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เมื่อถามวา ในแวดวงการแพทยและการสาธารณสุขลวนชื่นชม ที่คุณไดรับรางวัล   Dr  LEE Jong-

wook Memorial Prize for Public Health จากองคการอนามัยโลก ขอทราบถึงความรูสึกของคุณที่

ไดรับรางวัลดังกลาว

ศ.นพ.ประกิต ตอบวา “รูสึกเปนเกียรติมากครับที่ไดรับรางวัลนี ้และในความรูสึกโดยสวนตัว

แลวรูสึกดีใจ เพราะเปนรางวัลที่นาจะเปนรางวัลสูงสุดที่ผมเคยไดรับนะครับ  เปนกำลังใจ ในการ

ทำงานตอไป นั่นเปนความรูสึกในแงสวนตัวนะครับ

หากมองถึงการทำงานแลว เหตุที่รางวัลนี้ทำใหดีใจคือ รางวัลนี้สงผลในระดับกวางดวย ทั้งใน

ระดับโลกเลยก็วาได เพราะเปนพิธีมอบที่สมัชชาอนามัยโลกนะครับ ทำใหเห็นวา ประเด็นของยาสูบ

เปนปญหาสำคัญที่รับรูกันในระดับโลก แลวในประเทศไทยเองก็ชวยมากดวยนะครับ เปนการยก

ระดับความสำคัญเรื่องยาสูบ และเปนกำลังใจใหแกภาคีเครือขายทั้งหมดที่เราทำงานกันมา รวม

ถึงฝายการเมืองดวย ดังนั้น นี่จึงถือวาเปนประโยชนของรางวัลนี้ครับ” ศ.นพ.ประกิตระบุ

ถามวานอกจากการทำงานในบทบาทประธานมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่แลว อยากให

ชวยสะทอนมุมมองถึงความเปนมานับแตการริเริ่มเคลื่อนไหวตอตานการสูบบุหร่ี หรือผลักดันการ

ควบคุมยาสูบ ในชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 กระทั่งถึงปจจุบันนี้ ยังมีสิ่งใดที่เปนอุปสรรค ทาทาย

อีกบาง

ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 
Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health
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เจาของรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health  สะทอนใหเห็น 

ภาพที่ผานมากระทั่งปจจุบันวา ความทาทายก็คือ แมเราจะทำไดดีมาพอสมควร ทั้งในระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค ในเชิงของการเปลี่ยนคานิยมการไมสูบบุหรี่ในสังคมไทย ซึ่งทำใหเปลี่ยนไปเยอะ รวมถึงมีการ

ตื่นตัวเรื่องพิษภัยของยาสูบ พิษของควันบุหรี่มือสอง เปนตน ขณะที่ในเชิงนโยบายเราก็มีเปนรูปธรรม

คอนขางชัดเจน อยางเชน เรื่องของกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศไทย  ที่คอนขางจะกาวหนาใน

ระดับโลก ในหลาย ๆ เรื่อง เชน กฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ครอบคลุม “รวมถึงเรื่องการหาม 

โฆษณา เรื่องการหามบริษัทบุหรี่ทำ CSR นะครับ แลวยังมีรูปธรรมที่ชัดเจนก็มีการออกกฎหมาย สสส. 

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, หมายเหตุ : ชื่ออยางเปนทางการคือ  พระราช

บัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544)  นำภาษีบุหรี่มาสรางเสริมสุขภาพ ก็เปน

สิ่งที่เห็นไดชัดนะครับ สวนอุปสรรคทาทายมันก็ยังมีอยูครับ เพราะแมวา การสูบบุหรี่จะลดลงไป 

45.6% แตมันมีความไมเทาเทียมในการลดลงนะครับ คือหลาย ๆ ภูมิภาคในประเทศก็ลดลงอยางเชน 

ภาคเหนือ ภาคอิสาน กรุงเทพมหานคร แตวาภาคใต ก็ยังสูงมาก จึงยังไมเทาเทียมกันในเรื่องปญหา

ยาสูบที่ยังเหลืออยู อีกประการหนึ่งก็คือ ผูชายไทยนั้น 34.7% ก็ยังสูบบุหรี่อยู แมวาเราจะคืบหนา 

คือลดลงมาจาก 60% เปน 34.7% แตก็ยังถือวาสูงเกินไปนะครับ แลวจำนวนคนก็ยังเยอะอยู คือ

ประมาณ 10 ลานคน นี่ก็นับเปนความทาทายครับ” ศ.นพ.ประกิตระบุ
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ศ.นพ.ประกิต กลาววา อุปสรรคปญหาอื่น ๆ ก็เหมือน ๆ กันทั่วโลก ในประเทศไทย จะมี
ปญหาใน 4 ประเด็นคือ

"ประเด็นที่ 1 มีการขัดขวางแทรกแซงของธุรกิจยาสูบแลวก็เครือขาย นี่เปนปญหาอันดับหนึ่ง

