
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๓๘

แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  -  ๒๕๕๗ 
 

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยไดดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานกวา ๓๐ ป โดยความรวมมือของทุกภาคทั้ง

จากภาครัฐ องคกรเอกชน (NGOs) และชุมชน ซึ่งการดำเนินงานที่ผานมา แมมีความกาวหนามาเปนอยางดี แตก็มี

สวนขาดทีย่งัไมไดดำเนินการหรอืดำเนนิการแลวแตยงัไมไดผลดเีทาทีค่วร ประกอบกบัประเทศไทยไดรวมลงสัตยาบัน

ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) 

เปนประเทศอันดับที่ ๓๖ จาก ๑๖๙ ประเทศท่ีลงนามแลว โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  

ซึ่งเปนพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศรัฐภาคีตองปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ ดังกลาว อีกทั้งกระแส

โลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมทำใหปญหาการบริโภคยาสูบมีปจจัยเกี่ยวของท่ีซับซอนข้ึนมาก 

จึงจำเปนตองมียุทธศาสตรและมาตรการในการควบคุมยาสูบที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่เกี่ยวของและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนโดยความรวมมือของทุกภาคสวน กรมควบคุมโรคจึงมีคำส่ังที่ ๒๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 

เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการ

และคณะทำงานนี้ไดมีการประชุมจัดทำแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

มาแลวหลาย ๆ ครัง้ ดังภาพแสดงการจัดทำแผนยทุธศาสตรการควบคุมยาสบูแหงชาตอิยางมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

จึงไดแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้น และผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) แลว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
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 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ดังนี้ 

 

 • วิสัยทัศน (Vision) “การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ กาวทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง

ตอเนื่อง” 

 

 • พันธกิจ (Mission) “สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดำเนินการเพ่ือ

คุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย 

พิการ และตาย อันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ” 

 

 • จุดมุงหมายสูงสุด (Ultimate Goals) : 

    ๑. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน  

    ๒. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากร  

    ๓. การทำใหสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

 

 • เปาหมาย (Targets)  

   ๑. ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากรไทยอายุ  ๑๕ ปขึ้นไป โดยรวมและ 

      ประชากรชาย ลดลงรอยละ ๑๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะท่ีอัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากร 

      หญิงอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ไมเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลการสำรวจป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๒. ปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากรตอป ลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๓. ควบคุมมิใหอัตราการบริโภคยาสูบชนิดอื่น ๆ (บุหรี่ไรควัน) เพิ่มข้ึนจากฐานขอมูลการสำรวจป  

       พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๔. ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราการไดรับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลง ๕๐% จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 • โดยมียุทธศาสตร (Strategies) ที่สำคัญในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ  

๘ ยุทธศาสตร ไดแก  

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใชยาสูบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุม       

    ยาสูบของประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  
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 ยุทธศาสตรที่ ๑  การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๓ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี 

 ๑. การใหความรูแกเยาวชนและครู และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคตอตานการ

บริโภคยาสูบ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  การใหความรูเกี่ยวกับผลของยาสูบตอสุขภาพ และกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ 

     ๑.๒  การฝกอบรมและสรางการมีสวนรวมของครู 

     ๑.๓  การดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

     ๑.๔  การสรางเครือขายทางสังคมเพ่ือรณรงคปองกันการริเริ่มการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน 

     ๑.๕  การสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนำในการควบคุมยาสูบ (Youth advocacy group) 

 ๒. การปกปองเด็กและเยาวชนจากความเยายวน (Appeal)  

     เด็กและเยาวชนมักออนไหวและชักจูงใหเอาแบบอยางไดงายโดยสื่อตาง ๆ และผูที่อยูรอบขาง   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑  การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจยาสูบ 

     ๒.๒  การขจดัการแสดงผลติภณัฑในสือ่ส่ิงพมิพและสือ่อเิล็กทรอนกิส (วทิย ุโทรทศัน อินเทอรเน็ต)          

              ๒.๓  การขจัดการอุปถัมภตาง ๆ และการทำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสั งคมของธุ รกิ จยา สูบ    

   (Corporate Social Responsibility: CSR) 

       ๒.๔  การจำกัดการเยายวนโดยบุคคลตนแบบ (role models) ซ่ึงรวมถึงบิดามารดา เพื่อนหรือรุนพ่ี          

