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 ศจย. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการในมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้านสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายที่ท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู ่บนฐานความรู ้ 

เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากร

ไทยอย่างต่อเนื่อง 

 TRC Research Update  ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.  จัดท�าเพ่ือเป็นส่ือกลางในการ
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ผู้บริหารชุดใหม่

ศจย. 2565-2566
ผศ.ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์

ผู้อ�านวยการ

ศ.นพ.รณชัย  คงสกลธ์

ที่ปรึกษา

ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์

รองผู้อ�านวนการ (ฝ่ายบริหาร)

ขับเคลื่อน ศจย.

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์  อโนทัยสินทวี

รองผู้อ�านวยการ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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 อุตสาหกรรมยาสบูข้ามชาต ิเป็นกจิการทีม่เีงนิทนุ 

มหาศาล มีเป้าหมายส�าคัญในการขยายกิจการของตน 

ในประเทศต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน  

จึงพยายามที่จะขัดขวางนโยบายและกฎหมายควบคุม

ยาสูบด้วยกลยุทธ์หรือรูปแบบการแทรกแซงท่ีหลากหลาย 

ซึ่งอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ เช่น บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส 

มีกระบวนการที่จะแทรกแซงกฎหมายและนโยบายควบคุม

ยาสูบ ตั้งแต่ระดับโลกคือการแทรกแซงการประชุมของ

องค์การอนามัยโลก เช่น การประชุมภาคีกรอบอนุสัญญา

ควบคุมยาสูบ (Conference of the Parties – CoP)  

มาจนถึงนโยบายระดับประเทศ

 ดังนั้นผู ้ก�าหนดนโยบายต้องทราบถึงพฤติกรรม

อันไร ้จริยธรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีรูปแบบ

การแทรกแซง อันได้แก่ การแทรกแซงนักการเมืองและ

กระบวนการเสนอกฎหมาย การล็อบบี้ เพื่อขัดขวาง  

หน่วงเหนีย่วนโยบายการควบคมุยาสบู การสร้างภาพลักษณ์ 

ธุรกิจยาสูบข้ามชาติ

ที่น ่าเคารพ น่าเชื่อถือต่อสาธารณชน การน�าเยาวชน

มาเป ็นประเด็นสร ้างภาพ การสนับสนุนบุห ร่ี เถื่ อน  

การคัดค้านการพิมพ์รูปภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ี การโจมตี

ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้อง

รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ การใช้ชาวไร่ยาสูบ 

และกลุ่มองค์กรบังหน้าเป็นเครื่องมือ เช่น สมาคมผู้ปลูก 

ยาสูบนานาชาติ (International Tobacco Growers 

Association- ITGA) สมาคมการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้บ่ม 

ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย

จุดประเด็น

แทรกแซง นโยบายคุมยาสูบไทย

จับตา ปัองกัน

บรรณาธิการ ผศ.ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์
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 ทั้งน้ีเป็นแนวปฏิบัติทั่วโลก ที่การประชุมบุหร่ี

กับสุขภาพ จะไม่อนุญาตให้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ  

เข ้าร ่วมประชุม จะมีเอกสารที่ให ้ผู ้จะเข้าร ่วมประชุม 

เซ็นช่ือว่ามาจากหน่วยงานใด และไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจยาสูบเท่าน้ัน (ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of 

Interest)  จึงจะเข้าร่วมประชุมได้  อีกทั้ง “กรอบอนุสัญญา 

ว่าด้วยการควบคมุยาสูบขององค์การอนามยัโลก (FCTC)”  

 รายงานของ Vital Strategies in collaboration with STOP (Stopping Tobacco Organizations 

and Products) ได้ระบุ “9 กลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบในการแทรกแซงนโยบายรัฐเพื่อควบคุมยาสูบ” ได้แก่

 1) ใช้บุคคลท่ีสาม

 2) ท�าให้สาธารณสุขอ่อนแอลง

 3) โต้แย้งและระงับข้อมูลด้านสาธารณสุข

 4) ผลิตและเผยแพร่งานวิจัย ข้อมูลที่ท�าให้เข้าใจผิด

 5) ล็อบบ้ีโดยตรงและมีอิทธิพลต่อผู้ก�าหนดนโยบาย 

 6) มีอิทธิพลต่อนโยบายต้นน�้า (เช่น การใช้ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

 7) คุกคามด้วยการด�าเนินคดี

 8) สร้างความสับสนเกี่ยวกับการลักลอบน�าเข้ายาสูบ

 9) ส่งเสริมชื่อเสียงของตนเอง เพื่อให้สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบาย

 สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งคือ ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�าหนดใน กรอบอนุสัญญา

ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ในมาตรา 5.3 อย่างครบถ้วน กล่าวคือ อุตสาหกรรมยาสูบ 

ยังสามารถเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ในช้ัน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดท�า “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน

การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” ท่ีควบคุมหรือป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว ซ่ึง นพ.หทัย ชิตานนท์ และ

กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายเคยจัดท�าเสนอกรมควบคุมโรคมาแล้ว

ทีป่ระเทศไทยเป็นรฐัภาค ีใน มาตรา 5.3 ว่าด้วย การป้องกนั 

การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบ

และผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้อง ข้อ 3.2 ก�าหนดแนวปฏิบัติ  

ไม่ให้ธุรกิจยาสูบมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับ เยาวชน การศึกษา หรือความริเริ่มใดๆ  

โดยธุรกิจยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งการม ี

ผู ้แอบแฝงที่มีผลประโยชน ์ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจจะเข ้า 

ร่วมประชุม จึงไม่สามารถให้เข้าร่วมประชุมได้

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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 ล ่าสุด บริษัท ฟ ิลลิป มอร ์ริส ให ้ 

งบประมาณในการด�าเนินการของมูลนิธิโลก

ปลอดควันบุหร่ี (Foundation for a Smoke-

Free World) ปีละ 80 ล้านเหรียญสหรฐัอเมรกิา 

โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ซึ่งทาง 

มูลนิธิดังกล่าว ได้สนับสนุนงบประมาณแก่

องค ์การนานาชาติ ท่ีสนับสนุนบุหรี่ ไฟฟ ้า 

(International Network of Nicotine 

Consumers Organizations – INNCO) 

ทั้งนี้กรรมการบริหารของ INNCO คนหนึ่ง 

เป ็นแกนน�าของกลุ ่มลาขาดควันยาสูบใน 

ประเทศไทย (End Cigarette Smoking in Thailand – 

ECST) โดยในปัจจุบันกลุ่มลาขาดควันยาสูบได้พยายาม

ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น กระทรวงดีอีเอส 

กระทรวงพาณิชย์ และส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให ้

พิจารณากรณีผลิตภัณฑ์บุหรี่ ไฟฟ ้าให ้ เป ็นผลิตภัณฑ์ 

ถูกกฎหมาย ซึ่งน�าเสนอข้อมูลต่างๆ จากต่างประเทศว่า 

ในต่างประเทศให้การยอมรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย 

กว่าบุหรี่มวน และใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ 

แต่ข้อมูลจากกลุ่มลาขาดควันยาสูบ เป็นข้อมูลที่ไม่เป็น 

ปัจจุบัน ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน 

ในเรื่องของการลดอันตราย (harm reduction) 

ของบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีงานวิจัยใหม่ๆ ท่ี

เป็นปัจจุบัน ได้บ่งชี้ถึงผลเสียและอันตราย 

ของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และผลการศึกษา 

พบว่าเมื่อผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว จะเป็น

ผู้ที่สูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ดังนั้น การที ่

จะเลิกสูบบุหรี่ซึ่งหมายถึงต ้องเลิกจากการ 

เสพติดสารนิโคตินทุกชนิด ไม่ใช่เลิกสูบบุหรี่มวน

แล้วไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน

 ซึ่งในปัจจุบัน กลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายโดย

อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติและเครือข่าย มีความพยายาม

อย่างหนักหน่วงในการแทรกแซงนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้า 

ถกูกฏหมายในประเทศไทย ดงันัน้จงึมีความจ�าเป็นทีภ่าครัฐ 

กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายควบคุมยาสูบ ควร

ท�างานเชิงรุกด้านการเฝ้าระวัง และเปิดเผยข้อเท็จจริง

กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติและเครือข่าย 

ซึ่งพยายามเข้ามาแทรกแซงกลไกการควบคุมยาสูบของ

ประเทศไทย
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อ้างอิง : เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ. 2559. เล่ห์เหลี่ยมของบริษัทฟิลลิปมอร์ริสที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2564. การติดตาม 
เฝ้าระวังอตุสาหกรรมยาสบูข้ามชาตใินการแทรกแซงนโยบายการควบคมุยาสบูของประเทศไทย: กรณศีกึษาบหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์และยาสบูรปูแบบใหม่.  
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/09/Crooked-9-STOP.pdf.

มาตรา 5.3 FCTC
 FCTC ย่อมาจาก (Framework Convention on Tobacco Control) ชื่อภาษาไทย กรอบอนุสัญญา 

ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐท่ีเข้าร่วม ประเทศไทย

เข้าร่วม เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 

 มาตรา 5.3 FCTC เรียกอีกชื่อ คือ มาตรา 5 วรรค 3 ของ FCTC มีหลักการคือ “ในการจัดท�าและด�าเนิน

นโยบายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของรัฐภาคีนั้น ให้รัฐภาคีกระท�าการต่างๆ เพ่ือคุ้มครอง

นโยบายเหล่านี้จากผลประโยชน์ทางการค้าและผลประโยชน์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบซ่ึงให้เป็นไปตามกฎหมาย

ภายในของแต่ละรัฐภาคี”  

 ซ่ึงมาตรา 5.3 มีการออกแนวทางปฏิบัติงาน (GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5.3) 

ข้อควรปฏิบัติเพ่ือสกัดกั้นมิให้อุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายสาธารณสุข มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

 1) สร้างความตื่นตัวถึงอันตรายและอ�านาจเสพติดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับ 

การที่อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาแทรกแซงนโยบายสาธารณสุข

 2) ก�าหนดมาตรการเพื่อจ�ากัดการติดต่อประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบ และมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า 

การติดต่อประสานงานท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นไปด้วยความโปร่งใส

 3) ปฏิเสธความร่วมมือใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ

 4) หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐอันเนื่องมาจาก การรับค่าตอบแทน ของขวัญหรือการบริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงิน หรือส่ิงของ 

หรือการรับเงินค่าวิจัยท่ีอุตสาหกรรมยาสูบ

 5) ก�าหนดให้ข้อมูลท่ีได้รับจากอุตสาหกรรมยาสูบต้องโปร่งใสและถูกต้อง 

 6) ไม่ยอมรับ หรือ ออกระเบียบควบคุมกิจกรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบอ้างว่าเป็นกิจกรรมท่ีแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

 7) ห้ามให้สิทธิพิเศษใดๆ แก่อุตสาหกรรมยาสูบหรือจูงใจให้ด�าเนินธุรกิจ

 8) ให้ปฏิบัติต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติต่ออุตสาหกรรมยาสูบอื่นๆ

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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Tobacco industry interference in 
countries around the world

การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

(แปล: รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า)
Dr.Stephen Hamann

 ประเทศต ่างๆ ทั่วโลกต ่างตระหนักถึงการแทรกแซงของอุตสาหกรรม

ยาสูบและวิธีที่อุตสาหกรรมยาสูบฉวยโอกาสเพื่อสกัดกั้นความพยายามในการ

ควบคุมยาสูบ  กรอบอนุสัญญาว ่าด ้วยการควบคุมยาสูบขององค ์การอนามัยโลก 

(FCTC) จึงมีข้อก�าหนดเพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับประเทศต่างๆ ในการป้องกัน 

ไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบสกัดก้ันกระบวนการลดการใช้ยาสูบและหยุดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ยาสูบท้ังหมด การประชุมของภาคี Conference of the Parties (COP) ของ FCTC 

ได้ตอบรับการใช้ มาตรา 5.3 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีประเทศสมาชิกสามารถใช้เพื่อป้องกัน

หรื อ จ� า กั ด ก า รแทรกแซง

นโยบายควบคุมยาสูบของ

อุตสาหกรรมยาสูบ1 หลาย

ประเทศได้ด�าเนินการเพ่ือให้

บทบัญญัติของมาตรา 5.3 ถูก

น�ามาใช้และบูรณาการเข้าไว้

ในนโยบายของรัฐบาล เพ่ือตาม

บริบทของประเทศนั้นๆ ซ่ึงหาก

ไม่มีแนวปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 

แล้ว วัตถุประสงค์แอบแฝงของ

อุตสาหกรรมยาสูบจะถูกแทรก

รวมเข้าไว้ในกระบวนการและ

นโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ และ

ภาคประชาสังคม ซึ่งท�าให้เกิด

ผลกระทบที่เป็นอันตรายของ

ยาสูบคงอยู่ตลอดไป
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 ผู ้ที่เพิ่งเริ่มท�างานด้านควบคุมยาสูบอาจมองว่า 

การพัฒนาดังกล ่าวเป ็นการเคลื่อนไหวเพื่อต ่อต ้าน 

ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ของโรคไม่ติดต่อ ในขณะที่แนวคิด

