
ศ.นพ.ประกติ  วาทสีาธกกจิ
26 มถุินายน 2563

ประวตักิารควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี
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ประวตัคิวามเป็นมาของยาสูบ

แหล่งดั้งเดมิ

• ทวปีอเมริกา

แพร่เข้าสู่ยุโรป

• ปลายศตวรรษ ท่ี 15
เร่ิมตน้ใชเ้ป็นยา
- เค้ียว
- เป็นผงทา
- จุดสูบ

แพร่เข้าสู่อนิเดยี  
จีน

• ศตวรรษท่ี 16-17

แพร่เข้าสู่ไทย

• ศตวรรษท่ี 17
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“การสูบบุหร่ีท าใหเ้กิดมะเร็ง
ปอด  และโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ” 

2482
• ก าเนิด รยส. กระทรวงการคลงั

2507
• นายแพทยใ์หญ่กระทรวงสาธารณสุข  สหรัฐอเมริกา  ประกาศอยา่ง
เป็นทางการ
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พ.ศ.2517
- พิมพค์ าเตือนบนซองบุหร่ี
“การสูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ”                                  
- เสนอมาตรการต่าง ๆ ใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีต่อ
รัฐบาล                                       

พ.ศ.2519
- กทม.หา้มสูบบุหร่ีในโรง
ภาพยนตร์และรถประจ าทาง                                         
- ส านกังานสถิติแห่งชาติเร่ิม
ส ารวจสถิติการสูบบุหร่ี

พ.ศ.2526
กสธ.จดัประชุมบุหร่ีและ
สุขภาพแห่งชาติ

นพ.สงคราม  ทรัพย์เจริญ  
เลขาธิการแพทยสมาคม
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จ านวนผูสู้บบุหร่ี 10 ลา้นคน                                                 

ชายไทยกวา่ร้อยละ  60 สูบบุหร่ี                                           

การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติในสงัคม                                  

ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ                     

ค  าเตือนขา้งซองบุหร่ีมีขนาดเลก็มาก

กฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ี                                                  

การโฆษณาบุหร่ีมีอยูทุ่กแห่งหน 

สถานการณ์
การสูบบุหร่ี
พ.ศ. 2529 ขอ้บญัญติั กทม. 

หา้มสูบบุหร่ีในโรง
ภาพยนตร์/รถเมล ์

ปว.294 หา้มขาย
บุหร่ีแก่เดก็อายตุ  ่า
กวา่ 16 ปีพ.ศ. 2516



บุหร่ีต่างประเทศเป็นสินค้าผดิกฎหมาย  แต่วางขายทัว่ไป



พ.ศ.2529 ก่อตั้ง โครงการ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี
มูลนิธิหมอชาวบ้าน

เช่ียวชาญ 
- สร้างเครือข่าย
- รณรงค ์                   
- เตือนสติสงัคม

เช่ียวชาญ
- ก าหนดยทุธศาสตร์
- ประสานผูก้  าหนด
นโยบาย

“ไปประชุม ตปท. เขาพูดเร่ือง
ควบคุมยาสูบทัว่ไป               
คนไทยสูบบุหร่ีกนัมาก ควร
เร่ิมการควบคุมด้วย”
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นพ.ไพบูลย์
สุริยะวงศไ์พศาล

นพ.ประกิต  
วาทีสาธกกิจ

คุณบงัอร  
ฤทธิภกัดี

นพ.สุรเกียรติ   
อาชาณนุภาพ

นพ.อุดมศิลป์  
ศรีแสงนาม

กรรมการโครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี มูลนิธิหมอชาวบ้าน
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เผยแพร่ขอ้มูลวชิาการเก่ียวกบั
ยาสูบและสุขภาพในมิติต่าง ๆ 

