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ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรองพระราชบญัญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๖๐”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์วจิัยและ

จัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู (ศจย.)  

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ตลุาคม ๒๕๖๑ 



คํานํา 

 

รายงานวิจัยข้อเสนอแนะเกียวกบัมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ว่าด้วยส่วนประกอบและสารทีเกิด

จากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบทีขายในราชอาณาจักร

และผลิตภัณฑ์ยาสูบนาํเข้า เพือตรวจสอบส่วนประกอบในผลิตภัณฑย์าสบู 

โดยการควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมีทีอันตรายทีผสมปนอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และป้องกันมิให้มีการเพิมจํานวนสารเคมีทีมีอันตราย

ใหม่ ๆ ผสมปนในผลิตภัณฑ์ยาสูบหลักเกณฑ์ ทงัหมดนีเพือเป้าหมายทาง

กฎหมายคือ วิธกีารนีจะนาํไปสู่การลดละเลิกบริโภคยาสบู   

ทังนีรายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะ

ในการจัดทาํกฎหมายลําดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกียวกับสาระของกฎหมายลาํดับรอง ๕ 

เรือง ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสบู 

(ศจย.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานนีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาํนโยบาย

สาธารณะและการค้นคว้าของผู้สนใจต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะใน

การจัดทาํกฎหมายลาํดับรองพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อเสนอเกยีวกับสาระของกฎหมายลาํดับรอง ๕ เรือง 

ผู้วิจัยได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน

ผู้อาํนวยการ ศจย. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ศาสตราจารย์เกียรติ

คุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึงประพันธ์ ทีปรึกษาโครงการฯ นอกจากนี

ขอขอบคุณเครือข่ายทใีห้ข้อมูลสนทนากลุ่ม คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย สาํนัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.วศิน 

พิพัฒนฉัตร สถาบันส่งเสริมสขุภาพไทย รศ.ดร.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ดร.สธุี 

อยู่สถาพร ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ และให้ข้อมูลภาคสนาม รอง

ศาสตราจารย์  ดร.สุ รินธร กลัมพากร คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคุณอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ คุณพิศมัย มณี

แจ่มใส และคุณสุนิสา คาํบุญศรีทช่ีวยดาํเนินการต่างๆ ให้งานวิจัยเสรจ็ไป

ได้ดี 

 

 



๓ 

 
 

บทคดัย่อ 

ผู้วิจัยศึกษามาตรา ๓๗ เพือให้ข้อเสนอแนะเกยีวกับการศึกษานีมี

วัตถุประสงค์เพือเป็นข้อเสนอประกอบการจัดทาํกฎหมายลาํดับรอง เรือง

ส่วนประกอบและสารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทกีาํหนด

ในกฎกระทรวง และผู้ ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีหน้าทีต้อง

แจ้ง รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารทเีกิดจากการเผา

ไหม้ของสว่นประกอบนันให้กับสาธารณชนทราบ 

ผลการศึกษา พบว่า ข้อแนะจากการนาํกฎระเบียบ มาตรา ๙ และ 

๑๐ การควบคุมสารประกอบทอียู่ในผลิตภัณฑย์าสบูและการเปิดเผยข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาสูบของ WHO (WHO FCTC)  มาตรการควบคุม

ยาสูบของประเทศโดยใช้การควบคุมของสารประกอบทอียู่ในบุหรีและการ

ปล่อยสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและผ่านการ

ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข โดย

หน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องดําเนินการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราช 

บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเนือหาจากบทบัญญัติ 

กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดทาํกฎหมายลาํดับรองในรูป กฎกระทรวง ตาม

องค์การอนามัยโลกแนะนาํ การดาํเนินการต่อไปคือ  กระทรวงต้องออก

หลักเกณฑ์การจัดทาํการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

และปรับปรุงกฎหมาย สร้างกลไกให้ธุรกจิยาสูบปฏบัิติตามกฎหมายฯ ไทย 

การศึกษานีมีข้อเสนอแนะ ได้แก่  
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๑. ออกกฎให้มีระบบตรวจสอบการวิเคราะห์ส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ พัฒนาระบบตรวจสอบ 

(audit) ในห้องปฏิบัติการทีได้มาตรฐาน และเป็นอิสระ ปลอดจากการ

ครอบงําของอุตสาหกรรมยาสูบ เพือตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ยาสบูทธีุรกจิยาสบูทรีายงานมา 

๒. ห้องปฏิบัติการทใีช้สาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสารประกอบ

ควรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) ๑๗๐๒๕ (ข้อกาํหนด

ทวัไปสาํหรับความสามารถของห้องปฏบิัติการทดสอบและสอบเทยีบ) และ

ควรได้รับการรับรองตามทีกําหนดขององค์การอนามัยโลก TobLabNet 

Official Method SOP 

๓. ออกกฎเพือกาํหนดมาตรฐาน การระบายอากาศแบบกรอง 

(Filter ventilation) ทาํได้โดยการใช้กระดาษห่อหุ้มด้วยรูพรุนและกระดาษ

ทิชชูแบบมีรูพรุน (porous plug wrap and perforated or porous tipping 

paper) บุหรีป้องกันไฟไหม้  

๔.  ออกกฎควบคุมสารประกอบในบุหรี สารชูรสชาด เติมกลิน 

เติมส ีไม่ให้มีผลิตภัณฑย์าสบูรูปแบบใหม่ๆ  

๕. ออกกฎเรืองการเปิดเผยควบคุมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์

ยาสบูโดยหน่วยงานรัฐ  
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Abstract 

The researcher studied Section 37 to provide suggestions.  The 

objective of this study is to provide recommendations/suggestions to support as 

a proposal to prepare for the secondary legislation/regulations.  On the 

components/ingredients and substances derived from the combustion of 

tobacco/cigarette products components/ingredients, as prescribed in the 

Ministerial Regulations, cigarette manufacturers or importers of tobacco 

products, have obligations to declare the list of tobacco products’ ingredients 

and the substance derived from the combustion of that component/ingredient, 

to the public. 

Results of the study suggested that recommendations for the 

introduction of regulations in articles 9 and 10, on controlling of 

compounds/ingredients contained in tobacco products, and disclosure of the 

said compounds/ingredients according to WHO (WHO-FCTC).  Measures on 

cigarette ingredients disclosure, and compounds derived from combustion of 

tobacco, implemented by the Ministry of Public Health, indicated that related 

government agencies must complied with Article 37 of the Tobacco Products 

Control Act, BE 2560.  The Ministry of Public Health is responsible to draft 

secondary legislation in the form of Ministerial Regulations, according to the 

guidelines recommended by the World Health Organization.  The Ministry of 

Public Health must provide guidelines on tobacco product’s ingredients 

disclosure list, and improve/revise tobacco product control law.  The Ministry 

of Public Health should establish mechanisms for the tobacco companies to 
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comply with Thai laws on tobacco control.  Results of this study has the 

following recommendations: 

1) It is mandatory to have a system to monitor the 

composition/ingredients of tobacco products, in accordance with international 

standards, and to develop a standardized and independent laboratory audit 

system, free from the tobacco industry's influences, in order to monitor the list 

of tobacco products components, reported by the tobacco companies. 

2) The laboratory used for the disclosure of compounds/ingredients 

should be certified in accordance with International Standard (ISO) 17025 

(General Requirements for Laboratory and Calibration Laboratory Capability) 

and should be approved by the World Health Organization: TobLabNet Official 

Method SOP. 

3) To issue regulations on standardization of filter ventilation, 

through using porous plug wrap and perforated or porous tipping paper, and 

Reduced Ignition Propensity (RIP) Cigarette. 

4) Regulate the compounds in cigarettes, such as added flavors, 

added aroma, added color, in order to prevent new forms of tobacco products. 

5) To issue regulations on the tobacco product ingredients 

disclosure and control, by government agencies.  
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บทนาํ 

บุหรีเป็นสารเสพติด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทีผ่านมา การ

แจ้งข้อมูลข้างซองบุหรีซึงยังไม่ได้ระบุสารประกอบ ข้อเทจ็จริงกค็ือว่า ใน

บุหรี ๑ มวนมีสารประกอบอยู่หลายชนิด แต่การทจีะระบุบนหน้าซองบุหรี 

หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอาจจะลงได้เพียง ๑๐ ชนิด เนืองจากพืนทีบนซอง

บุหรีมีความแคบ และไม่สามารถทจีะสือสารได้สอดคล้องกับ FCTC เช่น 

สารฟอร์มัลดีไฮด์ คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสารนีคืออะไร ความหมายจะ

ทราบเพียงในแวดวงวิชาการเท่านัน ทีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุม

ยาสูบ (FCTC) ครังที ๕ เห็นชอบแนวปฏิบัติเพิมเติมใน มาตรา ๙ และ

มาตรา ๑๐ ทีให้บริษัทยาสูบจะต้องเปิดเผยส่วนประกอบของยาสูบต่อ

หน่วยงานของรัฐ รวมถึงหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้องใส่ ข้อมูล

สารประกอบทเีป็นพิษภัยบนซองบุหรี ขณะเดียวกันภาครัฐจะต้องให้ข้อมูล

และทาํความเข้าใจถึงสว่นประกอบทเีป็นพิษภัยให้กับประชาชนได้รับทราบ 

มาตรา ๙ การควบคุมสารต่างๆ ทอียู่ในผลิตภัณฑย์าสบู โดยเสนอแนวทาง

ในการทดสอบและวัดปริมาณสารต่างๆ ทีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบและสาร

ต่างๆ ทปีล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๑ และมาตรา ๑๐ เกณฑ์ในการ

เปิดเผยข้อมูลเกยีวกับผลิตภณัฑย์าสบู ๒ 

                                                           
๑ Article 9: Testing and measuring of the contents and emissions of tobacco 
products and for the regulation of these contents and emissions 
Article 10: Disclosure by manufacturers and importers of tobacco products 
to governmental authorities of information about the contents and emissions 
of tobacco products, as well as for the public disclosure of information about 
the toxic constituents of tobacco products and their emissions. 
๒ Article 10: Disclosure by manufacturers and importers of tobacco products 
to governmental authorities of information about the contents and emissions 
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ประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ

ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพือกําหนดมาตรการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึงเป็นทรัพยากรทีสําคัญของชาติให้มี

ประสิทธิภาพยิงขึนและให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญา ดังนัน กฎหมาย

กาํหนดให้ผลิตภัณฑย์าสบูทจีะขายในราชอาณาจักรต้องมีสว่นประกอบและ

สารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องมีหน้าทีต้องแจ้งรายการ

ส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  สารทีเกิดจากการเผาไหม้ของ

ส่วนประกอบนัน  และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้กระทรวงสาธารณสขุ

ดําเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามทีได้รับแจ้ง ตาม

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงือนไขทกีาํหนดในกฎกระทรวง  

หลกักฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจะขายในราชอาณาจักรต้องมี

ส่วนประกอบและสารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทกีาํหนด

ในกฎกระทรวง  

ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึง  มีหน้าทีต้อง

แจ้งรายการส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  สารทเีกิดจากการเผาไหม้

                                                           
of tobacco products, as well as for the public disclosure of information about 
the toxic constituents of tobacco products and their emissions. 
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ของส่วนประกอบนัน  และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้กระทรวง

สาธารณสขุดาํเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามทไีด้รับแจ้ง  

ทงันี  ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงอืนไขทกีาํหนดในกฎกระทรวง  

ในบุหรี ๑ มวนนันเมือเกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิดสารเคมี

มากกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด โดยมีสารหลายร้อยชนิดทีส่งผลต่อการทาํงานของ

อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย และมีกว่า ๖๐ ชนิดทเีป็นสารก่อมะเรง็ ซึงบุหรีใน

ท้องตลาดปัจจุบันประกอบด้วยสารเติมแต่งอนื ๆ  จาํนวนมาก นอกไปจาก

ใบยาสูบ โดยทผู้ีผลิตบุหรีมีวิธีการเปลียนแปลงปริมาณนิโคตินเพือเพิม

ระดับการเสพติด ทงัยังผสมสารเติมแต่งอกี ตงัแต่สารให้ความหวานต่าง ๆ 

ไปจนถึงแอมโมเนีย (ammonia) โดยทวัไปกระบวนการผสมสารต่างๆ ลง

ไปในบุหรี รัฐบาลจะไม่ได้มีการทดสอบ ควบคุมดูแล หรือขอให้เปิดเผย

ข้อมูลเป็นการล่วงหน้า ซึงบริษัทยาสูบมักจะอ้างว่าสารเติมแต่งหลายชนิด

ได้รับการรับรองแล้วว่า มนุษย์สามารถบริโภคได้ ทงัทข้ีอเทจ็จริงคือ เมือ

เกิดการเผาไหม้สารเติมแต่งต่าง ๆ จะเปลียนคุณสมบัติทางเคมีทาํให้

อาจจะกลายเป็นสารพิษและ / หรือมีฤทธิทางทางเภสัชวิทยาได้ ซึง

ส่วนประกอบสาํคัญของบุหรีสามารถสรุปได้ดังนีคือ ๑. นิโคติน (Nicotine) 

๒. ทาร์ (Tar) หรือนาํมันดิน ๓. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) 

๔. ไฮโดรเจนไดออกไซด์ ( Hydrogen dioxide) ๕. ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(Nitrogen dioxide) ๖. ไซยาไนด์ (Cyanide) ๗. เมนธอล ( Menthol) และ

สารเติมแต่งอืน ๆ ทาํให้คอมีอาการชา ผู้สบูบุหรีจึงไม่รู้สกึระคายเคืองจาก

ควันบุหรี  ๘. อะเซตัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ๙. แคดเมียม (Cadmium) 

๑๐. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๑๑. ไนโตรซามีนส์ (Nitrosamines) 



๑๐ 

 
 

๑๒. โพโลเนียม ๒๑๐ (Polonium ๒๑๐) ๑๓. แอมโมเนีย (Ammonia) 

๑๔. สารหนู  (Arsenic) ๑๕. ตะกั ว  (Lead)  และอืนๆ บุหรี จะมี

ส่วนประกอบแยกได้เป็นตัวบุหรีและสารพิษภัยทเีกิดจากการเผาไหม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ข้อความเกียวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากบุหรีซิกาแรตตาม พรบ.

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูพ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบบัท ี๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทมีา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
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ภาพ ฉลากรูปภาพและข้อความคาํเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับท ี๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทมีา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 

ภาพ คาํเตือนทางสขุภาพ 

ทมีา https://board.postjung.com/๘๐๐๓๕๙.html 

 

ใหม่ เก่า 
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อย่างไรก็ตาม พบว่า การแจ้งข้อมูลข้างซองยังไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก 

เนืองจากเหน็ว่าส่วนประกอบทใีช้ในผลิตภัณฑ์ยาสูบทาํลายสุขภาพ ดังนัน

บริษัทยาสูบจะต้องรับผิดในสินค้าของตนเอง การควบคุม และเปิดเผย

ส่วนประกอบทใีช้ในผลิตภัณฑย์าสบู เป็นเครืองมือสาํคัญทจีะทาํให้รัฐบาล

ทราบว่าสารประกอบทีผลิตภัณฑ์ยาสูบมีชนิดใดบ้าง และมีพิษภัยต่อ

ร่างกายอย่างไร เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ คือนาํยาดองศพ พืนทซีองบุหรีคือ

การสือสารทางสุขศึกษาได้ ชุดใหม่ทีอยู่ในภาพคาํเตือนกค็ือห้ามสูบบุหรี

ในบ้าน การเปลียนแปลงชุดทาํไปเรือยๆ ข้อความทีองค์การอนามัยโลก

แนะนาํกค็ือ ให้ใช้สารพิษสารก่อมะเรง็ อย่างไรกต็าม ตัวอย่างสารไนโตรซา

มีน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ จักว่ามันคืออะไร แต่ถ้าแจ้งว่าไนโตรซามีนคือ

สารยาเบือหนู สามารถเข้าใจได้ ทีผ่านมา มีภาพสูบบุหรีแล้วเท้าเน่า 

สอบถามความคิดเห็นของประชาชนพบว่า เขาไม่เข้าใจว่าทาํไมถึงเท้าเน่า 

ทงัทภีาพนันต้องการสอืว่าปลายประสาทเท้านันเสียไป เพราะสารประกอบ

ในบุหรี 

 

ทมีา https://board.postjung.com/๘๐๐๓๕๙.html 
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วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

เพือเป็นข้อเสนอประกอบการจัดทํากฎหมายลําดับรอง เรือง

ส่วนประกอบและสารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทกีาํหนด

ในกฎกระทรวง และผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีหน้าทีต้อง

แจ้ง รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารทเีกิดจากการเผา

ไหม้ของสว่นประกอบนันให้กับสาธารณชนทราบ 
 

การออกแบบการศึกษา 

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือหา(Content analysis)  
 

วิธีการศึกษา 

๑. ทบทวนวรรณกรรม 

๒. อภิปรายกลุ่ม และสนทนากลุ่ม  
 

การทบทวนวรรณกรรม 

๑. สารประกอบในผลิตภณัฑย์าสูบ 

ในบุหรีหนึงมวนมีสารเคมีต่างๆ ทเีกิดจากการเผาไหม้จากปลาย

มวนบุหรีและจากลมหายใจทีพ่นออกมาจากผู้สูบบุหรี ซึงสารเคมี ได้แก่ 

สารพิษกลุ่มอัลดีไฮด์และสารอินทรีย์ขนาดเล็กทีได้จากการเผาไหม้ ซึง

สารพิษทสีาํคัญๆ ททีาํให้เกดิโรคเด่นๆ กค็ือ 



๑๔ 

 
 

- นิโคติน (Nicotine) นิโคตินเป็นสารพิษอย่างแรง สามารถดูด

ซึมเข้าทางผิวหนัง และเยือบุร่างกายได้ และเป็นสารทมีีฤทธเิสพติด สารนี

ในระยะแรก ออกฤทธิกระตุ้นสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ทาํให้