ของภาคสาธารณสุขให้ความส�าคัญท่ีว่าการควบคุมยาสูบ

เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาและการป้องกันโรคเท่านั้น 

จึงเพิกเฉยและไม่เห็นความส�าคัญต่อประวัติศ่าสตร์การต่อสู้

อันยาวนานของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีแทรกแซงนโยบายและ

การเมืองของประเทศต่างๆ

ว่าสามารถรองรับการตอบสนองต่อการแทรกแซงของ

อุตสาหกรรมยาสูบได้อย่างไร การค้นพบที่มีเหตุผลและ

หลักฐานเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส�าหรับการใช้ประโยชน์

ของบทบัญญัติมาตรา 5.3 เนื่องจากแสดงให้เห็นว ่า 

ความเข้าใจและการด�าเนินการตามบทบัญญัติสามารถ

ป้องกันการแทรกแซงได้อย่างไร

 วารสาร Tobacco Control ได้ตพีมิพ์บทความเสรมิ 

เมื่อเร็วๆ นี้ กล่าวถึงวิธีที่ประเทศต่างๆ ด�าเนินการน�า

บทบัญญัติมาตรา 5.3 เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบาย4 

บทความล ่าสุดเหล ่านี้แสดงจุดแข็งและจุดอ ่อนของ 

ความพยายามในปัจจุบันเพื่อหยุดการแทรกแซงของ

อุตสาหกรรมยาสูบจากหลายกรณีในประเทศที่มีรายได้ต�่า

และปานกลาง ผู้เขียนเน้นในที่สิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่อุตสาหกรรมยาสูบยังคงใช้เพื่อ 

ขัดขวางนโยบายการควบคุมยาสูบ

 การโจมตีทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมยาสูบ

ฉวยโอกาสที่จะเลือกใช้ข้อมูลเฉพาะที่ส่งเสริมเจตนารมณ์

ของตนต่อไป ตัวอย่างเช ่น โดยทั่วไปแล้วจะคัดค้าน 

การเพ่ิมภาษียาสูบ แต่อาจสนับสนุนการเพ่ิมภาษีหาก 

การเพ่ิมขึ้นเหล่านี้ท�าให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซ่ึงอาจเกิดขึ้น 

เมื่อแข่งขันกับบริษัทยาสูบที่ด�าเนินการโดยรัฐ โดยส่วนใหญ่ 

บริษัทยาสูบจะเลือกปฏิบัติเฉพาะกรณีที่เกิดผลประโยชน์

ของตนเอง ในขณะท่ีมีข้อแนะน�าว่าพวกเขาต้องปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดทางกฎหมายทั้งหมดของประเทศทั้งที่

เป็นผลดีและผลเสียต่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที ่

พวกเขาประกอบกิจการ บริษัทยาสูบใช้ความสัมพันธ์ ซ่ึงมัก

จะผิดจรรยาบรรณ (ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องผิดกฎหมายเสมอไป)

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดวางและ 

การส่งเสริมการขาย แม้ว่าจะมีการท�า “คู่มือ” ของกลยุทธ ์

ในการโน้มน้าวนโยบายของอตุสาหกรรมยาสบูเป็นจ�านวนมาก 

แต่กลยุทธ์เหล่านี้มุ ่งเน้นต่อการรับรู้ของสาธารณชนและ 

ผู้ก�าหนดนโยบายในประเด็นต่างๆ ด้วยข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

ในขณะที่มีนักข่าวสืบสวน นักประวัติศาสตร์ และผู้แจ้ง 

เบาะแสจ�านวนมากได้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายของอุตสาหกรรม

ยาสูบ5,6,7 การด�าเนินการของศาลโดยรัฐบาลสหรัฐฯ 

ต่อบริษัทยาสูบรายใหญ่หลายแห่ง ส่งผลให้มีค�าตัดสินว่า 

อุตสาหกรรมยาสูบมีความผิดที่หลอกลวงรัฐและ 

 งานวิจัยล่าสุดจ�านวนมากแสดงให้เห็นกระบวนการ

แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ในบังกลาเทศ เอธิโอเปีย 

อินเดีย และยูกันดา โดยแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการ 

ต่อต้านการแทรกแซงการควบคุมยาสูบ บทความนี้เน้นย�้า 

ข้อจ�ากัดต่างๆ เช่น “ความเข้าใจที่จ�ากัดและการมีส่วนร่วม 

นอกเหนือจากหน่วยงานด้านสุขภาพ ความรับผิดชอบ 

ท่ีจ�ากัดและความไม่แน่นอนท่ามกลางค�าสั่งที่ขัดแย้งกัน 

หลักธรรมาภิบาลท่ีไม่ชัดเจนและบรรทัดฐานท่ีกว้างขึ้น 

ความสามารถและอ�านาจท่ีจ�ากัดของกลไกการประสานงาน 

และอุปสรรคของการประสานงานซึ่งมักจะเป็นในแนวดิ่ง 

จากบนลงล่าง (top down) ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น รัฐ และ 

ระดับชาติ” ผู ้เขียนพบว่า “โอกาสในการประสานงาน  

ด้วยมาตรา 5.3 ที่สามารถน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงใน 

การปฏิบัติ ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ คือการท�าให้เกิดนวัตกรรม 

‘ล่างขึ้นบน’ (bottom up) การมีส่วนร่วมกับภาคประชา

สังคม”3 การประเมินนี้มุ ่งเน ้นไปที่ความต้องการของ 

ประเทศต่างๆ และการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ FCTC 

 บทความหนึ่ง ในป ีพ.ศ.2555 ที่ ผู ้ เขียน 

ได้ร่วมเขียนเก่ียวกับประเทศไทย ระบุว่า อุตสาหกรรม

ยาสูบข ้ ามชาติ  (Transnat ional  Tobacco 

Companies : TTC) ว่า กลยุทธ์หลัก 6 ประการที่ 

TTC ใช้ในการแทรกแซงการก�าหนดนโยบายการ

ควบคุมยาสูบ คือ 1) ท�าธุรกิจด้วย ‘การตีสองหน้า’  

2) โน้มน้าวผูบ้รหิารของรฐัในระดบัสงู 3) ‘ซือ้’ เครอืข่าย 

ผู้สนับสนุนในองค์กรระดับรากหญ้า 4) มีพฤติกรรม

หลอกลวง 5) การข่มขู่ และ 6) บ่อนท�าลายการควบคุม

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการสนับสนุน

ยาสูบ2 

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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ประชาชน 7 ด้าน ดังน้ี 1) การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอันตราย 

จากการสูบบุหรี่ 2) การเสพติด 3) ระดับนิโคติน 4) บุหร่ีท่ีม ี

อันตรายน้อย (Light cigarettes) 5) การตลาดที่มุ่งเน้น 

เยาวชน 6) ควันบุหรี่มือสอง และ 7) การปกปิดข้อมูล8

เช่น บหุรีไ่ฟฟ้า ผลติภณัฑ์ยาสบูแบบร้อน (heated tobacco 

products) และสารเสพติดอื่นๆ เพื่อสุขภาพของผู ้สูบ  

แต่ในความเป็นจริง เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่เลิกสูบแล้วและผู้ที่ยัง

ไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาติดสารนิโคติน

 ราคา (Price) : อตุสาหกรรมยาสูบพยายามโน้มน้าว 

นโยบายการจัดเก็บภาษีและในขณะเดียวกันลดราคาขาย

ปลีกลง และสนับสนุนส่งเสริมการลักลอบน�าเข้าหนีภาษี 

โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายการสูญเสียสุขภาพ

ของผู้สูบบุหรี่ เช่น การเจ็บป่วย

 การส่งเสริมการขาย (Promotion) : อุตสาหกรรม

ยาสูบได้สนับสนุนเครือข่าย เช่น อุตสาหกรรมบันเทิงและ

สมาคมผู้ค้าปลีก แม้ว่ากฎหมายห้ามการโฆษณา ห้ามการ 

ส่งเสรมิการขาย และห้ามการสนบัสนนุอปุถมัภ์ โดยใช้วธิกีาร 

ทางอ้อมหลายอย่าง เช่น การบริจาคและการท�าประโยชน์

เพื่อสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 ต�าแหน่ง (Position) : การท�าให้อุตสาหกรรมยาสูบ

เป็นองค์กรธุรกิจโดยชอบธรรม แต่ขาดความรับผิดชอบ 

ท�าให้ยังคงเห็นภาพของยาสูบในสังคมเป็นปกติ แม้ว่าการ

ก�าหนดตราสินค้า จะถูกจ�ากัดหรือไม่ได้รับอนุญาต

 อุตสาหกรรมยาสูบพยายามบ่อนท�าลายการด�าเนิน

ธุรกิจที่มีจริยธรรมเพื่อหวังสร้างผลก�าไรที่เกี่ยวข้องกับ

ยาสูบอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

มักจะตามไม่ทันการกระท�าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของ

อุตสาหกรรมยาสูบ ดังเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บุหรี่ 

ว่าสามารถลดอันตราย (harm reduction) โดยส่งเสริม

ให้พันธมิตรที่เห็นแก่ตัวช่วยส่งเสริมการขาย ล้มล้างกลไก

การเพิ่มราคาและหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึงค่าใช้จ่ายภายนอก 

และการสร้างจุดยืนและส่งเสริมการขายในโซเชียลมีเดีย 

แบบใหม่ๆ ท�าให้อุตสาหกรรมนี้ยังคงมีศักยภาพต่อไป 

 ดังนั้นการเฝ้าระวังการแทรกแซงนโยบายควบคุม

ยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก และ

มาตรา 5.3 ของ กรอบ FCTC เป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

ก�าหนดนโยบายควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ

 การหลอกลวงเพ่ือฉ้อฉลรฐับาลและพลเมอืง

ของประเทศนั้นแพร่หลายมากจนอุตสาหกรรมยาสูบ

เป็นตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดของการ

ด�าเนินธุรกิจที่ไร้จริยธรรม9 ในขณะนักวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์ใช้ตรรกะในการตอบค�าถามเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ท่ีวัดได้ และการพิจารณาสาเหตุที่เป็น

ไปได้ของสภาวะโรคผ่านกระบวนการท่ีอิงหลักฐาน

เป็นส�าคัญ ในทางตรงข้ามอุตสาหกรรมยาสูบก็มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตงานวิจัยที่มี

อคติอย่างต่อเน่ือง10 อุตสาหกรรมตีสองหน้ายืนกราน

อย่างแข็งขันว่าจะไม่ผลิตและบิดเบือนผลการวิจัยเพ่ือ

สนับสนุนผลประโยชน์ของตนเอง แต่เอกสารภายใน

ของพวกเขา ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ท�าเช่นนั้น 

มาหลายทศวรรษแล้ว

 เหตุผลท่ีจ�า เป ็นต ้องมีมาตรา 5.3 เพราะ

อุตสาหกรรมยาสูบหลอกลวงผู ้คนทั่วโลก และยังมี

พฤติกรรมการล่าเหยื่อ โดยพยายามก่อกวนและขัดขวาง 

การไต ่สวนท่ียึดแนวทางทางวิทยาศาสตร ์ด ้วยการ 

น�าเสนอข้อมูลที่บิดเบือน มาโต้แย้งและท�าให้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เส่ือมเสียชื่อเสียงผ่านการด�าเนินคดี  

รวมทั้งท้าทายการวิจัยเพื่อการสอบสวนโดยไม่แยแส 

กล่าวโดยย่อ อุตสาหกรรมยาสูบไม่เพียงแต่หลอกลวง

สาธารณชนเท่านั้น แต ่ยังเป ็นนักก่อกวนเพื่อท�าลาย

โครงสร ้างมาตรฐานการก�าหนดนโยบายสาธารณะ  

โดยพยายามปรับกรอบวิธีการดูแลและควบคุมการใช้ 

และการควบคุมยาสูบ ที่ผู้เขียนเช่ือว่าอุตสาหกรรมยาสูบ

ปรับผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย และการจัดวาง 

เพื่อแทรกแซงการครอบง�า ดังต่อไปนี้

 สินค้า (Product) : อุตสาหกรรมยาสูบกล่าวว่า 

จะต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยประกาศเป้าหมายของสังคม

ปลอดบุหร่ี แต่ยังคงแสวงหาผลก�าไรจากบุหรี่มวนเป็นหลัก 

ในขณะเดียวกันก็อ้างว่าได้มีผลิตภัณฑ์นิโคตินเสพติดอื่นๆ 
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 “ในความเห็นของผม อนาคตของการควบคมุยาสบูขึน้อยูก่บัความสามารถของภาคส่วน 

(การควบคุมยาสูบ) ในการเฝ ้าติดตามและเป ิดเผยกิจกรรมของบริษัทยาสูบต ่อไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะโน้มน้าวนโยบาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยการมีส่วนร่วม 

กับสมาคม Vaping industry กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มหรือบุคคลที่สามอื่นๆ) และบิดเบือน 

ฐานหลักฐานในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นิโคตินใหม่ การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ภาคส่วน (การควบคุมยาสูบ) ทันต่อแผน 