เนน้ผา่นส่ือ

ท ากิจกรรมกบักลุ่มต่าง ๆ
ครู พระสงฆ ์แพทย ์เยาวชน 
ศิลปินดารา ส่ือมวลชน

ช้ีแนะ / ผลกัดนันโยบาย
ตั้งเป้าหมายแรก 

ใหมี้กฎหมายหา้มโฆษณาบุหร่ี

กจิกรรมทีท่ า
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การประชุมบุหร่ีและสุขภาพโลกคร้ังที ่6 ที่โตเกยีว

พระภิกษุสงฆ ์         54.4

ครู                     40.0

แพทย ์               23.3

ประชาชนทัว่ไป    >60พ.ศ.2530



ขอให้ คณบด ีออกประกาศ
ห้ามสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล

พ.ศ.2530

เพ่ือใหบุ้คลากรสาธารณสุขเป็นแบบอยา่ง



โปสเตอร์
แผ่นแรกของโครงการ

พ.ศ.2530

เพ่ือไม่ใหพ้ระสงฆติ์ดบุหร่ี ใหพ้ระสงฆเ์ป็นผูน้ า



ประทานพระโอวาท
เร่ืองการอดบุหร่ี

พ.ศ.2530



ชมรมแพทย์ชนบทต้องการช่วยรณรงค์ (พ.ศ.2530)

จดัวิง่จาก  4 ภาค
เข้า กทม.



ล่ารายช่ือ 6 ล้านช่ือเสนอประธานสภาฯ



ทัว่โลกตายจากบุหร่ีปีละ 2.5  ล้านคน

31 พ.ค. 2531
วนังดสูบบุหร่ีโลก

คร้ังแรก 
“บุหร่ีหรือสุขภาพ
เลือกสุขภาพ”



ส่ือขอสมัภาษณ์ผูป่้วย
จากการสูบบุหร่ี



ก าลงัใจแก่ทีมงาน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี 9   ทรงมีรับสัง่กบั                   
ศ.นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
วา่  “เร่ืองการรณรงค์เพ่ือการ
ไม่สูบบุหร่ีน่ีด ี ฉันเห็นด้วย”

กนัยายน พ.ศ.2531



เรียกร้องให้รัฐบาลขึน้ภาษยีาสูบห้ามโฆษณา จ ากดัทีสู่บบุหร่ี

พ.ศ. 2531
การวิเคราะห์ของ
ดร.ริชาร์ด ปีโต
“เดก็ไทยอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี
ในปัจจุบนั จะตายจากการ
สูบบุหร่ี 2 ลา้นคนในอนาคต”



พ.ศ.2531  ครม.มี มติอนุมติังบประมาณ
ซ้ือเคร่ืองจกัรให ้รง.ยาสูบ

เครือข่ายสุขภาพเคล่ือนไหวประทว้ง

เรียกร้องใหรั้ฐบาลมีนโยบายควบคุม
ยาสูบ แทนการสนบัสนุน รยส.

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 
นายกรัฐมนตรี
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2531

• ครม. กลบัมติการอนุมติัสร้างโรงงานยาสูบ
• ครม. เห็นชอบแผนการควบคุมการบริโภคยาสูบ
• หา้มโฆษณาบุหร่ี

2532
• คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค : หา้มโฆษณายาสูบ
• ครม. แต่งตั้ง คบยช.
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2532
อเมริกากดดนัให้ไทยเปิดตลาดบุหร่ี
ส านกัผูแ้ทนการคา้ USTR ใชม้าตรา 301 กบัไทย ให้

เปิดตลาดเสรี

ยกเลิกกฎหมายหา้มโฆษณา

ขจดัภาษีท่ีไม่เป็นธรรม / เลือกปฏิบติั

ขอสิทธ์ิท่ีจะมีเครือข่ายจ าหน่ายของตวัเอง
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วางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้

สร้างกระแสคดัคา้นเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองของ
รัฐบาลไทยบนเวทีเจรจา

