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คานา
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะทางานวิชาการ ได้จดั ทารายงานสรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 - 2560 ฉบับนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการให้ขอ้ มูลเฝ้ าระวังเพื่อการควบคุม
การบริโภคยาสูบ ตลอดจนข้อ มูล ความส าเร็จในการท างานควบคุ ม การบริโภคยาสูบ
ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบ
บุหรีพ่ .ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณหน่ วยงาน
ต่างๆที่ให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.), สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ(สคส.) กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข ,
สานั ก งานสถิติแ ห่ งชาติ, และส านัก งานพัฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่างประเทศ และ
ขอขอบคุ ณ ส านั ก กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพแห่ งชาติ(สสส.) ที่ให้ ก าร
สนับสนุ นทุน แก่ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ ในการจัดทารายงาน
ฉบับนี้
ศจย.หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับนักวิจยั
นักวิชาการและบุคลากรที่ทางานด้านการควบคุมยาสูบทุกท่าน สุ ดท้ายนี้ระบบเฝ้ าระวัง
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบตลอดการดาเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 ยังต้อ งการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากท่าน ทุกภาคส่วน เพื่อ เชื่อมต่ อ
ฐานข้อ มูล ต่ างๆหลอมรวมเข้ามาให้เป็ น ระบบการเฝ้ าระวังที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายอย่างสมบูรณ์ต่อไป
กองบรรณาธิการ
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
บทที่ 1 เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ด้านการควบคุ มการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 2560
บทที่ 2 สรุปสถานการณ์เฝ้ าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
บทที่ 3 สัมฤทธิผลของพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
บทที่ 4 สัมฤทธิผลของพ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
บทที่ 5 ผลสัมฤทธิ ์ของการควบคุมยาสูบ 25 ปี พ.ศ. 2535 - 2560
บทที่ 6 เปิ ด ศัก ราชใหม่ พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ.
2560 : กลไกสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อลดจานวนผู้บริโภคยาสูบให้เหลือไม่
เกิน 7.63 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ก พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
ภาคผนวก ค พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
ภาคผนวก ง เหตุการณ์สาคัญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.2535
– 2560
ภาคผนวก จ สรุปสถานการณ์ตามตัวชีว้ ดั การควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560 มีดงั นี้
1. เหตุการณ์สาคัญด้านการควบคุมการบริ โภคยาสูบ พ.ศ. 2535 - 2560
สรุปเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
- ระหว่างพ.ศ. 2535 - 2539 เริม่ ดาเนินการออกข้อบังคับตามพ.ร.บ. 2 ฉบับ
- ระหว่ างพ.ศ. 2540 - 2550 จัด ตัง้ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และองค์กรขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
- ช่วงพ.ศ. 2550 - 2560 ปรับ ปรุงและจัดท าร่างพ.ร.บ.ฉบับควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์
ยาสูบฉบับใหม่
โดย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีผลบังคับใช้ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2560
2. สถานการณ์เฝ้ าระวังเพื่อควบคุมการบริ โภคยาสูบ
- การส ารวจปี พ.ศ.2558 พบว่ า ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้น ไปบริโ ภคยาสู บ
จานวน 10.9 ล้านคน อัตราการสูบคิดเป็ นร้อยละ 19.9 โดยกลุ่มอายุ 25-40 ปี มี
อัตราสูบสูงสุด
- ในทุกกลุ่มอายุมอี ตั ราการสูบบุหรีล่ ดลงจากปี พ.ศ. 2556 ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24
ปี และกลุ่มอายุ 41-59 ปี
- จากผลการสารวจพ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายของผูส้ ูบบุหรีเ่ ฉลีย่ ประมาณเดือนละ 423
บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายจริงของผู้สูบบุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเองเพียงอย่าง
เดียวประมาณเดือนละ 565 และ 170 บาทต่อเดือน ตามลาดับ โดยผู้สูบบุหรีท่ ่ี
อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ 810 บาทต่อเดือน
- จากการสารวจของ GATS ปี พ.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
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- จากผลการส ารวจพ.ศ. 2557 สถานที่ส าธารณะที่มผี ู้พบเห็นควันบุหรี่มอื สอง
มาก 5 อัน ดับ แรกได้แ ก่ ตลาดสดหรือ ตลาดนั ด , ร้านอาหาร / ภัต ตาคาร /
สถานที่ท่จี าหน่ ายอาหารเครื่องดื่ม , ศาสนสถาน, สถานบริการขนส่งสาธารณะ
และอาคารสถานทีร่ าชการ
3. สัมฤทธิ ผลของพระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
- ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประการ ทัง้
ในด้านการควบคุมการขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณาทัง้ ในสื่อ หรือณ
จุดขาย การปรับบรรจุภณ
ั ฑ์และคาเตือน ตลอดจน การกาหนดอายุผซู้ อ้ื
- เป็ นการห้ามโฆษณาแบบ total ban, ไม่มกี ารขายผ่านเครื่องขายอัตโนมัต,ิ ไม่
พบการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายในสื่อหลักหรือ ณ จุดขาย
- แต่ยงั พบปั ญหาลักลอบนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลกใหม่ทผ่ี ลิตเพื่อจูงใจเยาวชน
ลักลอบนาเข้าทีน่ ามาจาหน่ายตามสถานทีต่ ่างๆทีเ่ ยาวชนชอบไป
- ผูข้ ายไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบอายุผซู้ อ้ื โดยเฉพาะผูข้ ายร้านค้าประเภทร้าน
ชาและเร่ขาย
- พบปั ญหาการโฆษณา และส่งเสริมการขายในสื่อออนไลน์และสื่อ social media:
นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาการโฆษณาแฝง และการส่งเสริมการขายแบบแฝง
- พบปั ญ หาการโฆษณาด้วยเทคนิคอื่น : เช่น โฆษณาด้วยวิธกี ารสื่อสารองค์กร
CSR ท ากิจกรรมการกุ ศ ลผ่ านชื่อ สิน ค้า/องค์ก ร ข่าวประชาสัม พัน ธ์ สื่อ สาร
การต ลาด การให้ ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ (sponsorship) กิ จ กรรมต่ างๆ การแฝง
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมดนตรี/กีฬา
- การควบคุมส่วนประกอบและการแจ้งรายงานส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมาย เนื่องจากข้อมูลการแจ้งส่วนประกอบ
ของผลิตภัณ ฑ์ยาสูบถือว่าเป็ นความลับทางการค้าซึ่งเป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อ น
ต้อ งมีก ฎหมายให้อ านาจ ดังนั น้ จึงจ าเป็ น ที่จะต้ อ งรอข้อ บังคับ เกี่ย วกับ การ
รายงานส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและรายงานสารทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของ
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ส่วนประกอบทัง้ หมด ตาม มาตรา 37 “พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 25601”
- การแสดงฉลากเป็ นรูป ภาพและข้อ ความค าเตือ นบนผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ มีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อุตสาหกรรมยาสูบก็ยงั ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ยาสูบเป็ นช่องทางในการทาการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบปราศสีสนั หรือ ซองบุหรีแ่ บบเรียบ ก็เป็ น
อีกทางเลือกสาหรับการลดการโฆษณาและส่งเสริมการขายของอุ ตสาหกรรม
ยาสูบและยังเป็ นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย
4. สัมฤทธิ ผลของพระราชบัญญัติค้มุ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
- ขยายเขตปลอดบุหรีอ่ ย่างครอบคลุมมาก โดยแบ่งสถานทีส่ าธารณะทีใ่ ห้เป็ นเขต
ปลอดบุห รี่ทงั ้ หมด 5 ประเภทได้แก่ 1) สถานบริการสาธารณสุ ขและส่ งเสริม
สุ ข ภาพ 2) สถานศึ ก ษา 3) สถานที่ ส าธารณ ะที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น 4)
ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ และ 5) ศาสนสถาน โดยแบ่งประเภทการ
บังคับใช้กฎหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ สถานที่ท่เี ป็ นเขตปลอดบุหรีท่ งั ้ หมด ซี่ง
รวมถึงห้ อ งท างานส่ ว นตัว ในสถานที่ท างานราชการและเอกชน รวมทัง้ ใน
โรงพยาบาลด้วย และสถานทีท่ ่เี ป็ นเขตปลอดบุหรีแ่ ต่มขี อ้ ยกเว้นให้สามารถจัด
เขตสูบบุหรีไ่ ด้ คือ บริเวณนอกเหนือจากพืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ ป็ นอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
และท่าอากาศยานนานาชาติ
- แต่ประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ โดยประชากรร้อยละ 36 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน
ส่วนคนทางานร้อยละ 27.2 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นสถานทีท่ างาน
- สถานที่สาธารณะที่มผี ู้พบเห็นควันบุหรีม่ อื สองสูง 5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดสด
หรือตลาดนัด , ร้านอาหาร / ภัต ตาคาร / สถานที่ท่จี าหน่ ายอาหารเครื่อ งดื่ม ,
ศาสนสถาน, สถานบริการขนส่งสาธารณะและอาคารสถานทีร่ าชการ โดยสถาน
บริการขนส่งสาธารณะลดจากเดิมมากกว่าสถานทีอ่ ่นื ๆ

1

พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ซ

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

5. ผลสัมฤทธิ์ ของการควบคุมยาสูบ 25 ปี พ.ศ. 2535 - 2560
- การบริโภคยาสูบ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไปในรอบ 25 ปี ท่ีผ่ านมา
พบว่ามีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปทีบ่ ริโภคยาสูบใน
ปี พ . ศ .2534 มี จ านวน 12.26 ล้ า นคน (32.0%) ลดลงเป็ น 10.9 ล้ า นคน
(19.9%) ในปี พ.ศ.2558 มีการเปลีย่ นแปลงอัตราการบริโภคยาสูบเฉลีย่ ลดลงที่
ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่าในรอบ 25 ปี ท่ผี ่านมา
ความชุกของการบริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีการเปลี่ยนแปลงลดลงที่
ร้อยละ 34 ในขณะทีค่ วามชุกของการบริโภคยาสูบของประชากรเพศหญิงมีการ
เปลีย่ นแปลงลดลงทีร่ อ้ ยละ 64 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่าในรอบ 25 ปี ท่ี
ผ่านมาพบว่า ความชุกของการบริโภคยาสูบของทุกกลุ่มอายุลดลงในช่วง 20 ปี
แรก แต่ในช่วงปี พ .ศ. 2550 เป็ นต้นมา จะเห็นว่า ความชุกของการสูบบุหรีใ่ น
กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
- แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่านโยบายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบภายใต้ก รอบกฎหมายในด้านการขึ้นภาษี การจากัดการขาย การห้าม
โฆษณา การห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่างๆ การเตือนทางสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพ และการเฝ้ าระวังสถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2535 - 2539 , พ.ศ. 2540 2550 และ พ.ศ.2550 - 2560 ในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน ส่งผลให้ความชุก
ของการบริโภคบุหรีข่ องประชากรไทยลดลงเป็ นลาดับ
- แต่เมือ่ พิจารณาค่าประมาณความชุกจากแบบจาลองประมาณการสาหรับปี พ.ศ.
2560 จะพบว่าเพศชายในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ยังมีค่าความชุกของการบริโภค
บุหรีท่ ่สี ูงกว่าร้อยละ 40 ถึงแม้จะมีระดับความเข้มข้นของนโยบายการควบคุม
การบริโภคยาสูบโดยรวม อยูท่ ่ี มากกว่าร้อยละ 60 ในทุกกลุ่มมาตรการ
- ด้วยเหตุน้ีแนวทางในการลดความชุกของการบริโภคยาสูบของประเทศไทยจึง
ควรเพิม่ ระดับความเข้มข้นของกลุ่มมาตรการที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคยาสูบของประชากรชายไทยในกลุ่มอายุ 19-40 ปี เป็ นสาคัญ
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6. เปิ ดศักราชใหม่ พระราชบัญ ญัติค วบคุมผลิ ตภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 : กลไกสู่
การพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ถือเป็ นมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการควบคุมยาสูบฉบับล่าสุดของประเทศไทย ซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา2 เพื่อให้รบั ทราบเป็ นการทัวไป
่ เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 โดย
มีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป
เหตุผลสาคัญทีต่ อ้ งมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ใหม่คอื
- กาหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหมายปกป้ องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ให้ห่างไกลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 2 ฉบับเดิม ซึง่ ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 ให้ ม ีเนื้ อ หาสาระและมาตรการทางกฎหมายที่ท ัน สมัย สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ และสภาพปั ญหารวมถึงกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบรูปแบบใหม่ ในการ
เพิม่ จานวนลูกค้าและนักสูบหน้าใหม่
- ก าหนดมาตรการในการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละสุ ข ภาพในสถานที่ส าธารณะของ
ประชาชนผูไ้ ม่สบู บุหรี่
- อนุ วตั กิ ารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ
กรอบอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ ก ารอนามัย โลก (WHOFramework Convention on Tobacco Control : WHO-FCTC)
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 39 ก วันที่ 5 เมษายน 2560
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7. ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย เพื่ อ ลดจานวนผู้บริ โภคยาสูบให้ เหลื อ ไม่ เกิ น 7.63
ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2568
- เน้ น มาตรการเชิ ง รุ ก เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก คื อ เพศชายอายุ 15-40 ปี ,
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา, และอาศัยนอกเขตเทศบาล
- โดยการยกระดับความเข้มข้นของกลุ่มมาตรการด้านราคา การจากัดการขาย ห้าม
โฆษณา และห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานที่ต่าง ๆ และเพิม่ มาตรการช่วยเลิกบุหรีอ่ ย่าง
เข้มข้น
- ข้อเสนอสาหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้ ให้ดาเนินการเพิม่ ความเข้มข้นขึน้ คือ
o กระทรวงสาธารณสุ ข และส านั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
กาหนดให้ สถานบริการสุขภาพในระบบทุกแห่ง ทาการคัดกรองโรคไม่
ติด ต่ อ (NCD screen) ให้ ค รบ 100% ของกลุ่ ม เป้ า หมาย และกรอก
ข้อมูลลงระบบข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาล (หมวด PP special ข้อ
ค าถามประวัติก ารสู บ บุ ห รี่ และ ระดับ การติด นิ โคติน ) เพื่อ ให้ผู้ สู บ
ตระหนักถึงปั ญหาของบุหรีต่ ่อสุขภาพ
o กระทรวงสาธารณสุ ข และส านักงานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้างเสริม
สุข ภาพ เชิญ ชวนหน่ วยงานต่ างๆและภาคีภ าคประชาสังคม ด าเนิ น
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีท่ วไทย
ั่
เทิดไท้องค์ราชัน อย่างเข้มข้น
o คลินิกเลิกบุหรี,่ คลินิกจิตเวช, คลินิกยาเสพติด ควรเพิม่ ศักยภาพผู้ให้
คาปรึกษา (Counselor) ในการจัดการ ให้ค าปรึกษาทัง้ แบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม และประชาสัมพันธ์ เปิ ดรับบาบัดผูท้ เ่ี คยลงมือเลิกบุหรีใ่ นรอบ
ปี ทผ่ี ่านมาแต่ตอ้ งกลับไปสูบซ้า
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บทที่ 1 เหตุการณ์สาคัญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
พ.ศ. 2535 - 2560
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ

เหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยในช่วง
ปี พ.ศ. 2535 – 2560 สามารถสรุป เป็ น 3 ช่ ว ง โดยระหว่ า งพ.ศ.2535-2539 เริ่ม
ด าเนิ น การออกข้ อ บัง คับ ตามพ.ร.บ. 2 ฉบั บ , ระหว่ า งพ.ศ. 2540-2550 จัด ตั ้ง
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรขับเคลื่อนการ
ควบคุ ม ยาสูบ , และช่ ว ง 2550 - 2560 ปรับ ปรุง และจัด ท าร่างพ.ร.บ.ฉบับ ควบคุ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ ฉบับ ใหม่ โดยได้จ าแนกหมวดเหตุ ก ารณ์ แ บ่ งเป็ น นโยบายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต้กรอบกฎหมายในด้านการขึน้ ภาษี การจากัดการขาย
การห้ามโฆษณา การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ การเตือนทางสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังสถานการณ์ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
เหตุการณ์ ส าคัญ ช่ วงแรกของการควบคุมการบริ โภคยาสูบของประเทศไทย
(พ.ศ. 2535 - 2539)1
2532-2533 จัดตัง้ คณะกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติและสานักงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ โดยคณะกรรมการฯมีอานาจหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบาย วางแผน
ยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบ ัติก ารพร้อ มทัง้ ควบคุ ม ก ากับ และติด ตามผล ในขณะที่
ส านั ก งานควบคุ ม การบริโภคยาสู บ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการฯ โดยท าหน้ า ที่เป็ น ศู น ย์ก ลางรวบรวมข้อ มูล ข่า วสารความรู้ ตลอดจน
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ อีกทัง้ ให้
ข้อมูลแก่สาธารณะ และให้การศึกษาแก่สาธารณะ
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สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ. 2529
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การเปิ ดตลาดบุหรี่ต่างประเทศ
2532-2534 ประเทศไทยจาเป็ นต้องเปิดตลาดบุหรีต่ ่างประเทศเสรีในวันที่ 19 ตุลาคม
2533 ภายใต้ค าตัด สิน สุ ด ท้ายโดยแกตต์ ( General Agreement on Tariffs and Trade :
GATT) ซึ่ง ผ่ านการหารือ กับ องค์ก ารอนามัย โลกที่ม องว่ าการค้ าบุ ห รี่เป็ น ประเด็น
การค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ส่ง ผลให้มคี าตัดสินตามมาว่า การห้ามโฆษณาบุหรี่ม ี
ความชอบธรรมเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2535-2536 มี ก ารออกกฎหมายเพื่ อควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูไ้ ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นเครือ่ งมือสาคัญในการ
ป้อ งกันการโฆษณาส่งเสริมการขายรูปแบบต่ าง ๆ ควบคุ มการขายให้แก่ เยาวชน
และให้ขอ้ มูลข่าวสารคาเตือนแก่ผู้บริโภค ในขณะที่ พ.ร.บ.คุม้ ครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เน้น
คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ
นโยบายการขึ้นภาษี บหุ รี่เพื่อสุขภาพ
รัฐบาลได้มกี ารเก็บภาษีบุหรีใ่ นอดีตจนถึงปจั จุบนั เรื่อยมา โดยมีการขึน้ ราคาบุหรีแ่ ละ
ขึน้ ภาษีบุหรีห่ ลายครัง้ ด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่เหตุผลเพื่อป้องกันหรือลดอัตราการสูบบุหรี่
ในขณะที่ปี 2536 เป็ นครัง้ แรกที่รฐั บาลขึ้นภาษีบุหรีส่ รรพาสามิตจากเดิมร้อยละ 55
เป็ นร้อยละ 60 ด้วยเหตุผลทางสุขภาพเป็ นหลัก และต่อมาในปี 2539 ขึ้นภาษีบุหรี่
จากร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 68
กลไกการเฝ้ าระวังและติ ดตาม
มีการสารวจอนามัยและสวัสดิการมีการสารวจทุก 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2517 จนถึงปจั จุบนั
และการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากรมีการสารวจทุก 3
ปี ตัง้ แต่ ปี 2519 ถึงปจั จุบนั ทาการสารวจโดยสานักงานสถิติ ซึ่งส่วนหนึ่งของแบบ
สารวจนาไปใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามการบริโภคยาสูบของประชากรไทย

2
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การควบคุมการบริ โภคยาสูบ
1. การขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 55 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 68 ในปีี 2539
2. การจากัดการขาย ไม่อนุ ญาตให้มเี ครือ่ งขายบุหรี่ ห้ามขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุต่ ากว่า
18 ปี
3. การห้ามโฆษณาทุ ก ชนิ ดทัง้ ทางตรงทางอ้อ ม รวมทัง้ ห้ามโฆษณาเครื่อ งหมาย
การค้า ห้ามไม่มกี ารส่งเสริมการขายทุกชนิด
4. การเตือนทางสุข ภาพ ให้เปิ ดเผยรายการส่วนประกอบที่มอี ยู่ในบุหรีใ่ ห้กระทรวง
สาธารณสุขรับทราบ มีคาเตือนบนซองบุหรี่ (6 เตือนสลับกัน) เห็นได้อย่างชัดเจนบน
หน้าซองบุหรี่ พิมพ์สลับกันไป
5. การห้ามสูบบุหรีใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะ
6. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ การสารวจอนามัยและสวัสดิการและการ
สารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากร
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ในทศวรรษที่ ส องของการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2540 - 2550)
การจัดตัง้ องค์กรการสร้างเสริ มสุขภาพ
2544 มี พ.ร.บ.กองทุ น สนับ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพซึ่งเป็ น การถือ ก าเนิ ด ของ
สานักงานการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยให้เป็ นหน่ วยงานอิสระอยู่ภายใต้การดูแล
ของสานักนายกรัฐมนตรีโดยหักเงินจากภาษียาสูบและสุราร้อยละ 2 เพื่อทาหน้าที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ การลดการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา
2548 จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางสนับสนุ นการสร้างงานวิจยั บริการวิชาการ และศูนย์ขอ้ มูลระดับชาติ
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย มีหน้าที่พฒ
ั นาศักยภาพงานวิจยั ด้านการ
ควบคุมยาสูบ และจัดการความรู้ รวมถึงการสร้างนักวิจยั สร้างองค์ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพิม่ การใช้ประโยชน์ และพัฒนางานวิจยั ในประเทศไทยและ
ในประเทศเพื่อนบ้านและระดับภูมภิ าค
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การขยายขอบเขตกฎหมาย
2540 กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เรื่องส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และออกประกาศกระทรวงแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและข้อความในฉลากคา
เตือนบนซองบุหรี่ โดยแก้ไขข้อความในฉลากคาเตือนเป็ น 10 ข้อความ เพิม่ ข้อความ
คาเตือนบนฉลาก “บุหรีท่ าให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม” และ ออกประกาศกระทรวง
เพื่อขยายสถานทีท่ ก่ี าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรีเ่ พิม่ ขึน้
2549 ได้มกี ารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวง
สาธรณสุขฉบับที่ 10 บังคับให้บุห รีซ่ ิกาแรตพิมพ์ฉลากแสดงชื่อสารพิษและสารก่ อ
มะเร็งทีอ่ ยูใ่ นควันบุหรี,่ ประกาศกระทรวงสาธรณสุขฉบับที่ 11 เพิม่ คาเตือนสีส่ จี าก 6
ภาพเป็ น 9 ภาพ และขนาดของฉลากคาเตือนต้องมีพ้นื ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พืน้ ทีซ่ อง, ประกาศกระทรวงสาธรณสุขฉบับที่ 12 ห้ามพิมพ์สรรพคุณบุหรีว่ ่า รสอ่อน
รสเบา หรือ mild, light, medium ในบุหรีซ่ กิ าแรต ซิการ์ และยาเส้น, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 16 พ.ศ. 2548 ประกาศให้เพิม่ พื้นทีเ่ ป็ นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ล็อบบี้
โรงแรม สถานนวดแผนไทย กิจการสปา เป็ นต้น และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 17 เรื่อ ง ก าหนดชื่อ หรือ ประเภทของสถานที่ส าธารณะที่ให้ม ีการคุ้ม ครอง
สุ ข ภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ และก าหนดส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรือ ทัง้ หมดของสถานที่
สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่ รวมทัง้ กาหนด สภาพ ลักษณะ
และมาตรฐานของเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่
การแทรกแซงและรุกคืบของบรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ
ในปี 2542 รัฐบาลได้ทาข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมภิ าคอาเซียน ( ASEAN Free Trade
Area Agreement : AFTA) ในฐานะประเทศสมาชิกของ AFTA ประเทศไทยต้องทาการ
ลดภาษีนาเข้าบุหรี่และใบยาสูบลดลงเหลือ 5% ส่งผลให้สดั ส่วนขอบครองตลาดของ
บุหรีต่ ่างประเทศเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3 เป็ นร้อยละ 15 และต่อมาในปี 2547 รัฐบาลได้
ทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีเศรษฐกิจพิเศษ ( Free Trade Agreement Area :FTA) ซึ่งเป็ น
อุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือผลักดันมาตรการใหม่ๆ ในการควบคุมยาสูบ
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การเข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญา FCTC
ในปี 2548 ประเทศไทยได้ เข้า ร่ว มเป็ น ภาคีอ นุ ส ัญ ญาควบคุ ม ยาสูบ ( Framework
Convention on Tobacco Control:FCTC) โดยอนุ สญ
ั ญาดังกล่าวจะเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญ
ในการต่อต้านการแทรกแซงของบรรษัทบุหรีข่ า้ มชาติ ตลอดจนเป็ น แนวทางในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
กลไกการเฝ้ าระวังและติ ดตาม
ในปี 2548 ได้มกี ารสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน ( Global Youth Tobacco Survey:
GYTS) และต่ อ มาในปี 2549 ได้ม ีก ารส ารวจบุ ค ลากรวิช าชีพ สุ ข ภาพ ( Global Health
Professionals Survey: GHPS) เป็ นครัง้ แรก
ระบบบริ การช่วยเลิ กสูบบุหรี่
2548 มี ก ารด าเนิ น งานจัด ตั ้ง คลิ นิ ก อดบุ ห รี่ ณ ศู น ย์ บ ริก ารสาธารณ สุ ข ของ
กรุงเทพมหานคร 70 แห่ง
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ
1.ภาษี มีการขึน้ ภาษีบุห รี่ซกิ าแรตจากร้อยละ 68 ในปี 2539 เป็ นร้อยละ 75 ในปี
2544 นอกจากนี้ ยงั มีก ารเก็บ ภาษีของบุ หรี่และสุ ราร้อ ยละ 2 เพื่อ ทาหน้ าที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ การลดการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา
2.การจากัดการขาย ไม่อนุ ญ าตให้มเี ครื่องขายบุหรี่ ห้ามขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุต่ ากว่า
18 ปี
3.การห้ามโฆษณาทุกชนิดทัง้ ทางตรงทางอ้อม รวมทัง้ ห้ามโฆษณาเครื่องหมายการค้า
ห้ามไม่มกี ารส่งเสริมการขายทุกชนิด
4.การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะและเพิ่มพื้นที่ท่เี ป็ นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ล็อบบี้
โรงแรม สถานนวดแผนไทย กิจการสปา โรงเรียนหรือ สถานศึกษา หรือ สถานบัน
การศึก ษาระดับที่ต่ ากว่าอุ ดมศึก ษา ศาสนสถาน หรือสถานที่ ประกอบศาสนกิจใน
นิกาย หรือศาสนาต่างๆ เป็นต้น

5

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

5. การเตือนทางสุขภาพ หลังจากที่ได้มกี ารเปิ ดเผยรายการส่วนประกอบที่มอี ยู่ใน
บุหรีใ่ ห้กระทรวงสาธารณสุขรับทราบและมีคาเตือนบนซองบุหรีแ่ ล้วนัน้ จะเห็นได้ว่า
ฉลากคาเตือนในปี 2540 เป็ นต้นไปกาหนดให้มขี นาดพื้นที่ของฉลากคาเตือนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 33.3 ของพืน้ ทีท่ งั ้ ด้านหน้าและหลังซองบุหรี่ ต่อมาในปี 2547 กาหนดให้ม ี
ขนาดของฉลากคาเตือนต้องมีพ้นื ทีไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ซอง และปี 2549
เพิม่ คาเตือนสีส่ จี าก 6 ภาพเป็น 9 ภาพ
6. การสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ศู น ย์ว ิจ ยั และจัด การความรู้เพื่อ การควบคุ ม ยาสู บ เครือ ข่ ายวิช าชีพ สุ ข ภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ และมูลนิธใิ บไม้เขียว ได้ร่วมกันทางานอย่างเข็มแข็งในการเพิม่
พื้นที่ปลอดบุหรีแ่ ละขยายเครือข่ายผู้ไม่สูบบุหรีไ่ ปถึงระดับชุมชนและองค์กรต่า ง ๆ
ได้แก่ สนับสนุ นโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่, พัฒนาเครือข่าย “เภสัชอาสา”, พัฒนา
เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบในการลดการบริโภคยาสูบ
และโครงการคลินิกทันตกรรมปลอดบุหรี่
เหตุการณ์สาคัญในทศวรรษที่สามของการควบคุมการบริ โภคยาสูบของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2550 -2560)
การขยายขอบเขตกฎหมาย
2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 ประกาศเพิม่ เติมพื้นที่ปลอดบุหรีใ่ ห้
ร้านอาหารทีต่ ดิ เครือ่ งปรับอากาศปลอดบุหรีท่ งั ้ หมด ตลาดต้องจัดพืน้ ทีส่ บู บุหรี่
2551 ผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิม่ เติมให้ ผับ -บาร์ และตลาดปลอด
บุหรี่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
2553 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ประกาศให้พ้นื ที่ต่าง ๆ
ปลอดบุห รีท่ งั ้ หมด เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ บริเวณโถงพัก
คอย และบริเวณทางเดินทัง้ หมดในอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นต้น
2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่อ งข้อ ความที่อ าจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของซองบุหรีแ่ ละยาเส้น มีผลใช้
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บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 และเริม่ การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2555 เรื่อง ภาพคาเตือนและการแสดงหมายเลขสายด่วนเลิกบุหรี่
1600 บนซองยาเส้น
2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2554 เรื่องการแสดงข้อความ
เกีย่ วกับสารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบุหรีซ่ กิ าแรต เริม่ มีผลบังคับใช้
2555-2560 มติ ครม. เห็น ชอบแผนยุท ธศาสตร์ก ารควบคุ ม ยาสูบ แห่ งชาติ พ.ศ.
2555-2557 ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน ลดปริมาณการ
บริโ ภคยาสู บ ต่ อ หัว ประชาชนและการท าให้ ส ิ่ง แวดล้ อ มปลอดควัน บุ ห รี่ ต่ อ มา
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึ ก ษ า ต่ อ มาในปี 2559
คณะรัฐมนตรีเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ก ารควบคุ มยาสูบแห่งชาติฉ บับที่สอง พ.ศ.
2559-2562 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบ และทาให้สงิ่ แวดล้อ ม
ปลอดควัน บุ ห รี่โดยประกอบด้ว ย 6 ยุท ธศาสตร์ และในปี 2560 พระราชบัญ ญัติ
ควบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ.2560 ประกาศลงราชกิจ จานุ เ บกษา เมื่อ วัน ที่ 5
เมษายน 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิม่ ขนาดคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ
55 เป็ นร้อยละ 85 โดยให้จดั พิมพ์ภาพ ข้อความคาเตือน 10 แบบคละกันในอัตรา 1
แบบ ต่อ 5,000 ซอง กาหนดให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 2 ตุลาคม 2556 แต่ในวันที่ 23
สิงหาคม 2556 ศาลปกครองชัน้ ต้นได้มคี าสังทุ
่ เลาการบังคับตามประกาศฯ เนื่องจาก
บริษทั บุหรีฟ่ ้ องศาลปกครองเพื่อให้ทุเลาการบังคับใช้และเพิกถอนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ งการเพิม่ ข้อความภาพคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ 55 เป็ น
ร้อ ยละ 85 ท าให้ป ระกาศดังกล่ าวยังไม่มผี ลใช้บงั คับ กฎหมายจนกระทัง่ 29 พ.ค.
2557 ศาลปกครองสูงสุดให้ยกคาสังทุ
่ เลาการบังคับตามประกาศฯ ของศาลปกครอง
ชัน้ ต้นแล้ว จึงมีผลบังคับใช้ 23 กันยายน 2557 (90 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ศาลปกครอง
อ่านคาสัง่ -26 มิ.ย. 2557)

7

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560
2556 กระทรวงสาธารสุขประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิม่ ” คือ 3 ลด 1.การลดนักสูบ

หน้าใหม่ (อายุ 15-24 ปี , 19-24 ปี) 2.ลดจานวนผูส้ บู เดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผูใ้ ช้
ยาเส้น 3.ลดควันบุหรีม่ อื สองในทีท่ างาน ในที่สาธารณะและทีบ่ า้ น และ 3 เพิม่ 1.เพิม่
กลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ 2.เพิม่ ผู้
ขับเคลื่อ นการควบคุ มยาสูบในระดับพื้นที่จงั หวัดและท้อ งถิ่น 3.เพิ่มนวัต กรรมการ
ดาเนินงานควบคุมยาสูบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557-2558 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ เรื่องกาหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า
หรือ บุ ห รี่ไฟฟ้ าเป็ นสิน ค้าที่ต้อ งห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2557
ก าหนดให้ส ิน ค้า 3 ประเภท ได้แ ก่ 1.บารากู่ ด งั ้ เดิม 2.บารากู่ ไ ฟฟ้ า 3.บุ ห รี่ไ ฟฟ้ า
รวมทัง้ อุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง ห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักรในทุกกรณี ต่อมาในปี 2558
ได้ ม ีค าสัง่ คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภค ฉบับ ที่ 9/2558 ลงนามเมื่อ วัน ที่ 28
มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกิจ จานุ เบกษาเมื่อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558
กาหนดห้ามขาย/ห้ามให้บริการ สินค้า ดังต่อไปนี้ 1.บารากู่ดงั ้ เดิม 2.บารากู่ไฟฟ้า 3.
บุหรีไ่ ฟฟ้า 4.ตัวยาบารากู่ดงั ้ เดิม 5.น้ ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า/บุหรีไ่ ฟฟ้า
2558 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเปลีย่ นภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ 10 แบบ ลง
ราชกิจจานุเบกษา : 2 เมษายน 2558 มีผลบังคับใช้ : 29 กันยายน 2558
กลไกการเฝ้ าระวังและติ ดตาม
2550 จัดตัง้ ศูนย์รอ้ งเรียนสุราและยาสูบ เพื่อเฝ้าระวังติดตามและสนับสนุ นการบังคับ

ใช้กฎหมายสุราและยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุ น
ของ สสส.
2552 ประเทศไทยได้มกี ารสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน ( Global Youth Tobacco
Control Survey: GYTS) ครัง้ ที่ ส อง และได้ ม ีก ารส ารวจการบริโ ภคยาสู บ ในผู้ ใ หญ่
(Global Adult Tobacco Survey: GATS) และการส ารวจบุ ค ลากรในโรงเรีย นเกี่ย วกับ
ยาสูบ (Global School Personnel Survey: GSPS) เป็นครัง้ แรก
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2554 ประเทศไทยได้มกี ารส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ ( Global Adult Tobacco
Survey: GATS) และการส ารวจบุ ค ลากรวิช าชีพ สุ ข ภาพ ( Global Health Professional
Survey: GHPS) เป็ นครัง้ ทีส่ อง
2558 ได้ ม ีก ารส ารวจการบริโ ภคยาสู บ ในเยาวชน ( Global Youth Tobacco Control
Survey: GYTS) ครัง้ ทีส่ าม
ระบบบริ การช่วยเลิ กสูบบุหรี่
2550 จัดตัง้ “ศูนย์บริก ารเลิกบุ หรี่ทางโทรศัพ ท์แห่ งชาติ ” ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง 3

หน่ ว ยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) สานักงานหลัก ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดให้บริการ
ตัง้ แต่มกราคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา โดยให้บริการให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรีแ่ ละ
เพื่อ ประคับ ประคองให้ผู้สูบ เลิก บุ ห รี่ไ ด้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ก ารท างานของ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อการช่วยให้ผู้สูบเลิกบุหรีไ่ ด้
โดยมีก ารส่งต่อและส่งกลับผู้ท่ตี ้องการเลิกบุหรี่ ทัง้ จากโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา
สถานประกอบการและเครือข่ายอื่นๆ ซึง่ จะเป็ นการขยายการให้บริการและช่วยให้คน
ไทยเลิกบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงแรกการโทรข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ผู้โทรเข้าต้องเสีย
ค่าบริการ ต่อมาในปี 2556 มีการลงนามความร่วมมือ “ยกเว้นค่าโทรศัพท์ 1600 สาย
เลิก บุห รี่” ระหว่างศูนย์บริก ารเลิก บุห รี่ทางโทรศัพ ท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ ประจาที่ เพื่อ
เพิม่ ช่องทางให้บริการประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรีโ่ ดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และกระตุน้ ให้ประชาชนได้รบั บริการเพิม่ มากขึน้
2553 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อยาสูบ ดาเนินการร่วมกับ อย. และ สนง. สสจ.
ส่งเสริมให้รา้ นยากระจายอยูพ่ น้ื ทีข่ องไทยมีบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2554 โรงพยาบาลให้บริก ารช่วยเลิกบุหรี่ 555 แห่งทัวประเทศ
่
(เริม่ มีบริการตัง้ แต่
พ.ศ. 2553) และส านัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติได้ให้การสนับสนุ นพัฒ นา
คุณภาพคลินิกอดบุหรีใ่ นโรงพยาบาล
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2554 สมุนไพรหญ้าดอกขาวได้ถูกบรรจุในบัญชีสมุนไพรของบัญชียาหลักแห่งชาติให้
เป็นสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
2556 ยาช่วยเลิกบุหรี/่ ยาสูบ Nortriptyline ได้รบั การบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

การสร้างเสริ มสุขภาพ
2555 สสส. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนรับรูแ้ ละตระหนักถึงประเด็นการไม่สูบ
บุหรี่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น ยาเส้น อันตรายเท่ากับบุหรีซ่ อง และประเด็น บุหรีต่ ดิ
ง่าย เลิกยาก
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ 6 มิติ 5 การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
2557

นโยบายการขึ้นภาษี บหุ รี่เพื่อสุขภาพ
2555 มีก ารปรับ ขึ้น ภาษี ส รรพสามิต ยาสู บ (รวมภาษี ย าเส้น และยาเส้ น ปรุง ) ของ
ประเทศไทยเป็ น ครัง้ ที่ 10 นับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535 การปรับ ครัง้ นี้ก าหนดอัต ราตาม

มูลค่าและอัตราตามปริมาณยาสูบ ทาให้บุหรีซ่ กิ าแรตมีอตั ราจัดเก็บตามมูลค่า จาก
ร้อยละ 85 เป็ นร้อยละ 87 หรือตามปริมาณ 1 บาทต่อกรัม ส่วนภาษียาเส้นเพิ่มเป็ น
ครัง้ แรก จาก 0.01บาทต่อ10กรัม เป็ น 0.01 บาทต่อกรัม ต่อมาปี 2559 ขึน้ ภาษีบุหรีซ่ ิ
กาแรตเป็นร้อยละ 90 และอัตราภาษีตามปริมาณเป็นกรัมละ 1.1 บาท
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สร้างคุณค่าการไม่สบู บุหรี่ในที่สาธารณะและคุ้มครองสิ ทธิ ผไ้ ู ม่สบู บุหรี่
2556 ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ในการด าเนิ น งานโรงเรีย นปลอดบุ ห รี่
ระหว่างกรมควบคุ ม โรค ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานและมูล นิ ธ ิ
รณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
2557 สสส. ผนึกเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทัวไทยเดิ
่
นหน้ าเปิ ดโครงการรณรงค์จติ

อาสาขยายพื้น ที่ป ลอดบุ ห รี่ “รวมพลัง ทวงสิท ธิ ์ ห้ามสู บ ในพื้น ที่ป ลอดบุ ห รี่ต าม
กฎหมาย 100%” โดยตัง้ เป้าหมายของการรณรงค์ลดจานวนผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองลง
ได้รอ้ ยละ 10
การเสริ มสร้างความเข็มแข็งการควบคุมการบริ โภคยาสูบระดับจังหวัด
2554-2558 โครงการจังหวัดขับเคลื่อนปลอดบุหรี่ 31 จังหวัด โดยในปี พ.ศ. 2554 สสส.