ในอนาคตของบริษัทยาสูบ เช่น การกระจายความเสี่ยง 

ไปสู่พื้นที่ต่างๆ เช่น กัญชา และยังช่วย 

ให้มั่นใจได้ว่าการน�านโยบายการควบคุม 

ย า สู บ ใ หม ่ ที่ ก ล ้ า ห าญม าป รั บ ใช  ้

จะประสบความส�าเร็จ”14
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 บริษัทบุหร่ีข้ามชาติอย่างฟิลลิป มอร์ริส (Philip 

Morris : PM) และกลุ่มบริษัท Altria เป็นกิจการท่ีมีเงินทุน 

มหาศาล มีเป้าหมายส�าคัญในการขยายกิจการของตน 

ในประเทศต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน  

จึงพยายามที่จะขัดขวางนโยบายและกฎหมายควบคุม

ยาสูบด้วยกลยุทธ์หรือรูปแบบการแทรกแซงท่ีหลากหลาย  

การศึกษานี้ได้รวบรวมพฤติกรรมของ PM ไว้เป็นกรณี

ศึกษาเพื่อให ้ผู ้ก�าหนดนโยบายได ้ทราบถึงพฤติกรรม

อันไร ้จริยธรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีรูปแบบ 

การแทรกแซง อันได้แก่ การแทรกแซงนักการเมืองและ

กระบวนการเสนอกฎหมาย การล็อบบ้ีเพื่อขัดขวาง  

เล่ห์เหลี่ยมของธุรกิจยาสูบข้ามชาติ
ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ

หน่วงเหนี่ยวนโยบายการควบคุมยาสูบ การสร ้าง 

ภาพลักษณ์ที่น ่าเคารพ น ่าเช่ือถือต ่อสาธารณชน  

การน�าเยาวชนมาเป็นประเด็นสร้างภาพ การสนับสนุน

บุหรี่ เ ถ่ือน การคัดค ้านการพิมพ ์ รูปภาพค�า เตือน 

บนซองบุหร่ี การโจมตีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

และการข ่มขู ่ว ่าจะฟ ้องร ้องรัฐบาลหรือเจ ้าหน ้าที ่

ในหน่วยงานของรัฐ การใช้ชาวไร่ยาสูบ และกลุ่มองค์กร

บังหน้าเป็นเครื่องมือ เช่น สมาคมผู้ปลูกยาสูบนานาชาติ 

(International Tobacco Growers Association- ITGA)  

สมาคมการค้ายาสูบไทย สมาคมผู ้บ ่มผู ้เพาะปลูกและ 

ผู้ค้าใบยาสูบไทย

รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า 
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 กรณีประเทศไทยรูปบบการแทรกแซงที่เด่นชัด 

คือ การแทรกแซงนักการเมืองและกระบวนการเสนอ

กฎหมาย ทั้งในอดีตก่อนมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ.2535 และ กรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 ในอดีต พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.2535 ในขณะที่ยังเป็นร่างฯ อุตสาหกรรมยาสูบได้

พยายามแทรกแซงกระบวนการเสนอกฎหมาย แยกเป็น  

2 ช่วงเวลา คือ

 1. ในชัน้คณะกรรมการกฤษฎกีา วนัที ่30 กันยายน 

พ.ศ.2534 เวลา 10.00 น. ตัวแทนบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 

ซึ่งมีบริษัทฟิลลิปมอร์ริส โดย นายไพฑูรย์ วิโรจน์โภคา  

ผู้จัดการบริษัทฟิลลิปมอร์ริสประจ�าประเทศไทย เข้าพบ

รองนายกฯ โดยปรากฏเป็นเอกสารภายในของบริษัทบุหร่ี

คือ บันทึกของนายวิโรจน์ ไตรรัตโนภาส ผู้แทนของบริษัท 

British American Tobacco (BAT) ประจ�าประเทศไทย

 2. ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มี 2 เหตุการณ์

ที่เด่นๆ คือ

 กรณีที่ 1 วันที่  25 กุมภาพันธ ์  2535 กลุ ่ม

อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติได้ท�าจดหมายถึงประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตเข้าชี้แจงร ่าง 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ โดยอ้างเหตุผลว่า 

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ไม่มีความจ�าเป็นที่จะออกกฎหมายฉบับนี ้

เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับท่ีควบคุมการประกอบ

กิจการสินค้าบุหรี่อยู่แล้ว ขัดต่อนโยบายการค้าของรัฐบาล 

ที่ต้องการลดบทบาทของรัฐ เพื่อให้การประกอบธุรกิจ

มีความคล่องตัว หลักการในร่าง พ.ร.บ.หลายประการ

คลุมเครือไม่ชัดเจน อีกทั้งกระบวนการพิจารณาก็ไม่เปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแสดงความเห็น 

 กรณีที่ 2 ในการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข 

ไ ด ้ มี ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ่ ง ช า ติ ท ่ า น ห นึ่ ง  แ อ บ พ า  

“นายไพฑูรย ์ วิ โรจน ์โภคา” เข ้ามาร ่วมประชุมโดย 

ไม ่ ได ้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมาธิการก ่อน  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านนั้น ได้เป็นหนึ่งในผู้ขอแปรญัตต ิ

ตัดมาตรา 11 ของร่างฯ ออก ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้

ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าต้องเปิดเผยส่วนประกอบในการผลิตบุหรี่

 เน่ืองจากอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องเผชิญกับ

กระแสแห่งการควบคุมยาสูบจากทั่วโลก โดยเฉพาะ 

หลังจากที่มี “กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม

ยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC)” จึงได้หา

ช่องทางในการท�างานร่วมกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ โดย

เฉพาะกลุ่มองค์กรที่คอยพิทักษ์ผลประโยชน์ทางการ

ค้าของชาวอเมริกัน องค์กรเหล่านี้ได้แก่

 1. หอการค้าสหรัฐ (U.S. Chamber of 

Commerce : USCC) และหอการค ้าอเมริกัน 

(American Chamber of Commerce หรือ 

AmCham)

 2. สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียน (US-ASEAN 

Business Council-USABC)

 3. มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

(AMCHAM Thailand Charitable Foundation- 

ATCF) 

 4. หอการค้านานาชาติ (International 

Chamber of Commerce-ICC)

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะบริษัท PM 

สามารถแทรกแซงการควบคุมยาสูบของไทยอย่างได้ผล  

ท�าให้ภาครัฐต้องชะลอการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบออกไป อย่างกรณีการฟ้องศาลปกครอง

เพ่ือให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ ์

วธิกีารและเงือ่นไขการแสดงรูปภาพข้อความค�าเตอืนร้อยละ 85 

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข 

หรือกรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ 

ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีมีจุดยืน 

ต้องการยับยั้งหรือไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุม 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีดังนี้

 กลุ่มที่ 1 บรรษัทบุหร่ีข้ามชาติ น�าโดย บริษัท  

ฟิลลิป มอริส  

 กลุ่มที่ 2 องค์กรบังหน้าของธุรกิจยาสูบต่าง ๆ 

ที่ได ้รับการสนับสนุนของบริษัทบุหร่ี ได ้แก่ สมาคม 

การค้ายาสูบไทย (TTTA) สมาคมผู้ปลูก ผู้บ่มและผู้ค้ายาสูบ 

แห่งประเทศไทย (TTA)

 กลุ่มท่ี 3 นักวิชาการในมหาวิทยาลัยท่ีมีผลประโยชน ์

เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการค้า

 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มคนที่เป็นล็อบบี้ยิสต์

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กร Think Tank เช่น ศูนย์ภาษี

และการลงทุนระหว่างประเทศ (ITIC) 

 อุตสาหกรรมยาสูบพยายามผลักดันให้บรรจุ

เร่ืองยาสูบไว้ในข้อตกลงเสรีการค้าระดับภูมิภาคหรือ 

แบบทวิภาคี ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจยาสูบมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

เช่น การเจรจาท�าข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

เอเชยีแปซฟิิก (Trans – Pacific Partnership Agreement : 

TPPA) ของสหรฐัอเมรกิา ท่ีท�าให้ไทยเสีย่งต่อการถกูฟ้องร้อง 

เป็นคดีพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

อ้างอิง : เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ. 2559. เล่ห์เหล่ียมของบริษัทฟิลลิปมอร์ริสที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ.

 สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งคือ ประเทศไทย

ยังไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�าหนดในกรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ

อนามัยโลก (FCTC) มาตรา 5.3 อย่างครบถ้วน 

กล่าวคือ อุตสาหกรรมยาสูบยังสามารถเข้าแทรกแซง

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ในชั้นคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดท�า 

“ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน

การแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสบู” ทีค่วบคมุหรอื

ป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว ซึ่ง นพ.หทัย ชิตานนท์ 

และกลุ ่มนักวิชาการด้านกฎหมายเคยจัดท�าเสนอ 

กรมควบคุมโรคมาแล้ว 

 จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้  ส ่งผลให ้

เกิดความตระหนักอย่างยิ่งว ่า หน่วยงาน หรือ 

ผู ้ที่เก่ียวข้อง ควรท�างานเชิงรุกด้านการเฝ้าระวัง

อุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ

ซึ่งพยายามเข้ามาขัดขวางกลไกการควบคุมยาสูบ

ของประเทศไทย
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 ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีผู ้เสียชีวิตจากการ
สูบบุหรี่ 72,656 ราย ต่อปี อัตราการบริโภคยาสูบของคนไทย ปี พ.ศ.2560 ของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ�านวน 10.7 ล้านคน 
(หรือร้อยละ 19.1) เป็นผู้สูบบุหรี่ โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชนคือ 
16.2 ปี ดังนั้นปัจจุบันกลุ ่มเป้าหมายที่กลุ ่มธุรกิจยาสูบต้องการคือกลุ ่มเยาวชน 
ที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอายุที่ริ่มสูบบุหรี่จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ โดย
ธุรกิจยาสูบมีกลวิธีการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างแยบยลเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญในการดึงดูดเยาวชนให้เริ่มสูบบุหรี่ทั้งบุหร่ีมวนและบุหรี่ไฟฟ้า ผลการศึกษา 
จากโครงการส�ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco 
Survey : GYTS) พบว่า ร้อยละ 77.4 ของเยาวชนไทยพบเห็นการโฆษณาแฝงของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทีวี วีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ และร้อยละ 34.9 ของเยาวชนไทย 
เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (เพศชาย ร้อยละ 46.6|และเพศหญิง ร้อยละ 22.6) 
 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร อ อ ก
กฎหมายเพ่ือควบคุมกลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจยาสูบเช่น พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบปี พ.ศ.2560  ซึ่งได้บัญญัติ
ไว้ว่า
  ห้ามขายยาสูบให้บุคคลอายุ
ต�่ากว่า 20 ปี 
  ห้ามแบ่งซองบุหรี่ขายเป็นมวน
  ห้ามขายยาสูบในสถานศึกษา
  ห ้ามขายและโฆษณาผลิต- 
ภัณฑ ์ยาสูบในสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์และ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ห้ามโฆษณา ณ จุดขาย

Tobacco Industry Marketing Tactics :

กลยุทธ์ อุตสาหกรรมยาสูบของ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ อดีตผู้อ�นวยการ ศจย. / 
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
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ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ
 อุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย คือการล็อบบี้จากบริษัทบุหรี่และการมีอิทธิพลโดยตรงต่อ 
ผูก้�าหนดนโยบาย โดยบรษัิทบหุรีม่เีทคนิคทางการตลาดมากมายเช่น การสร้างความสบัสนกรณคีวนับหุรีม่อืสอง โดยบริษทับหุร่ีข้ามชาต ิ
ทั่วโลกได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับกระแสห้ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ โดยสนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์วิจัย Center For 
Indoor Air Research (CIAR) และ Association on Research of Indoor Air (ARIA) ในปี 2531 และ Environmental Tobacco 
Smoke (ETS) Consultants program เอกสารฉบับนี้ได้ระบุชัดเจนว่า ในความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ นั้น 
บริษัทจะ “ควบคุม” ทิศทางการวิจัย รวมทั้ง “ควบคุม” รายงานการวิจัยดังปรากฏในเอกสารของนายเดวิด บิลลิ่งส์ มีถึง 
นายจอห์น รัพพ์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2532 รายงานการวิจัยของลินดา คู ถูกบริษัทอาร์ เจ เรโนลด์ น�าไปขยายผลใน เซาท์ ไชนา 
มอร์น่ิง โพสต์ ดังน้ี “นักวิจัยชาวฮ่องกง (ลินดา คู) ระบุว่า อาหารท่ีคนจีนรับประทาน เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอด ไม่ใช่ควันบุหรี ่
ที่สูบ” นอกจากนี้นักวิจัยยังระบุว่า “อาหารจีนมีส่วนประกอบของสารกันบูด เนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันมาก และพริกดองซ่ึงมีไนโตรซามีนสูง 
และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปอด” นอกจากนี้เอกสารภายในของบริษัทบุหรี่พบว่า “โครงการป้องกันวัยรุ่นไม่ให้สูบบุหร่ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพให้แก่บริษัทไม่ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้วัยรุ่นสูบบุหรี่อย่างแท้จริง”

