 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน, ร้อยละ 30.5 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นทีท่ างาน และ
ร้อยละ 25.6 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นขนส่งสาธารณะ
 จากผลการสารวจพ.ศ.2557 สถานทีส่ าธารณะทีม่ ผี พู้ บเห็นควันบุหรีม่ อื สองมาก
5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดสดหรือตลาดนัด , ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / สถานที่ท่ี
จาหน่ ายอาหารเครือ่ งดื่ม, ศาสนสถาน, สถานบริการขนส่งสาธารณะและอาคาร
สถานทีร่ าชการ
4.ผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 – 2557
 ยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญ 8 ยุทธศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการบริโภคยาสูบของ
ประชาชน และทาให้สงิ่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
บริโภคยาสูบโดยรวมและเพศชายลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2552 และในเพศ
หญิงไม่เพิม่ ขึน้ (คิดเป็ นร้อยละ 18.7, 37.5 และ 2.01 ในภาพรวม, ในเพศชาย
และเพศหญิงตามลาดับ)
 ผลจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฯ พบว่า
อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป เปลีย่ นแปลงจากร้อย
ละ 20.7 ในปี พ .ศ.2552 เป็ น ร้อ ยละ 19.9 ในปี พ .ศ.2558 แต่ ย ัง ลดไม่ ถึง ค่ า
เป้าหมาย
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 นโยบายภาษี มีการขึน้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบครัง้ ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 จัดเก็บภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต ตามมูลค่าร้อยละ 90 และให้จดั เก็บตามปริมาณ
1.10 บาทต่อกรัม และยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุพ์ ้นื เมืองอยู่
5.การป่ วย/การตาย (Morbidity/Mortality) ด้วยโรคที่สมั พันธ์กบั ยาสูบ
 การศึก ษาภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552 พบ 25
โรค มีห ลัก ฐานชัด เจนว่าเป็ น โรคที่เ กิดจากการสูบบุ หรี่ ในจานวนนี้รวม 10
โรคมะเร็ง
 มีคนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขน้ึ ไป เป็ น 50,737
คน
 จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ ในปี พ.ศ.2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ทีเ่ กิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท หรือ 0.78%
ของ GDP
 คานวณเป็นความสูญเสีย 42 บาท ต่อบุหรี่ 1 ซอง ตามค่าเงินในปีพ.ศ. 255
6.การตรวจจับความผิดปกติ (Event-based surveillance)
 ข้อมูลจากชุมชน พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ในชุมชนมักจาหน่ ายบุหรีแ่ บบแบ่งขาย
บุหรีเ่ ป็นมวน, การใช้ตโู้ ชว์บุหรีเ่ ป็นสื่อในการโฆษณาบุหรี่ โดยมักเปิดตูโ้ ชว์บุหรี่
ไว้ตลอดเวลา หรือเลือกใช้ตู้โชว์บุหรี่ท่เี ป็ นกระจกใส, พบการซื้อขายบุหรีแ่ ถม
สินค้าอื่นๆ เช่น ลูกอม ไฟแช็ค ปฏิทนิ ซองกันน้ า จาน ชาม เสื้อที่มโี ลโก้หรือ
ยีห่ ้อบุหรี่ พบการจาหน่ ายบุหรีก่ ลิน่ ต่างๆ รวมไปถึงการจาหน่ ายบุหรีม่ วนเล็ก
และการจาหน่ายบุหรีซ่ องเล็ก
 ข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์ทงั ้ เว็บไซต์ และ social media พบเว็บไซต์ท่มี กี าร
โฆษณาบุหรีส่ ะสมตัง้ แต่เดือน กันยายน 2558 – มีนาคม 2559 ทัง้ สิ้น 63 เว็บ
ไซด์
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7.ข้อเสนอแนะสาหรับการควบคุมการบริ โภคยาสูบของประเทศไทย
ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรับปรุงมาตรการเดิมที่ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพ และเร่ง
ดาเนินมาตรการใหม่ๆซึ่งยังสามารถทาได้เพิม่ เติมตามแนวทางของกรอบอนุ สญ
ั ญาว่า
ด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ดังนี้
มาตรการกลุ่มที่ 1 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะจากอุตสาหกรรมยาสูบ
(FCTC) มาตรา5.3)
1.1 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้าราชการติดต่อกับธุรกิจยาสูบ/บุหรี่
1.2 ปรับปรุงกฎหมายห้าม ธุรกิจยาสูบทา CSR
1.3 การเฝ้าระวังข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
มาตรการกลุ่มที่ 2 การลดอุปสงค์
2.1 มาตรการด้านราคา (FCTC มาตรา 6)
2.1.1 เพิม่ อัตราภาษีตามสภาพ เพื่อกาหนดราคาบุหรีข่ นั ้ ต่า จาก 1.1 บาทเป็ น
2 บาทต่อกรัม
2.1.2 แก้กฎหมายประมวลภาษีสรรพสามิต เพื่อเก็บภาษีจากยาเส้นพื้นเมือง
และใช้ราคาขายปลีกเป็นราคาในการคานวณภาษีบุหรี่
2.2 มาตรการทีไ่ ม่ใช่ราคา
2.2.1 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขนาดมาตรฐานซองบุหรี่ (FCTC
มาตรา 11)
2.2.2 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ งซองบุ ห รี่แ บบเรีย บ (FCTC
มาตรา 11)
มาตรการกลุ่มที่ 3 การลดอุปทาน
3.1 ห้ามการโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือให้ทุนสนับสนุนทีม่ าจากต่างประเทศ
ข้ามพรมแดน (FCTC มาตรา 13)
3.2 ให้ควบคุมโฆษณาแบบเบ็ดเสร็จบนสื่อออนไลน์ (FCTC มาตรา 13)
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3.3 ป้องกันการลักลอบค้าบุหรีผ่ ดิ กฎหมายตามแนวชายแดน โดยไม่ยกเว้นภาษี
ให้กบั บุหรีท่ บ่ี รรจุเต็มซองทุกรูปแบบไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม (FCTC มาตรา 15)
3.4 ห้ามขายบุหรีเ่ ป็ นตัวๆ หรือห่อเล็กๆที่จะทาให้เยาวชนสามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์
เหล่านัน้ ได้ (มาตรา 16)
มาตรการกลุ่มที่ 4 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.1 ทางานร่วมกับกรมบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหาแนวทางออกระเบียบ กาหนด
มาตรฐาน บุหรีป่ ้ องกันไฟไหม้ (FCTC มาตรา 9)
4.2 ออกประกาศควบคุมองค์ประกอบในบุหรี่ สารชูรส เติมกลิน่ เติมสี ไม่ให้ม ี
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ (FCTC มาตรา10)
4.3 การออกกฎระเบียบการเปิดเผยควบคุมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (FCTC
มาตรา 10)
มาตรการกลุ่มที่ 5 การคุม้ ครองสุขภาพผูท้ ไ่ี ม่สูบบุหรี่
5.1 ให้สนามบินนานาชาติ เป็นเขตปลอดบุหรี่ (FCTCมาตรา 8)
5.2 ทาการตลาดเพื่อสังคมเรือ่ งบ้านปลอดบุหรี่ (FCTC มาตรา8)
มาตรการกลุ่มที่ 6 การช่วยเลิกบุหรี่
6.1 ใช้มาตรการทางสังคมเพื่อให้ผสู้ บู บุหรีใ่ นชนบทเลิกบุหรี่ และจัดมีบริการช่วย
เลิกบุหรีท่ เ่ี หมาะสมกับบริบทของสังคมชนบท (FCTC มาตรา 14)
6.2 ขยายโครงข่ายบริการให้คาปรึกษา ทัง้ ในระบบหลักประกันสุขภาพและสาย
ด่วนเลิกบุหรี่ (FCTC มาตรา 14)
6.3 ทดลอง ใช้ขอ้ ความทางโทรศัพท์ (SMS) กระตุน้ ให้ผสู้ บู บุหรี่ ทีม่ สี ทิ ธิในระบบ
ประกันของรัฐ ขอรับบริการเลิกบุหรี่ เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วย
จากบุหรี/่ ยาเส้น (FCTC มาตรา 14)
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บทที่ 1 เหตุการณ์สาคัญ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ปี พ.ศ. 2555 – 2559
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

เหตุการณ์ สาคัญเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคยาสูบของประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ.2555- 2559 มีเหตุการณ์ เด่น สรุปตามลาดับเหตุการณ์ ดังนี้
พ.ศ.2554 –
2558

โครงการจังหวัดขับเคลื่อ นปลอดบุหรี่ 31 จังหวัด โดยในปี พ.ศ.
2554 สสส. ได้ใ ห้ทุนสนับสนุ นการ ดาเนินการขับเคลื่อนจังหวัด
ปลอดบุหรี่ผ่านมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่นา ร่อง 5
จังหวัดและสนับสนุ นโดยตรงรุ่น ที่ 1 10 จังหวัด แก่ จงั หวัดที่ม ี
อัตราการบริโภคยาสูบสูง1-2 และในปีพ.ศ.2556 สนับสนุ นเพิม่ 16
จังหวัด(รุน่ ที่ 2)แก่จงั หวัดทีม่ อี ตั ราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน
อายุ 15-18 ปี สูง รวมเป็ น 31 จังหวัด นอกจากนี้แล้วได้สนับสนุ น
งบประมาณผ่านสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด อีก 19 จังหวัด

พ.ศ.2555

สื่อทีว ี mass media campaign เรื่อง ยาเส้นอันตราย ตายเหมือน
บุหรี่

กุมภาพันธ์
2555

ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้ว ยการติดต่ อ ผู้ประกอบการและผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555ออกแทนฉบับปี พ.ศ.
2553 และ ปรับปรุงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 59 เป็นระเบียบ ว่าด้วย
การติด ต่ อ ระหว่ า งเจ้า หน้ า ที่กั บ ผู้ ป ระกอบการหรือ ผู้ ท่ีม ีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 25593
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มีนาคม 2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2554 เรือ่ งข้อความ
ทีอ่ าจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของซอง
บุหรีแ่ ละยาเส้น มีผลใช้ บังคับ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 25554

25 เมษายน
2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2554 เรื่อ งการ
แสดงข้อความ เกี่ยวกับ สารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซอง
บุหรีซ่ กิ าแรต เริม่ มีผลบังคับใช้5

17 เมษายน
2555

มติ ครม. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2533
เรือ่ งมาตรการ ควบคุมปจั จัยเสีย่ งด้านยาสูบ6 ในประเด็นนี้ศจย. ได้
ให้ทุนสนับสนุ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพเรื่องมาตรการควบคุมปจั จัยเสี่ยง ต่ อสุขภาพด้าน
ยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบตั ทิ ร่ี ะดับพืน้ ทีใ่ น 15 จังหวัด1

12 มิถุนายน
2555

มติ ครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ.
2555 – 25577 ซึ่ ง มีเ ป้ าหมายลดอั ต ราการบริโ ภคยาสู บ ของ
ประชาชน ลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชาชนและการทา
ให้สงิ่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ ออก
ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา8

21 สิงหาคม
2555

การปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบ (รวมภาษียาเส้นและยาเส้นปรุง)
ของประเทศไทยเป็ นครัง้ ที่ 10 นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2535 การปรับครัง้
นี้กาหนดอัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณใบยาสูบ ทาให้บุหรี่
ซิกาแรตมีอตั ราจัดเก็บตามมูลค่า จากร้อยละ 85 ร้อยละ 87 หรือ
ตามปริมาณ 1 บาทต่อหนึ่ง กรัม ส่วนภาษียาเส้นเพิม่ เป็ นครัง้ แรก
จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็ น 0.01 บาท/กรัมถัดมาครัง้ ที่ 11 วันที่
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9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติขน้ึ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตเป็ น
ร้อยละ 90 และอัตราภาษีตามปริมาณ เป็นกรัมละ 1.1 บาท9
เดือนกรกฎาคม การประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญ ญัติค วบคุ มการบริโภคยาสูบ
– สิงหาคม
ฉบับ ใหม่ พ.ศ. ... ซึ่ง เป็ น การรวมกฎหมายควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์
2555
ยาสูบและกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรีเ่ ป็ นฉบับเดียวกัน10
ตุลาคม 2555

กระทรวงสาธารณสุขกาหนดตัวชีว้ ดั ปี 2556 เด็กอายุ 15-18 ปี สูบ
บุหรีไ่ ม่เกินร้อยละ 10 และสถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรีร่ อ้ ย
ละ 100

มีนาคม 2556

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิม่ ”11 -12
3 ลด 1. การลดนัก สูบหน้ าใหม่ (อายุ 15-24 ปี ,19-24 ปี ) 2. ลด
จานวนผูส้ บู เดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผูใ้ ช้ยาเส้น 3. ลดควันบุหรี่
มือสองในทีท่ างาน ในทีส่ าธารณะ และทีบ่ า้ น
3 เพิ่ม 1. เพิ่ม กลไกการป้ องกัน อุ ต สาหกรรมยาสู บ แทรกแซง
นโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ 2. เพิม่ ผูข้ บั เคลื่อนการควบคุมยาสูบ
ในระดับพืน้ ที่จงั หวัดและท้องถิน่ 3. เพิม่ นวัตกรรมการดาเนินงาน
ควบคุมยาสูบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ เพิม่ ขนาดคาเตือน
พิษภัยบนซองบุหรี่ จากร้อยละ 55 เป็ น ร้อยละ 85 โดยให้จดั พิมพ์
ภาพ ข้อความคาเตือน 10 แบบคละกัน ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 5,000
ซอง กาหนดให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 2 ตุลาคม 255613 แต่ในวันที่
23 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองชัน้ ต้นได้มคี าสังทุ
่ เลาการบังคับ
ตามประกาศฯ เนื่องจากบริษทั บุหรีฟ่ ้ องศาลปกครองเพื่อให้ทุเลา
การบังคับใช้และเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
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เพิม่ ขนาดข้อความภาพคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ 55
เป็ น ร้อ ยละ 85 ท าให้ป ระกาศดัง กล่ า วยัง ไม่ม ีผ ลใช้บ ัง คับ ตาม
กฎหมาย 16 จนกระทัง่ 29 พ.ค. 2557 ศาลปกครองสู ง สุ ด ให้ย ก
คาสังทุ
่ เลาการบังคับตามประกาศฯของศาลปกครองชัน้ ต้นแล้ว จึง
มีผลบังคับใช้ 23 กันยายน 2557 (90 วันนับแต่วนั ที่ศาลปกครอง
สูงสุด อ่านคาสัง่ -26 มิ.ย.2557)
1 กรกฎาคม
2556

การลงนามความร่วมมือ “ยกเว้นค่าโทรศัพท์ 1600 สายเลิกบุหรี่”
ระหว่ า ง ศู น ย์บ ริก ารเลิก บุ ห รี่ท างโทรศัพ ท์แ ห่ ง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และโทรศัพ ท์ป ระจ าที่ เพื่อ เพิ่ม ช่ อ งทางให้บ ริก ารประชาชนที่
ต้องการเลิกบุหรีโ่ ดยประชาชนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย และกระตุน้ ให้
ประชาชนได้รบั บริการเพิม่ มากขึน้ 14

สิงหาคม 2556

เริม่ การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2555 เรื่อง ภาพคาเตือนและการแสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่
1600 บนซองยาเส้น15

28 พฤศจิกายน ลงนามบันทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ในการด าเนิ น งานโรงเรีย น
2556
ปลอดบุ ห รี่ร ะหว่ า งกรมควบคุ ม โรค ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
18 มิถุนายน
2557

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 มติ 5 การกากับดูแลสื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์

19 มิถุนายน
2557

สสส. ผนึกเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทัวไทยเดิ
่
นหน้าเปิดโครงการ
รณรงค์จติ อาสาขยายพืน้ ทีป่ ลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ ์ ห้ามสูบ
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ในพื้นที่ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย 100%” โดยตัง้ เป้าหมายของการ
รณรงค์ลดจานวนผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองลงได้ ร้อยละ 10
21 พฤศจิกายน ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกได้มาประเมินสมรรถนะด้าน
2557
ประสิท ธิผ ลการด าเนิ น นโยบายควบคุ ม ยาสูบ ของประเทศไทย
(Joint National Capacity Assessment on the Implementation of
Effective Tobacco Control Policies in Thailand)
25 พฤศจิกายน เสนอร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ พ.ศ. .... ไปยัง
2557
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนัน้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ที่ป ระชุ ม ครม.เห็น ชอบร่ า งพระราชบัญ ญัติ( พ.ร.บ.) ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...
26 ธันวาคม
2557

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศ เรื่อง กาหนดให้บารากู่และบารากู่
ไฟฟ้ าหรือ บุ ห รี่ไ ฟฟ้ าเป็ น สิน ค้ า ที่ต้ อ งห้ า มในการน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 กาหนดให้สนิ ค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1.
บารากู่ ด งั ้ เดิม 2. บารากู่ ไ ฟฟ้ า 3. บุ ห รี่ไ ฟฟ้ า รวมทัง้ อุ ปกรณ์ ท่ี
เกีย่ วข้อง ห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักรในทุกกรณี

18 กุมภาพันธ์
2558

คาสังคณะกรรมการคุ
่
้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 ลงนามเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่
18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ก าหนดห้า มขาย / ห้า มให้บ ริก าร สิน ค้า
ดังต่อไปนี้ 1. บารากู่ดงั ้ เดิม 2. บารากู่ไฟฟ้า 3. บุหรีไ่ ฟฟ้า 4. ตัว
ยาบารากู่ดงั ้ เดิม 5. น้ ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ ฟฟ้า

18 กุมภาพันธ์ รมว.สาธารณสุ ข และ WHO ร่ ว มแถลงข่ า ว ผอ.ใหญ่ อ งค์ก าร
2558
อนามัยและเลขาธิการภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โลกส่งจดหมายถึงนายก หนุนให้คลอดกฎหมายบุหรีโ่ ดยเร็ว
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26 มีนาคม
2558

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเปลีย่ นภาพคาเตือนบนซองบุหรี่
10 แบบ ลงราชกิจจานุเบกษา : 2 เมษายน 2558 มีผลบังคับใช้ :
29 กันยายน 2558

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 70 ประชุมว่าด้วย
วันที่ 25 - 27
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น Sustainable Development Summit โดยข้อทีม่ ี
กันยายน 2558 ความเกีย่ วข้องและสาคัญกับการควบคุมยาสูบอยูใ่ น
เป้ าหมายที่ 3 ท าให้ แ น่ ใ จถึ ง การมีสุ ข ภาวะในการ
ดารงชีวติ และส่งเสริมความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมาย SDG 3.a ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์การ
อนามัยโลกในเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศ
ตามความเหมาะสม
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
1) เป้าหมาย สร้างหลักประกันให้คนมีชวี ติ ทีม่ คี ุณภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพวะทีด่ ขี องคนทุกเพศทุกวัย
2) เป้ าประสงค์ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ก ั บ การ
ดาเนินการของ WHO FCTC ในทุกประเทศอย่างเหมาะสม WHO
FCTC : สนธิสญ
ั ญาทีต่ กลงกันภายใต้ขอ้ ตกลง WHO ในเรือ่ งยาสูบ
3) ตัวชีว้ ดั 3.a.1 การสูบบุหรีข่ องผูม้ อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป (อายุ
มาตรฐานของผู้ไม่สูบบุหรีร่ ายใหม่) โดยประเทศไทยครอบคุลมไป
ถึงผูท้ ม่ี อี ายุ 20 ปี ขึน้ ไป
กุมภาพันธ์
2559

มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซกิ าแรตตามมูลค่าจากร้อยละ
87 เป็ นร้อ ยละ 90 ของราคาขาย ณ โรงงานอุต สาหกรรมยาสูบ
และปรับอัตราภาษีตามปริมาณเป็น 1.10 บาท/กรัม

25 กุมภาพันธ์
2559

คณะกรรมการควบคุ มการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ฯ มีมติแต่ งตัง้
คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสู บ ระดับ จัง หวัด ให้ทุ ก
จังหวัดดาเนินงานควบคุมยาสูบ และใช้งบประมาณ สสส. ในการ
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ดาเนินงาน และมีมติให้ดาเนินงาน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปญั หาการบริโภคยาสูบในวัยรุ่น คือ การเฝ้าระวังและบังคับใช้รอบ
สถานศึก ษาให้ม ีค วามเข้ม ข้น การโฆษณา/การขายผลิต ภัณ ฑ์
ยาสูบ ในการตลาดออนไลน์ และ การกาหนดเรื่องบุหรีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั
ในการประเมินสถานศึก ษาตามระบบการนิ เ ทศและประเมิน ผล
สถานศึกษา
19 เมษายน
2559

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
ฉบับทีส่ อง พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดอัตราการ
บริ โ ภคยาสู บ และ ท าให้ ส ิ่ ง แวดล้ อ มปลอดควั น บุ ห รี่ โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

1

ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.). รายชือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วกับการขับเคลือ่ นมุง่ สู่จงั หวัดปลอดบุหรี่ พ.ศ.
2554-2556. ก้าวทันวิจยั กับ ศจย. 2555; 4 (3): 12 – 14.
2 กนกวรรณ ชมเชย. จังหวัดต้นแบบปลอดบุหรี.่ วารสาร SMART 2556; 14 (155): 14 – 15.
3 ระเบียบกรมควบคุมโรค เรือ
่ ง การติดต่อกับผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555, (2555, 29
กุมภาพันธ์).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 62ง., หน้า 9 - 11.
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงคาหรือข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (2554, 22 มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 69 ง, หน้า 53 – 54.
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การแสดงข้อความเกีย่ วกับสารพิษหรือสารก่อ
มะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 (2554, 28 กรกฎาคม) ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 82 ง, หน้า 12- 14.
6 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปจั จัยเสีย
่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ. [ออนไลน์].
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2557. จาก http://www.samatcha.org/?q=taxonomy/term/150.
7 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจาวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 มกราคม
2557.
จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4199.
8 กระทรวงศึกษาธิการ. (2555, 29 มิถุนายน). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ
่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 ในสถานศึกษา.