ใชโ้อกาสน้ีใหค้วามรู้คนไทยถึงพิษภยัยาสูบให้
มากท่ีสุด

ตอ้งรักษากฎหมายหา้มโฆษณาไวใ้หไ้ด้

เตรียมความพร้อมส าหรับเม่ือตอ้งเปิดตลาด ใหมี้
มาตรการควบคุมยาสูบ



โครงการรณรงค์ฯ ประท้วงบนถนนพหลโยธิน

ร่วมกบั 8 ชาติ              
ในเอเชีย ส่งจดหมาย
ถึงประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ขอให้
อเมริกาเปิดเวทีท า
ประชาพจิารณ์



ให้การ ต่อการท าประชาพจิารณ์ที่จัดโดย USTR 
ทีก่รุงวอชิงตนัดซีี คดัค้านนโยบายทีอ่เมริกาบังคบัให้ไทยเปิดตลาด 19 กนัยายน 2532

“จติส านึกอนัยิง่ใหญ่
ของอเมริกนัชน               

อยู่ทีไ่หน



ยกร่าง
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 

พ.ศ.......

พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี พ.ศ......

ยกร่าง

แผนจดัตั้ง สนง.ควบคุมยาสูบ

นพ.หทยั  ชิตานนท์
รองปลดั กสธ.                                  
เลขานุการ คบยช

พ.ศ.2532  เตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการเปิดตลาดบุหร่ี 
ไทยไม่ยอมตามข้อเรียกร้องอเมริกนั คดีจึงถูกส่งต่อไป
แกตต์ (WTO)

26



ร่วมเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเจรจาทีแ่กตต์ (WTO)



28

ให้การต่อกรรมาธิการสภาคองเกรส  
4 พ.ค.2533

Edward Kennedy
Senator from Massachusetts 

ให้การต่อกรรมาธิการสภาคองเกรส  
15  พ.ค.2533

เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองของไทย 
ในการเจรจาท่ีแกตต์



การตัดสินของแกตต์ (WTO)

• ประเทศไทยหา้มน าเขา้
ยาสูบไม่ได้

• ประเทศไทยสามารถใช้
มาตรการควบคุมยาสูบ
ต่าง ๆ ท่ีไม่เลือกปฏิบติัได้

กนัยายน 2533



แกตต์ตัดสินว่า : ไทยต้องเปิดตลาดบุหร่ี

“อาจารยสุ์รเกียรติครับ  ผมคิดวา่รัฐบาลจะเปิดตลาดใหบุ้หร่ี
นอกเฉยๆ ไม่ได ้ กระแสสงัคมคดัคา้นการเปิดตลาดสูงมาก ถา้
รัฐบาลเปิดตลาดเฉย ๆ รัฐบาลจะเสียหนา้มาก”

ชวน  หลีกภยั 
รองนายก

นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ ชาติชาย ชุณหวนั
นายกรัฐมนตรี

ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย  
ท่ีปรึกษา



ต่อรองให้มมีาตรการควบคุมยาสูบ แลกกบัการเปิดตลาดบุหร่ี

รัฐบาลตอ้งมีมาตรการลดผลกระทบจากการเปิดตลาด

ผา่นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. ….

จดัตั้งหน่วยงานควบคุมการสูบบุหร่ีใน กสธ. พร้อมจดังบประมาณให้

มติ ครม.ตุลาคม 2533



ศิลปิน ดาราร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี



วิง่เต้นให้รัฐบาล/รัฐสภาเห็นชอบ

➢ พ.ร.บ.ควบคมุ
ผลิตภณัฑย์าสบู
พ.ศ.2535

➢ พ.ร.บ.คุ้มครอง
สขุภาพผูไ้ม่สบู
บหุร่ี พ.ศ.2535



เป้าหมายต่อไป
ผลกัดนัให้รัฐบาล
ขึน้ภาษยีาสูบ



เรียกร้องให้ขึน้ภาษีหลายคร้ัง พ.ศ.2530-2535 ไม่ได้ผล

Neil 
Collishaw, 
WHO TFI

ศ.นพ.
ประกิต        

วาทีสาธกกิจ
(รามาธิบดี)

นพ.สุภกร
บวัสาย
(สวรส.)