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

  ห้ามท�า corporate social responsibility (CSR) ของอุตสาหกรรมยาสูบ
  ห้ามสูบบารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ
 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ได้บัญญัติ ห้ามน�าเข้าและห้ามรับฝากบารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหร่ีไฟฟ้า 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้มีการออกกฎหมายการค�านวณภาษีเปลี่ยนจากเดิมเป็นการค�านวณ 
โดยใช้ราคาหน้าโรงงานมาเป็นราคาขายปลีกแนะน�า โดยคิดตามราคาและปริมาณเพื่อให้การจัดเก็บสะท้อนราคาท่ีแท้จริง มีความ
ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โปร่งใสและเป็นธรรมมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี โดยจัดเก็บภาษี
แบบผสมทั้งตามปริมาณและมูลค่าและห้ามแบ่งขายยาสูบ ต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้ว
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบต่างๆ ดังที่กล่าวมา แต่บริษัทบุหรี่ยังใช้ช่องว่างต่างๆ ของ
กฎหมายและเทคนิคทางการตลาดต่างๆ ในการที่จะโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ โดยม ี
วัตถุประสงค์ทางการตลาดให้กลุ่มเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญของธุรกิจยาสูบ จึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติ 
และป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่ สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การบังคับใช้กฎหมาย ห้ามการโฆษณาและ 
การส่ือสารการตลาดของธุรกิจยาสูบ รวมถึงการให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีความส�าคัญต่อการควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศไทย
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 การตลาดของบริษัทบุหรี่ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามการค้นพบเรื่องผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพ เพื่อท�าให้บริษัทบุหรี่ 
ยังคงมีก�าไรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทบุหรี่มีกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การใช้ media advertising สร้างข้อมูลให้สื่อต่างๆ และพยายาม
หาแนวร่วมทางบุคคล เช่น นักวิจัยต่างๆให้เขียนบทความมาสนับสุนนผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพยายามโฆษณาว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
สามารถท�าให้เลิกบุหรี่มวนได้ แต่ไม่ได้พูดว่าจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไร รวมถึงการให้ข้อมูลท่ีไม่ครบวงจร โดยการสร้างภาพว่า 
ตัวเองเป็นนักบุญ เช่น การสร้างมูลนิธิ Smoke free world ซึงเป็นการสนับสนุนให้เลิกบุหรี่มวนแต่กลับไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน  
รวมถึงเอาดาราและคนดังในวงสังคมต่างๆ มาโฆษณาเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ยังพยายามสนับสนุน 

ผู้มีอิทธิพลต่างๆ ในสังคม (influencer) ให้ต่อต้านการห้ามซ้ือขายบุหรี่ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย รวมถึงใช้อิทธิพลทางด้านการเงินต่อผู้ก�าหนดนโยบายให้สนับสนุนการ
ผลิตบุหรี่ รวมถึงมีอิทธิพลต่อการค้าระหว่างประเทศ มีการต่อต้านการน�าเข้าสินค้า 
ถ้าไม่ให้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมีการแทรกแซงการข้ึนภาษีบุหรี่ มีการจับจุดอ่อน 
และช่องโหว่ทางกฎหมายมาต่อต้านกฎหมายการควบคุมยาสูบ โดยที่ก�าไรจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่เคยน�ากลับมาช่วยในการรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่
 สิ่งที่บุคคลากรทางการแพทย์พอจะช่วยได้คือ การให้ความรู้และค�าแนะน�า
ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และผลกระทบของบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและ
บุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนไม่สูบบุหรี่และมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบุหรี่
มากขึ้น

 นอกจากน้ียังมีการพยายามที่จะใช้ชาวไร่ยาสูบเป็นเครื่องมือ โดยพยายามประชาสัมพันธ์ผลกระทบของมาตรการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะมีต่อความต้องการใบยาสูบของแต่ละประเทศทั่วโลกให้เกินจริง และบริษัทฟิลลิบ มอริส ยังบอกว่าประเทศไทย 
“ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการออกกฎหมายหรือระเบียบเพิ่มเติมเพื่อการควบคุมยาสูบ หากแต่สมควรให้ความส�าคัญกับวิธีการ
ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น”
 นอกจากน้ี บริษัทบหุร่ียงัมกีารแทรกแซงการขึน้ภาษเีช่น ในประเทศออสเตรเลยี ได้มกีารก่อตัง้คณะกรรมการการเก็บภาษอีากร 
ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทผลิตยาสูบ คณะกรรมการชุดนี้ท�างานได้ผลในการจัดเตรียมข้อมูลเสนอสู่การพิจารณาของรัฐบาลของรัฐ 
และรัฐบาลกลาง ส่งผลให้ไม่มีการขึ้นภาษียาสูบ อีกกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบคือ CSR ผ่านการสนับสนุนการวิจัย 
การประชุมวิชาการ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่คือ แก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียหายจาก
การขายสินค้าเสพติดทีท�าลายสุขภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้ก�าหนดนโยบายเพื่อยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบและลดความ
กระตือรือร้นในการควบคุมยาสูบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ ท�าให้สื่อไม่กระตือรือร้นในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบ
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส�านักพิมพ์รอยเตอร์ได้ตีพิมพ์บทความ พร้อมเปิดโปงเอกสารลับของบริษัทบุหรี่  
ซึ่งในเอกสารได้มีการเขียนไว้ชัดเจนว่าบริษัทจะต้องท�าการติดตาม ตอบสนอง รวมถึงท้าทายการท�างานขององค์กรที่ต่อต้าน 
การสูบบุหรี่ทั้งหลาย และมีการสืบว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกกฎการควบคุมยาสูบอย่างไร รวมถึงกระทรวงการคลังว่า 
จะมีการขึ้นภาษีบุหรี่หรือไม่ นอกจากนี้บริษัทบุหร่ียังได้มีการโฆษณาถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็น harm reduction เช่น 
light and mild cigarette และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งไม่เป็นความจริง
เนื่องจากในปี พ.ศ.2564 มีงานวิจัยกว่า 6,971 ชิ้น ที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้า 
มีผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า 34% ของงานวิจัยเกี่ยวกับ
บุหร่ีไฟฟ้าได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ ในประเทศไทย กลุ่ม
ลาขาดควันยาสูบประเทศไทย (ECST) และบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 
ยังพยายามวิ่งเต้นให้ยกเลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซ่ึงการจะ
ท�าให้การควบคุมยาสูบประสบผลส�าเร็จ บุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสุขภาพควรจะออกมาพูดและให้ความส�าคัญกับผลกระทบ
ของบุหรี่ต่อสุขภาพทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อ�นวยการส�นักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี

3/15/2022 VAPE or HEALTH : NOW or NEVER

Billboards

Times Square, New York City, https://www.spencer-pederson.com/work-1/2017/2/23/juul-go-to-market 

3/15/2022 VAPE or HEALTH : NOW or NEVER

Billboards

Times Square, New York City, https://www.spencer-pederson.com/work-1/2017/2/23/juul-go-to-market 

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ

17



อ้างอิง : หนังสือ “ภัยคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า”. 2565.
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อุตสาหกรรมยาสูบ

ศ.ดร.นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์

 โดยบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส 

ให ้งบประมาณในการด�าเนินการ

ข อ ง มู ล นิ ธิ โ ล ก ป ล อ ด ค วั น บุ ห รี่ 

(Foundation for a Smoke - Free 

World) ปีละ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ- 

อเมริกาเป็นเวลา 12 ปี เริ่มตั้งแต ่

ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยทาง 

มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่

องค์การนานาชาติที่สนับสนุนบุหรี่

การแทรกแซงนโยบาย
การควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
 บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) เป็นผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ท่ีอุตสาหกรรมยาสูบพยายามโน้มน้าว

สังคมให้ยอมรับว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนท่ีมีการเผาไหม ้

ใบยาสูบ ทั้ งๆ ที่ ไม ่มีหลักฐานการวิจัยบ ่งชี้ ใดๆ แต ่

อุตสาหกรรมยาสูบมักจะอ้างว ่าเมื่อไม ่มีควันจากการ 

เผาไหม้ ย่อมปลอดภัยกว่าสูบบุหรี่มวน อุตสาหกรรมยาสูบ 

ข้ามชาติ เช่น บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส มีกระบวนการที่จะ 

แทรกแซงกฎหมายและนโยบายควบคมุยาสบู ตัง้แต่ระดบัโลก 

คือการแทรกแซงการประชุมขององค์การอนามัยโลก เช่น 

กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) การประชุม

ภาคีกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ (Conference of the  

Parties-CoP) มาจนถึงนโยบายระดับประเทศ ท้ังน้ี 

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ได ้ลงทุนผลิตนวัตกรรมยาสูบ 

รูปแบบใหม่ คือ iQOS ด้วยงบประมาณ 3 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ แต่ไม่มีการพิสูจน์ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์ iQOS มีความปลอดภัยกว่าบุหร่ีมวน 

ที่มีการเผาไหม้ 

แทรกแซงนโยบาย
การควบคุมบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย

อิเล็กทรอนิกส์ (International Network of Nicotine 

Consumers Organizations – INNCO) ซึ่งกรรมการ

บริหารของ INNCO คนหน่ึงเป็นแกนน�าของ กลุ่มลาขาด 

ควันยาสูบในประเทศไทย (End Cigarette Smoking in 

Thailand – ECST) กลุ่มลาขาดฯ ได้พยายามร้องเรียน 

ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ 

และส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้พิจารณา

กรณีผลิตภัณฑ์บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นผลิตภัณฑ ์

ที่ถูกกฎหมาย โดยน�าเสนอข้อมูลต่างๆ จากต่างประเทศว่า  

ในต่างประเทศให้การยอมรบัว่าผลติภณัฑ์บหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์ 
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ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน และใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ 

เลิกสูบบุหรี่ แต่ข้อมูลจากกลุ่มลาขาดควันยาสูบ เป็นข้อมูล

ท่ีไม่เป็นปัจจุบัน และเสนอแต่ข้อมูลที่สนับสนุนจุดยืน 

ของกลุ่มฯ แต่ไม่น�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและงานวิจัย

ที่บ่งช้ีถึงผลเสียต่อสุขภาพจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และ 

มกีารประสานกับสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรบางคนให้ผลกัดนั 

ประเด็นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นวาระในสภาผู้แทนราษฎร 

ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อบทความจากต่างประเทศ

ซึ่งเปรียบเทียบนโยบายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของสหราช

อาณาจักรและไทย ท้ังๆ ท่ีข้อสรุปของบทความช้ินนี้บ่งชี้ว่า 

สองประเทศในสองทวีป ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่สามารถน�ามาเปรียบ

เทียบกันได้

 อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ ผู ้ผลิตบุหรี่อิเล็ก- 

ทรอนิกส์ มีความพยายามในการแทรกแซงนโยบายควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศท่ัวโลก ส�าหรับประเทศไทย 

กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บ่งชี้ว ่ากลยุทธ ์

การแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติและเครือข่าย 

มีความพยายามอย่างหนักหน่วงเน่ืองจากอุตสาหกรรม

ยาสูบข้ามชาติทราบว่า กลุ่มที่ชี้แนะสังคมในการควบคุม

ยาสูบมีความเห็นแตกต่างกันและแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย 

ไม่มีความเป็นเอกภาพ ประกอบกับกลุ่มผู้สูบบุหรี่อิเล็ก- 

ทรอนิกส์กล้าที่จะออกมาตอบโต้ภาครัฐมากกว่ากลุ่มผู้สูบ

บุหรี่มวน 

หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
 รายงานโดย โครงการความจริง (Truth Initiative. 

