
นางสาวสุชาดา ธงชาย
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

"แนวทางการขับเคลือ่นการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแผน

ยุทธศาสตร์การควบคมุยาสูบแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การควบคมุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาต"ิ



สถานการณ์การบริโภคยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย
อายุ 15 ปีข้ึนไป แยกรายจังหวัด ปี 2564

อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
อายุ 15 ปีข้ึนไป แยกรายจังหวัด ปี 2564
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อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกรายจังหวัด ปี 2560 และ 2564
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ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564
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ข้อมูลจำก HDC กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

แอลกอฮอล์
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร

ร้อยละคัดกรองปี 63 ร้อยละคัดกรองปี 64 ร้อยละคัดกรองปี 65

ร้อยละการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร

ร้อยละดื่มปี 63 ร้อยละดื่มปี 64 ร้อยละดื่มปี 65

ร้อยละผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 

แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)



ข้อมูลจำก HDC กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

แอลกอฮอล์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
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ร้อยละดื่มปี 63 ร้อยละดื่มปี 64 ร้อยละดื่มปี 65

ร้อยละการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 

แยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ร้อยละดื่มปี 63 ร้อยละดื่มปี 64 ร้อยละดื่มปี 65

ร้อยละผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 

แยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563 - 2565



ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2564

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564



ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ จ าแนกตามอายุ พ.ศ. 2547-2564

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564



ADD YOUR TITLEปริมาณบุหรี่รวมทุกประเภทที่สบูต่อวัน พ.ศ. 2564



อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกรายจังหวัด ปี 2560 และ 2564
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ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564



บุหรี่

ร้อยละของการคัดกรองผู้สูบบุหรีแ่ยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ แยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ข้อมูลจำก HDC กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
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บุหรี่

ร้อยละผู้สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบ แยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ร้อยละผู้สูบบุหรี่ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน แยกรายอ าเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ข้อมูลจำก HDC กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
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พบเห็นการสบูบุหรี่ในสถานทีส่าธารณะ พ.ศ. 2564





โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565

นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท

สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2565 ประเด็น อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3
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ท่ีมำ : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

พันธุกรรม

อายุ
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ที่มาของแผนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แผนการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและ

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์





วัตถุประสงค์

1. ลดความชุกการบริโภคยาสูบของประชากร

2. คุ้มครองสุขภาพของประชากร
จากอันตรายจากควันบุหรี่

เป้าหมายการด าเนินงาน

1. ความชุกการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีข้ึนไป
เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2570 ไม่เกินร้อยละ 14

2. ความชุกการได้รับควันบุหรี่ในที่พักอาศัย เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ.2560 ลดลงร้อยละ 30

3. ประชาชนพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ (ตลาด
ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ)
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ลดลงร้อยละ 50



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเปิดเผย 
รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถควบคุมยาสูบของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ าบัดรักษาผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่

ยุทธศาสตร์ที่  6 มาตรการภาษี การป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ



1) เกิดความเข้มแข็งของกลไกการควบคุมยาสูบระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น
2) มีนโยบายที่สอดคล้อง ชัดเจนและมกีารด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อควบคุมยาสูบในทุกระดับ
3) มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เอื้อตอ่การควบคุมยาสูบของประเทศ
4) ทุกจังหวัด มีจุดจัดการและผู้รับผิดชอบการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดที่ชัดเจน
5) บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมยาสูบร้อยละ 80
6) มีฐานข้อมูลด้านการควบคุมยาสูบ ที่เชื่อมโยงทั้งระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่

ยุทธวิธี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถ
การควบคุมยาสูบของประเทศ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ

ยุทธวิธี

1) ความชุกการสูบบุหรี่ของเยาวชน (อายุ 15 - 19 ปี) ไม่เกินร้อยละ 8
2) เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความตระหนักในโทษและพิษภัยยาสูบได้ร้อยละ 95
3) เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่จากร้านค้าปลีกลดลง
4) มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายทุก 3 เดือนทั้งในระดับส่วนกลาง

และพื้นที่
5) เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้และเท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบและสื่อต่าง ๆได้ร้อยละ 75
6) มีระบบการเฝ้าระวังกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และกลุ่มเยาวชนและ

มีการด าเนินการตามกฎหมาย
7) ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ได้ร้อยละ 70



ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ าบัดรักษาผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ

ยุทธวิธี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และเปิดเผยรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ยุทธวิธี

1) ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จ าหน่ายในประเทศไทย ไม่มีสารต้องห้ามตามที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนด

2) มีกระบวนการตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเปิดเผยสารอันตราย
ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3) มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยหน่วยงานของรัฐ
และประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ยาสูบ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่

ยุทธวิธี



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการภาษี การป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ

ยุทธวิธี



แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2570 



กลยุทธ7์: การสนับสนุน
และบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ 6: สร้างค่านิยม
เพ่ือลดการดื่ม

กลยุทธ4์: ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย 
และการให้ทุนอุปถัมภ์

กลยุทธ์ 1: ควบคุมและจ ากัด
การเข้าถึง

กลยุทธ์2: ควบคุมพฤติกรรม
การขับขี่หลังการดื่ม

กลยุทธ3์: คัดกรองและ
บ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา

กลยุทธ์ 5: ขึ้นราคาผ่าน
ระบบภาษี

1
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แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2570 



