7

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559
กฏกระทรวง กาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555. (2555, 21 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอน
80 ก, หน้า 61 - 62.
10 ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษณ์ และนุชรี ศรีวโิ รจน์. ข้อถกเถียงในการยกร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่.
ก้าวทันวิจยั กับ ศจย. 2555; 4 (2): 3 - 12.
11 ศูนย์วจ
ิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.). เอกสารสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เพือ่
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557 และมาตรการควบคุมปจั จัยเสีย่ งต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ ตามมติคณะรัฐมนตรีส่กู ารปฏิบตั ”ิ [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 มกราคม 2557. จาก
http://trc.or.th/th/home-28/484-2555-2557.html.
12 ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษณ์ ประภาพรรณ เอีย
ั้
่ มอนันต์ ปวีณา ปนกระจ่
าง และกุมภการ สมมิตร. สรุปสถานการณ์การ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555. เจริญดีมนคงการพิ
ั่
มพ์ กรุงเทพฯ; 2555.
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือนเกีย่ วกับพิษ
ภัยและช่องทางติดต่อเพือ่ การเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต พ.ศ. 2556. (2556, 6 มีนาคม) ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 45 ง, หน้า 17 - 21.
14 กองบรรณาธิการ. 1600 โทรเลิกบุหรี่ ฟรีทุกเครือข่าย. วารสาร SMART 2556; 14 (161): 6.
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือนเกีย่ วกับพิษ
ภัยและช่องทางการติดต่อเพือ่ การเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535 (2555, 10 สิงหาคม)
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 124 ง, หน้า 6 - 7.
16 มูลนิธริ ณรงค์เพือ
่ การคุม้ ครองผูไ้ ม่สบู บุหรี,่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี,่ เครือข่ายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน. สมุดปกขาว กรณีบริษทั บุหรีฟ่ ้ องศาลปกครองให้ยกเลิกกฎหมายเพิม่ ขนาดคา
เตือนพิษภัยบนซองบุหรี.่ 2556.
9
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บทที่ 2 การเฝ้าระวัง มิตทิ ่ี 1 ด้านปจั จัยต้นเหตุ
(DETERMINANT)
กลุ่มพัฒนาวิชาการ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ความสาคัญและจาเป็ นในการเฝ้ าระวังปัจจัยต้นเหตุของยาสูบ
“นัก สูบ ทีต่ ายแล้ว จะไม่มปี ระโยชน์ สาหรับ อุ ต สาหกรรมนี้อีก ต่ อ ไป”ค าพู ด
ดังกล่าวเป็ นที่เข้าใจกันว่าเมื่อหมดประโยชน์แล้ว ก็ไม่มใี ครสนใจอีกต่อไป โดยเฉพาะ
ธุ ร กิจ ที่มุ่ง หวัง แต่ ผ ลก าไร โดยไม่ค านึ งถึง สุ ข ภาพเลยอย่า ง “บริษัท บุ หรี่” นี่ ค งเป็ น
จุดเริม่ ต้นให้ทงั ้ คนทางาน และผู้ท่ยี งั คงสูบบุหรีอ่ ยู่ รวมถึงผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการ
กระทาดังกล่าว ต้องกลับมาย้อนคิดว่าถ้าเรายังคงละเลยหรือไม่ใส่ใจทีจ่ ะป้องกัน ควบคุม
ภัยทีค่ ุกคามสุขภาพจากเรื่องนี้ วันหนึ่งคนทีต่ อ้ งตายด้วยบุหรี่ อาจเป็ นคนทีใ่ กล้ตวั เราก็
เป็นได้
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ ามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึน้
ได้มากที่สุ ด โดยปี พ.ศ.2551 บุหรีค่ ร่าชีวติ ผู้คนทัวโลกมากกว่
่
า 5 ล้านคน ซึ่งถือว่า
เป็นจานวนทีม่ ากกว่าผูเ้ สียชีวติ จากโรควัณโรค โรคเอดส์ และ ไข้มาลาเรีย รวมกัน และ
คาดว่าในปี พ.ศ.2573 หากยังไม่มมี าตรการใดๆ จะมีจานวนผู้เสียชีวติ เพิม่ ขึน้ ทัง้ หมด
8 ล้านคนต่อปี อีกทัง้ บุหรีเ่ ป็ นสินค้าชนิดเดียวทีถ่ ูกกฎหมาย แต่เป็ นอันตรายต่อทุกคนทัง้
ที่เป็ นผู้สูบบุหรี่ และ ผู้ไม่สูบบุหรีท่ ่ไี ด้รบั ควันบุหรี่ ซึ่ง ผลการสารวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากรไทย ปี พ.ศ.2558 (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2558)
พบว่า ในจานวนประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ สิน้ 55.2 ล้านคน เป็นผูส้ บู บุหรี่ 10.9
ล้านคน (ร้อยละ 19.9) โดยในภาพรวม พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2547–2552 อัตราการสูบ
บุหรีม่ แี นวโน้มลดลง (จากร้อยละ 23.0 เป็น ร้อยละ 20.7 ตามลาดับ) แต่กลับเพิม่ ขึน้ ใน
ปี พ.ศ.2554 เป็ นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือร้อยละ 19.9 ในปี 2556 และกลับเพิม่
สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 20.7 ในปี 2557 แต่ในปี ล่าสุด 2558 กลับลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ
39.3 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ ปี 2558 กับปี 2557 พบว่า ทัง้ เพศชายและ
หญิงมีอตั ราการสูบบุหรีล่ ดลงเล็กน้อยแต่ยงั คงพบการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในสถานที่
สาธารณะต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย

9

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559

ดังนัน้ การเฝ้าระวังยาสูบ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปจั จัยต้นเหตุทท่ี าให้คนสูบ
บุ ห รี่ เช่ น กลยุ ท ธ์อุ ต สาหกรรมยาสูบ สื่อ รวมถึง ป จั จัย อื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง (ปจั จัยทาง
เศรษฐกิจ ค่ านิยม ทัศนคติ และปจั จัยทางสังคมอื่นๆ) จึงเป็ นสิ่งสาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้
ทราบในหลากหลายประเด็น ที่นอกเหนือจากจานวนผู้บริโภคยาสูบ ใครคือผู้บริโภค
ยาสูบ รวมถึงแนวโน้ มการบริโภคยาสูบเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์ต่อการผลักดัน
นโยบาย มาตรการ และข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการควบคุมยาสูบที่มปี ระสิทธิภาพ
มุ่งเน้นให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุมในทุกมิตขิ องการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศไทยทั ง้ สองฉบั บ ได้ แ ก่
พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และระดับนานาชาติ ตามกรอบอนุ ส ั ญญาว่าด้วย
การควบคุ ม ยาสูบ ขององค์ก ารอนามัย โลก (WHO FCTC) อัน จะน ามาซึ่ง การเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ม ีอ ยู่แ ละการสื่อ สารข้อ มูล เตือ นภัย ยาสูบ ใน
ประเด็นทีอ่ ยูน่ อกเหนือ หรือยังมิได้ครอบคลุมตามกฎหมายทีม่ ี
2.1 การเฝ้ าระวังกลยุทธ์อตุ สาหกรรมยาสูบ
การเฝ้ า ระวังกลยุท ธ์อุ ต สาหกรรมยาสูบคือ การติดตามสถานการณ์ กลยุท ธ์
อุตสาหกรรมยาสูบที่อาจกระตุ้นให้เกิดลูกค้ารายใหม่ และเพื่อให้ลูกค้ารายเก่าใช้สนิ ค้า
มากขึน้ กว่าเดิม สานักควบคุมการบริโภคยาสูบได้มกี ารศึกษาใน 4 ประเด็น คือ (1) การ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ (2) การโฆษณา ณ จุดขาย (3) การ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (4) การตลาดแบบแพร่กระจายไวรัส และ (5) การ
แทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การเ ฝ้ าระ วั ง กา รสนั บ สนุ นกิ จกรร มท าง สั ง คม ของ อุ ต สาห กรร ม
ยาสูบ Corporate Social Responsibility (CSR) ไม่ใช่โครงการคืนกาไร แต่ถอื เป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั องค์กรในการรับผิดชอบ
ต่อ สังคม เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดทาโครงการเพื่อ สังคม การเป็ นผู้อุ ปถัมภ์
รายการ (Sponsorships) เช่น การแข่งขันกีฬา ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วสินค้าบุหรีค่ ร่าชีวติ ผูบ้ ริโภค
จาก ระบบ เฝ้ า ระวัง โดยใช้ว ิธ ีก ารเก็บ ข้อ มูล ย้อ นหลัง ตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคม 2552 ถึง
ธันวาคม 2557 และสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เป็ นประจา สัปดาห์ละ 3 - 4 ครัง้ โดยใช้คา
สาคัญที่ใช้ในการสืบค้น ได้แก่ บุหรี่ บุหรีน่ อก บุหรีร่ าคาถูก เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลจาก
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การลงพืน้ ทีต่ รวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ พบการ
สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังที่เ ผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ ทัง้ หมด 252 รายการ คิดเป็ นมูลค่า 298,610,643 บาท โดยสามารถพบการ
สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังที่เ ผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ รวม 32 รายการในช่วงเดือนเมษายน 2558 - มีนาคม 2559 ซึ่งหากจาแนก
หน่ ว ยงานที่ไ ด้ร บั การสนับ สนุ น จากโรงงานยาสูบ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส นับ สนุ น ให้กับ
หน่ ว ยงานรัฐ และชมรม/สมาคม/มูล นิธ ิ มากที่สุด โดยคิดเป็ นอย่างละร้อ ยละ 21.88
รองลงมาเป็นองค์กรเอกชน ร้อยละ 18.75 ดังภาพที่ 2.1 แต่ไม่พบการเปิดเผยข้อมูลการ
สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม ของ บริษทั ฟิ ลลิปมอร์รสิ ประเทศไทย จากัด บนเวบไซต์
ซึง่ อาจเป็นผลสืบเนื่องจากประกาศคณะรัฐมนตรี เมือ่ วัน ที่ 17 เมษายน 2555 ทีส่ งห้
ั ่ ามผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทากิจกรรมเพื่อสังคม ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน 2555 เป็นต้นมา
จึงให้การเข้าถึงข้อมูลยากขึน้

ภาพที่ 2.1 ร้อยละของประเภทหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ
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วงที่ 1 เครือ่ งมือโฆษณาพืน้ ฐาน
วงที่ 2 ช่องทางการสือ่ สารการตลาด
อื่นๆ
วงที่ 3 การตลาดถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง

Gold
ผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้เกิดการซื้อ

วงที่ 4 การตลาดต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย

Gold
ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูก้ าหนดนโยบาย
ผูค้ วบคุม เพือ่ ไม่ให้มาควบคุมธุรกิจ
ยาสูบ หรือหย่อนมือในการควบคุม

ภาพที่ 2.2 แสดงประเภทหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากโรงงานยาสูบ
(2) การโฆษณา ณ จุดขาย โดยเฉพาะการโฆษณายีห่ ้อและราคาบุหรีท่ ่ใี หญ่เกินสมควร
ซึง่ จากการรับข้อมูลทีส่ ่งตรงจากภาคีเครือข่ายทีพ่ บเห็นโดยบังเอิญ และการแจ้งข้อมูลเข้า
สู่ช่องทางต่างๆ ของระบบเฝ้าระวังยาสูบออนไลน์ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ พบ
การเขียนยี่ห้อบุหรี่ไว้ร่วมกับป้ายแขวน “ที่น่ีจาหน่ ายบุหรี่” และ กรณีการส่งเสริมการ
ขาย พบการแบ่งขายบุหรีเ่ ป็ นมวนพร้อมบรรจุไว้ในถุงพลาสติกทัง้ ที่มแี ละไม่มยี ห่ี อ้ บุหรี่
และการโฆษณายีห่ อ้ บุหรีผ่ ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน ชาม กล่องใส่ทชิ ชู และป้ายไฟ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.3 การโฆษณาและการแบ่งขายมวนบุหรี่
(3) การเฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ท่สี บื ค้นได้พบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งไม่ถอื เป็ นรูปแบบ
แปลกใหม่ท่ไี ม่เคยพบเห็นมาก่อนในท้องตลาด บริษทั ผู้ผลิตอ้างว่าสามารถช่วยให้คนที่
ติด บุ ห รี่เ ลิก บุ ห รี่ไ ด้ นอกจากผลิต ภัณ ฑ์ด ัง กล่ า วยัง พบผลิต ภัณฑ์ย าสู บ ที่ม ีล ักษณะ
คล้ายๆกัน คือ ม่อระกู่ ไฟฟ้ า, Cloud Stones โดยมีการโฆษณาว่า ปลอดนิโคตินไร้ใบ
ยาสูบ และไม่มนี ้ ามันดิน ซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
จึงมีการนามาจาหน่ายกัน และเริม่ ระบาดกันในร้านเหล้า

Cloud Stones

ภาพที่ 2.4 บุหรีไ่ ฟฟ้าและ Cloud Stones
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(4) การโฆษณาส่ งเสริ มการขายทางอิ นเทอร์เน็ ต รวมถึ งสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น
Facebook, Twister, Youtube และ SMS เป็ นต้น ในบางครัง้ อาจเรียกว่า “การตลาดแบบ
แพร่กระจายไวรัส (Viral Marketing) การเฝ้าระวังประเด็นนี้ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
โดยการติดตามความเคลื่อนไหวผ่ านระบบอินเทอร์เน็ต โดยดาเนินการเป็ นประจาทุก
สัปดาห์รวมถึงการรับข้อมูลจากภาคีเครือข่าย จากนัน้ จึงจัดเก็บรวบรวมเป็ นฐานข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ excel และประเมินตัดสินข้อค้นพบ จาแนกรายมาตราตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
การสืบค้นการโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
มีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นในการสืบค้น ดังนี้ 1) มุ่งเน้นค้นหาด้วยคาสาคัญทีเ่ ป็ นภาษาไทย เช่น
บุหรี่นอก บุหรี่ราคาถูก บุหรี่ผลไม้ เป็ นต้น เพื่อจากัดการเข้าถึงทางเว็บไซต์เฉพาะที่
เผยแพร่ในประเทศไทย ที่สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมายที่มอี ยู่ภายในประเทศไทย 2)
บันทึก URL เฉพาะหน้าเว็บไซต์หลักเท่านัน้ 3) ไม่นับรวม/ไม่บนั ทึกข้อมูล URL ที่เป็ น
ลักษณะ web link 4) เว็บไซต์ทงั ้ หมด ไม่นับซ้า โดยจุดคัดกรอง/ ตรวจสอบการซ้าซ้อน
ของการตรวจพบเว็บไซต์ท่มี กี ารโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ เป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบของ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ และ 5) ตรวจสอบการ Active ของเว็บไซต์เป็นประจาทุก 3 เดือน
จากการดาเนินงานเฝ้าระวังทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 พบ
เว็บไซต์และFacebook ที่มกี ารโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบสะสมจากเดือนกันยายน 2558
ทัง้ สิ้น 63 เว็บไซต์ โดยการโฆษณาส่วนใหญ่เป็ นการโฆษณาขายบุหรีไ่ ฟฟ้า น้ ายาบุหรี่
ไฟฟ้ า และบุ ห รี่นอก หากพิจารณาการกระท าความผิดตามพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่มคี วามผิด ตามมาตรา 13 การขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่มภี าพคาเตือน จานวนมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น มาตรา 8 การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 6 การขายสินค้าแถมบุหรี/่ ขายบุหรีแ่ ถมสินค้า รวมถึงการบริการ
หลังการขาย ตามลาดับ ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จานวนและร้อยละของเว็บไซต์โฆษณาบุหรีท่ ก่ี ารกระทาผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)
เดือน/ปี

จานวนเว็บไซต์
สืบ
ค้น

ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
ม.ค59-.
ก.พ59-.
มี.ค.-59

44
48
48
48
50
52
63

ซา้

43
48
43
43
50
48

จานวน/ร้อยละการกระทาผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมฯ พ.ศ.2535

ใหม่

5
5
7
2
15

มาตรา 6
มาตรา 7
มาตรา 8
มาตรา9
มาตรา10
มาตรา13
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
6 13.64
0 0.00
10 22.73
0 0.00
1 2.27
11 25.00
7 14.58
0 0.00
10 20.83
0 0.00
1 2.08
12 25.00
7 14.58
0 0.00
10 20.83
0 0.00
1 2.08
12 25.00
8 16.67
0 0.00
9 18.75
0 0.00
1 2.08
12 25.00
8 16.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
12 24.00
8 15.38
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
12 23.08
8 12.70
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
12 19.05
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ตารางที่ 2.2 จานวนและร้อยละของเว็บไซต์โฆษณาบุหรีท่ ข่ี ายบุหรีไ่ ฟฟ้า /
น้ ายาบุหรีไ่ ฟฟ้าและเว็บไซต์ขายมอระกู่/น้ ายามอระกู่ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)
เดือน

ก.ย .58
ต.ค .58
พ.ย .58
ธ.ค .58
ม.ค .59
ก.พ .59
มี.ค .59

จานวนเว็บไซต์
สืบค้น
44
48
48
48
50
52
63

ซ้า
0
43
48
43
43
50
48

ขายบุหรีไ่ ฟฟ้า
และน้ายาบุหรีไ่ ฟฟ้า
ใหม่
44
5
0
5
7
2
15

จานวน
31
34
34
33
35
37
46

ร้อยละ
70.45
70.83
70.83
68.75
70.00
71.15
73.02

ขายเตามอระกู่
และอุปกรณ์
จานวน
3
8
8
9
9
9
11

ร้อยละ
6.82
16.67
16.67
18.75
18.00
17.31
17.46

(5) การแทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบ
โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลจากการติดตามและรวบรวมเอกสารราชการที่
ได้รบั จากอุตสาหกรรมยาสูบ และนามาวิเคราะห์เพื่อประเมินตัดสินว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับ การแทรกแซงนโยบายรัฐ หรือ ไม่ ซ่ึ ง การแทรกแซงนโยบายรัฐ /การติ ด ต่ อ จาก
อุตสาหกรรมยาสูบ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปจั จุบนั อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาติดต่อกับ
หน่ วยงานส่ วนใหญ่ จะเป็ นการขอเข้าพบเพื่อด าเนิ นการจดแจ้ง รายการส่ วนประกอบ
จานวน 87 ครัง้ โดยการหารือข้อกฎหมายส่วนใหญ่มกั เป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ผลการติด ตามจากเอกสารทางราชการที่ส่ ง โดยอุ ต สาหกรรมยาสู บ ถึง
กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2553 - 2557 พบการขอเข้าพบเพื่อร่วมกาหนดนโยบาย
6 ครัง้ แต่กไ็ ด้รบั การปฏิเสธจากกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด
2.2 การเฝ้ าระวังสื่อ
การเฝ้าระวังในช่องทางนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการเฝ้าระวังทาง
เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook ทีเ่ ข้าถึงด้วยคาสาคัญจากเว็บไซต์กูเกิล
(https://www.google.co.th/) และข้อ ตกลงเบื้อ งต้น ของการค้นหาดังระบุ ไว้ข้า งต้นใน
หัวข้อ “การโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ”
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จากการดาเนินงานเฝ้าระวังสื่อสิง่ พิมพ์ ตัง้ แต่ เดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน
มีนาคม 2559 พบข้อมูลสะสมทัง้ สิ้น จานวน 606 ข่าว เมื่อพิจารณาตามหมวดหมู่ของ
ข่าวสาร พบว่าข่าวสารส่วนใหญ่เป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุ นการควบคุมยาสูบ สูงสุด
จานวน 308 ข่าว คิดเป็ น ร้อยละ 50.83 รองลงมาเป็ นข่าวประเภทอื่นๆ จานวน 162
ข่าว เช่น ข่าวการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 26.73 อันดับที่ 3
การเผยแพร่/ชี้เบาะแสการกระทาผิด จานวน 60 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 9.90 อันดับที่ 4
ข่าวการประชาสัมพันธ์ธุรกิจยาสูบ จานวน 47 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 7.76 อันดับที่ 5 การ
แทรกแซงนโยบายรัฐ จานวน 25 ข่าว คิดเป็ นร้อ ยละ 4.13 และอันดับที่ 6 ข่าวการ
โฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี/่ เผยแพร่ CSR จานวน 4 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 0.66 หาก
จาแนกข้อมูลดังกล่าว ตามมาตรา FCTC พบว่าข่าว 5 อันดับแรก อันดับที่ 1 คือ มาตรา
12 การศึกษา การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักฯ จานวน 250 ข่าว คิดเป็ น
ร้อยละ 41.25 รองลงมาคือ มาตรา 6 เรื่อง มาตรการด้านราคาและภาษียาสูบ จานวน
247 ข่าว คิดเป็ น ร้อยละ 40.76 อันดับที่ 3 คือ มาตรา 26 แหล่งทุน จานวน 194 ข่าว
คิดเป็ นร้อยละ 32.01 อันดับที่ 4 คือ มาตรา 27 อื่นๆ จานวน 159 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ
26.24 อันดับที่ 5 มาตรา 20 การวิจยั เฝ้าระวัง และแลกเปลีย่ นข้อมูล จานวน 156 ข่าว
คิดเป็นร้อยละ 25.74
ผลการเฝ้าระวังทางเว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ผลการเฝ้าระวังฯ ในช่องทาง
นี้ จึงมุ่งหาข่าว/ ชีเ้ บาะแสการโฆษณาส่งเสริมการขายซึง่ เป็ นกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
ยาสูบที่ใช้เพื่อจูงใจให้เกิดการบริโภคและสอดคล้องกับมาตรา 6, 8 – 10 และ 13 ตาม
พ.รบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทางานเฝ้ า
ระวังเพื่อควบคุมยาสูบ โดยการหาข่าว/สืบค้นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยประเมินตัดสินจากระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ ความถึงวันที่
ค้นพบเว็บไซต์ / facebook พบว่าเว็บไซต์ / facebook ที่ยงั สามารถเข้าถึงได้ (Active)
จานวน 183 เว็บไซต์ / facebook มีระยะเวลาเผยแพร่จนกระทังค้
่ นพบนานเฉลีย่ 25 วัน
และส่ วนใหญ่ค้นพบภายใน 2 สัปดาห์ ร้อยละ 43.2 ขณะที่ เว็บไซด์/ facebook ที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ (Non-active) มีระยะเวลาการเผยแพร่นานเฉลีย่ 102 วัน
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2.3 การเฝ้ าระวังปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคยาสูบในประชากร
ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิ จ
เฝ้ าระวังปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง

ปัจจัยทางสังคม
ค่านิ ยม/ทัศนคติ

ภาพที่ 2.5 ปจั จัยเกี่ยวข้องทีม่ สี ่วนทาให้สบู บุหรี่

 สูบเพื่อเข้าสังคม
 อิ ทธิ พลของการโฆษณาชวนเชื่ อ

เพื่อน



ทาตามเพื่อน



เพื่อนชักชวน



ทาเพื่อให้กลุ่มเพื่อน
ยอมรับ/ เพื่อเข้ากลุ่ม

 ชุมชนมองว่าการสูบบุหรี่
เป็ นเรื่องปกติ

สภาพ
แวดล้อม

สาเหตุ

ตนเอง

ครอบครัว  อยากรู้ อยากลอง
 มีคนในบ้านสูบ จนมองว่าเป็ นเรื่องปกติ
 เลียนแบบ/ สูบตาม



มีความเชื่อที่ผิดว่า “สูบแล้วเท่ห์ สมอง
ปลอดโปร่ง คลายเครียด แสดงว่าเป็ น
ผู้ใหญ่”

ภาพที่ 2.6 สาเหตุของการสูบบุหรีน่ นั ้ มีต้นเหตุมาจากหลายปจั จัย
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จากภาพที่ 2.5 และ 2.6 จะเห็นว่าการสูบบุหรี่มไิ ด้เ กิดเพียงเพราะค่ านิยม
ทัศนคติของตนเอง หรือแค่ความอยากลองเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ที่มสี ่วนใน
การทาให้บุคคลคนหนึ่งสูบบุหรีไ่ ด้ ไม่ว่าจะเป็ นปจั จัยทางสังคม เช่น เพื่อน ครอบครัว
หรือแม้กระทังสิ
่ ง่ แวดล้อมรอบตัว ทีย่ งั เป็ นปจั จัยเสริมให้บุคคลนัน้ ๆสูบบุหรีไ่ ด้ อย่างไรก็
ตามยังมีผลการสารวจจากการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี พ.ศ.2554 และการ
สารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557 พบว่า ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่บริโภคแปรผันไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือผู้ท่สี ูบบุหรี่
โรงงานส่วนใหญ่มอี ายุ15 – 24 ปี (ร้อยละ 20.1) และอาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีสถานะ
ทางเศรษฐกิจดี1 ขณะที่ผู้ทป่ี จั จุบนั สูบบุหรีม่ วนเองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท (ร้อยละ
18.9) มีสถานะทางเศรษฐกิจต่า
เอกสารที่เกี่ยวข้องและช่ องทางการรับเรื่องร้องเรียน และส่งข้อมูลการเฝ้ าระวัง
เพื่อควบคุมยาสูบ
1. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442
2. ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนบุหรีแ่ 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 “จิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยยาสูบ” ที่
https://www.facebook.com/pages/จิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัย
ยาสูบ/350383091713518

8. ระบบเฝ้าระวังยาสูบออนไลน์ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
http://btc.webofficedesign.com

1สถานะทางเศรษฐกิจ

หมายถึง รายได้สว่ นบุคคลทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินต่อเดือน ซึง่ จาแนก
เป็ น 5 กลุ่มรายได้ ได้แก่ ระดับต่าสุด (1th quintile) ระดับต่า (2nd quintile) ระดับปานกลาง (3rd
quintile) ระดับสูง (4th quintile) และระดับสูงสุด (5th quintile)
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บทที่ 3 การเฝ้าระวัง มิตทิ ่ี 2 ด้านพฤติกรรมเสีย่ ง
(BEHAVIOR RISK)
ั้
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา ปนกระจ่
าง
และสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

สถานการณ์ ด้านพฤติ กรรมการบริ โภคยาสูบ
3.1

จำนวนและอัต รำกำรสู บ บุ ห รี่ ข องประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึ้น ไป

ข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไปบริโภคยาสูบ 10.9 ล้านคน (19.9%) อัตราการบริโภคยาสูบของเพศ
ชายเท่ากับ 39.3% เพศหญิงเท่ากับ 1.8% เมื่อพิจารณาการบริโภคยาสูบของประชากร
ไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไปในรอบ 24 ปี ท่ผี ่านมา (พ.ศ.2534-2558) พบว่ามีแนวโน้ มลดลง
กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจานวน 12.26
ล้านคน (32.00%) ลดลงเป็ น 10.9 ล้านคน (19.9%) ในปี พ.ศ.2558 มีอตั ราลดลงเฉลี่ย
0.5%ต่อปี ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 อัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534-2558
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552,
2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ
2557
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เนื่ อ งจากวิธ ีก ารส ารวจในปี พ .ศ.2557 ไม่อ นุ ญ าตให้ใ ช้ก ารถามสมาชิก ใน
ครอบครัวแทน จึงทาให้ค่าอัตราสูงกว่าวิธสี ารวจในวิธเี ดิม (วิธเี ดิมคือ อนุ ญาตให้ถาม
สมาชิกในครอบครัวแทน ซึง่ ใช้ในการสารวจปีพ.ศ.2558 ด้วย)
ผู้สูบบุ ห รี่ป จั จุบนั 2 แบ่ งเป็ น ผู้สูบบุ หรี่ประจา 3 และผู้สูบ บุหรี่เ ป็ นครัง้ คราว 4
โดยพบว่าสัดส่วนของผูส้ ูบประจาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 95 ในปี พ.ศ.2534 และค่อย ๆ ลดลงเป็ น
ร้อยละ 85.88 ของผูส้ บู ปจั จุบนั ในปี พ.ศ.2558
จานวนผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นครัง้ คราวกลับมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.25342558 โดยปี พ.ศ.2534 มีผสู้ ูบบุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราวเพียง 590,528 คน เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน
ถึง 1,545,866 คนภายในรอบ 24 ปี จากข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกให้เห็น
ว่าการทีอ่ ุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ ๆ อาจส่งผลให้มผี ทู้ ดลองสูบ
บุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในแต่ละปี ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวน อัตราการสูบบุหรี่ และสัดส่วนผูส้ ูบประจาของประชากรไทย
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
พ.ศ.