Action: Needed: E-cigarettes) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) พบว่า ต้ังแต่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์

เข้ามาสู่ตลาดในปี ค.ศ.2008 ได้รับการแพร่หลายอย่าง

รวดเร็วและเป ็นที่น ่ากังวลอย่างมากส�าหรับนโยบาย

สาธารณะและการโต้แย้ง เนื่องจากมีการแพร่หลายอย่าง

มากในกลุ่มเยาวชน ข้อมูลทางสถิติพบว่า 27.5% ของ

นักเรียนระดับมัธยมในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ผลิตภัณฑ์

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่เคยปรากฎเช่นนี้มาก่อนตลอด

ระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (Truth Initiative, 2019) 

ชุมชนและวิชาชีพสาธารณสุข พ่อ แม่ ผู ้ปกครอง และ

นักการศึกษา ต่างต่ืนตระหนกและกังวลเมื่อพบว่า ลูกหลาน 

และนักเรียนต่างใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อย่าง

แพร่หลาย ทั้งที่บ้านและท่ีโรงเรียน กลุ่มนักเรียนเหล่าน้ี

ต่างรายงานว่ามีอาการติดบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์อย่างรุนแรง 

เช่น เมื่อต่ืนขึ้นมาต้องรีบสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งแรก 

ไม่สามารถต้ังใจเรียนในช้ันเรียนได้จนกว่าจะได้สูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ หรือบางคนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพ่ือจะสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 เป ็นข ้อเท็จจริงที่ รับทราบโดยทั่ ว ไปว ่า 

เด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่ควรได้รับสารนิโคติน เนื่องจาก

สารนิโคตินจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

ในสมอง และท�าให้เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงได้ 

ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สารนิโคตินจะท�าให้เกิดปัญหา 

เกี่ยวกับความจ�าและความต้ังใจในการเรียนได้ และ

ท�าให้เกิดการเสพติดสารอื่นๆ ได้ง่ายข้ึน จากการวิจัย 

พบว่า วัยรุ่นและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็ก- 

ทรอนิกส์มีโอกาสสูงถึง 4 เท่าที่จะใช้บุหรี่สูบในอนาคต
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 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นภัยคุกคามที่ท�าให้ความ

พยายามของรัฐบาลและวิชาชีพสาธารณสุขตลอดหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมาในการลดอัตราการสูบบุหรี่มวนล้มเหลว 

ส�านักแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเมื่อ

เดือนธันวาคม ปีค.ศ.2018 ว่าเกิดการแพร่ระบาดการใช้

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

มีข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่ามีจ�านวนวัยรุ่นและเยาวชนท่ีใช้บุหรี่อิเล็ก- 

ทรอนิกส์เป็นประจ�าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ใช่พวกที่

อยากลองสูบดู หรือสูบเป็นครั้งคราว แต่เป็นกลุ่มที่สูบบุหรี ่

อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ�าซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการติดสารเสพติด 

ซึ่งรายงานจากการส�ารวจการบริโภคยาสูบของเยาวชน

ระดบัชาต ิ(National Youth Tobacco Survey) ของประเทศ 

สหรัฐอเมริกาล่าสุด บ่งชี้ว่า 34.2% ของกลุ่มนักเรียนมัธยม

ที่ใช้บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้อย่างน้อย 20 วัน หรือมากกว่า

ต่อเดือน ส่วนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีการส�ารวจ

ในระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.2014 

เป็นต้นมา โดยในปี ค.ศ. 2018 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สูบ

ทั้งบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่มวน (dual users)

ของนักเรียนมัธยม หรือมากกว่า 525,000 คน สูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันหรือเกือบทุกวัน ที่น่ากังวลมากกว่านี้

คือ สถิติจากกระทรวงสุขภาพและบริการ (Department of 

Health Human Services – HSS) บ่งชี้ว่านักเรียนระดับ

ประถมปลาย (eight graders) มีการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี พ.ศ.2560 ซึ่งนักเรียน 

ประถมปลายที่สูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสเสี่ยงสูงเป็น 

10 เท่า ที่จะสูบบุหรี่มวน เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียน

ประถมปลายที่ไม่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 ทั้งนี้ผู ้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์พยายามอ้างว ่า  

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน 

และเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเลิกการสูบบุหร่ีมวนได้ ทั้งๆ ที ่

ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆ ที่จะพิสูจน์ข้ออ้างเหล่านี ้

แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่า ยังไม่มี

ประเทศใดยอมรับว ่าบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์เป ็นอุปกรณ์ 

ที่ช ่วยเลิกการสูบบุหร่ีมวนได้ เพราะยังไม ่มีหลักฐาน 

จากการวจัิยใดๆ ทีพ่สิจูน์ได้เช่นนัน้ แต่กลบัมข้ีอมลูเพิม่ขึน้ว่า 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายต่อสุขภาพ

 ทั้ งนี้ ข ้ อมูล เกี่ ยวกับอันตรายของบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ คือ สารประกอบ

ที่เพ่ิมรสชาติในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และสารประกอบ 

อื่นๆ เป็นปัจจัยท่ีเพิ่มอันตรายต่อระบบทางเดิน

หายใจของผู้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยใหม่ๆ 

บ่งชี้ถึงอันตรายต่อระบบหัวใจและการไหลเวียน 

ของเลือด ท้ังนี้ ผู้บริหารของผู้ผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์

ยอมรับว ่ายังไม ่แน ่ใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพใน 

ระยะยาวจากการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

 พลังอ�านาจทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ

ข้ามชาติ เช่น บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เอ้ืออ�านวยให้

พฤติกรรมองค์การธุรกิจ สามารถที่จะแทรกแซง

นโยบายการควบคุมยาสูบ ทั้งในระดับโลกและ 

ระดับชาติ จึงจ�าเป็นที่ประเทศไทย โดยหน่วยงาน 

ภาครัฐ และเครือข่ายผู้ชี้แนะสังคมต้องด�าเนินการ 

เฝ ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบและเครือข ่ายอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ

 ซึ่งการสรุปจากรายงานของ Truth Initiative คือ 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอนุญาตให้ขายและควบคุมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท�าให้เยาวชนริเริ่มสูบบุหรี่ที่อายุน้อยลง 

และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในการช่วยเลิกการสูบบุหรี่ใดๆ บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ท�าให้เด็กและเยาวชนริเริ่มสูบบุหรี่ขณะท่ี 

อายุยังน้อย ท�าให้ได้รับสารนิโคตินและเกิดอันตรายต่อ

สุขภาพ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และจากการส�ารวจ

การบริโภคยาสูบระดับชาติของเยาวชนอเมริกัน (National 

Youth Tobacco Survey) ปีพ.ศ.2560 พบว่า 3.5% 

ข้อเสนอแนะ
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อ้างอิง : นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2564. การติดตามเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติในการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย : 
กรณีศึกษาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และยาสูบรูปแบบใหม่.
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 โครงการศึกษา เรื่อง “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และ

บุหรี่ประเภท heat-not-burn: การศึกษาการสื่อสารการ

ตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในส่ือสังคมเครือข่าย (social 

media network) และการสูบบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์ใน

กลุ่มเยาวชนและวัยท�างานตอนต้น” ปีพ.ศ.2564 ท้ังนี ้

เพื่ อศึกษากลยุทธ ์ผลิตภัณฑ ์บุหรี่ ไฟฟ ้าทุกประเภท  

ใน 5 ประเด็นคือ 1) สถานการณ์ผลิตภัณฑ์, 2) สถานการณ์

ราคา, 3) สถานการณ์การส่งเสริมการขาย, 4) สถานการณ์

แหล่งขายและ 5) การโฆษณาและการสื่อสาร ศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ ไฟฟ ้าในกลุ ่มวัยเรียนและ 

วัยท�างานตอนต้น และศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมเครือข่าย

ที่มีต่อการแพร่กระจายของบุหรี่ไฟฟ้า

การสื่อสารการตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ในส่ือสังคมเครือข่าย (social media network)

ผศ.ดร.ศรีรัช  ลาภใหญ่

 โครงการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาในเชิงผสมผสาน

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,064 ราย แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิง

ปริมาณ 3,003 ราย และเชิงคุณภาพ 61 ราย กลุ่มตัวอย่าง

แบ่งเป็น 3 วัย วัยเรียนมัธยมปลาย 1,200 ราย, วัยเรียน

อุดมศึกษา 1,203 ราย และวัยท�างาน 600 ราย เครื่องมือ 

ศึกษาใช ้แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, การส�ารวจ 

ภาคสนาม, การบันทึกภาพ และการส�ารวจออนไลน์

 “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ประเภท heat-not-burn : การศึกษาการสื่อสาร
การตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสื่อสังคมเครือข่าย (social media network) และ
การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชนและวัยท�งานตอนต้น”
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ทั่วไป)

บุหร่ีไฟฟ้า (ท่ัวไป)

บุหร่ีไฟฟ้าแบบ pod/vape

บุหร่ีไฟฟ้าแบบ HTP

  สถานการณ์ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟา้
 1) ด้านผลิตภณัฑ์ สถานการณ์ผลติภณัฑ์บุหรีไ่ฟฟ้า 

ปี 2564 มีลักษณะอุปทานส่วนเกิน (excess supply) 

มีผลิตภัณฑ์ยาสูบไฟฟ้า 10 ประเภท ในท้องตลาดไทย 

ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่ได้รับความนิยมสูงมาก 

คือ บุหรี่ไฟฟ้าแบบพอด (pod) และแบบ disposable 

pod กล่ินรสและความเย็น ยังคงเป็นคุณสมบัติที่นักสูบ 

ให้ความนิยม ประมาณการว่า มีสินค้าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

พร้อมจ�าหน่ายในท้องตลาดไทยอย่างน้อย 60,000 ชิ้น/ ปี 

ราคาสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูกท่ีสุด 

250 บาท/ ชิ้น (น�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า) มูลค่าสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า  

ในท้องตลาดไทย มีมูลค่า 15,000,000 บาท/ ปี เป็นอย่างต�่า 

ไปจนถึง 180,000,000 บาท/ ปี ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด คือ 

บุหร่ีไฟฟ้ากัญชา หรือ CBD vape และประเภท Hybrid 

หรือ “ลูกผสม” รวมฟังก์ชั่นการทางานของผลิตภัณฑ์อื่น

เข้าไว้ด้วยกัน เช่น บุหรี่ไฟฟ้าท่ีสามารถฟังเพลงผ่านบลูทูธได้ 

เล่นเกมได้ วาดรูปได้ หรือเป็นนาฬิกาแบบ smart watch ได ้

 ซ่ึงความนิยมบุหรี่ pod ที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจาก

บุหรี่ทุกประเภท รวมทั้ง อิทธิพลการโฆษณา ท�าให้การใช้

หรือพกพาบุหรี่ pod กลายเป็นแฟชั่น แสดงความทันสมัย 

และเกิดกระแสพกพาบุหรี่ pod ในฐานะเครื่องประดับ เช่น 

ร้อยสร้อยห้อยคอ ร้อยกระเป๋า เรียกได้ว่า เป็นการยกระดับ

สินค้ายาสูบให้ทัดเทียมเครื่องประดับ เป็นการส่งเสริมให้

เกิดการ normalization บุหรี่ไฟฟ้า

 ทั้งนี้ เส้นทางผลิตภัณฑ์ยาสูบไฟฟ้าถูกน�าเข้าจาก

หลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย จีน และเกาหลี

โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าประเภท disposable pod นั้น พบว่า 

น�าเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นหลัก

 2) สถานการณ์ราคา เป็นสถานการณ์ราคาเพือ่การ

แข่งขัน (price war) เนื่องจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ท�าให้

ราคาทุกผลิตภัณฑ์ ลดต�่าลง ร้อยละ 40

 3) สถานการณ์การจ�าหน่าย เนื่องจากภาวะ

อุปทานส่วนเกิน จึงเน้นกลยุทธ์ด้านราคา ใช้ความคุ้มค่า

ด้านราคาและราคาถูก เน้นส่วนลดหรือราคาที่ลดแล้ว เอื้อ

แรงจูงใจเร่ืองราคาให้ผู้ซื้อ กลุ่มสินค้าที่ราคาถูกที่สุด คือ  

บุหร่ีไฟฟ้าแบบ pod ชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable pod) 

ราคาที่ถูกลง ย่อมท�าให้เกิดการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
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 4) แหล่งขาย มีทั้งแหล่งกายภาพและแหล่ง

ออนไลน์ 

 แหล่งกายภาพ ท่ีส�ารวจ 15 แหล่ง ท่ัวกรุงเทพ- 

มหานครและปริมณฑล พบแหล่งขายที่ไม่เปลี่ยนแปลงต้ัง

แต่ปีพ.ศ.2560 และยังคงมีผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท

จ�าหน่ายเช่นเดิมจ�านวน 10 แหล่ง แหล่งขายที่ไม่พบ

การจ�าหน่ายหรือเปลี่ยนแปลง จ�านวน 5 แหล่ง แหล่งท่ี

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ตลาดนัดเซียร์รังสิต จากเดิม

เคยเป็นแหล่งค้าปลีกค้าส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทมา

เป็นเวลา 10 ปี และถนนข้าวสาร จากเดิมเป็นแหล่งบริการ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและบาระกู ่บาร์ ปัจจุบันไม่พบการค้า 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่อย่างใดในตลาดนัดเซียร์รังสิต ส่วน

ถนนข้าวสาร ไม่พบร้านให้บริการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ

เหลือแผงขายบุหร่ีชูรสเพียง 1 แผง แต่มีลักษณะแอบซ่อน

ในตรอก ส่วนแหล่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดตั้งแต่ 

ปี 2560 เป็นต้นมา คอื ตลาดนัดหน้ารามค�าแหง, ตลาดคลองถม, 

ตลาดตะวันนา, ตลาดห้วยขวางไนท์, ตลาดเลียบด่วน 

รามอินทรา และตลาดเลียบด่วนรามอินทรา ซึ่งแหล่งเสี่ยง

มากที่สุด คือ ตลาดหน้ารามค�าแหง มีผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ขายทุกประเภท จ�านวน 10 เจ้า ขายตั้งแต่ยาเส้น, บุหรี่

ใบจาก, บุหร่ีกานพลู, บุหรี่ชูรส ไปจนถึงบุหรี่ไฟฟ้า ส่วน

ตลาดเลียบด่วนรามอินทรา มีจ�านวน 14 เจ้า เน้นขาย

บุหรี่ไฟฟ้า ตลาดกลางคืน เป็นแหล่งเสี่ยงของการค้าขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยพบตลาดเปิดใหม่ คือ ตลาดนกฮูก  