การด าเนินงาน

ระดับจังหวัด/ชุมชน



มาตรการระดับจังหวัด

ขับเคลื่อนกลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

มาตรการที่ 1

กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรด ำเนินกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีสุรำ

มาตรการที่ 2

กำรป้องกันนักสูบนักดื่มหน้ำใหม่

มาตรการที่ 3

กำรบ ำบัดรักษำ/กำรช่วยเลิกสูบเลิกด่ืม

มาตรการที่ 4

สร้ำงมำตรกำรท ำให้ชุมชนปลอดบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการที่ 5

มาตรการ

จังหวัด



ประชุมทีมงำน/คณะท ำงำน/แกนน ำในกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการที่ 1

กำรประชำสัมพันธ์ ตักเตือน เฝ้ำระวัง ในชุมชน

มาตรการที่ 2

เฝ้ำระวังเยำวชนในชุมชน/ สร้ำงเสริมสิ่งแวดล้อมให้ไม่เอื้อต่อกำรสูบบุหรี่ ดื่มสุรำ

มาตรการที่ 3

กำรคัดกรองประชำชนในพื้นที/่กำรส่งต่อข้อมูล/กำรติดตำมให้ก ำลังใจผู้ดื่มผู้เสพติด
บุหรี่ในชุมชน

มาตรการที่ 4

มำตรกำร/ข้อตกลง มติของชุมชน เทศกำร ประเพณีปลอดเหล้ำ/บุหรี่

มาตรการที่ 5

ขับเคลื่อนกลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สร้ำงมำตรกำรท ำให้ชุมชนปลอดบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กำรบ ำบัดรักษำ/กำรช่วยเลิกสูบเลิกด่ืม

กำรป้องกันนักสูบนักดื่มหน้ำใหม่

กำรบังคับใช้กฎหมำย และสร้ำงสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีสุรำ

การด าเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์



ตั้งทีมงาน/คณะท างาน/แกนน าในการ
ด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

จัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี รพ.
สต. อบต. ท้องถิ่น

การติดตามประเมินผล/ลงพืน้ทีต่ิดตาม
การด าเนินงาน

มาตรการที่ 1 ขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

ประชุมคณะท างาน/เวทีประชาคม 
เพ่ือหามติ สร้างมาตรการสังคม หรือ

ข้อตกลงในการพัฒนาชุมชนปลอด
เหล้า บุหรี่

เนินการตามแผนงาน



มาตรการที่ 2 การบังคับใช้กฎหมาย และการด าเนินการสรา้งสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สรุา

จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในพื้นที่

มีการด าเนินการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบ
บุหรี่และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่กฎหมายก าหนด

การประชาสัมพันธ์ ตักเตือน เฝ้า
ระวัง ในชุมชน

เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่/ทีม/บุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อสามารถด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเปน็รูปธรรม



มาตรการที่ 3 การป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่

Add Text

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการริเริ่มสูบบุหรี่หรือ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รณรงค์สร้างความตระหนัก เร่ืองโทษ พิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างจิตส านึกให้กับร้านค้าปลกียาสบู ไม่ขาย
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่มอีายุต่ ากว่า 20 ปี และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

การมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน

ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ การสร้างค่านิยมให้เกิดบ้านปลอด
บุหรี่ (มิให้มีการสูบบุหรี่ในบ้าน)

สนับสนุนด าเนินงานตาม 7 มาตรการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี/่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการให้ความรู้ 

และถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก จิตส านึก ค่านิยมการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์

ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
รวมถึงส่งเสริมให้รู้เท่าทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบใน

เด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่

ร้านค้าทุกร้านรับรู้กฎหมายห้ามขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้
เด็ก ไม่แบ่งซองขาย ห้ามเด็กขายบุหรี่ ก าหนดวันเวลาห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบทก าหนดโทษ

มีการติดป้ายห้ามขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและไม่แบ่ง
ซองขายบุหรี่ และวันเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านค้า



การติดตามให้ก าลังใจผู้ดื่มผู้เสพติดบุหรี่ในชุมชน

การคัดกรองประชาชนในพื้นที่/การส่งต่อข้อมูล

มาตรการที่ 4 การบ าบัดรักษา/การช่วยเลกิสูบเลิกดื่ม

เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่



การติดตามให้ก าลังใจผู้ด่ืมผู้เสพติดบุหรี่ในชุมชน

การคัดกรองประชาชนในพื้นที่/การส่งต่อข้อมูล

มาตรการที่ 4 การบ าบัดรักษา/การช่วยเลกิสูบเลิกดื่ม

เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

มีการก าหนดนโยบายของชุมชนในการสนับสนุนให้สมาชิกของ
ชุมชนเลิกสูบบุหรี่ และเลิกหรือลด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



มาตรการที่ 5 สร้างมาตรการท าให้ชมุชนปลอดบุหรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษพิษ
ภัยบุหรี่ และสุรา รวมทั้งข้อ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ค้นหาและสร้างบุคคลต้นแบบ/ 
หน่วยงานต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมปลอดควัน

บุหรี่และสุรา

รณรงค์งดเหล้า/บุหรี่ ในการจัดงาน
เทศกาลประเพณี

สร้างมาตรการ
สิ่งแวดล้อมปลอดควัน

บุหรี่ในชุมชน 

ส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่ ผ่าน
กิจกรรมโครงการชุมชนปลอดบุหรี่

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับพ้ืนที่





THANK YOU
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