ความดันโลหิตสูงขึน หัวใจเต้นเร็วขึน โดยอาจจะเพิมขึนจากเดิมมากถึง 

๓๐ ครังต่อนาที ทาํให้หัวใจต้องทาํงานหนักกว่าปกติ และกระตุ้นการบีบ

ตัวของลําไส้ แต่ในระยะต่อมา จะมีฤทธิกดระบบประสาท นิโคติน และ

สารเคมีอืนๆ ททีาํให้ไขมันชนิดไม่ดีในเลือดสูงขนึ ทาํให้หลอดเลือดตีบลง 

ซึงทาํให้เกิดโรคเกียวกับหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูงขึน และทาํให้

การไหลเวียนเลือดทัวร่างกายผิดปกติ ในกรณีของผู้ป่วยเบาหวานทเีป็น

แผล แผลกจ็ะหายช้ากว่าปกติเพราะการไหลเวียนเลือดลดลง 

- นาํมันดิน (Tar) ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดทมีีคุณสมบัติ

เป็นสารก่อมะเร็ง โดยร้อยละ ๕๐ ของนาํมันดินจะจับอยู่ทีปอด เมือผู้สูบ

บุหรีหายใจ สูดอากาศทมีีฝุ่ นละอองต่างๆ ปนอยู่เข้าไป นาํมันดินทปีอด ก็

จะรวมตัวกบัฝุ่ นละอองทสีดูเข้าไปนัน แล้วจับตัวสะสมอยู่ในถุงลมปอด ทาํ

ให้เกิดการระคายเคือง อันเป็นสาเหตุของการไอและมีเสมหะ และ

ก่อให้เกดิโรคมะเรง็ปอด และโรคถุงลมโป่งพองในระยะยาว 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) เป็นกา๊ซทพีบได้มาก

ทีสุดในควันบุหรีและเป็นก๊าซทีเกิดจากการเผาไหม้ชนิดเดียวกับทีพ่น

ออกมาจากท่อไอเสยีรถยนต์ กา๊ซนีจะขัดขวางการลาํเลียงออกซิเจนของเมด็

เลือดแดง ทาํให้ผู้สูบบุหรีได้รับออกซิเจนน้อยลง ไม่ตาํกว่าร้อยละ ๑๐ – 

๑๕ สาํหรับผู้ทีสูบบุหรีจัด ร่างกายต้องสร้างเมด็เลือดแดงเพิมขึน ทาํให้

เลือดข้นและหนืดมากขึน หัวใจต้องเต้นเรว็ขึน และทาํงานมากขึน เพือให้



๑๕ 

 
 

เลือดนําออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เพียงพอ ถ้าก๊าซนีมี

จาํนวนมาก จะทาํให้เนือเยือของร่างกายขาดออกซิเจน 

- ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen cyanide) ก่อให้เกิดอาการไอ มี

เสมหะ และหลอดลมอักเสบเรือรัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลืนไส้

อาเจียน ในอดีต ไฮโดรเจนไซยาไนด์ถูกใช้เป็นกา๊ซพิษในสงคราม เนืองจาก

เป็นตัวสกัดกันการทาํงานของเอนไซม์ ทเีกยีวกับการหายใจ นอกจากนียัง

ทาํให้เกิดความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานทกีล้ามเนือหัวใจ และที

ผนังหลอดเลือด 

- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide) สารพิษ กลุ่ม N-

nitrosodimethylamine (NDMA) และ nitrosopyrrolidine เป็นสาเหตุของ

โรคถุงลมปอดโป่งพอง โดยจะไปทาํลายเยือบุหลอดลมส่วนปลาย และถุง

ลม เนือเยือและกระตุ้นการเกิดมะเรง็บางชนิด 

- แอมโมเนีย (Ammonia) เป็นสารในการทาํปุ๋ย วัตถุระเบิด และ

สารซักฟอก มีฤทธิระคายเคืองเนือเยือ ทาํให้แสบตา แสบจมูก หลอดลม

อักเสบ ไอ และมีเสมหะมาก และยังมีคุณสมบัติเป็นด่างทาํให้ร่างกายดูด

ซับนิโคตินได้ดีขึน จึงทาํให้ติดบุหรีได้ง่ายขนึ 

- สารกัมมันตรังสี (Radioactive agents) ควันบุหรีมีสารโพโล

เนียม ๒๑๐ ทปีลดปล่อยรังสีอัลฟาและแกมมาออกมาทาํลายเนือเยือปอด

และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเรง็ปอดได้ 

- แคดเมียม (Cadmium) พบได้ในแบตเตอรี มีผลกระทบต่อตับ 

ไต และสมอง ทาํให้เกิดโรคมะเรง็ปอดและมะเรง็ต่อมลูกหมาก 
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- สารหนู (Arsenic) มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และเชือมโยง

กับการเกดิภาวะหัวใจขาดเลือด 

- ตะกัว (Lead) พบตามโรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี โรงงาน

ถลุงโลหะ เป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อหลายระบบในร่างกาย เช่น ระบบ

ประสาท ทาํให้การได้ยินผิดปกติ ระดับไอคิวตาํ มีผลต่อระบบเลือด ทาํให้

ความดันเลือดสูง ผลต่อระบบไต และระบบสืบพันธุ์ในผู้ใหญ่ ทาํให้

สมรรถภาพทางเพศเสอืมได้ 

- อะซิโตน (Acetone) สารประกอบในนาํยาล้างเลบ็ ก่อให้เกดิการ

ระคายเคืองจากการสดูดม และมีผลต่อเซลล์ตับ ทาํให้เซลล์ตับตายได้ 

- อะโครลีน ฟอร์มาลดีไฮด์ และยูรีเทน สารในกลุ่มนีเป็นตัวการ

หลักในการก่อโรคมะเรง็และโรคทางเดินหายใจในผู้ทสีบูบุหรี 

- สารพิษกลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) เช่น 

เบนซีน และ chrysene ซึงกเ็ป็นสารก่อมะเร็งเช่นกัน สารพิษในกลุ่มอืนๆ 

เช่น ดีดีท ี 

 

๒. กรอบอนุสญัญาควบคุมการบริโภคยาสูบ 

มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ของกรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบ   

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เรืองความเสียงด้านสุขภาพ (The 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 

(SCENIHR) ได้ประเมินสารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบการเสพติด

และความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทีแสดงให้เห็นว่ายาสูบมี
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ศักยภาพในการเสพติดสูง แต่กยั็งยากทจีะประเมินการเสพติดของสารเติม

แต่งแต่ละชนิด (SCENIHR 2010) 

ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ความสามารถในการ

เสพยาสูบ ขณะนันยังไม่สามารถประเมินได้ ความสามารถในการเสริมแรง

ของการใช้สารนิโคตินจะถูกวัดภายหลังการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดาํ วิธีการที

ใช้ในปัจจุบันเพือกาํหนดการเสพติดของสารนิโคตินและสารเติมแต่งจึงไม่

ถือว่าเพียงพอ พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการบริโภคยาสบูในมนุษย์ 

และการเสพติดหรือพึงพิงในบุคคลทีมีระดับนิโคตินสูงในเลือดสูง การ

ทดลองในสัตว์โดยใช้การจัดการด้วยตนเอง พบว่า เส้นโค้งการตอบสนอง

ต่อมีลักษณะ U-shaped ชีให้เห็นว่าการเสพติดของนิโคตินไม่ตรงกบั

ปริมาณ มีความแตกต่างอย่างมากในการตอบสนองต่อนิโคตินทงัในสัตว์

และมนุษย์และปัจจัยทางพันธุกรรม  พบว่านาํตาลสารโพลีแซคคาไรด์และ

เส้นใยเซลลูโลสทีมีอยู่ตามธรรมชาติในยาสูบหรือนาํตาลเพิมในปริมาณ

มาก สาํหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบส่วนใหญ่ ทาํให้เกิดอัลดีไฮด์จาํนวนมาก เช่น 

Acetaldehyde ในควันบุหรี Acetaldehyde ทีให้ทางหลอดเลือดดาํและช่วย

เพิมการเสพติดของนิโคตินในสัตว์ทดลอง สารเติมแต่งทช่ีวยในการสูดดม 

(เช่น เมนทอล) หรือยับยังการเผาผลาญของนิโคติน อาจเพิมการเสพติด

ของนิโคตินทางอ้อม สารแอมโมเนียทเีพิมความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ

ยาสบูและควัน ทาํให้ปริมาณสารนิโคตินทไีม่ได้ชาร์จเพิมขึน   

 สําหรับยาสูบไร้ควัน ค่า pH ทีเพิมขึนจะช่วยเพิมการดูดซึม

นิโคตินในปาก วิธีการหาปริมาณความสามารถในการเสพติดของสารเติม

แต่งมีข้อจํากัด เนืองจากความท้าทายทางเทคนิคในการทดลองกับการ

ปรากฏตัวหรือไม่มีสารเติมแต่งในผลิตภัณฑย์าสบู การทดลองดังกล่าวต้อง
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ใช้ทรัพยากรด้านเทคนิคและการเงิน  นอกจากนียังมีประเดน็ด้านจริยธรรม  

หากมีการพิจารณาการทดสอบในมนุษย์ เนืองจากข้อจาํกัดเหล่านี วิธกีารที

มีอยู่ไม่ถือว่าเพียงพอ ลักษณะทางเทคนิคของบุหรี (กระดาษกรองบรรจุ) 

มีอิทธิพลต่อสารของบุหรีต่างๆ ในการเผาไหม้และขนาดของอนุภาคควัน 

ผู้สูบบุหรีจาํนวนมากชดเชยปริมาณนิโคตินทีลดลงโดยการเพิมปริมาตร

และความถีโดยการสูดดมลึก  ขนาดอนุภาคของควันละอองลอย ไม่ส่งผล

ต่อการสัมผัสกับนิโคติน ลักษณะทางเทคนิคของบุหรีอาจปรับพฤติกรรม

การสูบบุหรี แต่กยั็งขาดความแน่นอนว่าจะทาํให้ความเสยีงต่อการเสพติด

สูงขึนได้อย่างไร ความน่าดึงดูดใจหมายถึงการกระตุ้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์

ยาสูบ ซึงอาจเพิมขึนจากสารเติมแต่งจาํนวนมาก แต่ยังได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยภายนอก เช่นการตลาด ราคา เป็นต้น 

ช่วงเวลาข้างต้น การประเมินความน่าดึงดูดใจในโมเดลสัตว์ไม่มี 

แต่มีในมนุษย์ ความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละตัวอาจถูกนาํมา

เปรียบเทียบในการศึกษาแบบแผนการสาํรวจและโดยใช้การทดลอง อีกวิธี

หนึงคือการทดลองปรับผลิตภัณฑ์ยาสบูเพือแยก หรือ รวมสารเติมแต่งแต่

ละทดสอบ เพือดูการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี การใช้ผลไม้และรส

ลูกอม ดึงดูดการสูบบุหรีในคนหนุ่มสาว เมนทอลยังดึงดูดผู้สูบบุหรีเป็น

จาํนวนมาก โดยเฉพาะชาวแอฟริกันอเมริกัน สารเติมแต่งบางชนิดลดความ

รุนแรงและเพิมความราบรืนของควัน การเสพติดและดึงดูดของสารยาสูบ

บางชนิด ทาํให้สารควันและควันและควันขาวอนื ๆ  ช่วยลดกลินอับชืนของ

ควัน เพือประโยชน์ในการสูบบุหรีแก่คนรอบข้าง สารเจือปนทพิีจารณาว่า

น่าดึงดูดอาจนําไปสู่ความชอบในยีห้อหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที



๑๙ 

 
 

สูงขึน แต่ยังคงยากทจีะแยกแยะผลกระทบโดยตรงของสารเติมแต่งเหล่านี

ออกจากผลกระทบทางอ้อม เช่น การตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 

การดําเนินงานตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ของกรอบ

อนุสญัญาฯ ขององคก์ารอนามยัโลกเรืองการควบคุมสารประกอบใน

ผลิตภณัฑย์าสูบ ๓  

๑. การควบคุมสารประกอบทีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบและการ

เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑข์องบริษัทยาสบู 

วัตถุประสงค์ของแนวปฏบิัติขององค์การอนามัยโลกเพือให้ความ

ช่วยเหลือรัฐภาคีในการปฏบิัติตามข้อผูกพันภายใต้มาตรา ๙ และ ๑๐ ของ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ แนวทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทดีี

ทีสุดและประสบการณ์ของรัฐภาคี  อาจช่วยรัฐภาคีในการเสริมสร้าง

นโยบาย มาตรการควบคุมยาสูบของประเทศผ่านการควบคุมของ

สารประกอบทอียู่ในบุหรีและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผ่านการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

นอกจากนียังควรสนับสนุนมาตรการต่างๆ  

ขณะทมีาตรา  ๙ เกยีวข้องกบัการทดสอบและวัดสารประกอบทอียู่

ในและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ

มาตรา ๑๐ เกยีวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกับสารประกอบทอียู่ในและ

                                                           
๓ Partial Guidelines for Implementation of articles 9 and 10 of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control Regulation of the who 
Framework convention on tobacco control regulation of the contents of 
tobacco products and of tobacco product disclosures 
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การปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐบาลและ

ประชาชน เนืองจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมาตราทังสองฉบับนี 

คาํแนะนาํในการดาํเนินการจึงถูกรวมไว้ในชุดคาํแนะนาํชุดเดียวกนั 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑.๒.๑ การควบคุมสารประกอบและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้

จากสว่นประกอบ 

จุดประสงค์หนึงของแนวทางการสนับสนุนรัฐภาคีในการ

พัฒนาระเบียบผลิตภัณฑย์าสบูทมีีประสิทธภิาพคือ การควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบมีศักยภาพทจีะช่วยลดโรคทเีกียวกับยาสูบและการเสียชีวิตก่อนวัย

อันควรโดยการลดความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลดความเสพติด 

(ทต้ีองพึงพา) หรือลดความเป็นพิษโดยรวม 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถดึงดูดใจเพือกระตุ้นการบริโภค จาก

มุมมองของสาธารณสุข ไม่มีเหตุผลใดทอีนุญาตให้มีการใช้ส่วนผสม เช่น 

สารแต่งกลินซึงจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความน่าดึงดูดใจ มาตรการอนื 

ๆ เพือลดการเสพติดและความเป็นพิษ 

๑.๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๑๐ วัตถุประสงค์เบืองต้นในการ

เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐคือการขอรับข้อมูลทีเกียวข้องกับ

สารประกอบและกา๊ซหรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบของผู้ผลิตและผู้

นาํเข้ารวมถึงความเป็นพิษและการเสพยาเสพติด ข้อมูลนีจาํเป็นสาํหรับ

การพัฒนาและการใช้นโยบายกิจกรรมและข้อบังคับทเีกียวข้อง เช่น การ

วิเคราะห์สารประกอบทอียู่ในและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ



๒๑ 

 
 

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การติดตามแนวโน้มตลาดและการประเมินข้อ

เรียกร้องของอุตสาหกรรมยาสบู 

๑.๒.๓ การเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๑๐ วัตถุประสงค์หลักในการเปิดเผย

ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อสาธารณชนคือการแจ้งให้สาธารณชนทราบถึง

ผลกระทบด้านสุขภาพและภัยคุกคามจากการบริโภคยาสูบและการสัมผัส

กับควันบุหรี 

ข้อมูลนีอาจช่วยประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

การดาํเนินการตามนโยบายกจิกรรมและระเบียบข้อบังคับทเีกยีวข้อง 

๑.๓ นิยามศัพท ์

"ความดึงดูดใจ" (Attractiveness) หมายถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น รส 

กลิน และลักษณะทางประสาทสัมผัสอืน ๆ ความสะดวกในการใช้ความ

ยืดหยุ่นของระบบยา ค่าใช้จ่าย ชือเสียง หรือภาพความเสียง และ

ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑแ์ละลักษณะอนื ๆ ของผลิตภัณฑท์อีอกแบบมา

เพือกระตุ้นการใช้งาน 

"สารประกอบทีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ (content)" หมายถึง 

"องค์ประกอบ" ทเีกยีวข้องกบัยาสบูและ "ส่วนผสม" ด้วย 

"ส่วนผสม" ประกอบด้วยส่วนประกอบ (เช่นกระดาษกรอง) 

รวมทงัวัสดุทใีช้ผลิต ชินส่วน สารเติมแต่งสารช่วยในการผลิต สารตกค้างที
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พบในยาสูบ (หลังจากเกบ็และแปรรูป) และสารทีย้ายอยู่ในผลิตภัณฑ์

ยาสบู (สารปนเปือนไม่ได้เป็นส่วนหนึงของส่วนผสม) 

"คุณลักษณะการออกแบบ (Design feature)" หมายถึงลักษณะ 

เฉพาะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบทีมีส่วนเกียวข้องกับการทดสอบ

และการวัดสารประกอบทีอยู่ในและการปล่อยสารทีเผาไหม้จาก

ส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น การระบายอากาศรูรอบตัวกรองบุหรี 

"การปล่อยควัน (Emissions)" คือสารทปีล่อยออกมาเมอืมีการเผา

ไหม้ผลิตภัณฑย์าสบู ตัวอย่างเช่นในกรณีของบุหรีและผลิตภัณฑ์ทเีผาไหม้

อืน ๆ พบในควัน ในกรณีของผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน สาํหรับในช่องปาก 

สารทปีล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการเคียวหรือดูด และในกรณีของ

การสูดทางจมูกให้อ้างอิงถึงสารทีปล่อยออกมาจากอนุภาคในระหว่าง

กระบวนการขัดถู 

"ยาสูบขยายตัว (Expanded tobacco)" คือยาสูบทีได้ รับการ

ขยายตัวโดยปริมาตรโดยสารระเหยอย่างรวดเรว็  

"ยาสูบทีทาํขึนใหม่ (Reconstituted tobacco)" เป็นวัสดุทีทาํจาก

กระดาษ ซึงประกอบด้วยยาสบูส่วนใหญ่ 

"อุตสาหกรรมยาสบู" หมายถึงตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑ ของ WHO 

FCTC “ผู้จัดจาํหน่ายขายส่งและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบู” 

"ผลิตภัณฑย์าสบู" ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑ ของ WHO FCTC คือ 

