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ผนึกกาลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่
วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่าง
7 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.) สมาคมองค์ก าร
บริ หารส่ ว นต าบลแห่ งประเทศไทย (ส.ต.ท.) และ มู ลนิ ธิ รณรงค์เพื่ อ การไม่ สูบ บุ ห รี่ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และ
สนั บสนุ นงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ในระดับท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการลงนามกว่า 45 แห่ง
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า การเสพติดยาสูบ
เป็ นพฤติกรรมที่ทาให้สุขภาพเสื่อมโทรม เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังและเสียชีวิตก่อนเวลา ที่ป้องกันได้ ที่สาคัญที่สุด
ของคนไทย โดยเฉลี่ยผูส้ บู บุหรี่ท่ีไม่เลิกสูบ ครึง่ หนึ่งจะเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ และเสียชีวิตก่อนเวลา 10 ปี
ขณะที่ การสารวจพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยเท่ากับร้อยละ 19.1 เพศชายร้อยละ 37.7 เพศหญิงร้อยละ
1.7 จ านวนผู้สูบ บุห รี่ 10.7 ล้านคน ร้อ ยละ 89 กระจายตัวอยู่ในพื ้น ที่ ต่ างจัง หวัด ทั่วประเทศ (ส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ, 2560) อีกทัง้ การสูบบุหรี่นอกจากก่อให้เกิดปั ญหาด้านสุขภาพยังส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจครัวเรือนที่
ยากจน ที่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซือ้ บุหรี่ สาหรับผูท้ ่ีสูบบุหรี่ซิกาแรทเฉลี่ยเดือนละ 858.50 บาท บุหรี่ม วนเอง
115.70 บาท และผูท้ ่ีสบู ทัง้ 2 ประเภท 530.20 บาทต่อเดือน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) รวมถึง ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรค การขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่ วยและเสียชีวิตก่อนเวลา
ทั้ง นี ้ สหประชาชาติ ไ ด้ระบุ ไว้อ ย่ า งชัด เจนในพิ ม พ์เขี ย วเป้ า หมายสู่ก ารพั ฒ นาที่ ย่ ัง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) ว่า ยาสูบนอกจากเป็ นอุปสรรคต่อเป้าหมายการมีสขุ ภาพที่ดี ยังเป็ นอุปสรรคสาคัญ
ต่อเป้าหมายการขจัดความยากจนทุกระดับ และเป้าหมายการศึกษาที่ดีในครอบครัวยากจนที่มีคนสูบบุหรี่
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า จาก
สถานการณ์ ดัง กล่ าวที่ ผู้สูบ บุ ห รี่ก ระจายตัว อยู่ในพื ้น ที่ ต่ างจัง หวัด เป็ น ส่ ว นใหญ่ ใน พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จึงได้กาหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ที่มีผวู้ ่าราชการจังหวัด
เป็ นประธาน มีตวั แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 13 หน่วยงาน รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ อีก 6 สาขาเป็ น
กรรมการ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ นเลขานุการ โดยกาหนดให้ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตจังหวัดซึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จานวน 3 คน ร่วมเป็ นกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานควบคุม
ยาสูบจังหวัด ด้วยเล็งเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพ และทรัพยากรในการป้องกันปั ญหาอันเกิด
จากการสูบบุหรี่ของประชากรในพืน้ ที่ท่รี บั ผิดชอบ
นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า
ถือเป็ นโอกาสอันดีท่ีเกิดความร่วมมือเพื่อสนับสนุน งานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็ นไปตามที่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนะว่า การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ต้อง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไก การจัดการระดับท้องถิ่น โดยระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม อสม. และชุมชน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คนในชุมชนป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ลดการได้รบั
ควันบุหรี่มือสอง ลดภาระระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัด ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ บุหรี่และรักษาโรค รวมไปถึง
ลดจานวนเด็กที่จะติดบุหรี่ โดยบทบาทในการป้องกันสุขภาพของคนในชุมชน เป็ นการบริการสาธารณะ อันเป็ นพันธ
กิจหนึ่งที่ทอ้ งถิ่น ตระหนัก และหาแนวทางเพื่อปกป้องสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ขณะที่ นายแพทย์ศั ก ดิ์ ชั ย กาญจนวั ฒ นา เลขาธิ ก ารส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่ในชุมชนได้ โดยใช้
กลไกของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ม่งุ เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนได้
เลย และเป็ น งบประมาณจานวนที่มากพอ เพราะนอกเหนือจากจะได้รบั จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ยังมีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้อ่นื ๆ ร่วมอีกด้วย
ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนั บสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า
การควบคุม และลดการสูบบุหรี่ เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ถือเป็ นหนึ่งในพันธกิจหลัก
ของ สสส. และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสส. ตระหนักถึงบทบาทสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมี
ส่วนร่วมในการการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ การดูแลเด็กปฐมวัย
การดูแลสุขภาพ การควบคุมสารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสูบบุหรี่ในชุมชน
ความร่วมมื อที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี ้ จึ งถือเป็ นการส่งสัญ ญาณไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทั่วประเทศ
ว่ามีหลากหลายหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ อันจะนาไปสู่การลดอัตรา
การสูบบุหรี่ท่ยี งั มีอยู่สงู ในระดับพืน้ ที่ในอนาคต
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ น.ส.อุรพี จุลิมาศาสตร์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ โทร.0-2278-1828
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