ได้ให้ทุนสนับสนุ นการ ดาเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรีผ่ ่านมูลนิธริ ณรงค์เพื่อ
การไม่สู บ บุ ห รี่ในพื้น ที่น า ร่อ ง 5 จังหวัด และสนับ สนุ น โดยตรงรุ่น ที่ 1 จ านวน 10
จังหวัด แก่ จงั หวัดที่ม ีอ ัต ราการบริโภคยาสูบ สูง ต่ อ มาในปี 2556 สนับ สนุ น เพิ่ม 16
จังหวัด (รุน่ ที่ 2) แก่จงั หวัดทีม่ อี ตั ราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน 15-18 ปีสูง รวม
เป็น 31 จังหวัด โดยการสนับสนุนของ สสส. จะเป็นการพัฒนาจุดจัดการควบคุมยาสูบ
ที่จงั หวัด เพื่อ ประสานพลังขับ เคลื่อ นควบคุ มยาสูบ ระดับ จังหวัดและทาให้เกิด การ
ประสานงานร่วมมือของภาคีต่าง ๆ ในระดับจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเกิด
ความเชื่อ มโยงจากผู้ป่ว ย, ผู้สูบ บุ ห รี่ ไปสู่ก ารรัก ษาและการส่ ง ต่ อ อย่ างเป็ น ระบบ
รวมถึงการเกิดระบบข้อมูลที่จาเป็ นระดับจังหวัด นอกจากนี้ได้สนับสนุ นงบประมาณ
ผ่ า นส านั ก ควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ ในการขับ เคลื่อ นการด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดอีก 19 จังหวัด
2555 มติ ครม. เห็ น ชอบมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติค รัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553 เรื่อ ง
มาตรการควบคุ ม ป จั จัย เสี่ย งด้ า นยาสู บ ในประเด็ น นี้ ศจย. ได้ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรือ่ งมาตรการควบคุม
ปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบตั ทิ ร่ี ะดับพืน้ ทีใ่ น 15 จังหวัด
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2559 คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติฯ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
อนุ กรรมการควบคุมผลิตภัณ ฑ์ยาสูบระดับจังหวัด ให้ทุกจังหวัดดาเนินงานควบคุม
ยาสูบและใช้งบประมาณ สสส. ในการดาเนินงาน และมีมติให้ดาเนินงาน 3 มาตรการ
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปญั หาการบริโภคยาสูบในวัยรุ่น คือ การเฝ้าระวังและบังคับใช้รอบ
สถานศึกษาให้มคี วามเข้มข้น การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในตลาดออนไลน์
และการกาหนดเรื่องบุหรีเ่ ป็ นตัวชี้วดั ในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเ ทศ
และประเมินผลสถานศึกษา
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ
1.ภาษี : ที่ผ่านมามีการขึน้ ภาษีบุหรีเ่ พื่อสุขภาพและมีการเก็บภาษีของบุหรีแ่ ละสุรา
ร้อยละ 2 เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุ นกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพรวมทัง้ การลดการ
สูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา ซึง่ ในปี 2550 รัฐบาลก็ได้มมี ติขน้ึ ภาษีบุหรีจ่ ากร้อยละ 79 เป็ นร้อย
ละ 80, ปี 2552 รัฐบาลมีมติขน้ึ ภาษีบุหรีจ่ ากร้อยละ 80 เป็ นร้อยละ 85 และปี 2559
ปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรตตามมูลค่าจากร้อยละ 87 เป็ นร้อยละ 90 ส่วน
ภาษียาเส้นเพิม่ เป็นครัง้ แรก จาก 0.01 บาทต่อ 10 กรัม เป็น 0.01 บาทต่อกรัม
2.การจ ากัด การขาย : กระทรวงสาธารณสุ ขได้ป ระกาศบังคับ ใช้ พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีมาตรการสาคัญได้แก่ การห้ามขายหรือให้
ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบแก่ บุค คลที่มอี ายุต่ ากว่า 20 ปี , ห้ามให้บุคคลที่มอี ายุต่ ากว่า 18 ปี
เป็ นผู้ขายยาสูบ, ห้ามขายผลิตภัณ ฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่
ปฏิบ ัติพ ิธ ีก รรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึก ษาทุ ก ระดับ
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก และห้ามแบ่งซองขายบุหรีเ่ ป็นรายมวน
3.การห้ามโฆษณา : ห้ามโฆษณาทุกชนิดทัง้ ทางตรงทางอ้อม รวมทัง้ ห้ามโฆษณา
เครื่องหมายการค้า ห้ามไม่มกี ารส่งเสริมการขายทุกชนิด นอกจากนี้หลังจากได้มกี าร
บังคับใช้ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้มกี ารกาหนดห้ามโฆษณา
สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ
4.การเตือ นทางสุขภาพ : ในปี 2553 ได้เพิ่มภาพค าเตือ นจากเดิม 9 ภาพเป็ น 10
ภาพ โดยมีภาพคาเตือนใหม่ 3 ภาพ และทุกภาพคาเตือนต้องแสดงข้อความ “เลิก
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บุหรี่ โทร.1600” พร้อมเพิม่ พืน้ ทีแ่ สดงฉลากภาพคาเตือนจากร้อยละ 50 เป็ น 55 และ
ในปี 2557 บุหรีซ่ กิ าแรตที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและที่นาเข้าจากต่างประเทศจะต้อง
เพิม่ ขนาดคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85
5.การห้ามสูบบุหรี่ : ห้ามสูบบุหรีใ่ นพื้นทีส่ าธารณะและเพิม่ พื้นทีท่ ่เี ป็ นเขตปลอดบุหรี่
แต่อนุ ญาตให้จดั สถานที่สูบบุหรีห่ รือสูบในห้องส่วนตัวในตัวอาคารบางสถานที่เช่นที่
ทางานของรัฐ/เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาลสถานที่ออกกาลังกาย
กลางแจ้งหรือสนามกีฬา แต่ในปี 2550-2553 ได้กาหนดพืน้ ทีไ่ ว้ 3 ประเภท ประเภท
ที่ 1 คื อ ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ทั ้ง ในและนอกอาคารคื อ ปลอดบุ ห รี่ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ประกอบด้ว ย สถานศึก ษา โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ศาสนสถาน สนามกีฬ า
ธนาคาร/สถาบันการเงิน, ประเภทที่ 2 คือห้ามสูบเฉพาะในอาคาร แต่สูบในพื้นทีน่ อก
ั ๊ ้ ามัน ปมแก๊
ั ๊ สมหาวิทยาลัย
อาคารได้เฉพาะพื้นที่ท่จี ดั ให้ เช่น สถานที่ราชการ ปมน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึน้ ไป และประเภทที่ 3 อนุ ญ าตสูบในอาคารได้เฉพาะ
พื้นที่จดั ให้ซ่งึ ปจั จุบนั มีแห่ งเดียวคือสนามบิน สุวรรณภูมใิ นพื้นที่ให้บริการระหว่าง
ประเทศเท่านัน้
6. การสร้างเสริมสุขภาพ: พัฒนาระบบบริการเลิกบุหรีใ่ นทุกมิติ อาทิ การพัฒนาและ
ขยายรูป แบบการให้ บ ริก ารเลิก บุ ห รี่ผ่ านแอปพลิเคชัน (คลินิ ก ฟ้ าใส , Handbook of
Smoking Cessation และไทยไร้ควัน), การรณรงค์สร้างความตระหนักถึงประเด็นการไม่
สูบบุหรี่ ได้แก่ บ้านปลอดบุหรี่, Gen Z Gen Strong ไม่สูบบุหรี,่ ซองบุหรีแ่ บบเรียบ ลด
ภัยเงียบ ลดโรค และโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทัวไทย
่
เทิดไท้องค์ราชัน และการ
พัฒนาระบบส่งต่ อผู้ป่วยระหว่างการให้บริการเลิก บุหรีใ่ นชุมชนและสถานพยาบาล
ระดับต่าง ๆ
7. การเฝ้ าระวัง สถานการณ์ ก ารบริโภคยาสู บ และติด ตามประเมิน ผล: ในวัน ที่ 21
พฤศจิกายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกได้มาประเมินสมรรถนะด้าน
ประสิท ธิผ ลการด าเนิ น นโยบายควบคุ ม ยาสูบ ของประเทศไทย ต่ อ มาในปี 2559
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และคณะทางานวิชาการได้
ด าเนิ น การประเมิน การปฏิ บ ัติต ามกรอบอนุ ส ัญ ญาว่ าด้ว ยการควบคุ ม ยาสูบ ของ
ประเทศไทยทัง้ หมด 16 มาตราที่เกี่ยวข้องกับภาคีสมาชิกและระดมสมองเพื่อเสนอ
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แผนงานการดาเนินงานหลักทีจ่ าเป็นร่วมกับหน่ วยงานราชการทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในภาคสุขภาพและนอกภาคสุขภาพ เพื่อนาผลประเมินดังกล่าวมาขับเคลื่อ นให้
บรรลุ เป้ าหมายตามกรอบอนุ ส ญ
ั ญาว่ าด้ว ยการควบคุ ม ยาสูบ และยุ ท ธศาสตร์ก าร
ควบคุมยาสูบของประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,
กรมควบคุ ม โรค, ระเบีย บมติสมัช ชาสุข ภาพแห่ งชาติ ,มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อ การไม่ สูบ บุ ห รี่ แ ละ
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ , รายงานประจาปี กองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
หมายเหตุ: รายละเอียดเพิม่ เติมอ่านทีภ่ าคผนวก
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บทที่ 2 สรุปสถานการณ์เฝ้ าระวังเพือ่ ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปานทิพย์ โชติเบญจมาพร และปวีณา ปั น้ กระจ่าง

บทนี้ จ ะสรุป การเฝ้ าระวัง การบริโภคยาสู บ 5 มิติ ได้ แ ก่ 1.ปั จ จัย ต้ น เหตุ
(Determinants) 2.พฤติกรรมเสีย่ ง (Behaviors) 3.การตอบสนองของแผนงานควบคุม
โรค (Program response) 4.การติดเชื้อ/การป่ วย/การตาย/ความพิการ (Morbidity /
Mortality) และ 5.เหตุ ก ารณ์ ผ ิด ปกติ (Event-based) เช่ น การระบาด ซึ่ง สรุป จาก
รายงานสถานการณ์เล่มทีผ่ ่านมา1และเพิม่ เติมเหตุการณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2559-2560
1. การเฝ้ าระวัง มิ ติที่ 1 ด้านปั จจัยต้นเหตุ (Determinant)
การเฝ้ าระวังยาสูบ โดยเฉพาะการเฝ้ าระวังปั จจัยต้นเหตุท่ที าให้คนสูบบุหรี่
เช่น กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ สื่อ รวมถึงปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง (ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ค่านิยม ทัศนคติ และปั จจัยทางสังคมอื่นๆ)
1.1 การเฝ้ าระวังกลยุทธ์อตุ สาหกรรมยาสูบ
การเฝ้ าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบคือ การติดตามสถานการณ์ กลยุทธ์
อุต สาหกรรมยาสูบที่อ าจกระตุ้นให้เกิดลูกค้ารายใหม่ และเพื่อ ให้ลูกค้ารายเก่ าใช้
สิน ค้ามากขึ้น กว่ าเดิม มีก ารศึก ษาใน 4 ประเด็น รายงานโดยส านัก ควบคุ ม การ
บริโภคยาสูบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การเฝ้ าระวัง การสนั บ สนุ นกิ จกรรมทางสั ง คมของอุ ต สาหกรรม
ย า สู บ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่ ง ถื อ เป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การตลาดรูปแบบหนึ่ งเพื่อ สร้างภาพลัก ษณ์ ท่ีดีให้กับ องค์กรในการรับ ผิดชอบต่ อ
สังคม พบในรูปแบบ การให้ทุนการศึกษา การจัดทาโครงการเพื่อสังคม การเป็ นผู้
อุปถัมภ์รายการ (Sponsorships) เช่น การแข่งขันกีฬา เป็ นต้น
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559. สรุปสถานการณ์การควบคุมการ
บริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร.
1
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(2) การโฆษณา ณ จุดขาย พบการเขียนยีห่ อ้ บุหรีไ่ ว้รว่ มกับป้ ายแขวน “ทีน่ ่ีจาหน่ าย
บุหรี”่ และ กรณีการส่งเสริมการขาย พบการแบ่งขายบุหรีเ่ ป็ นมวนพร้อมบรรจุไว้ใน
ถุงพลาสติกทัง้ ทีม่ แี ละไม่มยี ห่ี อ้ บุหรี่ และการโฆษณายีห่ อ้ บุหรีผ่ ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน
ชาม กล่องใส่ทชิ ชู และป้ ายไฟ เป็ นต้น
(3) การเฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ทส่ี บื ค้นได้
พบ “บุหรีไ่ ฟฟ้ า” ซึ่งไม่ถอื เป็ นรูปแบบแปลกใหม่ท่ไี ม่เคยพบเห็นมาก่อนในท้องตลาด
บริษทั ผูผ้ ลิตอ้างว่าสามารถช่วยให้คนทีต่ ดิ บุหรีเ่ ลิกบุหรีไ่ ด้ นอกจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ยังพบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มลี กั ษณะคล้ายๆกัน คือ ม่อระกู่ไฟฟ้ า, Cloud Stones โดยมี
การโฆษณาว่า ปลอดนิโคตินไร้ใบยาสูบ และไม่มนี ้ ามันดิน ซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบ
ว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง จึงมีการนามาจาหน่ ายกัน และเริม่ ระบาดกันใน
ร้านเหล้า
(4) การโฆษณาส่ งเสริ มการขายทางอิ นเทอร์เน็ ต รวมถึ งสื่ อสังคมออนไลน์ ใน
บางครัง้ อาจเรียกว่ า “การตลาดแบบแพร่ กระจายไวรัส (Viral Marketing) พบใน
Facebook, Twister, Youtube และ SMS เป็ นต้น
(5) การแทรกแซงนโยบายรัฐของอุตสาหกรรมยาสูบ
ตัง้ แต่ ปี พ .ศ. 2556 จนถึงปี พ .ศ.2559 อุ ต สาหกรรมยาสูบเข้ามาติดต่ อกับ
หน่ วยงานส่ วนใหญ่ จะเป็ นการขอเข้าพบเพื่อดาเนินการจดแจ้งรายการส่ วนประกอบ
จานวน 87 ครัง้ โดยการหารือข้อกฎหมายส่วนใหญ่มกั เป็ นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ผลการติด ตามจากเอกสารทางราชการที่ส่ งโดยอุ ต สาหกรรมยาสูบ ถึ งกระทรวง
สาธารณสุข ระหว่างปี 2553 - 2557 พบการขอเข้าพบเพื่อร่วมกาหนดนโยบาย 6 ครัง้
แต่กไ็ ด้รบั การปฏิเสธจากกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด
1.2 การเฝ้ าระวังสื่อ
การเฝ้ าระวังในช่องทางนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการเฝ้ าระวังทาง
เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook ที่เข้าถึงด้วยคาสาคัญจากเว็บไซต์กู
เกิ ล (https://www.google.co.th/) และข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการค้ น หาดัง ระบุ ไ ว้
ข้างต้ น ในหัว ข้อ “การโฆษณาส่ ง เสริม การขายทางอิน เทอร์เน็ ต รวมถึงสื่อ สัง คม
ออนไลน์”
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2. การเฝ้ าระวังมิ ติที่ 2 ด้านพฤติ กรรมเสี่ยง (Behavior risk)
สถานการณ์ ด้านพฤติ กรรมการบริ โภคยาสูบ
2.1 จานวนและอัต ราการสู บ บุ ห รี่ ข องประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
ข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดื่มสุราของประชากรไทย ปี
พ.ศ.2558 พบว่า ในจานวนประชากรที่มอี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ สิ้น 55.2 ล้านคน เป็ นผู้
สูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน (ร้อยละ 19.9) โดยในภาพรวม พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2547–2552
อัตราการสูบบุหรีม่ แี นวโน้ มลดลง (จากร้อยละ 23 เป็ น ร้อยละ 20.7 ตามลาดับ) แต่
กลับเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ.2554 เป็ นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือร้อยละ 19.9 ในปี 2556
และกลับ เพิ่ม สู ง ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 20.7 ในปี 2557 แต่ ใ นปี ล่ าสุ ด 2558 กลับ ลดลง
เล็กน้ อยเป็ นร้อยละ 39.3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ ปี 2558 กับปี 2557
พบว่า ทัง้ เพศชายและหญิงมีอตั ราการสูบบุหรีล่ ดลงเล็กน้ อย อัตราการบริโภคยาสูบ
ของเพศชายร้อ ยละ 39.3 เพศหญิ งร้อ ยละ 1.8 เมื่อ พิจารณาการบริโภคยาสู บ ของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้น ไปในรอบ 24 ปี ที่ ผ่ านมา (พ.ศ.2534 - 2558) พบว่ ามี
แนวโน้มลดลง กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปทีบ่ ริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มี
จานวน 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 32) ลดลงเป็ น 10.9 ล้านคน (ร้อยละ 19.9) ในปี พ.ศ.
2558 มีอตั ราลดลงเฉลีย่ 0.5% ต่อปี ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 อัตราการสูบบุหรีป่ ั จจุบนั ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2534-2558
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หมายเหตุ : เนื่องจากวิธกี ารสารวจในปี พ.ศ.2557 ไม่อนุ ญาตให้ใช้การถามสมาชิกในครอบครัว
แทนจึงทาให้ค่าอัตราสูงกว่าวิธสี ารวจในวิธเี ดิม(วิธเี ดิมคืออนุญาตให้ถามสมาชิกในครอบครัวแทน
ซึง่ ใช้ในการสารวจปี พ.ศ.2558 ด้วย)

ผู้สูบบุหรีป่ ั จจุบนั 2 แบ่งเป็ น ผู้สูบบุหรี่ประจา 3 และผู้สูบบุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว4
โดยพบว่าสัดส่วนของผู้สูบประจาอยู่ท่รี อ้ ยละ 95 ในปี พ.ศ.2534 และค่อย ๆ ลดลง
เป็ นร้อยละ 85.88 ของผูส้ บู ปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2558
จานวนผู้สูบบุหรี่เป็ นครัง้ คราวกลับมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2534-2558 โดยปี พ.ศ.2534 มีผสู้ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราวเพียง 590,528 คน เพิม่ ขึน้ เป็ น
จานวนถึง 1,545,866 คนภายในรอบ 24 ปี จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นสัญญาณเตือนบ่ง
บอกให้เห็นว่าการทีอ่ ุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ ๆ อาจส่งผลให้
มีผทู้ ดลองสูบบุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในแต่ละปี ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จานวน อัตราการสูบบุหรี่ และสัดส่วนผูส้ ูบประจาของประชากรไทย
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ. 2534 - 2558
พ.ศ.

2554
2552
2544
2547
2553
2552
2554
2555
2557
2558

จานวนและอัตราการบริโภคยาสูบปั จจุบนั (คน)
รวมอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
คน
อัตรา
12,257,575 52.33%
12,525,254 28.81%
11,984,874 25.47%
11,354,282 22.28%
10,857,755 21.22%
10,905,191 23.73%
11,511,611 21.55%
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

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

คน
952,943
767,082
701,601
654,264
51,0176
544,601
592,617
572,495
616,622
501,894

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

2

ผูส้ บู บุหรีป่ ั จจุบนั หมายถึง ผูส้ บู บุหรีป่ ระจาและผูส้ บู บุหรีค่ รัง้ คราว
ผูส้ บู บุหรีป่ ระจา หมายถึง ผูส้ บู บุหรีเ่ ป็ นประจาทุกวัน
4 ผูส
้ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว หมายถึง ผูส้ บู บุหรีไ่ ม่ทุกวัน
3
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2.1.1 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.) เพศ (GENDER)
เมือ่ พิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 24 ปี ทผ่ี ่านมาจากปี พ.ศ.2534-2558
อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงน้อยกว่า
เพศหญิง คือ ร้อยละ 33.72 และร้อยละ 64 นอกจากนี้การสารวจยังพบว่า ในปี พ.ศ.
2558 เพศหญิงมีอตั ราการบริโภคยาสูบต่าสุดจากทุกปี ทผ่ี ่านมาคือร้อยละ 1.8

ภาพที่ 2.2 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามเพศ
2.) กลุ่มอายุ (Age Group)
จากผลการส ารวจของส านัก งานสถิติในปี พ .ศ.2558 อัต ราการสูบ บุห รี่ใน
กลุ่ ม อายุ 15-18 ปี , 19-24 ปี , 25-40 ปี , 41-59 ปี และ 60 ปี ข้นึ ไป เท่ ากับ ร้อ ยละ
7.22, 20.20, 23.23, 22.53, 13.95 ตามลาดับ ในทุกกลุ่มอายุมอี ตั ราการสูบบุหรีล่ ดลง
จากปี พ.ศ. 2556 ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24 ปี และ กลุ่มอายุ 41-59 ปี
กลุ่มอายุท่มี อี ตั ราการลดการสูบบุหรีส่ ูงสุด คือ กลุ่มอายุ 53 ปี ข้นึ ไป (อัตรา
การเปลีย่ นแปลงในรอบ 24 ปี ลดลงเท่ากับร้อยละ 57.54) ส่วนในกลุ่มอายุ 41-59 ปี ,
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25-43 ปี , 15-18 ปี และ 12-24 ปี มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงลดลง 40.93, 35.97, 34.22
และ 32.51 ตามลาดับ
อัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี จากปี พ.ศ.25342558 พบว่า ลดลง จากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ.2534 เป็ น ร้อยละ 7.92 ในปี พ.ศ.2558
แต่ ปี พ.ศ.2547 – ถึงปั จจุบนั (2558) อัตราการบริโภคยาสูบกลับมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 6.58 เป็ นร้อยละ 7.92 (จานวน 312,610 คนในปี พ.ศ. 2558)

ภาพที่ 2.3 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ. 2534-2558
จาแนกตามกลุ่มอายุ
3.) ระดับการศึกษา (Education Level)
จากผลการสารวจของสานักงานสถิตใิ นปี 2558 อัตราการสูบบุหรีข่ องผู้ท่มี ี
ระดับการศึกษาประถมศึก ษามีอ ัตราการสูบบุหรีป่ ั จจุบนั สูงสุด รองลงมาเป็ นระดับ
มัธ ยมต้น ผู้ท่ีไม่เคยเรียน ระดับ มัธ ยมปลายและระดับ อุ ดมศึก ษาขึ้น ไปคือ ร้ อ ยละ
24.0, 22.4, 19.2, 19.0 และ 10.2 ตามลาดับ ผู้ท่มี รี ะดับการศึกษาอุดมศึกษาขึน้ ไป
และผู้ท่ไี ม่เคยเรียนมีอตั ราการสูบบุหรีท่ ่ลี ดลงจากปี 2557 และผู้ท่มี รี ะดับการศึกษา
อุดมศึกษาขึน้ ไปอัตราการเปลีย่ นแปลงลดลงมากทีส่ ุดคือร้อยละ 53.22
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ภาพที่ 2.4 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามระดับการศึกษาทีจ่ บสูงสุด
2.1.2 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
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ภาพที่ 2.5 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามเขตการปกครอง
2.) ภาค (Region)
อัตราการสูบบุหรีใ่ นแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึง
จุดต่าสุดในปี พ.ศ.2552 แต่ในพ.ศ 2554 และ 2557 มีอตั ราการสูบบุหรีท่ ส่ี งู ขึน้ ทุกภาค
ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี พ.ศ. 2558 ภาคใต้ยงั มีอตั ราการสูบ บุหรีท่ ่ี
สูงที่สุด รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร
(อัตราการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและ
ใต้เท่ากับร้อยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า
มาตรการในการควบคุมยาสูบได้ผลน้ อยในภาคใต้และกรุงเทพมหานคร แต่ได้ผลดีใน
ภาคเหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาพที่ 2.6 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2534-2558
จาแนกตามภาค
ภาพที่ 2.1-2.6 ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534,
2539, 2544, 2552, 2556 และ 2558 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ.
2547, 2550, 2554 และ 2557

2.1.3 อายุที่เริ่ มสูบบุหรี่ครัง้ แรกและอายุที่ตา่ สุดที่เริ่ มสูบ
ข้อมูลจากโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา ในปี พ.ศ.2557
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปทีเ่ ริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกของผูท้ ่สี ูบบุหรีเ่ ป็ นประจาคืออายุ
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 สูบเป็ นปกติเมือ่ อายุประมาณ
22 ปี การสารวจในครัง้ นี้พบว่าผูท้ ส่ี บู บุหรีเ่ ริม่ สูบบุหรีอ่ ายุน้อยทีส่ ุดเพียง 6 ปี
2.1.4 ประเภทของบุหรี่ที่สบู เป็ นประจา
ผลการสารวจประเภทบุหรีท่ ่นี ิยมสูบเป็ นประจาของผู้บริโภคยาสูบปั จจุบนั
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ในปี พ.ศ.2544, 2547, 2550, 2552 และ 2554 พบว่ามีสดั ส่วนของ
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ผูส้ บู บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเองเกือบอย่างละ 50% แต่ในปี 2556 พบว่ามีสดั ส่วนของ
ผู้สูบบุหรีซ่ องสูงกว่าผู้สูบบุหรีม่ วนเองอย่างชัดเจน นัน่ คือ ร้อยละ 61.19 และร้อยละ
33.07
ส่ ว นการส ารวจในปี พ.ศ.2557 นั ้น ผู้ ต อบสามารถตอบได้ ห ลายค าถาม
กล่าวคือผู้สูบเป็ นประจาประชากรอายุ 15 ปี ข้นึ ไปร้อยละ 61.7 ใช้บุหรีซ่ อง, ร้อยละ
55.4 ใช้บุห รีม่ วนเอง, ร้อยละ 1.3 ใช้ซกิ ้า/ไปป์ และร้อยละ 0.8 ใช้ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ
อื่นๆเช่น สูบบุหรีผ่ ่านน้ า เช่น ม่อระกู่/ฮุกก้า/ชิชา และบุหรีไ่ ฟฟ้ าแบบแท่ง และการ
ส ารวจในปี พ .ศ. 2558 พบผู้สูบ เป็ นประจ าประชากรอายุ 15 ปี ข้นึ ไปใช้บุ ห รี่ซ อง
เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 63.87 ใช้บุหรีม่ วนเองลดลงเป็ นร้อยละ 34.18, ร้อยละ 0.1 ใช้ซกิ า้ /
ไปป์ , ร้อยละ 1.59 ใช้บุหรีข่ ้โี ย/พม่า, ร้อยละ 3.2 ใช้ยาสูบที่สูบผ่านน้ าเช่น ม่อระกู่/
ฮุกก้า/ชิชา และยาสูบทีส่ บู ผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 2.3 จานวนและสัดส่วนผูส้ บู บุหรีป่ ั จจุบนั อายุ 15 ปี ขน้ึ 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 ปั จจุบนั

2544
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2547
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2553*
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2552
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2554*
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2555
จานวน
ร้อยละ
(คน)

5,871,721
5,325,822

48.22
53.85

5,332,757
5,515,125
1,332
13,522
212,521

45.38
51.72
3.31
3.32
2.32

55.51
45.22
3.52

51.7
55.4
1.5

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

63.87
34.18
0.10

1.82

55.15
45.53
3.17
3.15
-

61.19
33.07
0.21

128,155

5,115,755
5,552,522
12,228
15,245
-

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

3.15

42.51
45.22
3.34
3.34
2.55

5,855,527
4,727,552
54,553

12,551

5,555,334
5,554,852
4,121
5,128
254,253

241,129

2.24

-

173,725

1.52

112,171

3.22

8,547

3.38

52,557

3.55

2,525

3.32

20,811

0.19

-

2,263

3.32

5,455

3.35

-

25,337

0.23

-

1,714

0.02

10,947,037

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,284,874

133

11,554,285

133

13,857,755

133

13,235,121

133

11,511,511

133

10,432

100

2557**
ร้อยละ

2558
จานวน
ร้อยละ
(คน)

*ข้อมูลปี พ.ศ.2550 และ 2554 ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ จึงแสดงเฉพาะประเภทบุหรีท่ ส่ี บู มากที่สุด คาตอบเดียว
**ข้อมูลปี พ.ศ.2557 ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ โดยไม่เรียงลาดับจากมากไปน้อย จึงไม่สามารถเลือกคาตอบแรกมาวิเคราะห์คาตอบ
เดียวทาให้คุม้ รวมเกินร้อยละ 100
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2.1.5 ปริ มาณยาสูบที่บริ โภคต่อวัน(มวน)
ใช้ขอ้ มูลจากการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ในส่วนของผูส้ ูบ
บุห รี่เป็ นประจาที่ต อบปริม าณของบุ ห รี่ท่สี ูบทุ ก ประเภทมาค านวณ พบว่ากลุ่ ม วัย
ทางานมีปริมาณสูบบุหรี่ (บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเอง) ต่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชนและ
ผูส้ ูงอายุ คือประมาณ 11.9 มวนต่อวัน และ พบว่าจานวนบุหรี(่ บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วน
เอง)ที่สูบโดยเฉลี่ยต่ อวันเพิม่ ขึน้ จาก 10.8 มวนต่อวันในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 11.5 มวน
ต่อวันในปี พ.ศ.2557
2.1.6 ระยะเวลาที่สบู บุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน
ระยะเวลาที่สูบบุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที เป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ใน
การวินิจฉัยเพื่อประเมินภาวะการติดนิโคติน (Nicotine dependence) ในผู้สูบบุหรีไ่ ด้
และยังสามารถบอกถึงระดับความรุนแรงในการติดบุหรีอ่ กี ด้วย เพื่อประโยชน์สาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธบี าบัดรักษาเพื่อช่วยให้ผสู้ ูบบุหรีส่ ามารถเลิกสูบ
บุหรีไ่ ด้ จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2557 พบว่า ผู้สูบบุหรี่
มวนแรกภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 31-60 นาทีภายหลังตื่น
นอน และมากกว่ า 60 นาทีภ ายหลังตื่น นอนมีส ัด ส่ ว น 20.79%, 42.10%, 16.19%
และ 20.92% ตามลาดับ
2.1.7 ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบเอง (เฉลี่ยต่อเดือน)
การบริโภคยาสูบ นอกจากจะก่ อ ให้เกิดผลเสีย ต่ อ สุ ขภาพของผู้ สูบ เอง ยัง
กระทบต่อรายจ่ายของผูส้ ูบอีกด้วย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโครงการสารวจพฤติกรรม
การสูบ บุ ห รี่แ ละดื่มสุ ราของประชากรไทยซึ่งด าเนิน การสารวจโดยสานัก งานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557 พบว่า
 ค่าใช้จ่ายจริงของผูส้ ูบบุหรีซ่ องเพียงอย่างเดียวเฉลีย่ สูบวันละ 10 มวนต่อ
วัน มีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 565 บาท หรือปี ละ 6,780 บาท
 ค่ าใช้จ่ายจริงของผู้สูบ บุ ห รี่ม วนเองเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยสูบ วัน ละ 10
มวนต่อวัน มีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 170 บาท หรือปี ละ 2,040 บาท
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 สาหรับผู้สูบบุหรีท่ งั ้ สองประเภทขึน้ ไป เฉลี่ยสูบวันละ 10 มวนต่อวัน มี
ค่าใช้จา่ ยเดือนละ 357 บาท
การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพ.ศ.2557 ผูส้ ูบบุหรีเ่ ป็ นประจาที่มอี ายุ
15 ปี ข้นึ ไป มีค่ าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุห รี่มาสูบ เองโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาท
กลุ่มวัยทางานมีค่าใช้จ่ายเพื่อซือ้ บุหรีเ่ ฉลีย่ ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่ มสูงวัย
470 บาท, 409 บาท และ 208 บาท ตามล าดับ ผู้ สู บ บุ ห รี่ท่ีอ ยู่ ใ นเขตเทศบาลมี
ค่าใช้จ่ายฯ เฉลี่ยสูงกว่านอกเขตเทศบาล 572 บาทและ 329 บาท ตามลาดับ ผู้สูบ
บุหรีท่ อ่ี ยูใ่ นกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จา่ ยฯเฉลีย่ สูงสุดคือ 810 บาท เนื่องจากผูส้ บู บุหรี่
ที่ ผ ลิ ต จากโรงงาน ซึ่ งมี ร าค าสู ง กว่ า บุ ห รี่ ม วน เอ ง ผู้ สู บ บุ ห รี่ ท่ี อ ยู่ ใ น ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ทีซ่ อ้ื บุหรีต่ ่าสุดคือ 251 บาท
2.1.8 การได้รบั ควันบุหรี่มือสองในบ้านและสถานที่สาธารณะ
ในเรื่อ งของพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ใ นตัว บ้ า นของสมาชิก ที่ อ ยู่ อ าศัย ใน
ครัวเรือน (GATS) พบว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 59.4) ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ม ี
ผู้สูบบุหรีภ่ ายในตัวบ้าน, 2 ใน 5 (ร้อยละ 39.5) ตอบว่ามีการสูบบุหรีภ่ ายในตัวบ้าน
และที่เหลือร้อยละ 1.1 ตอบว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ส่วนความถี่ของการสูบบุหรีภ่ ายใน
ตัวบ้าน พบว่าร้อยละ 27.8 มีการสูบบุหรีภ่ ายในตัวบ้านทุกวันและร้อยละ 7.1 มีการ
สูบบุหรีใ่ นบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ส่วนข้อมูลเพิม่ เติมจากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื
สองในบ้านและสถานที่ส าธารณะสามารถดูได้จากการสารวจการบริโภคยาสูบ ใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก (GATS) ในหัวข้อ 2.5.1
ส่วนการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในที่ส าธารณะ จากการสารวจของสานักงาน
สถิติแ ห่ งชาติ พบว่า ตลาดสดหรือ ตลาดนัด และร้านอาหาร/ภัต ตาคาร/สถานที่ท่ี
จาหน่ ายอาหารเครือ่ งดื่มเป็ นสถานทีท่ ม่ี กี ารพบเห็น/ได้กลิน่ /พบเห็นก้นบุหรีม่ ากทีส่ ุด
ดังตารางที่ 2.4