  และดารา 

      ๒.๕  การขจัดความเยายวนจากผลิตภัณฑรูปแบบและรสชาติใหมซึ่งบริษัทบุหรี่นำออกสูตลาด  

 ๓. ปองกันและขจัดการเขาถึง (Access) ยาสูบของเด็กและเยาวชน  

   การปองกันการเขาถึงยาสูบของเยาวชนเทากับเปนการตัดโอกาสการบริโภคโดยตรง ยุทธวิธีนี้รวมถึง

การดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังใน ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

    ๓.๑  การหามการจำหนายแกบุคคลอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

    ๓.๒  การหามจำหนายโดยเคร่ืองอัตโนมัติ 

    ๓.๓ การหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย 

    ๓.๔  การหามจำหนายปลีกเปนมวนหรือเปนซองซ่ึงมีบุหรี่นอยกวา ๒๐ มวน 

    ๓.๕  การหามจำหนายทางไปรษณียและทางอินเทอรเน็ต 

    ๓.๖  การเพ่ิมภาษีและราคา  

 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใชยาสูบ   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๕ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี 

 ๑. สงเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ  

 ยุทธวิธีน้ีประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

    ๑.๑ การสรางคานยิมไมยอมรับการบรโิภคยาสูบ (Social Denormalization) ในสงัคมไทยโดยเฉพาะ

กลุมอายุ ๑๘ ปขึ้นไป 
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    ๑.๒  การเผยแพร ประชาสัมพันธ และสนับสนุนนวัตกรรมการลดและเลิกบริโภคยาสูบและสราง

ความตระหนักแกผูบริโภคเพื่อเขาสูการบริการเลิกยาสูบ 

    ๑.๓  สรางและพัฒนาระบบการบันทึกการบริโภคยาสูบทุกคนที่มารับการบริการในสถานบริการ 

สุขภาพทุกระดับ 

    ๑.๔  สรางและพัฒนาการบันทึกการวินิจฉัยโรคภาวะติดยาสูบในผูปวยที่มีประวัติการบริโภคยาสูบ

ทุกราย 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและเครือขายใหมีองคความรูในการชวยใหเลิกยาสูบ    

    ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

     ๒.๑  สรางความรู เผยแพรความรู  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมแรงจูงใจเรื่องการดูแลรักษา 

ภาวะติดยาสูบ 

     ๒.๒  สงเสริมทุนเพื่อพัฒนางานบริการสูการวิจัยทางดานการบำบัดรักษาโรคภาวะติดยาสูบ 

     ๒.๓  สรางและพัฒนาระบบคาตอบแทนแกองคกรและบุคลากรท่ีทำงานการบำบัดรักษาเลิกยาสูบ 

เพ่ือเพิ่มแรงจูงใจในการใหบริการบำบัดรักษา 

     ๒.๔  สงเสริมสนับสนุนใหมีการบรรจุการเรียนการสอนดานการบำบัดรักษาภาวะติดยาสูบ 

(หลักสูตรแพทย พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด แพทยทางเลือก และ วิชาชีพสุขภาพ

อื่น ๆ ทุกสาขา) 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการเลิกยาสูบอยางเปนเครือขาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  สรางระบบบริการเลิกบุหรี่อยางบูรณาการอยางเปนเครือขายทั่วประเทศ  ต้ังแตระดับชุมชน

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

              ๓.๒  สงเสริมการเขาถึงบริการเลิกยาสูบ 

     ๓.๓  สรางระบบการดูแลรักษาภาวะติดยาสูบในสถานท่ีทำงาน/(Smoke-free workplace) 

 ๔. สรางและนำมาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดยาสูบระดับชาติไปใชเปนแนวทางใหบริการอยางมี 

ประสิทธิภาพ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

              ๔.๑  สรางมาตรฐานการบำบัดยาสูบระดับชาติ ในการจัดทำคูมืออบรมบุคลากร 

     ๔.๒ ขยายงานบริการเลิกยาสูบใหเปนภารกิจประจำในสถานบริการสาธารณสุข และผลักดันใหเปน

เกณฑหนึ่งของระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

     ๔.๓ เพิ่มความเขมแข็งขององคกรและคุณภาพการบริการของ National Quitline 

 ๕. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเขาถึงยาชวยเลิกยาสูบ     

    ถึงแมผูรับบริการสวนหนึ่งจะไดรับการบำบัดการติดยาสูบโดยมิตองใชยา แตยังมีผูติดยาสูบอีก

จำนวนไมนอยที่ตองรับการบำบัดโดยการใชยา เพ่ือมิใหคายาเปนอุปสรรคตอการรับบริการของผูติดยาสูบ ซึ่ง