"ผลิตภัณฑท์งัหมดหรือบางส่วน" ทาํจากใบยาสบูเป็นวัตถุดิบทผีลิตเพือใช้

สาํหรับการสูบบุหรี การดูด การเคียว หรือการขัดถู (smoking, sucking, 

chewing, or snuffing)  
 



๒๓ 

 
 

๒. การพิจารณาข้อปฏบัิต ิ

๒.๑ การดาํเนินการตามมาตรการ มาตรา ๙  

ตามทรีะบุในมาตรา ๙ ของ WHO FCTC รัฐภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ หน่วยงานระดับประเทศนํามาใช้และ

ดําเนินการด้านกฎหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีมีประสิทธิภาพหรือ

มาตรการอนื ๆ สาํหรับการทดสอบและการวัดสารและการปล่อยสารทเีผา

ไหม้จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมสารและการ

ปล่อยสารทเีผาไหม้จากสว่นประกอบเหล่านี 

 

๒.๒ การอนุมัติและการดาํเนินมาตรการตามมาตรา ๑๐ 

ตามทีระบุไว้ในมาตรา ๑๐ ของ WHO FCTC รัฐภาคแีต่ละฝ่าย

จะต้องยอมรับและใช้มาตรการด้านบริหารกฎหมาย หรือมาตรการอนื ๆ ที

มีประสิทธิภาพสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์

ยาสบูต่อเจ้าหน้าทขีองรัฐเกยีวกบัข้อมูลสารประกอบทอียู่ในและการปล่อย

ควัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบทีเป็นพิษของ

ผลิตภัณฑย์าสบูและการปล่อยควัน 

 

๒.๓ ห้องปฏบิัติการทใีช้สาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสารประกอบ  

ห้องปฏิบัติการทผู้ีผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Laboratories 

used for purpose of disclosure) ใช้เพือวัตถุประสงค์ในการผลิต ห้อง 

ปฏิบัติการและข้อมูลทีเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐควรได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานสากลมาตรฐาน องค์กรรับรองมาตรฐาน (ISO) ๑๗๐๒๕ 
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(ข้อกาํหนดทัวไปสาํหรับความสามารถของห้องปฏิบัติ การทดสอบและ

สอบเทยีบ) โดยหน่วยรับรองระบบทไีด้รับการยอมรับ วิธกีารรับรองขนัตาํ

ควรประกอบด้วยข้อกาํหนดทเีป็นหลักเกณฑ์เหล่านี 

 

๒.๔ ห้องปฏบัิติการ  

ห้องปฏบัิติการทรัีฐภาคีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามกฎ  

(Laboratories used for compliance purposes) ควรเป็นห้องปฏบิัติ การของ

รัฐหรือห้องปฏิบัติการอิสระทีอุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้เป็นเจ้าของหรือ

ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนีห้องปฏิบัติการนีควรได้รับการ

รับรองตามทีกาํหนด รัฐภาคีอาจพิจารณาใช้ห้อง ปฏิบัติการของรัฐบาล

หรือห้องปฏบิัติการอสิระทตีงัอยู่ในพืนทอีืน ๆ 

 

๒.๕ ความลับในการเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าทขีองรัฐ 

รัฐภาคีต้องไม่ยอมรับข้อเรียกร้องจากอุตสาหกรรมยาสูบเกยีวกับ

ความลับของข้อมูลทีจะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าทีของรัฐรับข้อมูลเกียวกับ

สารประกอบทีอยู่ในและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เจ้าหน้าทีของรัฐควรใช้ความเหมาะสมกฎระเบียบตาม

กฎหมายของประเทศ  เมือรวบรวมข้อมูลทีอ้างว่าเป็นเป็นความลับโดย

ผู้ผลิตและผู้นาํเข้ายาสบู  เพือป้องกนัการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ / 

หรือการเผยแพร่ข้อมูลนี 
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๒.๖ ความลับในการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

รัฐภาคีควรเปิดเผยข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบทเีป็นพิษและการ

ปล่อยสารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับประชาชนทัวไป รัฐภาคอีาจ

กาํหนดเป็นกฎหมายระดับประเทศ 

๒.๗ ประชาสงัคม 

ประชาสังคมมีบทบาทสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ของ

สาธารณชนและสร้างการสนับสนุนการควบคุมสารประกอบและการปล่อย

สารประกอบทีเผาไหม้จากส่วนประกอบของยาสูบและการเปิดเผยข้อมูล

เกยีวกับสารประกอบทอียู่ในและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

เหล่านี ประชาสงัคมควรมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนทแีขง็ขัน 

 

๓. มาตรการ 

๓.๑ สารประกอบ (Content) 

๓.๑.๑ ส่วนผสม (การเปิดเผย) 

ส่วนนีกล่าวถึงมาตรการทรัีฐภาคจีะแนะนาํเพือให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลโดยผู้ผลิตและผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเกียวกับส่วนผสม โดยการ

กําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าเปิดเผยข้อมูลเกียวกับสารประกอบและ

ส่วนผสมให้ข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐเชิงลึกทีมีคุณค่า ซึงจะช่วยให้

เจ้าหน้าทไีด้พัฒนามาตรการทมีีประสทิธิผลและเหมาะสมกับผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะ 

(ก) รัฐภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบู 
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เปิดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนผสมทใีช้ในการผลิตแก่หน่วยงาน

ของรัฐของผลิตภัณฑ์ยาสูบของตนในช่วงเวลาทีกําหนดตามประเภท

ผลิตภัณฑ์และสาํหรับแต่ละยีห้อภายในยีห้อรวม (brand family)  ตรงกัน

ข้ามกับการเปิดเผยส่วนผสมเป็นส่วนหนึงของรายการ รวมการเปิดเผยใน

แต่ละยีห้อและในรูปแบบมาตรฐานทจีะให้โอกาสแก่หน่วยงานของรัฐใน

การวิเคราะห์แนวโน้มขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์และติดตามการ

เปลียนแปลงในตลาด 

(ข) รัฐภาคคีวรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตและผู้นําเข้า

เปิดเผยข้อมูลต่อรัฐบาล 

การจัดทาํส่วนผสมทใีช้ในการผลิตผลิตภัณฑย์าสบูแต่ละชนิด

ของตนและปริมาณต่อหน่วยของยาสบูแต่ละชนิดรวมถึงส่วนผสมทมีีอยู่ใน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (เช่น ตัวกรอง เอกสาร กาว) สาํหรับแต่ละ

ยีห้อ ภายในกลุ่มยีห้อ 

รัฐภาคีไม่ควรยอมรับการเปิดเผยเฉพาะปริมาณสูงสุดตาม

หมวดส่วนผสมหรือเฉพาะปริมาณรวม การทาํเช่นนันจะเป็นการจํากัด

ประเภทของการวิเคราะห์ทอีาจทาํได้อย่างจริงจัง 

(ค) รัฐภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าเปิดเผยข้อมูล

เพิมเติมข้อมูลเกยีวกับลักษณะของใบยาสบูทผีลิต/ นาํเข้า เช่น: 

(๑) ประเภทของใบยาสูบ (เช่น Virginia, Burley, 

Oriental) และเปอร์เซน็ต์ของแต่ละชนิด ประเภททใีช้ในผลิตภัณฑย์าสบู 

(๒) เปอร์เซน็ต์ของยาสบูทใีช้แล้ว 

(๓) เปอร์เซน็ต์ของยาสบูขยายตัวทใีช้ 
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(๔) รัฐภาคีควรกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าแจ้ง

เจ้าหน้าทีของรัฐได้รับทราบถึงการเปลียนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ยาสบูเมือมีการเปลยีนแปลง 

(จ) รัฐภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าเสนอหน่วยงาน

ของรัฐ ด้วยการระบุวัตถุประสงค์ของการรวมส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

ยาสบูและข้อมูลทเีกยีวข้องอนื ๆ 

(ฉ) รัฐภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตเปิดเผยชือ ทอียู่ และข้อมูล

การติดต่ออืน ๆ ของผู้จัดจําหน่ายแต่ละส่วนประกอบเพืออาํนวยความ

สะดวกในการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้แก่รัฐภาคีโดยผู้จัดหาตามความ

เหมาะสมและเพือกาํกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 
 

๓.๑.๒ สว่นผสม  

ส่วนนีกาํหนดมาตรการทรัีฐภาคีจะแนะนาํเพือควบคุมสว่นผสม 

   ๓.๑.๒.๑ หลักการพืนฐาน 

   การควบคุมส่วนผสมเพือลดความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์

ยาสบู ซงึสามารถนาํไปสู่การลดความชุกของการใช้ยาสบูและการพึงพาผู้ใช้

ใหม่และต่อเนือง จากคํานําของ WHO FCTC ชีว่า "บุหรีและผลิตภัณฑ์

ยาสูบได้รับการออกแบบมาเพือสร้างและรักษาไว้ซึง  "ความดึงดูดและ

ผลกระทบต่อการเสพติด” ควรคาํนึงถึงมาตรการด้านกฎระเบียบ แนวทาง

ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ ของ WHO FCTC ในการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการจําหน่าย  และการให้การอุปภัมภ์ สนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้อแนะนีกค็ือให้จาํกัดในเรืองคุณลักษณะต่างๆ ททีาํให้

ผลิตภัณฑย์าสบูน่าดึงดูดยิงขึนแก่ผู้สบู คุณสมบัติดังกล่าวรวมถึง กระดาษ
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มวน ส ีและกลินทน่ีาเร้าใจ ในทาํนองเดียวกัน ส่วนนีจะนาํเสนอมาตรการที

จะช่วยจาํกดั การจูงใจให้ใช้ยาสูบ 

   ๓.๑.๒.๒ ผลิตภัณฑย์าสบู 

   (๑) ส่วนผสมทใีช้ในการเพิมความอร่อย 

ลักษณะทีรุนแรงและระคายเคืองของควันบุหรีเป็นอุปสรรค

สาํคัญต่อการทดลองและการใช้ครังแรก บันทึกเอกสารของอุตสาหกรรม

ยาสูบได้แสดงให้เหน็ว่า มีความพยายามบรรเทาลักษณะทไีม่เอืออาํนวยนี 

ความรุนแรงสามารถลดได้หลายวิธี ได้แก่ การเพิมส่วนผสมต่างๆ ของการ

ขจัดสารทมีีคุณสมบัติระคายเคืองทเีป็นทรีู้ จัก การระงับความระคายเคือง

ควบคู่ไปกับผลกระทบทางประสาทสัมผัสอืน ๆ หรือการเปลียนแปลง

คุณสมบัติทางเคมีของการปล่อยผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยการเพิมหรือลบสาร

บางชนิด ผลิตภัณฑ์ยาสูบบางชนิดมีนําตาลและสารให้ความหวานเพิม 

ปริมาณนาํตาลสูงช่วยเพิมความอร่อยของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ใช้ยาสบู 

ตัวอย่างของนาํตาลและสารให้ความหวานทใีช้ในผลิตภัณฑ์เหล่านี ได้แก่ 

นาํตาลกลูโคส กากนาํตาล นาํผงึและซอร์บิทอล การยับยังความรุนแรงของ

ควันบุหรีด้วยรสชาติ ตัวอย่างของสารแต่งกลิน ได้แก่ benzaldehyde, 

maltol, menthol และ vanillin เครืองเทศ และสมุนไพร ซึงสามารถใช้เพือ

ปรับปรุงความอร่อยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตัวอย่างเช่น อบเชย ขิง และ

สะระแหน่ 

คาํแนะนาํ: 

รัฐภาคีควรควบคุมโดยการ ‘ห้ามหรือ จาํกัด’ ส่วนผสมทอีาจใช้

เพือเพมิความอร่อยในผลิตภัณฑย์าสบู 



๒๙ 

 
 

  ส่วนผสมทีจาํเป็นสาํหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและไม่ได้

เชือมโยงกับความน่าดึงดูดใจควรอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของ

ประเทศ 

   (๒) ส่วนผสมทมีีคุณสมบัติเป็นส ี

   สารเติมแต่งสีจะถูกเพิมเข้าไปในส่วนประกอบต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพือให้ได้ผล  ผลิตภัณฑ์ทีน่าดึงดูดใจมากขึน บุหรีทีมี

สีสันทน่ีาดึงดูดใจ (เช่น สีชมพู สีดาํ สียีนส์ สีนาํเงิน) ได้รับการวางตลาด

ในบางประเทศ ตัวอย่างของสารสี รวมถึงหมึก (เช่น imitation cork pattern 

on tipping paper) และส ี( เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ในวัสดุกรอง) 

คาํแนะนาํ: 

รัฐภาคีควรห้ามหรือ จํากัด ส่วนผสมทีมีคุณสมบัติเป็นสีใน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ทงันีไม่รวม การใช้สารระบายสีสาํหรับเครืองหมายที

เกยีวข้องกบัภาษีหรือข้อความเพือเตือนสขุภาพ 

 (๓) ส่วนผสมทีใช้ในการสร้างความประทับใจว่าผลิตภัณฑ์มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนผสมต่างๆ จะถูกนาํมาใช้ในผลิตภัณฑย์าสบู เพือ

ช่วยสร้างความประทับใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือ

สร้างความรู้สกึว่าผลิตภัณฑเ์หล่านีมีอนัตรายต่อสุขภาพลดลง ตัวอย่างเช่น 

วิตามินซีและวิตามินอี ผลไม้และผัก (และผลิตภัณฑ์ ซึงเป็นผลมาจาก

กระบวนการ เช่นนาํผลไม้) กรดอะมิโน เช่น cysteine และ tryptophan และ

กรดไขมันจาํเป็นเช่น omega-3 และ omega-6  

คาํแนะนาํ: 

รัฐภาคีควรห้ามส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยาสูบทีอาจสร้างความ

ประทบัใจให้แก่ผู้ใช้ยาสบูว่ามีประโยชน์ต่อสขุภาพ 



๓๐ 

 
 

  (๔) ส่วนผสมทเีกยีวข้องกบัพลังงานและความมีชีวิตชีวา 

  เครืองดืมให้พลังงานทเีป็นทนีิยมของเยาวชนในบางพืนทขีอง

โลก มีการรับรู้/รู้สกึทเีพิมขึนและเพิมพลังกาย ตัวอย่างของสารกระตุ้นทมีี

อ ยู่ ในเครื องดื มดั งกล่ าว ได้แ ก่  คา เฟอี น guarana, taurine และ 

glucuronolactone เอกสารเกียวกับอุตสาหกรรมยาสูบและการยืนขอจด

สิทธิบัตรแสดงให้เหน็ว่าบางส่วนของคาเฟอีนและทอรีนนํามาใช้ผสมใน

ผลิตภัณฑย์าสบู 

  คาํแนะนาํ: 

  รัฐภาคีควรห้ามส่วนผสมทีเกียวข้องกับการกระตุ้น และเพิม

พลัง เช่น ยากระตุ้นสารในผลิตภณัฑ์ยาสบู 

 

๓.๒ ลักษณะผลิตภัณฑ ์

๓.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนนีกล่าวถึงมาตรการทจีะแนะนาํเพือให้มีการเปิดเผยข้อมูล

โดยผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น คุณสมบัติการออกแบบ  การ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเกยีวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์เช่น คุณลักษณะการ

ออกแบบจะช่วยให้รัฐภาคีสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนได้ ความ

เข้าใจเกียวกับผลกระทบต่อระดับการปล่อยควัน แปลความหมายทวัีดได้ 

และการติดตามการเปลียนแปลงของคุณสมบัติการออกแบบของบุหรี มี

ข้อเสนอแนะดังนี 

(๑) รัฐภาคคีวรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบู 



๓๑ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับคุณลักษณะการออกแบบให้แก่

หน่วยงานของรัฐในช่วงเวลาทกีาํหนดและตามความเหมาะสมรวมถึงผลการ

ทดสอบทดีาํเนินการโดยอุตสาหกรรมยาสบู 

(๒) เพือสร้างและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลทรีายงาน

โดยอุตสาหกรรมยาสูบ รัฐภาคีควรระบุวิธีการสําหรับการรายงาน

คุณลักษณะการออกแบบตามทกีาํหนดไว้ 

(๓) รัฐภาคีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตและผู้นําเข้าทุก

รายได้ให้หน่วยงานของรัฐสาํเนารายงานห้องปฏิบัติการทมีีการทดสอบใน

ห้องปฏบัิติการเพือวัดคุณสมบัติการออกแบบโดยเฉพาะหลักฐานของการ

รับรองห้องปฏบิัติการททีาํการวิเคราะห์ 

(๔) หากมีการเปลียนแปลงลักษณะการออกแบบของตรา

สินค้ายาสูบโดยเฉพาะ รัฐภาคคีวรกาํหนดให้ผู้ผลิตแจ้งเจ้าหน้าทีของรัฐ

เกียวกับการเปลียนแปลงและให้ข้อมูลทีเป็นปัจจุบัน เมือมีการ

เปลียนแปลง 

 

๓.๒.๒ กฎระเบียบ 

๑. บุหรี – กฎระเบียบเกียวกับความเสียงต่อการเกิดไฟไหม้ 

[Regulation in relation to fire-risk (บุหรีทีดั บ ง่ าย หรือ RIP: reduced 

ignition propensity)] 

(๑) พืนหลังจากบุหรีทีถูกจุดวางทิงไว้ โดยไม่ใส่ใจและ

สามารถจุดไฟเบาะหุ้มเฟอร์นิเจอร์ เครืองนอนและสิงทออืน ๆ หรือวัสดุ

อืน ๆ ข้อสงัเกตนี พบว่าเกิดบ่อยทสีดุในกรณีทสีบูบุหรีบนเตียง หรือขณะ

สบูบุหรีอยู่ภายใต้อิทธพิลของแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือยาทผีิดกฎหมาย 



๓๒ 

 
 

ทุกๆ ปี ผู้คนทัวโลกจํานวนมากได้รับการบาดเจ็บหรือ

เสยีชีวิต (เช่น จากการไหม้หรือสบูบุหรีเป็นพิษจากกา๊ซ) อันเป็นผลมาจาก

การเกิดเพลิงไหม้ทีเกิดจากบุหรี เพือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจาํนวนมาก  บุหรีสามารถออกแบบให้ดับเองได้ เมือทงิไว้โดยไม่