27

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560

ตารางที่ 2.4 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
ทีม่ า: โครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุราพ.ศ.2554 และ 2557 สานักงานสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล: โดย ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

2.2 สถานการณ์ และแนวโน้ มในการบริ โภคยาสูบของเยาวชน
2.2.1 สารวจในกลุ่มนักเรียนอายุ 15-18 ปี
การสารวจข้อ มูล การบริโภคยาสูบ ในกลุ่ มนั กเรียนอายุ 15-18 ปี และกลยุท ธ์
อุตสาหกรรมยาสูบ ในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาใน 12 เขตบริการ
สุขภาพ ปี พ.ศ. 2558 โดยสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

28

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560

ผลการสารวจ







ความชุกของนักเรียนทีเ่ คยสูบบุหรี่รอ้ ยละ 23.4 และปั จจุบนั ยังคงสูบบุหรีอ่ ยู่
คิดเป็ นร้อยละ 9.97 เป็ นนักเรียนชายร้อยละ 18.52 นักเรียนหญิงร้อยละ 2.08
เมื่อจาแนกรายเขตบริการสุขภาพ พบว่า เขตบริการสุขภาพทีม่ คี วามชุกของ
การบริโภคสูงกว่าค่าเป้ าหมาย(ร้อยละ 9) จานวน 6 เขต ได้แก่ เขต 2 (ร้อย
ละ 10.71), 3 (ร้อยละ 13.83), 4 (ร้อยละ 16.17), 8 (ร้อยละ 10.9), 9 (ร้อยละ
13.25), 11 (ร้อ ยละ 16.08) และเขตบริก ารสุ ข ภาพที่ม ีค วามชุ ก ของการ
บริโภคต่ ากว่าค่ าเป้ าหมาย จานวน 6 เขต ได้แก่ เขต 1 (ร้อ ยละ 6.99), 5
(ร้อยละ 6.85), 6 (ร้อยละ 6.32), 7 (ร้อยละ 6.9), 10 (ร้อยละ 8.42), 12 (ร้อย
ละ 6.06) เริม่ สูบบุห รี่ครัง้ แรกส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็ นร้อ ยละ
73.59 รองลงมาคืออายุ 16 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 17.26 อายุระหว่าง 6-10
ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.36 และอายุระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 0.79
ปริมาณการสูบบุหรีเ่ ฉลี่ยต่อวัน (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)โดยสูบบุหรีว่ นั ละ 3
มวน 1 มวน และ 2 มวน คิดเป็ นร้อ ยละ 34.1 ร้อ ยละ 19.3 และร้อ ยละ 16
ตามลาดับ
นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกสูบบุหรีย่ ห่ี อ้ เดิมทีเ่ คยสูบ(ร้อยละ 47.45) โดยบุหรีท่ ่ี
นิยมสูบมากคือบุหรีต่ ่างประเทศ รองลงมาคือบุหรีไ่ ทย
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ภาพที่ 2.9 แสดงร้อยละของร้านค้าทีจ่ าหน่ ายบุหรีแ่ ก่ นักเรียนอายุ 15-18 ปี จาแนก
รายเขตบริการสุขภาพที่ 1-12 พ.ศ.2558
ทีม่ า: การสารวจข้อมูลการบริโภคยาสูบในกลุ่มนักเรียนอายุ 15-18 ปี และ กลยุทธ์อุตสาหกรรม
ยาสูบ ปี 2558 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค วิเคราะห์โดย: สานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

2.2.2 การสารวจการบริ โภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS)
การส ารวจการบริโภคยาสูบ ในเยาวชนไทย พ.ศ.2558 ด าเนิ น การภายใต้
โครงการส ารวจการบริโ ภคยาสู บ ในเยาวชนระดับ โลก (Global Youth Tobacco
Survey : GYTS) ซึ่งเป็ นระบบเฝ้ าระวังระบบหนึ่งภายใต้ระบบเฝ้ าระวังการบริโภค
ย าสู บ ระดั บ โล ก (Global Tobacco Surveillance System : GTSS) โค รงก ารนี้
ดาเนินการเพื่อกากับติดตามและเฝ้ าระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 15-15 ปี
ทีศ่ กึ ษาอยู่ในระบบการศึกษา สาหรับประเทศไทยได้ดาเนินการสารวจมาแล้วจานวน
3 ครัง้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) ครัง้ ที่สอง พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) และ
สาหรับครัง้ ทีส่ ามได้ดาเนินการในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ผลสารวจพบว่าอัตราการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชนไทยเท่ากับร้อยละ 11.3 (เพศชาย ร้อยละ 11.2 และเพศหญิง
ร้อยละ 5.2) ซึง่ มีอตั ราส่วนใกล้เคียงกับการสารวจใน 2 ครัง้ ทีผ่ ่านมา การสารวจครัง้ นี้
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รายงานอัตราการสูบบุหรีอ่ ิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.3 (เพศชาย ร้อยละ 4.7 และเพศ
หญิงร้อยละ 1.9) และเยาวชนไทยร้อยละ 13.9 (เพศชาย ร้อยละ 17.8 และเพศหญิง
ร้อยละ 9.8) เคยทดลองสูบบารากู่
อัต ราการบริโภคยาสูบ ปั จจุบ ัน ของเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี พ.ศ.2558
เท่ากับร้อยละ 15 (เพศชายร้อยละ 21.8 เพศหญิง ร้อยละ 8.1) สาหรับผูบ้ ริโภคยาสูบ
มีควันปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 14 (เพศชายร้อยละ 20.7 เพศหญิง ร้อยละ 7.1) และผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเท่ากับร้อยละ 2.7 (เพศชายร้อยละ 4.1 เพศหญิง ร้อยละ 1.3)
เยาวชนที่สูบบุหรีซ่ องจะสูบบุหรีว่ นั ละ 1 มวน หรือ 2-5 มวน เท่ากับร้อยละ 30 และ
37.5 ตามลาดับ สาหรับเยาวชนทีส่ บู ยาสูบปั จจุบนั ร้อยละ 84.8 แสดงอาการติดยาสูบ
(Smoking Dependence)
เยาวชนไทยเคยทดลองสูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุ 7 ปี หรือน้ อยกว่า (ร้อยละ
5.2) โดยเยาวชนส่วนใหญ่เริม่ ทดลองสูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุ 12 ถึง 13 ปี (ร้อยละ
39.6) รองลงมาเป็ นเยาวชนทีท่ ดลองสูบบุหรีใ่ นช่วงอายุระหว่าง 14 ถึง 15 ปี (ร้อยละ
24.8) และเยาวชนทีท่ ดลองสูบบุหรีใ่ นช่วงอายุ 10 ถึง 11 ปี (ร้อยละ 21.2)
2.2.3 การสารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ (GSPS)
การส ารวจบุ คลากรใน โรงเรี ย น เกี่ ย วกั บ ยาสู บ ห รือ Global School
Personnel Survey (GSPS) ปี พ.ศ.2558 เป็ น การส ารวจนโยบายหรือ กฎระเบีย บ
เฉพาะเกี่ยวกับการห้ามสูบบุ ห รี่แ ละการบังคับใช้นโยบายและกฎระเบียบดังกล่ าว
ภายในบริเวณโรงเรีย นทัง้ ภายในและภายนอกอาคารเรีย น ด าเนิ น การส ารวจใน
โรงเรียน 30 แห่ง โดยบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมการสารวจจานวนทัง้ สิน้ 30 คน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจานวน 11 คน และครูอาจารย์ จานวน 19 คน
ผลการสารวจจากบุ คลากรในโรงเรียนพบว่าโรงเรียนทุกแห่งหรือจานวน 30
แห่ง มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรีภ่ ายในอาคารเรียนที่ใช้กบั นักเรียน (ร้อยละ 100)
และโรงเรียนที่ม ีน โยบายในการห้ามสูบ บุ ห รี่ท่ีบ ังคับ ใช้ภ ายในอาคารเรียนสาหรับ
บุคลากรในโรงเรียน จานวน 29 แห่ง (ร้อยละ 96.7) สาหรับโรงเรี ยนที่มนี โยบายใน
การห้ามสูบบุหรีภ่ ายนอกอาคารเรียน (แต่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน) ที่บงั คับใช้กบั
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นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จานวน 28 แห่ง (ร้อยละ 93.3) และจานวน 25 แห่ง
(ร้อยละ 83.3) ตามลาดับ
ในเรื่องการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับนักเรียนนัน้ พบรายงานว่าโรงเรียนมี
การบังคับใช้นโยบายอย่างจริงจังกับนัก เรียน จานวน 25 แห่ง (ร้อยละ 83.3) และ
โรงเรียนทีม่ กี ารบังคับใช้นโยบายอย่างจริงจังกับบุคลากรในโรงเรียน จานวน 17 แห่ง
(ร้อยละ 56.7) สาหรับโรงเรียนที่มกี ารบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับนักเรียนได้เพียง
บางส่วน จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 13.3) และโรงเรียนทีม่ กี ารบังคับใช้นโยบายดังกล่าว
กับบุคลากรในโรงเรียนได้เพียงบางส่วน จานวน 8 แห่ง (ร้อ ยละ 26.7) นอกจากนี้
โรงเรียนที่รายงานว่าไม่มกี ารนานโยบายไปปฏิบ ัติอย่างจริงจังกับ บุค ลากรภายใน
โรงเรียน จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 13.3)
2.3 กลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจ
2.3.1 การสารวจการบริ โภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระดับโลก (GATS)
การสารวจการบริโภคยาสูบ ในผู้ใหญ่ระดับโลก หรือ Global Adult Tobacco
Survey (GATS) เป็ นการสารวจเพื่อติดตาม กากับการบริโภคยาสูบ ชนิดมีควันและ
ไม่ ม ีค วัน รวมถึง ประเมิน ผลการควบคุ ม การบริโ ภคยาสู บ ที่เ ป็ นระบ บและเป็ น
มาตรฐานสากล สาหรับประเทศไทยมีการสารวจรอบแรกในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)
ผลการสารวจพบว่า ประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป 52.62 ล้านคน เป็ นผู้สูบบุหรีป่ ั จจุบนั
12.5 ล้ า นคน คิด เป็ นร้อ ยละ 23.75 (เพศชายร้อ ยละ 45.1 เพศหญิ ง ร้อ ยละ 3.1)
(อ้ า งอิง จากโครงการส ารวจการบริโ ภคยาสู บ ในผู้ ใ หญ่ ร ะดับ โลก (Global Adult
Tobacco Survey; GATS). เอกสารข้อ เท็จจริงประเทศไทย พ.ศ.2552) สาหรับการ
สารวจรอบสองในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ผลการสารวจพบว่า ประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป สูบบุหรีป่ ั จจุบนั เพิม่ ขึน้ เป็ น 13.0 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 (เพศชายร้อยละ
46.6 เพศหญิงร้อ ยละ 2.6) (อ้างอิงจากโครงการสารวจการบริโภคยาสูบ ในผู้ใหญ่
ระดับ โลก Global Adult Tobacco Survey; GATS. เอกสารข้อ เท็จจริงประเทศไทย
พ.ศ.2554.) เพศชายสูบบุห รี่โรงงานร้อ ยละ 30.1 และสูบ บุห รี่มวนเองร้อ ยละ 28.1
ส่วนเพศหญิงสูบบุหรีโ่ รงงานร้อยละ 1.1 และสูบบุหรีม่ วนเองร้อยละ 1.4
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ในปี พ.ศ. 2552 การได้รบั ควัน บุ ห รี่ม ือ สองมีด ังนี้ ประชากรร้อ ยละ 39.1
(23.5 ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน ส่วนคนทางานร้อยละ 27.2 (3.3 ล้านคน) ได้รบั
ควัน บุห รี่ในสถานที่ท างาน ส่ ว นในปี พ.ศ. 2554 การได้รบั ควันบุ หรี่มอื สองมีดงั นี้
ประชากรร้อยละ 36 (19.5 ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน ส่วนคนทางานร้อยละ 27.2
(4.2 ล้านคน) ได้รบั ควันบุหรีใ่ นสถานทีท่ างาน
2.3.2 การสารวจ GHPSS 7 กลุ่มวิ ชาชีพ
การสารวจ GHPSS เป็ นการสารวจโดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรีท่ งั ้ 7 สาขา
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ของ 7 วิชาชีพสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด สาหรับ
ประเทศไทยมีการสารวจรอบแรกในปี 2549 และผลการสารวจในปี 2554 พบว่าร้อย
ละ 4.2 นักศึกษาแพทย์ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆมากกว่าบุหรี่ นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตรา
การบริโ ภคยาสู บ อื่ น ๆในปั จ จุ บ ัน ของนั ก ศึ ก ษาทัน ตแพทย์ เภสัช กร พยาบาล
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบาบัดเท่ากับร้อยละ 4.0, 5.0, 1.7, 8.2,
3.4 และ 5.1 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการบริโภคยาสูบในปั จจุบนั ของนักศึกษา
วิชาชีพต่า เหลือเพียงหนึ่งในห้าของผูท้ เ่ี คยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. การเฝ้ าระวังมิ ติ ที่ 3 ผลของการด าเนิ นงานมาตรการต่ า ง ๆ

(Program response)
มาตรการภาษี และราคาบุหรี่
เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภ า พั น ธ์ ได้ มี ร าช กิ จ จ า นุ เบ ก ษ า ป ระ ก า ศ ใช้ ก ฎ
กระทรวงการคลังขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ รายการบุหรีซ่ กิ าแรตสาหรับคานวณค่า
แสตมป์ ยาสูบในอัตราตามมูลค่าจากร้อยละ 87 เป็ นร้อยละ 90 และอัตราตามปริมาณ
จากกรัมละ 1 บาท เป็ น 1.10 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ต้อ งการลดจานวนการสูบ บุ ห รี่ล ง โดยเฉพาะการลด
จานวนผูส้ บู บุหรีร่ ายใหม่
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พ.ร.บ.ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2560
มีก ารปรับ ปรุง พ.ร.บ.ภาษีย าสูบ 2509 กับ พ.ร.บ.ภาษีส รรพสามิต รวมกับ
พ.ร.บ.อื่นๆทัง้ หมด 7 ฉบับ รวมเป็ นพ.ร.บ.เดียวกัน ซึ่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 จะมีผลบังคับใช้ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 โดยสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างภาษี มีดงั นี้
- การเปลี่ย นฐานในการค านวณภาษี เปลี่ย นจากราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม(ผลิตในประเทศ) / ราคา CIF บวกอากร (นาเข้า) เป็ นราคาขาย
ปลีกแนะนา ทาให้ฐานการจัดเก็บภาษีในประเทศและนาเข้าเป็ นฐานเดียวกัน
และป้ องกันการแจ้งราคาต่ าผิดปกติทาให้ฐานภาษีมคี วามเป็ นธรรมระหว่าง
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นประเทศและผูน้ าเข้า มีความโปร่งใสมากขึน้
- การปรับโครงสร้างภาษี โดยจัดเก็บทัง้ อัตราตามปริมาณ(Specific) และอัตรา
ตามมูลค่า(Ad Valorem)
- ปรับเพดานภาษี ดังนี้ อัตราตามปริมาณ 3 บาท/กรัม ปรับเป็ น 5 บาท/มวน
และอัตราตามมูลค่า ร้อยละ 90 ของราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม ปรับเป็ น
ร้อยละ 90 ของราคาขายปลีกแนะนา
- ปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษียาสูบ โดยการลดรูปแบบแสตมป์ ทีใ่ ช้อยู่
ในปั จจุบนั และนาระบบ Digital Stamp มาใช้กบั ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยจะมีการ
ใช้ QR CODE เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ชาระ
ภาษีแล้วหรือไม่
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- ปรับเพดานอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้
รายการ
ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ใบอนุญาตขาย
ประเภทที่ 1 ขายส่ง
ประเภทที่ 2 ขายปลีก
ประเภทที่ 3 ขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ
ใบอนุญาตซือ้ ใบยาแห้ง
ใบอนุญาตนาเข้า-ส่งออก

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
ปี ละ 10,000 บาท

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560
ฉบับละ 300,000 บาท (1 ปี )

ปี ละ 1,000 บาท
ปี ละ 40 บาท (ยาสูบ)
ปี ละ 10 บาท (ยาเส้น)

ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 50,000 บาท
ปี ละ 100,000 บาท

ฉบับละ 3,000 บาท
ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30,000 บาท
ครัง้ ละ 25,000 บาท

- เพิ่ม บทก าหนดโทษ โดยปรับ ขึ้น อัต ราค่ าปรับ 10 เท่ า และมีกาหนดโทษ
จาคุก หากกระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
- เพิม่ “มาตรา 169 การขายยาสูบต้องขายตามขนาดของซองทีไ่ ด้เสียภาษีแล้ว
ห้ามแบ่งขาย” เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.2560
นั บ ตั ้ง แต่ ปี พ.ศ.2535 จนถึ ง ปั จจุ บ ั น ประเทศไทยมี ก ารปรับ ขึ้ น ภาษี
สรรพสามิตบุห รีซ่ ิก าแรตรวม 11 ครัง้ และปรับจากอัตราภาษีร้อยละ 87 ของราคา
หน้าโรงงานมาเป็ นร้อยละ 90 ของราคาขายปลีกแนะนา (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
โดยภาษีทงั ้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 74 ของราคาขายปลีก (คานวณจากประเภทบุหรีย่ อด
นิยม) ทาให้อตั ราการสูบบุหรีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ความชันของราคาบุหรีซ่ ิ
กาแรตสูง ขึ้น มากระหว่ างปี พ .ศ.2558-2559 รูป ที่ 3.1 ส่ ว นการบริโภคมีส ัด ส่ ว นที่
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาทัง้ นี้ เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นของการ
บริโภคต่อราคามีค่าน้อยกว่า 1 โดย อยู่ท่รี ะหว่าง -0.0418 ถึง -1.003 เฉลี่ยอยู่ท่ี -
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0.395 และผูบ้ ริโภคยาสูบประมาณครึง่ หนึ่งสูบบุหรีม่ วนเองหรือยาเส้นทีม่ ภี าษีต่ามาก
(0.01%) นอกจากนี้ก่อนหน้าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไม่เคยขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตสูงกว่า
ค่าเงินเฟ้ อ (สูงสุด 5%ของราคาหน้าโรงงาน) ด้วยข้อจากัดของการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีในประเทศไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ถือว่ามีประสิทธิผลระดับหนึ่ง แต่
ก็ยงั มีข้อจากัดไม่สามารถใช้เครื่องมือทางนโยบายชนิดนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภ าพ
เช่นมีการเปลีย่ นไปบริโภคยาสูบประเภทราคาถูกแทนที่ เป็ นต้น
ตารางที่ 3.1 สัดส่วนการกระจายรายได้ เทียบจากบุหรีย่ อดนิยม 1 ซองที่ราคา 86
บาท
ผูเ้ กีย่ วข้อง
รายได้ต่อซอง (บาท)
คิดเป็ นร้อยละ
เกษตรกร
3.59
4.2
รายได้ภาษีทงั ้ หมด
63.95
74
ผูผ้ ลิตบุหรี่
11.68
14
ตัวแทนจาหน่ายและค้าส่ง
1.38
2
ผูค้ า้ ปลีก
5.40
6
หมายเหตุ: ข้อมูลก่อนมีการปรับปรุงตามพ.ร.บ.สรรพสามิต 2560

5

Isara Sarntisart. 2003. An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand. HNP Discussion Paper
Economics of Tobacco Control Paper No.15.
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รูปที่ 3.1 ภาพซ้อนรายได้สรรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรต ยอดจาหน่าย อัตราภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต ราคาบุหรีช่ อง กับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบนั
ทีม่ า : กราฟโดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้อมูลรายได้สรรพสามิตบุหรี่ ยอดจาหน่ าย อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และราคาบุหรีต่ ่อซองจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และข้อมูล
อัตราการสูบบุหรีจ่ ากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ราคาบุหรี่
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าราคาขายปลีกบุหรีน่ าเข้าที่ถูกที่สุดอยู่ท่รี าคาซองละ
40 บาท และบุห รี่น าเข้ายอดนิ ยมอยู่ท่รี าคาซองละ 98 บาท สาหรับ บุ หรี่ท่ผี ลิต ใน
ประเทศพบว่า ราคาขายปลีกที่ถูกที่สุดอยู่ท่รี าคาซองละ 40 บาท และบุหรีย่ อดนิยม
อยู่ท่รี าคาซองละ 86 บาท การปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซกิ าแรตส่งผลให้
ราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตเพิม่ สูงขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 28
ทีส่ าคัญคือบุหรี่นาเข้ายี่ห้อที่ ถกู ที่ สุด มีแนวโน้ มราคาลดลงตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2549 จนถึงปี 2557 มีบุหรีร่ าคาต่ าสุดอยู่ท่ซี องละ 25 บาท ในขณะเดียวกันบุหรีผ่ ลิต
ในประเทศก็แข่งขันด้านราคา โดยมีราคาต่ าสุดที่ซองละ 37 บาท6 และปรับเป็ น 40
บาทในปี พ.ศ.2559 ทาให้มกี ารใช้บุหรีซ่ กิ าแรตมากขึน้ ในขณะที่สดั ส่วนของผูใ้ ช้บุหรี่
มวนเองลดลง ในปี 2558
จากการขึ้นภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตในเดือนเมษายน 2559 ส่งผลให้โรงงานยาสูบ
ออกบุหรีย่ ห่ี ้อใหม่ในขนาดประมาณ 7.1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นขนาดเล็กกว่ารุ่นปกติท่มี ี
ขนาดประมาณ 7.7 มิลลิเมตร ราคาจาหน่ ายประมาณ 40 บาทต่อซองเพื่อเจาะตลาด
ผู้บริโภคที่มรี ายได้น้อยให้สามารถซื้อบุหรี่ซองมาสูบได้ ซึ่งการที่ราคาบุหรีป่ รับตัว
สูงขึน้ จะส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคที่มรี ายได้น้อย บางส่วนไม่มกี าลังซื้อบุหรีแ่ บบซอง
มาสูบ อาจจะมีก ารซื้อบุห รีแ่ บบแบ่งมวน หรืออาจมีการซื้อ บุหรี่ท่ไี ม่เสียภาษี บุหรี่
ปลอม หรือบุหรีท่ ผ่ี ดิ กฎหมายมาสูบแทนเพราะราคาถูกกว่า

กาญจนา และคณะ.2557. โครงการการสารวจราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตและยาเส้นในประเทศไทย. รายงาน
วิจยั . ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
6
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รูปที่ 3.2 ราคาบุหรีร่ าคาถูกทีส่ ุดต่อซอง เทียบกับอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
ทีม่ า : วิเคราะห์โดยศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้อมูลราคาจาก กรมสรรพสามิต และข้อมูลอัตราการสูบบุหรีจ่ ากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การค้าผลิ ตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การค้าผลิตภัณ ฑ์ยาสูบที่ผดิ กฎหมายเป็ นเหตุให้ยาสูบเกิดการแพร่กระจาย
มากยิง่ ขึน้ ซึ่งปั ญหานี้เป็ นปั ญหาระดับโลกและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน และควรได้รบั การตอบสนองที่มปี ระสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลุม
ทัง้ ในประเทศและสากล
ในปี ค.ศ.1995 การลักลอบนาเข้าบุหรีท่ ุกประเทศในโลกประมาณ 4 แสนล้าน
มวน ซึง่ เท่ากับประมาณ 1 ใน 3 ของบุหรีน่ าเข้าถูกกฎหมายทัง้ หมด7 ส่วนในประเทศ
ไทยรัฐต้องสูญ เสียรายได้จากการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรีโ่ ดยเฉลี่ยในช่วงปี 2534-2549
ประมาณ 11% ของรายได้แท้จริงหากได้รบั ภาษีบุหรีค่ รบตามกฎหมาย และในช่วงปี
2544-2556 ประมาณ 10% ของรายได้แท้จริงหากได้รบั ภาษีบุ หรีค่ รบตามกฎหมาย
7

Mackay, J. & Eriksen, M. 2002. The Tobacco Atlas. World Health Organization, Geneva.
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โดยในปี พ.ศ. 2549 รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการหลีกเลีย่ งภาษีบุหรีส่ ูงถึง 14% หรือ
มูล ค่าแท้จริงประมาณ 4,508 ล้านบาท 8 และในปี พ.ศ. 2556 รัฐต้องสูญ เสียรายได้
จากการหลีกเลีย่ งภาษีบุหรีส่ งู ถึง 15% หรือมูลค่าแท้จริงประมาณ 8,742 ล้านบาท9
จากข้อ มูลผลการปราบปรามผู้ก ระทาผิด พ.ร.บ.ยาสูบ ของกรมสรรพสามิต
พบว่ามีจานวนของกลางและค่าปรับมีจานวนไม่น้อย ดังรูปที่ 3.3 และ 3.4

รูปที่ 3.3 แสดงจานวนของกลางจากการจับกุมผูก้ ระทาผิด พ.ร.บ.ยาสูบ
ปี พ.ศ. 2550 - 2560
ทีม่ า : กรมสรรพสามิต

8

Pavananunt P.,2011. Illicit cigarette trade in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health.
Nov;42(6):1531-9.
9 Pavananunt P.,2011. Updated Illicit Cigarette Cigarettes Consumption and Trade in Thailand (20012013). Draft manuscript.
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รูปที่ 3.4 แสดงค่าปรับรวมคดีกระทาผิด พ.ร.บ.ยาสูบปี พ.ศ. 2550 - 2560
ทีม่ า : กรมสรรพสามิต

4. การเฝ้ าระวังมิ ติ ที่ 4 ด้ า นการป่ วย/ตายด้ ว ยโรคที่ สม
ั พัน ธ์ก บั

ยาสูบ (Morbidity / Mortality)
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการบริ โ ภคยาสู บ ของประชาชนไทย
โรคที่เ กิด จากการสู บ บุ ห รี่ใ นกลุ่ ม ที่ ม ีห ลัก ฐานชัด เจนเพีย งพอแล้ว นั น้
ประกอบด้ว ยโรคต่ า งๆ จานวน 25 โรค 10 ในจานวนนี้ ม ี มะเร็ง ตามส่ ว นต่ า งๆ
1 0 ช น ิ ด ค ือ lungs, laryngeal, esophageal, pancreatic, renal and bladder,

10

World Health Organization.Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998
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cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute myeloid
leukemia11
การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา
ของสถาบัน IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) จากสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ.2553 พบว่า การบริโภคยาสูบก่อให้เกิดภาระโรคเป็ นอันดับที่ 2 รองจาก
ความดันโลหิตสูง และมีผเู้ สียชีวติ มากกว่า 6.3 ล้ านคน ทีเ่ สียชีวติ จากโรคทีเ่ นื่องมาก
จากการบริโภคยาสูบ12
ในขณะที่ประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยเสี่ยงสาคัญ ที่เป็ น
สาเหตุของภาระโรคและบาดเจ็บปี 2552 พบว่าปั จจัยเสีย่ งในการบริโภคยาสูบนับเป็ น
ปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสียปี สุขภาวะเป็ นอันดับ 2 รองจากปั จจัยเสีย่ ง
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จจากการบริ โภคยาสูบของประชาชนไทย
จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคทีเ่ กิดจากการสูบ
บุห รี่ ในปี พ .ศ. 2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่ าใช้จ่ายทัง้ หมดที่
เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท (คานวณเป็ นความ
สูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP โดยคิดเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรง
ทางการแพทย์เท่ า กับ 11,473 ล้า นบาท (15% ของค่ า ใช้จ่ายทัง้ หมด), ค่ าใช้จ่า ย
ทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากับ 1,168 ล้านบาท (1.56%), การสูญ เสียผลิตภาพจาก
การขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 731 ล้านบาท (0.98%), การสูญเสียผลิตภาพจากการ
ขาดงานของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยเท่ากับ 293 ล้านบาท (0.39%) และการสูญเสียผลิตภาพจาก
11การศึกษาภาระโรคจากปั จจัยเสีย
่ งของประชาชนไทยในปี

พ.ศ. 2547. โครงการพัฒนาการดาเนินการจัดทา
เครือ่ งชีว้ ดั ภาระโรคและปั จจัยเสีย่ งของประเทศไทย (Burden of Disease). สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
12Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk
assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21
regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The
Lancet.2013;380(9859):2224-60.
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การตายก่ อ นวัย อัน ควรเท่ า กับ 61,219 ล้ า นบาท (81.75%) (ข้อ มู ล ปี พ .ศ. 2552
ปรับปรุงปี พ.ศ 2558 โดยโครงการBOD)
ตารางที่ 4.1 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พ.ศ. 2555
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 4.2 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีพ่ .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
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รวม
5,256
10,641
32,529
15,063
13,070
56,055
31,354
163,968

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560

ตารางที่ 4.3 จานวนตายจากโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีพ่ .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

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

ที่มาของตาราง 5.7 - 5.9 : การศึกษาภาระโรคจากปั จจัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2554
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 4.4 จานวนปี สุขภาวะทีส่ 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
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ตารางที่ 4.5 จานวนปี สุขภาวะทีส่ 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

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

ตารางที่ 4.6 จานวนปี สุขภาวะทีส่ 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 4.1 - 4.6 : การศึกษาภาระโรคจากปั จจัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ.2552
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
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ตารางที่ 4.7 จานวนปี สุขภาวะทีส่ ูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (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

ตารางที่ 4.8 จานวนปี สุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่ อนวัยอันควร (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
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รวม
37,577
110,967
57,962
86,150
40,471
151,009
60,292
544,429
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ตารางที่ 4.9 จานวนปี สุขภาวะทีส่ ูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (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 4.7 - 4.9 : การศึกษาภาระโรคจากปั จจัยเสีย่ งของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ในการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยสานัก งานกองทุ นสนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ(สสส.) โดย HITAP13 พบว่า
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่อนักสูบหน้าใหม่เพศชาย 1 คนมีค่าประมาณ 158,000 บาท
ตลอดช่วงชีวติ (โดยแบ่งเป็ นต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 96,000 บาท,
ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพในการทางาน 62,000 บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 4.6 ปี
สาหรับในเพศหญิงนัน้ ต้นทุนต่อนักสูบหน้าใหม่ 1 คนจะมีค่าประมาณ 55,000 บาท
(แบ่งเป็ น ต้นทุนจากการสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 32,000 บาท และต้นทุนจากการ
สูญเสียผลิตภาพในการทางาน 53,000 บาท)และจะมีอายุสนั ้ ลง 3.4 ปี

ลีลี่ อิงศรี สว่าง และคณะ., การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการย่อยที่ 1 การ
พัฒนาแนวทางการกาหนดเป้ าหมายและตัวชีว้ ดั ของการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่ วย, สานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.
13
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การศึกษาต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมื่อเลิกบุ หรีไ่ ด้สาเร็จในช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่า
อยู่ระหว่าง 23,000 บาท ถึง 85,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 4.10 และ สสส.ได้
ลงทุนในแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเฉลี่ยเท่ากับ 143,730,000 บาท ต่อปี
ในรอบ 10 ปี (2544 - 2553) ดัง นั ้น จากการวิเ คราะห์ พ บว่ า จุ ด คุ้ ม ทุ น ของการ
ดาเนินงานอยู่ท่ี การป้ องกันนักสูบน้าใหม่ไม่ให้สูบไปตลอดชีวติ ในแต่ละปี เป็ นจานวน
อย่างน้อย 920 ราย หรือจานวนผูเ้ ลิกบุหรี่ ทีม่ ผี ลได้เทียบเท่ากัน
ตารางที่ 4.10 ต้นทุนทีป่ ้ องกันได้ เมือ่ เลิกบุหรีไ่ ด้สาเร็จในช่วงอายุ 30 - 40 ปี
ต้นทุน/ อายุ

ป้ องกัน เลิ กได้ที่ เลิ กได้ที่
รายใหม่ อายุ 30 ปี อายุ 35 ปี
ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้ ชาย(บาท) 158,333
71,333
55,333
อายุสนั ้ ลง (ปี )
3
1.4
1.7
ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้ หญิง(บาท) 85,333
43,333
51,333
อายุสนั ้ ลง (ปี )
3
3.5
3.8
ทีม่ า: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

เลิ กได้ที่
อายุ 40 ปี
42,333
2
25,333
1

สูบตลอด
ช่วงชีวิต
3
4.5
3
5.4

5. การเฝ้ าระวังมิ ติที่ 5 การตรวจจับความผิ ดปกติ (Event-based)
ตามนิยามการตรวจจับความผิดปกติหรือ การเฝ้ าระวังเหตุ การณ์ หมายถึง
การรับแจ้งเหตุ ก ารณ์ ผ ิดปกติอ ย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดการที่เป็ นระบบ เพื่อ ให้ได้
ข่าวสารและข้อมูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ ทัง้ ที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ และดาเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว กรณีการตรวจจับ
ความผิดปกติของการควบคุมยาสูบ ซึง่ เป็ นการตรวจจับและเฝ้ าระวังสถานการณ์การ
เพิม่ ขึน้ และการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค
ยาสูบ ของประชาชน เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์ย าสู บ รูป แบบใหม่ สื่อ โฆษณา กลยุท ธ์ด้า น
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือการกระทาความผิดทัง้ ที่อยู่ในกฎหมายและ
นอกเหนือกฎหมาย (เพื่อเฝ้ าระวังเตือนภัย)
จากการตรวจจับความผิดปกติโดยหน่ วยงานภาคีเครือข่ ายต่ างๆ สามารถ
สรุปผลจากแหล่งข้อมูลการตรวจจับความผิดปกติได้ ดังนี้
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 ข้อมูลจากระบบเฝ้ าระวังปกติ

ระบบเฝ้ าระวังปกติ หมายถึง การติดตามวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเฉพาะกาล หรือ
การก าหนดช่ว งเวลาที่จะติดตามหรือ วิเคราะห์เองตามการใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้
คานึงถึงข้อกาหนดทีถ่ ูกกาหนดขึน้ โดยผลการตรวจจับความผิดปกติจากแหล่งข้อมูล
เฝ้ าระวังปกติ พบว่า อายุเฉลีย่ ในการเริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกของประชาชน ใน 3 กลุ่มวัย
ได้แก่ เยาวชน วัยทางาน และวัยสูงอายุ ลดลงเรื่อยๆ อีกทัง้ ยังพบว่าเยาวชนไทยที่
เป็ นผูส้ ูบบุหรีใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่ซอ้ื บุหรีจ่ ากร้านค้า ร้านขายของชา แผงลอย ตลาด
นัด หรือห้างสรรพสินค้า โดยสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้จากร้านขายของชา
มากที่สุด รองลงมาเป็ นร้านสะดวกซื้อ แสดงให้เห็นว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย มีการจาหน่ ายบุหรีใ่ ห้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์โดยไม่สอบถามอายุ
ของผูซ้ อ้ื
 ข้อมูลจากชุมชน
นิ ย ามของค าว่ า ข้อ มู ล จากชุ ม ชน ไม่ ไ ด้ ตี ก รอบแค่ เ พี ย งข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ าก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงข้อมูลจากหน่ วยงาน ร้านค้า
หรือ กลุ่ม องค์กร และสื่อต่างๆ ทีม่ ใี นชุมชนด้วย ซึง่ เหตุการณ์ผดิ ปกติทพ่ี บในชุมชน
ส่วนใหญ่ เช่น การพบการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ การแบ่งมวนขายการแบ่ง
ขายยาเส้น การผลิตยาเส้นในชุมชน การซื้อขายบุหรีน่ าเข้าที่ผดิ กฎหมาย เป็ นต้น
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปั ญ หาที่พ บจากการตรวจจับความผิดปกติจากแหล่งข้อมูล
ชุมชนได้ดงั นี้
- การแบ่งขายบุหรีแ่ ละยาเส้น
โดยมีทงั ้ การเคาะจากบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดปกติเพื่อ ขายเป็ นมวน และ
แบบทีบ่ รรจุบุหรีไ่ ว้ในซองขนาดเล็กเพื่อจาหน่ าย เพื่อให้ผซู้ อ้ื สามารถซือ้ บุหรี่
ได้ในราคาถูกนอกจากการแบ่งขายบุหรีแ่ ล้วยังพบการแบ่งขายยาเส้นโดยมี
ทัง้ แบบบรรจุยาเส้นไว้ในซองขนาดเล็กเพื่อจาหน่ าย และการแบ่งขายแบบชัง่
น้ าหนั ก บรรจุใ ส่ ซ องเล็ก หรือ ตัก ใส่ ถุ ง ตามจ านวนที่ผู้ซ้ือ ต้อ งการ ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายประเด็นจาหน่ายบุหรี่
ทีไ่ ม่มภี าพคาเตือน
- การเปิ ดตูโ้ ชว์บุหรีแ่ ละการโฆษณาบุหรี่
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พบการใช้ตู้โชว์บุหรีเ่ ป็ นสื่อในการโฆษณาบุหรี่ โดยมักเปิ ดตู้โชว์บุหรี่
ไว้ตลอดเวลา หรือเลือกใช้ตู้โชว์บุหรีท่ เ่ี ป็ นกระจกใสสามารถมองเห็นซองบุหรี่
ภายในตู้ได้และวางซองหรือโลโก้บุหรีไ่ ว้นอกตู้โชว์บุหรี่เพื่อให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน อีกทัง้ ยังพบการใช้ตู้โชว์บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะและสีสนั คล้ายหรือสื่อถึงยีห่ อ้
บุหรีย่ ห่ี อ้ ใดยีห่ อ้ งหนึ่ง โดยผูข้ ายให้ขอ้ มูลว่าตู้โชว์บุหรีด่ งั กล่าวเป็ นตู้โชว์ทไ่ี ด้
รับมาเมือ่ สังซื
่ อ้ บุหรีย่ ห่ี อ้ นัน้ ๆ
- การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพืน้ ที่
พบการซื้อขายบุหรีแ่ ถมสินค้าอื่นๆ โดยมีทงั ้ การแถมของสมนาคุณ
จากบริษทั ให้กบั ตัวแทนจาหน่ าย และจากตัวแทนจาหน่ายให้กบั ผูซ้ อ้ื รายย่อย
ซึ่งสินค้าที่แถมส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกอม ไฟแช็ค ปฏิทนิ ซองกันน้ า จาน ชาม
เสื้อทีม่ โี ลโก้หรือยีห่ ้อบุหรี่ และการลดราคาบุหรีโ่ ดยการนาซองบุหรีท่ ่ใี ช้แล้ว
มาแลกเพื่อเป็ นส่วนลดในการซือ้ บุหรีค่ รัง้ ต่อไป
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรี่
มักพบในชุมชนเมือง และการจาหน่ ายผ่านทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมาย/ยีห่ ้อบุหรี่ หรือมีลกั ษณะคล้ายซอง
บุหรีห่ รือมวนบุหรี่ เช่น ดินสอรูปมวนบุหรี่ พวงกุญ แจรูปบุหรีห่ รือซองบุหรี่
กรอบ/ซองสาหรับโทรศัพท์มอื ถือ แบตเตอรีส่ ารอง ขนมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายบุหรี่
เป็ นต้น