สวนใหญเปนคนจน ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๕.๑  ผลักดันใหยาชวยเลิกยาสูบเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ และครอบคลุมในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติและประกันสังคม 

              ๕.๒  ผลักดันใหการจำหนายยาชวยเลิกยาสูบเปนยา Over The Counter drugs (OTC) 

     ๕.๓  สงเสริมและสนบัสนนุงานวิจยัในการพฒันายาสมนุไพรชวยเลกิยาสบูเปนนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาไทย 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๔๒

   ยุทธศาสตรที่ ๓  การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๔ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี 

 ๑. ปรับกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ วาดวยการแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสบูประเภทบุหรี่

ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  ปรับกระบวนการรายการองคประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๑.๒  ปรับแกไขกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหสอดคลองกบัอนสุญัญาการควบคุมยาสบู ขอ ๙ และขอ ๑๐   

 ๒. สรางกระบวนการบริหารจัดการขอมูลสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑  พัฒนาแบบฟอรมรายงานสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๒.๒  สราง Standard Operating Procedure (SOP) ในการรายงานสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๒.๓  สรางกระบวนการในการนำขอมูลมาใชโดยเฉพาะขอมูลลับ (Confidential) 

     ๒.๔  กำหนดมาตรฐานของการวิเคราะหสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

 ๓. สรางกลไกใหธุรกิจยาสูบปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  ตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบองคประกอบ 

     ๓.๒  ราง Standard Operating Procedure ในการตรวจสอบองคประกอบ 

     ๓.๓  พัฒนาระบบตรวจสอบ (Audit) องคประกอบผลิตภัณฑยาสูบที่ธุรกิจยาสูบรายงาน 

     ๓.๔  พัฒนาระบบการสำรวจผลิตภณัฑยาสบูทีข่ายในทองตลาด เพือ่ตรวจองคประกอบท่ีตองหามตามกฎ 

     ๓.๕  พัฒนาระบบตรวจสอบ (Inspection) และตรวจสถานท่ีที่ผลิตผลิตภัณฑยาสูบเปนระยะ ๆ 

     ๓.๖  พัฒนาระบบการบังคับใช 

 ๔. การเฝาระวังและเผยแพรขอมูลสารอันตรายของผลิตภัณฑยาสูบ   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  พัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลเก่ียวกับองคประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๔.๒  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสารอันตรายในผลิตภัณฑยาสูบ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๖ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี 

 ๑. ปรับปรุงกฎหมายใหสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีทำงานทุกแหงปลอดควันบุหร่ี ๑๐๐%  

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยใหครอบคลุมตามขอ ๘ ใน

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ และที่เห็นควรแกไขเพิ่มเติมตามบริบทของประเทศไทย 

     ๑.๒  ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองและเอื้อตอ 

กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ที่มีอยูและที่จะมีการแกไขปรับปรุง โดยครอบคลุมกฎหมาย

ดานแรงงาน อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ๒. สงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกที่ที่กำหนดใหปลอดควันบุหรี่  

      ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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     ๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเอื้อใหสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทองเที่ยว   

สถานกีฬา สถานศกึษา ศาสนสถาน และสถานทีท่ำงาน ปลอดบุหรี ่ไดแก มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวและสถานกีฬา มาตรฐานสถานบันเทิงและโรงแรม มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน  

ศาสนสถาน HA  HPH  HCA เมืองนาอยู และสิ่งแวดลอม 

     ๒.๒ สรางกลไกและระบบการสนับสนุนการพัฒนาสถานท่ีปลอดควันบุหรี่โดยการทำงานรวมกัน

ของเครือขาย/หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย

สรางเครือขายเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายเสริมสรางสมรรถนะ

ในการควบคุมยาสูบขององคกร (organizational capacity) และบุคลากร (individual capacity) จากภาค

สวนตาง ๆ ท่ีมีบทบาทรวมในการควบคุมยาสูบ และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน

การสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

     ๒.๓  สรางความตระหนักและใหความรูแกหนวยงานและองคกรที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

     ๒.๔ บูรณาการการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ในโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งในสถานท่ี 

สาธารณะ ไดแก ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานท่ีสาธารณะ/สถานกีฬา  

สถานที่ทองเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวของ (โรงแรม/รานอาหาร/สถานบันเทิง) สถานที่บริการดานคมนาคมและ

ขนสง โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓. ปรับเปลี่ยนคานิยมของการบริโภคยาสูบในสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีทำงานเพื่อเปนบรรทัดฐาน