เลยครับ (หัวเราะ)” ศ.นพ.ประกิตหัวเราะอยางคุนชินใหกับประเด็นปญหาที่รับมือมาอยางตอเนื่อง 

และกลาวเพิ่มเติมถึงปญหาตอไปวา

ประเด็นที่ 2 ขาดความเปนเอกภาพในดานนโยบายในการควบคุมยาสูบ

โดยหลักการแลว นโยบายตองมีการผลักดันรวมกันทั้งรัฐบาล คือ ตองเปน The Whole of The 

Government ทั้งรัฐบาลตองขับเคลื่อน ตองไปดวยกัน ตัวอยางเชน เรายังไมไดความเปนเอกภาพจาก

กระทรวงการคลัง  เรื่องภาษียาเสน เรื่องการขจัดบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมสวน

ประกอบ ซึ่งกระทรวงการคลังก็ยังไมไดเดินไปทิศทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ในสวน

ของกระทรวงอื่น ๆ แมวานโยบายจะไมไดขัดกับกระทรวงสาธารณสุข แตวาเขาเหลานั้นก็ตองมีบทบาท

ที่เขาตองแสดง แตก็ยังแสดงกันไดไมมากเทาที่ควร อยางเชน กระทรวงศึกษาธิการ อาจผลักดันเรื่อง

ของโรงเรียน เปนโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็ดี รวมถึงการเรียนการสอนเรื่องยาสูบทั้งหลาย สวนกระทรวง

มหาดไทย ที่ผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนางานเรื่องยาสูบของจังหวัด มีแผนยาสูบจังหวัด มีแผนพื้น

ที่ปลอดบุหรี่ แผนปองกันนักสูบหนาใหม แผนโครงสรางยาสูบระดับจังหวัดที่ตองทำใหคนเลิกสูบบุหรี่ 

ซึ่งก็ยังไมคอยคืบหนาไป เหลานี้จึงนับวาเปนปญหาและความทาทายประการที่สอง

ความทาทายประเด็นที่ 3 ก็คือ ความมุงมั่นในทางการเมืองของผูนำ ทั้งในระดับประเทศ และ

ระดับทองถิ่น โดยเฉพาะระดับทองถิ่นนั้นนับวาสำคัญไมนอย เนื่องจากคนสูบบุหรี่อยูในทองถิ่น สงผล

ใหจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีคนสูบบุหร่ี 50,000 บาง 200,000 บาง 300,000 บาง  ดังนั้น จึงตองมีคน

ทำงานในพื้นที่  เพื่อใหการสูบบุหรี่ลดลงไปกวานี้  สวนนโยบายซึ่งออกไปจากสวนกลางที่กระทบถึง

ขางนอก ก็มีเรื่องของภาษียาสูบ หรือวาการความคุมสวนประกอบ  ขณะนี้จึงขึ้นอยูกับวา ผูนำสนใจ 

หรือไมสนใจ ทำใหเรื่องนี้ก็นับเปนประเด็นปญหาเชนกัน

ปญหาและความทาทายประเด็นที่ 4 ก็คือ คนทำงานควบคุมยาสูบในแตละพื้นท่ี มีนอยมาก 

นอยเกินไป รวมทั้งนักวิชาการ และภาคสวนตาง ๆ ที่ไมใชสวนราชการ กลาวคือ เรื่องยาสูบตองมีภาค

ประชาชนเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งทุกวันนี้แมจะมีอยูบาง แตยังถือวานอยเกินไป เหลานี้คืออุปสรรค

หลัก ๆ

อุปสรรคและความทาทายสำคัญในการควบคุมยาสูบ
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ศ.นพ.ประกิตกลาววา “อุปสรรคหลักทั้ง 4 ขอนี้ จริง ๆ แลว ทั่วโลกก็เหมือนกันหมดนะครับ 

ที่เขารายงานกลับไปที่สำนักเลขาฯ อนุสัญญาฯ (หมายเหตุ : เลขาธิการภาคีอนุสัญญาวาดวยการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ) ทุก ๆ สองป ก็จะออกมา 4 ประเด็นนี้ครับ ไมวาปญหาเรื่องบริษัทบุหรี่

ขัดขวาง แลวก็มีเรื่องภาษี การควบคุมสวนประกอบ เหลานี้เปนเรื่องใหญ ทำใหทุก ๆ ประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย ก็จะเจอปญหาเดียวกันนะครับ” ศ.นพ.ประกิตระบุถึงความทาทายของอุปสรรค

ปญหาไดอยางเห็นภาพ และกลาวเพิ่มเติมวา ปญหาตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุก

กระทรวง ที่ตองมีบทบาทสงเสริมกัน

สังคมไทยอาจจะเขาใจผิดวา เรื่องรณรงคไมสูบบุหรี่เปนหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข แลวยิ่ง