ภาพที่ 5.1 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบบุหรีท่ พ่ี บ
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- การจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ พบการจาหน่ ายบุห รี่
กลิน่ ต่างๆ รวมไปถึงการจาหน่ายบุหรีม่ วนเล็ก (บุหรีท่ ม่ี เี ส้นผ่าศูนย์กลางของ
มวนน้อยกว่าบุหรีข่ นาดปกติ ) การจาหน่ ายบุหรีซ่ องเล็ก (บุหรีท่ ม่ี ขี นาดบรรจุ
ภัณฑ์เล็กกว่าปกติ โดยมีจานวนมวนบุหรีท่ ่บี รรจุในซองน้อยกว่า 20 มวนต่อ
ซอง) นอกจากนี้ยงั พบการจาหน่ายหรือให้บริการมอระกู่ หรือบารากู่ ซึง่ กาลัง
ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ทีเ่ ข้าใจว่าการ
สูบผลิตภัณฑ์น้ีมอี นั ตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ และอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ท่กี าลัง
เป็ นกระแสและได้ ร บั ความนิ ย มอยู่ ใ นขณะนี้ คือ เคลาด์ สโตนส์ ที่ท าง
บริษัท ผู้ผ ลิต กล่ าวว่ าเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีป ราศจากส่ ว นประกอบของ ยาสู บ
นิโคติน และทาร์ ไม่มสี งิ่ เจือปนใดๆ เป็ นเพียงการนาเอาหินจากธรรมชาติมา
ผสมผสานกับกลิน่ และรสที่ปรุงแต่งขึ้น ยังมีผ ลิตภัณฑ์อกี ประเภทหนึ่งที่พบ
และเป็ นที่นิยมมากเช่นกัน คือผลิตภัณฑ์จาพวกเครื่องส่งนิโคตินไฟฟ้ า เช่น
บุหรีไ่ ฟฟ้ า หรือมอระกู่ไฟฟ้ า ซึง่ ก็เป็ นผลิตภัณฑ์อกี รูปแบบหนึ่งของการเสพ
ที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนเช่นกัน เพราะมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เป็ นเครื่องมือที่ช่วยเลิกบุหรี่ เมื่อสูบแล้วจะไม่ตดิ เนื่องจากไม่มนี ิโคติน จึงทา
ให้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคออกคาสัง่ เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการ
สินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้ าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้ า หรือตัวยาบารากู่ น้ ายาสาหรับ
เติมบารากู่ไฟฟ้ าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้ า แต่กย็ งั คงพบการลักลอบนาเข้าและจาหน่ าย
อยูต่ ามสถานบันเทิงและบนเว็บไซต์
 ข้อมูลจากสื่อต่างๆ
หากดูข้อมูลจากสื่อสิง่ พิมพ์ต่ างๆโดยจาแนกประเภทตามมาตราของกรอบ
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control :
FCTC) พบว่ า 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ อัน ดับ ที่ 1 คือ มาตรา 12 การศึก ษา การให้
ความรู้ และการสร้างความตระหนักฯ รองลงมาคือ มาตรา 6 เรือ่ ง มาตรการด้านราคา
และภาษียาสูบ มาตรา 26 แหล่ งทุน มาตรา 27 อื่นๆ และมาตรา 20 การวิจยั เฝ้ า
ระวัง และแลกเปลีย่ นข้อมูล ตามลาดับ (ภาพที่ 5.2)
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ภาพที่ 5.2 แผนภูมแิ สดงร้อยละข้อมูลจากสื่อสิง่ พิมพ์
สาหรับข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์ทงั ้ เว็บไซต์ และ social media พบเว็บไซต์
ทีม่ กี ารโฆษณาบุหรีส่ ะสมตัง้ แต่เดือน กันยายน 2558 – มีนาคม 2559 ทัง้ สิน้ 63 เว็บ
ไซด์ โดยเมือ่ พิจารณาการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2535 พบว่าเว็บไซด์ส่วนใหญ่มคี วามผิด ตามมาตรา 13 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ม ี
ภาพคาเตือ น มากที่สุด รองลงมา คือ มาตรา 8 การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ และ
มาตรา 6 การขายสินค้าแถมบุหรี/่ ขายบุหรีแ่ ถมสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
โดยไม่พบการกระทาผิดตามมาตรา 7 การแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 9 การขาย
สิน ค้าที่ม ีช่ ือ หรือ เครื่อ งหมายของผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ และมาตรา 10 สิ่ง เลีย นแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความผิดตามคาสังคณะกรรมการคุ
่
้มครอง
ผูบ้ ริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้ าหรือ
บุหรีไ่ ฟฟ้ า หรือตัวยาบารากู่ น้ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้ า หรือบุหรีไ่ ฟฟ้ า” ลงวันที่ 9
ม.ค. 2558 พบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มีก ารจาหน่ ายบุหรีไ่ ฟฟ้ า และน้ ายาบุหรีไ่ ฟฟ้ า
พบจานวน 46เว็บไซต์ คิดเป็ น ร้อยละ 73.02 และเว็บไซต์ทข่ี ายเตาบารากุ และน้ายา
บารากุ จานวน 11 เว็บไซต์ คิดเป็ น ร้อยละ 17.46
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ภาพที่ 5.3 แผนภูมแิ สดงร้อยละข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส์
จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับความผิดปกตินัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชน
ยังคงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญของธุรกิจยาสูบ ซึ่งเยาวชนเองก็มที ศั นคติเชิงบวกกับ
การใช้ยาสูบและมีแนวโน้ มที่จะใช้ยาสูบในอนาคต ดังนัน้ จึง มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใน
การเฝ้ าระวังตรวจจับความผิดปกติ และควบคุมปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบใน
พื้นที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดหรือไม่ทาให้อตั ราการบริโภคยาสูบ
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชน และลดโอกาสทีเ่ ยาวชนจะกลายเป็ นนักสูบ
หน้าใหม่ในอนาคต โดยร่วมกันสนับสนุ นการสร้างมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรีอ่ ย่าง
จริง จัง ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การจัด การให้ ม ีก ระบวนการเฝ้ าระวัง อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเป็ น
กระบวนการที่ดาเนินการทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่ใช่การดาเนินการ
เพีย งแค่ ติด ป้ ายหรือ สัญ ลัก ษณ์ ว่าเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่เพีย งเท่ านั น้ รวมไปถึงการ
สนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็น “การไม่จาหน่ ายบุหรี่
ให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ” และเคร่งครัดกับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่มกี ารจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแกนนาในชุมชนและ
อาจเกี่ยวโยงไปถึงการเพิก ถอนใบอนุ ญ าตของผู้ประกอบการที่กระทาผิด รวมถึง
ประเด็นสาคัญและจาเป็ นอื่นๆ สุดท้ายคือการส่งเสริมให้ดาเนินโครงการบ้านปลอด
บุห รี่ เนื่ อ งจากการสูบบุ ห รี่ของบุ ค คลในครอบครัว มีผ ลต่ อ การสูบบุ หรี่ข องสมาชิก
โดยเฉพาะเยาวชนทีอ่ าจเลียนแบบพฤติกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีไ่ ม่ดี ทาให้เด็กเกิดการ
รับรูค้ ุณค่าเชิงบวกของการสูบบุหรี่ ซึง่ อาจส่งผลให้เขาเหล่านัน้ กลายเป็ นผูส้ ูบบุหรีใ่ น
อนาคตได้
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บทที่ 3 สัมฤทธิผลของพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535
ดร.ศรีรชั ลอยสมุทร

พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พุทธศักราช 2535 บังคับใช้มา 25
ปี แล้ว เกิดผลสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยก็ยงั ประสบปั ญ หาและอุ ปสรรคบางประการเช่นกันเนื่องด้วยบริบททาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไปและการแทรกแซงจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทบทวนประเด็นสำคัญในพระรำชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยำสูบปี พ.ศ. 2535
ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี ได้นิยาม ผลิตภัณฑ์ยาสูบว่า หมายถึง
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณ ฑ์อ่นื ใดที่มสี ่วนประกอบของใบยาสูบ
หรือ พืชนิ โคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธ ีสูบ
ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เป่ าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธอี ่นื ใดเพื่อให้ได้ผล
เป็ นเช่นเดียวกันและได้นิยาม “หีบห่อ” ว่า หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิง่ บรรจุอ่นื ซึง่
ใช้ ใ นการหุ้ ม ห่ อ บรรจุ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ รวมทัง้ มาตรา 3 ได้ ใ ห้ นิ ย ามของค าว่ า
“โฆษณา” ให้ห มายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธ ีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยนิ
หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ในด้ำนกำรขำย มาตรา 4 ได้หา้ มมิให้ผใู้ ดจาหน่ าย ขาย แลกเปลีย่ นหรือให้
ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบแก่ บุ ค คลซึ่งตนรู้อ ยู่ว่าผู้ซ้อื หรือ ผู้รบั เป็ น ผู้ม ีอ ายุไม่ค รบสิบแปดปี
บริบรู ณ์ และมาตรา 5 ห้ามมิให้ผใู้ ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครือ่ งขาย
ในด้ำนกำรควบคุมกำรส่งเสริ มกำรขำย มาตรา 6 ได้หา้ มมิให้ผใู้ ดกระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือแลกเปลีย่ นกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี
(2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้า
อื่นหรือการให้บริการอย่างอื่นประกอบ
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(3) ให้ห รือ เสนอให้ ส ิท ธิใ นการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การ
ให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดเป็ นการตอบแทนแก่ผู้ซ้อื ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่
ผูน้ าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลีย่ นหรือแลกซือ้
ประเด็นด้านการควบคุมการส่งเสริมการขายนัน้ ยังรวมไปถึงมาตรา 7 คือ
การห้ามมิให้ผใู้ ดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็ นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้เสพผลิตภัณฑ์
ยาสูบนัน้ ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการให้ตามประเพณีนิยม
ในด้ ำนกำรโฆษณำ มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณ ฑ์ยาสูบหรือ
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์หรือสิง่ อื่นใดทีใ่ ช้เป็ นการโฆษณาได้หรือใช้ช่อื หรือเครือ่ งหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ในการแสดง การแข่งขัน การให้บ ริก ารหรือ การประกอบกิจ กรรมอื่น ใดที่ม ี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส าธารณชนเข้ า ใจว่ า เป็ นชื่อ หรือ เครื่อ งหมายของผลิต ภั ณ ฑ์
ยาสูบ รวมทัง้ มาตรา 9 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าที่ใช้ช่อื หรือเครื่องหมายของ
ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ เป็ น เครื่อ งหมายของสิน ค้านัน้ ในลัก ษณะที่อ าจท าให้เข้าใจได้ว่ า
หมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในด้ ำนกำรผลิ ต มาตรา 10 ได้ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อ
จ่ายแจกเป็ นการทัวไป
่ หรือโฆษณาสินค้าอื่นใดทีม่ รี ปู ลักษณะทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นสิง่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรีซ่ กิ าแรตหรือบุหรีซ่ กิ าร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ยาสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว มาตรา 11 กาหนดว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ ะขาย
ได้จะต้องมีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวง ผู้ ผลิตหรือผู้นาเข้า
ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ มีห น้ า ที่ต้ อ งแจ้ง รายการส่ ว นประกอบของผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ให้
กระทรวงสาธารณสุ ข ทราบตามหลัก เกณ ฑ์ วิธ ี ก ารและเงื่อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา 12 ผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากทีห่ บี
ห่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ก่ อ นที่ จ ะน าออกจากแห ล่ ง ผลิต หรือ ก่ อ นที่ จ ะน าเข้า มาใน
ราชอาณาจักร โดยวิธกี ารและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็ นไป
ตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา และมาตรา 13 ห้ามมิให้ผใู้ ดขาย
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ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบที่มไิ ด้แสดงฉลากตามที่กาหนดในมาตรา 12 บนหีบห่อผลิต ภัณ ฑ์
ยาสูบ
ส่วนมาตรา 14-16 ระบุถึงพนักงานเจ้าหน้ าที่ผู้มอี านาจตามพระราชบัญญัติ
มาตรา 17-25 กล่าวถึงระวางโทษต่างๆตามการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ส่วน
มาตรา 26 ระบุ ใ ห้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงสาธารณ สุ ข เป็ นผู้ ร ัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัตฉิ บับนี้ คือ “เป็ นที่
ยอมรับในทางการแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทาให้เกิดโรคภัยร้ายแรงแก่ผบู้ ริโภคและผู้
ทีอ่ ยู่ใกล้เคียง การโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธกี ารต่างๆทาให้
เป็ นอุปสรรคต่อการป้ องกันโรคอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชน”
สรุปสัมฤทธิ ผลของพระรำชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535
ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประการ
ไม่ว่าในด้านการควบคุมการขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณาทัง้ ในสื่อมวลชน
และสื่อ ณ จุดขาย การปรับบรรจุภณ
ั ฑ์และคาเตือน ตลอดจนการกาหนดสถานทีห่ า้ ม
สูบบุหรี่ ไปจนถึงการกาหนดอายุผซู้ อ้ื
อย่างไรก็ต าม ประเทศไทยยังประสบอุ ป สรรคบางประการในการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบใหม่และ
เทคนิคการตลาดแบบใหม่ การโฆษณาผ่านสื่อใหม่ และบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ก็
ยังผลให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประสบความยากลาบากยิง่ ขึน้
มำตรำ 4 กำรห้ำมขำยผลิ ตภัณฑ์ยำสูบให้เยำวชนอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี
ในมาตรา 4 สัมฤทธิผลในด้านการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนอายุต่ า
กว่า 18 ปี ปรากฎผลความสาเร็จในด้ านการขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลบังคับใช้
อย่ า งจริง จัง และครอบคลุ ม ไปถึง ภาคธุ ร กิจ ได้ เ ป็ นผลดีแ ละมีค วามเกี่ย วโยงกับ
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กฎหมายอื่นๆทีส่ ามารถร่วมกันบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ ครองประชากร
กลุ่มเยาวชนได้ในด้านการห้ามการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยปรากฎผลสาเร็จ ดังนี้
1. มีมาตรการห้ามขายบุหรีใ่ ห้เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี
2.พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ให้ค วามส าคัญ กับ การซื้อ -ขายบุ ห รี่
เช่นกัน โดยมาตรา 26 (10) ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการ จาหน่าย แลกเปลีย่ น หรือให้สุรา
หรือบุหรีแ่ ก่เด็กอายุไม่เกิน18ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่
3. ร้า นสะดวกซื้อ และห้ า งสรรพสิน ค้ า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามร่ว มมือ และปฎิ บ ัติต าม
กฎหมาย มีม าตรการตรวจสอบอายุ ผู้ ซ้ือ บุ ห รี่โ ดยให้ พ นั ก งานสอบถามหรื อ ขอ
ตรวจสอบบัตรประชาชนของผูซ้ อ้ื และไม่ขายบุหรีใ่ ห้ผซู้ อ้ื ทีอ่ ายุต่ากว่า 18 ปี
4. สมาคมการค้ายาสูบไทยออกประกาศรณรงค์ให้รา้ นค้าปลีกปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ไม่
จาหน่ ายบุห รี่ให้แ ก่ เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยแจกคู่มอื ปฏิบตั ิตามกฎหมายให้
ร้านค้าปลีกที่รบั จาหน่ ายบุหรี่ ในคู่มอื แจกร้านค้าปลีก สมาคมได้เน้นย้าให้ผู้ขาย ไม่
จาหน่ ายบุหรีใ่ ห้เยาวชนและถ้าไม่แน่ ใจอายุผซู้ ้อื ให้ขอดูบตั รประชาชนของผูซ้ ้อื ก่อน
ตัดสินใจขาย รวมทัง้ ได้แจกสติกเกอร์ให้รา้ นค้าปลีกสาหรับติดทีร่ า้ นค้า

ภำพที่ 3.1 สติกเกอร์ทแ่ี จกร้านค้าปลีกเพื่อให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ปัญหำและอุปสรรค
1. ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตเพื่อจูง ใจเยาวชน พบว่า มีผลิตภัณฑ์ยาสูบลักลอบนาเข้าที่
นามาจาหน่ายตามสถานทีต่ ่างๆทีเ่ ยาวชนชอบไป เช่น ตลาดนัดสวนจตุจกั ร ตลาดนัด
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สะพานพุทธ สยามสแควร์ ฯลฯ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบชูรสเป็ นหลักทีม่ จี าหน่ ายใน
ย่านเหล่านี้ เพื่อจูงใจเยาวชน
2. ผูข้ ายไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบอายุผซู้ อ้ื โดยเฉพาะผูข้ ายร้านค้าประเภทร้านชา
และเร่ขาย เนื่องจากผู้ขายประเภทร้านชาแบบเดิม ได้แก่ ร้านชาที่เปิ ดตามบ้านพัก
อาศัย ตามตลาดสด ตลาดนั ด ผู้ เ ร่ ข าย ไม่ ไ ด้ ถู ก ควบคุ ม โดยกฎหมายค้ า ปลีก
เช่นเดียวกับร้านสะดวกซือ้ สมัยใหม่ ทาให้ผขู้ ายประเภทร้านชาแบบเดิมและเร่ขาย ไม่
เคร่งครัดในการตรวจสอบอายุผู้ซอ้ื บุหรีเ่ หมือนร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ทาให้เยาวชน
สามารถไปซื้อบุหรีต่ ามร้านเหล่านี้ได้ ถึงแม้รา้ นสะดวกซื้อสมัยใหม่จะไม่ยนิ ยอมขาย
ให้กต็ าม1
3. การเร่ขายใกล้สถาบันการศึกษา ผลการสารวจการบริโภคยาสูบของเยาวชน ระบุ
ว่า เยาวชนร้อยละ 79 กล่าวว่าแถวโรงเรียนมีรา้ นบุหรีท่ ส่ี ามารถซือ้ ได้1

Cigarette sale at a road-side stall in Chatuchak weekend
market

ภำพที่ 3.2 บุหรี่ผลไม้ท่จี ูงใจเยาวชนและการขายบุหรีต่ ามหน้ าห้างสรรพสินค้าและ
ย่านชอปปิ้ งทีว่ ยั รุน่ นิยม
1

บุหรีเ่ กลือ่ น รร เด็กซื้อสูบเกร่อ https://www.hfocus.org/content/2012/10/1537
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มำตรำ 5 กำรห้ ำมขำยผลิ ตภัณฑ์ยำสูบด้วยวิ ธีอื่น
ในมาตรา 5 สัมฤทธิ ์ผลในด้านการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธอี ่นื เช่น
ผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ หรือผ่ านวิธกี ารอื่นนัน้ ปรากฎผลว่าได้รบั ความสาเร็จตาม
มาตรานี้เป็ นอย่างดี โดยในประเทศไทย ไม่มกี ารขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆผ่านเครื่อง
ขายอัตโนมัตหิ รือผ่านวิธกี ารอื่นแต่อย่างใด ไม่มกี ารติดตัง้ ตู้ขายบุหรีแ่ บบอัตโนมัตใิ น
สถานทีต่ ่างๆ
มำตรำ 6 และมำตรำ 7 กำรห้ำมทำกำรส่งเสริ มกำรขำยผลิ ตภัณฑ์ยำสูบ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีมาตรการ Total ban ห้ามทาการส่งเสริมการขายทุก
รูปแบบในสื่อมวลชนทุกแขนง ทาให้ประเทศไทยปลอดจากการส่งเสริมการขายบุหรี่
ในสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา
ฯลฯ
ในด้านการส่งเสริมการขายด้วยวิธแี จก แถม สมนาคุณ ฯลฯ ด้วยผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือแลกเปลีย่ นด้วยวิธอี ่นื นัน้ ไม่พบในเนื้อหารายการในสื่อมวลชนใดๆเช่นกัน
ในด้า นการส่ ง เสริม การขายด้ว ยวิธ ีอ่ืน ๆ และรวมวิธ ีล ดแลกแจกแถม ณ
สถานที่ ๆ จ าหน่ ายบุ ห รี่ ตามร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ ร้ า นสะดวกซื้ อ สมั ย ใหม่
ห้างสรรพสินค้า ไม่พบการส่งเสริมการขายใดๆ นอกจากนี้ จุดจาหน่ ายบุหรีใ่ นร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ได้ดาเนินการตามมาตรการ
จัดเก็บสินค้าบุหรีใ่ นตู้ท่มี ฝี าปิ ดและไม่วางแสดงสินค้าบุหรี่ เพื่อไม่ให้เป็ นการส่งเสริม
การขายด้วยการจัดแสดงบรรจุภณ
ั ฑ์
การวางบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ ณ จุดขาย ถือว่าเป็ นการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย
ประเภทหนึ่งเช่นกัน (POS) และถือว่าเป็ น product display ประเภทหนึ่งซึ่งสามารถ
จูงใจผูซ้ อ้ื และสะดุดสายตาผูบ้ ริโภคได้ ในปี 2548 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีมาตรการ
ให้รา้ นค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าห้ามการวางบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ ณ จุด
ขาย ห้ามแสดงบรรจุภณ
ั ฑ์บุห รี่บนชัน้ วางใดๆ ห้ามจัดวางบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ร่วมกับ
สินค้าอื่นๆเพื่อแสดงสินค้า และให้จดั เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ในที่มดิ ชิดหรือ มีการปิ ด
ไม่ให้แสดงบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยได้กาหนดให้วนั ที่ 24 กันยายน 2548 หรือวันมหิดล เป็ น
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วันเริม่ การห้ามจัดวางบรรจุภณ
ั ฑ์บุ หรี่ ณ จุดขายในร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบุหรีแ่ ละธุรกิจค้าปลีกบางรายได้คดั ค้านมาตรการนี้โดยกล่าวว่า
การวางแสดงบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ ณ จุดขาย เป็ นการแสดงสิทธิของผูบ้ ริโภคในการเลือก
สินค้า ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแสดงบุหรี่ ณ จุ ดขายถือเป็ นการ
โฆษณา ประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตคี วามตามกระทรวงสาธารณสุข
และเสียงประชาชนในสังคมไม่คดั ค้านแต่ เห็นว่าควรห้ามการแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
ธุรกิจค้าปลีกจึงยินยอมปฏิบตั ิตามในที่สุดจนถึงปั จจุบนั โดยไม่จดั แสดงบุหรี่ ณ จุด
ขายแต่เก็บในตูท้ ม่ี ฝี าปิ ด

ภำพที่ 3.3 การไม่แสดงบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ ณ จุดขายตามร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซือ้
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนิ นตำมมำตรำ 6 และ 7
1. ปั ญ หาการส่งเสริมการขายในสื่อออนไลน์ และสื่อ social media: ปั จจุบนั การค้า
บุหรีไ่ ด้ขยับไปสู่โลกออนไลน์และในสื่อ social media ซึง่ เป็ นสื่อที่ควบคุมและติดตาม
ได้ยาก รวมทัง้ มีลกั ษณะก้ากึ่งระหว่างการเป็ นสื่อส่วนตัวและสื่อสาธารณะ ช่องว่าง
เช่นนี้ทาให้มผี ู้ทาการค้าบุหรีใ่ นสื่อออนไลน์ และสื่อ social mediaและทาการส่งเสริม
การขายในสื่อออนไลน์และสื่อ social media กันอย่างมากมาย และทาการส่งเสริมการ
ขายทุกรูปแบบ การส่งเสริมการขายทีพ่ บมากที่สุด คือ การลดราคา การแถมหากซื้อ
จานวนมาก การขายด้ว ยราคาพิเศษ การสาธิต สิน ค้าบุ ห รี่ และการโน้ ม น้ าวด้ว ย
คุณสมบัตขิ องสินค้า
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2. ปั ญหาการส่งเสริมการขายแบบแฝง: ถึงแม้จะมีมาตรการห้ามการส่งเสริมการขาย
ในสื่อมวลชนและอื่นๆแล้ว พบว่า ธุรกิจบุหรีแ่ ละผู้ค้าบุหรีม่ วี ธิ แี นบเนียนและวิธแี ฝง
การส่งเสริมการขายหลายรูปแบบ ดังนี้
 การใช้ส่อื บุคคล เช่น พริตตี้ พนักงานเชียร์บุหรี่ ในสถานทีต่ ่างๆ
 การแสดงบูธบุหรี่ โดยใช้สสี ญ
ั ลักษณ์เหมือนซองบุหรี่ เพื่อให้นักสูบ

เข้าใจ โดยจัดแสดงบูธตามสถานทีต่ ่างๆทีเ่ ป็ นทีส่ าธารณะ เช่น งาน
คอนเสิ ร์ ต งานกี ฬ า งานจั ด แสดงสิ น ค้ า ผั บ บาร์ ร้ า นเหล้ า
ร้านอาหาร ฯลฯ
 การจัดสถานทีส่ ูบบุหรี่ โดยใช้สสี ญ
ั ลักษณ์เหมือนซองบุหรี่ เพื่อให้นัก
สูบเข้าใจ และเป็ นการแสดงสัญลักษณ์สนิ ค้าโดยจัดซุ้มสูบบุหรีต่ าม
สถานทีต่ ่างๆทีเ่ ป็ นทีส่ าธารณะ เช่น งานคอนเสิรต์ งานกีฬา งานจัด
แสดงสินค้า ฯลฯ
 การใช้ social marketing ผ่านวิธตี ่างๆ เช่น การบริจาค กิจกรรมการ
กุ ศ ล การสัน ทนาการต่ างๆ เพื่อ ส่ งเสริม ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร การ
ส่ งเสริม ภาพองค์ก รหรือ การท าให้รู้จ กั องค์กรมากขึ้น ถือ เป็ น การ
ส่งเสริมการขายเช่นกัน

ภำพที่ 3.4 การส่งเสริมการขายด้วยพริตตี้และบูธบุหรี่และการส่งเสริมการขายใน
สื่อออนไลน์
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มำตรำ 8 กำรห้ำมกำรโฆษณำผลิ ตภัณฑ์ยำสูบ
ประเทศไทยประสบความสาเร็จตามมาตรา 8 เป็ นอย่างดียงิ่ สัมฤทธิผลตาม
มาตรานี้ปรากฎในด้านมาตรการ Total ban ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
ในทุกสื่อมวลชน ห้ามแสดงภาพผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบในทุกสื่อมวลชน ห้ามการ
แสดงภาพที่มนี ัยยะด้านการสูบ บุ ห รี่ห รือ เกี่ยวข้อ งกับสินค้าบุ ห รี่ทุ กรูป แบบในทุ ก
สื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนทุกแขนง คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ภาพยนตร์ สื่อบิลบอร์ดขนาดใหญ่ตามท้องถนน สื่อติดตามยานพาหนะ และสื่อนอก
สถานที่ (outdoor media) ไม่ปรากฎโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่อย่างใด
คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติห้ามโฆษณาบุหรี่
ทุ ก รูป แบบ และด าเนิ น การออกเป็ น กฎหมายโดยอาศัย อ านาจพระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2532 ปั จจุบนั ประเทศไทยสามารถใช้
มาตรการ Total ban หรือการห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกสื่อมวลชน คือ
สื่อ โทรทัศ น์ สื่อ สิ่ง พิ ม พ์ วิท ยุ บิล บอร์ด สื่อ ตามยานพาหนะ และสื่อ อื่น ๆ โดย
สื่อมวลชนไม่ปรากฎการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ไม่ปรากฎเนื้อหาการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และไม่แสดงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 8 ระบุ ช ัด เจนว่ า ห้า มผู้ใ ดโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ หรือ แสดงชื่อ
เครือ่ งหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อ ส่งผลให้ธุรกิจยาสูบได้รบั ความกระทบกระเทือนใน
เรื่องของยอดขาย โดยจากการเปิ ดเผยของผู้จดั การบริษทั แห่งหนึ่ง ได้กล่าวว่า ยอด
ขาดลดลงประมาณร้อยละ 10 เป็ นผลจากการห้ามโฆษณา2
นอกจากนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบยังเกีย่ วข้องกับมาตรการห้ามโฆษณา
บุหรี่ ณ จุดขาย เพราะถือว่าเป็ นการโฆษณาประเภทหนึ่ง ประเทศไทยเริม่ บังคับใช้
การห้ามโฆษณาบุ ห รี่ ณ จุด ขายในปี 2548 ปั จ จบัน ประเทศไทยปลอดจากการ

2

ภัยจากบุหรีท่ ่าทียงั ขยายกว้างขึน้ http://www.saf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=24
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โฆษณาบุหรี่ ณ จุดขายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโปสเตอร์ สื่อติดตัง้ ต่างๆ และสื่อ
ประกอบจุดขาย เช่น ร่ม เคาน์เตอร์ บูธ ฯลฯ
การห้ามโฆษณาบุ ห รี่ส่ งผลเกี่ย วข้อ งกับ การจัด ระดับ ความเหมาะสมของ
เนื้อหาสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ที่แพร่เนื้อหาในสื่อมวลชน โดยประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์บุหรี/่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นเงื่อนไข
หนึ่งในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนิ นตำมมำตรำ 8
1. ปั ญ หาการโฆษณาด้ว ยสื่อ ใหม่ : สื่อ ใหม่ โดยเฉพาะสื่อ ออนไลน์ แ ละสื่อ social
media เป็ นสื่อที่ควบคุมได้ยาก แต่เข้าถึงผู้รบั สารได้อย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อออนไลน์และสื่อ social media อย่างแพร่หลาย เข้าถึง
เยาวชนซึ่ง เป็ นกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ส่ ือ ออนไลน์ แ ละสื่อ social media ส่ ง ผลต่ อ การบริโ ภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
 ผลการเฝ้ าระวังทางอินเตอร์เน็ตของกรมควบคุมโรคในเดือนมกราคม 2559

พบว่ามีเว็บไซต์ทโ่ี ฆษณาขายบุหรีม่ ากถึง 50 เว็บไซต์ บางเว็บไซต์มผี เู้ ข้าชม
มากกว่า 2 ล้านครัง้ ทาให้ในรอบ 10 กว่าปี ทผ่ี ่านมาอัตราการสูบบุหรีใ่ น กลุ่ม
วัยรุ่นเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 พบร้อยละ 6.58 เพิม่ เป็ นร้อยละ 8.25
ในปี 2557 เฉลีย่ ร้อยละ 0.17 ต่อปี ทัง้ ที่ ในช่วงก่อนหน้านัน้ ตัง้ แต่ปี 2534 –
2547 อัตราการสูบบุหรีล่ ดลงเฉลีย่ ร้อยละ 0.42 ต่อปี 3
2. ปั ญหาการโฆษณาแฝง: เนื่องจากการโฆษณาตรง (direct advertising) ถูกห้ามใน
ทุกๆสื่อ ทาให้มกี ารทาโฆษณาแฝงในบางสื่อ วิธกี ารแฝงที่พบมากที่สุด คือ การใช้
เทคนิคการแฝงแบบ tie-in และ product placement คือการแฝงในเนื้อหาของสื่อใน
หลายรูปแบบ เช่น แฝงในฉาก แฝงในคาพูด/บทสนทนา/การแสดงของผูแ้ สดง แฝงใน

3

มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้านยาสูบ สมัชชาสุขภาพ https://www.samatcha.org/node/103
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วัตถุต่างๆในภาพทีป่ รากฎในสื่อ วางบรรจุภณ
ั ฑ์/สินค้าในสื่อ และเทคนิคนี้ใช้ได้กบั ทุก
สื่อ ไม่ว่าจะเป็ นรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ รวมทัง้ ละครและภาพยนตร์
 การศึกษาของ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบการ

โฆษณาแฝงสินค้าบุหรี่ ในรายการละคร คลับฟรายเดย์ภาค 4 ตอน หรือรัก
แท้จะแพ้ค วามต้อ งการ ซึ่งเป็ น ละครแนวซีรสี ์ท างโทรทัศ น์ ช่ อ งออนไลน์ /
ดิจติ อลทีว ี4 และเผยแพร่ท าง Youtube โดยพบการแฝงฉากสูบ บุ ห รี่ การ
แสดงยีห่ ้อและซองบุหรีผ่ ่านตัวละคร การวางซองบุหรีใ่ ห้เห็นในฉาก และบท
สนทนา รวมทัง้ พบการแฝงโฆษณาบุหรีแ่ ละการสูบบุหรีใ่ นรายการละครซีรสี ์
อื่นๆเช่นกัน
3. ปั ญหาการโฆษณาด้วยเทคนิคอื่น : เนื่องจาก การโฆษณาตรง (direct advertising)
ถู ก ห้ า มในทุ ก ๆสื่อ ท าให้ ธุ ร กิจ บุ ห รี่ห าทางโฆษณาและสื่อ สารด้ว ยเทคนิ ค อื่น ที่
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2535 ยัง ไม่ได้ครอบคลุมถึงหรือตีความได้
อย่างตรงไปตรงมา เช่น โฆษณาด้วยวิธกี ารสื่อสารองค์กร CSR ทากิจกรรมการกุศล
ผ่ า นชื่อ สิน ค้ า /องค์ ก ร ข่ า วประชาสัม พัน ธ์ สื่อ สารการตลาด การให้ ทุ น อุ ป ถัม ภ์
(sponsorship) กิจกรรมต่างๆ การแฝงประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมดนตรี/กีฬา

ภำพที่ 3.5 การโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อ social media และความสุ่มเสีย่ งต่อ
กฎหมายของการโฆษณาแฝง/ฉากสูบบุหรีใ่ นรายการละครซีรสี ์ คลับฟรายเดย์ และ
ฮอร์โมน

4

โฆษณาแฝงบุหรีเ่ รือ่ งจริงจากซีรสี ์ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/607705
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มำตรำ 11 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำสู บ ที่ ข ำยได้ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นประกอบตำมมำตรฐำนที่
กำหนดในกระทรวงและกำรแจ้งรำยงำนส่วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ยำสูบ
ในมาตรา 11 นี้จะดูผลสาเร็จตามผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลด
พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบของแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับแรก
พ.ศ. 2555-2557 จะเห็นได้ว่าการดาเนินงานจะเน้ นไปในทางการปรับกระบวนการ
รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ ได้มกี ารจัดทาร่าง กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและเงื่อ นไขของการแจ้งรายการส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีการเปลีย่ นแปลงหน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบจากเดิมกรมการแพทย์
เป็ น กรมควบคุ มโรค และระบุก ารไม่จาเป็ นต้อ งเก็บ รักษาให้ห รือ คืน เอกสารแสดง
รายการส่ ว นประกอบของผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบแก่ ผู้ป ระกอบการหลังจากหมดอายุ ซึ่ง
ยุ ท ธวิ ธ ีน้ี ย ัง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามเป้ าหมายเนื่ องจากข้ อ มู ล การแจ้ ง
ส่ ว นประกอบของผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ถือ ว่ า เป็ นความลับ ทางการค้ า ซึ่ง เป็ นเรื่อ งที่
ละเอียดอ่อนต้องมีกฎหมายให้อานาจ อีกทัง้ กฎหมายยังไม่ได้ให้อานาจที่จะเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษทั บุหรีใ่ นเรื่องของส่วนประกอบอะไรบ้างทีเ่ ป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคและ
สาธารณชน5 ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีขอ้ บังคับเกี่ยวกับการรายงานส่วนประกอบ
ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบและรายงานสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบทัง้ หมด ซึ่ง
“พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. 2560 6” ในมาตรา 37 ได้ ร ะบุ ว่ า
ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของส่ ว นประกอบบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผู้ผ ลิต หรือ ผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบสารที่เกิด
จากการเผาไหม้ข องส่ ว นประกอบ และการให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น การ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