ของสังคม ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒  กิจกรรมหลัก  ดังนี้ 

     ๓.๑  การใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น เพ่ือใหการ

ไมสูบบุหรี่ในบาน สถานที่ทำงานและสถานท่ีสาธารณะ เปนบรรทัดฐานของสังคมไทย โดยใหความรูผานระบบ

การเรียนการสอนในระบบการจัดการศึกษา ใหความรูในกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน

ตาง ๆ และประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนทุกประเภททั้งสวนกลางและทองถิ่น ผานระบบที่มีอยูของหนวยงาน

ที่เปนเครือขาย 

     ๓.๒ การคนหาและสรางบุคคล/หนวยงานตนแบบที่มีผลงานดีเดนดานการสรางสิ่งแวดลอมปลอด

ควันบุหรี่และเชิดชูเกียรติ  

 ๔. ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  ปรับปรุงประเภทและอำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ี 

     ๔.๒  ปรับปรุงกระบวนวิธีการดำเนินการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำคูมือแนวทาง

การดำเนินการบังคับใชกฎหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายในทุกระดับ ตั้งศูนยประสานงาน 

และสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียนโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหประชาชน

มีสวนรวมในการเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน โครงการเครือขายอาสาสมัคร เปนตน และใหคาตอบแทน 

สวนแบงคาปรับ หรือมอบรางวัลตอบแทนการดำเนินการบังคับใชกฎหมาย 

 ๕. ศึกษาวิจัยและพัฒนาใหไดองคความรูและขอมูลสนับสนุนการสรางส่ิงแวดลอมปลอดควันบุหรี่และ

การบังคับใชกฎหมาย ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

    ๕.๑  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรู โดยใหมีการจัดทำกรอบความตองการวิจัย (research 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๔๔

need) สนับสนุนทุนวิจัย เพิ่มชองทางสนับสนุนทุนการวิจัยสวนภูมิภาค สรางทีมนักวิจัยดานการควบคุมยาสูบ 

โดยมีทีมผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาการวิจัยดานยาสูบ 

     ๕.๒  สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางภาคีที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  

     ๕.๓  เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยตลอดจนองคความรูใหมเพื่อการใชประโยชนในการสราง   

สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่  

 ๖. เฝาระวังและควบคุมกำกับ และประเมินผลการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๖.๑  พัฒนาระบบขอมูลและการเฝาระวังเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ (โดยใหรวม

เปนสวนหนึ่งของระบบการเฝาระวังดานยาสูบแหงชาติ) 

     ๖.๒  พัฒนาระบบขอมูลการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

     ๖.๓  สรางระบบติดตาม ควบคุมกำกับ และประเมินผลการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุม
ยาสูบของประเทศ    
    ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ  ๗  ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การพัฒนานโยบายและภาวการณนำในการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  การประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) ทุก ๔ เดือน หรือตาม

สถานการณจำเปน รวมปละไมนอยกวา ๓ ครั้ง 

     ๑.๒  การพัฒนามาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยท่ีสอดคลองตามพันธกรณีของอนุสัญญา

การควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO FCTC) ประกอบดวย 

  • ขอ ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ 

จะตองมีนโยบายหรือพัฒนาเปนกฎกระทรวงเพ่ือหามการแทรกแซงดังกลาว 

  • ขอ ๖ มาตรการดานภาษียาสูบ โดยในแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ป ๒๕๕๓ 

– ๒๕๕๗ น้ี ตองเรงผลักดัน/แกไข และพัฒนามาตรการดานภาษีในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

ปรับเปลี่ยนระบบการคิดภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลกที่ให

ใชฐานคิดจากราคาขายปลีก 

ปรับภาษียาเสนมวนเองใหสูงขึ้น เพื่อไมใหผูสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ไดรับผลกระทบจาก

ราคาบุหรี่ที่สูงขึ้นหันมาสูบยาเสนมวนเอง 

ปรับปรุงระบบการคำนวณภาษีผลิตภัณฑยาสูบประเภทอื่น ๆ ที่มีในระบบใหเหมาะสม

กับสถานการณปจจุบัน 

ผลักดันใหมีการพิจารณาปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ

ยาสูบประเภทอ่ืน ๆ ทุก ๒ ป  

เรงผลักดัน/ปรับเปลี่ยนไมใหบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบประเภทอ่ืน ๆ จัดเปน

สินคาปลอดภาษี ที่จำหนายอยูในรานคาปลอดภาษี 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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  • ขอ ๘ มาตรการเพ่ือปกปองบุคคลจากการไดรับอันตรายจากควันบุหรี่โดยการขยายพื้นที่