เป็นแหล่งขายบุหร่ีไฟฟ้า

 แหล่งขายออนไลน์ พบว่า มี 300 ID (เจ้า) ใน  

6 แพลตฟอร์ม มีจ�านวนลดลงไปร้อยละ 78.5 จากปี 

พ.ศ.2558 เมื่อเทียบสัดส่วนผู้ค้า Website มีสัดส่วนสูงที่สุด 

คือ ร้อยละ 23, Line ร้อยละ 21, Youtube ร้อยละ 20, 

Facebook ร้อยละ 15, Twitter ร้อยละ 12 และ Instagram 

ร้อยละ 9 การที ่Website กลบัมาเตบิโตสงูสดุในปีพ.ศ.2564 

เนื่องจากแพลตฟอร์มอื่นเริ่มมีการปิดบัญชีผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้า 

ท�าให้จ�านวนผูค้้าหรอืร้านค้าใน Facebook และ Instagram 

ลดลง ผู้ค้าใช้ Line เป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้ามากที่สุด

เพราะเป็นส่วนตัว Youtube เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ค้าสูงเป็น

อันดับ 3 เพราะไม่ห้ามการรีวิวผลิตภัณฑ์ยาสูบ ท�าให้ผู้ค้า

ไปเปิดช่องรายการของตนเองใน Youtube จ�านวนมากและ

ท�าให้ Youtube กลายเป็นแหล่งสื่อสารและส่งเสริมการ

ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ เช่น รีวิวสินค้า, สูบให้ชม, 

สอนพ่นควัน, Unboxing-สาธิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แกะกล่อง, 

รายการ Vlog พาไปชมประกวดพ่นควนั ตลอดจนการสอน 

ผสมน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ควรเฝ้าระวัง

มากที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหาที่หลากหลายมากที่สุดและ 

การควบคุมสื่อหรือ self regulation ที่มีน้อยมาก

 5) ด้านการสื่อสารและโฆษณา พบวิธีการสื่อสาร 

22 วิธี ในช่องทางออนไลน์ พบการสื่อสารและส่งเสริมการ

ขายทุกรูปแบบ ใช้บุคคลและการแพร่กระจายของสื่อ เช่น 

Influencer, วัยรุ่น, เน็ตไอดอล, พริตต้ี, การรีทวีตโดยคน

ดังในโลกโซเชียล, การรีวิวโดย Youtuber ช่วยน�าเสนอ 

สนับสนุนสินค้า รวมทั้งให้ลูกค้าช่วยกระจายการสื่อสาร

สร้างการค้นหาและมองเห็นสินค้าด้วย hashtag “#” ทั้งนี้ 

hashtag ที่พบมากที่สุด คือ #บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก ผู้ค้าใช้

วิธีการสื่อสารทุกแพลตฟอร์ม โดยการแชร์ทุกแพลตฟอร์ม

ที่ผู ้ค้ามีบัญชีอยู ่ เพื่อให้เห็นและสามารถเชื่อมโยงได้ทุก

แพลตฟอร์ม ผู้จ�าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านิยมถ่ายรูปสินค้า สาธิต

การสูบสินค้าให้ชม ด้วยการถ่ายเป็นวิดีโอส้ันประกอบเพลง

ในแอพ TikTok และน�ามาลงในฐานะโฆษณาในบัญชีร้าน

ตนเองใน Twitter/ Facebook/ Instagram อีกต่อหนึ่ง 

และให้ลูกค้าติดต่อใน Line เพื่อเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม 

ส่วนใน Youtube พบว่า Youtuber มีส่วนส�าคัญสูงสุดใน

การเปิดรับ รับชม รับรู้และติดตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ลักษณะ

เด่นของ Youtuber ที่ท�าให้เกิดการติดตามสูงสุด คือ การใช ้

บุคคลเป็นหลัก, การใช้ค�าพูดตลกหรือแรง, การสร้างความ

ใกล้ชิดกับผู ้ชม เช่น เรียกตนเองว่า พี่/ ป๋า/ เฮีย และ 

การ Live streaming พบว่า ดึงดูดผู ้ชมได้มากที่สุด 

Youtuber เจ้าของรายการน�าเสนอบุหรี่ไฟฟ้ารายหนึ่ง 

มียอดวิวสูงสุด 12 ล้านวิว
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  ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟา้
 วัยเรียนมัธยมปลายสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด โดย

กลุ ่มวัยเรียนมัธยมปลายสูบบุหร่ีไฟฟ้า ร ้อยละ 46.7, 

กลุ่มวัยเรียนอุดมศึกษาสูบบุหร่ีไฟฟ้า ร้อยละ 45.4 และ 

กลุม่วยัท�างานสบูบหุรีไ่ฟฟ้า ร้อยละ 32.2 ซึง่สบูวนัละ 1 ชัว่โมง 

โดยเฉล่ีย โดยซื้อในช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น

 การเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยเรียนมาจากเหตุผล 

ด้านกลิ่นรสของบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าใน 

วัยท�างานมาจากเหตุผลด้านความอยากลอง เหตุผลท่ียังคง

สูบบุหร่ีไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันเพราะกลิ่นรส

  ด้านอิทธิพลของส่ือเครือข่ายสังคม
 ส่ือสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มกลายเป็น

แหล่งสื่อสารและโฆษณาบุหร่ีไฟฟ้าแหล่งใหญ่ท่ีสุด 

แพลตฟอร์มที่พบผู้ค้ามากท่ีสุดคือ Website รองลงมาคือ 

Line, Youtube, Facebook, Twitter และ Instagram 

ตามล�าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกวัยซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากช่องทาง

ออนไลน์มากที่สุด เพราะความง่าย สะดวก ราคาถูก

 Youtube กลายเป็นช่องทางสื่อสารชวนเช่ือและ

จูงใจเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าได้มากที่สุดช่องทางหนึ่ง โดยผู้น�าทาง

ความคดิ กลุม่ Youtuber มอิีทธิพลทางความคดิต่อผูส้นใจสบู

หรือผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ในด้านการสาธิตสินค้า การแสดงสินค้า

ให้ชมด้วยภาพเคล่ือนไหว และการ Unboxing แกะกล่อง 

สินค้า

 ซึ่งแรงจูงใจจากสื่อ

ที่มีผลต ่อความอยากลอง 

อยากซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุด 

3 ล�าดับ คือ 1) สรรพคุณ

สินค้า, 2) การสาธิตสูบ และ 

3) การรีวิวโดย Youtuber

 ก า ร ใช ้ บุ ค คลที่ มี

อทิธพิลทางความคดิ คอื กลุม่ 

Youtuber และ Influencer 

วัย รุ ่นในช ่องทาง ส่ือเพื่อ

สื่ อ ส า ร เรื่ อ ง บุ ห รี่ ไ ฟฟ ้ า 

พบว่า มีผลต่อการเป ิดรับ 

รับชม รับรู้ และติดตามเรื่อง

ความเชื่อผิด
ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟา้

1. เป็นที่สนใจในสายตาสังคม
2. โดดเด่น

3. ทันสมัย
4. กลิ่นรสจูงใจ

5. ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

5

บุหรี่ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมาย มาตรการควบคุมตนเองของ

ส่ือสังคมเครือข่าย ในการคัดกรองการจ�าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า

ในสื่อพบว่า ได้ผลน้อยมาก

 จาก Google Trends Analysis พบว่า มผีูใ้ช้สบืค้น 

หาบหุรีไ่ฟฟ้าด้วย search term ว่า ซ้ือบหุรีไ่ฟฟ้า มีการสบืค้น 

ทั้งหมด 703,000 ครั้ง ในเวลา 12 เดือน เฉลี่ยได้ว่ามีผู้สืบค้น 

เพื่อซ้ือขายบุหรี่ไฟฟ้า วันละ 1,926 ครั้ง การค้นหาทั้งหมด 

(100%) เกิดขึ้นโดยผู้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการค้นหา 

เพื่อซ้ือขายบุหรี่ไฟฟ้านั้น มีสูงที่สุดในระหว่างวันที่ 22-28 

พฤศจกิายน 2563 และลดต�า่ลงครัง้ทีห่นึง่หลงัเดอืนธนัวาคม 

2563 ซึ่งสอดคล้องกับการจับกุมแหล่งทุนค้าขายบุหรี่ไฟฟ้า 

รายใหญ่ 2 ราย ในกรุงเทพมหานคร, ลดต�่าลงที่สุดครั้งที่ 2 

ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 และสอดคล้องกับการ

จับกุมกลุ่มผู้ค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ 11 เจ้า และ 

ลดต�่าลงต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2564

 การใช้ hashtag เพื่อค้นหา ค้าขาย และกระจาย

การส่ือสารบุหร่ีไฟฟ้าด้วยค�าค้น พบว่า มีการใช้ hashtag 

ยอดนิยมในการค้าขายบุหรี่ไฟฟ้า คือ hashtag #บุหรี่

ไฟฟ้าถูกสุด มีการใช้ hashtag นี้ 1,197 ครั้ง/อาทิตย์  

ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ มีการประกาศห้ามอย่างเป็น

ทางการในสินค้าหรือเนื้อหาที่ห้ามโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น

อาวุธปืน, การค้ามนุษย์, ตลอดจนนิโคติน ผลิตภัณฑ์

ยาสูบ และบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท แต่มีข้อยกเว้นต่างกัน 

พบว่า Youtube มีข้อยกเว้นมากที่สุด และ Facebook/ 
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อ้างอิง : ศรีรัช ลาภใหญ่. 2564. บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ประเภท heat-not-burn: การศึกษาการสื่อสารการตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสื่อ
สังคมเครือข่าย (social media network) และการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชนและวัยท�างานตอนต้น.

 ส รุปได ้ว ่ า  ทุกแพลตฟอร ์มออนไลน ์  

กลายเป็นส่ือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

เป็นช่องทางค้าขายจ�าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าอย่างเต็มตัว 

ส่ือเครือข่ายสังคมทุกแพลตฟอร์ม เป็นส่ือโฆษณา 

ได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ค้าเปิดพื้นที่ของตนเองในสื่อ 

ได้อย่างเสรี สามารถใช้พื้นที่ออนไลน์โฆษณาได ้

ตลอดเวลาหรือวันละหลายๆ ครั้ง

Instagram มีข้อยกเว้นน้อยที่สุด ส่งผลให้ผู้ค้าใช้ Youtube 

ในการส่ือสาร โฆษณาและค้าขายบุหรี่ไฟฟ้ามากท่ีสุด

 ปัจจุบันพบว่า ผู ้ค ้านิยมใช้ TikTok ในการ

โฆษณาและสื่อสารบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เพราะความนิยมใช้ 

TikTok ในประเทศไทยสูงข้ึนเท่าตัวในฐานะสื่อใหม่ ท�าให้

การสื่อสารบุหรี่ ไฟฟ้า มีแนวทางโฆษณารูปแบบใหม่  

ใน TikTok และในแอพพลเิคช่ันอ่ืน  ซึง่ปัญหาของสถานการณ์

ผลิตภัณฑ์ยาสูบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน คือ การควบคุมและ 

ปราบปรามมีน้อย, การไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร

เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์, ความเชื่อผิด และมาตรการ

ควบคุมส่ือที่ไม่ได้ผล
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 ปัจจุบันยาสูบเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีมีความ

ส�าคัญทั้งในระดับโลกและประเทศไทย องค์การอนามัยโลก 

ได้เสนอว่า “การใช้ยาสูบ” จัดเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ 

(บุหรี่-เหล้า-อาหาร-ออกก�าลังกาย) ท่ีก่อให้เกิดปัญหา  

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (non-communicable disease, 

NCDs) ที่ส� า คัญในมนุษย ์  เช ่น โรคหัวใจขาดเลือด  

โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดอุดตัน มะเร็งใน 

อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ 

และท�าให้อาการของโรครุนแรงขึ้น เช่น ผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค 

เป็นต้นซึ่งทุกโรคที่กล่าวมาล้วนเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยและ 

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบทั้งสิ้น ในแต่ละป ี

ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคยาสูบมากกว่า 8 ล้านคน 

ในจ�านวนนีม้ากกว่า 7 ล้านคน ทีเ่สยีชวีติทีเ่ป็นผลมาจากการ

ใช้ยาสูบโดยตรง ในขณะท่ีผู้ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน 

ต้องเสียชีวิตเนื่องมาจากการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง และ 

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้ยาสูบ (1.3 พันล้านคนทั่วโลก) 

อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง รวมถึงใน

สถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด 19 ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุ

ของทัว่โลกทีส่�าคญัในขณะนี ้พบว่าการใช้บหุรีแ่ละบหุร่ีไฟฟ้า 

ก็ส่งผลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคโควิด 19 

ด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของยาสูบ 

เป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถ

ป้องกนัได้ โดยควบคุมยาสบูผ่านกลไกการสร้างเสรมิสขุภาพ 

เพ่ือการป้องกันและลดปัจจัยเส่ียงเป็นภารกิจหลักในบริบท

งานทางด้านสาธารณสุข จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งทีม 

TUNONICOTINE เกิดขึ้น

 TUNONICOTINE คือ กลุ ่มคณาจารย์จาก 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาการควบคุมยาสูบของ

ประเทศ จึงได้รวมกลุ่มกันในการสร้างงานควบคุมยาสูบ

ให้เกิดข้ึนบริบทการศกึษาทางด้านสาธารณสขุศาสตร์ของ

ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมแรกของ ทางกลุ่ม คือ 

การจัดเสวนาวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในป ี

พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในวันเยาวชน 

แห ่งชาติ  ซึ่ งสอดคล ้องกับค�าขวัญวันงดสูบบุหรี่ โลก  

สังคมไทยไร้ควันบุหรี่
ร่วมป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร  ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช
อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์  อ.ชวินทร มัยยะภักดี
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ปีค.ศ.2020 ขององค์การอนามัยโลกที่ว่า “ปกป้องเยาวชน 