5

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับทีส่ อง พ.ศ. 2559-2562.สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
6 พระราชบัญญัต ิ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
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มำตรำ 12 กำรแสดงฉลำกเป็ นรูป ภำพและข้ อ ควำมค ำเตื อ นบนผลิ ต ภัณ ฑ์
ยำสูบ7
ในมาตรา 12 สัมฤทธิผลในด้านการแสดงฉลากเป็ นรูปภาพและข้อความคาเตือนบน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้มกี ารดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลสาเร็จดังนี้
1.ในปี 2535 ได้ม ีก ารเริม่ บังคับ ใช้ก ารพิม พ์ค าเตือ นบนซองบุ ห รี่ โดยเพิ่ม ขนาด
ตัวอักษร และข้อความเป็ น 10 ข้อความ ต่ อมาในปี 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและข้อความในฉลากคาเตือนบนซองบุหรี่
โดยแก้ไขข้อความในฉลากคาเตือนเป็ น 10 ข้อความ และในปี 2541 กาหนดให้บุหรีท่ ่ี
ผลิตในประเทศไทยหรือนาเข้าจะต้องพิมพ์คาเตือนเป็ นภาษาไทยและเปลีย่ นตาแหน่ ง
ของคาเตือนไปอยูด่ า้ นบนซอง
2. ในปี 2548 ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่ ข่ี องโลกที่พมิ พ์คาเตือนพร้อมภาพสีส่ ี และ
จากงานวิจยั ถึงแม้ว่าภาพคาเตือนจะไม่น่าสนใจ แต่มผี ลทาให้ผู้สูบบุหรีเ่ ปลีย่ นแปลง
ค่านิยมโดยกระตุน้ เตือนใจและความจาของผูส้ บู
3. ตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11 พ.ศ. 2549 ได้ เพิม่ ภาพคา
เตือนฉลากรูปภาพ 4 สี พร้อมข้อความคาเตือนแสดงพิษภัยของบุหรี่ซกิ าแรตและ
บุหรีซ่ กิ าร์ จาก 6 ภาพเป็ น 9 ภาพ ต่อมาในปี 2553 ได้เพิม่ ภาพคาเตือนจาก 9 ภาพ
เป็ น 10 ภาพ ซึ่งทุกภาพคาเตือน มีการแสดงข้อความ “เลิกบุหรี่ โทร.1600” พร้อม
เพิม่ พื้นทีแ่ สดงฉลากภาพคาเตือนจากร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 55 และเพิม่ จากเดิม 9
ภาพเป็ น 10 ภาพ ภายใน 1 คาตอน จะต้องมีอย่างน้อย 2 ภาพที่แตกต่าง และในปี
2557 บุหรีซ่ กิ าแรตที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและที่นาเข้าจากต่างประเทศจะต้องเพิม่
ขนาดคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ 55 เป็ นร้อยละ 85
จากผลสาเร็จข้างต้นที่กล่าวมานี้จะพบว่าประเทศไทยได้ดาเนินการและได้
พัฒ นาการแสดงฉลากเป็ น รูปภาพและข้อ ความค าเตือ นบนผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ อย่าง
ต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมยาสูบก็ยงั ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ของยาสูบเป็ นช่องทางในการทาการ
7

ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์ ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และปวีณา ปั น้ กระจ่าง. สถานการณ์การควบคุมการบริโภค
ยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559. เจริญดีมนคงการพิ
ั่
มพ์ กรุงเทพฯ; 2559.
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ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ปราศสีสนั หรือซองบุหรีแ่ บบเรียบ ก็เป็ นอีกทางเลือกสาหรับการลดการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายของอุตสาหกรรมยาสูบและยังเป็ นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย
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บทที่ 4 ผลสัมฤทธิของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
รศ.ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

ทบทวนพระราชบัญญัติค้มุ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 1 มิได้ครอบคลุมถึงผู้ท่ี
ไม่สูบบุหรีซ่ ่งึ ได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากผู้สูบบุหรีอ่ นั เนื่องจากอยู่ในสิง่ แวดล้อม
เดียวกัน จึงมีการตราพระราชพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสุ ขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 เพิม่ ขึน้ มา2 มาตราที่ 4, 5, และ 6 เป็ นมาตรการเฉพาะที่กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ดังนี้
มาตรา 4 ให้รฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มกี ารคุ้มครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
(2) ก าหนดส่ วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะตาม
(1) เป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่
(3) กาหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรีแ่ ละเขต
สูบบุหรีเ่ กีย่ วกับการระบายควันหรืออากาศ
(4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบ
บุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่
มาตรา 5 เมือ่ รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แล้ว ให้ผดู้ าเนินการมีหน้าที่
(1) จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะเป็ นเขต
สูบบุหรีแ่ ละเขตปลอดบุหรี่

1

2

พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
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(2) จัดให้เขตสูบบุหรีม่ สี ภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รฐั มนตรี
กาหนด
(3) จัด ให้ ม ีเ ครื่อ งหมายในเขตสู บ บุ ห รี่ห รือ เขตปลอดบุ ห รี่ต าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผใู้ ดสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามมาตราต่างๆข้างต้น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ต่างๆ3, 4 จึงได้กาหนดออกมาตามลาดับจนถึงปั จจุบนั คือ
 พ.ศ. 2535 แต่ ง ตัง้ พนั ก งานเจ้าหน้ าที่เพื่อ ปฏิบ ัติก ารตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
 พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกาหนดบริเวณหรือ พื้นที่ของ
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี*่
 พ.ศ. 2535 (ฉบับ ที่ 3) เรื่อ ง ก าหนดเครื่อ งหมายของเขตสู บ บุ ห รี่แ ละเขต
ปลอดบุหรี*่
 พ.ศ. 2535 (ฉบั บ ที่ 4) เรื่ อ ง บั ต รประจ าตั ว พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
 พ.ศ. 2535 (ฉบั บ ที่ 5) เรื่อ ง สภาพและลั ก ษณ ะของเขตสู บ บุ ห รี่ต าม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
 พ.ศ. 2540 (ฉบับ ที่ 6) เรื่อ ง แต่ งตัง้ พนัก งานเจ้าหน้ าที่เพื่อ ปฏิบ ัติการตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*

*ยกเลิกประกาศดังกล่าว
3 ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ 2552 รวมกฎหมายยาสูบ. ศูนย์วจ
ิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ.
4 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2554 พระราชบัญญัตค
ิ มุ้ ครองสุขภาพของ
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 พิมพ์ครัง้ ที่ 3 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
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 พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 7) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่















ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีแ่ ละกาหนดบริเวณหรือพื้นที่ของ
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี*่
พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 8) ก าหนดเครื่อ งหมายของเขตสูบ บุ หรี่และเขตปลอด
บุหรี*่
พ.ศ. 2540 (ฉบั บ ที่ 9) เรื่อ ง สภาพและลัก ษณะของเขตสู บ บุ ห รี่ ตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2545 (ฉบับที1่ 0) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะ ที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกาหนดบริเวณหรือ พื้นที่ของ
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี*่
พ.ศ. 2546 (ฉบั บ ที่ 11) เรื่อ ง บั ต รประจ าตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 12) เรื่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 13) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะ ที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกาหนดบริเวณหรือ พื้นที่ของ
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี*่
พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) เรื่อ ง กาหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี*่
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกาหนดบริเวณหรือ พื้นที่ของ
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี*่
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 17) เรือ่ ง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุห รี่และกาหนดส่ วนหนึ่งส่ว นใดหรือ
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ทัง้ หมดของสถานที่ส าธารณะดังกล่ าวเป็ นเขตสูบบุ หรี่หรือ เขตปลอดบุ ห รี่
รวมทัง้ กาหนด สภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอด
บุหรี่ ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
 พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุห รี่และกาหนดส่ วนหนึ่งส่ว นใดหรือ
ทัง้ หมดของสถานที่ส าธารณะดังกล่ าวเป็ นเขตสูบบุ หรี่หรือ เขตปลอดบุ ห รี่
รวมทัง้ กาหนด สภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอด
บุหรี่ ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535*
 พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
 พ .ศ . 2550 เรื่ อ ง แ ต่ งตั ้ ง พ นั ก งาน เจ้ า ห น้ าที่ เพื่ อ ป ฏิ บ ั ติ ก าร ต าม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
 พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบ
บุหรีแ่ ละเขตปลอดบุหรี่
 พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 19) เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะที่
ให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุห รี่และกาหนดส่ วนหนึ่งส่ว นใดหรือ
ทัง้ หมดของสถานที่ส าธารณะดังกล่ าวเป็ นเขตสูบบุ หรี่หรือ เขตปลอดบุ ห รี่
ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ซึ่ ง ประกาศฯฉบับ ที่ 19 นี้ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม เขตปลอดบุ ห รี่ โดยแบ่ ง สถานที่
สาธารณ ะที่ ใ ห้ เ ป็ นเขตปลอดบุ ห รี่ท ั ้ง หมด 5 ประเภทได้ แ ก่ 1) สถานบริก าร
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 2) สถานศึกษา 3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์
ร่ว มกัน 4) ยานพาหนะและสถานี ข นส่ ง สาธารณะ และ 5) ศาสนสถาน โดยแบ่ ง
ประเภทการบังคับ ใช้ก ฎหมายออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ สถานที่ท่ีเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่
ทัง้ หมด ซี่งรวมถึงห้องทางานส่วนตัวในสถานทีท่ างานราชการและเอกชน รวมทัง้ ใน
โรงพยาบาลด้วย และสถานทีท่ เ่ี ป็ นเขตปลอดบุหรีแ่ ต่มขี อ้ ยกเว้นให้สามารถจัดเขตสูบ

71

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

บุห รี่ได้ คือ บริเวณนอกเหนือ จากพื้นที่ส่ ว นที่เป็ น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และท่ า
อากาศยานนานาชาติ ประกาศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ในว้นที่ 28 มิถุนายน 2553
สถานการณ์ การดาเนิ นงานเพื่อคุ้มครองผูไ้ ม่สบู บุหรี่
 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ได้กาหนดเป้ าหมาย เพื่อลดอัตราการ

บริโภคยาสูบ ของประชาชน และท าให้ส ิ่งแวดล้อ มปลอดควัน บุ ห รี่ 5 โดยแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารควบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ห นึ่ ง พ.ศ. 2555 – 2557
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอด
ควันบุหรี6่
ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา7
และ เดือนมีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการลดควันบุหรีม่ อื
สองในทีท่ างาน ในทีส่ าธารณะ และทีบ่ า้ น
พฤศจิกายน 2556 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรีร่ ะหว่างกรมควบคุมโรค สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
มิถุนายน 2557 สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึก
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทัวไทยเดิ
่
นหน้ าเปิ ดโครงการรณรงค์จติ อาสาขยาย
พื้น ที่ป ลอดบุ ห รี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุ ห รี่ต ามกฎหมาย

5

ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559. สรุปสถานการณ์การควบคุมการ
บริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร.
6 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2555 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติฉบับทีห่ นึ่ง พ.ศ. 2555 – 2557 สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
7 กระทรวงศึกษาธิการ. (2555, 29 มิถุนายน). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ
่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 ในสถานศึกษา.
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100%” โดยตัง้ เป้ าหมายของการรณรงค์ลดจานวนผู้ได้ รบั ควันบุหรีม่ อื สองลงได้
ร้อยละ 10
ผลการดาเนินงานตามแผนของยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอดควัน
บุหรี่ (ในฉบับทีห่ นึ่ง) โดยสรุปคือ
- สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายเพียงบางส่วนในการสร้างสิง่ แวดล้อมให้
ปลอดควันบุหรีเ่ พื่อคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
 แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารควบคุ ม ยาสู บ แห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ส อง พ.ศ. 2559 – 2562

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียทุ ธศาสตร์ท่ี 5 คือทาสิง่ แวดล้อมให้ปลอดควัน
บุหรี8่
-

มติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 (17 ธันวาคม พศ. 2553)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ได้มมี ติท่ี 6 ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้
ที่ 3 (17 ธันวาคม พศ. 2553) เรื่อง มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่ อ สุขภาพ
ด้านยาสูบ9 โดยในทีน่ ้ีจะอ้างอิงถึงเฉพาะในส่วนของการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบ
บุหรี่ ซีง่ มอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการต่อไปนี้
ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรีเ่ ข้าไปในหลักสูตรการ
เรียนการสอน และหน่วยงานทีม่ สี ถานศึกษาในสังกัดทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดาเนินการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษา กาชับให้สถานศึกษาทุกแห่ง

8สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2559 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 2562 บริษทั ไนซ์เอิรธ์ ดีไซน์จากัด: กรุงเทพมหานคร.
9สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 เอกสารสมัชชาสุขภาพ 3. มติ 6 วันที่ 17 ธันวาคม 2553
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ติด ป้ า ยห้ามสูบ บุ ห รี่ในสถานศึก ษาและห้ามสูบ บุ ห รี่ในสถานศึก ษาตามที่
กฎหมายกาหนด
- ห้ามสูบบุหรีใ่ นขณะทีอ่ ยูใ่ นชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
- ให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้นาทางศาสนา
เป็ นต้น เป็ นแบบอย่างแก่นกั เรียน นักศึกษา
- สนับ สนุ น งบประมาณการผลิต สื่อ นวัต กรรมเพื่อ การเรียนรู้ด้านพิษ ภัย จาก
บุห รีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรมและการวิจยั กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ
(คบยช.) เป็ นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
-

สมาชิก สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติจ ะให้ ค วามร่ว มมือ ในการสนั บ สนุ น การ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีใ่ ห้กระจายอย่างทัวถึ
่ ง โดยจัดสถานทีป่ ลอดบุหรีแ่ ละ
ไม่ สูบ บุ ห รี่ท ัง้ ในที่ส าธารณะ ที่ท างาน ศาสนสถาน สถานศึก ษา บ ริษัท ห้างร้า น
เอกชน โดยเฉพาะสถานทีร่ าชการ และส่งเสริมให้มหี มูบ่ า้ นปลอดบุหรี่
ให้คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็ นหน่ วยงาน
หลัก ร่ว มกับ ภาคีเครือ ข่ายระดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุ ม ชน สร้าง
แรงจูงใจในการดาเนินการตามมติ และติดตามผลการดาเนินงานตามมติน้ี
-

โครงการมุง่ สู่สงิ่ แวดล้อมปลอดบุหรี่ (Towards 100% Smoke Free
Environment)

กรมควบคุมโรคและสานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย ได้
ร่วมดาเนินการโครงการมุ่งสู่ส ิ่งแวดล้อ มปลอดบุหรี่ (Towards 100% Smoke Free
Environment) เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยปลอดควัน บุ ห รี่แ ละเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามกรอบ
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิก (WHO-FCTC ใน
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มาตราที่ 8) ซึง่ ได้ดาเนินการในช่วงปี พศ. 2551- 2553 จากการดาเนินงานโครงการนี้
พบว่านโยบายและกฏหมายยังไม่ครอบคลุ มเพียงพอสาหรับการท าสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดบุหรีเ่ พื่อคุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงได้นาไปสู่การปรับปรุงกฏระเบียบ
ใหม่ได้เป็ นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรือ่ ง กาหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานทีส่ าธารณะทีใ่ ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรีแ่ ละกาหนดส่วนหนึ่งส่วน
ใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่
-

โครงการในมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และหน่วยงานอื่น

-

มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีไ่ ด้มโี ครงการรณรงค์ขบั เคลื่อนเพื่อสิง่ แวดล้อม
ปลอดบุหรีต่ ่างๆ เช่น
- โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรีต่ ้นแบบในการแก้ปัญหาบุ หรีแ่ ละสุขภาพ10
พบว่าผู้รบั บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90 ขึน้ ไป) เห็นด้วยกับนโยบายห้ามสูบ
บุหรีใ่ นโรงพยาบาล รู้สกึ สบายใจที่ทราบว่าโรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลเองส่ ว นใหญ่ เห็น ด้ว ยกับ นโยบายห้ามสูบ บุ ห รี่ใ น
โรงพยาบาล รูส้ กึ สบายใจที่โรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แต่เกินครึง่ ของ
บุคลากรเห็นคนสูบบุหรีใ่ นเขตใกล้ทท่ี างานของเขา
- มูล นิ ธ ิรณรงค์เพื่อ การไม่สูบ บุ ห รี่ โดยการสนับ สนุ น จากส านัก งานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดาเนินโครงการสถานีตารวจปลอด
บุ ห รี่ โดยเป้ าหมายรณรงค์ให้ส ถานี ต ารวจทัง้ 1,500 แห่ งในประเทศไทย
ภายในปี 2555 จัด สิ่งแวดล้อ มให้ เป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ โดยสนั บ สนุ น ป้ าย
“สถานีตารวจเป็ นเขตปลอดบุหรี่” ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ขา้ ราชการตารวจ
เป็ น ต้ น แบบที่ดีใ ห้ก ับ ประชาชน ในการปฏิบ ัติต ามกฎหมายที่ก าหนดให้

10

กรองจิต วาทีสาธกกิจ 2551 โรงพยาบาลปลอดบุหรีต่ น้ แบบ: ถอดบทเรียน. มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี.่
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สถานที่ราชการเป็ นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้ องสุขภาพทัง้ เจ้าหน้ าที่ ตารวจ
และผูม้ าติดต่องาน จากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
- การให้ความรูเ้ ผยแพร่สู่มวลชนผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ของมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี11่ ดังเช่น ทาไม!บ้านจึงต้องปลอดบุหรี่ ช่วยกันเรียกร้อง“สิทธิ ์ของผูไ้ ม่
สูบ บุห รี่” คนไทยตายจาก….ควัน บุห รี่มอื สองปี ล ะกี่ค น โรงพักปลอดบุ หรี่:
สาคัญมาก “สุขกาย สบายใจ ทีไ่ หนๆก็ปลอดควันบุหรี”่ เป็ นต้น
- โครงการเครือข่ายร่วมใจเพื่อลดอันตรายของการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง จาก
การประเมินผลในพื้นที่ดาเนินการ 12 กลุ่มตัวอย่างการศึกษาพบว่า 1) ส่วน
ใหญ่เคยพบเห็นสื่อการรณรงค์เพื่อลดอันตรายจากการได้รบั ควันบุหรี่ 2) ส่วน
ใหญ่เคยรับรูใ้ นระดับปานกลางว่า การได้รบั ควันบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
3) ห้องสมุด ยานพาหนะ และโรงหนัง /โรงมหรสพ เป็ นสามสถานที่ลาดับแรก
ทีร่ บั รูว้ ่าเป็ นเขตปลอดบุหรี่ สาหรับการปฏิบตั ติ ามกฏหมายการจัดเขตปลอด
บุหรีก่ ็ยงั ไม่เคร่งครัด 4)การรักษาสิทธิของตนเองจากการได้รบั อันตรายจาก
ควันบุหรี่นัน้ ส่ วนใหญ่ ขอร้องด้วยวาจาสุ ภาพสาหรับในบ้าน แต่ จะเดินหนี
ส าหรับ ในพื้ น ที่น อกบ้ า น การแจ้ง เจ้า หน้ า ที่ต ารวจเพื่ อ ด าเนิ น การตาม
กฎหมายจะน้ อยที่สุด 5) กระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลอันตรายจากการได้รบั
ควันบุหรีข่ ององค์กร หน่ วยงานยังค่อนข้างจากัด ไม่สม่าเสมอ และขาดความ
ต่อเนื่อง

11

ประกิต วาทีสาธกกิจ 2553 จุดประกายเปลีย่ นโฉมประเทศไทยปลอดควันบุหรี.่ มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่
ศรัณญา เบญจกุล และคณะ 2551 รายงานการประเมินผล โครงการเครือข่ายร่วมใจเพือ่ ลดอันตรายของการ
ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี.่ และศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ.
มหาวิทยาลัยมหิดล.
12
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ผลสัมฤทธิ์ ของการคุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่
1. พบว่าประสบความสาเร็จระดับหนึ่ง แต่ยงั มีผพู้ บเห็นควันบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะ
โดยจากผลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2557 สถานที่
สาธารณะทีม่ ผี พู้ บเห็นควันบุหรีม่ อื สองมาก 5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดสดหรือตลาดนัด
, ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / สถานที่ท่จี าหน่ ายอาหารเครื่องดื่ม , ศาสนสถาน, สถาน
บริการขนส่งสาธารณะและอาคารสถานทีร่ าชการ โดยสถานบริการขนส่งสาธารณะลด
จากเดิมมากกว่าสถานทีอ่ ่นื ๆ (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ลาดับการได้พบเห็นควันบุหรีม่ อื สองในสถานทีส่ าธารณะ
สถานที่สาธารณะ
พ.ศ. 2554
ตลาดสดหรือตลาดนัด
สถานบริการขนส่งสาธารณะ
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่
จาหน่ายอาหาร เครือ่ งดื่ม
ศาสนาสถาน
อาคารสถานทีร่ าชการ
สถานบริการสาธารณสุข
รร./สถานศึกษาระดับต่ ากว่ า
อุดมศึกษา
อาคารของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
73.01
49.57
48.33
29.93
25.79
17.16
15.01

สถานที่สาธารณะ
ร้อยละ
พ.ศ. 2557
66.03
ตลาดสดหรือตลาดนัด
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ 41.90
จาหน่ายอาหาร เครือ่ งดื่ม
27.56
ศาสนาสถาน
สถานบริการขนส่งสาธารณะ
อาคารสถานทีร่ าชการ
สถานบริการสาธารณสุข
รร./สถานศึกษาระดับ ต่ ากว่า
อุดมศึกษา
อาคารของมหาวิทยาลัย

24.27
18.07
13.84
10.89

8.97
3.78
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ: โครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2557
ดัด แปลงตารางจาก ศูน ย์วิจยั และจัด การความรู้เพื่อ การควบคุ ม ยาสูบ : สรุป สถานการณ์ ก าร
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559.
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จากการสารวจของ GYTS 13 พ.ศ.2558 เยาวชนร้อยละ 33.8 ได้รบั ควันบุหรี่
มือสองในบ้านของตน ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ได้รบั สัมผัสควันบุหรีม่ อื สองในสถานที่
สาธารณะภายในตัวอาคาร (ร้อยละ 38.6) และนอกตัวอาคาร (ร้อยละ 37.7) อีกทัง้
เยาวชนร้อยละ 47.9 พบเห็นผูส้ บู บุหรีใ่ นบริเวณโรงเรียนในช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา
จากการสารวจของ GATS14 ปี พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2554 ในเรื่องการได้รบั
ควันบุหรีม่ อื สอง พบว่าร้อยละ 39.1 และ ร้อยละ 36 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน โดยร้อย
ละ 27.2 และร้อยละ 30.5 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นทีท่ างาน อีกทัง้ ร้อยละ 21.6 และร้อยละ
25.6 ได้รบั ควันบุหรีใ่ นขนส่งสาธารณะตามลาดับปี การสารวจ
2. พบการกระทาผิดตามพ.ร.บ.
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ออกปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อกฎหมายและแนวทางการดาเนินการให้สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ
เป็ น เขตปลอดบุห รี่ต ามกฎหมาย ในพื้น ที่เขตกรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขต (เดือ น
พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557) ได้พบการกระทาผิดตามพ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง
สาธารณะ ร้านโชห่วย โรงแรม สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและอื่นๆ โดย
สรุปคือ
- ไม่จดั ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรี่ และ
เขตปลอดบุหรี่ ร้อยละ 67.79
- ไม่จดั ให้เขตสูบบุหรีม่ สี ภาพ ลักษณะและมาตรฐานทีป่ ระกาศกาหนดร้อยละ 17.31
- ไม่จดั ให้มเี ครื่องหมายในเขตสูบหรือเขตปลอดบุหรีต่ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กาหนด ร้อยละ 7.21
- ฝ่ าฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ ร้อยละ 7.69
โครงการสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey : GYTS) เอกสาร
ข้อเท็จจริงประเทศไทย พศ. 2558
14 โครงการสารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS), เอกสาร
ข้อเท็จจริงประเทศไทย พศ. 2552 และ พศ. 2554
13
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ศูนย์ว ิจยั และจัดการความรู้เพื่อ การควบคุ มยาสูบ ได้ส นับ สนุ น ให้มกี ารสารวจ
ผู้ประกอบการร้านจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่มใน 10 จังหวัด 15(ตุล าคม 2556 ถึง
มีนาคม 2558) เพื่อทราบถึงสถานการณ์การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สรุปผลได้ดงั นี้
- ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่ามีความจาเป็ นต้องจัดเขตสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร (ร้อย
ละ 48)
- ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการเข้มงวดในการห้ามสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร (ร้อยละ 75)
- ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในร้านอาหาร (ร้อยละ 45)
- ร้านอาหารต้องการสติก๊ เกอร์เขตปลอดบุหรี่ (ร้อยละ 55)
ด้านเกีย่ วกับการรับรูก้ ฎหมายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี ่ พบว่า
- มากกว่าร้อยละ 70 มีการรับรู้ถู กต้องว่าโรงพยาบาล สถานบริการสุ ขภาพ สปา
ร้านขายยา โรงเรียน/สถานศึกษาต่ ากว่าอุดมศึกษา และร้านอาหารที่ไม่มแี อร์เป็ น
สถานทีห่ า้ มสูบบุหรีต่ ามกฎหมายฯ
- ร้อยละ 50-70 มีการรับรูถ้ ูกต้องว่าห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารที่ม ี
แอร์ ห้องพักในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ สถานที่ทางานเอกชน และศาสนสถานเป็ น
สถานทีห่ า้ มสูบบุหรีต่ ามกฎหมายฯ
- น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการรับรูถ้ ู กต้องว่ามหาวิทยาลัย/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขึน้ ไป สนามแข่งขันกีฬา ร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ตลาด
สด ตลาดนัด ยานพาหนะขนส่งมวลชน และสถานีขนส่งมวลชน ป้ ายรถเมล์ สถานี
รถไฟเป็ นสถานทีห่ า้ มสูบบุหรีต่ ามกฎหมายฯ
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจากการสังเกต พบว่า
- มีการสูบบุหรีใ่ ห้เห็นแบบซึง่ หน้าในร้านอาหาร (ร้อยละ 22)
- มีการแสดงป้ ายเขตปลอดบุหรีต่ ามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด (ร้อยละ 29)
- มีการแสดงเครือ่ งหมายเขตปลอดบุหรีใ่ นร้านอาหาร (ร้อยละ 43)
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- มีการแสดงข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่ าผืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ในเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรีใ่ นร้านอาหาร (ร้อยละ 40)
- มีก ารจัด แสดงเครื่อ งหมายเขตปลอดบุ ห รี่ไ ว้บ ริเ วณทางเข้า ทุ ก ช่ อ งทางของ
ร้านอาหาร (ร้อยละ 13)
- มีการจัดอุปกรณ์/สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร (ร้อยละ 15)
- มีการจัดให้มสี ถานที่สาหรับสูบบุหรี่ นอกบริเวณบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อย
ละ 20)
- ได้กลิน่ ควันบุหรีใ่ นร้านอาหารทีไ่ ปสังเกต (ร้อยละ 19)
- มีกน้ บุหรีใ่ นบริเวณห้องน้า / ถังขยะในบริเวณทีต่ ดิ แอร์ในร้านอาหาร (ร้อยละ 15)
3. การรับรูเ้ รื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและทัศนคติต่อ การห้ามสูบบุหรีใ่ น
สถานทีส่ าธารณะของกลุ่มต่าง อยูใ่ นระดับสูง
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่ อ การด าเนิ น การสร้างสิ่งแวดล้อ ม
ปลอดบุหรี:่ กรณี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 16 ในปี พ.ศ.2554 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 45.8 รับทราบกฏหมายสถานทีป่ ลอดบุหรีผ่ ่านช่องทางโทรทัศน์ /เคเบิล้ ทีวมี าก
ที่สุ ด โดยสามสถานที่ส าธารณะที่ร ับ ทราบว่ า เป็ นเขตปลอดบุ ห รี่ต ามกฎหมาย
เรีย งล าดับ จากมากสุ ดลงไป คือ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล สถานศึกษาต่ ากว่า
ระดับอุดมศึกษา และห้างสรรพสินค้า แต่ทเ่ี รียงจากน้อยสุดขึน้ มา คือ ตลาดสด/ตลาด
นัด สถานบันเทิง ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ได้พบเห็นการสูบบุหรีห่ รือได้รบั ควันบุหรีม่ อื
สองโดยจัดเรียงจากมากไปน้อย คือ ตลาดสด/ตลาดนัด บริการขนส่งสาธารณะ ป้ าย
รถประจ าทาง/ที่พ ัก รอรถ ทัง้ นี้ ส่ ว นใหญ่ เห็น ด้ว ยกับ การห้า มสูบ บุ ห รี่ใ นสถานที่
สาธารณะ รวมทัง้ เห็นด้วยกับการดาเนินการโครงการสร้างสิง่ แวดล้อมปลอดบุหรีใ่ น
พืน้ ทีเ่ กาะสมุย
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การส ารวจโรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ 17 ในช่ ว ง พค.-กย. 2552 ใน 1,040
โรงพยาบาล พบว่าร้อยละ 86.4 จัดเป็ นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่100% มีนโยบายเรื่อง
บุหรีป่ ระกาศโดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล มีโครงการและมีการดาเนินกิจกรรมการลด
ละ เลิกบุหรี่ มีการติดป้ ายประกาศนโยบายของโรงพยาบาล มีกจิ กรรมเกีย่ วกับบุหรีใ่ น
ชุมชน มีกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลก มีคลินิกเลิกบุหรีใ่ นโรงพยาบาลและสนับสนุ นให้
เจ้าหน้าโรงพยาบาลเลิกบุหรี่
การสารวจสถานการณ์การสูบบุหรีใ่ นสานักงานตารวจแห่งชาติ 18 ในปี 2551
พบว่า ในส่วนความคิดเห็นต่อนโยบายสุขภาพเรื่องบุหรี่ ตารวจในสานักงานตารวจ
แห่งชาติเห็นชอบร้อยละ 84.7 และถ้ากาหนดให้โรงพักปลอดบุหรี่ 100% ตารวจทีส่ ูบ
บุหรีก่ ย็ งั เห็นชอบด้วยร้อยละ 76
สรุปผลสัมฤทธิ์
จากการวิเคราะห์ส ถานการณ์ ท่ีผ่ านมา อนุ ม านสรุป ได้ว่าผลสัม ฤทธิข อง
พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 นัน้ ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเท่าที่ควร
นันคื
่ อ
 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง สามารถดาเนินการได้

ตามเป้ าหมายเพียงบางส่วนในการสร้างสิง่ แวดล้อมให้ปลอดควันบุหรีเ่ พื่อ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
 แผนยุ ท ธศาสตร์ฉ บับ ที่ส อง(พ.ศ. 2559 – 2562) ได้ ป รับ ปรุ ง ยุ ท ธวิธ ีท า
สิง่ แวดล้อมให้ปลอดควันบุหรีเ่ พื่อให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
 การบังคับใช้กฏหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่
ด้วยยังมีความซับซ้อนและยุง่ ยาก
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จันทนา วิธวาศิร ิ และสมศรี เผ่าสวัสดิ ์ 2553 การสารวจโรงพยาบาลปลอดบุหรี1่ 00%ในประเทศไทย.
จันทนา วิธวาศิร ิ และสมศรี เผ่าสวัสดิ ์ 2552 การสารวจสถานการณ์การสูบบุหรีใ่ นสานักงานตารวจแห่งชาติ J
Med Assoc Thai 2009; 92 (10): 1361-6.
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 หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่บงั คับใช้กฏหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรีม่ เี พียง







ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติเท่ า นั น้ จึง ท าให้ ร ะบบการบังคั บ ใช้ก ฎหมายมี
ข้อจากัดในทางปฎิบตั ิ
มีการฝ่ าฝืนกฎหมายด้วยความไม่รขู้ องประชาชน
ความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักของประชาชนทีม่ ตี ่ออันตรายของควัน
บุหรีม่ อื สอง มือสามยังเพียงผิวเผิน ไม่ลกึ ซึง้
ประชาชนยังไม่ทราบถึงรายชื่อทัง้ หมดของสถานทีป่ ลอดบุหรี่
ประชาชนขาดการรักษาสิทธิของตนเองจากการได้รบั อันตรายจากควันบุหรี่
การรณรงค์ เผยแพร่ขอ้ มูลอันตรายจากการได้รบั ควันบุหรีแ่ ก่ประชาชน และ
การให้ความรูผ้ ู้รบั ผิดชอบสถานที่สาธารณะ/สถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่
ขององค์กร/หน่วยงานยังค่อนข้างจากัด ไม่สม่าเสมอ และขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
 เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัด กระบวนการบังคับใช้ก ฏหมายตามพ.ร.บ.








ฉบับพ.ศ 2560 ลดขัน้ ตอนและความซับซ้อนลง
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดโปรแกรมและวิธกี ารถ่ายทอดให้เหมาะสมแก่
กลุ่มเป้ าหมายครอบคลุมการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจถูกต้องถึงผลการได้รบั สัมผัสควัน
บุหรีว่ ่าทาให้มกี ารตาย เกิดโรค และความพิการ โดยผ่านช่องทางหลัก และ
ผ่านทางสื่อต่างๆ
เสนอให้ส่อื สารสาธารณะให้ผู้รบั ผิดชอบดูแลสถานที่สาธารณะทราบว่าเป็ น
หน้าที่ ทีต่ อ้ งจัดเป็ นเขตปลอดบุหรี่
เสนอให้มขี ยายพื้นที่ห้ามสูบบุ ห รี่ เช่นสนามบินนานาชาติ, ในยานพาหนะ
ส่ ว นตัว เมื่อ มีผู้โดยสารที่เป็ น เด็ก /สตรี/ผู้สูงอายุ , พื้น ที่ระยะ 10 เมตรจาก
ทางเข้าและในพืน้ ทีโ่ ดยรอบของสถานที่ปลอดบุหรี่
เสนอให้มกี ารส่งเสริมวัฒนธรรมทางสังคมให้บา้ นปลอดบุหรี่
เสนอให้ความรูผ้ ่านสื่อรณรงค์ถงึ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมปลอด
บุหรีแ่ ก่นกั ท่องเทีย่ ว
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บทที่ 5 ผลสัมฤทธิ ์ของการควบคุมยาสูบ 25 ปี พ.ศ. 2535 - 2560
รศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

การบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปในรอบ 25 ปี ท่ผี ่านมา
พบว่ามีแ นวโน้ มลดลง กล่ าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไปที่บริโภคยาสูบ ในปี
พ.ศ. 2534 มีจานวน 12.26 ล้านคน (ร้อ ยละ 32) ลดลงเป็ น 10.9 ล้านคน (ร้อ ยละ
19.9) ในปี พ.ศ.2558 มีการเปลีย่ นแปลงลดลงเฉลีย่ ทีป่ ระมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่าในรอบ 25 ปี ท่ีผ่ านมาความชุกของการบริโภคยาสูบของ
ประชากรเพศชายมีการเปลี่ยนแปลงลดลงที่ร้อยละ 34 ในขณะที่ความชุกของการ
บริโภคยาสูบของประชากรเพศหญิงมีการเปลีย่ นแปลงลดลงทีร่ อ้ ยละ 44 เมือ่ พิจารณา
ตามกลุ่มอายุพบว่าในรอบ 25 ปี ทผ่ี ่านมาพบว่า ความชุกของการบริโภคยาสูบของทุก
กลุ่มอายุลดลงในช่วง 20 ปี แรก แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา จะเห็นว่าความชุก
ของการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
งานวิจยั ที่ตีพ ิมพ์ในวารสาร Lancet1 ปี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการพยากรณ์
แนวโน้ มการบริโภคยาสูบของประเทศต่างๆทัวโลก
่
ในช่วง 35 ปี (พ.ศ.2533-2568)
ได้พ ยากรณ์ ว่าความชุกสัมพัทธ์ของการบริโภคยาสูบของประชากรไทยทัง้ ชายและ
หญิงจะลดลง โดยการลดลงของความชุกสัมพัทธ์ของประชากรชายไทยและหญิงไทย
จะน้ อ ยกว่ า ภาพรวมทัว่ โลกร้อ ยละ 13 และ 35 ตามล าดับ นอกจากนี้ งานวิจ ัย
ดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็ นทีป่ ระเทศไทยจะสามารถลดความชุกของ
การบริโภคยาสูบลงได้ถงึ ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2568 (คิดเทียบจากฐานค่าความชุก
ของปี พ .ศ.2553) ของประชากรชายไทยมีน้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 และของประชากร
หญิงไทยมีน้ อ ยกว่าร้อ ยละ 50 ภายใต้ข้อ สมมุติว่ าแนวโน้ ม การบริโภคยาสูบ ของ
ประเทศไทยคงที่ ทัง้ นี้จะเห็นว่าการพยากรณ์ว่าโอกาสความน่ าจะเป็ นทีป่ ระเทศต่างๆ
จะสามารถบรรลุเป้ าหมายการลดความชุกของการบริโภคยาสูบลงได้ถึงร้อยละ 30
1

Bilao V, Gilmour S, Moffiet T, d’Espaignet ET, Stevens GA, Commar A, Tuyl F, Hudson I, Shibuya K.
Global trends and projections for tobacco use, 1990-2025: an analysis of smoking indicators from the
WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. Lancet. 2015;385:966-76.

