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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การดำเนินงานควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหมือนภัยคุกคามที่คนบางส่วนมักมองข้ามถึงความอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง สังคมและคนรอบข้างอาจรวมไปถึงคนที่รักมากที่สุดนั่นก็คือคนในครอบครัว รวมทั้งยัง
มีคนบางส่วนกลับมองถึงคุณประโยชน์จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่ ความเป็นจริงจากการศึกษา
และงานวิจัยต่าง ๆ ล้วนแต่แสดงถึงพิษภัยและการก่อโทษต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าประโยชน์ถึง 
28.7 เท่า จากข้อมูลของกรมอนามัยโลกพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่า 
200 โรค ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราวปีละ 3.3 ล้านคน และก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพเท่ากับร้อยละ 
5.9 ของภาระโรคทั่วโลก ในการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลการสำรวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2560 และการสำรวจอนามัยและ
สวัสดิการปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยภาพรวมอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2558 อาจเนื่องจากมาตรการและการรณรงค์การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและอาจเนื่องจากประชาชนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในเครื่องดื่มลดลง ปี 2560 ผลการสำรวจพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในภาพรวมจากร้อยละ 34.0 เป็นร้อยละ 28.4 เมื่อ
วิเคราะห์แยกเพศ อัตราการดื่มของเพศชายลดลงจากร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 และในเพศหญิงมีอัตรา
การดื่มลดลงจากร้อยละ 13.0 เป็นร้อยละ 10.6 สาเหตุการลดลงของอัตราการดื่มอาจเนื่องมาจากอยู่ในช่วง
ของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" 
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ทำให้ในช่วงปีนี้ประชาชนชาวไทยอยู่ช่วง
ถวายความอาลัยแก่พระองค์ 

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2550, 2554 และ พ.ศ.2560 คิดเป็น ร้อยละ 
24.3, 26.2 และ ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบจากการศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 
2557  โดยที่ภาระโรคจากมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผลของการสูญเสียที่สำคัญจากการสูบบุหรี่  
ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากท่ีสุดในเพศชาย ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 
12.0 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย รองลงมาคือ บุหรี่/ยาสูบ ความดันโลหิตสูง ซึ่งทำให้ สูญเสีย
ปีสุขภาวะร้อยละ 11.7 และ 7.5 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย การสูบบุหรี่/ยาสูบ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องถึง 55,000 ราย หรือร้อยละ 11.2 ของจำนวนการเสียชีวิตทั้งหมด 
การสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน (ร้อยละ 38 ของการการเสียชีวิตจาก
บุหรี่ทั้งหมด) ตามด้วยโรคหัวใจ 14 ,011 คน (ร้อยละ 26) และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 13,964 คน 
(ร้อยละ 26 %) (ข้อมูลปีพ.ศ. 2557 โดยโครงการ BOD (Burden of Disease)) จากการประมาณการความ
สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในปีพ.ศ. 2552 (Disease Attributed to Smoking) 
พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท (คำนวณเป็นความ
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สูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP  ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.
2560 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) เมื่อพิจารณาการบริโภค
ยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2560) พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจำนวนผู้สูบ 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 
32) ลดลงเป็น 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) ในปี พ.ศ.2560 มีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.5ต่อปี  อัตราการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน ในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – 2557) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก
ร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ  9.7 โดยในปี พ.ศ.2558 อัตราการบริโภคยาสูบลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
7.92 และกลับเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบกลับมีแนวโน้มลดลงจาก 
18.5 ปี เป็น 18 ปี  อีกทั้งยังพบว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเยาวชนเพ่ิมขึ้น โดยอุตสาหกรรมยาสูบ 
เน้นการใช่กลยุทธ์สื่อออนไลน์ social marketing ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และกลุ่มเยาวชนยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบที่ถูกต้อง ส่วนการได้รับควัน
บุหรี่มือสองในที่สาธารณะ จากการสำรวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีการพบเห็นการสูบบุหรี่ใน
สถานที่สาธารณะจากการสำรวจโดยรวมสูง ร้อยละ 80.60 เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจ 3  รอบ กับครั้งที่
ผ่านมา พ.ศ. 2554 2557 และ 2560 พบว่าการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแต่ละประเภทลดลง
เล็กน้อยแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยเฉพาะร้านอาหาร/ภัตตาคาร  , 
ตลาดสด/ตลาดนัด ที่พบว่ายังมีการละเมิดกฎหมาย 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15 
ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554 2557 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 24.04, 23, 20 และร้อยละ 23.76 ตามลำดับ 