2534
2539
2544
2547
2550
2552
2554
2556
2557
2558

จานวนและอัตราการบริโภคยาสูบปจั จุบนั (คน)
รวมอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
คน
อัตรา
12,257,675 32.00%
12,525,254 28.81%
11,984,874 25.47%
11,354,282 22.98%
10,857,755 21.22%
10,905,191 20.70%
11,511,611 21.36%
10,765,806 19.94%
11,363,447 20.72%
10,947,037 19.58%

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
10,445,143

อัตรา
59.39%
54.46%
48.44%
43.69%
41.70%
40.46%
41.69%
39.00%
40.52%
39.16%

หญิง
คน
อัตรา
952,943 4.95%
767,082 3.50%
701,601 2.95%
654,264 2.64%
51,0176 1.94%
544,601 2.01%
592,617 2.14%
572,495 2.05%
616,622 2.18%
501,894 1.76%

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
85.88 88.31 83.11

ั บนั หมายถึง ผูส้ บู บุหรีป่ ระจาและผูส้ บู บุหรีค่ รัง้ คราว
ผูส้ บู บุหรีป่ จจุ
3 ผูส
้ บู บุหรีป่ ระจา หมายถึง ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็ นประจาทุกวัน
4 ผูส
้ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว หมายถึง ผูส้ บู บุหรีไ่ ม่ทุกวัน
2
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3.1.1 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.) เพศ (GENDER)
เมื่อพิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 24 ปีทผ่ี ่านมาจากปีพ.ศ.2534-2558
อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงที่ลดลงน้อยกว่า
เพศหญิง คือ ร้อยละ 33.72 และร้อยละ 64 นอกจากนี้การสารวจยังพบว่า ในปี พ.ศ.
2558 เพศหญิงมีอตั ราการบริโภคยาสูบต่าสุดจากทุกปีทผ่ี ่านมาคือร้อยละ 1.8

ภาพที่ 3.2 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามเพศ
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544,
2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550,
2554 และ 2557

2.) กลุ่มอายุ (Age Group)
จากผลการส ารวจของสานัก งานสถิติในปี พ.ศ.2558 อัต ราการสูบบุหรี่ใ น
กลุ่มอายุ 15-18 ปี, 19-24 ปี, 25-40 ปี, 41-59 ปี และ 60 ปีขน้ึ ไป เท่ากับร้อยละ 7.92,
20.20, 23.23, 22.53, 13.95 ตามลาดับ ในทุกกลุ่มอายุมอี ตั ราการสูบบุหรีล่ ดลงจากปี
พ.ศ. 2556 ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24 ปี และ กลุ่มอายุ 41-59 ปี
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กลุ่มอายุท่มี อี ตั ราการลดการสูบบุหรีส่ ูงสุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปี ข้นึ ไป (อัตรา
การเปลีย่ นแปลงในรอบ 24 ปี ลดลงเท่ากับร้อยละ 57.64) ส่วนในกลุ่มอายุ 41-59 ปี,
25-40 ปี, 15-18 ปี และ 19-24 ปี มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงลดลง 40.93, 35.97, 34.22
และ 32.51 ตามลาดับ
อัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี จากปี พ.ศ.25342558 พบว่า ลดลง จาก ร้อยละ 12 ในปี พ.ศ.2534 เป็ น ร้อยละ 7.92 ในปี พ.ศ.2558
แต่ ปี พ.ศ.2547 – ถึงปจั จุบนั (2558) อัตราการบริโภคยาสูบกลับมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ 7.92 (จานวน 312,610 คนในปี พ.ศ.2558)

ภาพที่ 3.3 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามกลุ่มอายุ
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544,
2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550,
2554 และ 2557
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3.) ระดับการศึกษา (Education Level)
จากผลการสารวจของสานักงานสถิตใิ นปี 2558 อัตราการสูบบุหรีข่ องผู้ท่มี ี
ระดับการศึก ษาประถมศึก ษามีอ ัตราการสูบบุ หรี่ปจั จุบนั สูงสุด รองลงมาเป็ นระดับ
มัธยมต้น ผูท้ ไ่ี ม่เคยเรียน ระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาขึน้ ไปคือร้อยละ 24.0,
22.4, 19.2, 19.0 และ 10.2 ตามลาดับ ผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาอุดมศึกษาขึน้ ไปและผู้ท่ี
ไม่ เ คยเรีย นมีอ ัต ราการสู บ บุ ห รี่ท่ีล ดลงจากปี 2557 และผู้ ท่ีม ีร ะดับ การศึ ก ษา
อุดมศึกษาขึน้ ไปอัตราการเปลีย่ นแปลงลดลงมากทีส่ ุดคือร้อยละ 53.22

ภาพที่ 3.4 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามระดับการศึกษาทีจ่ บสูงสุด
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544,
2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550,
2554 และ 2557
วิเคราะห์ขอ้ มูล: พ.ศ.2534-2552 โดยสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สถานการณ์
และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ. 2534-2552 และวิเคราะห์
ข้ อ มู ล พ.ศ.2554-2558 โดย ศู น ย์ วิ จ ัย และจัด การความรู้ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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3.1.2 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั จาแนกตามภูมิศาสตร์
1.) เขตการปกครอง (Administrative District)
ผู้อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลมีอตั ราการสูบบุหรี่สูงกว่าในเขตเทศบาลในทุก
รอบการสารวจ และอัตราการเปลีย่ นแปลงลดลงของนอกเขตเทศบาลก็สูงกว่าในเขต
เทศบาลเล็กน้อย คือ ร้อยละ 35.86 และ 34.85 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ามาตรการ
ทีผ่ ่านมามีผลในการลดอัตราการสูบบุหรีท่ งั ้ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ภาพที่ 3.5 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามเขตการปกครอง
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544,
2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550,
2554 และ 2557

2.) ภาค (Region)
อัตราการสูบบุหรีใ่ นแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึง
จุดต่าสุดในปีพ.ศ.2552 แต่ในพ.ศ 2554 และ 2557 มีอตั ราการสูบบุหรีท่ ส่ี ูงขึน้ ทุกภาค
ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี พ.ศ. 2558 ภาคใต้ยงั มีอตั ราการสูบบุหรีท่ ่ี
สูงที่สุด รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร
(อัตราการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและ
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ใต้เท่ากับร้อยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า
มาตรการในการควบคุมยาสูบได้ผลน้อยในภาคใต้และกรุงเทพมหานคร แต่ได้ผลดีใน
ภาคเหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 3.6 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปีขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามภาค
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544,
2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550,
2554 และ 2557
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3.1.3 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั จาแนกตามเขต
1.) อัตราการบริ โภคยาสูบของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกตามเขต
สุขภาพ
จากการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีร่ ายเขตสุขภาพ ปี 2550,2554,2557
พบว่ า ในภาพรวมของประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลง แต่ ย ัง มี เ ขต 2,4,10,11 และ
กรุงเทพมหานคร ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังภาพที่ 3.7
30.00%
25.00%
20.00%

29.10%
25.04%
24.83%
23.86%
22.04%
21.16%20.52%
20.70%
19.73%18.91%18.75%19.19%
18.11%
16.58%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

ร้ อยละการสูบเขต 50

ร้ อยละการสูบเขต54

57 ประมาณ

หมายเหตุ: จัดกลุ่มจังหวัด ตามเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559

ภาพที่ 3.7 อัตราการสูบบุหรีอ่ ายุ 15 ปี ขึน้ ไป(รายเขตสุขภาพ) 2550,2554,2557
ทีม่ า : การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุรา ปี 2550,2554,2557 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ วิเคราะห์โดย : สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

2.) อัตราการบริ โภคยาสูบของเยาวชนอายุ 15-18 ปี จาแนกตามเขตสุขภาพ
จากการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีก่ ลุ่มวัยรุ่น 15-18 ปี รายเขตสุขภาพ ปี
2550, 2554, 2557 พบว่ า ในภาพรวมของประเทศมีแ นวโน้ ม ลดลง แต่ ย ัง มีเ ขต
2,4,10,11 และ กรุงเทพมหานคร ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 อัตราการสูบบุหรีก่ ลุ่มวัยรุ่น 15-18 ปี (รายเขตสุขภาพ) 2550, 2554,
2557
ทีม่ า : การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุรา ปี 2550,2554,2557 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ วิเคราะห์โดย : สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

3.) อัตราการบริ โภคยาสูบของเยาวชนอายุ 19-24 ปี จาแนกตามเขตสุขภาพ
จากการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีก่ ลุ่มวัยรุ่น 19-24 ปี รายเขตสุขภาพ ปี
2550, 2554, 2557 พบว่ า ในภาพรวมของประเทศมีแ นวโน้ ม ลดลง แต่ ย ัง มีเ ขต
1,4,6,10,11 และ 12 ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 อัตราการสูบบุหรีก่ ลุ่มวัยรุน่ 19-24 ปี (รายเขตสุขภาพ) 2550,2554,2557
ทีม่ า : การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุรา ปี 2550,2554,2557 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ วิเคราะห์โดย : สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
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3.1.4 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั ระดับจังหวัด
การสารวจในระดับชาติทส่ี ามารถจาแนกข้อมูลเป็ นรายจังหวัด ในขณะนี้มอี ยู่
แค่ 3 ช่วงปี คือ จากโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
พ.ศ.2548 โดยศูนย์ขอ้ มูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่ อ สานักโรคไม่ติดต่ อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละ
ดื่มสุรา พ.ศ.2550 และ 2554 โดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ตารางที่ 3.2

29

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีป่ จั จุบนั ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
จาแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2548 2550 และ 2554 เรียงลาดับจากจังหวัดทีม่ อี ตั ราสูบ
บุหรีต่ ่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
21. นครราชสีมา

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ลาดับ อัตรา ลาดับ อัตรา
(%)
(%)
37 20.76
1
13.09
66 27.49 56
24.83
48 23.11 50
24.13
74 30.15 33
22.28
36 20.62 60
25.17
54 25.12 65
26.34
61 26.60 59
25.01
11 17.46 11
17.58
20 18.68
9
15.78
9
16.00 26
21.19
42 22.40 67
26.67
72 29.37 70
27.91
44 22.62 25
21.05
39 20.86 39
22.75
68 27.74 68
26.85
22 19.16 64
25.95
75 30.82 76
32.39
18 18.45 46
23.69
3
12.83 12
17.61
63 26.89 55
24.81
35 20.58 36
22.65

พ.ศ.2554
ลาดับ อัตรา
(%)
2
15.43
42 22.71
69 26.64
57 24.55
48 23.28
70 26.72
20 19.13
18 18.55
12 17.26
23 19.99
41 22.54
62 25.78
22 19.58
35 22.08
67 26.39
27 20.76
46 23.13
30 21.03
4
16.00
58 24.64
33 21.55
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พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ชื่อจังหวัด
ลาดับ อัตรา ลาดับ อัตรา
(%)
(%)
22. นครศรีธรรมราช
62 26.62 53
24.42
23. นครสวรรค์
15 18.32 15
18.77
24. นนทบุร ี
1
11.14
3
13.65
25. นราธิวาส
57 25.90 19
19.71
26. น่าน
2
11.71
4
14.05
27. บุรรี มั ย์
49 23.69 29
21.98
28. ปทุมธานี
7
14.26
5
14.90
29. ประจวบคีรขี นั ธ์
59 26.45 36
22.65
30. ปราจีนบุร ี
19 18.59 24
20.46
31. ปตั ตานี
60 26.49 75
32.26
32.พระนครศรีอยุธยา 5
14.71
2
13.23
33. พะเยา
34 20.46 38
22.69
34. พังงา
17 18.40 30
22.04
35. พัทลุง
43 22.52 54
24.61
36. พิจติ ร
26 19.82 28
21.80
37. พิษณุโลก
23 19.32 63
25.78
38. เพชรบุร ี
45 22.84
6
15.40
39. เพชรบูรณ์
53 24.83 57
24.89
40. แพร่
16 18.39 19
19.71
41. ภูเก็ต
12 17.60 18
19.69
42. มหาสารคาม
67 27.61 34
22.53
43. มุกดาหาร
70 28.22 73
28.00
44. แม่ฮ่องสอน
73 29.93 52
24.38
45. ยโสธร
47 23.06 48
24.08
46. ยะลา
33 20.18 44
23.32

พ.ศ.2554
ลาดับ อัตรา
(%)
72 27.38
9
16.82
1
14.57
61 25.61
6
16.65
50 23.37
3
15.91
63 26.04
38 22.30
74 29.10
13 17.44
5
16.01
55 24.36
53 24.04
16 18.20
34 21.82
28 20.83
39 22.31
32 21.32
25 20.40
45 23.12
44 22.98
76 30.59
29 20.96
52 24.01
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ชื่อจังหวัด
47. ร้อยเอ็ด
48. ระนอง
49. ระยอง
50. ราชบุร ี
51. ลพบุร ี
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

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ลาดับ อัตรา ลาดับ อัตรา
(%)
(%)
69 28.11 43
23.29
64 26.94 61
25.30
24 19.45 21
19.76
14 18.09 35
22.63
21 19.02 41
23.08
32 20.17 17
19.52
56 25.64 51
24.30
55 25.19 69
27.20
76 31.59 40
23.02
58 26.37 58
24.96
27 19.89 45
23.67
46 22.96 74
28.18
30 20.07 10
16.73
31 20.09
7
15.48
4
14.14 27
21.58
41 22.13 48
24.08
25 19.62 16
18.97
8
14.59 32
22.25
29 19.98 22
19.81
10 16.71
8
15.68
40 22.03 71
27.95
50 24.15 31
22.09
51 24.16 47
24.04
71 28.91 66
26.60
6
14.20 23
19.98

พ.ศ.2554
ลาดับ อัตรา
(%)
54 24.11
73 27.64
26 20.72
21 19.18
37 22.25
15 17.83
51 23.77
66 26.20
59 24.98
19 18.75
43 22.81
75 29.42
11 16.97
17 18.32
10 16.96
63 26.04
30 21.03
14 17.58
40 22.36
6
16.65
71 26.97
60 25.06
47 23.26
67 26.39
24 20.01
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พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ.2554
ชื่อจังหวัด
ลาดับ อัตรา ลาดับ อัตรา ลาดับ อัตรา
(%)
(%)
(%)
72. อุดรธานี
52 24.62 72
27.97
49 23.34
73. อุตรดิตถ์
13 18.03 14
18.61
8
16.78
74. อุทยั ธานี
38 20.83 42
23.18
56 24.46
75. อุบลราชธานี
65 27.09 13
17.83
36 22.10
76. อานาจเจริญ
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.2550 ได้
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3.1.5 อายุที่เริ่ มสูบบุหรี่ครัง้ แรกและอายุที่ตา่ สุดที่เริ่ มสูบ
ข้อมูลจากโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา ในปี พ.ศ.2557
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไปทีเ่ ริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกของผู้ทส่ี ูบบุหรีเ่ ป็ นประจาคือ อายุ
17.8 ปี และเริม่ สูบบุหรีเ่ ป็ นปกตินิสยั เมื่ออายุประมาณ 19.5 ปี เพศชายเริม่ สูบบุหรี่
ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และเริม่ สูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศ
หญิงเริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 21 ปี และเริม่ สูบเป็นปกติเมือ่ อายุประมาณ
22 ปี การสารวจในครัง้ นี้พบว่าผูท้ ส่ี บู บุหรีเ่ ริม่ สูบบุหรีอ่ ายุน้อยทีส่ ุดเพียง 6 ปี
3.1.6 ประเภทของบุหรี่ที่สบู เป็ นประจา
ผลการสารวจประเภทบุหรีท่ ่นี ิยมสูบเป็ นประจาของผู้บริโภคยาสูบปจั จุบนั
อายุ 15 ปี ข้นึ ไป ในปี พ.ศ. 2544, 2547, 2550, 2552 และ 2554 พบว่ามีสดั ส่ ว น
ของผูส้ ูบบุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเองเกือบอย่างละ 50% แต่ในปี 2556 พบว่ามีสดั ส่วน
ของผูส้ บู บุหรีซ่ องสูงกว่าผูส้ บู บุหรีม่ วนเองอย่างชัดเจน นันคื
่ อ 61.19% และ 33.07%
ส่ ว นการส ารวจในปี พ .ศ.2557 นั ้น ผู้ ต อบสามารถตอบได้ห ลายค าถาม
กล่าวคือผู้สูบเป็ นประจาประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปร้อยละ 61.7 ใช้บุหรีซ่ อง, ร้อยละ
55.4 ใช้บุหรี่มวนเอง, ร้อยละ 1.3 ใช้ซกิ ้า/ไปป์ และร้อยละ 0.8 ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นๆเช่น สูบบุหรีผ่ ่านน้ า เช่น ม่อระกู่/ฮุกก้า/ชิชา และบุหรีไ่ ฟฟ้าแบบแท่ง และการ
ส ารวจในปี พ .ศ. 2558 พบผู้สูบ เป็ น ประจ าประชากรอายุ 15 ปี ข้นึ ไปใช้บุ ห รี่ซ อง
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 63.87 ใช้บุหรีม่ วนเองลดลงเป็นร้อยละ 34.18, ร้อยละ 0.1 ใช้ซกิ า้ /
ไปป์, ร้อยละ 1.59 ใช้บุหรีข่ ้โี ย/พม่า, ร้อยละ 0.2 ใช้ยาสูบที่สูบผ่านน้ าเช่น ม่อระกู่/
ฮุกก้า/ชิชา และยาสูบทีส่ บู ผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 3.3 จานวนและสัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั อายุ 15 ปีขน้ึ ไป จาแนกตามประเภทยาสูบทีบ่ ริโภค พ.ศ.2544 - 2558
ประเภทยาสูบที่
บริโภค
บุหรีซ่ อง
บุหรีม่ วนเอง
บุหรีซ่ กิ าร์
ไปป์
บุหรีข่ โ้ี ย/พม่า
บารากู่/ฮุกก้า/
ชิชา
บุหรีอ่ ่นื ๆ
ยาสูบทีส่ ูบผ่าน
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
รวมผูส้ บู ปจั จุบนั

2544
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2547
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2550*
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2552
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2554*
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2556
จานวน
ร้อยละ
(คน)

5,871,721
6,093,822

48.99
50.85

5,002,757
5,615,193
1,009
10,629
219,521

46.08
51.72
0.01
0.09
2.02

53.51
43.99
0.32

61.7
55.4
1.3

6,991,772
3,741,744
10,482

63.87
34.18
0.10

1.82

53.13
46.50
0.17
0.13
-

61.19
33.07
0.21

198,135

6,115,756
5,352,592
19,228
15,243
-

6,587,476
3,560,595
22,774

0.16

49.61
46.99
0.04
0.04
2.33

5,835,327
4,797,562
34,630

19,331

5,633,004
5,334,859
4,121
5,198
264,930

241,129

2.24

-

173,725

1.59

112,171

0.99

8,647

0.08

39,537

0.36

2,326

0.02

20,811

0.19

-

2,263

0.02

6,466

0.06

-

25,337

0.23

-

1,714

0.02

10,947,037

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,984,874

100

11,354,283

100

10,857,756

100

10,905,191

100

11,511,611

100

10,432

100

2557**
ร้อยละ

2558
จานวน
ร้อยละ
(คน)

*ข้อมูลปี พ.ศ.2550 และ 2554 ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ จึงแสดงเฉพาะประเภทบุหรีท่ ส่ี บู มากทีส่ ุด คาตอบเดียว
**ข้อมูลปีพ.ศ.2557 ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ โดยไม่เรียงลาดับจากมากไปน้อย จึงไม่สามารถเลือกคาตอบแรกมาวิเคราะห์คาตอบ
เดียวทาให้คุม้ รวมเกินร้อยละ 100
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3.1.7 ปริ มาณยาสูบที่บริ โภคต่อวัน(มวน)
ใช้ขอ้ มูลจากการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ในส่วนของผู้สูบ
บุหรีเ่ ป็ นประจาทีต่ อบปริมาณของบุหรีท่ ส่ี ูบทุกประเภทมาคานวณ พบว่ากลุ่มวัยทางาน
มีปริมาณสูบบุหรี่ (บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเอง) ต่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชนและผูส้ ูงอายุ
คือประมาณ 11.9 มวนต่อวัน และ พบว่าจานวนบุหรี(่ บุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง)ที่สูบ
โดยเฉลี่ยต่อวันเพิม่ ขึน้ จาก 10.8 มวนต่อวันในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 11.5 มวนต่อวันในปี
พ.ศ.2557
3.1.8 ระยะเวลาที่สบู บุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน
ระยะเวลาทีส่ ูบบุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการ
วินิจฉัยเพื่อประเมินภาวะการติดนิโคติน (Nicotine dependence) ในผูส้ ูบบุหรีไ่ ด้ และยัง
สามารถบอกถึงระดับความรุนแรงในการติดบุหรีอ่ กี ด้วย เพื่อประโยชน์สาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ในการเลือกวิธบี าบัดรักษาเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2557 พบว่า ผู้สูบบุหรี่มวนแรก
ภายใน 5 นาทีห ลังตื่นนอน 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 31-60 นาทีภายหลังตื่นนอน และ
มากกว่า 60 นาทีภายหลังตื่นนอนมีสดั ส่ วน 20.79%, 42.10%, 16.19% และ 20.92%
ตามลาดับ
3.1.9 ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบเอง (เฉลี่ยต่อเดือน)
การบริโภคยาสูบนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผูส้ ูบเอง ยัง กระทบ
ต่อรายจ่ายของผู้สูบอีกด้วย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรีแ่ ละดื่มสุราของประชากรไทยซึง่ ดาเนินการสารวจโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ในปี
พ.ศ.2557 พบว่า
 ค่าใช้จ่ายจริงของผู้สูบบุหรีซ่ องเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยสูบวันละ 10 มวนต่อ
วัน มีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 565 บาท หรือปีละ 6,780 บาท
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 ค่าใช้จ่ายจริงของผู้สูบบุหรีม่ วนเองเพียงอย่างเดียวเฉลีย่ สูบวันละ 10 มวน
ต่อวัน มีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 170 บาท หรือปีละ 2,040 บาท
 ส าหรับผู้สูบ บุ ห รี่ทงั ้ สองประเภทขึ้น ไป เฉลี่ยสูบวัน ละ 10 มวนต่ อ วัน มี
ค่าใช้จา่ ยเดือนละ 357 บาท
การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นประจาทีม่ อี ายุ 15
ปีขน้ึ ไป มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรีม่ าสูบเองโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาท กลุ่มวัย
ทางานมีค่าใช้จา่ ยเพื่อซือ้ บุหรีเ่ ฉลีย่ ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มสูงวัย 470 บาท,
409 บาท และ 208 บาท ตามลาดับ ผูส้ ูบบุหรีท่ อ่ี ยู่ในเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายฯ เฉลีย่ สูง
กว่ า นอกเขตเทศบาล 572 บาทและ 329 บาท ตามล าดั บ ผู้ สู บ บุ ห รี่ ท่ี อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายฯเฉลี่ยสูงสุ ดคือ 810 บาท เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ท่ผี ลิตจาก
โรงงาน ซึ่ง มีราคาสูงกว่าบุห รี่มวนเอง ผู้สูบบุห รี่ท่อี ยู่ใ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มี
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ทีซ่ อ้ื บุหรีต่ ่าสุดคือ 251 บาท
3.1.10 การได้รบั ควันบุหรี่มือสองในบ้านและสถานที่สาธารณะ
ในเรื่องของพฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นตัวบ้านของสมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือน
(GATS) พบว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 59.4) ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่มผี ู้สูบบุหรี่
ภายในตัวบ้าน, 2 ใน 5 (ร้อยละ 39.5) ตอบว่ามีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน และทีเ่ หลือ
ร้อยละ 1.1 ตอบว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ส่วนความถีข่ องการสูบบุหรีภ่ ายในตัวบ้าน พบว่า
ร้อยละ 27.8 มีก ารสูบบุ หรี่ภายในตัวบ้านทุกวันและร้อ ยละ 7.1 มีการสูบบุหรี่ในบ้าน
อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ส่วนข้อมูลเพิม่ เติมจากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในบ้ านและ
สถานที่ส าธารณะสามารถดูไ ด้จ ากการส ารวจการบริโ ภคยาสูบ ในผู้ใ หญ่ ร ะดับ โลก
(GATS) ในหัวข้อ 3.3.1
ส่วนการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในทีส่ าธารณะ จากการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ตลาดสดหรือ ตลาดนัดและร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ท่จี าหน่ าย
อาหารเครื่องดื่มเป็ นสถานทีท่ ม่ี กี ารพบเห็น/ได้กลิน่ /พบเห็นก้นบุหรี่มากทีส่ ุดดังตารางที่
3.4
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ตารางที่ 3.4 แสดงการพบเห็น/ได้กลิน่ /พบเห็นก้นบุหรีภ่ ายในสถานทีส่ าธารณะ
พ.ศ.2554
พ.ศ.2557
การได้พบเห็น/ได้กลิน่ /เห็น
ก้นบุหรีภ่ ายในสถานที่
ไม่พบ
พบ
ไม่ได้ไป
ไปแต่ไม่พบ ไปและพบ
สาธารณะ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
อาคารสถานทีร่ าชการ
72.63
25.79
59.11
21.62
18.07
สถานบริการสาธารณสุข
81.26
17.16
52.21
32.69
13.84
โรงเรียน/สถานศึกษาระดับ
83.41
15.01
61.10
27.22
10.89
ต่ากว่าอุดมศึกษา
อาคารของมหาวิทยาลัย
89.45
8.97
90.89
4.53
3.78
ศาสนสถาน
68.48
29.93
40.09
31.10
27.56
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/
สถานทีท่ จ่ี าหน่ายอาหาร
50.09
48.33
40.45
16.32
41.90
เครื่องดื่ม
สถานบริการขนส่งสาธารณะ
48.84
49.57
65.67
9.06
24.27
ตลาดสดหรือตลาดนัด
25.40
73.01
16.06
16.78
66.03
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2554 และ 2557
วิเคราะห์ขอ้ มูล: โดย ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