83

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

ดังกล่าวนัน้ เป็ นเพียงมาตรวัดตัวหนึ่ง การศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยในแต่ละช่วงเวลา
ตลอดจนสังเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการ กระบวนการ วิธกี าร และผลของการควบคุม
การบริโภคยาสูบ เพื่อ นาไปสู่ก ารปรับปรุงกระบวนการและวิธ ีการการควบคุ มการ
บริโภคยาสูบ เพื่อ บรรลุ เป้ าหมายสุ ด ท้ายคือ การไม่บ ริโภคยาสูบ ต่ างหากที่เป็ น สิ่ง
สาคัญ
25 ปี แห่งการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยที่ผ่านมา (พ.ศ.25352560) ได้มเี หตุการณ์สาคัญต่างๆเกิดขึน้ มากมาย ทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม
กับ การควบคุ ม การบริโภคยาสู บ อัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภ าพ เศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง ตลอดจนสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ก่อนปี พ.ศ.2535 การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทยได้ดาเนินการโดยไม่มรี ะบบและนโยบายทิศทางแผนปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
จวบจนเข้าสู่ปี พ.ศ.2535 การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยจึงได้เริม่ ต้น
ขึน้ อย่างชัดเจน การนาเอาเหตุการณ์ ท่สี าคัญ ของการควบคุมการบริโภคยาสูบและ
สถานการณ์ทแ่ี สดงถึงผลของการควบคุมดังกล่าวมาศึกษาโดยแบ่งเป็ นสามช่วงเวลา
ช่ว งแรกปี พ .ศ. 2535-2539 ช่ ว งต่ อ มาเป็ น ช่ ว งเวลาละทศวรรษปี พ .ศ. 2540-2550
และปี พ .ศ. 2550-2560 ตามลาดับ (ดูบทที่ 1) โดยมุ่งเน้ นการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่
นาไปสู่เหตุการณ์ท่สี าคัญในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสังเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการ
กระบวนการ วิธกี าร และผลของการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในช่วงสามทศวรรษที่
ผ่านมา อันนาไปสู่ขอ้ เสนอสาหรับการปรับปรุงกระบวนการและวิธกี ารการควบคุมการ
บริโภคยาสูบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ผู้เขียนและคณะวิจยั ของศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูแ้ ละควบคุมยาสูบ ได้ใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่านโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ภายใต้กรอบกฎหมายในด้านการขึน้ ภาษี การจากัดการขาย การห้ามโฆษณา การ
ห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่างๆ การเตือนทางสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการเฝ้ า
ระวังสถานการณ์ ในช่วงพ.ศ. 2535-2539 , พ.ศ. 2540-2550 และ พ.ศ. 2550-2560
ในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน (ดังแสดงในตารางที่ 5.1) ส่งผลให้ความชุกของการ
บริโภคบุหรีข่ องประชากรไทยลดลง
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แต่เมื่อพิจารณาค่าประมาณความชุกจากแบบจาลองในปี พ.ศ. 2560 (ดังภาพ
ที่ 5.1) จะพบว่าเพศชายในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ยังมีค่าความชุกของการบริโภคบุหรีท่ ่ี
สูงกว่าร้อยละ 40 ถึงแม้จะมีระดับความเข้มข้นของนโยบายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบโดยรวม อยู่ทม่ี ากกว่าร้อยละ 60 ในทุกกลุ่มมาตรการ ยกเว้นกลุ่มมาตรการการ
จากัดการขาย ด้วยเหตุน้ีแนวทางในการลดความชุกของการบริโภคยาสูบของประเทศ
ไทยจึงควรเพิม่ ระดับความเข้มข้นของกลุ่มมาตรการทีจ่ ะสามารถส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคยาสูบของประชากรชายไทยในกลุ่มอายุ 19 - 40 ปี เป็ นสาคัญ ซึง่ จะสอดคล้อง
กับพระราชบัญ ญัติค วบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเป้ าไปที่การยกระดับ
ความเข้มข้นของกลุ่มมาตรการ การจากัดการขาย ห้ามโฆษณา และห้ามสูบบุหรีใ่ น
สถานทีต่ ่างๆ
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ตารางที่ 5.1 แสดงระดับความเข้มข้นของนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ
นโยบายการควบคุม
การบริ โภคยาสูบ
การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ

พ.ศ.2535-2539
-พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
-พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535

ระดับความเข้มข้นของนโยบายการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
พ.ศ.2540-2550
พ.ศ.2550-2560
-การขยายขอบเขตกฎหมาย โดยออก
-การขยายขอบเขตกฎหมาย โดยออกประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธรณสุขหลายฉบับ
กระทรวงสาธรณสุขหลายฉบับ

พ.ศ.2560
-พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.๐๖๕๒

1.การขึ้นภาษี
2.การจากัดการขาย

ระดับความเข้มข้น 40-60%
ระดับความเข้มข้น 40-60%

ระดับความเข้มข้น 60-80%
ระดับความเข้มข้น 40-60%

ระดับความเข้มข้น 80-100%
ระดับความเข้มข้น 40-60%

ระดับความเข้มข้น 60-80%

3.การห้ามโฆษณา
4.การห้ามสูบบุหรี่

ระดับความเข้มข้น 40-60%
ระดับความเข้มข้น 20-40%

ระดับความเข้มข้น 40-60%
ระดับความเข้มข้น 40-60%

ระดับความเข้มข้น 60-80%
ระดับความเข้มข้น 60-80%

ระดับความเข้มข้น 80-100%
ระดับความเข้มข้น 80-100%

5.การเตือนทางสุขภาพ

ระดับความเข้มข้น 40-60%

ระดับความเข้มข้น 60-80%

ระดับความเข้มข้น 80-100%

-

6.การเฝ้ าระวังสถานการณ์
7.การสร้างเสริ มสุขภาพ
สถานการณ์การควบคุมการบริ โภค
ยาสูบ

ระดับความเข้มข้น 20-40%

ระดับความเข้มข้น 60-80%
ระดับความเข้มข้น 60-80%
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นร้อยละ
21.2 และร้อ ยละ 19.6 ตามลาดับ โดยทีอ่ ัตรา
การสูบบุหรีข่ องประชากรชายอายุ 15 ปี ข้นึ ไป
ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นร้อยละ
41.7 และร้อ ยละ 39.2 ตามล าดับ ในขณะที่
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรหญิงอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ปี พ.ศ.2549 และ ปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ น
ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ

-

ระดับความเข้มข้น 40-60%
ระดับความเข้มข้น 40-60%
อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้น ไป ปี พ.ศ.2539 และ ปี พ.ศ. 2550
คิด เป็ นร้อ ยละ 28.8 และร้อ ยละ 21.2
ตามล าดับ โดยที่อ ัต ราการสูบ บุ ห รีข่ อง
ประชากรชายอายุ 15 ปี ขึ้น ไป ปี พ.ศ.
2539 และ ปี พ.ศ. 2550 คิด เป็ นร้อ ยละ
54.5 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 41.7 ต า ม ล า ดั บ
ในขณะทีอ่ ัตราการสูบบุหรีข่ องประชากร
หญิงอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ปี พ.ศ.2539 และ ปี
พ.ศ. 2549 คิด เป็ นร้อ ยละ 3.5 และร้อ ย
ละ 1.9 ตามลาดับ
หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นในแต่ละมาตรการอิงตามพระราชบัญญัตแิ ละประกาศกระทรวงสาธรณสุขดังแสดงอยู่ในรายละเอีย ดเนื้อหาด้านล่าง
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อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15 ปี ข้นึ ไป ปี พ.ศ.
2529 และปี พ.ศ. 2539 คิดเป็ นร้อยละ 31.3 และร้อยละ
28.8 ตามลาดับ โดยทีอ่ ัตราการสูบบุหรีข่ องประชากร
ชายอายุ 15 ปี ข้นึ ไป ปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ. 2539
คิด เป็ นร้อ ยละ 58.0 และร้อ ยละ 54.5 ตามล าดั บ
ในขณะทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องประชากรหญิงอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ. 2539 คิด เป็ นร้อ ยละ
4.8 และร้อยละ 3.5 ตามลาดับ

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

ภาพที่ 5.1 แสดงค่าความชุกและค่าประมาณจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการบริโภคยาสูบ
ของประชากรชายไทยแยกตามกลุ่มอายุ (15-18 ปี , 19-24 ปี , 25-40 ปี , 41-59 ปี และ 60 ปี ข้นึ
ไป) ในช่วงปี 2523 - 2563
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บทที่ 6 เปิ ดศักราชใหม่ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 : กลไกสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และจิระวัฒน์ อยูส่ บาย

มาตรการเพื่อ ควบคุ ม ปั จจัยเสี่ยงต่ อ สุ ข ภาพ โดยเฉพาะมาตรการควบคุ ม
ปั จจัยเสีย่ งจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการสูบบุหรี่ ถือเป็ นมาตรการทีส่ าคัญ
ทีท่ ุกหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต้องเร่งดาเนินการ ซึง่ มาตรการทีส่ าคัญประการหนึ่ง ทีจ่ ะ
ช่วยควบคุมหรือลดปั จจัยเสี่ยงที่ได้ผลดี คือ “มาตรการทางกฎหมาย” เนื่องจากเป็ น
มาตรการทีส่ ามารถดาเนินการได้ในวงกว้าง ครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคม เนื่องจาก
กฎหมายเป็ น สิ่งที่ถู กกาหนดให้ทุกคนต้องทราบ รับรู้และต้องปฏิบตั ิต าม และสิ่ง
สาคัญ อีก ประการหนึ่ งก็ค ือ เป็ น มาตรการที่ล งทุ นน้ อ ยและประหยัด งบประมาณได้
มากกว่ามาตรการอื่น ที่ใช้ค วบคู่ก ัน ไปในการดาเนิ น งานควบคุ ม การบริโภคยาสูบ
ส าหรับ ประเทศไทยนั ้น ได้พ ยายามพัฒ นานวัต กรรมทางกฎหมาย เพื่อ ใช้ เป็ น
เครือ่ งมือหนึ่งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาเป็ นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนากฎหมายทัง้ ใน
ระดับ พระราชบัญ ญั ติ และอนุ บ ัญ ญั ติต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นกฎกระทรวง ประกาศ
ระเบียบ และแนวปฏิบตั ติ ่างๆมาโดยตลอด โดยยึดโยงกับสาระสาคัญ ข้อกาหนด และ
แนวปฏิบ ัติ( Guideline) ของกรอบอนุ ส ัญ ญาว่าด้ว ยการควบคุ มยาสูบ ขององค์ก าร
อนามัย โลก (WHO-Framework Convention on Tobacco Control : WHO-FCTC)
ซึ่งเป็ น กฎหมายระหว่างประเทศด้านคุ้ม ครองสุ ขภาพเพียงฉบับเดียวของโลก ซึ่ง
ประเทศไทยได้ลงนามให้สตั ยาบันเข้าร่วมเป็ นรัฐภาคีตามกรอบอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
“พระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ถือเป็ นมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อ การควบคุ มยาสูบฉบับล่าสุ ดของประเทศไทย ซึ่งสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
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และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 1 เพื่อ ให้รบั ทราบเป็ นการทัว่ ไป เมื่อ วัน ที่ 5
เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้น
ไป
สาหรับเหตุผลทีต่ ้องมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 มีเหตุผลสาคัญ 4 ประการ กล่าวคือ
1. กาหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหมายปกป้ องคุม้ ครองเด็กและยาว
ชน ให้ห่ างไกลจากการบริโภคผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ ซึ่งถือ เป็ น สิน ค้าเสพติด ที่ท าลาย
สุขภาพ
2. ปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ยาสู บ 2 ฉบั บ เดิ ม ซึ่ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญ ญัติค วบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บงั คับมากว่า 25 ปี ให้มเี นื้อหาสาระ และ
มาตรการทางกฎหมายที่ทนั สมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปั ญหารวมถึง
กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบรูปแบบใหม่ ในการเพิม่ จานวนลูกค้าและนักสูบหน้าใหม่
3. กาหนดมาตรการในการคุม้ ครองสิทธิและสุขภาพในสถานทีส่ าธารณะ ของ
ประชาชนผูไ้ ม่สบู บุหรี่
4. อนุ วตั กิ ารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ให้สอดคล้อง
กับ กรอบอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ ก ารอนามัย โลก (WHOFramework Convention on Tobacco Control : WHO-FCTC)

1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 34 ก วันที่ 5 เมษายน 2560

89

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

องค์ประกอบและโครงสร้างพระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็ น 7 หมวด รวม 79
มาตรา

สาระสาคัญพระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ควรรู้
 บทนิ ยามกฎหมายที่สาคัญ (มาตรา 4)
ขยายนิยาม “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ”
ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อนื ่ ทีม่ สี ารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ
การขยายบทนิยามคาสาคัญ อย่างเช่น “ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ” ให้มคี วามหมาย
กว้างขึน้ จากกฎหมายฉบับเดิม ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของใบ
ยาสูบ หรือ พืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม เท่านัน้ ถือ เป็ น การอุ ดช่อ งว่างทางกฎหมาย
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การควบคุ ม ผลิต ภั ณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ ท่ี ม ีส ารนิ โ คติ น เป็ น
ส่วนประกอบทีก่ าลังแพร่หลายในปั จจุบนั เช่น บารากู่ไฟฟ้ า บุหรีไ่ ฟฟ้ า
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 สร้างกลไก และความเชื่ องโยงการดาเนิ นงานควบคุมการบริ โภคยาสูบ
ด้วยกลไกคณะกรรมการ
การดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบให้ มปี ระสิทธิภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
กลไกทุ ก ทุ ก ภาคส่ ว นต้อ งด าเนิ น งานและหนุ น เสริมกัน ทัง้ ในส่ ว นของการก าหนด
นโยบายมาตรการภาพรวมประเทศ และการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ระดับ พื้น ที่ห รือ จัง หวัด เพื่อ ให้ น โยบายและมาตรการน าไปสู่ ก ารปฏิบ ัติจ ริง ซึ่ง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กาหนดกลไกคณะกรรมการขึน้ ใน
2 ระดับ ได้แก่
1. กลไกระดับชาติ : คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
2. กลไกระดับพืน้ ที่ : คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร
กลไกคณะกรรมการภายใต้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ ได้เปิ ดโอกาสการมีส่ วน
ร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้าร่วมเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม่
มากขึ้น เพื่อให้มบี ทบาทในการ่ว มก าหนดมาตรการและขับเคลื่อ นการดาเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้บรรลุเป้ าหมาย และสามารถแก้ไขปั ญหาในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้
 มาตรการการควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ (หมวด 4)
มาตรการควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เมื่อ พิจารณาตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของ
กฎหมาย และผลลัพ ธ์จ ากการด าเนิ น มาตรการนั น้ แล้ว สามารถแบ่ งออกเป็ น 4
มาตรการย่อย ดังนี้
1. มาตรการป้ องกันการเข้าถึงผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
เป็ นมาตรการเพื่อปิ ดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายทัง้ ใน
ด้านอายุ สถานทีข่ าย วิธกี ารขาย และราคา ซึง่ กาหนดไว้ในหลายมาตรการดังนี้
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1.1 มาตรการด้านอายุ
1.1.1 ห้ามขาย ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึง่ มีอายุต่ากว่า 20 ปี
1.1.2 ห้ามใช้ จ้าง วาน ยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ขาย หรือ
ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1.2 มาตรการด้านสถานที่
1.2.1 ห้ามขายผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบนอกสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุ ญ าต
ขายยาสูบ
1.2.2 ก าหนดสถานที่ห้ ามขายผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ซึ่งได้แก่ วัด หรือ
สถานที่ปฏิบตั ิพ ิธกี รรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล
ร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุ ก เป็ น
ต้ น นอกจากนี้ ก ฎหมายยัง ก าหนดให้ อ านาจรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศกระทรวง เพื่อกาหนดระยะห่างจากสถานที่ดงั กล่าว
เพื่อไม่ให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้ หากมีความจาเป็ นต้องดาเนินการใน
อนาคต
1.3 มาตรการด้านวิ ธีการขาย และวิ ธีการเข้าถึง
กาหนดวิธกี ารห้ามขายผลิต ภัณฑ์สูบที่ทาให้ประชาชน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนเข้าถึง หรือมีโอกาสเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาสูบได้โดยง่าย
เช่ น การห้ า มขายผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การห้ า มขายผ่ า นเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ วิธกี ารขายที่มกี ารแถม การให้สทิ ธิประโยชน์ เพื่อกระตุ้นในมี
การเลือกซื้อหรือเลือกบริโภค การเร่ขาย รวมทัง้ มาตรการที่สาคัญ ยิง่ อย่าง
การห้ามแบ่งซองขายบุหรีเ่ ป็ นรายมวน
1.4 มาตรการด้านราคา
ห้ามลดราคาขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะทีจ่ งู ใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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2. มาตรการห้ามการโฆษณา และการสือ่ สารการตลาด
ถือเป็ นมาตรการเพื่อป้ องกันและควบคุมวิธ ีการที่ธุรกิจยาสูบใช้เป็ นช่องทาง
ในการหาฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของนักสูบรายใหม่ ซึ่งในกฎหมายได้
กาหนดมาตรการให้มคี วามครอบคลุมในทุกมิติ โดยนาหลักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
การตลาด ผสมผสานเข้ากับหลักการทางนิตศิ าสตร์ จนเกิดเป็ นมาตรการควบคุมแบบ
เบ็ด เสร็จ ทุ ก มิติ ซึ่ง มาตรการทางกฎหมายเกี่ย วกับ การโฆษณา และการสื่อ สาร
การตลาดทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
- มาตรการห้ามโฆษณา และทาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- มาตรการห้ามการแสดงชื่อ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทัง้ การ
ห้ามแสดงชื่อ เครือ่ งหมายของผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบในสื่อต่างๆ
- มาตรการห้ามนาชื่อ เครื่องหมายของทัง้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผู้ผลิต ผูน้ า
เข้า ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่นื ทีไ่ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงห้ามดัดแปลง
ชื่อ หรือ เครื่อ งหมายเหล่ า นั ้น แล้ ว ไปแสดงบนผลิต ภัณ ฑ์ อ่ืน ที่ไ ม่ ใ ช่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย
- มาตรการห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าประเภทอื่นที่ใช้ช่อื หรือ
เครื่องหมายเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น น้ าหอมทีใ่ ช้ช่อื ตราเดียวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสู บ ตราหนึ่ ง สามารถขายได้ แ ต่ ห้ า มท าการโฆษณาตัว
ผลิตภัณฑ์น้าหอมนัน้
- มาตรการเกีย่ วกับสิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกาหนดห้ามผลิต ขาย
น าเข้า มาขาย น าเข้า มาแจก โฆษณา สื่อ สารการตลาดสิ่ ง เลีย นแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกกรณี
- มาตรการห้ามผู้ประกอบการ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ให้การ
อุ ป ถัม ภ์ หรือ ให้ก ารสนับ สนุ น ทั ง้ ที่เป็ น ตัว เงิน และไม่ใช่ ต ัว เงิน และท า
กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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3. มาตรการลดแรงจูงใจของนักสูบ
ถือเป็ นมาตรการการให้ขอ้ มูลความเชิงสุขศึกษา ผ่านภาพคาเตือนพิษภัยและ
อันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดพิมพ์แสดงไว้บนซอง หรือ
หีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นบุหรีซ่ กิ าแรตหรือบุหรีโ่ รงงาน
ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือบุหรีซ่ กิ าร์ เพื่อเป็ นการให้ความรูเ้ พื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภค
นักสูบ หรือแม้แต่ประชาชนผูพ้ บเห็นได้รบั ทราบถึงอันตรายและพิษภัยของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ นอกจากนี้ยงั กาหนดเกี่ยวกับ ขนาด สีสนั ฉลาก และการแสดงเครื่องหมาย
การค้า สัญ ลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ บนซองหรือหีบห่อ เพื่อป้ องกันธุรกิจยาสูบใช้
พืน้ ทีบ่ นซองหรือหีบห่อ เป็ นพืน้ ทีจ่ าการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
4. มาตรการควบคุมมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ยาสูบที จ่ าหน่ ายในประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่ วยงานของรัฐซึง่ มีภารกิจในการดูแลสุขภาพ
อนามัย ประชาชน จ าเป็ นต้ อ งมีก ลไกระบบการตรวจสอบรายการส่ ว นประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ าหน่ายในประเทศ โดยกาหนดให้ผผู้ ลิต ผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมี
หน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะจาหน่ ายในประเทศไทย
ให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตรวจสอบ โดยข้อมูลทีแ่ จ้งต่อกระทรวงสาธารณสุข
ต้ อ งมีก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดัง กล่ า วต่ อ สาธารณะ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ
 การคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ (หมวด 5)
การคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ถือเป็ นมาตรการทางกฎหมายที่หยิบ
ยกมาจากพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองสุ ข ภาพของผู้ไม่สูบ บุห รี่ พ.ศ. 2535 โดยมีการ
ปรับปรุงสาระสาคัญ และมาตรการทางกฎหมายให้มคี วามชัดเจนครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
เพื่อให้งา่ ยและสะดวกต่อการตีความและบังคับใช้กฎหมาย รวมทัง้ เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบตั ิต ามกฎหมายของประชาชนเจ้ าของ ผู้จดั การ หรือ ผู้รบั ผิดชอบสถานที่
สาธารณะทีก่ าหนดให้มกี ารคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นสถานที่
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สาธารณะ สถานทีท่ างาน หรือแม้แต่ยานพาหนะก็ตาม ซึ่งมาตรการทางกฎหมายใน
หมวดว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ประกอบด้วย
1.กาหนดเขตปลอดบุหรี ่ และเขตสูบบุหรี ่
มีการกาหนดให้สถานทีส่ าธารณะ สถานทีท่ างาน หรือยานพาหนะให้เป็ นเขต
ปลอดบุห รี่ โดยก าหนดให้เป็ นสัดส่ วนไม่รบกวนบุค คลผู้ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงมีการ
กาหนดบริเวณทีจ่ ดั ไว้เป็ นทีส่ บู บุหรีภ่ ายในเขตปลอดบุหรี่
ในกรณีทม่ี ผี ฝู้ ่ าฝืนสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000
บาท
2.กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการจัดเขตปลอดบุหรี ่ และเขตสูบ
บุหรีต่ ามกฎหมาย
2.1 สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี ่ กาหนดให้ผดู้ าเนินการ จัดสถานที่ หรือ
ยานพาหนะ ให้มสี ภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
- มีเครื่อ งหมายเขตปลอดบุห รี่แสดงไว้ ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า “เป็ นเขต
ปลอดบุหรี”่
- ปราศจากอุปกรณ์ หรือสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
- มีสภาพและลักษณะอื่น ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
2.2 สภาพและลักษณะเขตสูบบุหรี ่ กาหนดขึน้ เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
สาหรับกรณีเขตปลอดบุหรีท่ ่ปี ระกาศให้สามารถจัดเขตสูบบุหรีไ่ ด้ โดยผู้ดาเนินการ
อาจจัดให้มเี ขตสูบบุหรีก่ ไ็ ด้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
- มีเครือ่ งหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า “เป็ นเขตปลอดบุหรี”่
- เขตสูบบุหรีต่ ้องไม่อยู่บริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนัน้
หรือบริเวณทีเ่ ปิ ดเผยเห็นได้ชดั เจน
- มีพ้ืน ที่เป็ น สัด ส่ ว นชัด เจน โดยค านึ งถึง การระบายอากาศที่เหมาะสม
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู้ ่นื
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- แสดงสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ ตามที่รฐั มนตรีป ระกาศ
กาหนด
- มีสภาพและลักษณะอื่น ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
3. กาหนดหน้ าที ใ่ ห้ กบั ผู้ด าเนิ นการ ในการประชาสัมพันธ์ แจ้ งเตื อ น
หรือควบคุมดูแล ห้ามปราม เพือ่ ไม่ให้มีการสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี ่
กฎหมายฉบับ นี้ ม ีก ารเพิ่ม เติม บทบาทหน้ าที่ให้กับ ผู้ด าเนิ น การ ซึ่งได้แ ก่
เจ้าของ ผูจ้ ดั การ หรือผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินงานของสถานที่สาธารณะนัน้ ๆ ให้ม ี
ส่วนร่วมในการระงับยับยัง้ ไม่ให้มกี ารสูบบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะทีต่ นเองรับผิดชอบ
ดูแล
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ฉบับ
นี้ นั บ เป็ น นวัต กรรมทางกฎหมายเพื่อ ควบคุ ม ปั จจัย เสี่ยงต่ อ สุ ข ภาพที่สาคัญ ของ
ประเทศไทย เพื่อเป็ นเครือ่ งมือมุง่ ไปสู่การลดลงของประชาชนคนไทยทีจ่ ะบริโภค เสพ
ติด เจ็บป่ วยและล้มตายจากอันตรายและพิษภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงถือ
เป็ น ก้าวย่างส าคัญ ในการใช้ม าตรการกฎหมาย เพื่อ คุ้ม ครองสุ ข ภาพอนามัย ของ
ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนซึ่งจะเป็ น ทรัพ ยากรที่ ส าคัญ ในการพัฒ นา
ประเทศต่อไปในอนาคต ดังที่กล่าวว่า “ พ.ร.บ. ควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
คือกลไกสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น”
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพือ่ ลดจานวนผูบ้ ริโภคยาสูบ
ให้เหลือไม่เกิน 7.63 ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2568
ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์

ประเทศไทยควบคุมยาสูบได้ระดับหนึ่ง แต่มกี ารขยับของจานวนผู้สูบบุหรีข่ ้นึ
ลงเล็กน้ อยในช่วง 6 ปี ท่ผี ่านมา จากผลการสารวจล่าสุดในปี พ.ศ.2558 โดยสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ผู้บริโภคยาสูบอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปมีจานวน 10.9 ล้านคนซึ่งเท่ากับปี
พ.ศ.2552 และอัตราการบริโภคยาสูบอยู่ท่รี อ้ ยละ 19.9 ต่ าสุดจากทุกปี ท่ผี ่านมา แต่ถึง
กระนัน้ การจะไปให้ถงึ เป้ าหมายลดการบริโภคยาสูบให้ได้ 30% ภายในปี พ.ศ.2568 เมื่อ
เปรียบเทียบจากปี พ.ศ.2553 ตาม Global NCD Target ยังต้องใช้ความพยายามอีกมาก
ดังนัน้ จาเป็ นต้องมีมาตรการเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ
 เพศชายอายุ 15 - 40 ปี
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา
 อาศัยในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 อาศัยนอกเขตเทศบาล
โดยการยกระดับความเข้มข้นของกลุ่มมาตรการด้านราคา การจากัดการขาย ห้าม
โฆษณา และห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. มาตรการด้านราคา: เพิม่ ภาษีสรรพสามิตตามสภาพบุหรีซ่ กิ าแรต จาก 1.1 บาท
ต่อกรัม เป็ น 1.1 บาทต่อมวน/กรัม และเพิม่ ขึ้น 0.25 บาทต่อปี , ตัดวงจรบุหรี่
ราคาถูกทีล่ กั ลอบขายโดยไม่เสียภาษี
2. การจากัดการขาย: ทุกฝ่ ายเคร่งครัดในการไม่ขายบุหรีใ่ ห้ผู้ทอ่ี ายุต่ ากว่า 20 ปี ,
ห้ามนาเข้า ห้ามขาย ห้ามให้บริการ สินค้าประเภทบุหรีอ่ เิ ล็กโทรนิกส์ มอระกู่
และม่อระกู่ไฟฟ้ า ทุกประเภท, ห้ามขายผ่านสื่อออนไลน์และทางอินเทอร์เนต,
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3. ห้ามโฆษณา: เฝ้ าระวังตรวจจับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ
4. ห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่าง ๆ: เร่งรัดให้เจ้าของสถานทีป่ ฏิบติตามกฎหมาย
5. เพิม่ มาตราการช่วยเลิกบุหรีอ่ ย่างเข้มข้นดังนี้
โดยการพิจารณาแต่ละขัน้ ของ stage of change ของ Transtheoretical Model
– TTM การเพิ่มความครอบคลุ มของกลุ่ มเป้ าหมายที่สูบบุ หรี่ เพื่อให้เลิกได้
สาเร็จ อาจทาได้ดงั นี้
1. Precontemplation – ขัน้ ไม่สนใจปั ญหา
สาหรับผู้ท่ยี งั ไม่ป่วย หรือ เพียงได้ควันมือสอง อาจใช้ ชุดภาพเคลื่อนไหว
บอกเล่าประสบการณ์ของเหยื่อในการแสดงให้ผู้สูบเห็นถึงปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นใกล้ต ัว, ใช้เครื่องวัด CO ในการคัดกรอง หรือ การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี , การคานวณรายจ่ายค่าบุหรีใ่ นครัวเรือน เป็ นต้น.,
สาหรับผูท้ ป่ี ่ วยหรือมีอาการแล้วหรือเป็ นผูป้ ่ วยในจากโรคอื่น ให้แพทย์ชวน
เข้าโครงการเลิกบุหรีท่ ุกราย
2. Contemplation – ขัน้ ลังเลใจ
บทบาท อสม. จะเด่ นชัดมาก โดยใช้กระบวนการทางสังคม กดดัน เกลี้ย
กล่อม รวมทัง้ การกาหนดมาตรการบ้านปลอดบุหรี่, หรือ ให้ลูกเขียนจด
หมายถึงพ่อ, การปฏิญานตนเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น
3. Preparation – ขัน้ ตัดสินใจและเตรียมตัว
แนะนาให้ผู้สูบที่ต้องการเตรียมตัวที่จะเลิกบุหรีโ่ ทร 1600 หรือ อสม.ชีแ้ นะ
ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการ อดบุหรี่ (มีค่มู อื ให้อสม.)
4. Action – ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ
อสม.ควรได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการให้กาลังใจผู้ท่ตี ้องการเลิก, เพิม่
ศักยภาพในการนวดกดจุด, การใช้สมุนไพร เพื่อนามาสนับสนุ นให้ลงมือ
เลิก
5. Maintenance – ขัน้ กระทาต่อเนื่อง
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การจัดให้มมี าตรการระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล เช่นจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
จัด บ้ านปลอดบุ ห รี่, จัด เชิด ชู เกียรติผู้ เลิกบุ ห รี่ส าเร็จ , และการติด ตาม
สอบถามผูท้ พ่ี ยายามเลิกบุหรีโ่ ดยอสม.ให้กาลังใจทุกเดือน จนครบ 6 เดือน
หากพบว่ากลับมาสูบซ้า ควรส่งต่อมาที่คลินิกฟ้ าใส เพื่อรับคาปรึกษาแบบ
สมบูรณ์หรือ รับยาช่วยเลิกบุหรี่
6. Relapse – การกลับไปมีปัญหาซ้า
การป้ องกันการกลับไปสูบซ้า คือต้องติดตามผูเ้ ลิกบุหรีใ่ ห้นานกว่า 6 เดือน
ขึ้นไป หากกลับไปสูบซ้ า ให้ส่ งต่ อคลินิกช่วยเลิกบุหรี่หรือคลินิกจิตเวช
เพื่อขอรับการบาบัดด้วยยา
ข้อเสนอสาหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้ ให้ดาเนินการเพิม่ ความเข้มข้นขึน้ คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กาหนดให้ สถาน
บริการสุ ขภาพในระบบทุ กแห่ ง ท าการคัดกรองโรคไม่ติดต่ อ (NCD screen) ให้ครบ
100%ของกลุ่ มเป้ าหมาย และกรอกข้อมูลลงระบบข้อมูลสุ ขภาพของสถานพยาบาล
(หมวดPP special ข้อคาถามประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และ ระดับการติดนิโคติน) เพื่อให้ผสู้ ูบ
ตระหนักถึงปั ญหาของบุหรีต่ ่อสุขภาพ
2. กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวน
หน่ วยงานต่างๆและภาคีภาคประชาสังคม ดาเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทวไท
ั่
เทิดไทองค์ราชัน อย่างเข้มข้น
3. คลินิกเลิกบุหรี่, คลินิ กจิตเวช, คลินิกยาเสพติด ควรเพิ่มศักยภาพผู้ให้ค าปรึกษา
(Counselor) ในการจัดการ ให้คาปรึกษาทัง้ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และประชาสัมพันธ์
เปิ ดรับบาบัดผูท้ เ่ี คยลงมือเลิกบุหรีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่านมาแต่ตอ้ งกลับไปสูบซ้า
โดยขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ ายร่วมกันลดจานวนผูบ้ ริโภคยาสูบให้เหลือไม่เกิน 7.63
ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2568 ตามเป้ าหมายควบคุมโรคไม่ตอิ ต่อระดับโลก
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ภาคผนวก ก พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ นปี ท่ี ๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
สมเด็จ พระเจ้า อยู่ห วั มหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร มีพ ระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติข้นึ ไว้โดยค าแนะนา และ
ยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี

1[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๖๐
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“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ่วนประกอบของใบยาสูบหรือ
พืชนิโคเทียนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่นื ใดที่มสี าร
นิโคตินเป็ นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธสี บู ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เป่ า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือ
จมูก ทา หรือโดยวิธอี ่นื ใดเพื่อให้ได้ผลเป็ นเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
“ผู้ป ระกอบการ” หมายความว่ า ผู้ผ ลิต หรือ ผู้น าเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ และให้
หมายความรวมถึ ง ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตขายยาสูบ ส าหรับ การขายส่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยภาษี
สรรพสามิต
“ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรทีท่ าการแทนผูป้ ระกอบการ
สมาคมหรือชมรมผูเ้ พาะปลูก ผูบ้ ่ม ผูค้ า้ ใบยาสูบ หรือสมาคมหรือชมรมผูค้ า้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
“เสพติดผลิต ภัณฑ์ยาสูบ ” หมายความว่า ภาวะที่ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบเป็ นประจาและตกอยู่ในสภาพทีจ่ าเป็ นต้องพึง่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
“สูบบุหรี”่ หมายความรวมถึง การกระทาใด ๆ ซึง่ มีผลทาให้เกิดควันหรือไอระเหย
จากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย
“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า บริเวณทีห่ า้ มสูบบุหรี่
“เขตสูบบุหรี”่ หมายความว่า บริเวณทีจ่ ดั ไว้ให้เป็ นทีส่ บู บุหรีภ่ ายในเขตปลอดบุหรี่
“หีบห่อ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิง่ บรรจุอ่นื ซึง่ ใช้ในการหุม้ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน
หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“การสื่อ สารการตลาด” หมายความว่ า การกระท าในรูป แบบต่ า ง ๆ โดยการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่ขา่ วสาร การส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุด
ขาย การตลาดแบบตรง การขาย หรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็ นการเฉพาะ และการตลาดใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการ หรือสร้างภาพลักษณ์
“ข้อ ความ” หมายความรวมถึ ง ตั ว อัก ษร ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว แสง เสีย ง
เครื่องหมาย หรือสิง่ อื่นใดทีท่ าให้บุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าใจความหมายได้
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษ ฐ์ กระดาษ หรือสิง่ อื่นใดที่ทาให้ปรากฏ
ข้อความเกีย่ วกับสินค้าซึง่ แสดงไว้ทส่ี นิ ค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสนิ ค้า หรือสอดแทรก หรือ
รวมไว้กบั สินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสนิ ค้า และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือ
สาหรับใช้ประกอบกับสินค้านัน้
“ขาย” หมายความรวมถึง จาหน่ าย จ่าย แจก แลกเปลีย่ น หรือให้ เพื่อประโยชน์
ในทางการค้า
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“ผู้ ด าเนิ น การ” หมายความว่ า เจ้ า ของ ผู้ จ ัด การ หรือ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินงานของสถานทีส่ าธารณะ สถานทีท่ างาน หรือยานพาหนะ ทีเ่ ป็ นเขตปลอดบุหรี่
“สถานทีส่ าธารณะ” หมายความว่า สถานทีซ่ ง่ึ ประชาชนมีความชอบธรรมทีจ่ ะเข้า
ไปได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะมีการเชือ้ เชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
“สถานทีท่ างาน” หมายความว่า สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ
และสถานประกอบการของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่บุ คคลใช้ท างานร่วมกัน ตามหลักเกณฑ์ท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
“ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะอื่นใดทีใ่ ช้ใน
การรับขนส่งบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซ่ึ งรั ฐมนตรี แ ต่ งตั ้งให้ ป ฏิ บ ั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญ ญัติน้ี และลดหรือ ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย ม รวมทัง้ ออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อ
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับ
ได้
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิบ สองคน ได้แ ก่ ปลัด กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ ปลัดกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬ า
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็ น ที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข กฎหมาย
การคุ ้ม ครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก และด้านอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านละ
หนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสีค่ น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผู้ได้รบั การ
เสนอชื่อโดยองค์กรเอกชนที่มวี ตั ถุประสงค์มใิ ช่เป็ นการแสวงหากาไร และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ด้านการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของประชาชน จานวนสามคน และด้านการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจานวนหนึ่งคน
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้อธิบดีกรมควบคุม
โรคแต่งตัง้ ข้าราชการกรมควบคุมโรคซึง่ รับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจานวนสอง
คนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การได้มาซึง่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้า ม
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็ นผู้เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ เป็ น
โทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท
(๔) เป็ นผูเ้ คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่ อหน้ าที่ ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(๕) เป็ น ผู้ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมือ ง กรรมการหรือ ผู้ด ารงต าแหน่ ง ซึ่ง
รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
(๖) เป็ น ผู้ป ระกอบการ ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง หรือ ผู้มีส่ ว นได้เสีย ในกิจ การที่
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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มาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดารงตาแหน่ งคราวละสีป่ ี นับแต่วนั ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ผูซ้ ่ึงพ้นจากตาแหน่ งแล้วอาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยัง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขน้ึ ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่ งเพื่อ
ดาเนินงานต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีทก่ี รรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทน เว้นแต่วาระของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ หลือไม่ถงึ เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่
ให้ก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิผู้ได้รบั แต่ งตัง้ แทนต าแหน่ งที่ว่ างนัน้ อยู่ในต าแหน่ ง
เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ น้ จาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสือ่ มเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์เกี่ย วกับ การควบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ
การคุ้ม ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์
ยาสูบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบ บุห รี่ และการบาบัดรัก ษาและฟื้ นฟูสุข ภาพของผู้เสพติด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทัง้ ให้
คาแนะนา ให้คาปรึกษาและประสานงานส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์ก ร
เอกชนเพื่อดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(๓) ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่รฐั มนตรี คณะกรรมการควบคุมผลิ ตภัณฑ์
ยาสูบกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๔) ให้ ค าแนะน าหรือ ให้ ค าปรึก ษาในการออกประกาศเพื่ อ ปฏิบ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
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(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด เพื่อให้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) และมาตรการตาม (๒) รวมทัง้ กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๗ ) ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎ หมายก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการหรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้
ขาด
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละสองครัง้
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่ ง ตั ง้ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรือ
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ต ามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้ค ณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการมีอานาจออกคาสังเป็
่ นหนังสือเรียกให้บุ คคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือให้จดั ส่งเอกสารหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้กรรมการและอนุกรรมการ
ตามหมวดนี้เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕ ให้กรมควบคุมโรคเป็ นสานักงานเลขานุการรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ท านโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์เ กี่ย วกับ การควบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์
ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุ หรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟู สุขภาพของผู้เสพติด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เสนอต่อคณะกรรมการ ทัง้ นี้ โดยต้องคานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ดว้ ย
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(๒) ด าเนิ น การหรือ สนั บ สนุ น ให้มีก ารศึก ษา วิเคราะห์ และวิจ ัย เกี่ย วกับ การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของ
ผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๓) เป็ นศู น ย์ก ลางข้อ มู ลเกี่ย วกับ การควบคุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ การคุ้ม ครอง
สุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุ มผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ สถาบัน การศึก ษา องค์ก รระหว่ า งประเทศ และองค์ก รเอกชนที่ เกี่ย วข้อ งในการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี รวมทัง้ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑)
และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๕) ปฏิบ ัติ ก ารอื่น ใดตามที่ ร ัฐ มนตรี คณะกรรมการ หรือ คณะอนุ ก รรมการ
มอบหมาย หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องกรมควบคุมโรค
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๖ ให้ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ กรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ ง จานวนสิบหกคน ได้แก่ ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล
ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึก ษาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มอบหมายตาแหน่งละหนึ่งคน สรรพสามิตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครซึง่ อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย
หนึ่งคน ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)
ผู้อานวยการสานั ก การแพทย์ก รุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการสานัก การศึก ษากรุงเทพมหานคร
ผู้อ านวยการสานั ก พัฒ นาสัง คมกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการสานัก วัฒ นธรรม กีฬ า และการ
ท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้ แทน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูแ้ ทน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

106

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2535 - 2560
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึง่ ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้
จากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์เป็ นทีป่ ระจักษ์ในด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
กฎหมาย นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน การคุม้ ครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และด้านอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านละ
หนึ่งคน
ให้ รองผู้ อ าน วย ก ารส านั ก อน ามั ย ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รซึ่ ง ผู้ ว่ า ราช ก าร
กรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั ง้ จ านวนหนึ่ ง คนเป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ งตัง้ ข้าราชการในสังกัด สานัก อนามัย กรุงเทพมหานครจานวนสองคน เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๗ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของกรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ติ าม
มาตรา ๑๖ (๔) ให้นามาตรา ๗ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สาหรับการแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง
และการพ้นจากตาแหน่ งให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มีอานาจ
หน้าทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
(๑) ด าเนิ น การให้มีการบังคับ ใช้กฎหมายในการควบคุ มผลิตภัณ ฑ์ ยาสูบ การ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ด าเนิ น การตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ต ามมาตรา ๑๐ (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓) กาหนดแนวทางปฏิบ ัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังและป้ องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(๔) เสนอแนะและประสานงานส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการ
บาบัดรักษาและฟื้ นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่ าง ๆ ในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ
ของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกีย่ วกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามทีร่ ั ฐมนตรี
คณะกรรมการ หรือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครจะแต่งตัง้
คณะอนุ ก รรมการเพื่อ พิจ ารณาหรือ ปฏิบ ัติก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ค ณะกรรมการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสู บ กรุ ง เทพมหานคร และคณะอนุ กรรมการที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้ ให้นามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
มาตรา ๒๑ ให้มคี ณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รองผูว้ ่าราชการจังหวัดซึ่งได้รบั มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นรอง
ประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสิบ สามคน ได้แ ก่ อัย การจัง หวัด ปลัด
จังหวัด ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัด ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมอบหมายหนึ่งคน ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีร่ บั ผิดชอบในเขตจังหวัด ผูอ้ านวยการสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
ที่รบั ผิดชอบในเขตจังหวัด พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
สรรพสามิตพื้นที่ซ่ึงผู้ว่ าราชการจังหวัดแต่ งตัง้ หนึ่ งคน ผู้อ านวยการสานั กงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ทีท่ ่รี บั ผิดชอบในเขตจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใน
เขตจังหวัดซึง่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่งตัง้ จานวนสามคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ งตัง้ จากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เป็ นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
กฎหมาย นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน การคุ้มครองสิท ธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และด้านอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
ด้านละหนึ่งคน
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ผวู้ ่าราชการ
จังหวัดแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวนสองคน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๒ คุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒ ิต าม
มาตรา ๒๑ (๔) ให้นามาตรา ๗ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สาหรับการแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง
และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด มีอานาจหน้าทีใ่ นเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ด าเนิ น การให้มีการบังคับ ใช้กฎหมายในการควบคุ มผลิตภัณ ฑ์ ยาสูบ การ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ด าเนิ น การตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ต ามมาตรา ๑๐ (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓) กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังและป้ องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(๔) ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และประสานงานส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่ าง ๆ ในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ
ของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกีย่ วกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุม้ ครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามทีร่ ฐั มนตรี
คณะกรรมการ หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๒๔ คณ ะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ จั ง หวั ด จะแต่ ง ตั ้ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่อ พิจ ารณาหรือ ปฏิบ ัติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ค ณะกรรมการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๕ การประชุมและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบจังหวัดและคณะอนุ กรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดแต่ งตัง้ ให้นา
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๖ ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซ่งึ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า
ยี่สบิ ปี บริบรู ณ์
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ในกรณี ท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุข องผู้ซ้ือหรือผู้รบั การให้ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ ให้
ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้ซง่ึ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น
ทีแ่ สดงอายุของบุคคลนัน้ ก่อน แล้วแต่กรณี
ห้ามผูใ้ ดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ขายหรือ
ให้ซง่ึ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๗ ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผูข้ ายปลีก ห้ามผูข้ ายปลีกกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย
(๒) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานทีท่ ร่ี ะบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ
(๔) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้า
อื่น การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อ่นื แล้วแต่กรณี
(๕) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระทาการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ จุดขาย
(๖) ขายสิน ค้ า หรือ ให้ บ ริก ารโดยมีก ารแจก แถม ให้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ หรือ
แลกเปลีย่ นกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี
(๗) เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๘) ให้หรือเสนอให้สทิ ธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิง
โชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดเป็ นการตอบแทนแก่ผซู้ อ้ื ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผนู้ าหีบ
ห่อหรือสลากหรือสิง่ อื่นใดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลีย่ นหรือแลกซือ้
(๙) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
มาตรา ๒๘ ห้ า มผู้ใ ดแจกจ่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ในลัก ษณะเป็ นตัว อย่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเพื่อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๙ ห้ามผูใ้ ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานทีส่ าหรับปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๔) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
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(๕) สถานทีอ่ ่นื ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจประกาศก าหนดระยะห่ า งจาก
สถานทีต่ ามวรรคหนึ่งเพื่อมิให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่างดังกล่าวก็ได้ ในการนี้ ให้มี
การจัดทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดดังกล่าวด้วย
มาตรา ๓๐ ห้ามผูใ้ ดโฆษณาหรือทาการสือ่ สารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๓๑ ห้ามผูใ้ ดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญ ลักษณ์ หรือสิง่ อื่นใดโดยทาให้
สาธารณชนเข้าใจว่าเป็ นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผูผ้ ลิต
หรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทัง้ นี้ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ในสิง่ พิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือป้ ายโฆษณา
(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือ ในการแสดง การละเล่น การประกวด
การแข่งขัน การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(๓) ในสื่อสิง่ อื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือทาการสื่อสารการตลาดได้
ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ ห้ า มผู้ ใ ดน าชื่อ หรือ เครื่อ งหมายของผลิต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ชื่อ หรือ
เครื่องหมายของผูผ้ ลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ื นใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือนาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นัน้ เพื่อการโฆษณาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือ
เครื่องหมายของผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ห้ า มผู้ ใ ดน าเข้ า เพื่ อ ขาย โฆษณา หรือ ขายซึ่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ใน
ราชอาณาจักร
มาตรา ๓๓ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ช่อื หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบเป็ นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นัน้ หรือโฆษณาโดยการนาชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ทัง้ นี้ ในลักษณะทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๓๔ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นาเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็ นการทัวไป
่
โฆษณาหรือทาการสือ่ สารการตลาดผลิตภัณฑ์ ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ปู ลักษณะทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นสิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีบ ริโภคโดยวิธีสูบ และมีสารที่เป็ น อัน ตรายต่ อ สุข ภาพตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
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(๓) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๓๕ ห้ามผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การ
สนับ สนุ น บุ ค คล กลุ่ม บุ ค คล หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์ก รเอกชน ในลัก ษณะอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
(๒) ทีส่ ง่ ผลหรือทีอ่ าจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๓) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผูผ้ ลิต หรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บ ังคับกับการกระทาในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และผู้ซ่งึ เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการบริจาค หรือการ
ช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีทเ่ี กิดสาธารณภัยร้ายแรง
ห้ามผูใ้ ดเผยแพร่กจิ กรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
มาตรา ๓๖ ห้ามผูข้ ายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ สถานทีข่ ายปลีก
การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการเป็ นสถานทีข่ ายปลีก
ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ ร ัฐ มนตรีป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ
ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณ ฑ์ย าสูบ แสดงสื่อ รณรงค์เพื่อ การลด ละ เลิกการบริโภค
ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทาขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐั มนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ ะขายในราชอาณาจักรต้องมีสว่ นประกอบและสาร
ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ผ ลิต หรือ ผู้น าเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ตามวรรคหนึ่ ง มีห น้ า ที่ต้ อ งแจ้ง รายการ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนัน้ และส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตรวจสอบและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารทีเ่ กิดจากการเผา
ไหม้ของส่วนประกอบเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุข
ออกใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของ
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ส่วนประกอบนัน้ ทัง้ นี้ การออกใบรับรอง อายุใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรองดังกล่าว
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารทีเ่ กิดจากการเผา
ไหม้ของส่วนประกอบไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้รฐั มนตรีออกคาสัง่
ห้ามขาย ห้ามนาเข้า หรือให้ทาลายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ลิตหรือนาเข้านัน้ และประกาศให้สาธารณชน
ได้รบั ทราบถึงคาสัง่
ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึน้ จากการตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรค
สอง หรือการทาลายหรือการประกาศตามวรรคสี่ ให้ผผู้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณ ฑ์ยาสูบดังกล่าวเป็ น
ผู้รบั ผิด ชอบค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิ นการ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน กฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะกาหนดให้รฐั มนตรีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค ทางวิช าการ
หรือเรื่องทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงรวดเร็วก็ได้
มาตรา ๓๘ ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรต้อง
ดาเนิ น การให้หีบ ห่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ มีข นาด สี สัญ ลัก ษณ์ ฉลาก รวมทัง้
ลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาออกจากแหล่ง
ผลิตหรือก่อนทีจ่ ะนาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
ห้ามผู้ใดขายผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ ที่มิได้จดั ให้มีหีบ ห่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ หรือแสดง
เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ ตามทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่าสมควรปรับปรุงประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ทุกสองปี นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้
บังคับ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุง ประกาศดังกล่าวในกาหนด
ระยะเวลาทีเ่ ร็วกว่านัน้ ก็ได้
มาตรา ๓๙ ห้ามผู้ใดผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร
ประเภทบุหรีซ่ กิ าแรตทีม่ ขี นาดบรรจุต่ากว่ายีส่ บิ มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรีซ่ กิ าแรต
ห้ามไม่ให้มกี ารแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซ่ กิ าแรต
การขายผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ประเภทอื่น ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
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มาตรา ๔๐ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร มี
หน้ าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือการนาเข้าในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
รายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ รายงานประจาปี งบดุลทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้รบั รองแล้ว และ
ข้อมูลอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่คณะกรรมการ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๕
การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
มาตรา ๔๑ ให้ร ัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศ
ประเภทหรือ ชื่อ ของสถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ งส่วนใดหรือ
ทัง้ หมดของสถานทีแ่ ละยานพาหนะดังกล่าว เป็ นเขตปลอดบุหรี่
รัฐมนตรีโดยคาแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุ ห รี่ในเขต
ปลอดบุหรีต่ ามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๔๒ ห้ามผูใ้ ดสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็ นเขตสูบบุหรีท่ ่กี าหนด
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่
สาธารณะ สถานที่ทางาน หรือยานพาหนะใด เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผดู้ าเนินการจัดให้สถานทีห่ รือ
ยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็ นเขตปลอดบุหรี่
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๔ ในกรณีทเ่ี ขตปลอดบุหรีใ่ ดมีประกาศกาหนดเขตสูบบุหรีต่ ามมาตรา
๔๑ วรรคสอง ผูด้ าเนินการอาจจัดให้มเี ขตสูบบุหรีไ่ ด้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็ นเขตสูบบุหรี่
(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานทีห่ รือยานพาหนะนัน้ หรือในบริเวณอื่น
ใดอันเปิ ดเผยเห็นได้ชดั
(๓) มีพน้ื ทีเ่ ป็ นสัดส่วนชัดเจน โดยคานึงถึงการระบายอากาศทีเ่ หมาะสม และไม่มี
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู้ ่นื
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(๔) แสดงสือ่ รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
(๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรีต่ ามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรีต่ าม
มาตรา ๔๔ (๑) ทีผ่ ดู้ าเนินการจัดให้มี ต้องเป็ นไปตามลักษณะและวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดาเนินการมีหน้ าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นัน้
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มกี ารสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่
ในกรณีที่ม ีผู้ฝ่ าฝื น สูบ บุห รี่ใ นเขตปลอดบุห รี่ หากผู้ดาเนิน การได้ดาเนิน การ
ตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผูด้ าเนินการนัน้ ไม่มคี วามผิด
หมวด ๖
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามหมวด ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานทีใ่ ด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
ระหว่างเวลาทาการของสถานทีน่ ัน้ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้นในกรณีทม่ี เี หตุอนั
ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามหมวด ๔
(๒) นาผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็ นไปเพื่อตรวจสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิง่ อื่นใดทัง้ หมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิต การนาเข้า การขาย หรือการดาเนินการทีเ่ ป็ นการกระทาความผิดตามหมวด ๔
เพื่อเป็ นหลักฐานในการดาเนินคดี
(๔) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่ งคาชีแ้ จง
เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุ ใดที่จาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการ
ดาเนินคดี
(๕) ถ่ ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่นื ใด เพื่อ
เป็ นพยานหลักฐาน
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มาตรา ๔๘ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามหมวด ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานทีส่ าธารณะหรือสถานทีท่ างาน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานทีน่ นั ้ เพื่อตรวจสอบให้เป็ นไปตามหมวด ๕
(๒) เรียกให้หยุดหรือเข้าไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบให้เป็ นไปตามหมวด
๕ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิด
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชีแ้ จง
เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุ ใดที่จาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการ
ดาเนินคดี
(๔) เรียก ขอดูบตั รประจาตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุช่อื ที่อยู่ และ
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีท่มี กี ารกระทาความผิดหรือกรณีท่มี หี ลักฐาน
ตามสมควรว่ามีการกระทาความผิดตามหมวด ๕
(๕) ถ่ ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่นื ใด เพื่อ
เป็ นพยานหลักฐาน
(๖) ออกคาสังเป็
่ นหนังสือเพื่อให้ชาระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณี ท่มี ี
การกระทาความผิดตามหมวด ๕ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการออกคาสัง่ และแบบของ
หนังสือดังกล่าว ให้เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ พนัก งานเจ้า หน้ าที่ต าแหน่ งใดหรือ ระดับ ใดจะมีอ านาจตามที่ไ ด้
กาหนดไว้ในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากบุคคล
ใดก่อนดาเนินการ รวมทัง้ วิธกี ารปฏิบตั หิ น้าที่ และคุณสมบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่ ง
หรือแต่ละระดับให้เป็ นไปตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ทาเอกสาร
มอบหมายไว้ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายนัน้ เพื่อแสดงต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา ๕๐ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้ าที่ซ่งึ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ตามสมควร
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ สดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบ ตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนัก งานเจ้าหน้า ที่
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
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บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ (๑)
(๒)หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ (๔) (๕) (๖) (๘) หรือ (๙) มาตรา ๒๘ หรือมาตรา
๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๒๗ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
หากการกระท าความผิด ตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ เป็ น การกระท าของ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้รบั ทาการโฆษณา หรือผู้ทาการสื่อสารการตลาด ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือทาการ
สือ่ สารการตลาด ทัง้ นี้ ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝื นต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝืนหรือจนกว่าปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๕๙ ผู้ใดผลิต นาเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็ นการทัว่ ไป โฆษณา
หรือทาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้ใ ดขายผลิต ภัณ ฑ์ต ามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ต้อ งระวางโทษปรับ ไม่
เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๐ ผูป้ ระกอบการผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินกึง่ หนึ่งของค่าใช้จ่ ายทีใ่ ช้ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ ค่าปรับ
ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณี ท่ีก ารกระท าตามวรรคหนึ่ ง เป็ นการกระท าของผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ ได้ ร ับ
มอบหมายให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ให้ระวางโทษเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการตามวรรคหนึ่ง
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ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๖๑ ผู้ข ายปลีก ผลิตภัณ ฑ์ย าสูบ ผู้ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง ต้ อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
ผูข้ ายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๒ ในกรณี ท่ผี ู้ฝ่าฝื น มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เป็ นผูผ้ ลิตหรือผู้นาเข้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระวางโทษเป็ น
สามเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้
มาตรา ๖๓ ผู ้ผ ลิต หรือ ผู ้น าเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ ผู ้ใ ดไม่แ จ้ง รายการ แจ้ง
รายการไม่ครบถ้วนหรือแจ้งรายการอันเป็ นเท็จ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผูผ้ ลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่ าฝื นคาสังห้
่ ามขาย ห้ามนาเข้า หรือให้
ทาลายผลิต ภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
กรณีท่ผี ู้ฝ่าฝื นคาสังห้
่ ามขาย ห้ามนาเข้า หรือให้ทาลายผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา
๓๗ วรรคสี่ มิใช่ผผู้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่ป ฏิบ ตั ิต ามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่
เกินสองแสนบาท
ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสน
บาท
ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่ป ฏิบตั ิตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วนตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ
ผู้ผ ลิต หรือ ผู้นาเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ ผู้ใ ดส่ง ข้อ มูล อัน เป็ น เท็จ ตามมาตรา ๔๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
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มาตรา ๖๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๘ ผู้ดาเนิ น การผู้ใดไม่ ป ฏิบ ัติตามมาตรา ๔๓ หรือ มาตรา ๔๔ ต้อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๙ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๐ ผูด้ าเนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา ๗๑ ผู้ใดขัดขวางหรือ ไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ พ นัก งาน
เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดไม่ชาระเงินค่าปรับตามคาสังที
่ ่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
มาตรา ๔๘ (๖) ภายในระยะเวลาที่กาหนดในคาสังโดยไม่
่
มเี หตุอนั สมควร ต้องระวางโทษปรับเป็ น
สองเท่าของค่าปรับตามคาสังดั
่ งกล่าว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิต ิบุคคลนัน้ เกิดจากการสังการหรื
่
อการกระท าของกรรมการ หรือผู้จดั การ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีท่บี ุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสังการหรื
่
อ
กระทาการและละเว้นไม่สงการหรื
ั่
อไม่กระทาการจนเป็ นเหตุให้นิติบุคคลนัน้ กระทาความผิด ผู้นัน้
ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
มาตรา ๗๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ีท่มี ีโทษปรับสถานเดียว ให้
คณะกรรมการหรื อ ผู้ ซ่ึ ง คณะกรรมการมอบหมายมี อ านาจเปรีย บเที ย บได้ ต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อผูต้ ้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
แล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๕ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๔) และ (๕) ซึง่ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่
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วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ให้อธิ บดีกรมควบคุมโรคแต่ งตัง้ ข้าราชการกรมควบคุมโรค
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจานวนสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๖ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณ ะกรรมการควบคุ มผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาสู บ
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) และให้รองผู้อานวยการ
สานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึง่ ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้ จานวนหนึ่งคนเป็ นกรรมการ
และเลขานุ การปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๖ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับ
แต่ วนั ที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่ในสังกัด
สานักอนามัยกรุงเทพมหานครจานวนสองคน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๗ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ น
กรรมการและเลขานุ การ ปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๑ (๔) ซึง่ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับ
แต่ วนั ที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ และให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจานวนสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๘ การแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้แจ้งไว้ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในเอกสารรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ใช้ อ ยู่ ใ นวัน ก่ อ นวั น ที่พ ระราชบัญ ญั ติ น้ี ใ ช้ บ ัง คับ ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ไ ม่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ
พระราชบัญญัตนิ ้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่ วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รฐั มนตรี
รายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผูร้ บั สนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และสารทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ
บาท
๒. ใบแทนใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ
บาท

ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐

ฉบับละ

๒,๐๐๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญ ญัติค วบคุ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองสุข ภาพของผู ้ไ ม่ส ูบ บุห รี่ พ .ศ.
๒๕๓๕ ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานและมีบทบัญญัตหิ ลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ซึ่งทาให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สมั ฤทธิผลเท่
ั ญา
์ าทีค่ วร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีของกรอบอนุ สญ
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ดังนัน้ สมควรปรับปรุงกฎหมายทัง้ สองฉบับ เพื่อ
กาหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนซึ่ง เป็ น ทรัพ ยากรที่ส าคัญ ของชาติ ให้มีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น และให้
สอดคล้องกับกรอบอนุสญ
ั ญาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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ภาคผนวก ข พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ท่ี ๔๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรด
เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดย คาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทาหน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้เี รียกว่า "พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๓๕"
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน นับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
"ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และผลิตภัณฑ์
อื่นใดทีม่ สี ว่ นประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุม้ (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะ

๑

[รก.๒๕๓๕/๓๘/๔/๕ เมษายน ๒๕๓๕]
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ใช้เสพโดยวิธสี บู ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เป่ า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธอี ่นื ใดเพื่อให้
ได้ผลเป็ น เช่นเดียวกัน
"หีบห่อ" หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิง่ บรรจุอ่นื ซึง่ ใช้ในการหุม้ ห่อ บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
"โฆษณา" หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยนิ
หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
"พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ าร ตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดจาหน่าย ขาย แลกเปลีย่ นหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่
บุคคลซึง่ ตนรูอ้ ยู่ว่าผูซ้ อ้ื หรือผูร้ บั เป็ นผูม้ อี ายุไม่ครบสิบแปดปี บริบรู ณ์
มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย
มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
แลกเปลีย่ นกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี
(๒) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลีย่ นกับสินค้าอื่น หรือการ
ให้บริการอย่างอื่นประกอบ
(๓) ให้หรือเสนอให้สทิ ธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ หรือ
สิทธิประโยชน์อ่นื ใดเป็ นการตอบแทนแก่ผซู้ อ้ื ผลิตภัณฑ์ ยาสูบหรือแก่ผนู้ าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมา
แลกเปลีย่ นหรือแลกซือ้
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็ นตัวอย่าง ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็ นการจูงใจ สาธารณชนให้เสพ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้ ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการให้ตามประเพณี นิยม
มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือ เครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิง่ อื่นใดทีใ่ ช้เป็ นการ
โฆษณาได้ หรือใช้ช่อื หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการ
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หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดทีม่ ี วัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็ นชื่อ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับกับการถ่ายทอดสดรายการจาก ต่างประเทศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ซง่ึ จัดพิมพ์นอกราชอาณาจักรโดยมิได้
มีวตั ถุประสงค์ให้นาเข้ามาจาหน่ายจ่ายแจก ในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาสินค้าทีใ่ ช้ช่อื หรือเครื่องหมายของ ผลิตภัณฑ์
ยาสูบเป็ นเครื่องหมายของสินค้านัน้ ในลักษณะทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่า หมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต นาเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อจ่ายแจก เป็ นการทัวไป
่
หรือโฆษณาสินค้าอื่นใดทีม่ รี ปู ลักษณะทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ น สิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท
บุหรีซ่ กิ าแรตหรือบุหรีซ่ กิ าร์ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
มาตรา ๑๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ ะขายได้จะต้องมีสว่ นประกอบตาม มาตรฐานที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งรายการส่วนประกอบ ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและ เงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีสว่ นประกอบไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้รฐั มนตรีมอี านาจออกคาสังห้
่ ามมิให้มกี ารขายหรือ นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้
มาตรา ๑๒ ผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากทีห่ บี ห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนทีจ่ ะนาออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนทีจ่ ะนาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลาก ให้เป็ นไป
ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีม่ ไิ ด้แสดงฉลากตามที่ กาหนดใน
มาตรา ๑๒ บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงาน เจ้าหน้าทีม่ ี
อานาจ
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(๑) เข้าไปในสถานทีใ่ ด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึง พระอาทิตย์ตก หรือ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานทีน่ นั ้ หรือเข้าไปใน ยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้นในกรณีทม่ี เี หตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทา ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) นาผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็ นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๓) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรือให้สง่ บัญชี เอกสาร
หลักฐานหรือสิง่ อื่นทีจ่ าเป็ นมาประกอบการพิจารณาได้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึ่ง ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องอานวยความสะดวก ตาม
สมควร มาตรา ๑๕ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึง่ เกีย่ วข้อง บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามแบบทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงาน เจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสน
บาท
มาตรา ๒๐ ผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผูใ้ ดไม่แจ้งรายการหรือแจ้งรายการ ไม่ครบถ้วน
หรือแจ้งรายการอันเป็ นเท็จ หรือขายหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยฝ่ าฝืนมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๑ ผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้าผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน เจ้าหน้าทีใ่ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
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มาตรา ๒๔ ในกรณีทผ่ี ฝู้ ่ าฝืนมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๓ เป็ นผูผ้ ลิตหรือผูน้ าเข้า ผูฝ้ ่ าฝืนต้องระวางโทษเป็ น
สองเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ สาหรับความผิดนัน้
มาตรา ๒๕ ในกรณีทผ่ี กู้ ระทาความผิดซึง่ ต้องรับโทษตาม พระราชบัญญัตนิ ้เี ป็ น
นิตบิ ุคคล กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั ผิดชอบในการ ดาเนินการของนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องรับโทษตามที่
กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ ความผิดนัน้ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาของนิตบิ ุคคลนัน้ ได้
กระทา โดยตนมิได้รเู้ ห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๒๖ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออก กฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
นี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ ปั จจุบนั เป็ นทีย่ อมรับในทาง
การแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทาให้ เกิดโรคภัยร้ายแรง แก่ผู้บริโภค รวมทัง้ ยังส่งผลกระทบไปถึง
ทารกในครรภ์ในกรณีทผ่ี บู้ ริโภคกาลัง ตัง้ ครรภ์ และยังเป็ นผลร้ายแก่ผทู้ อ่ี ยู่ใกล้เคียงกับผูบ้ ริโภคอีก
ด้วย แต่ใน ปั จจุบนั นี้ยงั ไม่มกี ฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะ ทาให้มกี ารโฆษณา และ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธกี ารต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดย เฉพาะอย่างยิง่ ในหมู่ของ
เยาวชนซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญของชาติ ทาให้ เป็ นอุปสรรคอย่างมากต่อการป้ องกันโรคภัยอันเกิด
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ยาสูบ และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ้ี
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ภาคผนวก ค พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติค้มุ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ท่ี ๔๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติข้นึ ไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทาหน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราช
กิจ จานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“บุหรี”่ หมายความว่า บุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์ บุหรีอ่ ่นื ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ
“สูบบุหรี”่ หมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ซึ่งมีผลทาให้เกิดควันจากการเผา
ไหม้ของบุหรี่
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“สถานทีส่ าธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่ รือยานพาหนะใด ๆ ซึง่ ประชาชนมี
ความชอบธรรมทีจ่ ะเข้าไปได้
“ผู้ดาเนิ นการ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จดั การ ผู้ค วบคุ ม หรือ ผู้ท่ีรบั ผิดชอบ
ดาเนินงานของสถานทีส่ าธารณะ
“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า บริเวณทีห่ า้ มมิให้มกี ารสูบบุหรี่
“เขตสูบบุหรี”่ หมายความว่า บริเวณทีใ่ ห้มกี ารสูบบุหรีไ่ ด้
“พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ซ่ึง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง้ ให้ ป ฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีมอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีส่ าธารณะทีใ่ ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี่
(๒) กาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เป็ นเขต
สูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่
(๓) ก าหนดสภาพ ลัก ษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุ ห รี่และเขตสูบ บุ ห รี่
เกีย่ วกับการระบายควันหรืออากาศ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรีห่ รือเขต
ปลอดบุหรี่
ประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ให้ก าหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผู้ดาเนิ น การ
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย
มาตรา ๕ เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แล้ว ให้ผดู้ าเนินการมีหน้าที่
(๑) จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรี่และ
เขตปลอดบุหรี่
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(๒) จัดให้เขตสูบบุหรีม่ สี ภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามทีร่ ฐั มนตรีกาหนด
(๓) จัดให้มีเครื่องหมายในเขตสูบ บุห รี่หรือเขตปลอดบุห รี่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนด
มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่
มาตรา ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจเข้าไปในสถานทีส่ าธารณะตามทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาทา
การของสถานทีน่ นั ้ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๘ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ สดงบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ ่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ ให้ผู้ดาเนิ นการและบรรดาผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานที่สาธารณะอานวย
ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท
ผูด้ าเนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๕ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท
ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบ ัติตามมาตรา ๕ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท
มาตรา ๑๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
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มาตรา ๑๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่ พ นักงานเจ้าหน้ าที่ซ่ึง
ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๔ บรรดาความผิด ตามพระราชบัญ ญัติ น้ี ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้
มีอานาจทาการสอบสวนคดีนัน้ มีอานาจเปรียบเทียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
มาตรา ๑๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่เป็ น การยอมรับ ในทาง
การแพทย์ว่าควันบุหรี่เป็ นผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบและผู้ไม่สูบบุหรีท่ ่อี ยู่ใกล้เคียงหลายประการ
เช่น อาจทาให้เกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทัง้ ควันบุหรีย่ งั ทาให้โรค
บางโรค เช่น โรคหอบ หืดหรือโรคภูมแิ พ้มอี าการกาเริบขึน้ นอกจากนัน้ ยังพิสจู น์ได้ว่าการทีผ่ ไู้ ม่สบู
บุหรีต่ ้องสูดควันบุหรีซ่ ง่ึ ผูอ้ ่นื สูบเข้าไปก็ยงั เป็ นผลเสียแก่สุขภาพของผูน้ นั ้ เช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ กับผู้
สูบบุหรีเ่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทผ่ี สู้ ดู ควันบุหรีน่ นั ้ เป็ นเด็ก สมควรทีจ่ ะคุม้ ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรีม่ ใิ ห้ต้องรับควันบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่หรือการจัด
เขตให้สบู บุหรีโ่ ดยเฉพาะหรือโดยวิธอี ่นื ๆ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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ภาคผนวก ง เหตุการณ์สาคัญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
พ.ศ. 2535 - 2560
ปวีณา ปั น้ กระจ่าง

เหตุการณ์สาคัญเกีย่ วกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.
2535 – 2560 สรุปตามเหตุการณ์ ดังนี้
2535

2536

2537

2538

2539

- สภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติผ่านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
- เริม่ บังคับใช้การพิมพ์คาเตือนบนซองบุหรี่ โดยเพิม่ ขนาดตัวอักษร และข้อความ
เป็ น 10 ข้อความ
- โครงการรณรงค์ฯร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ผลักดัน ให้มีการขึ้นภาษีบุ ห รี่
(เริม่ ต้นทีร่ อ้ ยละ 55) และ ครม. มีมติให้มกี ารขึน้ ภาษีบุหรีเ่ ป็ นระยะๆ ตามอัตรา
เงินเฟ้ อ
- กระทรวงสาธารณสุขทาหนังสือถึงกรมสรรพสามิตขอความร่วมมือไม่ให้ออก
ใบอนุญาตขายบุหรีแ่ บบเคีย้ ว หรือบุหรีไ่ ร้ควัน
- เริม่ โครงการทีใ่ ห้เด็กอนุบาลเป็ นสือ่ รณรงค์
- เริม่ โครงการสายด่วนทางโทรศัพท์ 1600 เพื่อให้คาปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่
- กระทรวงการคลังขึน้ ภาษีส รรพสามิตบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 55 เป็ นร้อยละ
60
- คัดค้านการผลิตบุหรีส่ าหรับผูห้ ญิงและเริม่ โครงการหญิงไทยไม่สบู บุหรี่
- เริม่ โครงการร้านอาหารปลอดบุหรี่
- จัด ตั ง้ สถาบั น ส่ ง เสริม สุ ข ภาพไทย ซึ่ ง เป็ นสถาบั น วิ ช าการสัง กั ด มู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ดาเนินงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์
โดยได้ดาเนินงานทางด้านวิชาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะในเรื่องการชี้แนะสาธารณะ (Advocacy)
เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายทีส่ าคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- รัฐบาลขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 62
- เริม่ โครงการรณรงค์ให้วดั ปลอดบุหรี่
- เริม่ โครงการรณรงค์ให้เวทีประกวดนางงามทุกเวทีปลอดบุหรี่
- กระทรวงการคลังตัง้ คณะทางานเพื่อศึกษาการจัดตัง้ หน่ วยงานเพื่อสนับสนุ น
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2540