หามสูบบุหรี่ ๑๐๐% ใหเพิ่มมากขึ้น ในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพเพื่อผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ง

การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

  • ขอ ๑๑ มาตรการเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอและติดปายผลิตภัณฑยาสูบ ไดแก การออกกฎ

กระทรวงภายใต พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหมีการพิมพหมายเลขโทรศัพทบริการเลิก

บุหรี่แหงชาติ ๑๖๐๐ บนซองบุหรี่ การปรับเปลี่ยนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ทุก ๆ ๒ – ๓  ป และการบังคับใช

กฎหมายที่เก่ียวของอยางจริงจังโดยเฉพาะภาพคำเตือนบนซองบุหรี่มวนเอง 

  • ขอ ๑๓ การหามโฆษณา สงเสริมการขายและการอุปถัมภโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการ

ผลักดันนโยบายหรือมีประกาศกระทรวงไมใหหนวยงานราชการรับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของ

อุตสาหกรรมยาสูบ (Corporate Social Responsibility) หรืออุตสาหกรรมยาสูบสามารถทำได แตหาม

ประชาสัมพันธกิจกรรมนั้น ๆ โดยเด็ดขาด 

  • ขอ ๑๔  การใหบริการเลิกบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบ โดยใหความสำคัญตอการพัฒนารูปแบบ

การบริการเลิกบุหรี่ในงานสาธารณสุขมูลฐาน การใชบริการคลินิกเลิกบุหรี่อยูในระบบประกันสุขภาพ (UC) 

การผลักดันใหยาเลิกบุหรี่ชนิด first line drug จัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ตลอดจนการสรางระบบการสงตอ

ผูที่ตองการเลิกบุหรี่ระหวางสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 

  • ขอ ๑๕ การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย โดยการจัดระบบและกลไกเฝาระวัง

ผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย 

  • ขอ ๑๖ การหามขายผลิตภัณฑยาสูบใหผูเยาว และโดยผูเยาว ขอนี้ ประเทศไทยมีการหาม

ขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป แลว แตยังไมมีการหามเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป เปนผูขายบุหรี่และ

ผลิตภัณฑยาสูบ และหามการขายบุหรี่แยกมวน จึงตองเรงกำหนดมาตรการในสวนขาดนี้ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑ การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบในสวนกลาง ไดแก 

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

     ๒.๒ การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบในสวนภูมิภาคโดยผลักดัน

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ประกอบดวยเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ ตัวแทนจาก

ภาคประชาชน และผูเกี่ยวของ เปนคณะกรรมการชดุดงักลาว จะทำใหสามารถนำนโยบายการควบคมุยาสบูท่ีไดรับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ (คบยช.) มาใชปฏิบัติและควบคุมกำกับการดำเนินการ

ในสวนภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 ๓. พัฒนาระบบเฝาระวัง การควบคุมกำกับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  การจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝาระวังยาสูบแหงชาติใหครอบคลุมการเฝาระวังในดานตาง ๆ ไดแก 

  • การเฝาระวังดานอุปสงค (Demand) ไดแก ระบบการเฝาระวังการบริโภคยาสูบ การเกิดโรค 

การปวยและตายดวยโรคจากการบริโภคยาสูบ 

  • การเฝาระวังดานอุปทาน (Supply) ไดแก การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย 

  • การเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบในดานตาง ๆ เชน การแทรกแซงนโยบายรัฐโดยอุตสาหกรรม
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ยาสูบ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการโฆษณา การสงเสริมการขาย เปนตน ทั้งนี้ในป ๒๕๕๓ -

๒๕๕๔ จะมีการพัฒนารูปแบบระบบการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบเปนโครงการนำรอง และจะไดรูปแบบเพื่อ

ขยายไปใชทั่วประเทศตอไป 

  • การเฝาระวังการบังคับใชกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  • มีระบบการรายงานผลการเฝาระวังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

  • บูรณาการระบบเฝาระวังดานการควบคมุยาสบูทีด่ำเนนิการโดยหนวยงานตาง ๆ อยางเปนระบบ 

     ๓.๒  การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมยาสูบตออัตราการสูบ การปวยและตายเน่ืองจาก

การสูบบุหรี่ 

 ๔. มาตรการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและจัดการความรูดานยาสูบ  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  สนับสนุนการวจิยัตามกรอบอนุสญัญาฯ โดยลำดบัความสำคญัเพือ่ใชสนบัสนนุการพัฒนานโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายและความเรงดวน 

