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2.5 การควบคุมการบริโภคสุรา ยาสูบ 

ประเด็น 
1. การคัดกรองผู้มีปัญหาการด่ืมสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55) 
2. การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2550 ,2554,และพ.ศ.2560คดิเป็นร้อยละ 24.3 ,26.2 และ 
ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์
จังหวัดพัทลุง ปี 2560  ความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 16.9 เป็นอันดับที่ 70 ของ
ประเทศ ความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปี ถึง 19 ปี  ร้อยละ 6.6 เป็นอันดับที่ 61 ของประเทศ 
สัดส่วนของนักดื่มประจำร้อยละ 56.4 อันดับที่ 12 ของประเทศ สัดส่วนของนักดื่มหนักร้อยละ 25.2 สัดส่วน
ของการดื่มและขับยานพาหนะ ร้อยละ 68.3 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบต่อ
การทำงานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น ร้อยละ 1.7 ค่อนข้างต่ำ และค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนใน
การซื้อสุรา คิดเป็น 815.8 บาท 

 สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15      
ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554 2557 และ 2560  คิดเป็นร้อยละ 24.04,23.20 และร้อยละ 24.30  ตามลำดับ   และจาก
การสำรวจการพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจำแนกรายสถานที่ในจังหวัดพัทลุง พบเห็นการสูบบุหรี่ใน
ตลาดนัดสูงที่สุด ร้อยละ 69.74 รองลงมาคือร้านอาหาร และศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 44.76 และ28.35 
ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จะเห็นได้ว่าปี 2560 การพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะใน
จังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลงทุกสถานที่  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2554 และ พ.ศ 2560 คิดเป็นร้อยละ 53.39 และ 36.15 
ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลงุได้มีการดำเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 : ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และ
กายภาพ) ยุทธศาสตร์ 2 : ปรบัเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3 : ลดอันตรายของ
การบริโภค ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ในส่วนของการดำเนินงานควบคุม
ยาสูบได้ดำเนินตามแนวทางยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ 2 จำนวน 4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสรมิความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนัก
สูบหน้าใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  
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ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ ได้มีการมอบหมายใหส้่วนของ รพ.สต. /สสอ/ รพท/รพช 
ดำเนินการตามตัวชีว้ัดที่ได้กำหนดขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ การคัดกรองผู้มีปัญหารการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 35.52  ไม่มีอำเภอใดที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 55)  แต่อำเภอที่มีผลการคัดกรอง 
มากที่สุดคืออำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 52.49 

เชิงปริมาณ การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ  40.34   อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 55) คืออำเภอป่าพะยอม อำเภอปากพะยูน   
และอำเภอศรีบรพต  คิดเป็นร้อยละ 56.07 , 58.77 และ ร้อยละ 62.43 ตามลำดับ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 1: ร้อยละของการคัดกรองผู้มีปัญหาการด่ืมสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 74,461 21728 29.25 
6.13 32.67 34.10 กงหรา 22,986 6591 28.67 

เขต 12 เขาชัยสน 28,750 5898 20.51 
4.07 28.04 31.74 ตะโหมด 19,539 3864 19.78 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,526 23214 44.20 
3.17 28.98 35.69 ปากพะยูน 29,058 13433 46.23 

 ศรีบรรพต 12,268 5206 42.44 
ป่าบอน 29,595 13127 44.36 
บางแก้ว 14,312 4021 28.10 

ป่าพะยอม 22,378 11746 52.49 
ศรีนครินทร ์ 16,384 4938 30.14 

รวม 322,257 113820 35.32 
ที่มา รายงานHDC  
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ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของการคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 74,461 22881 30.73 

26.08 48.35 45.03 กงหรา 22,986 6813 29.64 
เขต 12 เขาชัยสน 28,750 8022 27.90 

35.81 44.75 41.33 ตะโหมด 19,539 4493 23.00 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,526 24742 47.10 

20.47 28.98 42.80 ปากพะยูน 29,058 17078 58.77 
 ศรีบรรพต 12,268 7659 62.43 

ป่าบอน 29,595 14023 47.38 
บางแก้ว 14,312 6001 41.93 

ป่าพะยอม 22,378 12547 56.07 
ศรีนครินทร ์ 16,384 5741 35.04 

รวม 322,257 130000 40.34 
ที่มา รายงาน HDC  

ปัญหา อุปสรรค  
1. บางพื้นไม่ได้ดำเนินการคัดกรอง และบางพื้นที่คัดกรองแล้วไม่ได้คีย์ข้อมูล 

                 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำ 
ข้อเสนอแนะ 
                 ติดตามเยี่ยม นิเทศงานในระดับ สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.  
โอกาสพัฒนาต่อไป 
                 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน ระดับ สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.เพื่อห้ามารถดำเนินตามแนวทาง 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                 สถานศึกษาปลอดบุหรี่  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และเครือข่ายเทศบาลตำบลท่าแค 

ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด. 
โทรศัพท ์ 081-9573363  
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18 พ.ย.64 