-

-

2541

-

-

-

-

-

-

การสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบด้วยภาษียาสูบ
รัฐบาลขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 62 เป็ นร้อยละ 68
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เรื่อง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และออกประกาศกระทรวงแก้ไขเงื่อนไขของการแสดงฉลากและข้อความใน
ฉลากคาเตือนบนซองบุหรี่ โดยแก้ไขข้อความในฉลากคาเตือนเป็ น 10 ข้อความ
เพิม่ ข้อความคาเตือนบนฉลาก “บุหรีท่ าให้สมรรถภาพทางเพศเสือ่ ม”
4 พฤศจิกายน 2540 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง สภาพและลักษณะของ
เขตสูบบุหรี่ เพื่อขยายสถานทีท่ ก่ี าหนดให้เป็ นเขตปลอดบุหรีเ่ พิม่ ขึน้
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ปรับฐานะเป็ นมูลนิธริ ณรงค์ เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่
หลวงพ่อคูณเลิกสูบบุหรี่
รัฐบาลขึน้ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตครัง้ ที่ 4 จากร้อยละ 68 เป็ นร้อยละ 70
กฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ เรื่องกาหนดสถานที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่
ขยายเพิม่ เติม มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 5 กุมภาพันธ์ 2541
มูลนิ ธิรณรงค์เ พื่อ การไม่ สูบ บุ ห รี่ร่วมกับ องค์ก ารขนส่งมวลชน จัดกิจ กรรม
“รถเมล์ปลอดบุหรี่” โดยติดสติ๊กเกอร์บนรถเมล์เพื่อสร้างกระแสค่านิยมการไม่
สูบ บุ ห รี่ใ นที่ส าธารณะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในสถานที่ท่ี ก ฎหมายก าหนด
คุม้ ครองสุขภาพคนส่วนรวมไม่ให้ได้รบั อันตรายจากควันบุหรี่
มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยื่นจดหมายต่อ นายชวน หลีกภัย พร้อม
เสนอให้รฐั บาลพิจารณาดาเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบถึงกฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะและบังคับใช้กฎหมาย
นพ.หทัย ชิต านนท์ ประธานสถาบัน ส่งเสริม สุขภาพไทย เปิ ด เผยถึงเล่ ห์
บริษัท บุ ห รี่ข้ามชาติท่ีได้ม าตัง้ โรงงานผลิตในเอเชียหวังตีต ลาดบุ ห รี่ในกลุ่ ม
ประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะเยาวชน
นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ขอความร่วมมือจาก
องค์กรต่างๆ ทีเ่ คยร่วมจัดงานประกวดศิลปกรรมยอดเยีย่ มอาเซียน ครัง้ ที่ 5
ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษทั บุหรี่
พล.ต.เหมราช ธารีไทย รองผู้บ ัญ ชาการต ารวจนครบาล กวดขัน จับ ปรับ
รถเมล์ รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ทีฝ่ ่ าฝื นติดสติก๊ เกอร์ช่อื หรือเครื่องหมาย
โฆษณาบุ ห รี่ เนื่ อ งจากผิด พ.ร.บ.การบริโภคยาสูบ พ.ศ.2535 ปรับ สูงสุด
จานวน 20,000 บาท
บริษทั บุหรี่ BAT เสวนานักข่าว ปฏิเสธเรื่องอันตรายของการสูบบุหรีม่ อื สอง

132

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

-

-

-

2542

-

2543

-

2544

-

2545

-

และโต้รายงานของสานักงานคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา(EPA)
นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธสิ าธารณสุข
แห่งชาติ ได้ทาหนังสือเตือนไปยังร้านค้าปลอดภาษี Airport Duty Free Shop
ในท่าอากาศยานดอนเมืองทีม่ กี ารจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายทีผ่ ดิ กฎหมาย
คาเตือนใหม่มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 5 พ.ย. 2541 โดยกาหนดให้บุหรีท่ ่ผี ลิตใน
ประเทศไทยหรือนาเข้าจะต้องพิมพ์คาเตือนเป็ นภาษาไทย 10 คาเตือน “บุหรี่
ทาให้สมรรถภาพทางเพศเสือ่ ม” และเปลีย่ นตาแหน่งของคาเตือนไปอยู่ดา้ นบน
ซอง
มู ล นิ ธิร ณรงค์ เพื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่เ รีย กร้อ งให้ ร ัฐ บาลไทย โดยกระทรวง
สาธารณสุข เปิ ดเผยส่วนประกอบสารปรุงแต่งในบุหรีแ่ ต่ละยีห่ อ้ รวมทัง้ ชื่อสาร
ทีม่ อี ยู่ในควันบุหรีข่ องแต่ละยีห่ อ้ ให้ประชาชนทราบ
12 ตุ ลาคม 2542 รัฐบาลมีมติให้ปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ขน้ึ เป็ น ร้อยละ
71.5 เพื่อนาไปชดเชยการลดภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล
เชิญชวนภาคีร่วมรณรงค์เลิกบุหรีถ่ วายในหลวง
เยาวชนรณรงค์ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี”่
ขยายเครือ ข่ า ยรณรงค์สู่ อ าเซีย น เกิด South East Asia Tobacco Control
Alliance (SEATCA)
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มีนาคม 2544 รัฐบาลมีมติให้ปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่
จากอัตราร้อยละ 71.5 เป็ น ร้อยละ 75
เริม่ รณรงค์ สนับสนุนวิทยากรช่วยการเลิกสูบบุหรีใ่ ห้หน่วยงานต่าง ๆ
จัด ตั ง้ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่
ริเริม่ ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุ น และร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ในสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสขุ ภาพดีครบ 4 ด้าน
กาย จิต ปั ญญา สังคม
งบประมาณส่งเข้ากองทุนสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) 2% ของภาษีสรรพสามิต
ยาสูบ
8 พฤศจิก ายน 2545 กระทรวงสาธารณสุ ข ออกประกาศกระทรวงฯ ให้
ร้านอาหารทีต่ ดิ เครื่องปรับอากาศให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100%
มีแหล่งงบประมาณสนับ สนุ นการรณรงค์ท่ยี งยื
ั ่ น เกิดพระราชบัญ ญัติกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2545 (สสส.)
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2546
2547

2548

-

2549

-

-

ฟุตบอลโลกปลอดบุหรี่
ค้านแปรรูปโรงงานยาสูบ
ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรีร่ ะดับนโยบาย
องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่
ประเทศไทยมีภาพคาเตือนบนซองบุหรีเ่ ป็ นรูปภาพ มีผลตัง้ แต่มนี าคม 2547
รณรงค์ให้บา้ นปลอดบุหรี่
ในหลวงมีพระราชดารัสทรงห่วงใยการสูบบุหรีข่ องเยาวชนไทย
ประเทศไทยร่วมลงนามเป็ นภาคีประเทศของอนุ สญ
ั ญาควบคุมการบริโภคยาสูบ
( Frame Work Convention on Tobacco Control “ FCTC )
ธันวาคม 2548 รัฐบาลมีมติขน้ึ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 79
กระทรวงสาธารณ สุ ข มี ม าตรการให้ ร้ า นค้ า ปลี ก ร้ า นสะดวกซื้ อ และ
ห้างสรรพสินค้าห้ามแสดงบรรจุภณ
ั ฑ์บุหรี่ ณ จุดขาย
จั ด ตั ้ง ศู น ย์ วิ จ ั ย และจั ด การความรู้ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ (ศจย.) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม การด าเนิ น งานควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ก่อตัง้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เกิดเครือข่ายครูนกั รณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ จัดให้มกี ารรณรงค์เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวเรื่อง
การรณรงค์ให้บา้ นปลอดบุหรี่
เกิดเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามมีการโฆษณา ณ จุดขาย
โดยห้ามตัง้ ตูโ้ ชว์บุหรีบ่ ริเวณจุดขายโดยเด็ดขาด
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ การเพิ่ม ภาพค าเตือ นฉลาก
รูป ภาพ 4 สี พร้อมข้อความคาเตือนแสดงพิษ ภัย ของบุห รี่ซิก าแรตและบุ ห รี่
ซิการ์ จาก 6 ภาพเป็ น 9 ภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11
พ.ศ. 2549
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ พิม พ์ช่อื สารพิษ และสารก่อ น
มะเร็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 10 พ.ศ. 2549
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ ห้ามพิมพ์สรรพคุณบุหรี่ว่า รส
อ่ อ น รสเบา ในบุ ห รี่ซิก าแรต บุ ห รี่ซิก าร์แ ละยาเส้ น ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 12 พ.ศ. 2549
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2550

2551

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 16 พ.ศ. 2548 ประกาศให้เพิม่ พื้นที่เป็ น
เขตปลอดบุหรี่ เช่น ล็อบบีโ้ รงแรม สถานนวดแผนไทย กิจการสปา เป็ นต้น
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 ประกาศให้เพิม่ พื้นที่เป็ น
เขตปลอดบุ ห รี่ ได้ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขจากประกาศฯ ฉบับ เดิม เพิ่ ม เติม โดยได้
ประกาศให้สถานที่ห ลายแห่ งเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ท งั ้ หมด เช่น โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือสถานบันการศึกษาระดับทีต่ ่ากว่าอุดมศึกษา ศาสนสถาน หรือ
สถานทีป่ ระกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่างๆ เป็ นต้น
- รัฐบาลมีมติขน้ึ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 79 เป็ นร้อยละ 80
- กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ประกาศเพิม่ เติมพื้นที่ปลอดบุหรี่
ให้รา้ นอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่ทงั ้ หมด ตลาดต้องจัดพื้นที่สูบ
บุหรี่
- 20 มีนาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรีซ่ กิ าร์
- 22 มิถุนายน 2550 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของยาเส้น
- 22 มิถุนายน 2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สภาพและลักษณะของ
เขตปลอดบุหรี่
- 13 กรกฎาคม 2550 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขการแสดงภาพและข้อความคาเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปี ท่ผี ลิต แหล่ง
ผลิต และการขายได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทยในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต และ
บุหรีซ่ กิ าร์
- จัดตัง้ ศูนย์รอ้ งเรีย นสุราและยาสูบ เพื่อสนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายสุราและ
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของ สสส.
- เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุห รี่ นา “หลัก สูตรโรงเรียนปลอด
บุ ห รี่” เสนอต่ อ ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารเพื่ อ ให้ พิ จ ารณาในหลัก สู ต รชัน้
มัธยมศึกษา
- ริเริ่ม โครงการ “โรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ : ศูน ย์ก ลางการแก้ปั ญ หาบุ ห รี่แ ละ
สุขภาพ”
- องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้สานักงานและสถานทีส่ าธารณะปลอดบุหรี่ 100 %
- ผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติมให้ ผับ -บาร์ และตลาดปลอด
บุหรี่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
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2551
–
2553
2552

2553

2554

- 28 กุมภาพันธ์ 2551ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแก้ไขต้นแบบฉลาก
รูปภาพรูปภาพและข้อความคาเตือนพิษภัยของบุหรีซ่ กิ าร์
- 28 กุมภาพันธ์ 2551ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรีแ่ ละเขตปลอดบุหรี่
- กรมควบคุมโรคและสานักงานผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย ได้
ร่วมดาเนินการโครงการมุ่งสู่สงิ่ แวดล้อมปลอดบุหรี่ (Towards 100% Smoke
Free Environment)
- รัฐบาลมีมติขน้ึ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตจากร้อยละ 80 เป็ นร้อยละ 85
- 30 กันยายน 2552 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต
- มีภาพคาเตือนใหม่ จากเดิม 9 ภาพ เพิม่ เป็ น 10 ภาพ โดยมีภาพคาเตือนชุด
ใหม่ 3 ภาพ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2553 เป็ นต้นไป โดยทุกภาพ
คาเตือน มีการแสดงข้อความ “เลิกบุหรี่ โทร.1600” เพื่อให้คาแนะนาแก่นกั สูบที่
อยากเลิกสูบบุหรี่ พร้อมเพิม่ พื้นที่แสดงฉลากภาพคาเตือนจากร้อยละ 50 เป็ น
55 และเพิม่ จากเดิม 9 ภาพเป็ น 10 ภาพ ภายใน 1 คาตอน จะต้องมีอย่างน้อย
2 ภาพทีแ่ ตกต่าง
- 30 มีนาคม 2553 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีแ่ ละกาหนด
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห่ รือ
เขตปลอดบุหรี่ ได้เพิม่ เขตปลอดบุหรีโ่ ดยแบ่งสถานทีส่ าธารณะให้เป็ นเขตปลอด
บุ ห รี่ 5 ประเภท ได้ แ ก่ สถานบริ ก ารสาธารณ สุ ข และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
สถานศึกษา สถานที่สาธารณะที่ใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน ยานพาหนะและสถานี
ขนส่งสาธารณะ และศาสนสถาน
- มิ ถุ น ายน พ.ศ.2554 กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการปรับปรุงและจัดทาร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึน้
และนาร่าง พ.ร.บ. เข้าสูก่ ารประชาพิจารณ์ตามขัน้ ตอน และดาเนินการปรับปรุง
จนร่ า ง พ.ร.บ. ได้ร ับ การพิจ ารณาอย่ า งรอบคอบถี่ถ้ ว น โดยมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการทัง้ หมด 66 ครัง้
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขการแสดง
คาหรือข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้ผู้บริโภคในฉลากของ
บุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง
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25542558

2555

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขการแสดง
ข้อความเกีย่ วกับสารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต
- โครงการจังหวัดขับเคลื่อนปลอดบุหรี่ 31 จังหวัด โดยในปี พ.ศ.2554 สสส. ได้ให้
ทุนสนับสนุ นการ ดาเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรีผ่ ่านมูลนิธริ ณรงค์เพื่อ
การไม่สบู บุหรีใ่ นพืน้ ทีน่ าร่อง 5 จังหวัดและสนับสนุนโดยตรงรุ่นที่ 1 10 จังหวัด
แก่จงั หวัดที่มอี ตั ราการบริโภคยาสูบสูง 1-2 และในปี พ.ศ.2556 สนับสนุ นเพิ่ม
16 จังหวัด(รุ่นที่ 2)แก่จงั หวัดทีม่ อี ตั ราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนอายุ 1518 ปี สูง รวมเป็ น 31 จังหวัด นอกจากนี้แล้วได้สนับสนุนงบประมาณผ่านสานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดอีก 19 จังหวัด
- กุมภาพันธ์ 2555 ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยการติดต่อผูป้ ระกอบการและผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555 ออกแทนฉบับปี พ.ศ.2553 และ
ปรับ ปรุ งในวัน ที่ 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 59 เป็ น ระเบีย บว่ าด้ว ยการติด ต่ อ ระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่กบั ผู้ประกอบการหรือผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.
2559
- มีน าคม 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 15) พ.ศ.2554 เรื่อ ง
ข้อความที่อาจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของซอง
บุหรีแ่ ละยาเส้น มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555
- 17 เมษายน 2555 มติ ครม. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติค รัง้ ที่ 3 พ.ศ.
2533 เรื่องมาตรการควบคุมปั จจัยเสีย่ งด้านยาสูบ ในประเด็นนี้ศจย.ได้ให้ทุน
สนับสนุ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่อง
มาตรการควบคุมปั จจัยเสีย่ ง ต่อสุขภาพด้านยาสูบ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ ร่ี ะดับพืน้ ที่
ใน 15 จังหวัด
- มติ ครม.วันที่ 17 เมษายน 2555 กระทรวงการคลังห้ามธุรกิจยาสูบทากิจกรรม
ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- 25 เมษายน 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2554 เรื่อง
การแสดงข้อความเกีย่ วกับ สารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบุหรีซ่ กิ า
แรต
- คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติมมี ติเห็นชอบให้ออกประกาศ
เปลี่ย นภาพค าเตือ นจากขนาดร้อ ยละ 55 เป็ น ร้อ ยละ 85 ตามข้อ เสนอของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- 12 มิถุ น ายน 2555 มติค รม. เห็น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารควบคุ ม ยาสู บ
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แห่ ง ชาติ พ .ศ.2555 - 2557 ซึ่ง มีเป้ าหมายลดอัต ราการบริโ ภคยาสูบ ของ
ประชาชน ลดปริม าณการบริโ ภคยาสู บ ต่ อ หั ว ประชาชนและการท าให้
สิง่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องแนว
ทางการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557
ในสถานศึกษา
- ตุลาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุขกาหนดตัวชีว้ ดั ปี 2556 เด็กอายุ 15-18 ปี
สูบบุหรีไ่ ม่เกินร้อยละ 10 และสถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรีร่ อ้ ยละ 100
- 21 สิงหาคม 2555 การปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบ (รวมภาษียาเส้นและยา
เส้นปรุง) ของประเทศไทยเป็ นครัง้ ที่ 10 นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2535 การปรับครัง้ นี้
กาหนดอัตราตามมูลค่ าและอัตราตามปริม าณใบยาสูบ ทาให้บุ หรี่ซิกาแรตมี
อัตราจัดเก็บตามมูลค่า จากร้อยละ 85 ร้อยละ 87 หรือตามปริมาณ 1 บาทต่อ
หนึ่ง กรัม ส่วนภาษียาเส้นเพิม่ เป็ นครัง้ แรก จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็ น 0.01
บาท/กรัมถัดมาครัง้ ที่ 11 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติขน้ึ ภาษี
บุหรีซ่ กิ าแรตเป็ นร้อยละ 90 และอัตราภาษีตามปริมาณ เป็ นกรัมละ 1.1 บาท
- เดือ นกรกฎาคม – สิง หาคม 2555 การประชาพิจ ารณ์ ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... ซึ่ง เป็ นการรวมกฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรีเ่ ป็ นฉบับเดียวกัน
- สือ่ ทีวี mass media campaign เรื่อง ยาเส้นอันตราย ตายเหมือนบุหรี่
- 1 กุมภาพันธ์ 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ
มีเป็ นมติเอกฉันท์เรื่องการออกประกาศเพิม่ ขนาดภาพคาเตือนบนซองบุหรีจ่ าก
ขนาดร้อ ยละ 55 เป็ นร้อ ยละ 85 โดยมีผู้แ ทนจากกระทรวงต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละสือ่ มวลชน ร่วมเป็ นสักขีพยานในทีป่ ระชุม
- เดือนตุลาคม 2556 เปิ ดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อปกป้ อง
สุขภาพของประชาชน
- มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิม่ ”
3 ลด 1. การลดนักสูบหน้าใหม่ (อายุ 15-24 ปี ,19-24 ปี ) 2. ลดจานวนผูส้ บู
เดิม ในเขตชนบท โดยเฉพาะผู้ใช้ย าเส้น 3. ลดควัน บุ ห รี่มือ สองในที่ท างาน ในที่
สาธารณะ และทีบ่ า้ น
3 เพิ่ม 1. เพิ่ม กลไกการป้ อ งกัน อุ ต สาหกรรมยาสูบ แทรกแซงนโยบาย
ควบคุมยาสูบของรัฐ 2. เพิม่ ผู้ขบั เคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่จงั หวัดและ
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ท้องถิน่ 3. เพิม่ นวัตกรรมการดาเนินงานควบคุมยาสูบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6 มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มขนาดคา
เตือนพิษ ภัย บนซองบุห รี่จากร้อยละ 55 เป็ น ร้อยละ 85 โดยให้จดั พิมพ์ภ าพ
ข้อความคาเตือน 10 แบบคละกัน ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง กาหนดให้มี
ผลบัง คับ ใช้ตัง้ แต่ 2 ตุ ล าคม 255613 แต่ ในวัน ที่ 23 สิง หาคม 2556 ศาล
ปกครองชัน้ ต้นได้มคี าสังทุ
่ เลาการบังคับตามประกาศฯ เนื่องจากบริษทั บุหรีฟ่ ้ อง
ศาลปกครองเพื่อให้ทุเลาการบังคับใช้และเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการเพิม่ ขนาดข้อความภาพคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรีจ่ ากร้อยละ 55 เป็ น
ร้อยละ 85 ทาให้ประกาศดังกล่าวยังไม่มผี ลใช้บงั คับตามกฎหมาย16 จนกระทัง่
29 พ.ค. 2557 ศาลปกครองสูงสุดให้ยกคาสังทุ
่ เลาการบังคับตามประกาศฯของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นแล้ว จึงมีผลบังคับใช้ 23 กันยายน 2557
- 5 เมษายน 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต
- 1 กรกฎาคม 2556 การลงนามความร่วมมือ “ยกเว้นค่าโทรศัพท์ 1600 สายเลิก
บุหรี่” ระหว่างศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจาที่
เพื่อเพิม่ ช่องทางให้บริการประชาชนทีต่ อ้ งการเลิกบุหรีโ่ ดยประชาชนไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายและกระตุน้ ให้ประชาชนได้รบั บริการเพิม่ มากขึน้
- 5 สิงหาคม 2556 เริม่ การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17)
พ.ศ.2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคา
เตือนเกีย่ วกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้น
หรือยาเส้นปรุง
- 28 พฤศจิกายน 2556 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรีร่ ะหว่างกรมควบคุมโรค สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
- บุ ห รี่ซิ ก าแรตที่ มี ข นาดภาพค าเตื อ นร้ อ ยละ 85 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ได้มีก ารวางจ าหน่ ายแล้วทัง้ บุ ห รี่ท่ีผ ลิต โดยโรงงานยาสูบ และที่
น าเข้า จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ นการปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายก่ อ นที่ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนดวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557
- 18 ธันวาคม 2557 รมต.สธ.แถลงข่าวเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหม่ ต่อ ครม.
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- 18 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบมติ
สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครัง้ ที่ 6 มติ 5 การก ากับ ดู แ ลสื่อ และการสื่อ สาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 19 มิถุนายน 2557 สสส. ผนึกเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทัวไทยเดิ
่
นหน้าเปิ ด
โครงการรณรงค์จติ อาสาขยายพื้นทีป่ ลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ ์ ห้ามสูบ ใน
พื้น ที่ป ลอดบุ ห รี่ต ามกฎหมาย 100%” โดยตัง้ เป้ า หมายของการรณรงค์ลด
จานวนผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองลงได้ ร้อยละ 10
- 21 พฤศจิก ายน 2557 ผู้เชี่ย วชาญจากองค์ก ารอนามัย โลกได้ ม าประเมิน
สมรรถนะด้านประสิทธิผลการดาเนินนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย
(Joint National Capacity Assessment on the Implementation of Effective
Tobacco Control Policies in Thailand)
- 25 พฤศจิกายน 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ พ.ศ.
.... ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนัน้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่
ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัต(ิ พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
...
- 26 ธันวาคม 2557 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเรื่อง กาหนดให้บารากู่และบา
รากู่ไฟฟ้ าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้ าเป็ นสินค้าทีต่ ้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2557 กาหนดให้สนิ ค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1. บารากู่ดงั ้ เดิม 2. บารากู่ไฟฟ้ า
3. บุหรีไ่ ฟฟ้ า รวมทัง้ อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักรในทุก
กรณี
- 12 มกราคม 2558 700 องค์ก รหนุ น กฎหมายบุ ห รี่ ผู้ป่ วยจากบุ ห รี่ จับ มือ
สมาคมแพทย์และ 700 องค์กร หนุ นกฎหมายบุหรีฉ่ บับใหม่เพื่อปกป้ องเยาวชน
ไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อบริษทั บุหรี่ โดยรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า 118,000 รายชื่อ
ณ ลานสยามสแควร์วนั (SQ ONE)
- 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 รมว.สาธารณสุข และ WHO ร่วมแถลงข่าว ผอ.ใหญ่
องค์ก ารอนามัย และเลขาธิการภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุม การบริโภค
ยาสูบ โลกส่งจดหมายถึงนายก หนุนให้คลอดกฎหมายบุหรีโ่ ดยเร็ว
- 18 กุมภาพันธ์ 2558 คาสังคณะกรรมการคุ
่
ม้ ครองผูบ้ ริโภค ฉบับที่ 9/2558 ลง
นามเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดห้ามขาย / ห้ามให้บริการ สินค้า ดังต่อไปนี้ 1. บารา
กู่ดงั ้ เดิม 2. บารากู่ไฟฟ้ า 3. บุหรีไ่ ฟฟ้ า 4. ตัวยาบารากู่ดงั ้ เดิม 5. น้ ายาสาหรับ
เติมบารากู่ไฟฟ้ า/บุหรีไ่ ฟฟ้ า
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2559

- 30 มีนาคม 2558 หนังสือสนับสนุ นพ.ร.บ.โดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
อาวุโส จานวน 60 รายชื่อถึงท่านนายก
- 2 เมษายน 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อ นไขการแสดงข้ อ ความเกี่ ย วกับ พิ ษ ภั ย และอัน ตรายจากการบริโ ภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรีซ่ กิ าแรต(เปลีย่ นภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ 10
แบบ)
- 26 พฤษภาคม 2558 ที่ป ระชุ ม ครม.เห็น ชอบร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ... โดยสาระหลักของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะกาหนดอายุขนั ้
ต่ าของผู้ซ้อื ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็ น 20 ปี และแบ่งขาย ห้าม
ผู้ค้า ผู้ผลิตท าการโฆษณาด้วยวิธกี ารต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคม ทัง้ นี้ ก ระท าผิด ข้อ ห้ามจะเพิ่ม โทษจ าคุ ก ไม่ เกิน 1 ปี ห รือ ปรับ ไม่ เกิน
20,000 บาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
- 30 พฤษภาคม 2558 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุห รี่
มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานคนที่ 1
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เพื่อสนับ สนุ น การออกกฎหมายบุห รี่ฉบับใหม่ โดย
ปลอดจากการแทรกแซงของบริษทั บุหรี่
- 25 - 27 กัน ยายน 2558 ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 70
ประชุมว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น Sustainable Development Summit โดยข้อที่
มีความเกีย่ วข้องและสาคัญกับการควบคุมยาสูบอยู่ในเป้ าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจ
ถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวติ และส่งเสริมความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องทุกคนในทุก
ช่วงอายุ เป้ าหมาย SDG 3.a ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์การอนามัยโลกใน
เรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
- กันยายน – ธันวาคม 2558 ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดทากิจกรรมล่า
รายชื่อ 15 ล้าน รายชื่อ สนับสนุ นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
ทัวประเทศ
่
- 9 มกราคม 2559 เยาวชนจัดกิจกรรม “แถลงข่าวเปิ ดตัวภาพยนตร์เรื่อง The
Assassin : ฆาตกร” ซึง่ ทาโดย เครือข่ายเยาวชนยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ร่วมรณรงค์และสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
- 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติขน้ึ ภาษีบุหรีซ่ กิ าแรตตามมูลค่าจากร้อย
ละ 87 เป็ นร้อยละ 90 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ และปรับ
อัตราภาษีตามปริมาณเป็ น 1.10 บาท/กรัม
- 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ฯ มีมติ
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-

-

2560

-

-

แต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด ให้ ทุ กจังหวัด
ดาเนินงานควบคุมยาสูบ และใช้งบประมาณ สสส. ในการดาเนินงาน และมีมติ
ให้ดาเนินงาน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปั ญหาการบริโภคยาสูบในวัยรุ่น คือ
การเฝ้ าระวังและบังคับใช้รอบสถานศึกษาให้มีความเข้มข้น การโฆษณา/การ
ขายผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ในการตลาดออนไลน์ และ การก าหนดเรื่อ งบุ ห รี่เป็ น
ตั ว ชี้ ว ัด ในการประเมิ น สถานศึ ก ษาตามระบบการนิ เ ทศและประเมิ น ผล
สถานศึกษา
19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่ งชาติฉ บับ ที่สองพ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีเป้ าประสงค์เพื่อ ลดอัต ราการ
บริโ ภคยาสู บ และท าให้ สิ่ง แวดล้ อ มปลอดควัน บุ ห รี่ โดยประกอบด้ ว ย 6
ยุทธศาสตร์
13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยเพื่อ”ยกระดับโรงงานยาสูบขึน้ เป็ นนิติบุคคล” ร่างนี้อยู่ในชัน้ การ
พิจารณาของกฤษฎีกา
3 มี น าคม 2560 สภ านิ ติ บ ั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ให้ ป ระกาศ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็ นกฎหมาย 5 เมษายน
2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 4 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้
20 มีนาคม 2560 พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560

แหล่งทีม่ า : สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข , กรมควบคุม
โรค, ระเบียบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีแ่ ละศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการ
ควบคุมยาสูบ, รายงานประจาปี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ภาคผนวก จ สรุปสถานการณ์ตามตัวชีว้ ดั
การควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ร 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 จ
ตารางภาคผนวก จ สถานการณ์ตามตัวชีว้ ดั การควบคุมยาสูบของประเทศไทย

List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

1. อัตราการบริโภค
ยาสูบของผูใ้ หญ่
1.1 ผูส้ บู บุหรีป่ ั จจุบนั

/

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%

แหล่งข้อมูล

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)
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List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

1.5 ไม่สบู บุหรี่

/

1.6 ค่าเฉลีย่ ของจานวน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีใ่ ช้มาก
ทีส่ ดุ ต่อวันของผูใ้ ช้ประจา
2. อัตราการบริโภค
ยาสูบไร้ควัน
2.1 อัตราการบริโภคยาสูบ
ไร้ควันปั จจุบนั

/

2.2 อัตราการบริโภคยาสูบ
ไร้ควันเป็ นประจา

/

2.3 อัตราการบริโภคยาสูบ
ไร้ควันเป็ นครัง้ คราว

/

2.4 อัตราผูเ้ คยบริโภค
ยาสูบไร้ควัน

/

2.5 อัตราผูไ้ ม่เคยบริโภค
ยาสูบไร้ควัน

/

/

ข้อมูล
อัตราการสูบบุหรีร่ วม =
11.88%
อัตราเพศชาย= 60.57%
อัตราเพศหญิง = 98.12%
อัตรารวม = 79.96%

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%

แหล่งข้อมูล

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)

144

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535 - 2560

List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

อัตรารวม = 96.1%
2.6 ค่าเฉลีย่ ของจานวน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันที่
ใช้มากทีส่ ดุ ต่อวันของผูใ้ ช้
ประจา
3. อัตราการบริโภค
ยาสูบของเยาวชน
(13-17 ปี )
3.1 อัตราการบริโภคยาสูบ
ปั จจุบนั ของเยาวชน

/

3.2 อัตราการบริโภคยาสูบ
ไร้ควันปั จจุบนั ของเยาวชน
4. การสัมผัสควันบุหรี ่
ของผูใ้ หญ่
4.1 ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั
ควันบุหรีใ่ นบ้าน

/

/

GATS2009 = 33.2%
GATS2011 = 36%

4.2 ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั
ควันบุหรีใ่ นทีท่ างาน

/

GATS2009 = 27.2%
GATS2011 = 30.5%

/

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

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557)
ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)
การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)
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List of Indicators
4.3 ร้อยละของผูไ้ ด้รบั ควัน
บุหรีใ่ นขนส่งสาธารณะ

5. การสัมผัสควันบุหรี ่
ของเยาวชน
5.1 ร้อยละของเยาวชน
ได้รบั ควันบุหรีใ่ นบ้าน
5.2 ร้อยละของผูไ้ ด้รบั ควัน
บุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะ
หรือขนส่งสาธารณะ
6. อัตราการเสียชีวิตที ่
เกีย่ วข้องกับยาสูบ
6.1 ประมาณการจานวน
ผูเ้ สียชีวติ อันเนื่องจากการ
ใช้ยาสูบ
7. ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสูบบุหรี ่
7.1 ต้นทุนรวมของการใช้
ยาสูบ

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

GATS2009 = 21.6%
GATS2011 = 25.6%

การสารวจการ
บริโภคยาสูบใน
ผูใ้ หญ่ระดับโลก
(2552, 2554)

/

ภายในบ้าน = 33.8%

/

ภายในตัวอาคาร = 38.6%
ภายนอกตัวอาคาร = 37.7%

สารวจการบริโภค
ยาสูบในเยาวชน
ระดับโลก(2558)
สารวจการบริโภค
ยาสูบในเยาวชน
ระดับโลก(2558)

/

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

Burden of
Disease(2556)

/

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดจาก
ความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884
ล้านบาท (คานวณเป็ นความ

Burden of
Disease(2552)
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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
ยอดขายสินค้าปลอดอากร
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
8.2 ปริมาณการผลิตใน
ประเทศของยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
8.3 ปริมาณส่งออกของ
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
8.4 ปริมาณนาเข้าของ
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
9. การจับผลิ ตภัณฑ์
ยาสูบ

ข้อมูล
สูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1
ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP
ค่าใช้จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 11,473 ล้าน
บาท (15%ของค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทาง
การแพทย์เท่ากับ 1,168 ล้าน
บาท (1.56%ของค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด)

/

แหล่งข้อมูล

Burden of
Disease(2552)

Burden of
Disease(2552)

ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

/

จาหน่ายในประเทศ =
28,221 ล้านมวน

โรงงานยาสูบ
(2559)

/

ส่งออก = 75.79 ล้านมวน

/

นาเข้า = 10,268 ล้านมวน

โรงงานยาสูบ
(2559)
กรมสรรพสามิต
(2559)
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List of Indicators
9.1 ปริมาณการยึด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีผ่ ดิ
กฎหมาย

9.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
ยาสูบหนีภาษีในตลาด
ยาสูบระดับชาติ
10. การปลูกยาสูบ
10.1 จานวนชาวไร่ปลูก
ยาสูบ
10.2 ส่วนแบ่งของมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ใบยาสูบใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
11. การจัดเก็บภาษี ของ
ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
11.1 สัดส่วนของราคาขาย
ปลีกของแบรนด์ทม่ี ี
ยอดขายมากทีส่ ดุ
11.2 ภาษีสรรพสามิตตาม
ปริมาณ

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ
/

ข้อมูล
มูลค่ายึดบุหรี่ =
211.50 ล้านบาท
ปริมาณยึดม่อระกู่ =
1,117,488.360 กรัม

/

สานักตรวจสอบ
ป้ องกันและ
ปราบปราม กรม
สรรพสามิต(2558)
ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล

/

ชาวไร่ยาสูบ = 34,123 คน

/

National GDP = 0.03%

/

/

แหล่งข้อมูล

กรมสรรพสามิต
(2559)
โรงงานยาสูบ
(2557)

ยังไม่พบ
แหล่งข้อมูล
อัตราภาษียาเส้น =
0.01 บาท/กรัม
อัตราภาษีบุหรีซ่ กิ าแรต = 1.10
บาท/กรัม
อัตราภาษีซกิ าร์ =

กรมสรรพสามิต
(2559)
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List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

11.3 ภาษีสรรพสามิตตาม
มูลค่า

/

11.4 อากรขาเข้า

/

11.5 ภาษีมลู ค่าเพิม่ /ภาษี
สินค้าและบริการ/ภาษี
การค้า
11.6 จัดสรรร้อยละของ
รายได้การจัดเก็บภาษีเพื่อ
การควบคุมยาสูบ

/

ข้อมูล
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 =
ร้อยละ 10
อัตราภาษียาเส้นปรุง = ร้อยละ 20
อัตราภาษียาเคีย้ ว =
ร้อยละ 10

แหล่งข้อมูล

กรมสรรพสามิต
(2559)

อัตราอากรขาเข้า =
กรมศุลกากร
ร้อยละ 60
อัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ = ร้อยละ
7
ภาษีสง่ เข้ากองทุนสร้างเสริม กรมสรรพสามิต
สุขภาพ(สสส.) = 2% ของภาษี (2559)
สรรพสามิตยาสูบ
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List of Indicators

ดัชนี ที่
ประเทศไทย
จัดลาดับ
ความสาคัญ

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ภาษีทวี สี าธารณะ(TPBS) =
1.5% ของภาษีสรรพสามิต
12. ราคาของผลิ ตภัณฑ์
ยาสูบ
12.1 ยีห่ อ้ ทีข่ ายดีทส่ี ดุ ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน

12.2 ราคาขายปลีกของ
ยีห่ อ้ ทีข่ ายดีทส่ี ดุ ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

/

/

บุหรีใ่ นประเทศ =
กรองทิพย์ 90, WONDER,
SMS
บุหรีน่ าเข้า = L&M 7.1,
Marlbolo 7.1, Mevius
กรองทิพย์ 90 ราคา =
86 บาทต่อซอง
WONDER ราคา =
63 บาทต่อซอง
SMS ราคา =
45 บาทต่อซอง
L&M 7.1 ราคา =
40 บาทต่อซอง
Marlbolo 7.1 ราคา =
98 บาทต่อซอง
Mevius ราคา =
125 บาทต่อซอง

กรมสรรพากร
(2558)

กรมสรรพากร
(2559)
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