จังหวัดพัทลุงได้มีการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1: ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และกายภาพ) 
ยุทธศาสตร์ 2: ปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3: ลดอันตรายของการบริโภค ยุทธศาสตร์ 
5: พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง  ในส่วนของการดำเนินงานควบคุมยาสูบได้ดำเนินตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ 2 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็ง
และพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และ
เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ  และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 

การบริหารจัดการ 
1.  วันที่  18  ตุลาคม  2561 ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของ รพ.สต./

สสอ./รพช./รพท. เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานและการคีย์ข้อมูลระบบ  43  แฟ้ม (Seccial pp) 
2. ในวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 ประชุมพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาแก่ผู้รับผิดชอบงาน

ระดับ รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงาน NCD /คลินิกให้คำปรึกษา โรงพยาบาลทั่วไป/รพช  
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ผลการดำเนินงาน 
1. สถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพท./รพช. มีบริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมทุกสถานบริการ 
2. บุคลาการของบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ รพ.สต./รพช./รพท.       

มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ 
3. มีสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลสามารถบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ตามแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุขทุก  
4. ผู้สูบที่ผ่านการคัดกรองและเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิก 
5. อัตราผู้เลิกสูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิม 
6. มี อสม.ช่วยเลิกบุหรี่ 
7. จำนวนสูบที่มารับบริการเลิกบุหรี่ เลิกสุราเพ่ิมข้ึน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอุ 15 ปี ขึ้นไปจำแนกรายอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง 72,265 27,599 38.10 
  40.85 กงหรา 22,194 7,092 31.95 

เขต 12 เขาชัยสน 28,243 9,613 34.04 
  44.85 ตะโหมด 19,216 2,541 13.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,195 20,213 38.73  
10.10 27.80 ปากพะยูน 29,191 15,954 54.65 

 ศรีบรรพต 12,082 4,635 38.36 
ป่าบอน 29,399 12,149 41.32 
บางแก้ว 13,712 6,130 44.71 
ป่าพะยอม 21,585 11,200 51.89 
ศรีนครินทร์ 16,253 3,226 19.85 

รวม 316,335 120,352 38.05 
ที่มา : รายงาน HDC 62 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 72,265 24,814 34.34 

0 0 31.4 กงหรา 22,194 6,609 29.78 
ระดับเขต เขาชัยสน 28,243 3,869 13.70 

  26.18 ตะโหมด 19,216 1,773 9.23 
ระดับจังหวัด ควนขนุน 52,195 12,101 23.18   

3.71 ปากพะยูน 29,191 9,816 33.63 
 ศรีบรรพต 12,082 1,202 9.95 

ป่าบอน 29,399 8,191 27.86 
บางแก้ว 13,712 3,985 29.06 
ป่าพะยอม 21,585 9,037 41.47 
ศรีนครินทร์ 16,253 2,065 12.71 

รวม 316,335 83,462 26.38 
ที่มา : รายงาน HDC 62 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
2. การเชิญชวน ชักชวน ให้ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯเพ่ือเลิกสูบยาสูบยาก ซับซ้อนและต้องใช้

ทักษะและเวลา 
3. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและการบำบัดรักษาบางส่วนยังไม่ได้บันทึกลงใน HDC และขาดการ

ติดตามของหน่วยบริการ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับ รพ.สต ไม่มั่นใจในการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจาก

แอลกอฮอล์ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆในระดับหมู่บ้าน ตำบล ฯ โดยแกนนำ อสม แกนนำ

ชุมชน 
2. พัฒนาแกนนำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน /และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเชิงรุก 
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบำบัดสุราแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ต้นแบบการดำเนินงานควบคุมบุหรี่ รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง    
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
โทร 081- 9573363 
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี   16 ธ.ค.62 

 
 
 

  