ตังใจ ไม่ให้เสียงต่อการเกิดไฟไหม้ บุหรีเหล่านีเรียกว่า เป็นบุหรีทีมี

แนวโน้มดับง่าย (บุหรี RIP) 

แม้ว่าบุหรี RIP จะไม่ดับเองในทุกกรณี แต่คาดว่าจะลด

ความเสียงต่อการเกิดไฟไหม้และความเสียงต่อการบาดเจ็บและการ

เสียชีวิต สงิสาํคัญคือต้องสังเกตว่าการบังคับใช้มาตรฐาน RIP มีเป้าหมาย

เพือลดจํานวนการเกิดเพลิงไหม้ทเีกิดจากการจุดบุหรี มีการกล่าวอ้างว่า

บุหรี RIP อาจมีความเป็นพิษแตกต่างจากบุหรีทัวไป การวิจัยชีให้เหน็ว่า

บุหรี RIP (Reduced ignition propensity cigarettes: RIP cigarettes) มีความ

เป็นพิษเหมือนกับบุหรีทัวไปและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่าง

เทา่เทยีมกัน 

(๒) การควบคุมทดสอบ 

ในการกาํหนดจุดเริมต้นของการสูบบุหรี เจ้าหน้าทรัีฐมักจะ

ใช้วิธีกาํหนดบทบัญญัติ วิธีการทดสอบทีจะใช้ และเกณฑ์การผ่าน / ไม่

ผ่าน (มาตรฐานการปฏิบัติงาน) ทีเหมาะสมกับผลทีได้รับหลังจากการ

ดาํเนินการ ของการทดสอบ ในหลาย ๆ กรณี หน่วยงานรัฐบาลได้กาํหนด

เทคนิคเฉพาะคือ เทคโนโลยีกระดาษ และข้อกาํหนดเพือให้บุหรีดับง่าย 

๒. การควบคุมบุหรี RIP  

ในหลายกรณี เจ้าหน้าทีของรัฐได้กําหนดข้อกาํหนดเทคนิค

เฉพาะเพือให้บุหรีดับง่าย ได้แก่ เทคโนโลยีกระดาษ 



๓๓ 

 
 

๓. คาํแนะนาํ 

(๑) รัฐภาคคีวรกําหนดให้บุหรีนันเป็นไปตามมาตรฐาน

บุหรี RIP โดยคาํนึงถึงลาํดับความสาํคัญ 

(๒) เมือปฏบัิติตามข้อเสนอแนะใน (๑) ข้างต้น รัฐภาคีควร

กาํหนดมาตรฐานการปฏบิัติงานทสีอดคล้องกับมาตรฐานสากลในปัจจุบัน

ทีเกียวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของบุหรีทีไม่สามารถเผาไหม้ได้เต็มทีเมือ

ทดสอบ 

(๓) รัฐภาคีไม่ควรอนุญาตให้มีการอ้างสิทธิใด ๆ ทแีนะนาํ

ว่าบุหรี RIP จะไม่สามารถจุดไฟได้ 

 

๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐ - ข้อมูลอนื ๆ 

๓.๓.๑ ประวัติความเป็นมา 

เพือให้การควบคุมผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพรวมถึงการ

ควบคุมส่วนผสมสิงสาํคัญคือหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลการตลาดทถูีกต้อง 

หน่วยงานของรัฐจาํเป็นต้องทราบถึงความสาํคัญของผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด

ใดชนิดหนึงเมือเทยีบกับผลิตภัณฑ์อนื ๆ  เพือช่วยในการกาํหนดข้อบังคับ 

ข้อมูลเกยีวกับบริษัทยาสบูและการขาย  และการประเมินขนาดและรูปแบบ

ของการบริโภคยาสบู 

 

๓.๓.๒ คาํแนะนาํ 

รัฐภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เปิดเผยข้อมูลทัวไปของบริษัท รวมทังชือทีอยู่และข้อมูลการติดต่อของ



๓๔ 

 
 

สถานทีหลักและโรงงานผลิตและนาํเข้า ข้อมูลนีอาจเป็นประโยชน์สาํหรับ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

รัฐภาคีควรกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้ายาสูบเปิดเผย

ข้อมูลปริมาณการขายในหน่วยต่างๆ (เช่นจํานวนบุหรีหรือซิการ์หรือ

นาํหนักของบุหรีมวนเอง) ในแต่ละช่วงเวลาทีกาํหนด การเปิดเผยข้อมูล

เหล่านีควรเป็นไปตามเกณฑ์ระดับชาติและตามความเหมาะสมใน

ระดับประเทศด้วย 

 

๓.๔ การเปิดเผยต่อสาธารณชน 

หลายคนไม่ตระหนักดี เข้าใจผิดหรือประมาท ทาํให้เสียง

ต่อการเจบ็ป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันเนืองมาจากการใช้ยาสบู

และการสัมผัสกับควันบุหรี การใช้มาตรการอืน ๆ เกียวกับการลดความ

ต้องการยาสูบ มาตรา ๑๐ ของ WHO FCTC กาํหนดให้แต่ละรัฐภาคีต้อง

ยอมรับและใช้มาตรการทีมีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ

องค์ประกอบทเีป็นพิษของผลิตภัณฑย์าสบูและการปล่อยสารทเีผาไหม้จาก

ส่วนประกอบทอีาจเกิดขึน รัฐภาคีจะได้รับคาํแนะนาํจากหลักการทว่ีา ทุก

คนควรได้รับทราบถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ลักษณะการเสพติดและภัย

คุกคามจากการบริโภคยาสบูและการสมัผัสกับควันบุหรี 
 

๓.๔.๑ ขอบเขตและวิธกีารเปิดเผยข้อมูล 

(๑) การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะทีเปิดเผยต่อหน่วยงานของ

รัฐ 



๓๕ 

 
 

ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับองค์ประกอบทเีป็นพิษและกา๊ซ

หรือสารทเีผาไหม้จากสว่นประกอบเป็นเรืองยากทจีะเข้าใจและการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนไม่อาจส่งเสริมหรือปกป้องสุขภาพของ

ประชาชนโดยตรง อย่างไรกต็าม ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยให้สมาชิกคนอืน ๆ 

ของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน

ได้เข้าร่วมในนโยบายการควบคุมยาสบู 

นอกจากนีข้อมูลอืน ๆ ทีเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑ์เช่นข้อมูลเกียวกับส่วนผสม ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการตลาด

ซึงอาจช่วยเพิมความตระหนักรู้ของประชาชนและนโยบายการควบคุมยาสบู 

คาํแนะนาํ: 

รัฐภาคีควรพิจารณาตามกฎหมายเพือให้ข้อมูลเกียวกับ

องค์ประกอบและสารทีเผาไหม้ จากผลิตภัณฑ์ยาสูบและข้อมูลอืน ๆ ที

เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ทเีปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น 

ผ่านทางอินเทอร์เนต็ หรือโดยการร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐ)  

(๒) การเปิดเผยองค์ประกอบและการปล่อยควันในบริบท

ของมาตรา ๑๑ และ ๑๒ ของกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลก (WHO 

FCTC) 
 

๔. การปฏบิัติตามข้อกาํหนดและการบังคับใช้ 

๔.๑ วิธกีารทคีรอบคลุม: การใช้กฎหมายทมีีประสทิธิผล 

ความรับผิดชอบในการปฏบิัติตามผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบควรมีบทลงโทษสําหรับการละเมิด หน่วยงานทีรับผิดชอบใน



๓๖ 

 
 

มาตรการบังคับใช้ รวมทงัระบบเพือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาํหนด

และดาํเนินคดีกบัผู้ฝ่าฝืน 

๔.๒ โครงสร้างพืนฐานและงบประมาณ 

รัฐภาคีควรพิจารณาให้แน่ใจว่ามีโครงสร้างพืนฐานทีจําเป็น 

สาํหรับการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้ รัฐภาคคีวร

พิจารณาให้งบประมาณสาํหรับกิจกรรมดังกล่าว 

๔.๓ กลยุทธ ์

เพือให้มีการปฏบิัติตามกฎระเบียบต่างๆ รัฐภาคีควรแจ้งให้ผู้มี

ส่วนได้เสยีทราบถึงข้อกาํหนดของกฎหมายก่อนทจีะมีผลใช้บังคับ 

รัฐภาคีควรพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าทีบังคับใช้

กฎหมายเข้าตรวจเยียมโรงงานผลิตและสิงอาํนวยความสะดวกการนาํเข้า 

ตลอดจนจุดขายเพือให้มันใจว่าได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนด อาจไม่จาํเป็นต้อง

สร้างระบบการตรวจสอบใหม่ หากมีกลไกทสีามารถบังคับใช้งานได้ 

๔.๔ กาํหนดเวลา 

๔.๔.๑ ส่วนผสมทต้ีองห้ามหรือจาํกัด 

รัฐภาคีควรระบุวันครบกาํหนดตามทีอุตสาหกรรมยาสูบ

และผู้ค้าปลีกต้องจัดหาผลิตภัณฑย์าสบูให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดเทา่นัน 

๔.๔.๒ บุหรีดับง่าย 

รัฐภาคีควรระบุวันครบกาํหนดตามทีอุตสาหกรรมยาสูบ

และผู้ค้าปลีกจะต้องจัดหาบุหรีทีสอดคล้องกับมาตรฐาน บุหรี RIP ที

จาํเป็นเท่านัน 

๔.๕ การตรวจสอบ - สว่นผสมทต้ีองห้ามหรือจาํกัด 



๓๗ 

 
 

รัฐภาคีควรเข้าชมโรงงานผลิต เพือตรวจสอบว่ามีการใช้

ส่วนผสมทีต้องห้ามหรือจํากัดอยู่ การตรวจสอบควรรวมถึงการเข้าถึง

โดยตรงไปยังพืนทีจัดเกบ็วัตถุดิบและพืนทีจัดเกบ็ผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูป

รวมทงัการสังเกตกระบวนการผลิตโดยตรง การตรวจสอบไม่ควรเป็นการ

อนุมัติหรือรับรองผลิตภัณฑย์าสบู 

 

๔.๖ การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ 

๔.๖.๑ ส่วนผสมทต้ีองห้ามหรือจาํกัด 

รัฐภาคีควรพิจารณาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบทีเกบ็ได้จาก

สงิอาํนวยความสะดวกของผู้นาํเข้าจากร้านค้าปลีกและทจีาํเป็นจากโรงงาน

ของผู้ผลิต ตัวอย่างเหล่านีควรโดนทดสอบเพือหาส่วนผสมทต้ีองห้ามหรือ

จาํกัด ไว้ในห้องปฏบัิติการทใีช้เพือวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติตาม  

วิธกีารวิเคราะห์ส่วนผสม 

(ก) เพือวัตถุประสงค์ในการติดตามและบังคับใช้การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีบางกรณีซึงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เพือยืนยัน

การปรากฏตัวของสว่นผสมทต้ีองห้าม หรือจาํกัดวิธกีารซึงมักประกอบด้วย

ขันตอนหลายประการ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การจัดเตรียมตัวอย่าง การ

แยกระบุปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ข) ขันตอนการวิเคราะห์ควรดาํเนินการโดยบุคลากรที

ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมใน  (ก) ห้องปฏบัิติการทีมีอุปกรณ์ครบ

ครัน ขันตอนดังกล่าวมักเกียวข้องกับการใช้วัสดุทีเป็นอันตราย เพือให้

แน่ใจได้ว่า การปฏบิัติตามขันตอนเหล่านีเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภยั

บุคลากร ด้านห้องปฏบิัติการจาํเป็นต้องจัดการวัสดุอนัตราย 



๓๘ 

 
 

(ค) สาํหรับส่วนผสมทีเป็นวัตถุเจือปนอาหาร วิธีการ

วิเคราะห์ทเีหมาะสมอาจเป็นได้  

(ง) สาํหรับส่วนผสม เช่น สารแต่งกลินทีมีจุดเดือดตาํ 

(ซึงระเหยได้ง่าย ณ อุณหภมูิตาํ)  

(จ) เทคนิคห้องปฏิบัติการอืนสาํหรับการสุ่มตัวอย่าง

ส่วนผสมทมีีจุดเดือดตาํ  

๔.๖.๒ แนวโน้มบุหรีปลอดไฟไหม้ 

รัฐภาคีควรพิจารณาตัวอย่างของบุหรีทีเกบ็จากผู้ผลิตผู้นําเข้า

หรือผู้ค้าปลีก ตัวอย่างเหล่านีควรได้รับการทดสอบเพือให้มันใจว่า

สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตทีจาํเป็น การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ

ควรทาํตามวิธกีารทอีธบิายไว้  

มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับบุหรีดับง่าย (RIP) และที

เกยีวข้อง 

วิธทีดสอบมาตรฐาน 

มาตรฐานประสิทธิภาพสาํหรับบุหรี RIP ได้รับการแสดงเป็น

เปอร์เซน็ต์ของบุหรีทเีมือติดไฟและวางลงบนพืนผิวทกีาํหนดไว้ 

ในปี ๒๐๑๒ การปฏิบัติระหว่างประเทศต้องใช้อัตราการเผา

ไหม้ไม่น้อยกว่า ๗๕% โดยทดสอบบนกระดาษกรอง ๑๐ ชัน ตงัแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ เป็นต้นไป  มีวิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการสุ่มตัวอย่างและ

ตรวจสอบความสอดคล้องของบุหรีทีมีอัตราการไม่ผ่านการเผาผลาญ 

ได้แก่ : ISO :  "วิธทีดสอบมาตรฐานสาํหรับประเมินแนวโน้ม

การเผาไหม้ของบุหรี"; EN ISO :  "วิธีทดสอบมาตรฐานใน

การประเมินแนวโน้มการเผาไหม้ของบุหรี"; AS -  "การกาํหนด



๓๙ 

 
 

แนวโน้มการหมดสินของบุหรี"; NZS / AS 4830: 2007; และ ASTM 

E -  "วิธทีดสอบมาตรฐานสาํหรับการวัดการจุดระเบิดของบุหรี" 
 

๔.๗ การตรวจสอบหลังจากการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของ

รัฐ 

ฝ่ายต่างๆ ควรพิจารณาการดาํเนินการตรวจสอบสถานทีของ

ผู้ผลิต เพือให้มันใจว่าข้อมูลทีได้รับเกียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความ

สมบูรณ์และถูกต้อง การตรวจสอบไม่ควรเป็นการอนุมัติหรือรับรอง

ผลิตภัณฑย์าสบู 
 

๔.๘ การตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนด 

รัฐภาคีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานด้านการบังคับใช้ของ

ตนเตรียมทจีะตอบสนองได้อย่างรวดเรว็และเดด็ขาดกับกรณีทไีม่ปฏิบัติ

ตามการตอบสนองอย่างรวดเรว็และทันท่วงทีสาํหรับกรณีเริมต้นจะทาํให้

ชัดเจนว่าควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะช่วยให้สามารถบังคับใช้ใน

อนาคตได้ รัฐภาคีควรพิจารณาผลการดาํเนินการบังคับใช้สาธารณะเพือ

สอืสารเข้มงวด (เอาจริง) ว่าจะมีการตรวจสอบการไม่ปฏบัิติตามข้อกาํหนด

และดาํเนินการทเีหมาะสม 
 

๔.๙ การลงโทษ 

เพือยับยังการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การลงโทษ การ

ดาํเนินการแก้ไขและการระงับ หรือยกเลิกใบอนุญาตและการนาํเข้า 
 

 

 

 



๔๐ 

 
 

๔.๑๐ การจับกุม การริบ และการทาํลาย 

รัฐภาคีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีอาํนาจในการจับกุม ริบ 

และทาํลายยาสูบทีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ภายใต้การกาํกับดูแลตาม

กฎหมายของประเทศ 

๔.๑๑ บทลงโทษ 

รัฐภาคีควรระบุช่วงของค่าปรับหรือโทษอืน ๆ ทสีอดคล้องกับ

ความรุนแรงของการละเมิด และการละเมิดซาํ 

 

๕. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสาํคัญอย่างยิง หากต้องมีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทความต่างๆ

ของ WHO FCTC มีไว้สาํหรับการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เพือ

ส่งเสริมการดาํเนินงาน ตามทรีะบุไว้ในมาตรา ๒๒ ของ WHO FCTC ความ

ร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมถ่ายทอดความชํานาญด้านเทคนิค ด้าน

วิทยาศาสตร์ และด้านกฎหมายตามความตกลงร่วมกัน ซึงจะส่งผลให้มีการ

ใช้แนวทางเหล่านีอย่างมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการ

พัฒนามาตรการทดีีทสีดุในการควบคุมสารประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสบู 

 

๖. เชือมโยงกับบทความอนื ๆ ของ WHO FCTC 

๖.๑ การบรรจุหีบห่อแนะนําว่ามีส่วนผสมทีจํากัด หรือเป็น

ส่วนประกอบทีต้องห้ามตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ 

ของ WHO FCTC เว้นแต่รัฐภาคไีด้ดาํเนินการแล้ว 



๔๑ 

 
 

มาตรการทห้ีามการส่งเสริมประเภทใด ๆ ทเีกียวกับบรรจุภัณฑ์

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์มาตรา ๑๑ และมาตรา 

๑๓) รัฐภาคีควรพิจารณาห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงให้เห็นว่ามี

ส่วนผสมทไีม่ได้รับอนุญาตตามคาํแนะนาํข้างต้น 

๖.๒ ข้อมูลเกยีวกับองค์ประกอบทเีกียวข้องและกา๊ซหรือสารทเีผา

ไหม้จากสว่นประกอบ 

ข้อมูลบนหีบห่อและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบใช้สือสารกับ

ประชาชนเกียวกับข้อมูลองค์ประกอบและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้จาก

ส่วนประกอบตามทไีด้รับการยอมรับตามมาตรา ๑๑ ของ WHO FCTC 

รัฐภาคีควรอ้างอิงถึงมาตรา ๑๑ และแนวทางในการดาํเนินการ 

 

๖.๓ ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบและการปล่อยสารทีเผาไหม้