3.2 สถานการณ์ และแนวโน้ มในการบริ โภคยาสูบของเยาวชน
3.2.1 สารวจในกลุ่มนักเรียนอายุ 15-18 ปี
การส ารวจข้อ มูล การบริโ ภคยาสูบ ในกลุ่ ม นัก เรีย นอายุ 15-18 ปี และ กลยุท ธ์
อุตสาหกรรมยาสูบ ในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาใน 12 เขตบริการ
สุขภาพ ปีพ.ศ. 2558 โดยสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
การส ารวจนี้เ ป็ นการส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร
เป้าหมาย (Target population) ในการสารวจนี้ คือ นักเรียนไทยอายุ 15-18 ปี ในทุกเขต
บริการสุขภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนจากจังหวัดที่มคี วามเสี่ยงในการบริโภคยาสูบสูง
และต่ าของแต่ละเขตบริการสุขภาพทัง้ 12 เขต รวม 24 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวม
ทัง้ สิน้ 14,440 คน
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ผลการสารวจ







ความชุกของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 23.4 และปจั จุบนั ยังคงสูบบุหรี่อยู่
คิดเป็นร้อยละ 9.97 เป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 18.59 นักเรียนหญิง ร้อยละ 2.08
เมื่อจาแนกรายเขตบริการสุขภาพ พบว่า เขตบริการสุขภาพที่มคี วามชุกของ
การบริโภคสูงกว่าค่าเป้าหมาย(ร้อยละ 9) จานวน 6 เขต ได้แก่ เขต 2 (ร้อยละ
10.71), 3 (ร้อ ยละ 13.83), 4 (ร้อ ยละ 16.17), 8 (ร้อ ยละ 10.9), 9 (ร้อ ยละ
10.96), 11 (ร้อยละ 16.08) และเขตบริการสุขภาพทีม่ คี วามชุกของการบริโภค
ต่ า กว่ า ค่ า เป้ า หมาย จ านวน 6 เขต ได้แ ก่ เขต 1 (ร้อ ยละ 6.99), 5 (ร้อ ยละ
6.85), 6 (ร้อยละ 6.32), 7 (ร้อยละ 6.9), 10 (ร้อยละ 8.42), 12 (ร้อยละ 6.06)
เริ่ม สู บ บุ ห รี่ค รัง้ แรกส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 11-15 ปี คิด เป็ น ร้ อ ยละ 73.59
รองลงมาคืออายุ 16 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 17.26 อายุระหว่าง 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 8.36 และอายุระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.79
ปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวัน (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)โดยสูบบุหรี่วนั ละ 3
มวน 1 มวน และ 2 มวน คิด เป็ น ร้อ ยละ 34.1 ร้อ ยละ 19.3 และร้อ ยละ 16
ตามลาดับ
นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกสูบบุหรี่ย่หี ้อเดิมที่เคยสูบ(ร้อยละ 47.45)โดยบุหรี่ท่ี
นิยมสูบมากคือบุหรีต่ ่างประเทศ รองลงมาคือบุหรีไ่ ทย

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสูบบุหรี่
 บุ ค คลที่ ม ีอ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การสู บ บุ ห รี่ข องนั ก เรีย น ได้ แ ก่ การมีบ ิ ด า มารดา
ผูป้ กครอง ญาติ หรือเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเพื่อน พบว่า ผูท้ ช่ี กั ชวนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 79.8 เป็ นเพื่อน รองลงมาคือบุคคลใกล้ชดิ ในครอบครัวจานวน 84
คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ญาติ จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1
 การเข้าถึงบุหรี่ และรูปแบบการซื้อ/ได้บุหรีม
่ าเพื่อสูบ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถหาซื้อ บุ ห รี่ไ ด้จ ากร้า นขายของช ามากที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 47.72
รองลงมา คือ ร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 29.09 และรูปแบบบุหรีท่ น่ี ักเรียนนิยมซือ้ /
ได้มาเพื่อสูบส่วนใหญ่นนั ้ จะอยูใ่ นรูปแบบมวนมากทีส่ ุด ร้อยละ 52.0 ในการซือ้
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บุหรีแ่ ต่ละครัง้ นัน้ มีผขู้ าย ขายบุหรีใ่ ห้นักเรียนทีม่ อี ายุไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนดตาม
กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 56.78

ภาพที่ 3.9 แสดงร้อยละของร้านค้าทีจ่ าหน่ ายบุหรีแ่ ก่ นักเรียนอายุ 15-18 ปี จาแนกราย
เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 พ.ศ.2558
ทีม่ า: การสารวจข้อมูลการบริโภคยาสูบในกลุ่มนักเรียนอายุ 15-18 ปี และ กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
ปี 2558 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
วิเคราะห์โดย: สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

การเลิ กบุหรี่
 เคยคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 72.4 ด้วยสาเหตุสาคัญทีท
่ าให้อยากเลิก
อันดับแรก คือ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.21
 พบว่า ร้อยละ 90.36 เคยลองพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้วธิ ก
ี ารเลิกด้วยตนเอง
ร้อยละ 93.90
 จากความพยายามเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ร้อยละ 59.64 สามารถเลิกได้ และทีย
่ งั ไม่
สามารถเลิกได้มถี งึ ร้อยละ 40.36
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โดยสาเหตุทเ่ี ลิกไม่ได้ คือ ไม่สามารถควบคุมความอยากสูบบุหรีไ่ ด้ คิดเป็ นร้อย
ละ 54.65 การอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่มคี นสูบบุหรี่ ร้อยละ 38.08 เป็ นเพื่อ นสูงถึง
ร้อยละ 81.82

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 15-18 ปี ดังนี้









การให้ ค วามรู้เ พื่อ ป้ องกัน การสู บ บุ ห รี่แ ก่ นั ก เรีย นควรเริ่ม ตัง้ แต่ อ ายุ น้ อ ยๆ
เนื่องจากอายุท่เี ริม่ สูบบุหรี่ครัง้ แรกส่วนใหญ่นัน้ อยู่ระหว่าง 11-15 ปี ซึ่งเป็ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
เยาวชนเข้าถึงบุหรีไ่ ด้งา่ ย ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยมีกฎหมายห้ามขายบุหรีใ่ ห้เด็ก อายุ
ต่ ากว่า 18 ปี ห้ามขายแยกซอง โดยนักเรียนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 52.0 ที่ซ้อื จาก
ร้านขายของชา
และสามารถซือ้ ได้โดยผูข้ ายไม่ปฏิเสธว่าอายุถงึ เกณฑ์หรือไม่ ร้อยละ 56.78
นักเรียนที่สูบบุหรีซ่ ้อื บุหรีใ่ นรูปแบบแบ่งมวน (แยกซอง) ขายมากทีส่ ุด ร้อยละ
52.0
นักเรียนที่สูบบุหรีใ่ นปจั จุบนั ส่วนใหญ่สูบที่บ้านตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 35.58 ที่
บ้านเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 22.64
แสดงถึงบทบาทของบิดามารดา และครูอาจารย์ท่ตี ้องเอาใจใส่ดูแลพฤติกรรม
การสูบบุหรีข่ องเยาวชนทัง้ ในรัว้ ของโรงเรียน และนอกรัว้ โรงเรียน
โดยด าเนิ น การอย่ า งจริง จัง และเข้ม ข้น ตามนโยบายบ้า นปลอดบุ ห รี่ และ
โรงเรียนปลอดบุหรี่

3.2.2 การสารวจการบริ โภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS)
อัตราการใช้ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
การส ารวจการบริโ ภคยาสู บ ในเยาวชนไทย พ.ศ.2558 ด าเนิ น การภายใต้
โครงการสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey
: GYTS) ซึ่งเป็ นระบบเฝ้าระวังระบบหนึ่งภายใต้ระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบระดับ
โลก (Global Tobacco Surveillance System : GTSS) โครงการนี้ดาเนินการเพื่อกากับ
ติด ตามและเฝ้ าระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาอยู่ใ นระบบ
การศึกษา สาหรับประเทศไทยได้ดาเนินการสารวจมาแล้วจานวน 3 ครัง้ ครัง้ แรกในปี
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พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) ครัง้ ที่ส อง พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) และสาหรับครัง้ ที่ส ามได้
ดาเนินการในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ผลสารวจพบว่าอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
ไทยเท่ากับร้อยละ 11.3 (เพศชาย ร้อยละ 11.2 และเพศหญิงร้อยละ 5.2) ซึง่ มีอตั ราส่วน
ใกล้เคียงกับการสารวจใน 2 ครัง้ ที่ผ่านมา การสารวจครัง้ นี้รายงานอัตราการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.3 (เพศชาย ร้อยละ 4.7 และเพศหญิงร้อยละ 1.9) และเยาวชน
ไทยร้อยละ 13.9 (เพศชาย ร้อยละ 17.8 และเพศหญิงร้อยละ 9.8) เคยทดลองสูบบารากู่
อัตราการบริโภคยาสูบปจั จุบนั ของเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี พ.ศ.2558 เท่ากับ
ร้อยละ 15 (เพศชายร้อยละ 21.8 เพศหญิง ร้อยละ 8.1) สาหรับผู้บริโภคยาสูบมีควัน
ป จั จุ บ ัน เท่ า กับ ร้อ ยละ 14 (เพศชายร้อ ยละ 20.7 เพศหญิง ร้อ ยละ 7.1) และผู้ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเท่ากับร้อยละ 2.7 (เพศชายร้อยละ 4.1 เพศหญิง ร้อยละ 1.3)
เยาวชนที่สูบบุหรี่ซองจะสูบบุห รี่วนั ละ 1 มวน หรือ 2-5 มวน เท่ากับร้อยละ 30 และ
37.5 ตามลาดับ สาหรับเยาวชนที่สูบยาสูบปจั จุบนั ร้อยละ 84.8 แสดงอาการติดยาสูบ
(Smoking Dependence)
เยาวชนไทยเคยทดลองสูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุ 7 ปีหรือน้อยกว่า (ร้อยละ 5.2)
โดยเยาวชนส่วนใหญ่เริม่ ทดลองสูบบุหรี่ครัง้ แรกเมื่ออายุ 12 ถึง 13 ปี (ร้อยละ 39.6)
รองลงมาเป็ นเยาวชนที่ทดลองสูบบุหรีใ่ นช่วงอายุระหว่าง 14 ถึง 15 ปี (ร้อยละ 24.8)
และเยาวชนทีท่ ดลองสูบบุหรีใ่ นช่วงอายุ 10 ถึง 11 ปี (ร้อยละ 21.2)
การเลิ กสูบบุหรี่
เยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควันปจั จุบนั จานวน 4 ใน 5 คน หรือร้อยละ
79.4 เคยพยายามเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา ผู้ใช้ยาสูบมีควันจานวน
ร้อยละ 80.1 คิดว่าตนเองสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้เมื่อต้องการ และจานวนเกือบ 1 ใน 3
คน (ร้อ ยละ 29.3) เคยได้รบั การช่ว ยเหลือให้เ ลิกสูบบุหรี่จากโปรแกรมเลิกบุหรี่หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
การได้รบั ควันบุหรี่มือสอง
เยาวชนร้อยละ 33.8 ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในบ้านของตน ในช่วง 7 วันที่ผ่าน
มา เยาวชนจานวนประมาณ 1 ใน 3 คน หรือร้อยละ 38.6 สัมผัส ควันบุหรี่มอื สองใน
สถานที่สาธารณะภายในตัวอาคาร และได้สมั ผัสควันบุหรีม่ อื สองในสถานที่สาธารณะ
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นอกตัวอาคารในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน (ร้อยละ 37.7) ซึง่ สัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบ
กับการสารวจในครัง้ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดพี บว่าเยาวชนจานวนเกือบครึง่ หนึ่งพบเห็นผู้
สูบบุหรีใ่ นบริเวณโรงเรียนในช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา (ร้อยละ 47.9)
การเข้าถึงผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
เยาวชนที่เป็ นผู้สูบบุหรี่ปจั จุบนั ร้อยละ 67.4 สามารถหาซื้อบุหรีไ่ ด้ตามร้านค้า
ทัวไปได้
่
แก่ ร้านค้า ร้านขายของชา ร้านค้าเร่ แผงลอย ตลาดนัด และร้านสะดวกซื้อ
ในช่วง 30 วันทีผ่ ่านมา โดยเยาวชนทีส่ ูบบุหรีจ่ านวนประมาณครึง่ หนึ่ง หรือร้อยละ 54.4
สามารถหาซื้อบุหรีไ่ ด้จากร้านค้าและร้านขายของชา ร้อยละ 8.7 สามารถหาซือ้ บุหรีไ่ ด้
จากร้านค้าเร่ แผงลอย และตลาดนัด ร้อยละ 4.3 สามารถซื้อบุหรีไ่ ด้จากร้านสะดวกซื้อ
และร้อยละ 12.8 ได้บุหรีม่ าจากผูอ้ ่นื นอกจากนี้เยาวชนผูส้ บู บุหรีเ่ กือบครึง่ หนึ่ง หรือร้อย
ละ 44 สามารถซือ้ บุหรีไ่ ด้โดยไม่ได้รบั การตรวจสอบอายุของผูซ้ อ้ื
เยาวชนผู้สูบบุหรีป่ จั จุบนั ซื้อบุหรีม่ าเพื่อสูบครัง้ สุดท้ายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
เป็ นแบบซอง(20 มวน) ร้อยละ 54.7 จานวนเยาวชนผูส้ ูบบุหรีซ่ ้อื บุหรีค่ รัง้ สุดท้ายแบบ
มวนเดีย่ วและซองเล็กแบ่งขาย เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 และ 19.1 ตามลาดับ
ข้อมูลข่าวสาร (การรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรีแ่ ละการส่งเสริมการขายโดยธุรกิจยาสูบ)
เยาวชนจานวน 3 ใน 4 คน หรือร้อยละ 74.9 เคยเห็นหรือได้ยนิ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการไม่สูบบุหรีผ่ ่านช่องทางต่างๆ ในช่วง 30 วันทีผ่ ่านมา เยาวชนผูส้ ูบบุหรีป่ จั จุบนั
ร้อยละ 38.4 คิดทีจ่ ะเลิกบุหรีเ่ นื่องจากเห็นภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ นอกจากนี้เยาวชน
ที่ไม่สูบบุหรี่จานวนร้อยละ 46.1 ไม่คดิ ที่จะสูบบุหรีเ่ นื่องจากเห็นภาพคาเตือนบนซอง
บุหรี่ เยาวชนจานวน 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 76.2) ได้รบั การเรียนการสอนเกีย่ วกับอันตราย
จากการสูบบุหรีใ่ นช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา (ร้อยละ 78.9) อย่างไรก็ดใี นการส่งเสริมการขาย
ของร้านค้าและธุรกิจยาสูบ ในกรณีการพบเห็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ
จุดขายนัน้ เยาวชนไทยร้อยละ 30.9 พบเห็นการโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่ ณ จุด
ขาย โดยเยาวชนไทยจานวน 2 ใน 10 คนหรือร้อยละ 10.5 เคยสวมใส่หรือใช้สงิ่ ของทีม่ ี
ชื่อบริษทั ยาสูบ หรือชื่อตราบุหรี่ หรือรูปภาพบุหรี่ อาทิเช่น ไฟแช็ค เสื้อผ้า หมวกและ
แว่นตา เป็นต้น
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ทัศนคติ และความเชื่อ
เยาวชนไทยมีค วามเชื่อ และทัศ นคติส นั บ สนุ น การห้ า มสู บ บุ ห รี่ใ นสถานที่
สาธารณะภายนอกตัวอาคาร สูงถึงร้อยละ 78.9 เยาวชนทีเ่ ข้าใจว่า ควันบุหรีจ่ ากการสูบ
ของผู้อ่นื เป็ นอันตรายต่อตน มีสดั ส่วนร้อยละ 77.6 อย่างไรก็ดเี ยาวชนจานวน 1 ใน 4
คน (ร้อยละ 27.7) คิดว่าการสูบบุหรีใ่ นงานเลีย้ ง งานสังสรรค์ หรืองานชุมนุ มทางสังคม
อื่นๆ จะช่วยให้ผสู้ ูบบุหรีร่ สู้ กึ ผ่อนคลายมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่สูบ และเยาวชนเพียงร้อยละ 16.6
ทีเ่ ข้าใจว่าเมือ่ เริม่ สูบบุหรีแ่ ล้วการเลิกสูบบุหรีน่ นั ้ ทาได้ยาก
3.2.3 การสารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ (GSPS)
การสารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ หรือ Global School Personnel
Survey (GSPS) ปี พ.ศ.2558 เป็ นการสารวจนโยบายหรือกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับ
การห้ามสูบบุหรีแ่ ละการบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบดังกล่าวภายในบริเวณโรงเรียน
ทัง้ ภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาเนินการสารวจในโรงเรียน 30 แห่ง โดยบุคลากร
ทีเ่ ข้าร่วมการสารวจจานวนทัง้ สิน้ 30 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียนจานวน 11 คน
และครูอาจารย์ จานวน 19 คน
ผลการส ารวจจากบุคลากรในโรงเรียนพบว่าโรงเรียนทุกแห่งหรือ จานวน 30
แห่ง มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรีภ่ ายในอาคารเรียนทีใ่ ช้กบั นักเรียน (ร้อยละ 100) และ
โรงเรียนทีม่ นี โยบายในการห้ามสูบบุหรีท่ บ่ี งั คับใช้ภายในอาคารเรียนสาหรับบุ คลากรใน
โรงเรียน จานวน 29 แห่ง (ร้อยละ 96.7) สาหรับโรงเรียนทีม่ นี โยบายในการห้ามสูบบุหรี่
ภายนอกอาคารเรียน (แต่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน) ทีบ่ งั คับใช้กบั นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรีย น จ านวน 28 แห่ ง (ร้อ ยละ 93.3) และจ านวน 25 แห่ ง (ร้อ ยละ 83.3)
ตามลาดับ
ในเรื่องการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับนักเรียนนัน้ พบรายงานว่าโรงเรียนมี
การบังคับ ใช้นโยบายอย่า งจริงจังกับนัก เรียน จ านวน 25 แห่ ง (ร้อ ยละ 83.3) และ
โรงเรียนที่มกี ารบังคับใช้นโยบายอย่างจริงจังกับบุคลากรในโรงเรียน จานวน 17 แห่ง
(ร้อยละ 56.7) ส าหรับโรงเรียนที่มกี ารบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับนักเรียนได้เพียง
บางส่วน จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 13.3) และโรงเรียนทีม่ กี ารบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับ
บุคลากรในโรงเรียนได้เพียงบางส่วน จานวน 8 แห่ง (ร้อยละ 26.7) นอกจากนี้โรงเรียนที่
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รายงานว่าไม่มกี ารนานโยบายไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังกับบุคลากรภายในโรงเรียน จานวน
4 แห่ง (ร้อยละ 13.3)

3.3 กลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจ
3.3.1 การสารวจการบริ โภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระดับโลก (GATS)
การส ารวจการบริโภคยาสูบ ในผู้ใ หญ่ ระดับโลก หรือ Global Adult Tobacco
Survey (GATS) เป็ นการสารวจเพื่อติดตาม กากับการบริโภคยาสูบ ชนิดมีควันและไม่ม ี
ควัน รวมถึงประเมินผลการควบคุมการบริโภคยาสูบทีเ่ ป็ นระบบและเป็ นมาตรฐานสากล
สาหรับประเทศไทยมีการส ารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ผลการสารวจ
พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป 52.62 ล้านคน เป็ นผู้สูบบุหรีป่ จั จุบนั 12.5 ล้านคน คิด
เป็ นร้อ ยละ 23.75 (เพศชายร้อ ยละ 45.1 เพศหญิงร้อยละ 3.1) (อ้างอิงจากโครงการ
สารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใ หญ่ ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS).
เอกสารข้อเท็จจริงประเทศไทย พ.ศ.2552) สาหรับการสารวจรอบสองในปี ค.ศ.2011
(พ.ศ.2554) ผลการสารวจพบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป สูบบุหรีป่ จั จุบนั เพิม่ ขึน้ เป็ น
13.0 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 (เพศชายร้อยละ 46.6 เพศหญิงร้อยละ 2.6) (อ้างอิง
จากโครงการสารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระดับโลก Global Adult Tobacco Survey;
GATS. เอกสารข้อเท็จจริงประเทศไทย พ.ศ.2554.) เพศชายสูบบุหรีโ่ รงงานร้อยละ 30.1
และสูบบุหรีม่ วนเองร้อยละ 28.1 ส่วนเพศหญิงสูบบุหรีโ่ รงงานร้อยละ 1.1 และสูบบุหรี่
มวนเองร้อยละ 1.4
ในปี พ.ศ. 2552 การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองมีดงั นี้ ประชากรร้อยละ 39.1 (20.5
ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน ส่วนคนทางานร้อยละ 27.2 (3.3 ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรี่
ในสถานที่ทางาน ส่วนในปี พ.ศ. 2554 การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองมีดงั นี้ ประชากรร้อย
ละ 36 (19.5 ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน ส่วนคนทางานร้อยละ 27.2 (4.2 ล้านคน)
ได้รบั ควันบุหรีใ่ นสถานทีท่ างาน

3.3.2 การสารวจ GHPSS 7 กลุ่มวิ ชาชีพ
การส ารวจ GHPSS เป็ นการส ารวจโดยศูน ย์ว ิจ ยั และจัดการความรู้เ พื่อ การ
ควบคุมยาสูบร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรีท่ งั ้ 7 สาขา โดยมี
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ของ 7 วิชาชีพสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด สาหรับประเทศ
ไทยมีก ารสารวจรอบแรกในปี 2549 และผลการสารวจในปี 2554 พบว่า ร้อ ยละ 4.2
นัก ศึก ษาแพทย์ใ ช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ยาสูบอื่น ๆมากกว่า บุหรี่ นอกจากนี้ยงั พบว่า อัต ราการ
บริโภคยาสูบอื่นๆในปจั จุบนั ของนักศึกษาทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุข
เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบาบัดเท่ากับร้อยละ 4.0, 5.0, 1.7, 8.2, 3.4 และ 5.1
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการบริโภคยาสูบในปจั จุบนั ของนักศึกษาวิชาชีพต่ า เหลือ
เพียงหนึ่งในห้าของผูท้ เ่ี คยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 อัตราการบริโภคยาสูบในปจั จุบนั ของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ทัง้ 7 สาขาวิชาชีพ
สุขภาพ
Currently use
cigarettes

Currently use
any tobacco
products

(95% CI)

Ever used any
form of tobacco
other than
cigarettes
% (95% CI)

% (95% CI)

%

13.8(13.0-14.7)
7.8(6.9-8.8)
22.0(22.5-23.6)

17.7(16.8-18.7)
14.4(13.3-15.7)
21.7(20.2-23.3)

2.6(2.3-3.0)
0.3(0.2-0.7)
5.7(4.9-6.7)

4.2(3.7-4.7)
2.0(1.6-2.6)
7.1(6.2-8.1)

13.9 (12.8- 15.2)
7.8 (6.8- 9.0)
27.8 (25.1- 30.6)

16.8 (15.5-18.1)
12.5 (11.2-14.0)
25.9 (23.2-28.6)

2.5 (2.0- 3.1)
0.5 (0.3- 0.8)
6.8 (5.4- 8.6)

4.0 (3.4- 4.8)
2.1 (1.6-2.8)
8.4 (6.8-10.2)

12.0 (11.1 - 12.9)
6.7 (6.0 - 7.6)
28.5 (26.0 - 31.1)

18.9 (17.8- 20.0)
16.4 (15.3- 17.6)
27.1 (24.6- 29.7)

2.6 (2.2- 3.2)
5.0 (4.4-5.6)
0.7 (0.5- 1.0) 2.8 (2.4- 3.4)
9.0 (7.4-10.8) 11.8 (10.0-13.8)

Ever smoked
cigarettes
%
Medical
Total
Women
Men
Dental
Total
Women
Men
Pharmacy
Total
Women
Men
Nursing
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Ever smoked
cigarettes
% (95% CI)
9.8 (9.0 - 10.6)
8.6 (7.2 - 10.1)
33.2 (17.3 - 54.0)

Ever used any
form of tobacco
other than
cigarettes
% (95% CI)
14.1 (11.4- 17.3)
12.9 (10.5- 15.7)
33.2 (23.0- 45.2)

Currently use
cigarettes

Currently use
any tobacco
products

% (95% CI)
0.5 (0.2- 1.1)
0.2 (0.0- 0.9)
6.6 (2.6-15.7)

% (95% CI)
1.7 (1.0-2.8)
1.4 (0.8-2.4)
6.6 (2.6-15.5)

