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มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่องมาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ๑
ตระหนัก วาการบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ความพยายามแทรกแซงของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบตอกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ และการแจงราคานําเขาของบุหรี่
ตางประเทศในราคาที่ต่ํา ไมสามารถตรวจสอบได ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไมไดเพิ่มสูงกวา
อัตราเงินเฟอ สงผลใหบุหรี่ในทองตลาดมีราคาถูก และกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหมๆมีสวน
สําคัญในการโนมนาวใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผูหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว
รับทราบ ถึงสถานการณการบริโภคยาสูบ ของประชากรไทย รวมถึงเยาวชน และผลกระทบตอ
สุขภาพ และเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมเยาวชน
เขาใจ วาการควบคุมยาสูบตองใชมาตรการที่บูรณาการหลายดาน โดยเฉพาะการลดอุปสงคดวย
ราคาและภาษี การลดอุปสงคดวยการควบคุมกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ และการชวยเลิกบุหรี่
ชื่ น ชม ในพั ฒ นาการของกระบวนการนโยบายด า นการควบคุ ม ยาสู บ ในประเทศไทย ที่ มี
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบาย และ
แนวทางการดําเนินงาน ประสานงาน กํากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ
ตระหนัก ถึงความจําเปนในการสรางความมุงมั่นรวมกันของสังคมไทยในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โดยเฉพาะการใชประโยชนจากแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ
จึงมีมติ ดังตอไปนี้
๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และ เขามามี
สวนรวมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗๒
๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๓ เรื่ อ ง มาตรการในการควบคุ ม ป จ จั ย เสี่ ย งต อ สุ ข ภาพด า นยาสู บ และ
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปนี้
๒.๑ ใหหนวยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องคการอนามัยโลก๓ โดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหนวยงานเพื่อปองกันการแทรกแซงดังกลาว
๑

๒
๓

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖
เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ / ผนวก ๑

WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๑/๓

๒.๒ ใหกระทรวงการคลัง ดําเนินการ
๒.๒.๑ ปรับโครงสรางภาษียาสูบ ใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันเพื่อทําใหราคาขายปลีก
ยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดยขอใหพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก
รวมทั้งใหผูประกอบการอุต สาหกรรมยาสูบปดแสตมปยาสูบบนซองบรรจุยาเสนที่ ทําจากใบยาสูบพันธุ
พื้นเมืองดวย และดําเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเสนและยาสูบประเภทอื่นอยางคอยเปนคอยไป
๒.๒.๒ หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility; CSR)
๒.๓ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงสาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร
แพทยแผนไทยหรือบริการแพทยทางเลือกที่จําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวน
รวมในงานเลิกบุหรี่ในชุมชน
๒.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหาม การโฆษณา
และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ และการประชาสัมพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรม
ยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอรทั้งจากภายในและตางประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนําเสนอโทษ
ของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดสวนที่เหมาะสม
๒.๕ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามมีฉากสูบบุหรี่ และการสงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความ
รับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร โทรทัศนและสื่อมวลชนตางๆ และมีมาตรการสงเสริมให
บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง เปนแบบอยางที่ดีแกสาธารณชน โดยการไมสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ
๒.๖ ให ก ระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬ า และกระทรวงวั ฒนธรรม ควบคุ มกํ ากั บ องคก รและ
เครือขายไมใหรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและตางประเทศ ตามกฎหมาย
๒.๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
และหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาสูบใน
สถานศึกษา กําชับใหสถานศึกษาทุกแหง
 ติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
 หามสูบบุหรี่ในขณะที่อยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
 ใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู อาจารย นักการภารโรง ผูนําทางศาสนา เปนตน
เปนแบบอยางแกนักเรียน นักศึกษา
 สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ดานพิษภัยจากบุหรี่อยางเปน
รูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๘ ใหกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ(คบยช.)เปน
หนวยงานหลักในการบูรณาการ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ กระทรวงการคลั ง และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให มี
ประสิทธิภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๒/๓

๒.๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบใน
พื้นที่ และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง
๓. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพดานยาสูบ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุน สงเสริมใหภาคประชาสังคม เฝาระวังและติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งใช
มาตรการทางสังคม ไมใหอุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาชองทางใหมๆ ในการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และ
การใหทุนอุปถัมภ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
๓.๒ สนับสนุนการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ใหกระจายอยางทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอด
บุหรี่และไมสูบบุหรี่ ทั้งในที่สาธารณะ ที่ทํางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางราน เอกชน โดยเฉพาะ
สถานที่ราชการ และสงเสริมใหมีหมูบานปลอดบุหรี่
๓.๓ ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให มีค ณะกรรมการระดับ จั ง หวั ดเพื่ อขั บ เคลื่ อ นและ
ดําเนินการตามมตินี้และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗” ใหเปน
รูปธรรมในระดับพื้นที่
๔. ขอใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับภาคี
เครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจูงใจในการดําเนินการตามมติและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมตินี้
๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ หนา ๓/๓