จากส่วนประกอบทีเกียวข้องในด้านการศึกษา การสือสาร การฝึกอบรม 

และโครงการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนอนื ๆ 
 

รัฐภาคีควรพิจารณาถึงข้อความเกียวกับองค์ประกอบและกา๊ซ

หรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบในด้านการศึกษา การสือสาร การ

ฝึกอบรมและโครงการสร้างการรับรู้ของสาธารณชนอนื ๆ ข้อความดังกล่าว

อาจเสริมสร้างความพยายามในการแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงผลกระทบ

ด้านสุขภาพ และภัยคุกคามจากการใช้ยาสูบและการสัมผัสกับควันบุหรีใน

โครงการทีกําหนดขึนตามมาตรา ๑๒ ของ WHO FCTC และแนวทาง

ดาํเนินการดังกล่าว 

 



๔๒ 

 
 

ตารางท ี๑ ความเสยีงต่อการเสพติดบุหรี 

 
ทมีา adapted from Anthony et al. ๑๙๙๔, O’Brien and Gardner 2005 

 

จากตารางท ี๑  เหน็ได้ว่า ยาสบูมีศักยภาพในการเสพติดในมนุษย์

สูงมากกว่าสารเสพติดชนิดอืนๆ  (Anthony et al. 1999, O’Brien and 

Gardner 2005) ในขณะทีการศึกษาจํานวนมากแสดงให้เหน็ว่าความเสียง

ของการติดนิโคตินบริสุทธิอยู่ในระดับตาํ การใช้ยาสูบมีมากถึงร้อยละ 

๗๕.๖ และมีความเสยีงในการเสพติดสงูสดุ เมือเปรียบเทยีบกับสารเสพตดิ

ชนิดอืนๆ (ตารางนีดัดแปลงจาก adapted from Anthony et al. 1994, 

O’Brien and Gardner 2005)  

 

การเปิดเผยส่วนประกอบในการผลิตบุหรี เป็นมาตรการทีให้

ความรู้แก่ผู้สบู คือ ถ้าผู้สบูรู้ ว่าบริษัทบุหรีผสมสารเคมีหลายชนิด เข้าไว้ใน

บุหรี จะทาํให้อยากสูบน้อยลง ในขณะเดียวกัน การทมีีกฎหมายกาํหนดให้

ผู้ผลิตแจ้งส่วนประกอบกับรัฐ จะทาํให้ผู้ผลิตใช้สารเคมีผสมในการผลิต

บุหรีน้อยชนิดลง ซึงจัดว่าเป็นการคุ้มครองผู้สูบบุหรีได้ในระดับหนึง 

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๓ 

 
 

กาํหนดให้ผู้ผลิตบุหรีแจ้งส่วนประกอบทีใช้ในการผลิตบุหรีต่อกระทรวง

สาธารณสขุ 

 

 
แผนภมู ิร้อยละของรฐัภาคสีมาชิกทปีฏบิัตติามแนวทางมาตรา ๙ และ  

๑๐ ของกรอบอนุสัญญควบคุมยาสูบ  (Percentage of Parties Implementing 

Provisions Under Articles 9 and 10) 

  

จากแผนภูมิ  เห็นได้ว่า การเปิดเผยโดยผู้ผลิตและผู้นําเข้า

ผลิตภัณฑย์าสบูต่อหน่วยงานของรัฐมีมากกว่าเปิดเผยต่อสาธารณะ 

กฎหมายสําหรับการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เกยีวกับบุหรี (WHO Report 2017) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 



๔๔ 

 
 

สถานะของรฐัภาคีทีปฏิบติัตามมาตรา ๙ และ มาตรา ๑๐  

มาตรา ๙: การทดสอบและการปริมาณและการปล่อยสารประกอบ 

(Content) ยาสูบผลิตภัณฑแ์ละการควบคุมปริมาณและการปล่อยสารทเีผา

ไหม้จากสว่นประกอบเหล่านี 

มาตรา ๑๐ การเปิดเผยโดยผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบูต่อ

หน่วยงานของรัฐและสาธารณะเกยีวกับข้อมูลเกียวกับสารประกอบและการ

ปล่อยสารทเีผาไหม้จากสว่นประกอบของผลิตภัณฑย์าสบู 

องค์ประกอบทางเคมีของบุหรีและบุหรีไร้ควัน (Chemical 

Constituents of SLT) โดยมี ๒ คาํถามหลัก ดังนี 

- กฎหมายกําหนดให้มี การแสดงข้อมูลเ ชิ งคุณภาพ 

(qualitative information) เกียวกับองค์ประกอบและการปล่อยสารทีเผา

ไหม้จากสว่นประกอบของผลิตภัณฑย์าสบูหรือไม่?  

-    กฎหมายห้ามมิให้มีการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ (quanti-

tative information) เกียวกับปริมาณการปล่อยสารทีเผาไหม้จากส่วน 

ประกอบ (เช่น นิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์) ในบรรจุภัณฑ์ยาสูบ 

รวมถึงเมือใช้เป็นส่วนหนึงของชือยีห้อหรือเครืองหมายการค้าหรือไม่? 

ผลการศึกษา พบว่า  

- มาตรการการทดสอบและการวัดมีการดาํเนินการตามมาตรา 

๙ ด้านสารประกอบร้อยละ ๔๔ และการปล่อยสารประกอบทเีผาไหม้ร้อยละ 

๔๕ 

- มาตรการการออกกฎ มีการดาํเนินการตามมาตรา ๙ ด้าน

สารประกอบร้อยละ ๕๔ และการปล่อยสารประกอบทเีผาไหม้ร้อยละ ๕๐ 



๔๕ 

 
 

- มาตรการการเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐ มีการดาํเนินการตาม

มาตรา ๑๐ ด้านสารประกอบร้อยละ ๖๗ และการปล่อยสารประกอบทเีผา

ไหม้ร้อยละ ๖๒ 

- มาตรการการเปิดเผยต่อสาธารณะ ผลการดาํเนินการตาม

มาตรา ๑๐ ด้านสารประกอบร้อยละ ๕๑ และการปล่อยสารประกอบทเีผา

ไหม้ร้อยละ ๔๗ 

 
หมายเหต ุHIC: High income countries; UMIC: Upper middle income countries; LIC: 

Low income countries; LMIC: Lower middle income countries. 

 

- รัฐภาคี ๓๐ ประเทศ มีกฎหมายทห้ีามไม่ให้มีการแสดงข้อมูลเชิง

ปริมาณเกียวกับปริมาณกา๊ซหรือสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

คาร์ บอนไดออกไซด์  ( เ ช่ น  นํ ามั นก๊ าด นิ โคติ น  และ

คาร์บอนมอนอกไซด์) ตามลาํดับ 



๔๖ 

 
 

 

- ในรัฐภาคี ๒๒ ประเทศ กฎหมายได้กาํหนดให้มีการแสดงข้อมูล

เชิงคุณภาพเกียวกับองค์ประกอบทางเคมีและการปล่อยสารพิษ

ของบุหรีไร้ควัน (smokeless tobacco: SLT) ตามลาํดับ 

- ประเทศชิลี คอสตาริกา เอกวาดอร์ เคนยา ไนจีเรีย ปานามา โตโก 

และอุรุกวัย มีกฎหมายสาํหรับการแสดงทังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  

- ผลิตภัณฑบ์ุหรีไร้ควัน (smokeless tobacco: SLT) มีองค์ประกอบ

ทางเคมี ๔,๐๐๐ ชนิด โดยทสี่วนประกอบทางเคมีจะแตกต่างกัน

ไปตามตาํแหน่งทางภมูิศาสตร์ การแปรรูป และประเภทของยาสูบ

ทใีช้ สารทสีาํคัญ ได้แก่ (Lyon, 2004 France) 

- Alkaloids  

- Tobacco-specific N-nitrosamines  

- Poly aromatic hydrocarbons  

- N-Nitrosamine acids  

- Volatile N-nitrosamines  

- Volatile aldehydes  

- ปริมาณนิโคตินในบุหรีไร้ควัน (SLT) สงูกว่าบุหรีทวัไป 

 

รัฐภาคี ร้อยละ ๑๐ ของทังหมดทีได้มีการทดสอบและวิเคราะห์

องค์ประกอบสารเคมี บุหรีไร้ควัน (SLT Products) ดังตารางถัดไป  

 



๔๗ 

 
 

• บราซิล 

• แคนาดา 

• เอธโิอเปีย 

• เยอรมนี 

• อินเดีย 

• ซูดาน 

• สวีเดน 

• สหราช

อาณาจักร 

• แอฟริกาใต้ 

• นอร์เวย์ 

• ปากีสถาน 

• โอมาน 

• กานา 

• อุซเบกสิถาน 

• คีร์กีซสถาน 

• เดนมาร์ก 

• ตุรก ี

• ไนจีเรีย 

• สหรัฐอเมริกา* 

• ผลิตภัณฑ ์SLT 

ทงัหมดทมีีใน

ประเทศเหล่านียัง

ไม่ได้รับการวิเคราะห์ 

• ผลิตภัณฑยั์งไม่ได้

รับการวิเคราะห์ตาม

ระยะเวลา  

 

หมายเหต ุ*สหรัฐอเมริกา ไม่ได้เป็นรัฐภาคขีองอนุสญัญา  

ทมีา Medical Journal 2016; 16(1): e20-e26; 6. Review of the Scientific Literature 

on Snus (Swedish Moist Snuff), ENVIRON International Corporation 

Arlington, Virginia, July 2003, Project Number: 24-18132C; Regulatory 

Toxicology and Pharmacology 2 0 0 9 ; 5 3 (2 ): 1 2 1 -3 3 ; Tob Control 

2017;26(3): 355-59; Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical 

Sciences, 2015, 2(11);4.; Tob Control. 2006; 15(1):64-67; Cent J. 2013; 

8; 7(1):151; . Methods, 2015, 7, 1590-1599 

 

ความผนัแปรของสารเคมใีนผลิตภณัฑย์าสูบไรค้วนั SLT จากอินเดีย 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควัน 

SLT Products  

Nicotine (mg/g) 

Chewing Tobacco  2.6-4.1 



๔๘ 

 
 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควัน 

SLT Products  

Nicotine (mg/g) 

Mishri  3.3-21 

Tambaaku  8.3-22.5 

Guthka  1.23-6.82 

Kadipudi  4.9-5.7 

Zarda  13.8-65 

Khaini  19.6-21.3 

Creamy Snuff  4.71-7.71 

 

ทมีา Indian J Cancer 2012;49:364-72, Smokeless Tobacco and Public 

Health in India, Ministry of Health and Public Welfare, Government of 

India;  

 

- รัฐภาคี ๑๓  ประเทศ มีกฎหมายทห้ีามไม่ให้มีการแสดงข้อมูลเชิง

ปริมาณเกียวกับปริมาณกา๊ซหรือสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

ซัลเฟอร์บรรจุภัณฑต์ามลาํดับ 

- กฎหมายของรัฐภาคีจาํนวน ๒๒ ประเทศทกีาํหนดมาตรการให้มี

การแสดงข้อมูลเชิงคุณภาพเกียวกับองค์ประกอบและการปล่อย

สารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควัน 

ตามลาํดับ 

- ๑๐% (N = ๑๘) ของรัฐภาคีได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควัน โดยเฉพาะอย่างยิ ง 



๔๙ 

 
 

ห้องปฏบัิติการในสหรัฐอเมริกา สวีเดน อินเดีย แคนาดา ไนจีเรีย 

เอธิโอเปีย โอมาน  และปากีสถานถูกเข้าร่วมสาํรวจ พบว่า ไม่มี

การควบคุมค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) สารนิโคติน และสาร

ก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควัน เป็นค่าทีไม่ได้สนใจ

ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (TobReg recommendation) 

 

๓. การดําเนินการของประเทศไทย 

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ 

และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี๔ 

ข้อ ๑ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑย์าสบูประเภทบุหรีซิกาแรตหรือ

บุหรีซิการ์ทจีะขายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี 

(๑) ยาเส้น กระดาษหรือใบยาทใีช้มวนและวัสดุก้นกรอง (Filter) 

ต้องไม่มีเชือรา 

(๒) ยาเส้นหรือใบยาต้องไม่มีสาร ดีดีที (Dichloro Diphenyl 

Trichloroethane) และอนุพันธ์ของ ดีดีท ีเจือปน หรือมีเจือปนได้ไม่เกินสบิ

ส่วนในหนึงล้านสว่น 

(๓) สารทใีช้ในการปรุงแต่ง (Additives) ต้องไม่มีสารในปริมาณ

ทอีาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

                                                           
๔ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนท ี๓๙ ก วันท ี
๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๐ 



๕๐ 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ผลิตหรือผู้นาํ เข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซิกาแรต 

หรือบุหรีซิการ์แต่ละตราต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ ดังนี 

(๑) สารทีเกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ (Emission 

products) ของบุหรีซิกาแรตต่อหนึงมวน โดยระบุปริมาณของสาร คือ ทาร์ 

(Tar) นิโคติน (Nicotine) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 

เป็นมิลลิกรัม ตามมาตรฐานการวิเคราะห์ขององค์การระหว่างประเทศว่า

ด้วยมาตรฐาน(International Organization for Standardization) 

(๒) ส่วนประกอบทีเป็นสารทีใช้ในการปรุงแต่ง (Additives) ต่อ

บุหรีหนึงมวน โดยระบุปริมาณของสารแต่ละชนิด ชือทางเคมี และ

หมายเลขทะเบียนของสารนัน ซึงกาํหนดโดยหน่วยงานบริการเอกสารย่อ

ทางเคม ี(Chemical Abstracts Service) ของสมาคมเคมีอเมริกัน (American 

Chemical Society) ในกรณีสารทใีช้ในการปรุงแต่ง (Additives) ไม่มีชือทาง

เคมี ต้องระบุชือทางชีววิทยาหรือต้นกาํเนิดทางชีววิทยาด้วยชือมาตรฐาน

ภาษาละติน (Standard Latin Nomenclature) หรือชือทใีช้เรียกกนัโดยทวัไป 

หากไม่มีชือหรือต้นกาํเนิดทางชีววิทยา 

ในกรณีผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซิกาแรตหรือบุหรีซิการ์ตรา

ใดมีหลายขนาด หรือหลายชนิด หรือหลายประเภท การแจ้งรายการ

ส่วนประกอบตาม (๑) และ (๒)ให้แจ้งโดยแยกตามขนาด ชนิดหรือ

ประเภทของบุหรีซิกาแรตหรือบุหรีซิการ์ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ เมือกฎกระทรวงนีใช้บังคับ ผู้ผลิตหรือผู้นาํ เข้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบประเภทบุหรีซิกาแรตหรือบุหรีซิการ์ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามข้อ ๒ ก่อนนาํผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากแหล่งผลิต

หรือก่อนนําเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ



๕๑ 

 
 

ดังกล่าว ทุกสามปีหลังจากการแจ้งครังแรกโดยให้แจ้งภายในสามสบิวันนับ

แต่วันครบกาํหนดสามปี 

ข้อ ๔ การแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท

บุหรีซิกาแรต หรือบุหรีซิการ์ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที ณ สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบ ยส ๑ และ ยส ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 

ข้อ ๕ ถ้ามีการเปลียนแปลงรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ยาสูบประเภทบุหรีซิกาแรตหรือบุหรีซิการ์จากทไีด้แจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ผลิต

หรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งรายการส่วนประกอบทีเปลียนแปลง

ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีจะนําผลิตภัณฑ์ยาสูบที

เปลียนแปลงออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนนํา เข้ามาในราชอาณาจักร และ

ให้นาํความในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมือพ้นกาํหนดหนึงร้อยแปดสิบ

วันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

โดยมีตัวอย่างการแจ้ง ดังนี 



๕๒ 
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๕๕ 

 
 

ประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสบูแห่งชาติ ฉบับ

ทสีอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ท ี๔ ได้

มีแผนควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วย

ยุทธวิธสีาํคัญ ๔ ยุทธวิธ ี(กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ๒๕๕๙) ดังนี  

ยุทธวิธีท ี๑ ปรับปรุงกฎหมาย แนวทางการดาํเนินการว่าด้วยการ

จดแจ้งส่วนประกอบฯ ให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศ WHO 

FCTC ยุทธวิธนีีประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี 

๑.๑ ปรับกระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑย์าสบู 

๑.๒ ปรับปรุงกฎหมาย แนวทางการดาํเนินการว่าด้วยการจด

แจ้งสว่นประกอบฯ ให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศ WHO FCTC 

ยุทธวิธที ี๒ สร้างกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วน ประกอบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยใช้กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล

ส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสบู 

ยุทธวิธีที ๓ สร้างกลไกให้ธุรกิจยาสูบปฏิบัติตามกฎหมายฯ 

ยุทธวิธีนีประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ ให้มีระบบตรวจสอบการ

วิเคราะห์ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 

พัฒนาระบบตรวจสอบ (audit) ส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสบูทธีุรกจิยาสูบ

รายงาน 

มาตรการกลุ่มท ี๔ การลดพิษภัยของผลิตภัณฑย์าสบู (ศิริวรรณ 

พิทยรังสฤษฏ ์และคณะ ๒๕๕๙)  

๔.๑ ทาํงานร่วมกับกรมบรรเทาสาธารณภัย เพือหาแนวทางออก

ระเบียบ กาํหนดมาตรฐาน บุหรีป้องกันไฟไหม้ (FCTC มาตรา ๙) 



๕๖ 

 
 

๔.๒ ออกประกาศควบคุมองค์ประกอบในบุหรี สารชูรส เติม

กลิน เติมส ีไม่ให้มีผลิตภัณฑย์าสบูรูปแบบใหม่ๆ (FCTC มาตรา ๑๐) 

๔.๓ การออกกฎระเบียบการเปิดเผยควบคุมองค์ประกอบ

ผลิตภัณฑย์าสบู (FCTC มาตรา ๑๐) 

ทีผ่านมา ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๓๕ บัญญัติให้การขอรับบริการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความ

ในพระราชัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาํหนดหน้าทใีน

การต้องแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุข

ทราบ ให้แก่บุคคล ๒ ประเภท คือ ผู้ผลิต และผู้นําเข้า ทังนีบุคคลผู้มี

หน้าทีต้องแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบทังสองประเภท

ดังกล่าวข้างต้นนัน ให้หมายรวมเฉพาะผู้ทผีลิตหรือนาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบู 

๒ ประเภทนีเท่านัน ซึงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซิกา-แรต และ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซิการ์ โดยการขอรับการจดแจ้งรายการ

ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน ผู้นําเข้าหรือผู้ ผลิตผลิภณฑ์ยาสูบจะต้อง

ดาํเนินขึนตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนทีจะดาํเนินการนําเข้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบมาในราชอาณาจักร หรือก่อนนาํผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากแหล่งผลิต

แล้วแต่กรณี 

จากการทบทวนสถานการณ์และส่วนขาดองค์ความรู้  การควบคุม

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของสารประกอบทีจะอยู่ในเรืองนีคือ 

ห้องปฏบิัติการหรือห้องแลป ห้องแลปต้องได้มาตรฐาน และขนึทะเบียนไว้



๕๗ 

 
 

กับองค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลกได้ผลิตเอกสารต่างๆ ขึนมา

เพือให้ประเทศสมาชิกได้นําไปใช้ เช่น คู่มือการตรวจสารประกอบใน

ผลิตภัณฑย์าสบู องค์การอนามัยโลกได้ออกหนังสอืฉบับนีเป็นลักษณะของ

กรณีศึกษา ตัวอย่างของประเทศทห้ีามการเติมสารชูรส ประเทศแรก ได้แก่ 

ประเทศบราซิล ออกกฎหมายในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึงโดนอุตสาหกรรมยาสบู

ฟ้องร้อง ล่าสดุศาลมีคาํสังให้ดาํเนินการได้ ซึงเป็นประเทศแรกทห้ีาม เติม

สารปรุงแต่งต่างๆ รวมทังเมนทอลด้วย ส่วนประเทศอืนๆ กมี็ประเทศ

เอธิโอเปีย กลุ่มสหภาพยุโรป EU มีแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(Tobacco products directive) ซึงเลือนไปบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

สาํหรับการประชุม “บุหรีปลอดไฟไหม้” ขึนครังแรกในโลก ที

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา พบแต่ละปีไฟไหม้ที

เกิดจากบุหรีทาํให้คนตาย ๗๐๐-๙๐๐ ราย สญูเสยีทรัพย์สนิ ๑,๔๐๐ ล้าน

บาท เศรษฐกิจเสียหาย ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะทสีหราชอาณาจักรแต่ละ

ปี มีไฟไหม้จากบุหรีทาํให้มีผู้เสยีชีวิต ๑๒๐ ราย บาดเจบ็ ๑,๔๐๐ ราย การ

ทบุีหรีเป็นต้นเหตุของไฟไหม้เพราะบุหรี ๑ มวน หากสูบไม่หมดแล้วโยน

ทงิหรือวางไว้ โดยทไีม่ดับ จะใช้เวลาถึงกว่า ๑๐ นาท ีจึงจะมอด บุหรีจะดับ

เมือไหม้ถึงก้นมวนเท่านัน บุหรีจึงเป็นเชือเพลิงชันดี ทงักรณีไฟไหม้บ้าน

และอาคาร (หทยั ชิตานนท ์ ๒๕๕๐) 

“หลายประเทศจึงออกกฎหมายให้บริษัทบุหรีปรับปรุงการ

ผลิต ให้เป็นบุหรีทีมีคุณสมบัติดับง่าย  รัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯเป็นแห่ง

แรกทีออกกฎหมายนีในวันท ี๒๘ มิ.ย.๒๕๔๗ ส่วนแคนาดาเป็นประเทศ

แรกทีออกกฎหมายเมือวันที ๑ ต.ค.๒๕๔๘ อีกหลายรัฐในสหรัฐฯ ทีทาํ

ตาม อาท ิแคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส ์แมสซาจูเสทท ์นิวแฮมเชียร์ ซึงมากกว่า 



๕๘ 

 
 

๒๐ รัฐของสหรัฐอเมริกาได้ดาํเนินการ ขณะทอีอสเตรเลีย และกลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรปได้เตรียมการออกกฎหมายดังกล่าว เพือให้บุหรีทีดับง่าย

เท่านัน จึงจะจาํหน่ายได้ ทงันี บริษัท อาร์เจเรย์โนลด์ มีหนังสือถึงประธาน

สมาคมป้องกันไฟไหม้แห่งชาติ เมือวันท ี๒๕ ต.ค.๒๕๕๐ ว่า จะผลิตบุหรี

ป้องกันไฟไหม้ ออกจาํหน่ายทวัสหรัฐอเมริกา ตังแต่ปลายปี ๒๕๕๒ บุหรี

ทมีีคุณสมบัติดับง่ายจะดับเองภายใน ๑๐ วินาที หากไม่สูบต่อ ไม่มีผลต่อ

รสชาติ  ไม่มีผลต่อต้นทุน เรียกบุหรี ชนิดนี ว่ า “Reduced Ignition 

Propensity Cigarettes” (RIP) หรือบุหรีทีมีคุณสมบัติลดความโน้มเอียงที

จะติดไฟ ซึงบริษัทบุหรีรู้ เรืองนีมากว่า ๒๐ ปี แต่เงียบ เพราะกลัวยอดขาย

ลดลง เนืองจากพฤติกรรมของผู้สูบ บางทีกส็ูบไปด้วยคุยไปด้วย แล้ววาง

บุหรีไว้จนดับหมดมวน หากเป็นบุหรีดับง่าย จะจุดสูบอีกได้ ไม่ต้องจุด

มวนใหม่”  (หทยั ชิตานนท ์๒๕๕๐) 

องค์การอนามัยโลกได้สอืสารทาํความเข้าใจรัฐภาคีประเทศสมาชิก 

และสาธารณชน  

 ในประเทศไทยกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีมาตรา ๓๔ ที

เกียวข้อง ห้ามขายนําเข้าเพือขาย (๒) ทีมีสารเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด มาตรา ๓๗ สารทเีป็นส่วนประกอบของการเผา

ไหม้ ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง ถ้าดูในแผนยุทธศาสตร์การควบคุม

ยาสบูเป็นยุทธศาสตร์ท ี๔ งานวิจัยทเีกยีวข้องกบั มาตรา ๕ มีค่อนข้างน้อย 

ตัวอย่างงานวิจัยทีทําในประเทศเกาหลี ได้ไปถามความคิดเห็นของ

ประชาชน เกียวกับการเปิดเผยส่วนประกอบต่างๆของยาสูบ มีประเดน็ที

เกียวข้องกค็ือบุหรีปลอดไฟไหม้ ต้องศึกษาสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 



๕๙ 

 
 

ตามมาตรา ๓๔ สือรณรงค์ มาตรา ๑๐ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน

รับทราบ สถานการณ์ไฟไหม้จากบุหรี ในประเทศไทย  

 

ผลการศึกษา 

ข้ อแนะขององค์ การอนามั ยโลก (WHO FCTC)  ให้นํา

กฎระเบียบ มาตรา ๙ และ ๑๐ การควบคุมสารประกอบทอียู่ในผลิตภัณฑ์

ยาสบูและการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑข์องบริษัทยาสบู  

ประเทศไทย มีการกาํหนดเป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจะขายในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบ

และสารทีเกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวง  

การแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑย์าสูบ โดยผู้ผลิตหรือ

ผู้นาํเข้าผลิตภัณฑย์าสบู 

ส่วนประกอบและสารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ 

มาตรการทีประเทศไทยควรดําเนินการตามข้อเสนอแนะที

หน่วยงานของรัฐต้องดาํเนินการ มีดังนี 

- การกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผย

ข้อมูลเกียวกับส่วนผสมทีใช้ในการผลิตแก่หน่วยงานของรัฐ รวมการ
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เปิดเผยในแต่ละยีห้อและในรูปแบบมาตรฐานเพือหน่วยงานของรัฐจะได้

วิเคราะห์แนวโน้มขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์และติดตามการเปลียนแปลง

ในตลาด 

- ตรวจสอบว่าผู้ผลิตและผู้นําเข้าเปิดเผยต่อรัฐบาลในเรือง

จัดทาํส่วนผสมทีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละชนิดของตนและ

ปริมาณต่อหน่วยของยาสูบแต่ละชนิดรวมถึ งส่วนผสมทีมีอยู่ใน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (เช่น ตัวกรอง เอกสาร กาว) สาํหรับแต่ละ

ยีห้อภายในกลุ่มยีห้อ (และไม่ควรยอมรับการเปิดเผยเฉพาะปริมาณสูงสุด

ตามหมวดส่วนผสมหรือเฉพาะปริมาณรวม เนืองจากจะจาํกัดประเภทของ

การวิเคราะห์ทอีาจทาํได้อย่างจริงจัง) 

- กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

ลักษณะของใบยาสบู ได้แก่  

(๑) ประเภทของใบยาสูบ (เช่น Virginia, Burley, Oriental) 

และเปอร์เซน็ต์ของแต่ละชนิด ประเภททใีช้ในผลิตภัณฑย์าสบู 

(๒) เปอร์เซน็ต์ของยาสบูทใีช้แล้ว 

(๓) เปอร์เซน็ต์ของยาสบูขยายตัวทใีช้ 

(๔) กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าแจ้งเจ้าหน้าทขีองรัฐให้ทราบ

ในการเปลียนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑย์าสบูเมือมีการเปลยีนแปลง 
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(๕) กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าแจ้งวัตถุประสงค์ของการรวม

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบและข้อมูลทเีกยีวข้องอนื ๆ แก่หน่วยงาน

รัฐ 

(๖) กาํหนดให้ผู้ผลิตเปิดเผยชือ ทอียู่ และข้อมูลการติดต่ออนื 

ๆ ของผู้จัดจําหน่ายแต่ละส่วนประกอบเพืออํานวยความสะดวกในการ

เปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้แก่ประเทศโดยผู้จัดหาตามความเหมาะสมและ

เพือกาํกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

การแจ้งสารทเีกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ 

WHO FCTC กําหนดให้แต่ละประเทศต้องยอมรับและใช้

มาตรการทมีีประสทิธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกับองค์ประกอบทเีป็น

พิษของผลิตภัณฑย์าสบูและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากสว่นประกอบทอีาจ

เกิดขึน จากคาํแนะนาํขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐต้อง

แนะนําหลักการทีว่า “ทุกคนควรได้รับทราบถึงผลกระทบด้านสุขภาพ 

ลักษณะการเสพติด และภัยคุกคามจากการบริโภคยาสูบและการสัมผัสกับ

ควันบุหรี” 

กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้ายาสูบ

เปิดเผยข้อมูลปริมาณการขายในหน่วยต่างๆ (เช่นจํานวนบุหรีหรือซิการ์

หรือนําหนักของบุหรีมวนเอง) ในแต่ละช่วงเวลาทีกาํหนด การเปิดเผย
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ข้อมูลเหล่านีควรเป็นไปตามเกณฑ์ระดับชาติและตามความเหมาะสมใน

ระดับประเทศด้วย 

การเปิดเผยต่อสาธารณชน ด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

เช่น 

(๑) ส่วนผสมทใีช้ในการเพิมความอร่อย 

สารทใีส่ลงไปในยาสูบเพือบรรเทา ลด ขจัดความระคายเคืองที

เป็นทีรู้ จัก การระงับความระคายเคืองควบคู่ไปกับผลกระทบทางประสาท

สัมผัสอืน ๆ หรือการเปลียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของการปล่อย

ผลิตภัณฑย์าสบูโดยการเพิมหรือลบสารบางชนิด ผลิตภัณฑย์าสบูบางชนิด

มีนาํตาลและสารให้ความหวานเพิม ปริมาณนาํตาลสูงช่วยเพิมความอร่อย

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ใช้ยาสูบ ตัวอย่างของนาํตาลและสารให้ความ

หวานทใีช้ในผลิตภัณฑเ์หล่านี ได้แก่ นาํตาลกลูโคส กากนาํตาล นาํผึงและ

ซอร์บิทอล การยับยังความรุนแรงของควันบุหรีด้วยรสชาติทกี่อให้เกิดการ

ส่งเสริมและคงไว้ซึงการใช้ยาสูบ ตัวอย่างของสารแต่งกลิน ได้แก่ 

benzaldehyde, maltol, menthol และ vanillin เครืองเทศ และสมุนไพร ซึง

สามารถใช้เพือปรับปรุงความอร่อยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตัวอย่างเช่น 

อบเชย ขิง และสะระแหน่ 
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จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐ

ควรควบคุมโดยการห้าม หรือ จาํกัด ส่วนผสมทอีาจใช้เพือเพิมความอร่อย

ในผลิตภัณฑย์าสบู 

ส่วนผสมทีจําเป็นสาํหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบและไม่ได้

เชือมโยงกับความน่าดึงดูดใจควรอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของ

ประเทศ 

(๒) ส่วนผสมทมีีคุณสมบัติเป็นส ี

สารเติมแต่งสีจะถูกเพิมเข้าไปในส่วนประกอบต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑย์าสบูเพือให้ได้ผล ผลิตภัณฑท์น่ีาดึงดูดใจมากขึน บุหรีทมีีสีสัน

ทน่ีาดึงดูดใจ (เช่น สชีมพู สดีาํ สยีีนส ์สนีาํเงิน) ได้รับการวางตลาดในบาง

ประเทศ ตัวอย่างของสารสี รวมถึงหมึก (เช่น imitation cork pattern on 

tipping paper) และส ี( เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ในวัสดุกรอง) 

จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐ

ควรห้ามส่วนผสมทมีีคุณสมบัติเป็นสใีนผลิตภัณฑย์าสบู ทงันีอนุญาตให้มี

การใช้เฉพาะสารระบายสีสาํหรับเครืองหมายทีเกียวข้องกับภาษีหรือเพือ

เตือนสขุภาพและข้อความ 

(๓) ส่วนผสมทีใช้ในการสร้างความประทับใจว่าผลิตภัณฑ์มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนผสมต่างๆ จะถูกนาํมาใช้ในผลิตภัณฑย์าสบู เพือ

ช่วยสร้างความประทับใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือ
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สร้างความรู้สกึว่าผลิตภัณฑเ์หล่านีมีอนัตรายต่อสุขภาพลดลง ตัวอย่างเช่น 

วิตามินซีและวิตามินอี ผลไม้และผัก (และผลิตภัณฑ์ ซึงเป็นผลมาจาก

กระบวนการ เช่นนาํผลไม้) กรดอะมิโน เช่น cysteine และ tryptophan และ

กรดไขมันจาํเป็นเช่น omega-3 และ omega-6  

จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐ

ควรห้ามส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยาสูบทอีาจสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ใช้

ยาสบูว่ามีประโยชน์ต่อสขุภาพ 

(๔) ส่วนผสมทเีกยีวข้องกบัพลังงานและสร้างความมีชีวิตชีวา 

ตัวอย่างของสารกระตุ้นทีมีอยู่ในเครืองดืมดังกล่าว ได้แก่ 

คา เฟอีน guarana, taurine และ glucuronolactone เอกสารเกี ยวกับ

อุตสาหกรรมยาสูบและการยืนขอจดสิทธิบัตรแสดงให้เหน็ว่าบางส่วนของ

คาเฟอีนและทอรีนได้รับการพิจารณาเพือใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จาก

คาํแนะนาํขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐควรห้ามส่วนผสม

ทเีกยีวข้องกบัการกระตุ้นเพิมพลัง เช่น ยากระตุ้นสารในผลิตภัณฑย์าสบู 

- การเปิดเผยข้อมูล จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก 

หน่วยงานหลักของรัฐควร 

(๑) กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผย

ข้อมูลเกยีวกับคุณลักษณะการออกแบบในช่วงเวลาทกีาํหนดและตามความ

เหมาะสม รวมถึงผลการทดสอบทดีาํเนินการโดยอุตสาหกรรมยาสบู 
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(๒) ให้อุตสาหกรรมยาสูบระบุวิธีการทีแนะนําในกรณีที

เหมาะสมสาํหรับการรายงานคุณลักษณะการออกแบบ 

(๓) ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นําเข้าทุกรายได้ให้สําเนา

รายงานห้องปฏบิัติการทมีีการทดสอบในห้องปฏบิัติการดาํเนินการสาํหรับ

การวัดคุณสมบัติการออกแบบโดยเฉพาะ รวมถึงหลักฐานของการรับรอง

ห้องปฏบิัติการททีาํการวิเคราะห์ 

(๔) แจ้งเจ้าหน้าทีของรัฐเกียวกับการเปลียนแปลงและให้

ข้อมูลทเีป็นปัจจุบันเมือมีการเปลยีนแปลง 

การควบคุมสารประกอบทีอยู่ในและกา๊ซหรือสารทีเผาไหม้

จากส่วนประกอบ 

การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถลดโรคทเีกียวกบัยาสูบและ

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กฎหมายลาํดับรองทหีน่วยงานรัฐต้องพัฒนา

ตาม WHO เสนอมีดังนี 

๑. ลดความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑย์าสบู ลดการพึงพายาเสพ

ติด หรือลดพิษภัยโดยรวม 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถดึงดูดใจเพือกระตุ้นการบริโภค จาก

มุมมองของสาธารณสุข ไม่มีเหตุผลใดทอีนุญาตให้มีการใช้ส่วนผสม เช่น 

สารแต่งกลินซึงจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความน่าดึงดูดใจ มาตรการอนื 

ๆ เพือลดการเสพติดและความเป็นพิษ 

๒. การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ 
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การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐเกียวกับสารประกอบทอียู่

ในและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบจากผู้ผลิตและผู้นําเข้า 

รวมถึงความเป็นพิษและการเสพยาเสพติด ข้อมูลนีจําเป็นสาํหรับการ

พัฒนาและการใช้นโยบายกิจกรรมและข้อบังคับทีเกียวข้อง เช่น การ

วิเคราะห์สารประกอบทอียู่ในและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การติดตามแนวโน้มตลาดและการประเมินข้อ