Total
Women
Men
Public Health
Total
19.6(18.5-20.7)
21.2(20.1-22.4)
4.3(3.8-4.9)
8.2 (7.5-9.0)
Women
15.2(14.2-16.4)
18.6(17.5-19.8)
2.8(2.3-3.4)
6.3 (5.6-7.0)
Men
40.9(37.7-44.1)
34.0(31.0-37.2) 11.7(9.7-14.0) 17.0 (14.7-19.7)
Med Tech
Total
15.9(14.6-17.2)
20.3(19.0-21.7)
1.4(1.1-1.9)
3.4 (2.9-4.1)
Women
13.1(11.8-14.4)
17.4(16.0-19.0)
1.4(1.0-1.9)
3.3 (2.6-4.0)
Men
29.3(25.7-33.2)
31.7(28.0-35.7)
1.9(1.0-3.5)
3.6 (2.3-5.5)
Physical
Therapy
Total
14.4(13.0-15.9)
19.2(17.6-20.8)
2.9(2.3-3.6)
5.1 (4.2-6.0)
Women
10.9(9.5-12.4)
27.4(23.1-32.1)
15(1.1-2.1)
4.0 (3.2-5.0)
Men
31.7(27.1-36.6)
17.4(15.8-19.2) 9.4(6.9-12.6) 10.4 (7.7-13.8)
ทีม่ า : สารวจโดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรีท่ งั ้ 7 สาขา ในปี พ.ศ. 2554

47

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559

บทที่ 4 การเฝ้าระวัง มิตทิ ่ี 3 ผลของการดาเนินงาน
ตามมาตรการต่างๆ
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 – 2557
แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารควบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 เป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับแรกทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั แิ ละเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557
โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญ 8 ยุทธศาสตร์ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
การบริโภคยาสูบของประชาชน และทาให้สงิ่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยมีเป้าหมายลด
อัตราการบริโภคยาสูบโดยรวมและเพศชายลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2552 และในเพศ
หญิงไม่เพิม่ ขึน้ (คิดเป็นร้อยละ 18.7, 37.5 และ 2.01 ตามลาดับ)
ผลจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฯ พบว่า
อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขน้ึ ไป เปลีย่ นแปลงจากร้อยละ 20.7
ในปี พ.ศ.2552 เป็ นร้อยละ 19.9 ในปีพ.ศ.2558 แต่ยงั ลดไม่ถงึ ค่าเป้าหมาย (สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ, 2558)
ทัง้ นี้การที่อตั ราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปี ข้นึ ไปโดยรวม ทัง้ ชายและ
หญิง ไม่ลดลงมากนัก และยังไม่ถงึ เป้าหมายทีก่ าหนดในแผนยุทธศาสตร์ เป็นผลมาจาก
คนที่ตดิ บุหรีไ่ ม่สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้ อีกทัง้ การเปิ ดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ส่งผลให้
การแข่งขันของธุรกิจบุหรีม่ มี ากขึน้ เกิดกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ๆ มี
ส่วนสาคัญที่ทาให้เยาวชนและผู้หญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคยาสูบเพิม่ มากขึ้น
โดยสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวก็ประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง
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ซึ่งเป็ นผลมาจากความร่วมมือของภาคีเ ครือ ข่ายทุกภาคส่วนทัง้ รัฐและเอกชนในการ
ดาเนินงานควบคุมยาสูบภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ี
สรุปผลตามแผนยุทธศาสตร์ค วบคุ มยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 ที่สาคัญ ราย
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริโภคยาสูบรายใหม่ มีการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า
๑,๐๐๐ แห่ง เพื่อลดจานวนปริมาณนักสูบหน้าใหม่ให้ลงได้ อีกทัง้ มีการพัฒนาหลักสูตร
การควบคุมยาสูบให้กบั นิสติ นักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาชีพสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล
เภสัช ทันตแพทย์ กายภาพบาบัดและมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรูแ้ ก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนทัวไป
่ เพื่อสร้างกระแสสังคมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึง
พิษ ภัย ของบุ ห รี่ รวมทัง้ การรู้ เ ท่ า ทัน กลยุ ท ธ์ อุ ต สาหกรรมยาสู บ และจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และหน่ วยงาน
ต่ า งๆ เช่ น สวนสาธารณะ สถานี ข นส่ ง จัง หวัด บริเ วณเขตเทศบาล ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นต้น จากการดาเนินดังกล่าว พบว่าเด็กและ
เยาวชน อายุ 15 - 24 ปี ร้อยละ 98 มีความรู้เ กี่ยวกับผลของยาสูบต่อสุขภาพและกล
ยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคยาสูบลดและเลิกใช้ยาสูบ
2.1 ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคยาสูบสามารถเข้าถึงบริการเลิกยาสูบโดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
และเพียงพอในสถานบริการของชุมชนทุกระดับ
2.2 กระตุน้ ให้เกิดกระแสการรณรงค์การสร้างค่านิยมไม่สบู บุหรี่
2.3 ระบบการให้บริการเลิกยาสูบและระบบส่งต่อผูบ้ ริโภคยาสูบแบบบูรณาการ
และยกเว้นค่าใช้จ่ายการเรียกเข้าหมายเลข 1600 ให้เป็ นหมายเลขพิเศษ โดยผูบ้ ริโภค
ยาสูบสามารถโทรเข้าได้ทุกทีท่ วประเทศไทย
ั่
2.4 จัดทาแนวทางการจัดการ การบาบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ.
2555 และแนวทางเลิกบุหรี่ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2.5 สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถานพยาบาลทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูม ิ
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2.6 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบในระบบการศึกษา
ของนิสติ นักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาชีพสุขภาพ
2.7 สร้างเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่ ให้มที กั ษะ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
2.8 จัดตัง้ ศูนย์วชิ าการ อบรม และถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารเลิกสูบบุหรี่
2.9 พัฒนาสถานพยาบาลให้บริการเลิกสูบบุหรีแ่ บบบูรณาการ มีมาตรฐาน และ
แผนการดาเนินงานทีช่ ดั เจน โดยมีสมาชิกคลินิกฟ้าใส จานวน 310 แห่ง ใน 77 จังหวัด
รวมไปถึงโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการช่วยเลิก
สูบบุหรี่ จานวน 555 แห่งประเทศ และการสนับสนุ นจาก สปสช. ในการพัฒนาคุณภาพ
คลินิกอดบุหรีใ่ นโรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง
2.10 ผลัก ดัน ให้ย าช่ว ยเลิก ยาสูบ เป็ น ยาในบัญ ชีห ลักแห่ ง ชาติ ซึ่ง ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดพิษ ภัยของผลิต ภัณฑ์ยาสูบ โดยการปรับกระบวนการของ
รายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังนี้
3.1 มีก ารจัด ทาร่างกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและ
เงื่อนไขการแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ย นแปลงหน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบในการรับ ผิด ชอบในการรับ จดแจ้ ง รายการ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบจากกรมการแพทย์ เป็ นกรมควบคุมโรค และไม่คนื
เอกสารแสดงรายการส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาสู บ แก่ ผู้ ป ระกอบการ
ขณะนี้เตรียมนาร่างเตรียมเพื่อเสนอเป็นกฎกระทรวงตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
3.2 มีการจัดประชุมชีแ้ จง และรับฟงั ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการธุรกิจยาสูบ
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมยาสู บ (ร่างกฎกระทรวง) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ
กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
4.1 ปฏิบ ัติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 19 ในเรื่อ งสถานที่
สาธารณะปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการควบคุมกากับหน่ วยงานในสังกัดตาม
กฎหมาย
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4.2 การน าประเด็นการควบคุ ม ยาสูบจัดท าแนวปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนดาเนินการตามกฎหมายในทุกพืน้ ที่
4.4 ดาเนินการปรับเปลีย่ นค่านิยมของการบริโภคยาสูบเพื่อให้การไม่สูบบุหรีใ่ น
บ้าน สถานทีท่ างาน และสถานทีส่ าธารณะเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย
4.5 สามารถจัดทาแผนบูรณาการ แผนการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานได้
4.6 การผลักดันและสนับสนุ นให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทางานควบคุม
ยาสู บ ในระดับ จัง หวัด เพื่อ การด าเนิ น การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริง จัง และมี
ประสิทธิภาพ
4.7 การดาเนินงานบูรณาการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับพืน้ ที่ จานวนกว่า 496 องค์กร 17 เครือข่าย รวมถึงไปถึงหน่ วยงาน
ต่ างๆ ในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิก าร องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ต ารวจภูธ รภาค/
จังหวัด สรรพสามิตพืน้ ที่ สถานประกอบการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร
4.8 มีการชี้แจงและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุ ม
ยาสูบและกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ โดยมุง่ เน้นสถานทีส่ าธารณะปลอดบุหรี/่ เหล้า
4.9 การประสานหน่ วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ วไทย ใน
การกาชับนักท่องเที่ยวเรื่องเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและการจัดทา ตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบการสนับสนุ นสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 19 เรื่องสถานทีส่ าธารณะปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ดาเนินการใน
การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรีไ่ ปแล้วไม่น้อยกว่า 32 จังหวัด
4.10 ส่งเสริมสนับสนุ นการดาเนินการตามมาตรการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
รวมทัง้ สถานประกอบการปลอดบุหรี่มสี ถานประกอบการ โดยปจั จุบนั มีไ ม่น้อยกว่ า
1,000 แห่งทีร่ ว่ มดาเนินการ
ยุท ธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเสริม ความเข้ม แข็ง และพัฒ นาขีด ความสามารถในการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ
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5.1 มีมาตรการควบคุมยาสูบที่ได้รบั การพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกรณี ของ
WHO – FCTC และผลั ก ดั น เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารรั บ ฟ งั ข้ อ คิ ด เห็ น และมติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับทีส่ อง พ.ศ. 2558 –
2562 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแสดง
รูปภาพ ข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลาก
ขอ งย าเ ส้ น ห รื อ ยา เ ส้ น ปรุ ง ต าม พร ะร า ชบั ญ ญั ติ ค ว บคุ มผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับ ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และ
ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาพคาเตือน
ร้อยละ 85) เป็นต้น
5.2 มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการหน่ วยงานควบคุมยาสูบในส่วนกลาง
และระบบบริห ารจัดการงานควบคุ ม ยาสูบ ในระดับจังหวัด เป็ นรูปแบบการขอความ
ร่วมมือให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัด ด้วยการเพิม่ บทบาทใน
การควบคุมยาสูบเข้าไปด้วย
5.3 พัฒนารูปแบบดาเนินเฝ้าระวัง ติดตาม กากับสถานการณ์การบริโภคยาสูบ
การละเมิด กฎหมายควบคุ ม ยาสู บ และกลยุท ธ์ก ารตลาดของอุ ต สาหกรรมยาสูบ ที่
สอดแทรกเข้ากับงานประจา พร้อมๆ กับการนาผลลัพธ์การเฝ้าระวังฯ ทีไ่ ด้มาขยายผล
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอยูเ่ สมอ
5.4 สนับสนุ นการศึกษาวิจยั ที่สอดคล้องกับกรอบอนุ สญ
ั ญาฯ ได้รบั การจัดทา
อย่างกว้างขวางในทุกภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมยาสูบ
5.5 พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นสาธารณสุ ข โดยเฉพาะบุค ลากรระดับสถานบริการ
สาธารณสุขให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพอยูเ่ สมอ ด้วยโครงการของภาคีเครือข่าย ขณะที่
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะระดับภูมภิ าคและ
ระดับจังหวัดให้ได้รบั การพัฒนา ศักยภาพองค์ความรูใ้ นการบังคับใช้กฎหมาย
5.6 การดาเนินการสร้างทีมพืน้ ทีต่ ้นแบบในการควบคุมยาสูบระดับเขตสุขภาพ
เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรพืน้ ทีต่ ้นแบบเพื่อ
ควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ
5.7 มีการจัดทาข้อตกลงสาคัญร่วมกัน คือ แนวทางการขอใช้ภาพคาเตือนบน
ซองบุหรีข่ องประเทศไทย จาก 1๓ ประเทศทัวโลกและการพั
่
ฒนาการกฎหมายควบคุม
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ยาสูบเป็น “ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....” เพื่อปิดช่องว่างของข้อ
กฎหมายที่ใช้มากว่า 20 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย มีการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคีเครือข่าย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบด้วยหลักสูตรทีม่ มี าตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมาย
6.1 การตัง้ คณะทางานป้องกันและปราบปรามยาสูบผิดกฎหมายเพื่อดาเนินการ
กากับติดตามการแก้ไขสถานการณ์และการประชุมประสานงานกับหน่ วยงานและบุคคล
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับปญั หาผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมาย ตามคาสังกรม
่
สรรพสามิต ที่ ๓๒/๒๕๕๖ แต่ ยงั ไม่ไ ด้มกี ารประชุมของคณะทางานดังกล่ าว เพราะ
คณะทางานติดราชการอื่นและยังไม่มวี นั ทีค่ ณะทางานสะดวกตรงกัน
6.2 การตรวจสอบสถานการณ์ผปู้ ระกอบการ
6.3 การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัย
และการป้ อ งกัน ในการจัด เก็บ และขนส่ ง สิน ค้า รวมถึง มีก ารก าหนดบทลงโทษตาม
ความผิด
6.4 การกาหนดมาตรการในการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษที่ใช้เฉพาะการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผดิ กฎหมาย ได้มกี ารประสานงานรวบรวมข้อมูลผลงานการป้องกัน
และปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย และดาเนินโครงการเฉพาะกิจด้านการสกัดกัน้ ยาสูบที่
มิชอบด้วยกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดน
6.5 การศึกษาข้อมูล การจัดทาโครงการระบบการสืบค้น ติดตามและการศึกษา
การดาเนินงานมาตรการทางกฎหมาย การดาเนินงานระงับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตหรือวิธกี ารสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ การดาเนินงานศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
รวมทัง้ การปรับปรุงบทลงโทษเพื่อนาเสนอแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทีผ่ ดิ กฎหมายและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการกระทาผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การแก้ปญั หาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี
7.1 การดาเนินการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ซึ่ง
เป็ นการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ พร้อมลงในราชกิจจานุ เบกษาและบังคับใช้ทนั ทีตงั ้ แต่
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและลดการ
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บริโภคยาสูบซึ่งมีผ ลต่อ สุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษีให้มที งั ้ การ
จัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 87 และการจัดเก็บตามปริมาณ 1 บาทต่อม้วนเป็นครัง้ แรก โดย
ต้องนาทัง้ มูลค่าและปริมาณมาคานวณภาษี หากการคานวณระหว่างการจัดเก็บตาม
มูลค่า และการจัดเก็บตามปริมาณตัวใดสูงกว่ากันก็ให้เก็บภาษีในส่วนนัน้ ทาให้ราคา
บุห รี่ทงั ้ บุหรี่ใ นและต่างประเทศ ปรับขึ้นซองละ 7 – 9 บาท และมีการปรับอัต ราการ
จัดเก็บภาษียาเส้นพันธุ์เวอร์จเิ นียร์พนั ธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์เตอร์กชิ จากเดิมมีอตั ราตาม
มูลค่าร้อยละ 0.1 ปรับเป็ นอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 แต่ยงั ยกเว้นการจัดเก็บภาษี
จากใบยาสูบพันธุ์พ้นื เมืองอยู่ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าแม้ปรับอัตราภาษียาเส้นแล้ว
อัตราภาษียาเส้นยังคงต่ากว่าอัตราภาษีบุหรีซ่ องมากถึงประมาณ 9 เท่า
7.2 ออกกฎกระทรวงเรือ่ งกาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555และกาหนด
อัต ราค่ า ธรรมเนี ยมยาสูบ พ.ศ. 2555 ซึ่ง ลงประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา วัน ที่ 21
สิงหาคม 2555 และมีผลบังคับใช้วนั ที่ 22 สิงหาคม 2555
7.3 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้ าที่สรรพสามิตเพื่อป้องกัน
บุหรีแ่ ละสุราเถื่อน โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติครัง้
ที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการในการกาหนดให้
สินค้ายาสูบอยู่นอกรายการเจรจาลดอัตราอากรขาเข้า โดยกาหนดให้ทุกครัง้ ที่จะมีการ
เจรจาการค้าเสรีท่มี สี นิ ค้ายาสูบเกี่ยวข้องด้วยจะต้องปรึกษากรมควบคุมโรคและกรม
สรรพสามติก่อน รวมทัง้ ได้มกี ารศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
7.4 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษียาสูบของประเทศไทย และ
ปรับปรุงพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 (ฐานภาษี, ระบบภาษี, นิยามและข้อกฎหมาย
ทีล่ า้ สมัย)
7.5 เพิม่ ความเป็ นธรรมแก่ผู้ประกอบการทุกฝ่าย ศึกษาถึงความเป็ นไปได้และ
ผลกระทบสาหรับการปรับโครงสร้างภาษีจากเดิม เป็ นอัตราภาษีแบบผสมตามคาแนะนา
ของ WHO FCTC ข้อ 6 และพิจารณาดาเนินการปรับระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้ม ี
ประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น และปรับ ปรุ ง การก าหนดสิท ธิป ระโยชน์ ใ ห้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 8: การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
8.1 มีก ารจัด ท าข้อ ควรปฏิบ ัติท่สี าคัญ เพื่อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้อุ ต สาหกรรมยาสู บ
แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
8.2 การจัดทาหนังสือไม่รบั การสนับสนุ นกิจกรรม CSR จากอุตสาหกรรมยาสูบ
โดยมีหนังสือจากกรมควบคุมโรคแจ้งไปยังทุกหน่วยงานราชการ
8.3 การแก้ไขระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผูป้ ระกอบการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการปรับแก้ถ้อยคาในระเบียบกรมควบคุมโรคในส่วน "การอ้างอิง
แห่งกฎหมาย ในการให้อานาจตราระเบียบ" มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2555
8.4 ดาเนินการประชุมหารือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องฯ เพื่อกาหนดมาตรการ ใน
การควบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ การประชุม เพื่อ หาแนวทางในการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบต่างๆ ทีม่ สี ่วนประกอบของนิโคติน
8.5 การประชุมเชิงนโยบายเพื่อหารือแนวทางในการควบคุมบารากู่ไฟฟ้า บุหรี่
ไฟฟ้า บารากู่ และนิโคติน โดยทาให้เกิดประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้
บารากู่ แ ละบารากู่ ไ ฟฟ้ าหรือ บุ ห รี่ไ ฟฟ้ าเป็ น สิน ค้ า ที่ต้ อ งห้ า มในการน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ และคาสังคณะกรรมการคุ
่
ม้ ครองผูบ้ ริโภค ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘
กาหนดห้ามขาย/ห้ามให้บริการ สินค้า ได้แก่ บารากู่ดงั ้ เดิม ตัวยาบารากู่ดงั ้ เดิม บุหรี่
ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และน้ ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ ฟฟ้าอีกทัง้ หลายหน่ วยงาน
ได้ ป ระกาศไม่ ร ับ การสนั บ สนุ น จากอุ ต สาหกรรมยาสู บ เช่ น กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และได้จดั ทาร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการติดต่อระหว่างบุคลากรของรัฐกับธุรกิจยาสูบ กาหนดวิธปี ฏิบตั ขิ องข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขในการติดต่อกับผูป้ ระกอบการและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ภายใต้ขอ้ 5.3 แห่งกรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก
(WHO FCTC) เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
จากผูป้ ระกอบการและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอยูร่ ะหว่างการนาเสนอเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป
ผลจากการดาเนินงานทุกยุทธศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่มกี ารดาเนินงานเพียงแค่
เป็ นรายกิจกรรม และไม่ส่งผลต่อเป้าหมายการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมทีต่ งั ้ ไว้ได้ ทา
ให้ก ารด าเนินงานไม่ส ามารถบรรลุ ต ามเป้าประสงค์ท่กี าหนดไว้ไ ด้ ส่ ว นผลจากการ
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ติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 –
2557 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทภ่ี าคผนวก ก.
ปัญหาและอุปสรรค
1. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มีหลายหน่ วยงานเกี่ยวข้องจานวนมาก การ
ทางานยังมีการประสานงานเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับน้อย และอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
งบประมาณทีไ่ ม่สอดรับ
2. ความร่วมมือของหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งในการบังคับใช้กฎหมายควบคุ ม
ยาสู บ ตาม พ.ร.บ. 2 ฉบับ ยัง ไม่ เ ข้ม แข็ง ยัง ขาดความเข้า ใจที่ช ัด เจนในเรื่อ งของ
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบฯและการบังคับใช้กฎหมาย
3. บางหน่วยงานยังไม่มกี ารรายงานผลการดาเนินงาน หรือขาดผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
หลัก จึงทาให้เกิดปญั หาในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การ
4. ไม่มงี บประมาณเพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน จึง
ทาให้มบี างกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
5. หน่ ว ยงานภาครัฐ ต่ า งๆ ขาดงบประมาณท าให้ห น่ ว ยงานนั น้ ๆไม่ ม ีก าร
ดาเนินการอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะโดยรวม
1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบทัง้ ด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบให้มากยิง่ ขึน้
2. ถอดบทเรียนการทางานที่ สสส./ศจย. สนับสนุนเพื่อเป็ นต้นแบบในการขยาย
ผลไปในจังหวัดอื่นๆ
3. ชีแ้ จงทาความเข้าใจกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
4. ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในฉบับต่อไปควรลดการซ้าซ้อนในแต่ละยุทธวิธ ี
โดยเน้นการปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม รวมทัง้ มีการร่วมกาหนดแนวทางจากทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
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บทที่ 5 การเฝ้าระวัง มิตทิ ่ี 4 การปว่ ย/ตายด้วยโรคทีส่ มั พันธ์กบั ยาสูบ
(MORBIDITY/MORTALITY)
ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และณัฐพัชร์ มรรคา
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการบริ โ ภคยาสู บ ของประชาชนไทย
โรคที่เ กิด จากการสู บ บุ ห รี่ใ นกลุ่ ม ที่ม ีห ลัก ฐานชัด เจนเพีย งพอแล้ว นั น้
ประกอบด้ว ยโรคต่ า งๆ จานวน 25 โรค 1 ในจานวนนี้ ม ี มะเร็ง ตามส่ ว นต่ า งๆ 10
ช นิ ด ค ือ lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic, renal and bladder,
cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid
leukemia 2
การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา
ของสถาบัน IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) จากสหรัฐอเมริกาใน
ปี พ.ศ.2553 พบว่า การบริโภคยาสูบก่อให้เกิดภาระโรคเป็นอันดับที่ 2 รองจากความดัน
โลหิตสูง ดังภาพที่ 5.1 และมีผู้เสียชีวติ มากกว่า 6.3 ล้านคน ทีเ่ สียชีวติ จากโรคทีเ่ นื่อง
มากจากการบริโภคยาสูบ3

1

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

2การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย
่ งของประชาชนไทยในปี

พ.ศ. 2547. โครงการพัฒนาการดาเนินการจัดทาเครือ่ งชี้
ั
วัดภาระโรคและปจจัยเสีย่ งของประเทศไทย (Burden of Disease). สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
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
3
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ภาพที่ 5.1 ภาระโรคจากปจั จัยเสี่ยง จาแนกตามกลุ่มโรคของประชากรโลก พ.ศ.2553
(รวมทัง้ เพศชายและเพศหญิง)
ทีม่ า : Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. 2013.