เขาใจผิดไปอีกวา  การจะลดการสูบบุหรี่เปนความรับผิดชอบของ สสส. สิ่งนี้นับเปนความเขาใจผิด

อยางใหญหลวง

“เนื่องจาก สสส. เปนเพียงแหลงทุนนะครับ (หัวเราะ) ซึ่งจัดทุนให เชน ใหจังหวัดละ 1 ลาน

บาท ทุกป แลวก็มีที่อื่นๆ อีก งบประมาณของ สสส. ที่มี 300 ลานบาทนั้น นิดหนอยเทานั้นเอง 

มันเปนงบประมาณที่เขาเรียกวา ‘งบกระตุน’ นะนะครับ จริงๆ ตองใชเงินเยอะกวานี้ และจริง ๆ 

แลวแตละจังหวัดก็มีเงินนะ ไมใชไมมีเงิน เพราะวาเมื่อจังหวัดขายบุหรี่ ซองหนึ่งนะครับ เขาจะ

เรียกภาษี 1 บาท 86 สตางคตอซองที่เขาขาย 
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ดังนั้น บางจังหวัดจึงไดภาษีจากบุหรี่หลายสิบลานบาท บางจังหวัดที่มีคนสูบเยอะ ๆ ไดเปน

รอยลานบาทตอปเลยนะครับ ดังนั้น มันอยูที่อำนาจของผูวาฯ ที่จะใชนะครับ เพราะฉะนั้น เงินนั้น

มีอยูแลว  เพียงแตไมไดนำมาใชสนับสนุนการควบคุมยาสูบ เงินภาษีสวนนี้ของจังหวัด ไมตอง

เขาสูสวนกลางเลย  เปนของจังหวัดเลยนะครับ  ขณะที่เงินลานบาท จาก  สสส.  เมื่อใหไป มันเปน

คาบริหารจัดการ  เชน เชิญประชุมกรรมการ คณะทำงาน แคนั้น ก็หมดแลว ตองมีงบสนับสนุน

มากกวานั้นนะ ถาผมยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา เขาใชงบประมาณ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

ตอประชากร 1 คน ตอป ในการรณรงคไมสูบบุหรี่” ศ.นพ.ประกิตระบุและกลาวเพิ่มเติมวา 

ขณะที่อังกฤษ ประชากรเทาเรา แตเขาใชเงินถึง 266 ลานปอนด ก็คือประมาณหนึ่งหมื่นสอง

พันลานบาท ในการควบคุมยาสูบ  เพราะฉะนั้น ในระดับจังหวัด จึงขึ้นอยูกับผูนำ วามีกฎหมาย

เขียนไวนะครับ วาคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัด มีผูวาเปนประธาน, มีนายแพทย สสจ. เปน

เลขา (หมายเหตุ : นายแพทย สสจ.หมายถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) มีหนวยงานราชการ

ในจังหวัด เชน ศึกษาธิการ, องคการปกครองสวนทองถิ่น เชน สรรพสามิต หรือ ตำรวจเปน

กรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิอีก 6 คน แตในขณะนี้ ยังขับเคลื่อนกันชา ไมไดเต็มที่จริง ๆ อยาง

เชน จ.นครราชสีมา มีคนสูบบุหรี่ 330,000 คน แตมีเจาหนาที่สาธารณสุขไมเพียงพอ

นอกจากนี ้ยังตองดูเหลาดวย ดังนั้น ประเด็นนี้ก็นับเปนจุดออน แมนโยบาย หรือกฎหมายเขียน

ไวดี แตในการปฏิบัติตามที่กฎหมายเขียนไวนั้น ยังออนมาก   โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายหาม

สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ขณะที่ในการประเมินของประเทศอังกฤษ เขาได คะแนน 10 เต็ม 10  แต

ประเทศเรา ได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยการประเมินขององคการอนามัยโลก ดังนั้น 

ประเทศไทยเราจึงยังมีปญหาอยูเยอะพอสมควรในเรื่องของยาสูบ
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ประมวลภาพ
ป พ.ศ. 2550 ในโอกาสครบรอบ 20 ป แหงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 

ดร.ไพโรจน เปรมปรีดิ์ ประธานมูลนิธิรณรงคฯ  ไดนำทีมงาน เขาเฝาฯ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป มูลนิธิรณรงคฯ เพื่อเปนกำลังใจใหแกทุกคน 

เมื่อวันจันทรที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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ประมวลภาพ
โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ นำคณะผูรวมรณรงคสรางสรรคสังคมปลอดบุหรี่

เขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อรับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 10 ป ของการรณรงคฯ 

ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ยังความปลื้มปติเปนอยางยิ่งสำหรับผูที่ไดรับโลทุกคน 

และเปนกำลังใจที่จะรวมสรางสรรคสังคมปลอดบุหรี่ตอไป