     ๔.๒  จัดการความรูดานการควบคมุยาสบูตามกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบูขององคการอนามัยโลก 

         ๔.๓  เผยแพรงานวิจัยสูหนวยงาน องคกร และผูเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 

              ๔.๔  เผยแพรสูสาธารณะ 

 ๕. การเสริมสรางขดีความสามารถและขยายเครอืขายในการควบคมุยาสบูของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๕.๑  การพัฒนาสมรรถนะกำลงัคนดานการควบคมุยาสบูในระดบัจงัหวัดเพือ่ใหสามารถจดัทำแผนงาน

ควบคุมยาสูบระดับจังหวัดโดยใชขอมูลฐาน (Evidence Based) ได 

     ๕.๒  พัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานสาธารณสุข เครือขายวิชาชีพ และดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนการสอนใหมีความรูดานการควบคุมยาสูบ 

     ๕.๓  ดำเนินการใหมีเนื้อหาการควบคุมยาสูบทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อการเขาถึงของ

บุคคลทุกวัยและทุกระดับ 

 ๖. การเสริมสรางขีดความสามารถและขยายเครือขายความรวมมือในการควบคุมยาสูบระดับภูมิภาค 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๖.๑  พัฒนาใหมีมาตรการควบคมุยาสบูรวมกันของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน โดยผลักดันใหการควบคุม

ยาสูบเปนวาระแหงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Agenda) ในการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

อาเซียน ทีป่ระชุมรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขอาเซยีนมกีารกำหนดนโยบาย/มาตรการในระดบัภมูภิาคอาเซียน

เพื่อการควบคุมยาสูบ 

     ๖.๒ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศในอาเซียนในการควบคุมยาสูบตามแนวทางของ

อนุสัญญาฯ  

      ๖.๓  การพัฒนาใหเกิดศูนยประสานงานเพ่ือการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO 

Collaborating Centre for Tobacco Control) 
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 ๗. ปรับปรุงกฎหมายและสรางความเขมแข็งการบังคับใชกฎหมาย 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๗.๑  ปรับปรุง พ.ร.บ.ประกาศกระทรวงฯ กฎ หรือระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ 

     ๗.๒  พัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาที่งานควบคุมยาสูบ 

     ๗.๓  ชี้แจงมาตรการทางกฎหมายแกผูมีสวนไดเสียตอกฎหมายควบคุมยาสูบ 

       ๗.๔  รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายควบคุมยาสูบ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๔ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแหงชาติ 

     ๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนในการปองกันและปราบปรามผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย

รวมถึงผลิตภัณฑยาสูบที่มีการหลบเล่ียงภาษี รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานในภาพรวม 

     ๑.๒  จัดใหมีการกำกับติดตามและแกไขสถานการณปญหาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

     ๑.๓  จัดใหมีการประสานงานกับหนวยงานและบุคคล ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับปญหา

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

     ๑.๔  พัฒนาระบบการสำรวจผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายที่ขายในทองตลาด เพื่อสำรวจสถานการณ

ปญหาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย โดยมีการสุมตรวจเปนระยะ ๆ 

     ๑.๕  จัดใหมีแนวทางการดำเนินงานในระยะยาว โดยปรับแกกฎหมายที่เอื้อตอการคาผลิตภัณฑยาสูบ

ที่ผิดกฎหมาย  

 ๒. การควบคุมแหลงจัดหา (Supply chain control)   

       ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๗ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๒.๑  จัดใหมีระบบและระเบียบการออกใบอนุญาต 

     ๒.๒  กำหนดใหมีการระบุหรือพิสูจนยืนยันการเปนผูประกอบการ 

     ๒.๓  จัดตั้งระบบการสืบคนและติดตาม 

     ๒.๔  กำหนดใหมีการเก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรมท่ีสมบูรณและถูกตอง 

     ๒.๕ กำหนดมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกัน 

     ๒.๖  ระงับการคาผลิตภัณฑยาสูบผานทางอินเทอรเน็ตหรือวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 

     ๒.๗ ยกเลิกการยกเวนภาษีในพื้นที่การคาเสรี (Free zone) และรานคาปลอดอากร (Duty free) 

 ๓. การดำเนินการสำหรับผูกระทำความผิดและบทลงโทษ (Offences) 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  กำหนดใหการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมายเปนความผิดทางอาญา 

     ๓.๒  กำหนดความรับผิดของนิติบุคคล 

     ๓.๓  ปรับบทลงโทษตามความรุนแรงของความผิด 

     ๓.๔  กำหนดมาตรการการเขาตรวจคนและการเก็บหลักฐาน 

     ๓.๕  กำหนดมาตรการในการริบทรัพยและการยึดทรัพย 

     ๓.๖  กำหนดใหมีการเก็บภาษีตามจำนวนท่ีเทากันกับภาษีอากรที่ไดสูญเสียไป 
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     ๓.๗  กำหนดใหมีการทำลายผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิตที่ไดยึดมา 

     ๓.๘  กำหนดมาตรการในการใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษ 

 ๔. ความรวมมือระหวางประเทศ (International cooperation) 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  กำหนดใหมีการแบงปนขอมูลระหวางประเทศ 

     ๔.๒  ประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับองคกรระหวางประเทศ 

     ๔.๓  กำหนดเขตอำนาจเหนือความผิดทางอาญา 

     ๔.๔  สรางความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมาย 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๓ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การปรับปรุงโครงสรางภาษียาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๑.๑  ปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามสภาพ 

     ๑.๒  ปรับเพิ่มอัตราภาษียาสูบประเภทอ่ืน ๆ นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ทั้งอัตราตามสภาพและอัตรา

ตามมูลคา 

     ๑.๓ แกไขกฎหมายยาสูบใหครอบคลุมถึงยาสูบพันธุพื้นเมืองตองเสียภาษีและอยูภายใตกฎหมาย

ยาสูบ 

     ๑.๔  ศึกษาปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษียาสูบทั้งระบบ อาทิ การเปล่ียนแปลงอัตราแบบผสม คือ 

อัตราตามสภาพ รวมกับอัตราตามมูลคาจากฐานราคาขายปลีกที่แนะนำ (แบบ EU) 

     ๑.๕ ปรบัปรงุอตัราภาษแีละฐานภาษใีนการคำนวณภาษยีาสบู โดยแกไขกฎหมายยาสบูใหมปีระสิทธิภาพ

ปองกันการหลบเล่ียงภาษีดวยการแจงราคาที่ต่ำกวาที่ควรจะเปน 

     ๑.๖  สื่อสารสาธารณะสรางความเขาใจถึงผลกระทบ เชน ผลกระทบของการข้ึนภาษีและการคา

บุหรี่ 

 ๒. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๗ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๒.๑ กำหนดใหควบคุมราคาจำหนายบุหรี่ขั้นต่ำ 

     ๒.๒ เพ่ิมคาธรรมเนียมใบอนุญาตจำหนายบุหรี่ใหสูงข้ึน 

     ๒.๓ การไมใหผูใดผลิตหรือนำเขาหรือมีเคร่ืองจักรและเครื่องมืออุปกรณใด ๆ ที่ใชสำหรับการผลิต 

ผลิตภัณฑยาสูบไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 

     ๒.๔  การเพิ่มบทลงโทษ 

     ๒.๕  แกไขกฎหมายยาสูบ กำหนดจุดการจัดเก็บภาษียาสูบใหชัดเจน (Tax Point) 

     ๒.๖  ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบโครงสรางราคา และกำหนดมูลคายาสูบ 

     ๒.๗  ปรับปรุงกฎหมายยาสูบใหเปนระบบภาษแีบบประเมนิตนเอง มีการทำบญัชแีละสามารถตรวจสอบ

ภาษียอนหลังได 
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 ๓. การลดสิทธิประโยชนทางภาษีผลิตภัณฑยาสูบ  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๓.๑  ลดการผอนผันใหยกเวนผูเดินทางนำเขานำยาเสนหรือยาสูบไมเกิน ๕๐๐ กรัม เขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมตองปดแสตมปยาสูบ 

     ๓.๒  ลดขอกำหนดยกเวนอากรของสวนตัวที่ผูเดินทางนำเขามาพรอมกับตนนำบุหรี่ ๒๐๐ มวน หรือ

ซิการหรือยาเสนอยางละ ๒๕๐ กรมั แตทัง้นีบ้หุรีต่องไมเกนิ ๒๐๐ มวน โดยควรจำกดัปรมิาณการนำเขาตอวัน/คน 

สำหรับดานชายแดนท่ีติดกับประเทศไทยดวย 

     ๓.๓  ลดการยกเวนอากรสำหรับบุหรี่ปริมาณไมเกิน ๒๐๐ มวน หรือซิการหรือยาเสนปริมาณไมเกิน