ในขณะที่ประเทศไทย จากการศึก ษาพฤติก รรมและปจั จัยเสี่ยงส าคัญ ที่เ ป็ น
สาเหตุของภาระโรคและบาดเจ็บปี 2552 พบว่าปจั จัยเสี่ยงในการบริโภคยาสูบนับเป็ น
ปจั จัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสียปี สุขภาวะเป็ นอันดับ 2 รองจากปจั จัยเสี่ยง
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ลาดับปจั จัยเสีย่ งทีก่ ่อให้เกิดภาระโรคปี พ.ศ.2552
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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 จจากการบริ โภคยาสูบของประชาชนไทย
จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ ในปี พ.ศ.2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกิด
จากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่า กับ 74,884 ล้านบาท (คานวณเป็ นความสูญเสีย
42 บาทต่ อ บุ ห รี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP โดยคิด เป็ น ค่ า ใช้จ่า ยทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 11,473 ล้านบาท (15%ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด), ค่าใช้จา่ ยทางอ้อมทาง
การแพทย์เท่ากับ 1,168 ล้านบาท (1.56%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของ
ผู้ป่วยเท่ากับ 731 ล้านบาท (0.98%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแล
ผู้ป่วยเท่ากับ 293 ล้านบาท (0.39%) และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอัน
ควรเท่ากับ 61,219 ล้านบาท (81.75%) (ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ปรับปรุงปี พ.ศ.2558 โดย
โครงการ BOD)
ในปี พ.ศ.2552 การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มสี าเหตุเกี่ยวข้องจาก
การสูบบุหรี่4 พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขน้ึ ไป
50,710 คน (ตัวเลขปรับปรุงใหม่ เป็น 50,737 คน) โดยทีเ่ ป็นผูช้ าย 42,989 คน และเป็ น
ผู้หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอุดกลัน้ เรือ้ รังเป็ นสาเหตุการตายหลักของโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ 11,895 คน รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด 11,742 คน, โรคหลอดเลือดสมอง
11,666 คน, โรคอื่นๆ 5,124 คน, โรคมะเร็งอื่นๆ 4,139 คน, โรคมะเร็งช่องปาก 3,104
คนและโรคทางเดินหายใจอื่นๆ 3,040 คน ดังตารางที่ 5.1

KanittaBundhamcharoen and etc. Economic Burden from Smoking Related Diseases in Thailand in
2009.National burden of disease program, International Health Policy Program. 2012.
4
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ตารางที่ 5.1 จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552
โรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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 5.2 จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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

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

ตารางที่ 5.3 จานวนตายจากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
8
37
8
1
5
29
27
114

45-59
30
892
34
29
27
183
155
1,350

60-69
41
604
25
176
31
222
179
1,278

70-79
151
838
52
714
114
485
258
2,613

80+
182
506
50
651
178
592
206
2,365

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

ที่มาของตาราง 5.1 - 5.3 : การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.4 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีพ่ .ศ.2554
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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 5.5 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2554 (เพศชาย)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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 5.6 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2554 (เพศหญิง)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
44
80
913
3
116
518
627
2,300

45-59
375
1,465
9,108
192
929
6,382
6,790
25,241

60-69
470
973
6,347
957
1,043
6,911
7,675
24,375

70-79
682
1,308
6,594
2,104
2,646
15,008
11,244
39,585

80+
771
897
4,846
2,056
4,537
25,556
11,223
49,886

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

ที่มาของตาราง 5.4 - 5.6 : การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2554
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.7 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2556
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

ชาย
5,256
10,641
32,529
15,063
13,070
56,055
31,354
163,968

หญิ ง
2,269
4,940
29,663
5,408
9,357
55,502
38,236
145,376

รวม
7,525
15,581
62,192
20,471
22,427
111,557
69,590
309,343

ตารางที่ 5.8 จานวนตายจากโรคที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2556 (เพศชาย)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
126
165
829
38
404
1,378
592
3,533

45-59
1,853
2,501
10,690
987
3,170
13,250
6,695
39,146

60-69
1,465
3,217
8,512
2,851
2,079
11,635
6,209
35,968

70-79
1,057
3,585
8,086
4,742
3,395
14,588
8,300
43,753

80+
754
1,174
4,411
6,445
4,021
15,205
9,557
41,567

รวม
5,256
10,641
32,529
15,063
13,070
56,055
31,354
163,968

ตารางที่ 5.9 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ.2556 (เพศหญิง)
โรค / อายุ (ปี )
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทางเดินหายใจอื่นๆ
หลอดเลือดสมอง
อื่นๆ
รวม

35-44
33
77
882
2
92
479
601
2,165

45-59
406
1,336
9,355
221
868
6,361
6,824
25,372

60-69
421
1,063
7,065
1,035
996
7,198
7,690
25,468

70-79
608
1,369
7,147
1,839
2,718
14,557
11,063
39,300

80+
802
1,095
5,214
2,311
4,682
26,907
12,058
53,070

ที่มาของตาราง 5.7 - 5.9 : การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2554
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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รวม
2,269
4,940
29,663
5,408
9,357
55,502
38,236
145,376
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ตารางที่ 5.10 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสีย (DALY) จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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 5.11 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสีย (DALY) จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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
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รวม
37,983
111,669
58,524
114,099
42,050
164,786
128,796
657,909
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ตารางที่ 5.12 จานวนปีสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสีย (DALY) จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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

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

ที่มาของตาราง 5.10 - 5.12 : การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.

ตารางที่ 5.13 จานวนปี สุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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
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ตารางที่ 5.14 จานวนปี สุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศชาย)
โรค
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งปอด
มะเร็งอื่นๆ
ปอดอุดกัน้ เรือ้ 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 5.15 จานวนปี สุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL) จากโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2552 (เพศหญิง)
โรค
35-44
45-59
60-69
70-79
80+
รวม
มะเร็งช่องปาก
191
600
625
1,451
429
3,295
มะเร็งปอด
879
17,617
8,956
8,645
2,355
38,452
มะเร็งอื่นๆ
187
704
382
515
148
1,936
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
29
557
2,704
7,143
2,808
13,242
ทางเดินหายใจอื่นๆ
121
569
464
1,120
269
2,543
หลอดเลือดสมอง
697
3,721
3,351
4,776
1,601
14,146
อื่นๆ
671
3,052
2,873
2,680
743
10,018
รวม
2,775
26,820
19,355
26,329
8,353
83,631
ที่มาของตาราง 5.13 - 5.15 : การศึกษาภาระโรคจากปจั จัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผลของแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย HITAP5 พบว่า ต้นทุนทาง
ลีลี่ อิงศรี สว่าง และคณะ., การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการย่อยที่ 1 การ
พัฒนาแนวทางการกาหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ของการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของสานักงานกองทุนสนับสนุ น
5
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เศรษฐศาสตร์ต่อนักสูบหน้ าใหม่เพศชาย 1 คนมีค่าประมาณ 158,000 บาทตลอดช่วง
ชีวติ (โดยแบ่งเป็ นต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 96,000 บาท, ต้นทุนจาก
การสูญเสียผลิตภาพในการทางาน 62,000 บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 4.6 ปี สาหรับใน
เพศหญิงนัน้ ต้นทุนต่อ นักสูบหน้ าใหม่ 1 คนจะมีค่าประมาณ 85,000 บาท (แบ่งเป็ น
ต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 32,000 บาท และต้นทุนจากการสูญเสียผลิต
ภาพในการทางาน 53,000 บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 3.4 ปี
การศึกษาต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมื่อเลิกบุหรีไ่ ด้สาเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าอยู่
ระหว่าง 23,000 บาท ถึง 71,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 5.16 และ สสส.ได้ลงทุน
ในแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเฉลีย่ เท่ากับ 143,730,000 บาทต่อปี ในรอบ 10
ปี (2544-2553) ดังนัน้ จากการวิเคราะห์พบว่า จุดคุ้มทุนของการดาเนินงานอยู่ท่ี การ
ป้องกันนักสูบน้ าใหม่ไ ม่ให้สูบไปตลอดชีวติ ในแต่ละปี เป็ นจานวนอย่างน้ อ ย 920 ราย
หรือจานวนผูเ้ ลิกบุหรีท่ ม่ี ผี ลได้เทียบเท่ากัน
ตารางที่ 5.16 ต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้สาเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี
ต้นทุน/ อายุ

ป้ องกัน
รายใหม่

เลิ กได้ที่
อายุ 30 ปี

เลิ กได้ที่
อายุ 35 ปี

เลิ กได้ที่
อายุ 40 ปี

สูบตลอด
ช่วงชีวิต

ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้
ชาย (บาท)

158,000

71,000

55,000

42,000

0

0

1.4

1.7

2

4.6

85,000

40,000

31,000

23,000

0

0

0.6

0.8

1

3.4

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

ทีม่ า: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย, สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
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บทที่ 6 การเฝ้าระวัง มิตทิ ่ี 5 การตรวจจับความผิดปกติ
(EVEN-BASED)
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ตามนิยามการตรวจจับความผิดปกติหรือการเฝ้าระวังเหตุการณ์ หมายถึง การ
รับแจ้งเหตุการณ์ผดิ ปกติอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดการที่เป็ นระบบ เพื่อให้ได้ข่าวสาร
และข้อมูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและ
ไม่ เ ป็ น ทางการ และด าเนิ น การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ว ซึ่ง ในอดีต นั น้ การเฝ้ า ระวัง
เหตุการณ์จะมีบทบาทมากในกรณีของโรคติดต่อ ทีอ่ าจตรวจจับได้จากการพบเห็นกลุ่ม
ก้อนของการเจ็บป่วย การเกิดการเจ็บป่วยด้วยอาการ หรือโรคที่เป็ นทีส่ นใจของสังคม
หรือแม้กระทังการพบการเพิ
่
ม่ ขึน้ ของสถานการณ์ โรคจากข้อมูลฐานการเฝ้าระวังปกติ
หรือจากข้อมูลแวดล้อมในชุมชน6 สาหรับการตรวจจับความผิดปกติในกรณีของโรคไม่
ติดต่อจาเป็ นต้องอาศัยเครื่องมือในการคัดกรองและวินิจฉัยทัง้ ในเชิงรุกและเชิงรับใน
ประเด็นของปจั จัยเสี่ยงที่เกิดขึน้ หรือเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ เนื่องจากธรรมชาติของ
โรคไม่ตดิ ต่อส่วนใหญ่เป็นโรคเรือ้ รัง และการแพร่กระจายของโรคไม่ได้เกิดจากการส่งต่อ
โรคระหว่างกันในระยะเวลาอันสัน้ สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของการเจ็บป่วยจากโรคไม่
ติด ต่ อ นั น้ มีป จั จัย เสี่ย ง และพฤติก รรมเสี่ย งที่ม ีผ ลมาจากสิ่ง แวดล้อ มที่ส นับ สนุ น ให้
ประชากรมีโอกาสสัมผัสหรือบริโภคปจั จัยเสีย่ งเหล่านัน้ หรือการมีพฤติกรรมเสีย่ งทีม่ าก
ขึ้น เช่ นเดียวกับกรณีก ารตรวจจับความผิดปกติของการควบคุ มยาสูบ ซึ่ง เป็ นการ
ตรวจจับและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเพิม่ ขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบ
ใหม่ สื่อโฆษณา กลยุทธ์ดา้ นการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือการกระทาความผิด
ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย (เพื่อเฝ้าระวังเตือนภัย)

ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์และสุพตั รา ศรีวณิชากร. บรรณาธิการ. 2559. แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง
สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs”. แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
6
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เหตุการณ์ผดิ ปกติของโรคไม่ตดิ ต่อ สามารถจาแนกเป็ น 2 ประเภทเหตุการณ์
คือ เหตุการณ์ด้านพฤติกรรมและสุขภาพมนุ ษย์ และเหตุการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมรอบตัว
มนุ ษย์ ซึง่ สอดคล้องกันกับปจั จัยก่อโรคทางระบาดวิทยาทีแ่ บ่งปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ สิง่ มีชวี ติ (Host) ตัวก่อโรค (Agent) และสิง่ แวดล้อม (Environment)
ป จั จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ คน/สิ่ง มีชีว ิต (Host) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ป จั จัย ภายใน เช่ น
พันธุกรรม เพศ อายุ ภูมติ ้านทาน ระดับการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา ทัศนคติ อาชีพ
รายได้ การมีค่คู รอง ซึง่ สิง่ ต่างๆเหล่านี้ลว้ นส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตัวก่อโรค (Agent) ไม่ได้หมายถึงเชือ้ โรคอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงปจั จัย
ต้นเหตุท่กี ่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพอีกด้วย สาหรับปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม
(Environment) นอกจากสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติแล้ว ยังหมายรวมถึง ระบบเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง นโยบายสาธารณะ กฎหมายต่างๆ หากสิง่ เหล่านี้สนับสนุ น Agent ก็จะ
ทาให้ Host เผชิญกับภัยสุขภาพมากขึน้ ดังนัน้ เราต้องสร้างสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อการที่
Host จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และควบคุมไม่ใ ห้ Agent เพิ่มขึ้นหรือสามารถเข้าถึง
Host ได้งา่ ย

ภาพที่ 6.1 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสู่งานควบคุมยาสูบ
หากเปรียบเทียบปจั จัยก่อโรคทางระบาดวิทยากับงานควบคุมยาสูบ Host ใน
งานยาสูบก็คอื ผูบ้ ริโภคยาสูบ Agent คือ ธุรกิจยาสูบ และ Environment คือ สิง่ แวดล้อม
ต่างๆ รวมไปถึง กฎหมาย มาตรการและนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
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ปัจจัยก่อโรคทางระบาด
ระบาดวิ ทยา
วิ ทยา
คน/สิง่ มีชวี ติ
Host
เชือ้ โรค ปจั จัยต้นเหตุท่ี
Agent
ก่อให้เกิดโรคและภัย
สุขภาพ
สิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ
Environment
ระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง นโยบาย
สาธารณะ กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ
ผูบ้ ริโภคยาสูบ
ธุรกิจยาสูบ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง นโยบาย
สาธารณะ กฎหมายต่างๆ
สื่อโฆษณา ความเป็นอยู่

ในงานควบคุ มการบริโภคยาสูบ อัต ราการบริโภคยาสูบจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง
ขึ้นอยู่ก ับวงจรของธุ รกิจยาสูบอันได้แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่
จาหน่ าย (Place) และ การโฆษณา (Promotion) โดยธุรกิจยาสูบจะออกแบบและคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ
ต้อ งการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ส ิ่งแวดล้อ มก็เ ป็ นส่ ว นสาคัญ ที่ทาให้ผู้บริโภค
สามารถเข้า ถึง ผลิต ภัณ ฑ์ย าสู บ ได้ ง่ า ย เช่ น ป จั จุ บ ัน มีเ ทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่าย ธุรกิจยาสูบจึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ี
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ช่วยให้ลูกค้าที่ยงั ลังเลสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มอื ถือหรือแท๊บเล็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่ม
เยาวชนซึง่ เป็ นกลุ่ มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจยาสูบ หากผูบ้ ริโภคหรือเยาวชนสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่าย ก็จะทาให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้อตั รา
การบริโ ภคยาสูบเพิ่มขึ้นตามไปด้ว ย แต่ ในปจั จุบนั ได้มคี วามพยายามที่จะยัง ยัง้ การ
เติบโตของธุ รกิจยาสูบ โดยการออกกฎหมาย มาตรการและนโยบายในการควบคุ ม
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ และสร้างให้สงั คมไทยเป็ นสังคมปลอดควันบุหรีโ่ ดยการ
เสนอสื่อในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรูถ้ งึ โทษพิษภัยของยาสูบมากขึน้
แม้ว่าในปจั จุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมยาสูบ แต่กฎหมายก็มขี อ้ จากัดที่
ทาให้ไม่สามารถก้าวทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่ทางธุรกิจยาสูบพยายาม
ปรับเปลี่ยน พลิกแพลงหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทาให้ยงั คงพบการละเมิดกฎหมายและการ
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กระทาผิดอยู่มาก ดังนัน้ การตรวจจับความผิดปกติตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ จึงจาเป็ นต้องมีการเฝ้าระวังเหตุ การณ์ และตรวจจับความผิดปกตินอกเหนือ
กฎหมาย (เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัย)เพื่อรับทราบและติดตามปรากฏการณ์การบริโภคยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาด และความเคลื่อนไหว
อื่นๆ ของธุรกิจยาสูบ ผ่านการเฝ้าสังเกต การรับเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังเหตุการณ์
และตรวจจับความผิดปกติในงานควบคุมการบริโภคยาสูบ มีการดาเนินงานร่วมกันใน
หลายภาคส่วน ทัง้ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลนาไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย
ซึ่งจากการตรวจจับความผิดปกติโดยหน่ วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถ
สรุปผลจากแหล่งข้อมูลการตรวจจับความผิดปกติได้ ดังนี้
 ข้อมูลจากระบบเฝ้ าระวังปกติ
ระบบเฝ้าระวังปกติ หมายถึง การติดตามวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเฉพาะกาล หรือ
การก าหนดช่ ว งเวลาที่จ ะติด ตามหรือ วิเ คราะห์เ องตามการใช้ป ระโยชน์ โดยไม่ไ ด้
คานึงถึงข้อกาหนดที่ถูกกาหนดขึ้น โดยผลการตรวจจับความผิดปกติจากแหล่งข้อมูล
เฝ้าระวังปกติ พบว่า อายุเฉลี่ยในการเริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกของประชาชน ใน 3 กลุ่มวัย
ได้แก่ เยาวชน วัยทางาน และวัยสูงอายุ ลดลงเรือ่ ยๆ ซึง่ จะเห็นได้จากแผนภูมแิ สดงอายุ
เฉลีย่ ในการเริม่ สูบบุหรี่ 3 กลุ่มวัย เปรียบเทียบ 3 ปี (พ.ศ.2550,พ.ศ.2554,พ.ศ.2557)
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ดังภาพที่ 2 ซึง่ สอดคล้องกับผลการสารวจทัศนคติต่อการ
สูบบุหรี่ของเยาวชน จากการสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13 – 15 ปี
(GYTS ;Global Youth Tobacco Survey ,Thailand 2015) พบว่า เยาวชนไทยที่ไม่เคย
ใช้ยาสูบแต่มแี นวโน้มทีจ่ ะใช้ยาสูบในอนาคตมีมากถึง ร้อยละ 7.4 และอีกร้อยละ 4.3 คิด
ว่าคงมีความสุขหากได้สูบบุหรี่ อีกทัง้ ยังพบว่าเยาวชนไทยที่เป็ นผู้สูบบุหรี่ในปจั จุบนั
ส่วนใหญ่ซ้อื บุหรีจ่ ากร้านค้า ร้านขายของชา แผงลอย ตลาดนัด หรือห้างสรรพสินค้า
โดยสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้จากร้านขายของชามากที่สุด รองลงมาเป็ นร้าน
สะดวกซื้อ แสดงให้เห็นว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีการจาหน่ ายบุหรี่
ให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์โดยไม่สอบถามอายุของผูซ้ อ้ื ซึง่ จากการลงพืน้ ทีใ่ น
บางพื้นที่ท่พี บปญั หาดังกล่ าวพบว่ามีร้านค้าบางส่ว นเท่านัน้ ที่ไม่ทราบข้อกฎหมายนี้
นอกจากนี้ยงั พบการขยายตัวทางการตลาดแบบไวรัสของธุรกิจยาสูบ ที่มุ่งใช้ส่อื สังคม
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ออนไลน์เป็ นเส้นทางทีจ่ ะนาผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าถึงกลุ่มเยาวชน ซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าให้
เยาวชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้งา่ ย

ภาพที่ 6.2 แผนภูมแิ สดงอายุเฉลีย่ ในการเริม่ สูบบุหรี่ ใน 3 กลุ่มวัย
ทีม่ า: การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

 ข้อมูลจากชุมชน
นิยามของคาว่าข้อมูลจากชุมชน ไม่ได้ตกี รอบแค่เพียงข้อมูลทีไ่ ด้จากประชาชน
ที่อ าศัยอยู่ใ นชุมชนเท่า นัน้ แต่ ห มายรวมถึงข้อ มูล จากหน่ ว ยงาน ร้านค้า หรือ กลุ่ ม
องค์กร และสื่อต่างๆ ทีม่ ใี นชุมชนด้วย ซึง่ เหตุการณ์ผดิ ปกติทพ่ี บในชุมชนส่วนใหญ่ เช่น
การพบการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ การแบ่งมวนขายการแบ่งขายยาเส้น การ
ผลิต ยาเส้น ในชุ ม ชน การซื้อ ขายบุ ห รี่น าเข้า ที่ผ ิด กฎหมาย เป็ น ต้ น โดยจากการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านมาทางสานักควบคุมการบริโภคยาสูบได้รบั ข้อมูลจากชุมชน ผ่านการ
ส่งต่อข้อมูลในหลากหลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไปรษณีย์ การรายงานข้อมูล
การเฝ้าระวังของเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในพืน้ ทีต่ ามจังหวัดต่างๆ ระบบเฝ้า
ระวังเพื่อควบคุมยาสูบออนไลน์ ระบบร้องเรียนยาสูบออนไลน์ และเฟสบุ๊คจิตอาสาร่วม
ใจเฝ้าระวัง,เพื่อเตือนภัยยาสูบ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญั หาที่พบจากการตรวจจับ
ความผิดปกติจากแหล่งข้อมูลชุมชนได้ดงั นี้
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-

การแบ่งขายบุหรีแ่ ละยาเส้น
ข้อ มูล ที่ไ ด้รบั จากรายงานผลการเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติ
ทางด้านยาสูบต่างๆ พบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ในชุมชนมักจาหน่ ายบุหรีแ่ บบแบ่ง
ขายบุหรีเ่ ป็นมวน โดยมีทงั ้ การเคาะจากบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดปกติเพื่อขายเป็ นมวน
และแบบที่บรรจุบุหรี่ไว้ในซองขนาดเล็กเพื่อจาหน่ าย เพื่อให้ผู้ซ้อื สามารถซื้อ
บุหรีไ่ ด้ในราคาถูกนอกจากการแบ่งขายบุหรีแ่ ล้วยังพบการแบ่งขายยาเส้นโดยมี
ทัง้ แบบบรรจุยาเส้นไว้ในซองขนาดเล็กเพื่อจาหน่ าย และการแบ่งขายแบบชัง่
น้ าหนักบรรจุใส่ซองเล็กหรือตักใส่ถุงตามจานวนทีผ่ ู้ซอ้ื ต้องการ ซึง่ การกระทา
ดังกล่าวถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายประเด็นจาหน่ ายบุหรี่ท่ไี ม่ม ี
ภาพคาเตือน
- การเปิดตูโ้ ชว์บุหรีแ่ ละการโฆษณาบุหรี่
ข้อมูลจากชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตชนบท พบการใช้ตู้โชว์บุหรีเ่ ป็ น
สื่อในการโฆษณาบุหรี่ โดยมักเปิ ดตู้โชว์บุหรีไ่ ว้ตลอดเวลา หรือเลือกใช้ตู้โชว์
บุหรีท่ ่เี ป็ นกระจกใสสามารถมองเห็นซองบุหรีภ่ ายในตู้ได้และวางซองหรือโลโก้
บุหรีไ่ ว้นอกตู้โชว์บุหรีเ่ พื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังพบการใช้ตโู้ ชว์บุหรีท่ ่ี
มีล กั ษณะและสีส นั คล้า ยหรือ สื่อ ถึงยี่ห้อ บุหรี่ย่หี ้อ ใดยี่ห้อ งหนึ่ง โดยผู้ขายให้
ข้อ มู ล ว่ า ตู้ โ ชว์ บุ ห รี่ ด ัง กล่ า วเป็ น ตู้ โ ชว์ ท่ีไ ด้ ร ับ มาเมื่อ สัง่ ซื้อ บุ ห รี่ย่ีห้ อ นั ้น ๆ
นอกจากนี้ยงั พบการติดป้ายที่ระบุยห่ี ้อบุหรีพ่ ร้อมราคาขายบริเวณหน้ าร้านค้า
และมีการแสดงเครื่องหมายหรือยี่ห้อ บุหรี่บนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
หรือเทศกาลของชุมชน เช่น งานกีฬาชุมชน อีกด้วย
- การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพืน้ ที่
สาหรับด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนนัน้ พบการ
ซื้อขายบุหรี่แถมสินค้าอื่นๆ โดยมีทงั ้ การแถมของสมนาคุ ณจากบริษัทให้กับ
ตัวแทนจาหน่ าย และจากตัว แทนจาหน่ ายให้กบั ผู้ซ้อื รายย่อย ซึ่งสินค้าที่แถม
ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกอม ไฟแช็ค ปฏิทนิ ซองกันน้ า จาน ชาม เสื้อที่มโี ลโก้หรือ
ยี่ห้อ บุห รี่ และการลดราคาบุห รี่โดยการนาซองบุหรี่ท่ใี ช้แล้ว มาแลกเพื่อ เป็ น
ส่วนลดในการซือ้ บุหรีค่ รัง้ ต่อไป นอกจากนี้ยงั พบว่าร้านค้ามีการเตรียมอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น ไฟแช็คและที่เขียบุหรี่ไว้บริเวณหน้ า
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ร้าน ทาให้ลูกค้ามัก สูบบุห รี่บริเ วณร้านค้า ซึ่งถือ เป็ นสถานที่ส าธารณะที่ใ ช้
ประโยชน์รว่ มกัน และกาหนดให้เป็นสถานทีห่ า้ มสูบบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรี่
การจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์เลียนแบบบุหรี่มกั พบในชุมชนเมือง และการ
จ าหน่ า ยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ สื่อ ออนไลน์ ซึ่ง เป็ น ช่ อ งทางที่พ บการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมากทีส่ ุด โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมาย/ยีห่ อ้ บุหรี่
หรือมีลกั ษณะคล้ายซองบุหรีห่ รือมวนบุหรี่ เช่น ดินสอรูปมวนบุหรี่ พวงกุญแจ
รูปบุหรีห่ รือซองบุหรี่ กรอบ/ซองสาหรับโทรศัพท์มอื ถือ แบตเตอรี่สารอง ขนมที่
มีลกั ษณะคล้ายบุหรี่ เป็นต้น