2536
วางแผนผลกัดนั

ให้ขึน้ภาษี



ถ้าขึน้ภาษทีีท่ าให้ราคาบุหร่ีแพงขึน้ 10%

➢ จะท าใหว้ยัรุ่นไทยสูบบุหร่ีนอ้ยลง 10%
➢ จะป้องกนัเดก็อาย ุ15-19 ขวบ จากการติดบุหร่ี 75,400 คน
➢ จะป้องกนัการเสียชีวติของวยัรุ่นในปัจจุบนัจากการ

เสียชีวติจากบุหร่ี 9,425 คน
Neil Collishaw, (WHO) 1993



มติ ครม.ข้ึนภาษีบุหร่ีซิกาแรตจาก 55 เป็น 60% 
และใหมี้การข้ึนภาษี ตามการเปล่ียนแปลงค่าครองชีพ

ร่วมท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

ของ ครม.



ขั้นตอนการผลกัดนัการขึน้ภาษี (พ.ศ.2536)

1. วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี
2. ขอนกัวิชาการองคก์ารอนามยัโลกค านวณผลกระทบ   หากมีการข้ึน

ภาษี (รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน เดก็ท่ีจะสูบบุหร่ี นอ้ยลง)
3. วิเคราะห์ใหเ้ห็นวา่ราคาบุหร่ีถูกเกินไปในภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

(15 บาทต่อซอง VS 33 บาทต่อซอง)
4. ช้ีใหเ้ห็นวา่ธนาคารโลกแนะน าใหข้ึ้นภาษี
5. เสนอทางเลือกในการก าหนดนโยบายภาษียาสูบ



ขั้นตอนการผลกัดนัการขึน้ภาษี (พ.ศ.2536)

6. ส ารวจประชามติ (เผยแพร่ก่อนการประชุมครม.)
7. น าท่ีปรึกษาองคก์ารอนามยัโลกพบ รมต.สธ.
8. ท าหนงัสือ เอกสารใหน้ายกรัฐมนตรีเขา้ใจ
9. ประสานใหร้มต.สธ.เป็นผูเ้สนอและรมต.คลงัอยา่คา้น
10. ใหโ้รงงานยาสูบข้ึนราคาบุหร่ีเพื่อชดเชยกบัรายไดท่ี้อาจจะลดลงจาก

การข้ึนภาษี



ยอดขายซิกาแรต
(ล้านซอง)

ภาษีสรรพสามิต
(ล้านบาท)

อตัราภาษี

2534 1,954 15,898 55
2535 2,034 15,438 55
2536 2,135 15,346 55
2537 2,328 20,002 60
2538 2,171 20,736 62



➢ โครงการรณรงคเ์พ่ือการไม่
สูบบุหร่ีสร้างกระแสคดัคา้น
ระงับแผนการผลติ
บุหร่ีส าหรับผู้หญิงโดย
โรงงานยาสูบ

Voices from women 
celebrities



โครงการหญิงไทยไม่สูบบุหร่ี



โครงการวัดปลอดบุหร่ี



กลยุทธ์ในการรณรงค์ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี
บทเรียนทีส่รุปเม่ือปี 2539  ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี

การรณรงคโ์ดยใชข้อ้มูล
ข่าวสาร

การชกัชวนกลุ่มหรือ
บุคคลท่ีมีอิทธิพล ใหเ้ขา้
ร่วมมีบทบาทในการ

รณรงค์

การสร้างการมีส่วนร่วม
ของสังคม                          

(ภาคประชาชน)

การใชก้ระบวนการดา้น
การตลาดเพื่อสังคม 
(Social Marketing)

การผลกัดนัใหมี้มาตรการ
ทางกฎหมาย – นโยบาย

การสร้างค่านิยมท่ีไม่สูบ
บุหร่ี โดยผสมผสานเขา้ไป
ในกระบวนการเรียนการ

สอนของโรงเรียน



พ.ศ.2538–40
นิมนตห์ลวงพอ่คูณ      
ใหเ้ลิกสูบบุหร่ี



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แพทย์หญงิ โกร ฮาร์แลม  บรุนดท์ลนัด์  
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามยัโลก เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่