จากอุตสาหกรรมยาสูบ ป้องกันพวกเขาจากยาสูบและ 

การใช้นโิคตนิ” รวมทัง้ขยายเครอืข่ายโครงการมหาวทิยาลยั 

ปลอดบุหรี่ และสร้างกระแสรณรงค์การไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า 

ในกลุ ่มนักศึกษา ให้สังคมรับรู ้ถึงอันตรายและกลยุทธ ์

ของอุตสาหกรรมยาสูบในการแสวงหานักสูบหน้าใหม ่

ซึ่งมุ่งเป้าไปท่ีเยาวชน ซึ่งสอดคล้องไปกับมาตรการตาม

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การ

อนามัยโลกในมาตรา 12 ที่ว ่าด้วย การให้การศึกษา  

การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตส�านึกสาธารณะ 

(Education, communication, training and public 

awareness)

 เหตุผลท่ีทางทีม TUNONICOTINE ให้ความ

ส�าคัญกับเด็กและเยาวชนในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เป็น 

นักสูบหน้าใหม่เนื่องจากว่า มีข้อเท็จจริงที่อุตสาหกรรม

ยาสูบ พยายามวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้

มีเด็กและเยาวชน เข้ามาเป็นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง จากเอกสารลับท่ีได้รับการเผยแพร่ออกมาจาก

สหรัฐ พบว่า บริษัทเหล่านี้ได้พยายามเพิ่มพลังสัญลักษณ์

ทางจิตวิทยา และมองว่าวัยรุ ่นสูบบุหรี่ในวันนี้ คือลูกค้า

ที่สูบบุหรี่ประจ�าในอนาคต เพื่อเป็นกุญแจส�าคัญในการ

ท�าให้อุตสาหกรรมยาสูบประกอบกิจกรรมต่อไปได้ ซึ่ง

อุตสาหกรรมยาสูบต้องท�าทุกวิถีทางให้บริษัทอยู่รอดและ

ประสบความส�าเร็จในระยะยาวในการได้รับส่วนแบ่งจาก

ตลาดเยาวชน ซ่ึงการด�าเนินการในเรื่องนี้สอดคล้องไปกับ 

หลักการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตร Ottawa ที่ว ่า

ด้วยการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการสร้างชุมชนให้

เข็มแข็ง ซ่ึงขณะนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารและ

สารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูล อุตสาหกรรมยาสูบจึงได้

เพิ่มกลยุทธ์ด้วยการเพ่ิมรสชาติและสีสันของบุหรี่มากกว่า 

15,000 ชนิด พร้อมๆ กับการผลักดันการตลาดในสื่อ

สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงวัยรุ่นเล่นจ�านวนมาก ขณะเดียวกัน

ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ก็พบประเด็นแนวทาง

การตลาด CSR ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ และให้ข้อมูล

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการ

แพร่ระบาดของ บุหรี่ไฟฟ้า นับเป็นภัยทางด้านสาธารณสุข

ใหม่ ท่ีก�าลังคุกคามประเทศไทยในขณะนี้ และมีผลกระทบ

โดยตรงกับเด็กและเยาวชน ดังจะเห็นได้จาก ข้อเท็จจริง

การแพร่ระบาดของบุหร่ีไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2561 ตามรายงานผล 

การส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศ

สหรัฐ (National Youth Tobacco Use Survey 2018) 

พบว่านักเรียนชั้นมัธยมทั่วสหรัฐฯสูบบุหร่ีไฟฟ้าสูงถึง  

3.6 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากการส�ารวจรอบปีทีแ่ล้วถงึ 1.5 ล้านคน 

อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าประจ�าของวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้นจาก 20% 

เป็น 27.7% และส่งผลให้อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

โดยรวมของเยาวชนสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง 38% 
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ซ่ึงทางทีม TUNONICOTINE คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อาจเพิกเฉยต่อปัญหาทาง

สาธารณสุขที่ส�าคัญและอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน

ของประเทศไทยได้ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

เพราะ “สุขภาพของประชาชน” ในเรื่องการควบคุมยาสูบ 

นอกจากจะต้องลดการบริโภคยาสูบในกลุ ่มประชาชน  

ยังต้องเฝ้าระวังติดตามกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

ร่วมด้วย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีอุตสาหกรรมยาสูบ 

ต ้องการขายสินค ้ า ให ้กับประชาชนอย ่ างต ่อ เนื่ อ ง  

แต่หลังจากที่ทั่วโลกทราบถึงพิษภัยจากบุหรี่  ท�าให้

อุตสาหกรรมยาสูบคิดค้นบุหร่ีแปลงร่างรูปแบบใหม่ขึ้นมา 

นั่นคือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าลดความเสี่ยง

ต่อสุขภาพได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นน้ัน 

เพราะในที่สุดแล้ว ผู้สูบก็ยังคงเสพติด สาร “นิโคติน” 

อยู่เช่นเดิม ซึ่งส�าหรับประเทศไทย การสื่อสารให้สังคม

เข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ได้โดยง่าย ผ่านการน�าเสนอข้อมูล

ที่ส�าคัญในรูปแบบต่างๆ ท่ีท�าให้เห็นภาพความเสียหายได้

อย่างชัดเจน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบเป็นมิตรต่อคนรับสาร

ถือเป็นเรื่องที่นักสาธารณสุขศาสตร์ควรค�านึงถึงให้มากขึ้น 

อันเป็นส่วนหนึ่งชองประเด็นการสร้างความแตกฉานเร่ือง 

พิษภัยและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการ “ล่า”  

นกัสบูหน้าใหม่ จงึเป็นสาระส�าคญัในงานสาธารณสขุแนวใหม่ 

เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องไปกับ

มาตรา 5.3 ของ FCTC ซึง่รวมถงึประเดน็เรือ่งบหุรีไ่ฟฟ้าด้วย 

ที่ตอนนี้ฝ่ายผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าพยายามที่จะผลักดันให้

สามารถน�าเข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายได้ 

 สาธารณสุขแนวใหม่เพื่อการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย มีการก�าหนดประเด็น 4 ข้อ คือ
 1) สร้างความตื่นตัวให้ประชาชนรับรู ้ ถึง
อันตรายและอ�านาจการเสพติดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ซึ่งในฐานะนักสาธารณสุขเพื่อสังคมจะต้องพยายาม

อ้างอิง : มตชินออนไลน์. (2563). ศจย.จบัมอืภาคเีครือข่ายเดนิหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควนับหุรีป่กป้องเยาวชน. เข้าถงึข้อมลูวนัที ่28 มนีาคม 2565 
จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2345688. โพสต์ทเูดย์. (2563). แฉบรษิทับหุรีข้่ามชาตเิพิม่กลยทุธ์หวงัดงึนกัสบูหน้า
ใหม่. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2565 จาก https://www.posttoday.com/social/general/632874. มติชนออนไลน์. (2564). สมาพันธ์นิสิต
นกัศกึษาสาธารณสขุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพฯ หนนุห้ามน�าเข้าบหุรีไ่ฟฟ้า. เข้าถงึข้อมลูวนัที ่28 มนีาคม 2565 จาก https://www.matichon.
co.th/news-monitor/news_3035059. มตชินออนไลน์. (2565). กระทรวงศกึษาธกิารเหน็ด้วยกบัมาตรการห้ามน�าเข้าและห้ามจ�าหน่ายบหุรีไ่ฟฟ้า
ในประเทศไทย. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2565 จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3199429.

ชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่า บุหร่ีไฟฟ้าจะส่งผลกระทบ
มากกว่า โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะ 
เสพติดกันเพิ่มขึ้น 2) ก�าหนดมาตรการเพื่อจ�ากัด
การติดต่อประสานงานกับอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อ
ความโปร่งใส ซึ่งจะป้องกันการแทรกแซงของกลุ ่ม
อุตสาหกรรมยาสูบที่มีต ่อนักการเมือง 3) ปฏิเสธ 
ความร ่วมมือใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ และ  
4) หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

 ทั้งนี้ บทบาทของนักการสาธารณสุขนั้น จ�าเป็นต้อง 

ด�าเนนิการตามมาตรการต่าง ๆ  ควบคูก่นัไป ตัง้แต่การป้องกนั 

นกัสบูหน้าใหม่ไม่ให้มเีพิม่ขึน้ ควบคูก่บัการเข้าถงึการให้บรกิาร 

ช่วยเลิก เช่น คลินิกฟ้าใส คลินิก NCDs และสายเลิกบุหรี ่

1600 รวมทั้งมีมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ หรือสถานประกอบการ 

ปลอดบุหรี่ โดยผู ้ที่ท�างานนักการสาธารณสุขนั้นต้องใช้ 

ประโยชน์จากกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และสังคม- 

ศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สังคม รู้ถึงวิถี

การสือ่สาร ใช้จติวทิยารณรงค์ และน�ามาสูก่ารผลกัดนัให้เกิด

มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจน 

การบังคับใช้ให้เกิดขึ้นจริงได้ 

 ขณะนี้ประเด็นการควบคุมยาสูบเป ็นหนึ่ งใน

กิจกรรมที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับภาคี

เครือข่ายทางด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ อาทิเช่น 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

ก�าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความ

รู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ

สังคมไทยปลอดบุหร่ี ทีมชวนช่วยเลิกบุหร่ี ตลอดจนภาคี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่พร้อมสร้าง

ความร่วมมือในการขับเคล่ือนสุขภาวะให้เด็กและเยาวชน

ของประเทศไทยปลอดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกัน
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 เป ็นที่ทราบกันดีว ่า การใช ้

ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นมีความเสี่ยงต ่อ

สุขภาพ ซึ่ งขณะนี้จะเป ็นอันตราย

มากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความตึงเครียด

ต่อระบบสาธารณสุข และก่อให้เกิด

ความเสียหายไปแล้วในระหว่างการ

ระบาดใหญ่นี้ ซึ่งขณะสูบบุหรี่ก็จะมี

การเคล่ือนไหวคือ  มีการถอดหน้ากาก

พันธมิตรวิชาชีพที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสังคมปลอดยาสูบ

ปฎิญญา การประชุมเอเชียแปซิฟิก
ว่าด้วยเรื่อง ยาสูบหรือสุขภาพ ครั้งที่ 13 (APACT 2021)

 การประชุมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยยาสูบหรือสุขภาพ คร้ังท่ี 13 ในปีนี้ เกิดข้ึนในขณะท่ีโลกยัง
คงต่อสู้กับผลกระทบร้ายแรงของการระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

อนามัยออก การขยับมือและปากซ�้าๆ จะท�าให ้ เ กิด 

แพร่กระจายของละอองไอขนาดเล็กจากการหายใจ ผ่าน

ควันบุหร่ี และละอองของบุหรี่ ไฟฟ้า ขณะที่สูบบุหรี ่

จะสามารถเร่งการแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ และ 

ผู ้ สูบบุหรี่ มีแนวโน ้มที่ จะป ่วยหนักและเสีย ชี วิตจาก 

โควิด-19 ได้มากกว่าผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่อง 

ปกติส�าหรับอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่ รวมถึงระบบ 

การจัดส่งนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบร้อน

ก็ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังในกลุ่มคนหนุ่มสาว

 บริษัทยาสูบ ยังน�าเสนอตัวเองอย่างผิด ๆ ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการบรรเทาการระบาด

ใหญ่นี้โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่ได้

รับการประชาสัมพันธ์อย่างดี และรัฐบาลได้รับแรงกดดัน

จากอุตสาหกรรมที่ไม่มีความจ�าเป็นนี้ เพื่อให้มีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาสูบยังคงด�าเนินต่อไปอย่างไม่ลดละในช่วงการ

ระบาดใหญ่น้ี

 ในทุกแง่มุมของชีวิตได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ในฐานะผู ้แทนของการประชุม APACT ครั้งที่  13 นี้  

ขอประกาศว ่าการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพนั้น  

มีความส�าคัญอย่างยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม คือต้องหยุดเส้น

ทางของอุตสาหกรรมยาสูบให้ได้ เพราะการระบาดใหญ่

ของโควิด-19 เป็นเหตุผลเพิ่มเติมและส�าคัญที่จะเร่ง

จุดจบ (endgame) ของการใช้ยาสูบ รัฐบาลจะต้อง

ลดทั้งอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ให้เกิด 

ความตาย ตามที่ระบุไว้ในกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัย

โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งเป็นพิมพ์เขียว

ข้ันต�่าที่ครบถ้วนส�าหรับการด�าเนินการควบคุมยาสูบ  

ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะ ดังนี้

  เพ่ือสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19
 เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการดังต่อไปนี้

ภายใน 12 เดือน

 1. ด�าเนินการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนทั่วประเทศ

ให้เน้นย�้าเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของโควิด-19  

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ
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ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหร่ีธรรมดา ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า 