เรียกร้องของอุตสาหกรรมยาสบู 

๓. การเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๑๐ วัตถุประสงค์หลักในการเปิดเผย

ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อสาธารณชนคือการแจ้งให้สาธารณชนทราบถึง

ผลกระทบด้านสุขภาพและภัยคุกคามจากการบริโภคยาสูบและการสัมผัส

กับควันบุหรี 

 

แนวทางการพัฒนาและการดาํเนินการของประเทศไทย 

๑. การอนุมัติและการดาํเนินการ 

ตามทีระบุในมาตรา ๙ ของ WHO FCTC ประเทศต้องรับ

มาตรการและดาํเนินการด้านกฎหมาย สาํหรับการทดสอบและการวัดสาร

และการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและการ

ควบคุมสารและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากสว่นประกอบเหล่านี 

๒. การอนุมัติและการดาํเนินการ 
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ตามทีระบุไว้ในมาตรา ๑๐ ของ WHO FCTC ประเทศจะต้อง

ยอมรับและใช้มาตรการด้านบริหารกฎหมาย หรือมาตรการอืน ๆ สาํหรับ

การเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อเจ้าหน้าทขีอง

รัฐเกยีวกับข้อมูลเกียวกับสารประกอบทอียู่ในและการปล่อยสารทเีกิดจาก

การเผาไหม้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกับองค์ประกอบทเีป็นพิษของ

ผลิตภัณฑย์าสบูและการปล่อยควัน 

๓. ห้องปฏิบัติการทใีช้สาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสารประกอบ 

การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐควรได้รับการรับรองจากองค์การ

มาตรฐานสากล (ISO) ๑๗๐๒๕ (ข้อกาํหนดทัวไปสาํหรับความสามารถ

ของห้องปฏบัิติการทดสอบและสอบเทยีบ) โดยหน่วยรับรองระบบทไีด้รับ

การยอมรับ วิธกีารรับรองควรประกอบด้วยขันตาํทกีาํหนดไว้ในหลักเกณฑ์

เหล่านี ห้องปฏบัิติการทปีระเทศใช้เพือวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติตามกฎ  

- ควรเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐหรือห้องปฏิบัติการอิสระที

อุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม 

นอกจากนีห้องปฏบิัติการนีควรได้รับการรับรองตามทกีาํหนด ประเทศอาจ

พิจารณาใช้ห้องปฏิบัติการของรัฐบาลหรือห้องปฏบิัติการอิสระทตีังอยู่ใน

พืนทอีืน ๆ 

๔. ประเทศไม่ควรยอมรับข้อเรียกร้องจากอุตสาหกรรมยาสูบ

เกียวกับความลับของข้อมูลทีจะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าทีของรัฐรับข้อมูล

เกียวกับสารประกอบทีอยู่ในและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบ 

เจ้าหน้าทีของรัฐควรใช้กฎระเบียบตามกฎหมายของประเทศตน เมือ
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รวบรวมข้อมูลทีอุตสาหกรรมยาสูบอ้างว่าเป็นความลับโดยผู้ผลิตและผู้

นําเข้ายาสูบ เพือป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือการ

เผยแพร่ข้อมูลนี 

๕. รัฐควรเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัองค์ประกอบทเีป็นพิษและการ

ปล่อยสารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับประชาชนทวัไปในลักษณะทมีี

ความหมาย  

๖. ประชาสังคมมีบทบาทสาํคัญในการสร้างความตระหนักรู้ของ

สาธารณชนและสร้างการสนับสนุนการควบคุมและเปิดเผยข้อมูล

สารประกอบและการปล่อยสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบของยาสบูประชา

สงัคมควรมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนทแีขง็ขัน 

การออกใบรับรอง การจดแจ้งรายการส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑย์าสูบและสารทีเกิดจากการเผาไหมข้องส่วนประกอบ อายุ

ใบรบัรอง และการออกใบแทนใบรบัรอง 

– กฎระเบียบเกยีวกับความเสยีงต่อการเกดิไฟไหม้ (Regulation 

in relation to fire-risk (บุหรีทีดับง่าย หรือ บุหรี RIP: Reduced ignition 

propensity) การบังคับใช้มาตรฐาน RIP มีเป้าหมายเพือลดจาํนวนการเกดิ

เพลิงไหม้และพฤติกรรมการเสพติด 

- การกาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบทีจะใช้ และเกณฑ์การ

ผ่าน / ไม่ผ่าน (มาตรฐานการปฏบัิติงาน) ทเีหมาะสมกับผลทีได้จากการ
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ทดสอบ ในหลาย ๆ กรณี หน่วยงานรัฐบาลได้กาํหนดเทคนิคเฉพาะคือ 

เทคโนโลยีกระดาษ และข้อกาํหนดเพือให้บุหรีดับง่าย 

จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานหลักของรัฐ

ควร 

-  กําหนดให้บุหรีนันเป็นไปตามมาตรฐานบุหรี RIP โดย

คาํนึงถึงลาํดับความสาํคัญทเีกยีวข้องกับเปอร์เซน็ต์ของบุหรีทไีม่สามารถ

เผาไหม้ได้เตม็ทเีมือทดสอบตามวิธกีาร 

-  กําหนดให้อุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐ - 

ข้อมูลอืน ๆ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลการตลาดทถูีกต้อง หน่วยงาน

ของรัฐจําเป็นต้องทราบถึงความสาํคัญของผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใดชนิด

หนึงเมือเทียบกับผลิตภัณฑ์อืน ๆ เพือช่วยในการกาํหนดความต้องการ

และความสาํคัญของข้อบังคับ ข้อมูลเกียวกบับริษัทยาสูบและการขาย เพือ

จะช่วยประเมินขนาดและรูปแบบของการบริโภคยาสบูได้ 

- กาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยข้อมูล

ทวัไปของบริษัท รวมทงัชือทอียู่และข้อมูลการติดต่อของสถานทีหลักและ

โรงงานผลิตและนําเข้า ข้อมูลนีอาจเป็นประโยชน์สาํหรับวัตถุประสงค์ใน

การตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

ขอบเขตและวิธีการเปิดเผยข้อมูล 

- การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะทีเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐ 

ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดเกียวกบัองค์ประกอบทเีป็นพิษและกา๊ซหรือสารที

เผาไหม้จากส่วนประกอบ ข้อมูลเกียวกับส่วนผสม  ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละ
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ตลาด และข้อมูลนีอาจช่วยให้ภาคประชาสังคม  โดยเฉพาะสถาบัน 

การศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนทีมีส่วนร่วมในนโยบายการควบคุม

ยาสบู ข้อมูลเหล่านีอาจช่วยเพิมความตระหนักรู้ของประชาชนและนโยบาย

การควบคุมยาสบู  

-  การปฏบัิติตามข้อกาํหนดและการบังคับใช้ 

การสง่ตัวอย่างผลิตภัณฑย์าสบู  

การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้กระทรวงสาธารณสุขดาํเนิน 

การตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามทไีด้รับแจ้ง   

วิธกีารวิเคราะห์ส่วนผสม 

เพือวัตถุประสงค์ในการติดตามและบังคับใช้การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ อาจมีบางกรณีซึงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เพือยืนยันการปรากฏ

ตัวของส่วนผสมทีต้องห้าม ซึงมีขันตอน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การ

จัดเตรียมตัวอย่าง การแยกระบุปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากร

ด้านห้องปฏบัิติการจาํเป็นต้องปฏบิัติตามขนัตอนด้านความปลอดภัย และ

มาตรฐานสาํหรับการจัดการวัสดุอันตราย  

กระทรวงสาธารณสุข ควรพิจารณาตัวอย่างของบุหรีทีเกบ็จาก

ผู้ผลิตผู้นาํเข้าหรือผู้ค้าปลีก ตัวอย่างเหล่านีควรนาํมาทดสอบเพือให้มันใจ

ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตทีจําเป็น การสุ่มตัวอย่าง และการ

ทดสอบควรทาํตามวิธกีารทอีธบิายไว้  
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มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 

การประชุมทีอินเดียเกียวกับข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํกรอบ

อนุสญัญาไปปฏบัิติ ในปี ๒๐๑๖ มีดังนี (WHO 2016) 

๑. การปรับปรุงการตรวจสอบขันตอนการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสาํหรับสารประกอบในบุหรีและสามารถดูได้จาก FCTC / COP / 

7 / INF.DOC / 1 

๒. การประยุกต์ขันตอนการปฏบิัติงานมาตรฐานสาํหรับนิโคติน

เฉพาะยาสบู N-nitrosamines (TSNAs) และ B [a] P ในปริมาณของบุหรี

และปล่อยสารในยาสบู และผลิตภัณฑอ์นืทไีม่ใช่บุหรี รวมถึงยาสบูไร้ควัน

และบุหรีนาํ (waterpipe smokeii) ผลิตภัณฑย์าสบูไร้ควัน (Smokeless 

tobacco products (SLT)  

๓. การกําหนดนิโคตินใน SLT เป็นไปตามวิธีการมาตรฐาน

ห้องปฏบิัติการยาสบูขององค์การอนามัยโลก (TobLabNet Official Method 

SOP 04) 

๔. การกาํหนดปริมาณนิโคตินทังหมด วัดค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) และความชืน วัดปริมาณนิโคตินทังหมดในผลิตภัณฑ์โดยไม่

คาํนึงถึงรูปแบบไอออนิก รูปแบบนิโคตินทีไม่เป็นรูปไอออนจะดูดซึมได้

ง่ายขึนในร่างกาย ด้วยระดับนิโคตินและค่าความเป็นกรด - ด่าง สามารถ

กาํหนดระดับนิโคตินทไีม่มีไอออนไนต์ได้ ความชุ่มชืนของผลิตภัณฑ์ควร

วัดเพือให้นิโคติน (และสารประกอบอืน ๆ  ) สามารถรายงานทงัในแง่ของ

นาํหนักแห้งและเปียก เนืองจากความแปรผันของความชืนสามารถส่งผล

ต่อความเข้มข้นของนิโคติน 



๗๒ 

 
 

๕. การวิเคราะห์ค่าความชืนและค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

จาก WHO TobLabNet SOP  การวัดเพิมเติมนีไม่ซับซ้อนและต้องการ

อุปกรณ์ เช่น เตาอบแห้งทสีามารถรักษาอุณหภมูิได้ ๙๙ ถึง ๑,๐๐๐ องศา

เซลเซียสเป็นเวลาหลายชัวโมงและมีความสมดุลในการกาํหนดนําหนัก 

ความแตกต่างหลังจากการอบแห้ง  

๖. TSNAs: การเตรียมตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์อย่าง

ทางการ WHO TobLabNet SOP : ขันตอนการดําเนินงานมาตรฐาน

สาํหรับการกาํหนดปริมาณสารพิษของยาสบูเฉพาะท ีสาํหรับนิโคตินเฉพาะ

ยาสบู N-nitrosamines (TSNAs)  

๗. ขันตอนการดําเนินงานมาตรฐานในการกาํหนด Benzo [a] 

pyrene ในควันบุหรีตามมาตรฐาน ISO และเงือนไขควันสูบบุหรีเข้มข้น 

(WHO TobLabNet SOP ) ใช้สาํหรับการกาํหนดของ B [a] P ใน SLTs5 

๘. คาํแนะนาํ: วิธี WHO TobLabNet สาํหรับ TSNAs, B [a] P 

และนิโคตินสามารถปรับเปลียนหรือนําไปใช้กับ SLT จํานวนหนึง 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบทแีพร่หลายในเอเชียใต้ ซึงปัจจุบันยังไม่ได้รับ

การคัดเลือกจาก TobLabNet เนืองจากขาดความชํานาญและ / หรือ

ความสามารถทางห้องปฏบิัติการทเีกยีวข้อง SLT  

๙. การเชิญตรวจสอบห้องปฏิบัติการทไีด้รับการรับรอง ผู้ผลิต 

SLT เพือเปิดเผยระดับความเป็นกรด - ด่างและสารพิษ (TSNAs, B [a] P 

และนิโคติน) โดยใช้วิธกีารทอีงค์การอนามัยโลกแนะนาํ / SOP ของ WHO 

ทแีนะนาํในปัจจุบัน 
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กรณียาสบูนาํ (Waterpipe tobacco) 

๑๐. จากการตรวจสอบสารประกอบ TobLabNet SOP ทผ่ีานการ

ตรวจสอบแล้ว ๓ รายการได้มีการกาํหนดสารดูดความชืน (humectants)  

และวิธีการของนิโคตินเพือปรับตัวให้เหมาะสมกับยาสูบนาํตามคาํแนะนํา

ของผู้เชียวชาญ เพือกําหนดสารประกอบ TSNA ของยาสูบนํา ซึง

จาํเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบวิธกีารวิเคราะห์แบบใหม่ 

๑๑. นิโคตินในยาสูบนําถูกตรวจสอบใน WHO TobLabNet 

SOP  ยาสบูนาํ มีสารดูดความชืนระดับสงู ชนิดและปริมาณของรสชาดที

อาจรบกวนการวิเคราะห์นิโคติน การเปลียนพารามิเตอร์โครมาโตกราฟีเพือ

ไม่ให้เกิดการผสมร่วมกันของรสชาติรบกวน เป็นเรืองทีต้องใช้เวลาและ

ซับซ้อน เนืองจากมีกลินรสทแีตกต่างกันในยาสบูนาํ แนวทางปฏบิัติในการ

วัดปริมาณนิโคตินในยาสูบนํา คือการใช้แก๊สโครมาโทกราฟี (gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

๑๒. WHO TobLabNet SOP 06 สาํหรับการตรวจวัดปริมาณ

สารดูดความชืน สารดูดความชืนในตัวกรองยาสูบบุหรี ทีได้รับการ

ตรวจสอบสําหรั บ glycerol, propylene glycol และ triethylene glycol 

เนืองจากปริมาณสารเคมีเหล่านีจะถูกปรับให้สงูขึนในยาสูบนาํ 

๑๓. TobReg พบว่าการปล่อยสารพิษจะขนึอยู่กับการผสมผสาน

ของตัวแปรต่างๆ เช่น ตัวอุปกรณ์ ถ่าน ใบยาสบูและภมูิประเทศ  

๑๔. ข้อเสนอแนะ: การหาวิธกีารวัดและรายงานสารประกอบทาง

เคมีทเีป็นทรีู้ จักว่ามีส่วนช่วยให้เกิดความเป็นพิษ เสพติด และดึงดูดใจของ

การสูบบุหรีนาํมากกว่าการควบคุมหลักเกณฑ์การเผาไหม้บุหรีนาํมากกว่า 
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รัฐภาคีควรใช้ ห้องปฏิบัติการ WHO TobLabNet SOPs  และ  

(สาํหรับนิโคติน และ สารดูดความชืน) จะถูกใช้ทาํการทดสอบ 

มาตรฐานการปฏบิัติงานสาํหรับบุหรีดับง่ายและทเีกยีวข้อง 

วิธทีดสอบมาตรฐาน 

มาตรฐานประสิทธิภาพสาํหรับบุหรี RIP ได้รับการแสดงเป็น

เปอร์เซน็ต์ของบุหรีทเีมือติดไฟและวางลงบนพืนผิวทกีาํหนดไว้ 

 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงือนไข 

หลักเกณฑ์การออกแบบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี จาก

ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ 

ดังนี  

๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและนาํหนักของบุหรี 

๒) ความยาวของตัวกรองรูปร่างของสว่นตัดขวางของตัวกรอง 

๓) ความยาวของกระดาษ 

๔) ขนาดและรูปร่างของส่วนตัดขวางก้านยาสบู 

๕) ระยะห่างของรูระบายอากาศจากเครืองหมาย (เป็น

มิลลิเมตร) 

๖) ความต้านทานของบุหรีตามทีกําหนดไว้ใน ISO ๖๕๖๕ 

(ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ - ความต้านทานของบุหรีและ

ความดันลดลงของแท่งกรอง - เงือนไขมาตรฐานและการ

วัด) 

๗) ระดับการกรองอากาศตามทกีาํหนดใน ISO ๙๕๑๒  
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๘) ระดับการระบายอากาศของกระดาษตามทกีาํหนดใน ISO 

๙๕๑๒  

๙) ประเภทกระดาษทีใช้และค่าการซึมผ่านของอากาศหรือ

ความพรุนทกีาํหนดไว้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ๒๙๖๕ 

(วัสดุทใีช้เป็นกระดาษซิลิโคนแผ่นกรองฟิลเตอร์และแผ่น

กรองรวมทังวัสดุทีมี พืนที ดูดซึม - การตรวจสอบ

ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ) 

๑๐) ความแน่นของผลิตภัณฑ์ (การวัดความหนาแน่นของ

บรรจุภัณฑ)์ 

๑๑) ความต้านทานของบุหรีและความดันลดลงของแท่งกรอง

ตามทกีาํหนดไว้ใน ISO ๖๕๖๕   

๑๒) ความชืนตามทกีาํหนดโดยสมาคมวิชาชีพกาํหนด (การ

อบแห้ง (ความชืน) ในยาสบู)  

๑๓) ชนิดของตัวกรอง (ตัวอย่างเช่น เซลลูโลสอะซิเตท) และ

ลักษณะอนื ๆ  

ลกัษณะเฉพาะของบุหรี 

๑)  ขนาดทางกายภาพ: เสน้ผ่านศูนยก์ลางความยาวและ

ความหนาของรูปทรง 

-  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปกติของบุหรีธรรมดาคือ ๗.๕ ถึง ๘ 

มม. ในขณะทบุีหรีผอมบาง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ หรือ ๖ มม. (DHHS U 

2007) ความยาวและเส้นรอบวงของบุหรีมีผลต่อการดึงดูดและการรับรู้ถึง

อันตราย บุหรีทยีาวขึนและบางลงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพือเพิม

การรับรู้ถึงความมีสไตล์และโดยทวัไปจะดึงดูดผู้หญิง (Carpenter CM et al 
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2007; Moodie C et al 2015)  และมีส่วนเกียวข้องกับการควบคุมนาํหนัก 

(Carpenter) et al 2016) บุหรีบางและบางเฉียบ ทาํให้การรับรู้ ถึงอันตราย

ตาํในกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาทอีายุ ๑๕ ปี (Ford et al 2014)  

