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การควบคุมยาสูบ เปนสวนหนึ่งของบริบทงานทางดานสาธารณสุขที่ครบทุกกระบวนการ
ทั้งในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ ในระดับโลก หรือ 
Global Health ซึ่งคําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ในปนี้ คือ “บุหรี่เผาปอด” ซึ่งสะทอนถึงปญหาที่เกิด
จากการบริโภคยาสูบไดเปนอยางดี การสูบบุหรี่กอใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 
ชวงขามเกี่ยวชีวิต (Across the life-course) เชน ทารกที่ไดรับสารพิษจากควันบุหรี่มือสองอัน
เกิดจากการสูบของแม เด็กเล็กที่สัมผัสกับควันบุหรี่มือสองมีความเสี่ยงตอการเกิดและการกําเริบ
ของโรคหอบหืด  โรคปอดบวมหลอดลมอักเสบและการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลาง ทั่วโลกมี
เด็กประมาณ 165,000 คนเสียชีวิตกอนอายุ 5 ขวบ อันเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนลางที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง วัณโรค และมลพิษทางอากาศ  ซึ่งควันบุหรี่มีสารเคมีมากกวา 
7,000 ชนิดโดย 70 ชนิดเปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แมวาควันจะมองไมเห็นและไมมีกลิ่น 
แตสามารถอยูในอากาศไดนานถึง 5 ชั่วโมง ทําใหผูที่สัมผัสกับควันบุหรี่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ  

 

จากรายงานภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ในป พ.ศ.2557 ของแผนงานการ
พัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนานโยบาย พบวา การเสียชีวิตจากประชากรไทย จํานวน
การตายมีถึง 54,610 คน เปนอันดับ 1 ของปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของประชากรไทยและ
กอใหเกิดความสูญเสียทางสุขภาพจากการสูบ หรือ รอยละ 11.2 ของจํานวนการเสียชีวิต การสูบ
บุหรี่สงผลใหเกิดการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน (รอยละ 38 ของการการ
เสียชีวิตจากบุหรี่ท้ังหมด) ตามดวยโรคหัวใจ 14,011 คน (รอยละ 26) และ โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง 13,964 คน (รอยละ 26) ในแงมุมของความสูญเสียทางเศรษฐกิจนั้นการบริโภค
ยาสูบกอใหเกิดความสูญเสียคิดเปนเงินถึง 74,884 ลานบาทโดยรวมแลวความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่คิดเปน 0.78 % ของ GDP ประเทศไทยและคิดเปน 18 % ของ
คาใชจายดานสุขภาพทั้งหมด มากกวางบประมาณทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขถึง 5 % ดวย
เหตุผลที่กลาวนี้จึงเปนหลักฐานที่ยืนยันถึงความสําคัญของการควบคุมยาสูบ ที่สําคัญขณะนี้ 



อุตสาหกรรมยาสูบไดมีการสรางสิ่งใหมๆ มาลอลวงเยาวชน อยางเชน บุหรี่ไฟฟา หรือบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส ไอคอส หรือ ผลิตภัณฑ Heat not burn หรือแมแตอุตสาหกรรมยาสูบของ
ประเทศไทยท่ีมีการนําเสนอเรื่อง การใชกัญชาและกัญชง มาเปนสวนผสมหรือสวนประกอบของ
บุหรี่ ซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งที่ภาคสุขภาพเราตองเฝาระวังและเตรียมความพรอมเพื่อการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนเราเสมอ 

 

ในระดับโลก การควบคุมยาสูบ มีกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก ที่วางกรอบกติกาใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันเพราะการแกปญหาเรื่องยาสูบไมใช
เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถแกปญหาได ตองมีการสรางความรวมมือกันในระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุผลในเรื่อง “สุขภาพ” ของมวลมนุษยชาติ สําหรับประเทศไทย ประเด็นการ
ควบคุมยาสูบที่สมควรดําเนินการใหเกิดขึ้น คือ การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ในระดับจังหวัด ซึ่งเปนทิศทางการควบคุมยาสูบที่ตองมีการผลักดันใหเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและสุขภาพของคนไทย ซึ่งจะสอดคลองกับการที่
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก หรือ FCTC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ที่มีวัตถุประสงค “เพื่อที่จะคุมครอง
มนุษยในยุคปจจุบันและในอนาคตใหปลอดภยัจากผลรายของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน
ยาสูบ ไมวาจะเปนผลกระทบดานสุขภาพ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ โดยจัด
ใหมีกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบ ซึ่งรัฐภาคีจะบังคับใชมาตรการดังกลาว ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือจะลดการแพรขยายของการใชยาสูบและการสูดดมควัน
ยาสูบ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและอยูในระดับที่สูง” และยังสอดคลองไปกับแนวทางการสรางเสริม
สุขภาพตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ตามที่ประเทศไทยไดรวมปฏิญญากับ
สหประชาชาติและประชาคมโลก ตลอดจนแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจตามทิศทาง
ของยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจตามทิศทางที่ระบุ
ไวในแนวนโยบายแหงรัฐ อาทิ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในป พ.ศ.2561-2580 

 

ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งปรับปรุงและ
พัฒนาการมาจากกฎหมาย 2 ฉบับ ผนวกเขาดวยกัน คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และมีการปรับ
บทบัญญัติใหสอดคลองกับพันธกรณี ตาม FCTC  นวัตกรรมใหมของพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ที่สําคัญคือ การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ



กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ คือ การ
บังคบัใชกฎหมาย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตางๆ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ที่จะเกี่ยวของกับเขตปลอดบุหรี่ตางๆ ที่
กฎหมายกําหนด การบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ การดําเนินตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และดําเนินการตามมาตรการที่
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติกําหนด ตลอดจนการกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและ
เยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ การลด และเลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ การทํางานของ
คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฯ นั้นสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค ในหลายยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศที่มีการพัฒนาโครงสรางและการบริหารจัดการเพ่ือ
สรางความรวมมือดานการควบคุมยาสูบแบบบูรณการในทุกระดับ ยุทธศาสตรที่ 2 ปองกันไมให
เกิดผูเสพยาสูบรายใหม และเฝาระวังธุรกิจยาสูบท่ีมุงเปาไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหนาใหม 
ดวยการสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคมเพื่อเอื้อตอการไมสูบบุหรี่ของเยาวชน ยุทธศาสตร
ที่ 3 ชวยผูเสพใหเลิกใชยาสูบ ดวยการสรางเสริมพลงัชุมชนเพื่อการบําบัดผูเสพยาสูบ ยุทธศาสตร
ที่ 5 ทําสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ที่จะเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหสิ่งแวดลอม
ปลอดควันบุหรี่  ซึ่งแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับท่ี 2 จะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 
2562  แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติฉบับตอไป จึงควรเนนในเรื่องการทํางานของ
คณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 เพ่ือสรางการ
ทํางานในพื้นท่ีและชุมชน ดานการควบคุมยาสูบใหเกิดความเขมแข็ง 

 

ในคณะกรรมการจังหวัดนั้น จะมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณเปนที่ประจักษในดานตางๆ ไมวาจะเปน การแพทยหรือการ
สาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตร หรือสื่อสารมวลชน การคุมครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพของ
ประชาชน จะเห็นไดวาการควบคุมยาสูบนั้น มิใชมีเพียงมิติของการเลิกหรือการรักษาโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่เพียงอยางเดียวเทานั้น  การควบคุมยาสูบจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชศาสตรหลาย
แขนงบูรณการเขาดวยกัน เพือ่รวมมือกันในการควบคุมยาสูบ ดังจะเห็นไดจากใน FCTC ไดมีการ



จําแนกมาตรการออกเปนหลายมาตรการ ไมวาจะเปน การควบคุมในมิติของอุปสงค มิติของ
อุปทาน  ในมิติของอุปสงค ไดแก การควบคุมในเรื่องมาตรการทางดานราคาและภาษี และไมใช
มาตรการทางดานราคา ซึ่งปจจุบันมาตรการทางดานราคาและภาษีนั้นจะตกอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเปน
ผูรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย ในสวนของการควบคุมอุปสงคที่มิใชมาตรการทางดานราคา 
เชน การควบคุมการโฆษณา สงเสริมการขายและการอุปถัมภ รวมถึงมาตรการในการหามทําการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของอุตสาหกรรมยาสูบที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะ
สอดคลองกับพันธกรณีตาม มาตรา 5.3 ของ FCTC วาดวยมาตรการปองกันการแทรกแซง
นโยบายรัฐจากอุตสาหกรรมยาสูบอีกดวย และในสวนของกฎหมายลําดับรอง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ในเรื่องบรรจุภัณฑแบบเรียบหรือปราศสีสัน 
(Plain Packaging) ตามประกาศกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบหอ
ผลิตภัณฑยาสูบ และผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2561 ซึ่งกําลังจะมีผลบังคับใช
ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยประเทศไทยใชมาตรการนี้เปนอันดับที่ 11 ของโลก และ
เปนชาติแรกในเอเซีย ในมิติของอุปทาน ไดแก การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่ง FCTC ไดมีการสรางพิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย (Protocol to 
Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) ขึ้นมาเปนแนวทางใหประเทศสมาชิกไดปฏิบัติ
ตาม และเขารวมเปนสมาชิกในพิธีสารฉบับนี้ดวย  ในสวนของการขายผลิตภัณฑยาสูบใหแกผูเยาว
และการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผู เยาวที่ เปนการลดอุปทานท่ีสําคัญอีกเรื่อง ที่ปจจุบันนี้ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ของไทย การบัญญัติเรื่องการหามขาย
ผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลอายุต่ํากวา 20 ป และหามบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป ขายหรือให
ผลิตภัณฑยาสูบ ตลอดจนการหามการขายแบงซอง ซึ่งนับเปนมาตรการที่ลดอุปทานตอผลิตภัณฑ
ยาสูบไดเปนอยางด ี ในการประชุมบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติครั้งนี้ไดมี Session หนึ่งนําเสนอ เรื่อง 
FCTC กับการทํางานในพื้นที่ ซึ่งนําเสนอประเด็นวาแทจริงแลวกลไกการทํางานควบคุมยาสูบใน
ระดับโลก ไมไดหางไกลจากการทํางานในพื้นที่แตอยางใดเลย 

 

กอนที่จะจบปาฐกถานี้ ผมขอเนนย้ําอีกครั้งถึงความสําคัญของการใชกลไกการควบคุม
ยาสูบระดับจังหวัด ซึ่งเนนการสรางความยั่งยืนในพ้ืนที่ดานการควบคุมยาสูบ เพื่อใหการควบคุม
ยาสูบของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

ขอบคุณครับ 