ภาพที่ 6.3 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรีท่ พ่ี บ
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ
การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ พบการจาหน่ ายบุหรี่กลิน่
ต่างๆ รวมไปถึงการจาหน่ ายบุหรี่มวนเล็ก (บุหรี่ท่มี เี ส้นผ่ าศูนย์กลางของ
มวนน้ อ ยกว่าบุห รี่ขนาดปกติ ) การจาหน่ ายบุหรี่ซองเล็ก (บุหรี่ท่มี ขี นาด
บรรจุภณ
ั ฑ์เล็กกว่าปกติ โดยมีจานวนมวนบุหรี่ท่บี รรจุในซองน้อยกว่า 20
มวนต่อซอง) นอกจากนี้ยงั พบการจาหน่ายหรือให้บริการมอระกู่ หรือบารากู่
ซึ่งกาลังได้รบั ความนิย มเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ที่
เข้าใจว่าการสูบผลิตภัณฑ์น้ีมอี นั ตรายน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ ซึ่งความเข้าใจ
ดังกล่าวเป็ นความเข้าใจทีผ่ ดิ เพราะยาสูบประเภทสูบผ่านน้ าอย่างมอระกู่ มี
อันตรายมากกว่าการสูบบุหรีท่ วไป
ั ่ เพราะมีสารนิโคติน และสารทาร์จานวน
มากกว่า อีกทัง้ การสูบผ่านน้ าและการผสมกับกลิน่ ต่างๆ จะทาให้ควันมีกลิน่
หอม ส่งผลให้ผู้สูบสามารถสูบได้ลกึ ขึ้น และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่กี าลังเป็ น
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กระแสและได้ ร ับ ความนิ ย มอยู่ ใ นขณะนี้ คื อ เคลาด์ สโตนส์ ที่ ท าง
บริษัทผู้ผ ลิต กล่ า วว่า เป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ีป ราศจากส่ ว นประกอบของ ยาสูบ
นิโคติน และทาร์ ไม่มสี งิ่ เจือปนใดๆ เป็นเพียงการนาเอาหินจากธรรมชาติมา
ผสมผสานกับกลิน่ และรสที่ปรุงแต่งขึน้ โดยวิธกี ารสูบจะมีลกั ษณะคล้ายกับ
มอระกู่ แต่จะเปลีย่ นจากตัวยามอระกู่มาเป็ นก้อนหินทีม่ กี ารปรุงแต่งกลิน่ และ
รสแล้ว นามาวางบนอุปกรณ์การสูบ วางถ่านทีเ่ ผาไว้ ดา้ นบน แล้วสูดไอน้ าที่
เกิดจากการระเหยของของเหลวภายในก้อนหินแทนการสูดควันที่เกิดจาก
การเผาไหม้ แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีสารเคมี
และโลหะหนัก บางชนิ ด ที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ขภาพของผู้บ ริโ ภค นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ท่กี ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อีก ประเภทหนึ่งที่พบและ
เป็ นทีน่ ิยมมากเช่นกัน คือผลิตภัณฑ์จาพวกเครือ่ งส่งนิโคตินไฟฟ้า เช่น บุหรี่
ไฟฟ้า หรือมอระกู่ไฟฟ้า ซึ่งก็เป็ นผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งของการเสพที่
เป็ นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนเช่นกัน เพราะมีความเชื่อว่าผลิต ภัณฑ์ดงั กล่าว
เป็นเครือ่ งมือทีช่ ่วยเลิกบุหรี่ เมือ่ สูบแล้วจะไม่ตดิ เนื่องจากไม่มนี ิโคติน จึงทา
ให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคออกค าสัง่ เรื่อ งห้ า มขายหรือ ห้ า ม
ให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ ายา
สาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้า แต่กย็ งั คงพบการลักลอบนาเข้าและ
จาหน่ายอยูต่ ามสถานบันเทิงและบนเว็บไซต์
 ข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ปจั จุบนั ทุกระดับพื้นที่ในประเทศไทย มีส่อื เป็ นของตนเอง ทัง้ สื่อที่นาเสนอทัว่
ประเทศ และสื่อ ที่ม ีก ลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะในพื้น ที่ข องตนเอง โดยสื่อ ต่ า งๆ อาจถู ก
ถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ไม่ว่าจะเป็ น เว็บไซต์ หรือ
social media หากดูขอ้ มูลจากสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆโดยจาแนกประเภทตามมาตราของกรอบ
อนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ว ยการควบคุ ม ยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control :
FCTC) พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ มาตรา 12 การศึกษา การให้ความรู้
และการสร้างความตระหนักฯ รองลงมาคือ มาตรา 6 เรื่อง มาตรการด้านราคาและภาษี
ยาสูบ มาตรา 26 แหล่ งทุน มาตรา 27 อื่นๆ และมาตรา 20 การวิจยั เฝ้ าระวัง และ
แลกเปลีย่ นข้อมูล ตามลาดับ (ภาพที่ 6.4)
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ภาพที่ 6.4 แผนภูมแิ สดงร้อยละข้อมูลจากสื่อสิง่ พิมพ์
สาหรับข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์ทงั ้ เว็บไซต์ และ social media พบเว็บไซต์ท่ี
มีการโฆษณาบุหรีส่ ะสมตัง้ แต่เดือน กันยายน 2558 – มีนาคม 2559 ทัง้ สิน้ 63 เว็บไซด์
โดยเมื่อพิจารณาการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
พบว่าเว็บไซด์ส่วนใหญ่มคี วามผิด ตามมาตรา 13 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่มภี าพคา
เตือน มากทีส่ ุด รองลงมา คือ มาตรา 8 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 6 การ
ขายสินค้าแถมบุหรี/่ ขายบุหรีแ่ ถมสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยไม่พบการ
กระทาผิดตามมาตรา 7 การแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 9 การขายสินค้าที่ มชี ่อื หรือ
เครือ่ งหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 10 สิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาความผิดตามคาสังคณะกรรมการคุ
่
้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้าม
ขายหรือห้ามให้บริก ารสินค้า “บารากู่ บารากู่ไ ฟฟ้าหรือบุ หรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่
น้ ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรีไ่ ฟฟ้า” ลงวันที่ 9 ม.ค. 2558 พบว่าเว็บไซต์ส่วน
ใหญ่ มีการจาหน่ ายบุหรีไ่ ฟฟ้า และน้ ายาบุหรีไ่ ฟฟ้า พบจานวน 46เว็บไซต์ คิดเป็ น ร้อย
ละ 73.02 และเว็บไซต์ท่ขี ายเตาบารากุ และน้ ายาบารากุ จานวน 11 เว็บไซต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 17.46

75

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559

ภาพที่ 6.5 แผนภูมแิ สดงร้อยละข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส์
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจจับความผิดปกตินนั ้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชนยังคง
เป็ นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของธุรกิจยาสูบ ซึ่งเยาวชนเองก็มที ศั นคติเชิงบวกกับการใช้
ยาสูบและมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ยาสูบในอนาคต ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือในทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเฝ้าระวัง
ตรวจจับความผิดปกติ และควบคุมปจั จัยทีเ่ กี่ยวกับการบริโภคยาสูบในพืน้ ทีค่ วบคู่ไปกับ
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดหรือไม่ทาให้อตั ราการบริโภคยาสูบเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชน และลดโอกาสที่เยาวชนจะกลายเป็ นนักสูบหน้าใหม่ในอนาคต
โดยร่วมกันสนับสนุ นการสร้างมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรีอ่ ย่างจริงจัง ซึ่งมุ่งเน้นการ
จัด การให้มกี ระบวนการเฝ้ าระวัง อย่างใกล้ชิด โดยเป็ นกระบวนการที่ด าเนิ นการทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่ใช่การดาเนินการเพียงแค่ตดิ ป้ายหรือสัญลักษณ์ว่า
เป็ นเขตปลอดบุห รี่เ พียงเท่านัน้ รวมไปถึงการสนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริง จัง โดยเฉพาะประเด็น “การไม่จ าหน่ า ยบุ ห รี่ใ ห้แ ก่ เ ด็ก อายุต่ า กว่ า 18 ปี ” และ
เคร่งครัดกับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่มกี ารจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ โดย
อาศัย การมีส่ ว นร่ว มของกลุ่ ม แกนน าในชุ ม ชนและอาจเกี่ย วโยงไปถึง การเพิก ถอน
ใบอนุ ญาตของผูป้ ระกอบการทีก่ ระทาผิด รวมถึงประเด็นสาคัญและจาเป็ นอื่นๆ สุดท้าย
คือการส่งเสริมให้ดาเนินโครงการบ้านปลอดบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ของบุคคลใน
ครอบครัวมีผลต่อการสูบบุหรีข่ องสมาชิก โดยเฉพาะเยาวชนทีอ่ าจเลียนแบบพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีไ่ ม่ดี ทาให้เด็กเกิดการรับรูค้ ุณค่าเชิงบวกของการสูบบุหรี่ ซึง่ อาจส่งผล
ให้เขาเหล่านัน้ กลายเป็นผูส้ บู บุหรีใ่ นอนาคตได้
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะสาหรับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทย
กองบรรณาธิการ

รายงานสถานการณ์ ก ารควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ ของประเทศไทย ฉบับ นี้
นาเสนอข้อมูลทัง้ 5 มิติ ตามแนวคิดการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งรวมถึงปจั จัย
กาหนดพฤติกรรมสุขภาพ, สถานการณ์พฤติกรรมเสีย่ ง, การตอบสนองของระบบในการ
ดาเนินงานมาตรการต่างๆ, ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ, และการตรวจจับความ
ผิดปกติ
จากประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายทางสุขภาพเพื่อเป้าหมาย
แห่ ง การพั ฒ นาที่ ย ั ง่ ยื น ( Sustainable Development Goals) มี เ ป้ าประสงค์ เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ก ับการดาเนินการของ WHO FCTC ในทุกประเทศอย่าง
เหมาะสมเพื่อลดการสูบบุหรี่ รวมทัง้ การทาให้บรรลุเป้าหมาย NCD Global Target ทีต่ งั ้
เป้าในปี พ.ศ. 2568ให้ลดการบริโภคยาสูบลงร้อยละ 30 (จากปีพ.ศ. 2553) ทาให้ประเทศ
ไทยจาเป็ นต้องปรับปรุงมาตรการเดิมที่ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพ และเร่งดาเนินมาตรการ
ใหม่ๆซึ่งยังสามารถทาได้เพิม่ เติมตามแนวทางของกรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบ (FCTC) ดังนี้
มาตรการกลุ่มที่ 1 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะจากอุตสาหกรรมยาสูบ
(FCTC มาตรา5.3)
1.1 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้าราชการติดต่อกับธุรกิจยาสูบ/บุหรี่
1.2 ปรับปรุงกฎหมายห้าม ธุรกิจยาสูบทา CSR
1.3 การเฝ้าระวังข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
มาตรการกลุ่มที่ 2 การลดอุปสงค์
2.1 มาตรการด้านราคา (FCTC มาตรา 6)
2.1.1 เพิม่ อัตราภาษีตามสภาพ เพื่อกาหนดราคาบุหรีข่ นั ้ ต่ า จาก 1.1 บาทเป็ น 2
บาทต่อกรัม
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2.1.2 แก้กฎหมายประมวลภาษีสรรพสามิต เพื่อเก็บภาษีจากยาเส้นพื้นเมือง และ
ใช้ราคาขายปลีกเป็นราคาในการคานวณภาษีบุหรี่
2.2 มาตรการทีไ่ ม่ใช่ราคา
2.2.1 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขนาดมาตรฐานซองบุหรี่ (FCTC
มาตรา 11)
2.2.2 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องซองบุหรีแ่ บบเรียบ (FCTC มาตรา
11)
มาตรการกลุ่มที่ 3 การลดอุปทาน
3.1 ห้ามการโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือให้ทุนสนับสนุ นทีม่ าจากต่างประเทศข้าม
พรมแดน (FCTC มาตรา 13)
3.2 ให้ควบคุมโฆษณาแบบเบ็ดเสร็จบนสื่อออนไลน์ (FCTC มาตรา 13)
3.3 ป้องกันการลัก ลอบค้าบุ หรี่ผดิ กฎหมายตามแนวชายแดน โดยไม่ยกเว้นภาษี
ให้กบั บุหรีท่ บ่ี รรจุเต็มซองทุกรูปแบบไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม (FCTC มาตรา 15)
3.4 ห้ามขายบุห รี่เป็ นตัวๆ หรือห่ อเล็กๆที่จะทาให้เยาวชนสามารถซื้อผลิต ภัณฑ์
เหล่านัน้ ได้ (มาตรา 16)
มาตรการกลุ่มที่ 4 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.1 ทางานร่ว มกับกรมบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหาแนวทางออกระเบียบ กาหนด
มาตรฐาน บุหรีป่ ้ องกันไฟไหม้ (FCTC มาตรา 9)
4.2 ออกประกาศควบคุ ม องค์ป ระกอบในบุ ห รี่ สารชูร ส เติม กลิ่น เติม สี ไม่ใ ห้ม ี
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ (FCTC มาตรา10)
4.3 การออกกฎระเบียบการเปิ ดเผยควบคุมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (FCTC
มาตรา 10)
มาตรการกลุ่มที่ 5 การคุม้ ครองสุขภาพผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่
5.1 เพิม่ เขตปลอดบุหรีใ่ นสนามบินนานาชาติ (FCTCมาตรา 8)
5.2 ทาการตลาดเพื่อสังคมเรือ่ งบ้านปลอดบุหรี่ (FCTC มาตรา8)
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มาตรการกลุ่มที่ 6 การช่วยเลิกบุหรี่
6.1 ใช้มาตรการทางสังคมเพื่อให้ผสู้ บู บุหรีใ่ นชนบทเลิกบุหรี่ และจัดมีบริการช่วยเลิก
บุหรีท่ เ่ี หมาะสมกับบริบทของสังคมชนบท (FCTC มาตรา 14)
6.2 ขยายโครงข่ายบริการให้คาปรึกษา ทัง้ ในระบบหลักประกันสุขภาพและสายด่วน
เลิกบุหรี่ (FCTC มาตรา 14)
6.3 ทดลอง ใช้ข้อความทางโทรศัพ ท์( SMS) กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ ที่มสี ทิ ธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอรับบริการเลิกบุหรี่ (FCTC มาตรา 14)
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ภาคผนวก ก ผลจากการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผลจากการติด ตามการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารควบคุ ม ยาสู บ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2557 โดยการจัดทาหนังสือขอความร่วมมือให้ภาคีเ ครือข่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งในการรายงานผลการด าเนิ น งานควบคุ ม ก ารบริโ ภคยาสู บ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯรวมทัง้ ได้รวบรวมจากการสรุปผลการดาเนินงานจากการรายงานผลฯใน
คณะกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์ แล้วนามาสรุปในรูปแบบการบรรยายเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ โดยสรุปผลตามกิจกรรมและยุทธวิธใี นแต่ละยุทธศาสตร์ และ
วิเคราะห์ผลเทียบกับตัวชีว้ ดั ในแต่ละกิจกรรม ซึง่ ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ มีการดาเนินการ
ครบทัง้ 3 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 13 กิจกรรมหลักจาก 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 86.67 ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาตามตัว ชี้ว ัด แล้ว พบว่ า ร้อ ยละ 40 ของกิจ กรรมที่ม ีก าร
ดาเนินงานยังไม่ส ามารถตอบตัว ชี้ว ดั ได้ ทัง้ นี้การด าเนิ น งานได้เ ป้าหมายหลัก คือ
ป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ 200,000 คน เมื่อสิน้ ปี 2557 ได้มกี ารเสริมสร้างการมี
ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น การโรงเรีย น/สถานศึกษาปลอดบุห รี่ โดยมีโ รงเรียนเข้า ร่ว ม
มากกว่า 1,000 แห่ง เพื่อลดจานวนปริมาณนักสูบหน้าใหม่ให้ลงได้ อีกทัง้ มี การพัฒนา
หลักสูตรการควบคุมยาสูบให้กบั นิสติ นักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาชีพสุขภาพ เช่น แพทย์
พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ กายภาพบาบัดและ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
่ เพื่อสร้างกระแสสังคมและกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมทัง้ การรู้เท่าทันกลยุทธ์อุ ตสาหกรรมยาสูบและ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และ
หน่ วยงานต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สถานีขนส่งจังหวัด บริเวณเขตเทศบาล สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นต้น จากการดาเนินดังกล่าว พบว่าเด็กและ
เยาวชน อายุ 15 - 24 ปี ร้อยละ 98 มีความรูเ้ กี่ยวกับผลของยาสูบต่อสุขภาพและกล
ยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
กิจกรรมทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายได้แก่ การปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากความเย้ายวน โดยเฉพาะการโฆษณาการและตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ
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ซึง่ จะมีรปู แบบใหม่ ๆ ออกมาเสมอทาให้ยากต่อการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต
ซึง่ ได้มกี ารประชุมเชิงนโยบายเพื่อผลักดันเรือ่ งดังกล่าว และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการดาเนินการครบทัง้ 5 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 12
กิจกรรมหลักจาก 17 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 70.58 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วดั แล้ว
พบว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมทีม่ กี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชีว้ ดั ได้ ทัง้ นี้การ
ดาเนินงานเน้นส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกยาสูบให้เพียงพอและเข้าถึงได้ง่ายในสถาน
บริการทุกระดับและในชุมชน โดยกระตุน้ ให้เกิดกระแสการรณรงค์การสร้างค่านิยมไม่สูบ
บุหรี่ และจัดทาระบบการให้บริการเลิกยาสูบแบบบูรณาการในสถานบริการทุกระดับและ
ในระดับชุมชน ได้มกี ารดาเนินการส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกยาสูบให้เข้าถึงได้ง่าย
โดยการยกเว้นค่าใช้จ่ายการเรียกเข้าหมายเลข 1600 ให้เป็ นหมายเลขพิเศษทีผ่ โู้ ทรเข้า
ทุกที่ทวไทย
ั่
โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ 1600 , จัดทาแนวทางการจัดการการบาบัดโรค
เสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ.2555 และแนวทางเลิกบุหรีโ่ ดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
ดึงชุมชนเข้ามาสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถานพยาบาลทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูม ิ ,พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการควบคุ มยาสูบในการศึกษาของนิสติ นักศึกษา สาขา
วิชาชีพสุขภาพ ,สร้างเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่ ให้มคี วามรูเ้ รื่องการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ , จัดตัง้ ศูนย์วชิ าการและอบรมการเลิกบุหรี่ , พัฒนาสถานพยาบาลให้บริการเลิก
สูบบุห รี่แบบบูรณาการ มีมาตรฐาน และแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน โดยมีส มาชิก
คลินิกฟ้าใส จานวน 310 แห่ง ใน 77 จังหวัด รวมไปถึง โรงพยาบาลในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการช่วยเลิกสูบบุหรี่ จานวน 555 แห่ง ทัวประเทศ
่
และการสนับสนุ นจาก สปสช. ในการพัฒนาคุณภาพคลินิกอดบุหรีใ่ นโรงพยาบาลกว่า
200 แห่ง, ผลักดันให้ยาช่วยเลิกยาสูบเป็ นยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
กิจกรรมทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายได้แก่ สร้างและพัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลการบริโภคยาสูบของทุกคนที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ , สร้ า งและพัฒ นาระบบค่ า ตอบแทนแก่ อ งค์ ก รและบุ ค ลากรที่ท างานการ
บาบัดรักษาเลิกยาสูบเพื่อเพิม่ แรงจูงใจในการให้บริการบาบัดรักษา ,สร้างระบบการดูแล
รักษาภาวะติดยาสูบในสถานทีท่ างานและการทาให้สถานทีท่ างานเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ,
ขยายงานบริการเลิกยาสูบให้เป็ นภารกิจประจาในสถานบริการสาธารณสุข และผลักดัน
ให้เป็นเกณฑ์หนึ่งของระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีก ารดาเนินการเพียง 2 ยุทธวิธ ี จาก 4 ยุทธวิธ ี มีผลการ
ดาเนินงานใน 7 กิจกรรมหลัก จาก 14 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 50 ซึง่ เมื่อพิจารณาตาม
ตัวชีว้ ดั แล้วพบว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมทีม่ กี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชีว้ ดั ได้
ทัง้ นี้การดาเนินงาน เน้นปรับกระบวนการรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ ได้ม ี
การจัดทาร่างกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการแจ้ง
รายการส่ว นประกอบของผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หน่ ว ยงานที่รบั ผิด ชอบในการรับ ผิด ชอบในการรับจดแจ้ง รายการส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบจากกรมการแพทย์ เป็ นกรมควบคุมโรค และระบุการไม่จาเป็ นต้องเก็บ
รัก ษาให้ ห รื อ คื น เอกสารแสดงรายการส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ แก่
ผู้ประกอบการหลังจากหมดอายุ ขณะนี้เ ตรียมนาร่างเพื่อเสนอเป็ น กฎกระทรวงตาม
ขัน้ ตอนของกฎหมายต่ อ ไป, ได้ม ีก ารจัด ประชุ ม ชี้แ จง และรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมยาสูบ (ร่างกฎกระทรวง) เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2556 ณ กรมควบคุมโรค และได้มกี ารประชุมกันเพื่อพิจารณาร่างอันตราย
ตาม Guideline FCTC มาตรา 9 และ 10 เพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างกฎกระทรวง ฯ
ยุทธวิธ ีท่ยี งั ไม่สามารถด าเนิ นการได้ตามเป้าหมายได้แ ก่ สร้างกระบวนการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ ติดตามเฝ้าระวังและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกยีห่ อ้ เนื่องด้วยกฎกระทรวง พ.ศ. 2540
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ยัง ไม่เ อื้อ ให้
สามารถทีจ่ ะจัดการข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลการแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ยาสูบถือว่าเป็ นความลับทางการค้าซึ่งเป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องมีกฎหมายให้อานาจ
จึงจะจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายยังไม่ได้
ให้อ านาจที่จะเปิ ดเผยข้อ มูลว่าบริษัทบุหรี่มสี ่ วนประกอบอะไรบางที่เป็ นอันตรายต่ อ
ผูบ้ ริโภคและสาธารณชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการดาเนินการครบทัง้ 6 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 15
กิจกรรมหลักจาก 16 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 93.75 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วดั แล้ว
พบว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมทีม่ กี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชีว้ ดั ได้ ทัง้ นี้การ
ดาเนินงานเน้ นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ในเรื่องสถานที่สาธารณะ
ปลอดควันบุ ห รี่ 100% โดยควบคุ มก ากับหน่ ว ยงานในสัง กัดตามกฎหมาย, การน า
ประเด็นการควบคุมยาสูบจัดทาแนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริม
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สนับสนุ นให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายในทุกทีใ่ ห้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ,ดาเนินการ
ปรับเปลีย่ นค่านิยมของการบริโภคยาสูบเพื่อให้การไม่สบู บุหรีใ่ นบ้าน สถานทีท่ างานและ
สถานทีส่ าธารณะเป็ นบรรทัดฐานของสังคมไทย โดย สามารถจัดทา/บูรณาการแผนการ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงาน/ระหว่างงานได้ , มีการดาเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและมีป ระสิท ธิภาพ อีกทัง้ มีการผลัก ดันและสนับ สนุ นให้มกี าร
แต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด ,การดาเนินงานบูรณา
การร่วมกับสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับพื้นที่จานวน
กว่า 496 องค์กร 17 เครือข่าย รวมถึงในส่วน กระทรวงศึกษาธิการ , องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ , ตารวจภูธรภาค/จังหวัด , สรรพสามิตพื้นที่ , ร้านอาหาร/โรงแรม มีการ
พูดคุยชีแ้ จงกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นสถานที่
สาธารณะปลอดบุหรี/่ เหล้า ,มีการประสานหน่ วยงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ได้แก่
สานักงานการท่อ งเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสมาคมส่ งเสริมธุ รกิจ
ท่องเทีย่ วไทย ในการกาชับนักท่องเทีย่ วเรื่องเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายและการจัดทา
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการสนับสนุ นสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรื่องสถานที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้
ด าเนิ น การในการขับ เคลื่อ นจัง หวัด ปลอดบุ ห รี่ไ ปแล้ว ไม่น้ อ ยกว่ า 32 จัง หวัด และ
ดาเนิ น การส่ ง เสริม สนับ สนุ น การด าเนิ น การตามมาตรการมหาวิท ยาลัยปลอดบุ ห รี่
รวมทัง้ สถานประกอบการปลอดบุหรี่มสี ถานประกอบการ โดยปจั จุบนั มีไ ม่น้อยกว่ า
1,000 แห่งทีร่ ว่ มดาเนินการ
กิจกรรมทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายได้แก่ การปรับปรุงประกาศ
กระทรวง กฏหรือระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและเอื้อต่อ การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ทีม่ อี ยูแ่ ละทีจ่ ะมีการแก้ไขปรับปรุง
เนื่องจากการแก้ไขกฎ ระเบียบของแต่ละกระทรวงต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการดาเนินการครบทัง้ 7 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 19
กิจกรรมหลักจาก 20 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 95 ซึง่ เมื่อพิจารณาตามตัวชีว้ ดั แล้วพบว่า
ร้อ ยละ 30 ของกิจ กรรมที่ม ีก ารดาเนิ น งานยัง ไม่ส ามารถตอบตัว ชี้ว ัด ได้ ทัง้ นี้ ก าร
ดาเนินงาน โดยมีผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ได้แก่ มีมาตรการควบคุมยาสูบทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกรณีของ WHO – FCTC และผลักดันเพื่อเข้าสู่การรับฟ งั
ข้อคิดเห็นและมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ

83

สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559

แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ส อง พ.ศ. 2558 – 2562 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและ
ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือน
เกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต พ.ศ.
๒๕๕๖ (ภาพค าเตือ นร้ อ ยละ 85)และการรับ รองแนวทางเวชปฏิบ ัติ ส าหรับ การ
บาบัดรักษาโรคติดบุหรีใ่ นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 สาหรับแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ
สุ ข ภาพ เป็ น ต้ น ,มีโ ครงสร้า งและระบบบริห ารจัด การหน่ ว ยงานควบคุ ม ยาสู บ ใน
ส่วนกลาง และระบบบริหารจัดการงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด เป็ นรูปแบบการขอ
ความร่วมมือให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัด เพิม่ บทบาทในการ
ควบคุมยาสูบเข้าไปด้วย , ได้พฒ
ั นารูปแบบดาเนินเฝ้าระวัง ติดตาม กากับสถานการณ์
การบริโ ภคยาสู บ การละเมิด กฎหมายควบคุ ม ยาสู บ และกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของ
รมยาสูบทีส่ อดแทรกเข้ากับงานประจาอยู่แล้ว พร้อมๆ กับการนาผลลัพธ์การเฝ้าระวังฯ
ทีไ่ ด้มาขยายผลเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอยู่เสมอ ,มีการศึกษาวิจยั ที่
สอดคล้องกับกรอบอนุ สญ
ั ญาฯ ได้รบั การจัดทาอย่างกว้างขวางในทุกภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ,พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากร
ระดับสถานบริการสาธารณสุขให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ด้วยโครงการของ
ภาคีเ ครือ ข่ า ย ขณะที่บุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมายควบคุ ม ยาสู บ
โดยเฉพาะระดับภูมภิ าคและระดับจังหวัดให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพองค์ความรูใ้ นการ
บังคับใช้ก ฎหมาย โดยส านัก ส่ ว นกลาง ได้ดาเนินการสร้างทีมพื้นที่ต้นแบบในการ
ควบคุมยาสูบระดับเขตสุ ขภาพ เพื่อ กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพืน้ ทีต่ ้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ และมีการ
จัด ท าข้อ ตกลงส าคัญ ร่ ว มกัน คือ แนวทางการขอใช้ภ าพค าเตือ นบนซองบุ ห รี่ข อง
ประเทศไทย จาก 1๓ ประเทศทัวโลกและการพั
่
ฒนาการกฎหมายควบคุมยาสูบเป็ น
“ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....” เพื่อปิดช่องว่างของข้อกฎหมายที่
ใช้มากว่า 20 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคีเครือข่าย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบด้วยหลักสูตรทีม่ มี าตรฐาน
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กิ จ กรรมที่ย ัง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต าม เป้ าหมายได้ แ ก่ จัด ตั ง้ ศู น ย์
ประสานงานเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการดาเนินการครบทัง้ 4 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 9
กิจกรรมหลักจาก 10 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 9 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วดั แล้วพบว่า
ร้อยละ 50 ของกิจกรรมที่มกี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชี้วดั ได้ โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ มีการตัง้ คณะทางานป้องกันและปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย เพื่อ
ดาเนินการกากับติดตามการแก้ไขสถานการณ์และการประชุมประสานงานกับหน่วยงาน
และบุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ กฎหมาย ตาม
คาสังกรมสรรพสามิ
่
ต ที่ ๓๒/๒๕๕๖ แต่ยงั ไม่ได้มกี ารประชุมของคณะทางานดังกล่าว
เพราะคณะทางาน ติดราชการอื่นและยังไม่มวี นั ที่คณะทางานสะดวกตรงกัน , ,มีการ
ตรวจสอบสถานการณ์เป็ นผู้ประกอบการ, มีกฎหมายและระเบียบที่บงั คับใช้เกี่ยวกับ
มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า รวมถึงมีการ
กาหนดบทลงโทษตามความผิด , มีการกาหนดมาตรการในการใช้เทคนิคการสืบสวน
พิเศษที่ใช้เฉพาะการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผดิ กฎหมาย ได้มกี ารประสานงานรวบรวม
ข้อมูลผลงานการป้องกันและปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย และดาเนินโครงการเฉพาะ
กิจ ด้า นการสกัด กัน้ ยาสูบ ที่ม ิช อบด้ว ยกฎหมายตามแนวตะเข็บ ชายแดน อีก ทัง้ อยู่
ระหว่างการศึกษาข้อมูล การจัดทาโครงการระบบการสืบค้น ติดตาม และการศึกษาการ
ดาเนินงานมาตรการทางกฎหมาย การดาเนินงานระงับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือวิธกี ารสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ การดาเนินงานศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
รวมทัง้ การปรับปรุงบทลงโทษเพื่อนาเสนอแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทีผ่ ดิ กฎหมายและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการกระทาผิด
กิจกรรมที่ยงั ไม่สามารถด าเนิ นการได้ต ามเป้าหมายได้แก่ ยกเลิกการยกเว้นภาษีใ น
พืน้ ทีก่ ารค้าเสรี (Free Zone) และร้านค้าปลอดอากร (Duty free) เนื่องจากติดขัดในเรือ่ ง
การแก้ไขกฎหมายของกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีการดาเนินการครบทัง้ 3 ยุทธวิธ ี มีผลการดาเนินงานใน 7
กิจกรรมหลักจาก 9 กิจกรรม คิดเป็ นร้อ ยละ 77.78 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้ว ดั แล้ว
พบว่าร้อยละ 45 ของกิจกรรมทีม่ กี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชี้วดั ได้ ฃโดยมี
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แ ก่ ดาเนินการขึ้นภาษีส รรพสามิต ยาสูบ เมื่อ วันที่ 21
สิงหาคม 2555 ซึง่ เป็นการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ พร้อมลงในราชกิจจานุ เบกษา และ
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บังคับใช้ทนั ทีตงั ้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม 2555 มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ การจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บ
ภาษีให้มที งั ้ การจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 87 และการจัดเก็บตามปริมาณ 1 บาทต่อมวน
เป็ นครัง้ แรก โดยต้องนาทัง้ มูลค่าและปริมาณมาคานวณภาษี หากการคานวณระหว่าง
การจัดเก็บตามมูลค่าและการจัดเก็บตามปริมาณตัวใดสูงกว่ากันก็ให้เก็บภาษีในส่วนนัน้
ทาให้ราคาบุหรี่ทงั ้ บุหรี่ในและต่างประเทศปรับขึ้นซองละ 7 – 9 บาท และมีการปรับ
อัตราการจัดเก็บภาษียาเส้นพันธุเ์ วอร์จเิ นียร์, พันธุเ์ บอร์เลย์ และพันธุเ์ ตอร์กชิ จากเดิมมี
อัตราตามมูลค่ าร้อยละ 0.1 ปรับเป็ นอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 แต่ยงั ยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุพ์ น้ื เมืองอยู่ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าแม้ปรับอัตราภาษียา
เส้นแล้วอัตราภาษียาเส้นยังคงต่ ากว่าอัตราภาษีบุหรีซ่ องมากถึงประมาณ 9 เท่า , มีการ
ออกกฎกระทรวงเรื่อ งก าหนดอัต ราค่ าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555 และก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมยาสูบ พ.ศ. 2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา วันที่ 21 สิงหาคม
2555 และมีผลบังคับใช้วนั ที่ 22 สิงหาคม 2555, มีการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
และเจ้าหน้ าที่สรรพสามิต เพื่อป้องกันบุหรีแ่ ละ สุราเถื่อน, มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 1 ก.พ. 2556 ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินการในการกาหนดให้สนิ ค้ายาสูบอยู่นอกรายการเจรจาลดอัตราอากรขา
เข้า โดยกาหนดให้ทุกครัง้ ทีจ่ ะมีการเจรจาการค้าเสรีทม่ี สี นิ ค้ายาสูบเกี่ยวข้องด้วยจะต้อง
ปรึกษา กรมควบคุมโรคและกรมสรรพสามติก่อน รวมทัง้ ได้มกี ารศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีส รรพสามิต แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษียาสูบของ
ประเทศไทย และปรับปรุงพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 (ฐานภาษี,ระบบภาษี,นิยาม
และข้อกฎหมายทีล่ า้ สมัย,เพิม่ ความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบการทุกฝ่าย), ศึกษาถึงความ
เป็ นไปได้และผลกระทบสาหรับการปรับโครงสร้างภาษีจากเดิมเป็ นอัตราภาษีแบบผสม
ตามคาแนะนาของ WHO FCTC ข้อ 6 และพิจารณาดาเนินการปรับระบบการบริหาร
จัด เก็บ ภาษีใ ห้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น และปรับ ปรุง การก าหนดสิท ธิป ระโยชน์ ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสากล
กิจ กรรมที่ยงั ไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้ต ามเป้ า หมายได้แ ก่ ก าหนดให้ค วบคุ ม ราคา
จาหน่ายบุหรีข่ นั ้ ต่า โดยแก้ไขกฎหมายอื่น นอกจาก พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ ๒๕๐๙ และ ลด/
ยกเลิกข้อกาหนดยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร
เนื่องจากติดขัดในเรือ่ งการแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 มีการดาเนินการ 4 ยุทธวิธ ี จาก 7 ยุทธวิธ ี เนื่องจากมีความ
ซ้าซ้อนกับการเฝ้าระวังในยุทธศาสตร์ท่ี 5 มีผลการดาเนินงานใน 3 กิจกรรมหลักจาก 9
กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วดั แล้วพบว่าร้อยละ 65 ของ
กิจกรรมที่มกี ารดาเนินงานยังไม่สามารถตอบตัวชีว้ ดั ได้ ทัง้ นี้การดาเนินงาน โดยมีผล
การด าเนิ น งานที่ส าคัญ ได้แ ก่ มีก ารจัด ท าข้อ ควรปฏิบ ัติท่ีส าคัญ เพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้
อุ ต สาหกรรมยาสูบ แทรกแซงนโยบายควบคุ ม ยาสู บ , การจัด ท าหนัง สือ ไม่ ร บั การ
สนับสนุ นกิจกรรม CSR จากอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีหนังสือจากกรมควบคุมโรคแจ้ง
ไปยังทุกหน่ วยงานราชการ , การแก้ไขระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับ
ผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง ดาเนินการปรับแก้ถ้อยคาในระเบียบกรมควบคุม
โรคในส่วน "การอ้างอิงแห่งกฎหมายในการให้อานาจตราระเบียบ" มีผลบังคับ ใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 4 เมษายน 2555 ,ดาเนินการประชุมหารือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องฯ เพื่อกาหนด
มาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ การประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
ควบคุ มผลิตภัณ ฑ์ยาสูบรูปแบบต่ างๆ ที่มสี ่ ว นประกอบของนิโคติน ,การประชุมเชิง
นโยบายเพื่อหารือแนวทางในการควบคุมบารากู่ไฟฟ้า บุหรีไ่ ฟฟ้า บารากู่ และนิโคติน
โดยทาให้เกิดประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือ
บุหรีไ่ ฟฟ้าเป็ นสินค้าทีต่ ้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ และคาสัง่
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘ กาหนดห้ามขาย/ห้ามให้บริการ สินค้า
ได้แก่ บารากู่ดงั ้ เดิม ตัวยาบารากู่ดงั ้ เดิม บุหรีไ่ ฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และน้ ายาสาหรับเติม
บารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ ฟฟ้าอีกทัง้ หลายหลายหน่ วยงานได้ประกาศไม่รบั การสนับสนุ นจาก
อุตสาหกรรมยาสูบ เช่น กระทรวงยุตธิ รรม, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงศึกษาธิการ และ
ได้จดั ทาร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการติดต่อระหว่างบุคลากรของรัฐกับ
ธุ ร กิจ ยาสูบ ก าหนดวิธ ีป ฏิบ ัติของข้า ราชการกระทรวงสาธารณสุ ขในการติด ต่ อ กับ
ผู้ประกอบการและผู้ท่มี สี ่ วนเกี่ยวข้อ งกับผลิต ภัณฑ์ยาสูบ ภายใต้ข้อ 5.3 แห่งกรอบ
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงนโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคุมยาสูบจากผู้ประกอบการและผู้ท่มี สี ่วน
เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอยูร่ ะหว่างการประกาศใช้ต่อไป
กิจ กรรมที่ย งั ไม่ส ามารถด าเนิ น การได้ต ามเป้า หมายได้แ ก่ ด าเนิ น การออก
กฎหมาย ประกาศ / กฎกระทรวง ห้า มการน าเข้า การผลิต และการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่, การดาเนินการชีแ้ นะแก่สาธารณะ, ใช้กฎระเบียบราชการ
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ซึง่ เกิดจากมาตรา ๕.๓ ของ FCTC กากับ ธุรกิจยาสูบ มิให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ทา CSR เนื่องจากยังไม่มกี ฎหมายทีส่ ามารถห้ามได้
ทัง้ นี้ผลจากการดาเนินงานทุกยุทธศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่มกี ารดาเนินงานเพียง
แค่เป็ นรายกิจกรรม และไม่ส่งผลต่อเป้าหมายการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมทีต่ งั ้ ไว้ได้
ทาให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ทก่ี าหนดไว้ได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มีหลายหน่ วยงานเกี่ยวข้องจานวนมาก การ
ทางานยังมีการประสานงานเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับน้อย และอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
งบประมาณทีไ่ ม่สอดรับ
2. ความร่วมมือของหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งในการบังคับใช้กฎหมายควบคุ ม
ยาสู บ ตาม พ.ร.บ. 2 ฉบับ ยัง ไม่ เ ข้ม แข็ง ยัง ขาดความเข้า ใจที่ช ัด เจนในเรื่อ งของ
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบฯและการบังคับใช้กฎหมาย
3. บางหน่วยงานยังไม่มกี ารรายงานผลการดาเนินงาน หรือขาดผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
หลัก จึงทาให้เกิดปญั หาในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การ
4. ไม่มงี บประมาณเพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน จึง
ทาให้มบี างกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
5. หน่ ว ยงานภาครัฐ ต่ า งๆ ขาดงบประมาณท าให้ห น่ ว ยงานนั น้ ๆไม่ ม ีก าร
ดาเนินการอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะโดยรวม
1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบทัง้ ด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบให้มากยิง่ ขึน้
2. ถอดบทเรียนการทางานที่ สสส./ศจย. สนับสนุนเพื่อเป็ นต้นแบบในการขยาย
ผลไปในจังหวัดอื่นๆ
3. ชีแ้ จงทาความเข้าใจกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
4. ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในฉบับต่อไปควรลดการซ้าซ้อนในแต่ละยุทธวิธ ี
โดยเน้นการปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม รวมทัง้ มีการร่วมกาหนดแนวทางจากทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
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ภาคผนวก ข สรุปสถานการณ์ตามตัวชีว้ ดั
การควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ประเทศ ไทย ได้ ร วบรวมตัว ชี้ว ัด การควบคุ ม ยาสู บ จากหลายแหล่ ง และได้
จัด ล าดับ ความส าคัญ ในการสร้า งชุ ด ข้อ มูล และติด ตามตัว ชี้ว ัด เหล่ า นี้ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่
สอดคล้ อ งกั บ List of indicators ที่ อ งค์ ก ารอนามัย โลกก าหนดไว้ โดยน าเสนอ
สถานการณ์ล่าสุดตามตัวชีว้ ดั ดังตารางภาคผนวก ข
ตารางภาคผนวก ข สถานการณ์ตามตัวชีว้ ดั การควบคุมยาสูบของประเทศไทย

List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

1. อัตราการบริ โภค
ยาสูบของผู้ใหญ่
1.1 ผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั

/

1.2 สูบบุหรีเ่ ป็ นประจา

/

1.3 สูบบุหรีเ่ ป็ นครัง้
คราว

/

1.4 เคยสูบบุหรี่

/

ข้อมูล

อัตราเพศชาย= 40.5%
อัตราเพศหญิง = 2.2%
อัตรารวม = 20.7%
อัตราเพศชาย= 33.92%
อัตราเพศหญิง = 1.24%
อัตรารวม = 17.04%
อัตราชาย= 5.24%
อัตราเพศหญิง = 0.52%
อัตรารวม = 2.80%
อัตราเพศชาย= 29.77%
อัตราเพศหญิง = 1.54%
อัตราการสูบบุหรีร่ วม =
11.88%

แหล่งข้อมูล

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
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List of Indicators
1.5 ไม่สบู บุหรี่

1.6 ค่าเฉลีย่ ของ
จานวนผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทีใ่ ช้มากทีส่ ุดต่อวันของ
ผูใ้ ช้ประจา
2. อัตราการบริ โภค
ยาสูบไร้ควัน
2.1 อัตราการบริโภค
ยาสูบไร้ควันปจั จุบนั

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/
อัตราเพศชาย= 60.57% สานักงานสถิติ
อัตราเพศหญิง = 98.12% แห่งชาติ (2558)
อัตรารวม = 79.96%
/

/

2.2 อัตราการบริโภค
ยาสูบไร้ควันเป็ นประจา

/

2.3 อัตราการบริโภค
ยาสูบไร้ควันเป็ นครัง้
คราว
2.4 อัตราผูเ้ คยบริโภค
ยาสูบไร้ควัน

/

2.5 อัตราผูไ้ ม่เคย
บริโภคยาสูบไร้ควัน

/

/

อัตราเพศชาย = 2.53%
อัตราเพศหญิง = 3.94%
อัตรารวม = 3.26%
อัตราเพศชาย = 1.8%
อัตราเพศหญิง = 3.44%
อัตรารวม = 2.65%
อัตราเพศชาย = 0.73%
อัตราเพศหญิง = 0.5%
อัตรารวม = 0.61%
อัตราเพศชาย = 0.64%
อัตราเพศหญิง = 0.56%
อัตรารวม = 0.6%
อัตราเพศชาย = 96.83%
อัตราเพศหญิง = 95.5%
อัตรารวม = 96.1%

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
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List of Indicators
2.6 ค่าเฉลีย่ ของ
จานวนผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ไร้ควันทีใ่ ช้มากทีส่ ุดต่อ
วันของผูใ้ ช้ประจา
3. อัตราการบริ โภค
ยาสูบของเยาวชน
(13-17 ปี )
3.1 อัตราการบริโภค
ยาสูบปจั จุบนั ของ
เยาวชน
3.2 อัตราการบริโภค
ยาสูบไร้ควันปจั จุบนั
ของเยาวชน
4. การสัมผัสควัน
บุหรีข่ องผูใ้ หญ่
4.1 ร้อยละของผูท้ ่ี
ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน

4.2 ร้อยละของผูท้ ่ี
ได้รบั ควันบุหรีใ่ นที่
ทางาน

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/

/

ข้อมูล

อัตราเพศชาย = 25.5%
อัตราเพศหญิง = 1.4%
อัตรารวม = 13.5%

/

แหล่งข้อมูล

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

/

GATS2009 = 33.2%
GATS2011 = 36%

/

GATS2009 = 27.2%
GATS2011 = 30.5%

การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)
การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)
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List of Indicators
4.3 ร้อยละของผูไ้ ด้รบั
ควันบุหรีใ่ นขนส่ง
สาธารณะ
5. การสัมผัสควัน
บุหรีข่ องเยาวชน
5.1 ร้อยละของเยาวชน
ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน

5.2 ร้อยละของผูไ้ ด้รบั
ควันบุหรีใ่ นสถานที่
สาธารณะหรือขนส่ง
สาธารณะ
6. อัตราการเสียชีวิต
ทีเ่ กีย่ วข้องกับยาสูบ
6.1 ประมาณการ
จานวนผูเ้ สียชีวติ อัน
เนื่องจากการใช้ยาสูบ
7. ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสูบบุหรี ่
7.1 ต้นทุนรวมของการ
ใช้ยาสูบ

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
ข้อมูล
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/
GATS2009 = 21.6%
GATS2011 = 25.6%

/

/

แหล่งข้อมูล
การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)

ภายในบ้าน = 33.8%

สารวจการ
บริโภคยาสูบใน
เยาวชนระดับ
โลก(2558)
ภายในตัวอาคาร = 38.6% สารวจการ
ภายนอกตัวอาคาร =
บริโภคยาสูบใน
37.7%
เยาวชนระดับ
โลก(2558)

/

เพศชาย = 163,968 ราย
เพศหญิง = 141,387 ราย

Burden of
Disease(2556)

/

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดจาก Burden of
ความสูญเสียทาง
Disease(2552)
เศรษฐศาสตร์เท่ากับ
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List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

7.2 ต้นทุนทางตรงของ
ผูใ้ ช้ยาสูบ(ต้นทุนที่
เกีย่ วข้องกับการรักษา)

/

7.3 ต้นทุนทางอ้อมของ
ผูใ้ ช้ยาสูบ

/

8. อุปทานของยาสูบ
และผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
8.1 มูลค่ารวมของ
ยอดขายสินค้าปลอด
อากรของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
8.2 ปริมาณการผลิตใน
ประเทศของยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ข้อมูล
74,884 ล้านบาท (คานวณ
เป็นความสูญเสีย 42 บาท
ต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ
0.78% ของ GDP
ค่าใช้จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 11,473
ล้านบาท (15%ของ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทาง
การแพทย์เท่ากับ 1,168
ล้านบาท (1.56%ของ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด)

/

/

แหล่งข้อมูล

Burden of
Disease(2552)

Burden of
Disease(2552)

ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

ผลิตในประเทศ =
39,979 ล้านมวน
ขายปลีก =
32,567 ล้านมวน

โรงงานยาสูบ
(2557)
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ดัชนี ที่
ประเทศไทย
List of Indicators
ข้อมูล
จัดลาดับ
ความสาคัญ
8.3 ปริมาณส่งออกของ
/
ส่งออก = 22.54 ล้านมวน
ยาสูบและผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
8.4 ปริมาณนาเข้าของ
/
นาเข้า = 12,176 ล้านมวน
ยาสูบและผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
9. การจับผลิ ตภัณฑ์
ยาสูบ
9.1 ปริมาณการยึด
/
มูลค่ายึดบุหรี่ =
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ
211.50 ล้านบาท
กฎหมาย
ปริมาณยึดม่อระกู่ =
1,117,488.360 กรัม
9.2 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหนี
ภาษีในตลาดยาสูบ
ระดับชาติ
10. การปลูกยาสูบ
10.1 จานวนชาวไร่
ปลูกยาสูบ
10.2 ส่วนแบ่งของ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ใบ
ยาสูบในผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ

/

/
/

แหล่งข้อมูล
กรมสรรพสามิต
(2557)
กรมสรรพสามิต
(2557)

สานักตรวจสอบ
ป้องกันและ
ปราบปราม กรม
สรรพสามิต
(2558)
ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

ชาวไร่ยาสูบ = 48,000 คน โรงงานยาสูบ
(2557)
National GDP = 0.03% โรงงานยาสูบ
(2557)
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List of Indicators
11. การจัดเก็บภาษี
ของผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
11.1 สัดส่วนของราคา
ขายปลีกของแบรนด์ท่ี
มียอดขายมากทีส่ ุด
11.2 ภาษีสรรพสามิต
ตามปริมาณ

11.3 ภาษีสรรพสามิต
ตามมูลค่า

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

ข้อมูล

/

/

/

แหล่งข้อมูล

ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล
อัตราภาษียาเส้น =
0.01 บาท/กรัม
อัตราภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต =
1.10 บาท/กรัม
อัตราภาษีซกิ าร์ =
1.00 บาท/กรัม
อัตราภาษีบุหรีอ่ ่นื =
0.01 บาท/กรัม
อัตราภาษียาเส้นปรุง =
1.00 บาท/กรัม
อัตราภาษียาเคีย้ ว =
0.10 บาท/กรัม
อัตราภาษียาเส้น =
ร้อยละ 10
อัตราภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต =
ร้อยละ 90
อัตราภาษีซกิ าร์ =
ร้อยละ 20
อัตราภาษีบุหรีอ่ ่นื =

กรมสรรพสามิต
(2559)

กรมสรรพสามิต
(2559)
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List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

11.4 อากรขาเข้า

/

11.5 ภาษีมลู ค่าเพิม่ /
ภาษีสนิ ค้าและบริการ/
ภาษีการค้า
11.6 จัดสรรร้อยละของ
รายได้การจัดเก็บภาษี
เพื่อการควบคุมยาสูบ

/

12. ราคาของ
ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
12.1 ยีห่ อ้ ทีข่ ายดีทส่ี ุด
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้
ควัน

ข้อมูล
ร้อยละ 10
อัตราภาษียาเส้นปรุง =
ร้อยละ 20
อัตราภาษียาเคีย้ ว =
ร้อยละ 10
อัตราอากรขาเข้า =
ร้อยละ 60
อัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ =
ร้อยละ 7

แหล่งข้อมูล

กรมศุลกากร

ภาษีส่งเข้ากองทุนสร้าง
กรมสรรพสามิต
เสริมสุขภาพ(สสส.) = 2% (2559)
ของภาษีสรรพสามิตยาสูบ
ภาษีทวี สี าธารณะ(TPBS)
= 1.5% ของภาษี
สรรพสามิต

/

บุหรีใ่ นประเทศ =
กรองทิพย์ 90,
WONDER, SMS
บุหรีน่ าเข้า = L&M 7.1,
Marlbolo 7.1, Mevius

กรมสรรพากร
(2558)
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List of Indicators
12.2 ราคาขายปลีก
ของยีห่ อ้ ทีข่ ายดีทส่ี ุด
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
ข้อมูล
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/
กรองทิพย์ 90 ราคา =
67 บาทต่อซอง
WONDER ราคา =
49 บาทต่อซอง
SMS ราคา =
40 บาทต่อซอง
L&M 7.1 ราคา =
57 บาทต่อซอง
Marlbolo 7.1 ราคา =
78 บาทต่อซอง
Mevius ราคา =
98 บาทต่อซอง

แหล่งข้อมูล
กรมสรรพากร
(2558)

97