เฉลมิพระเกยีรติ แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว    ณ พระราชวงัดุสิต  เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี ๒๕๔๓  
และได้กราบบงัคมทูลถวายให้ทรงเป็น องค์ราชันของวนังดสูบบุหร่ีโลก

46

31  พ.ค.2543



โครงการ
กฬีาปลอดบุหร่ี

พ.ศ.2544
วนังดสูบบุหร่ีโลก
(กีฬาปลอดบุหร่ี”



โครงการ
ภัตตาคารปลอดบุหร่ี

พ.ศ.2545



“รู้ว่าสูบบุหร่ีไม่ไดป้ระโยชน์ แต่เด๋ียวน้ี
เดก็ ๆ เลก็ ๆ มีการสูบบุหร่ีมากข้ึนกวา่แต่
ก่อน.....เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหร่ี 
แลว้ก็ห้ามขายบุหร่ีแก่เด็กอายุต ่ากว่า 18           
ทีจ่ริงเดก็อายุ 50 กค็วรจะห้าม”

พระราชด ารัส
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  9

4 ธนัวาคม 2547
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โครงการ
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี

พ.ศ.2548



“แย่มาก ขึน้ภาษแีล้ว
เกบ็เงินได้เพิม่ 5,000
ล้านบาท ไม่จัดให้ส านัก
ควบคุมยาสูบเพิม่เลย”

นพ.ประกติ

“อาจารย์..อย่าไป               
หัวเสียเลย เรามาช่วยกนั
หาทางตั้งกองทุนเพ่ือ
ควบคุมยาสูบจะดกีว่า”

นพ.สุภกร

พ.ศ.2538
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ท าอย่างไรให้ได้เงนิ 
มาสนับสนุนงานควบคุมยาสูบ?

นพ.สุภกร บัวสาย (สวรส.)
ศึกษารูปแบบการน าภาษยีาสูบมาท างานควบคุมยาสูบของประเทศไทย
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พ.ศ.2538– 39
ศึกษาวจิยัเพ่ือผลกัดนัการก่อตั้ง
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  และ
ควบคุมยาสูบจากภาษีบาป               
ตามรูปแบบออสเตรเลีย

เสนอ

ดร.สุรเกยีรต ิ เสถียรไทย      
รมต.คลงั
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ขั้นตอนการผลกัดนั สสส.
ศึกษาขอ้มูลใหค้วามรู้ขบัเคล่ือนสังคม

ขอเขา้พบ รมต.คลงั  ตั้งคณะท างาน
(ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย)

ท าขอ้มูลเสนอกระทรวงการคลงั

ยกร่างกฎหมาย  (ศ.วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์)

ผลกัดนักฎหมาย รมช.คลงั
(ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม / นายกชวน  หลีกภยั)

พ.ศ.2537-2539

พ.ศ.2539

พ.ศ.2539

พ.ศ.2539-2540

พ.ศ.2540-2543



ประเทศไทยท าได้  ท าไมเราจะท าไม่ได้ (สสส.)
Funding source

1. Singapore Health Promotion Board 2001 General budget

2. Thailand Health Promotion     
Foundation

2001 Tobacco/Alcohol tax

3.  Mysihat (Malaysia) 2006 General budget

4.  Tonga 2007 General budget

5.  Mongolia 2007 Tobacco/Alcohol/tax

6.  South Korea 2011 Tobacco tax

7.  Vietnam Tobacco Control Fund 2013 Tobacco tax

8.  Laos Tobacco Control Fund 2013 Tobacco tax



2543 • WHO ถวายโล่เกียรติยศ ร.9 วนังดสูบบุหร่ีโลก

2544 • กฎกระทรวงหา้มมีฉากสูบบุหร่ีในวิทยโุทรทศัน์

2547 • พิมพค์  าเตือนเป็นรูปภาพ

2548
• ประเทศไทยลงสัตยาบนัในอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ หา้ม