-  ปริมาณการบริโภคยาสูบแตกต่างกันไปตามเส้นรอบวงของ

บุหรี ในขณะทค่ีาเส้นรอบวงทเีพิมขึน ทาํให้มีค่า tar และ CO เพิมขึน  ใน

บุหรีทมีีเส้นรอบวงเลก็ การปล่อยควันลดลงตามไปด้วย การลดรอบวงของ

บุหรีขณะทีการรักษาความหนาแน่นของยาเส้นให้คงที และสัมพันธ์กับ

ปริมาณการใช้ออกซิเจนในระหว่างการเผาไหม้ ส่งผลต่อการปล่อยควันไฟ 

รวมทงันาํมันดิน ทาร์ สารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และสารระเหย

หลายชนิด (Lewis et al 1990) 

-  ในทางกลับกัน การลดปริมาตรของบุหรีช่วยเพิมอัตราการไหล

ซึงจะช่วยลดระยะเวลาทคีวันจะผ่านเข้าไปในปาก และลดการกรองทเีกิดขึน

จากก้านยาสูบและการเกบ็รักษาโดยใช้ตัวกรอง ปัจจัยทช่ีวยลดการกรอง

โดยใช้ก้านยาสูบหรือการเกบ็รักษาโดยตัวกรองอาจส่งผลให้ระดับการ

ปล่อยควันสูงขึน (McCormack et al 2009) การกระจายตัวของการปล่อย

สารสดูเข้า (puff) โดยสารสูดเข้าจะเกยีวข้องกับความยาวบุหรี เพราะบุหรี

มีเส้นรอบวงเลก็ลงซึงจะให้ยาสูบน้อยกว่าสาํหรับการเผาไหม้ต่อ ๑ การสดู

เข้า เพราะการเจือจางของออกซิเจนผ่านกระดาษห่อหุ้มจะมีผลต่อความ

เข้มข้นของควัน (McCormack et al 2009) 

-  ผลของความยาวบุหรีและความหนาแน่นของยาเส้นในแท่ง

ยาสูบ มีผลต่อการปล่อยควัน เมือความหนาแน่นของแท่งสูงขึน มวลของ

ยาสูบจะเผาผลาญในระหว่างการพ่นและมีการเพิมการปล่อยสารเคมีใน
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ควันหลักมากขึน อย่างไรกต็าม องค์ประกอบของควันจะถูกกรองออก 

เนืองจากควันถูกดึงผ่านก้านยาสบู  

 

๒)  การกรองอากาศ 

-  การระบายอากาศแบบกรอง (Filter ventilation) ทาํได้โดยการ

ใช้กระดาษห่อหุ้มด้วยรูพรุนและกระดาษทิชชูแบบมีรูพรุน (porous plug 

wrap and perforated or porous tipping paper) ระดับของการระบายอากาศ

หรือการเจือจางขึนอยู่กับความพรุนของห่อหุ้ม (the plug wrap) ขอบเขต

ของการเจาะกระดาษ หรือความพรุน และตาํแหน่งของการเจาะ 

-  การกรอง การระบายอากาศเป็นการเปลียนแปลงการตอบสนอง

ทางประสาทสัมผัสของผู้ใช้ต่อการสูบบุหรีและมีผลต่อการรับรู้ ของผู้สูบ

เกยีวกับอันตรายทเีกยีวข้องกับบุหรีตาํ โดยเฉพาะการกรองอากาศในบุหรี

จะนาํไปสู่การรับรู้ความชุ่มชืนของควันและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืง ซึง

สนับสนุนความเชือทีว่าการรับทาร์และนิโคตินลดลง (Shiffman  et al 

2001) 

- การกรองการระบายอากาศ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการชดเชย

การสบูบุหรี เช่น การสดูลมหายใจขนาดใหญ่ การสดูดมลึก และการปิดกนั

ช่องกรองเพือป้องกันการเกิดการกระจายตัวของควัน ผู้สูบบุหรีส่วนใหญ่

พยายามทจีะเพิมปริมาณสารนิโคตินซึงจะสัมพันธ์กับการรับรู้ ผลกระทบ

ทางเคมีเพือให้ได้ความรู้สึกทคุ้ีมค่าและหลีกเลียงความรู้สึกทเีกยีวข้องกับ

การถอนนิโคติน (Russell et al 1990; Benowitz No 13) 
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บุหรีดับง่าย 

บุหรีอยู่ในหลักเกณฑ์ทคีวบคุมไม่กาํหนด Spec กระดาษทคีวร

จะเป็น เพือป้องกันเรืองของบุหรีไฟไหม้ กระดาษทจุีดบุหรี แล้วดับทันที 

ระบุเวลาทีติดไฟ ซึงเป็นเรืองทางวิชาการทีจะต้องมีการศึกษาต่อไปว่า

กระดาษทีติดไฟไม่เกินกีวินาทีจึงเป็นกระดาษทีเหมาะสม การทีกาํหนด 

เวลา ติดไฟ ก็เกียวข้องกับเรืองของสุนทรีย์ในการสูบบุหรี ต้องเป็น

คุณสมบัติกระดาษทไีม่ติดไฟ หากการสบูบุหรี สบูแล้วดับ สูบแล้วดับ กจ็ะ

ขาดสุนทรียะ พฤติกรรมการสูบกจ็ะไม่อยากสูบ การมีมาตรการนีต้องเป็น

เชิงเรืองของสุขภาพ คือพฤติกรรมการสบูหายไป คุณลักษณะกระดาษกค็ือ

จะต้องมีรูพรุนมากกว่ากไีมโคร บุหรี RIP ในประเทศออสเตรเลีย กใ็ห้ระบุ

ชนิดของกระดาษ เพือลดการเผาไหม้เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ ไม่ให้มีพฤติกรรมเสพติดระยะยาว เป็นการลด

ความต่อเนืองเชิงพฤติกรรม  

 

การลดความเสียงต่อการติดไฟของบุหรี - ข้อมูลเพิมเติม 

การออกแบบกระดาษ ในกรณีทมีีเทคโนโลยีกระดาษสาํหรับทงั

บุหรีกรองและบุหรีทไีม่ใช้ตัวกรองคือแถบหนึงรอบ ๆ  แท่งยาสูบซึงจะอยู่

ไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ส่วนวงแหวนต้องอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

จากส่วนปลายของตัวกรองหรือในกรณีของบุหรีทไีม่ผ่านการกรองไม่น้อย

กว่า ๑๐ มิลลิเมตรจากปลายฉลากของคอลัมน์ยาสบู 

วิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการลดแนวโน้มการติดไฟของ

บุหรี 
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ลวดลายบนมวนบุหรี: กระดาษไม่ฟอกส ี

บริษัทบุหรีอาจจะผลิตมวนบุหรีโดยให้มีลวดลายบนมวนบุหรี 

แนวนโยบายจึงกาํหนดหลักเกณฑ์ กระดาษมวนบุหรีนันห้ามใช้กระดาษ

ฟอกสี นโยบายตรงนีกค็ือห้ามใช้กระดาษมวนบุหรีทเีป็นส ีซึงบริษัทบุหรี 

กอ็าจจะหาทางออกโดยใช้แสดงเครืองหมาย ‘พราง’ บนกระดาษทีมวน

บุหรี เมือดึงบุหรีออกมา เพือจุดสูบ กจ็ะเหน็ลวดลายหรือตราสินค้าได้ จึง

สร้างหลักเกณฑ์ห้ามใช้กระดาษฟอกสี  เหตุผลคือ สีเป็นอันตรายต่อ

สขุภาพ เมอืจุดบุหรีสบู 

 

๓)  รสชาด 

-  การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้บุหรีทีผสมสารให้รู้ สึกหอม 

(aromatized cigarettes) ของผู้หญิง วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวรับรู้ ถึงความ

เสียงต่อสุขภาพจากการสูบบุหรีตาํ และคิดว่าไม่มีอันตราย รสชาดต่างๆ 

ได้แก่ เมนทอล เสปียร์มินท์ สะระแหน่ ชอ็คโกแลต แอปริคอท มะพร้าว 

และขนมหวาน (menthol, spearmint, peppermint, chocolate, apricot, 

coconut and marshmallow) เพิมกลินหอม ถูกนาํมาใช้เพือสดูอย่างลึกและ

ใช้ระบายความรู้สกึ ผลิตภัณฑย์าสบูทปีรุงรสมุ่งดึงดูดผู้เยาว์และวัยรุ่นเป็น

หลัก (Klein et al 2008; Villanti  et al 2013; Carpenter 2005) 

- นอกเหนือจากศักยภาพทางการตลาดทน่ีาสนใจสาํหรับเยาวชน

และผู้ไม่สูบบุหรีแล้ว มีความกังวลว่ารสชาดในบุหรีอาจทาํให้สูดควัน

รุนแรงขนึ ทาํให้สดูดมได้ง่ายขนึ คุณสมบัติทางประสาทสมัผัสของเมนทอล

ซึงเป็นสารเติมแต่งรสทีนิยมใช้กันมากทีสุด อาจนําไปสู่การรับรู้ ความ

นุ่มนวลและเพิมเสน่ห์ในการสูบบุหรี ผู้สูบบุหรีเมนทอล (mentholated) 
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ครังแรกมีโอกาสถูกดึงดูดให้สบูมากขึน แต่ยากในการเลิกสบู แสดงให้เหน็

ว่าบุหรีอาจเสพติดมากกว่า (Levy et al 2011; Smith et al 2014) 

  คําแนะนํา (สําหรับ ๑) -๓)) ขนาดทางกายภาพ การกรอง

อากาศ และรสชาดของบุหรี ข้างต้น ตามทรีะบุไว้ในคาํแนะนาํบางส่วน รัฐ

ภาคีควรกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบได้เปิดเผยข้อมูล

เกยีวกับคุณลักษณะการออกแบบ หน่วยงานของรัฐในช่วงเวลาทกีาํหนดซึง

รวมถึงผลการทดสอบทดีาํเนินการโดยอุตสาหกรรมยาสบู  

รัฐภาคีควรจาํกัดหรือห้ามไม่ให้คุณลักษณะการออกแบบอืน ๆ  ที

อาจเพิมความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น รสชาด และแคปซูล 

เพือสร้างและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลทีรายงานโดยอุตสาหกรรม

ยาสูบ รวมถึงควรแนะนาํถึงวิธีการรายงานคุณลักษณะการออกแบบเหล่านี

ด้วย 

- รัฐภาคีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตและผู้นําเข้าทุกราย

จัดเตรียมรายงานจากห้องปฏิบัติการทีแสดงถึงการทดสอบเพือวัดคุณ

ลักษณะเฉพาะของการออกแบบ รวมทงัหลักฐานการรับรองห้องปฏบิัติการ

ททีาํการวิเคราะห์ สุดท้ายควรมีการเปลียนแปลงลักษณะการออกแบบตรา

ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะ รัฐภาคีต้องกาํหนดให้ผู้ผลิตแจ้งเจ้าหน้าทขีอง

รัฐเกียวกับการเปลียนแปลงและให้ข้อมูลทีเป็นปัจจุบัน (updated 

information) เมอืมีการนาํไปใช้ 

 

ห้องปฏบิัติการทใีช้สาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสารประกอบ 
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การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐควรได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล (ISO) ๑๗๐๒๕ (ข้อกาํหนดทัวไปสาํหรับความสามารถ

ของห้องปฏบัิติการทดสอบและสอบเทยีบ) โดยหน่วยรับรองระบบทไีด้รับ

การยอมรับ วิธกีารรับรองควรประกอบด้วยขันตาํทกีาํหนดไว้ในหลักเกณฑ์

และต้องเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐหรือห้องปฏิบัติการอิสระทีไม่ได้เป็น

เจ้าของหรือควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยอุตสาหกรรมยาสูบ  

นอกจากนีห้องปฏบิัติการนีควรได้รับการรับรองตามทกีาํหนดขององค์การ

อนามัยโลก (TobLabNet Official Method SOP) กระทรวงสาธารณสุขอาจ

พิจารณาใช้ห้องปฏบัิติการของรัฐบาลหรือห้องปฏบิัติการอิสระทตีังอยู่ใน

พืนทอีืน ๆ 

ความลับในการเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าทขีองรัฐ 

ประเทศไทยต้องไม่ยอมรับข้อเรียกร้องจากอุตสาหกรรมยาสบู

เกียวกับความลับของข้อมูล ทีจะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าทขีองรัฐรับข้อมูล

เกียวกับสารประกอบทีอยู่ในและก๊าซหรือสารทีเผาไหม้จากส่วนประกอบ 

เจ้าหน้าทขีองรัฐควรใช้กฎระเบียบตามกฎหมายของประเทศเมือรวบรวม

ข้อมูลทอ้ีางว่าเป็นความลับโดยผู้ผลิตและผู้นาํเข้ายาสูบเพือป้องกันการใช้

งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือการเผยแพร่ข้อมูลนี 

กระทรวงสาธารณสุขควรเปิดเผยข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบที

เป็นพิษและการปล่อยสารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับประชาชน

ทวัไป รัฐภาคีอาจกาํหนดเป็นกฎหมายระดับประเทศเกยีวกบัองค์ประกอบ
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ทเีป็นพิษและกา๊ซหรือสารทเีผาไหม้จากส่วนประกอบทไีม่ควรเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามของผู้ผลิตและผู้นําเข้า

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และควรมีบทลงโทษสาํหรับการละเมิด รวมทงัระบบเพือ

ตรวจสอบการปฏบิัติตามข้อกาํหนดและดาํเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน 

รัฐต้องจัดโครงสร้างพืนฐานและงบประมาณสาํหรับการติดตาม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้ การใช้ผู้ตรวจสอบหรือ

เจ้าหน้าทีบังคับใช้เพือเข้ารับการตรวจเยียมโรงงานผลิต และสิงอาํนวย

ความสะดวกของการนาํเข้า ตลอดจนจุดขายเพือให้มันใจว่าได้ปฏบัิติตาม

ข้อกาํหนด อาจไม่จาํเป็นต้องสร้างระบบการตรวจสอบใหม่ หากมีกลไกที

สามารถใช้งานได้ 

 

สาํหรับอุตสาหกรรมยาสูบและผู้ค้าปลีกจะต้องจัดหาบุหรีที

สอดคล้องกบัมาตรฐาน เป็นบุหรีดับง่ายเทา่นัน 

การเข้าชมโรงงานผลิต เพือตรวจสอบว่ามีการใช้ส่วนผสมที

ต้องห้าม การตรวจสอบควรรวมถึงการเข้าถึงโดยตรงไปยังพืนทีจัดเกบ็

วัตถุดิบและพืนทจัีดเกบ็ผลิตภัณฑส์าํเรจ็รูป รวมทงัการสงัเกตกระบวนการ

ผลิตโดยตรง การตรวจสอบไม่ควรเป็นการอนุมัติหรือรับรองผลิตภัณฑ์

ยาสบู  
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การตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนด 

ประเทศควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบ

กรณีทไีม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดและต้องดาํเนินการทเีหมาะสม 

- การลงโทษ เพือยับยังการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การ

ใช้มตรการทางปกครอง การดําเนินการแก้ไขและการระงับ หรือยกเลิก

ใบอนุญาตและการนาํเข้า 

- การจับกุม การริบ และการทาํลาย โดยกฎหมายควรระบุช่วง

ของค่าปรับหรือโทษอืน ๆ ทีสอดคล้องกับความรุนแรงของการละเมิด 

รวมถึงการละเมิดซาํ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

กระทรวงสาธารณสขุ โดยหน่วยงานทเีกยีวข้องจะต้องดาํเนินการ

ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 

กล่าวคือ 

 

มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจะขายในราชอาณาจักรต้องมี

ส่วนประกอบและสารทีเกิดจากการเผาไหมข้องส่วนประกอบตามทีกําหนด

ในกฎกระทรวง  
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ผูผ้ลิตหรือผูน้ําเขา้ผลิตภัณฑย์าสูบตามวรรคหนึง  มีหนา้ทีตอ้งแจง้

รายการส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  สารทีเกิดจากการเผาไหมข้อง

ส่วนประกอบนนั  และส่งตัวอย่างผลิตภณัฑย์าสูบ ใหก้ระทรวงสาธารณสุข

ดาํเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามทีไดร้บัแจง้  ทงันี  ตาม

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง  

 

โดยเนือหาจากบทบัญญัติ กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดทาํ

กฎหมายลําดับรองในรูป กฎกระทรวง โดยเนือหาดังกล่าวต้องมีการ

กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามองค์การอนามัยโลกแนะนํา ในส่วนทีนํา

นโยบาย ทกีรอบอนุสัญญาโลกเสนอแนะไปปฏบิัติ (implementation) การ

ดําเนินการต่อไปคือ  การจัดทําการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปรับปรุงกฎหมาย แนวทางการดาํเนินการว่าด้วยการ

จดแจ้งส่วนประกอบฯ ให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศ WHO 

FCTC ยิงไปกว่านัน ต้องจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

ข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างกลไกให้ธุรกิจยาสูบปฏิบัติตาม

กฎหมายฯ คือ 

๑) ออกกฎให้มีระบบตรวจสอบการวิเคราะห์ส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ พัฒนาระบบตรวจสอบ 

(audit) ในห้องปฏิบัติการทีได้มาตรฐาน และเป็นอิสระ ปลอดจากการ

ครอบงําของอุตสาหกรรมยาสูบ เพือตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ยาสบูทธีุรกจิยาสบูทรีายงานมา 
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๒)  ออกกฎเพือกาํหนดมาตรฐาน บุหรีป้องกันไฟไหม้ (บุหรี 

RIP) (FCTC มาตรา ๙) 

๓) ออกกฎควบคุมสารประกอบในบุหรี สารชูรส เติมกลิน เติม

ส ีไม่ให้มีผลิตภัณฑย์าสบูรูปแบบใหม่ๆ (FCTC มาตรา ๑๐) 

๔) ออกกฎเรืองการเปิดเผยควบคุมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์

ยาสบูโดยหน่วยงานรัฐ (FCTC มาตรา ๑๐) 
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