และความเส่ียงที่เกิดจากการสัมผัสบุหรี่มือสอง

 2. จัดประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็น

 3. ห้ามบริษัทยาสูบมีส่วนร่วมและเผยแพร่ความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพราะอุตสาหกรรมยาสูบเป็น

ภัยคุกคาม ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการระบาด

ใหญ่น้ี และกิจกรรมเหล่านี้ละเมิด FCTC มาตรา  5.3 ใน

การปกป้องนโยบายด้านสาธารณสุขจากผลประโยชน์เชิง

พาณิชย์และการลงทุน รวมถึง FCTC มาตรา 13 ว่าด้วย

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และให้การสนับสนุน

 4. รวมถึงกลยุทธ์การควบคุมยาสูบที่เข ้มแข็ง

ในแผนระดับชาติของทุกประเทศ เข้าไว้ในกองทุนต่อการ

รับมือและฟื้นฟู โควิด-19 ของสหประชาชาติ

 	เพ่ือเร่งการยุติยาสูบ
 5. เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมของปีนี ้

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เครือข่าย 

แห ่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  (NATFT) จะขอ

การสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพทางการแพทย์และ

สาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก/พันธมิตร เพื่อออก

แถลงการณ์ร่วมของความมุ่งมั่นในการควบคุมยาสูบภายใน

เดือนมกราคม 2565
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และท่ีต้ังของบุหร่ี ส�าหรับผู้ค้าปลีกเพ่ือจ�ากัดการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 13. เราขอเรียกร ้องให ้ทุกประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกวางแผนและด�าเนินการยุติการขายยาสูบ

เชิงพาณิชย์ทั้งหมดภายใน 10 ปีข้างหน้า ในเวลาเดียวกัน 

ขอยกย่องประเทศท่ีห้ามการใช้และการขาย (รวมถึงการ

ขายออนไลน์) ของอุปกรณ์บุหร่ีไฟฟ้าทั้งหมด และขอให้

ประเทศอื่นๆ ทั้งหมดท�าเช่นเดียวกัน อุปกรณ์สูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันตรายและท�าให้เสพติด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนหนุ่มสาวก�าลังตกเป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรม

ยาสูบที่ต้องการผู้บริโภครายใหม่

 14. เราขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เข้ามาเป็น

ภาคีของ WHO FCTC Protocol เพื่อก�าจัดการค้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และเพ่ือป้องกันไม่ให้การค้าที่ผิดกฎ

หมายซึ่งท�าลายมาตรการด้านราคาและภาษี เป้าหมายเพื่อ

สุขภาพ และเศรษฐกิจ

  มาตรการ	ลดความต้องการ
 15. เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ เพิ่ม

อายุขั้นต�่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นอย่างน้อย 21 ปี  

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการติด

นิโคตินและการพัฒนาสมอง 

 16. ในการประชุม APACT ครั้งต่อไป เราขอ

เรียกร้องให้ทุกประเทศด�าเนินการขึ้นภาษีสรรพสามิต

ยาสูบ ที่ช่วยลดความสามารถในการหาซ้ือยาสูบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมภาษีตอบสนองวัตถุประสงค์ 

สองประการคือ เป็นการกีดกันการใช้ยาสูบ และยังเป็นการ 

เพิ่มรายได ้ให ้รัฐบาลอีกด ้วย ซึ่ งอาจเป ็นช ่องทางใน

การควบคุมยาสูบและ/หรือความพยายามในการฟื ้นฟู 

การระบาดใหญ่ของโควิด-19

 17. ในการประชุม APACT ครั้งต่อไป เราขอ

เรียกร้องให้ทุกประเทศก�าหนดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มาตรฐาน (ธรรมดา) และค�าเตือนรูปภาพอย่างน้อย 75% 

บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

 18. เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลท้ังหมด ห้ามการ

ใช้และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีรสชาติปรุงแต่งรวมถึง

เมนทอล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมการใช้ยาสูบ / การริเริ่ม

ลองสูบบุหรี่ และการติดนิโคติน

 6. ในการประชุม APACT ครั้งต่อไป อย่างน้อย 

30% ของประเทศสมาชิก ควรแนะน�าจรรยาบรรณของ

รัฐบาลทั้งหมด เพ่ือป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรม

ยาสูบในการก�าหนดนโยบาย ตามแนวทางของ FCTC 

มาตรา 5.3

 7. ทุ กประ เทศจะระ บุการแทรกแซงของ

อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ อย่างน้อย 3 กรณี และใน

การประชุม APACT ครั้งต่อไปน�าเสนอกรณีเหล่านี้ และกา

รด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบโต้การแทรกแซง 

 8. เราเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ 

ทั้งหมด รวมถึงองค์กรทางการแพทย์ตัดความสัมพันธ์

ท้ังหมดกับมูลนิธิเพื่อโลกปลอดบุหรี่  (FSFW) ที่ได ้รับ

ทุนสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจาก บริษัท Philip Morris 

International และได้ร่วมเลือกใช้ข้อความปลอดบุหรี่

ท่ีเน้นสุขภาพเพื่อปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ส่งเสริม

อุปกรณ์การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอ้างว่าให้เป็นทางเลือก

ที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม และบ่อนท�าลายการก�าหน

ดนโยบายการควบคุมยาสูบ

 9. เราขอยืดเวลาการเรียกร้องให้รัฐบาลปรับใช้ 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และด�าเนินการนโยบายปลอดบุหร่ี 

100% ให้ยั่งยืน ในสถานที่ท�างานภายในอาคารทั้งหมด 

สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะ ครอบคลุม

การปราศจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมท้ัง บารากู่

ไฟฟ้า และบุหร่ีไฟฟ้า

 10. เราเรียกร้องให้รัฐบาล ให้การรับรองว่ามี

ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอ

และยั่งยืนส�าหรับการควบคุมยาสูบ ต่อสัดส่วนการเกิดโรค

และการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากยาสูบ

 11. เราขอเรียกร้องให้ประเทศภาคีสมาชิกของ 

FCTC ยืนยันความมุ่งมั่นต่อ FCTC ในการควบคุมยาสูบใน

การประชุมครั้งที่เก้าของการประชุมประเทศภาคีสมาชิก  

(COP 9) ในเดือนพฤศจิกายน 2021

 	มาตรการ	ลดอุปทาน
 12. เพื่อควบคุมห ่วงโซ ่อุปทานยาสูบอย ่างมี

ประสิทธิภาพ รัฐบาลควรต้องมีใบอนุญาตส�าหรับกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ�าหน่าย 

และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ ควรจ�ากัดจ�านวน

ศจย.ก้าวทันวิจัยกับ

33



โจทย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2565
TRC research update

34



 เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของ

ประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความ

เป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจและการเมือง 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะปัญหาบุหร่ีไฟฟ้า

ที่เป็นภัยสาธารณสุขใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ และ

การปรับตัวในภาวการณ์ดารงชีวิตในแบบวิถีใหม่ (New 

Normal) จากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเช้ือโควิด-19 

จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมา ศจย. จึงก�าหนดให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สาคัญโจทย์วิจัยที่พัฒนาจาก

การต่อยอดจาก ศจย.ระยะท่ี 5 และแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ตลอดจนสอดคล้อง

กับแนวนโยบายแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติทั้งในมาตรการด้านการลดอุปสงค์ (Reduction of demand) และ

อุปทานต่อยาสูบ (Reduction of supply) ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO 

Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) และหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ตาม Ottawa Charter โดย

มีหัวข้อโจทย์วิจัย ดังนี้

โจทย์โครงการวิจัยเพ่ือการควบคุมยาสูบที่ส�าคัญใน 4 ประเด็นหลัก มีดังนี้

 1. มาตรการด้านการลดอุปสงค์ (Reduction of demand)

  1.1 การป้องกันนักสูบหน้าใหม่

   (1) มาตรการท่ีมีประสิทธิผลต่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อการป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่

   (2) การสังเคราะห์มาตรการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย  

    โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่

   (3) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า ของนักเรียนและนักศึกษา ที่พัก ชุมชน และ 

    ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

   (4) การสร้างความส�าคญัของสือ่และกระแสสังคม (Social Sentiment) กบัพฤติกรรมการบริโภคบหุรีไ่ฟฟ้า 

   (5) ความรู้ ทัศนคติและความตระหนักของครู อาจารย์ ต่อปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน

  1.2 เศรษฐศาสตร์และมาตรการทางด้านราคาและภาษี

   (1) ผลกระทบโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ต่อประเด็น ราคาขายปลีกและก�าไรของบุหรี่ Low-End และ  

    Hi-End รายได้รัฐ ส่วนแบ่งการตลาด ผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ตลอดจนอัตราการสูบบุหรี่ของ 

    ประชาชนและเยาวชน เช่น การเปลี่ยนจากการใช้บุหรี่ซิกาแรต สู่ยาเส้น เป็นต้น

   (2) การศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนกฎหมายการก�าหนดราคาขายปลีกแนะน�าของบริษัทบุหรี่

   (3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ของการห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 

    ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557

   (4) การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของประเทศต่างๆ ในการพัฒนากฎหมายภาษีเพื่อการควบคุมยาเส้น 

    ของประเทศไทย

   (5) การศึกษาผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

   (6) รปูแบบความสมัพนัธ์ระหว่างการสูบบหุร่ี การสูบยาเส้น และการสูบบหุร่ีไฟฟ้า เป็นสนิค้าทีท่ดแทนกัน 

    (substitutes) หรือสินค้าท่ีเสริมกัน (complimentarities)
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  1.3 การเลิกบุหรี่

   (1) การศึกษาประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของยาเลิกบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย

   (2) ความคุ้มค่าของการบรรจุยาเลิกบุหรี่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ 

    ประเทศไทย

   (3) นวัตกรรมในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ หรือวิธีการเลิกบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ

  1.4 การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การควบคุมยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า

   (1) การศึกษาติดตามการตลาดที่ผิดกฎหมายเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุปสงค์ อุปทาน สัดส่วนตลาด  

    ของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

   (2) มาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุมและจัดการการขาย การโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่ 

    อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและช่องทางอื่นๆ

   (3) บทบาทและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหร่ีไฟฟ้าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

    กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ 

    และสังคม และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   (4) การศึกษาติดตามผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่สร้างแรงจูงใจต่อการบริโภค (product surveillance)  

    และการศึกษาแหล่งขายของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย

   (5) ความชุกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มประชาชนไทย โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย

   (6) การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู ้บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าใน 

    ประเทศไทย

   (7) ศึกษาประเด็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพการให้ความรู้ โทษภัยและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ส�าหรับ 

    กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย

 2. มาตรการด้านการลดอุปทาน (Reduction of supply)

  2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการช่วยเหลือ/เยียวยาชาวไร่ยาสูบ หรือการทาการเกษตรทดแทน 

   ยาสูบ

  2.2 การป้องกันการน�าเข้า ซ้ือขาย หรือให้บริการบุหรี่ผิดกฎหมายในระบบออนไลน์และการลักลอบขนส่ง  

   (Cross-border)

  2.3 การศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีสารว่า ด้วยการขัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย 

   ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
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 3. มาตรการด้านติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินผล และรายงาน

  3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ

   (1) ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น การศึกษาผลของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว การศึกษาผลของ 

    การสะสมของสารเคมีที่เกิดจากการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควัน 

    บุหรี่ไฟฟ้ามือสอง

   (2) การศึกษาเชิงคุณภาพด้านผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

   (3) National Surveillance System of Health Effect of E-cigarette

   (4) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลกระทบทางสุขภาพของการสูบยาเส้น

  3.2 ประเด็นด้านกฎหมาย

   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรืออนุบัญญัต ิ

    ท่ีเกี่ยวข้อง

   (2) ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบให้เกิดประสิทธิภาพในพื้นที่

   (3) ข้อถกเถียงสิทธิของผู้สูบบุหรี่ในทางนิติปรัชญา

   (4) ความเป็นไปได้ในการออกนโยบายหรือกฎหมายเพื่อน�าไปสู่ END GAME

   (5) การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ป ัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบในระบบออนไลน ์ 

    เพื่อลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มเด็กและเยาวชนของประเทศไทย

   (6) การประเมินผลการด�าเนินการของประเทศไทยตาม FCTC

   (7) ศึกษาประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้ความรู้เก่ียวกับมาตรา 5.3 ในกรอบอนุสัญญา 

    ควบคุมยาสูบ ส�าหรับกลุ่มผู้กาหนดนโยบาย

   (8) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตาม FCTC และความรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง  

    สมาชิกรัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าหรือพยายามผลักดันบุหรี่ไฟฟ้า

 4. มาตรการด้านชุมชน

  4.1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการประเมินประสิทธิผลของมาตรการพื้นที่ปลอดควันบุหรี่  

   และตามบริบทของชุมชน องค์กร และครอบครัว

  4.2 นวัตกรรมการควบคุมยาสูบในบริบทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน ชุมชน ที่ทางาน รวมถึงแรงงาน 

   นอกระบบด้วย

  4.3 การศึกษารูปแบบการควบคุมยาสูบในบริบทของพื้นที่ต่างๆ (ชุมชนเมือง ชุมชนก่ึงเมืองและชุมชนชนบท) 
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