อยางละ ๒๕๐ กรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไมเกิน ๒๕๐ กรัม แตทั้งนี้ปริมาณบุหรี่ตองไมเกิน ๒๐๐ มวน

ที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินคาทัณฑบนสำหรับแสดงและขายของท่ีเก็บในคลังสินคา

ทัณฑบนที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

     ๓.๔  กำหนดใหยาสูบเปนสินคานอกรายการของขอตกลงการคาเสรี (FTA) 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ    
          ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๗ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี  

 ๑. การปองกันอุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายวาดวยการควบคุมยาสูบ 

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๑.๑  สรางความตระหนักในองคกร หนวยงานภาคี ภาครัฐ เกี่ยวกับกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ 

ที่ใชบุคคล กลุม และองคกรเครือขายตาง ๆ ใหดำเนินการทั้งโดยเปดเผยหรือโดยลับ 

     ๑.๒  ออกกฎหรอืประกาศระดบักระทรวงและระดับชาตเิรือ่งปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ   

 ๒. การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ บริษัทบุหรี่ขามชาติ โรงงานยาสูบ กลุมบังหนา (Fronts) กลุม

ผลประโยชนรวมกัน (Vested interests) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๒.๑  เฝาระวังและสำรวจบริษัทบุหรี่ขามชาติ และโรงงานยาสูบ (รยส.) เชน การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางองคกรการประชาสัมพันธ การเขามาติดตอกับราชการและหนวยงานอื่นที่ควบคุมยาสูบ และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

     ๒.๒  เฝาระวังและสำรวจกลุมที่มีผลประโยชนรวมกัน เชน สมาคมผูเพาะปลูกใบยาสูบ สมาคมผูคา

ผูขายสงยาสูบ รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ และซูเปอรมารเกต  

 ๓. เฝาระวังและดำเนินการกับผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม เชน บุหรี่ไรควัน บุหรี่ชูรส และผลิตภัณฑ

ยาสูบแปลงราง (Alternative Products) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๓.๑  ดำเนินการออกกฎหมาย ประกาศ/กฎกระทรวง หามการนำเขา การผลิตและการจำหนาย

ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม เชน บุหรี่ไรควัน บุหรี่ชูรส และผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง (Alternative Products) 

     ๓.๒  ดำเนินการช้ีแนะแกสาธารณะ 

     ๓.๓  สรางเครือขายเฝาระวังในระดับตาง ๆ จนถึงระดับชุมชน 

 ๔. เฝาระวังและดำเนินการกับตลาดรูปแบบใหมตาง ๆ     

 ยุทธวิธีนี้เปนการดำเนินการทางสังคมและทางกฎหมายตอการตลาดรูปแบบใหมตาง ๆ หรือ Below 

the Line marketing  (การตลาดท่ีมีลักษณะแอบแฝง กิจกรรมการตลาดท่ีไมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม หรือการขายโดยพนักงาน เพื่อมิใหมีผูนิยมผลิตภัณฑยาสูบเพิ่มข้ึน 
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 ๕. เฝาระวังและดำเนินการดานความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม (CSR) ของบริษัทบุหรี่และ

โรงงานยาสูบ (รยส.) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

              ๕.๑ จัดทำ Advocacy  research ในเร่ือง CSR ของธุรกิจยาสูบ 

       ๕.๒  ใชกฎระเบียบราชการซึ่งเกิดจากขอ ๕.๓ ของอนุสัญญาฯ กำกับธุรกิจยาสูบมิใหเผยแพร

ประชาสัมพันธการทำ CSR 

       ๕.๓ จัดกิจกรรมรณรงค สรางกระแสตอเนื่อง เพื่อการรูเทาทันเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ 

 ๖. การทำใหยาสูบเปนสิ่งที่ไมปกติ (Tobacco demoralization)   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๖.๑ เฝาระวังการสรางแรงดึงดูด เยายวนใจ (Glamorization) ของการบริโภคยาสูบ 

     ๖.๒  ใหการศึกษา (Educate) ใหขอมูล (Inform) และใหการชี้แนะ (Advocate) แกสาธารณะเพื่อ

ใหเกิดบรรทัดฐานในสังคมใหการบริโภคยาสูบเปนสิ่งที่ไมปกติ 

 ๗. การเปนคดีความ (Litigation)   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

         ๗.๑ เฝาระวังการละเมิดกฎหมายของบริษัทบุหรี่ หรือ รยส. 

     ๗.๒ ดำเนินคดีกับธุรกิจยาสูบที่ทำผิดกฎหมาย พรอมกับการเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
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