ประชาสัมพนัธ์การท า CSR ของ บ.บุหร่ี

2553 • หา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ 100%



7.1 million fewer smokers

If smoking prevalence di

d not decrease from 32

% in 1991 to 19.1% in 20

17, Thailand would have 

had 7.1 million more sm

okers given that the adul

t population increased fr

om 38.3 to 55.9 million in 
the same period

Non smoker

Smoker  million

5858



Source : National Statistic Office 1991-2017
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Ratio of nonsmoker : smoker Increases from 2.1:1 (1991)  to 4.2:1 (2017)

The impact
Overall : 40.3% decrease in smoking prevalence
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เป้าหมายต่อไป
ปรับปรุง พ.ร.บ.

ควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ 
ให้ทันสมัย



เหตุผลทีต้่องปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ

1. กฎหมายปัจจุบนัลา้หลงั  (ตั้งแต่พ.ศ.2535)
2. อตัราการสูบบุหร่ีชายไทยยงัสูงมาก (40%)
3. เดก็ไทย 10 คนท่ีติดบุหร่ี 7 คนจะติดไปตลอดชีวติ
4. เดก็ไทยติดบุหร่ีใหม่ปีละ 200,000 คน
5. ยาสูบเป็นสาเหตุของภาระโรคอนัดบัท่ี 2 ของคนไทย
6. สมชัชาองคก์ารอนามยัโลก ก าหนดใหทุ้กประเทศลดอตัราสูบบุหร่ี 30% ในปี พ.ศ.2568 

(เพื่อลด NCD 25%)
7. ปรับปรุงกฎหมายตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  (FCTC)



ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ

➢ แกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติัท่ีลา้สมยั
➢ อนุวติัการมาตรการต่าง ๆ ตามอนุสญัญาควบคุม

ยาสูบฯ



ประเดน็แก้ไขเพิม่เติมใน พ.ร.บ.ใหม่

การหา้มโฆษณาครอบคลุมส่ือ
รูปแบบใหม่ เช่น พริตต้ี

ครอบคลุมบุหร่ีไฟฟ้า 
บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า 

ครอบคลุมบุหร่ีรูปแบบใหม่ ๆ

ขอ้มูลโดย ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศิริกลุชยั



ประเดน็แก้ไขเพิม่เติม ใน พ.ร.บ.ใหม่

หา้มขายใหผู้มี้อายุ
ต  ่ากวา่ 20 ปี

หา้มขายผา่นส่ืออิเลก็
ทรอนิกส์

หา้มขายบุหร่ีท่ี
บรรจุซองนอ้ย
กวา่ยีสิ่บมวน

หา้มแบ่งขาย
บุหร่ีเป็นมวน

เพิม่มาตรการป้องกนัการเข้าถึง
ผลติภัณฑ์ยาสูบของเดก็และเยาวชน



ประเดน็แก้ไขเพิม่เติมใน พ.ร.บ.ใหม่

√หา้มส่วนราชการรับการอุปถมัภจ์ากธุรกิจยาสูบ

√ก าหนดลกัษณะของจุดขายปลีกยาสูบ หา้มแสดงซองบุหร่ีท่ีจุดขายปลีก

√ก าหนดใหบ้ริษทับุหร่ีตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีใหค้ณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ

√ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการติดต่อระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบับ.บุหร่ี



ประเดน็แก้ไขเพิม่เตมิใน พ.ร.บ.ใหม่

• เจา้ของสถานท่ีสาธารณะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบไม่ใหมี้การ
สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี

• ปรับปรุงขั้นตอนการบงัคบัใชก้ฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

คุ้มครองสุขภาพ                   
ผู้ไม่สูบบุหร่ีเพิม่มาตรการ

• ใหมี้คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดบัประเทศและ
ระดบัจงัหวดั 

• ใหมี้การจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการควบคุมยาสูบ

ปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการควบคุม
ยาสูบในทุกระดบั



5 years hard fought battle to pass  the Tobacco Product Control Bill  2012-2017

Stop the bill

Senior health professionals press conference

700 Organization 

call for cabinet 

support



THANK YOU


