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รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
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ควบคุมการบริโภคยาสูบ เขตสุขภาพที่ 12 

ปีงบประมาณ 2563 



สถานการณ.์..การบริโภคยาสูบรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 

อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 ป ี2554 และ 2560 
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สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12 

ปี 2554  ปี 2560  
ค่าเฉล่ียประเทศ 19.1  
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          สถานการณ์การบริโภคยาสูบในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 จากการส ารวจการบริโภคยาสูบ พบว่า มีผู้บริโภคยาสูบ 
จ านวน 721,411 ราย คิดเป็น อัตราการบริโภคยาสูบร้อยละ 23.8 ซึ่ง สูงกว่าอัตราการบริโภคยาสูบของประเทศ               
ที่มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 19.1  และสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้ไม่เกนิร้อยละ 17.0 

ที่มา : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

สงขลา  
(25.3) 

นราธิวาส 
(20.3) 

ปัตตานี 
(23.4) 

ยะลา 
(21.9) 

สตูล 
(26.9) 

พทัลุง  
(24.3) 

ตรัง  
(24.2) 



ที่มา : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑย์าสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

อัตราการบริโภคยาสูบ ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2554 และ 2560 
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สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส เขต 12 

ปี 2554  ค่าเฉลี่ยประเทศ 9.7 
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 จากการส ารวจอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15-19 ปี  
เขตสุขภาพที่ 12 มีจ านวนผู้สูบในกลุ่มนี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.61 ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 9.7) แต่สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับประเทศ  
(ไม่เกินร้อยละ 9.0)  



สถานการณ.์..การบริโภคยาสูบรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 
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สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารเคร่ืองดื่ม 

สถานบรกิารขนส่งสาธารณะ 

ตลาดสดหรือตลาดนัด 



บุหรีไ่ฟฟ้า  
ภัยคุกคามต่อสุขภาพ 

บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าบุหรี่ปกติ 
1. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการน า “นิโคติน”เข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ 
โดยมีอันตรายต่อสมองของทารก เด็ก และเยาวชน นอกจากนี้ท าให้ความยืดหยุ่น
ของหลอดเลือดลดลง น าไปสูก่ารเกิดโรคหัวใจ 
 2. ควันสีขาว มีฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และสารเคมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาร
ก่อให้เกิดมะเร็ง              
 3. อุปกรณ์การใช้งานไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ผู้สูบได้รับสารนิโคตินเกินขนาด และ
หากมีการผสมยาเสพติดชนิดอื่นเข้ากับนิโคตินเหลว จะท าให้ผู้สูบได้รับทั้งนิโคติน
และยาเสพติดชนิดอื่นได้อีก 

ปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

ภาพภ่ายทางรังสีในปอด : เด็กวัยรุ่น อายุ 17 ปี ที่มีอาการเหนื่อย ไอ แน่นหน้าอก 
หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยเอาเซลล์ในทางเดินทางหายใจไปตรวจ ย้อมสี ติดสี  
oil red o ที่จะย้อมติดไขมัน  

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นยาสูบชนิดใหม่ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินที่ระเหย
ด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่มีการเผาไหม้ 
ใบยาสูบเหมือนกับบุหรี่  



บทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

1. พัฒนานโยบาย มาตรการ แนวทางการ
ควบคุมยาสูบระดับประเทศ/เขต/จงัหวัด 
2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน  
3. ก าหนดกรอบแนวทาง/ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้กับเขต แลtจังหวัด 
4. สนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูล สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ระดับประเทศ /เขต 

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานส่งต่อ
นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ข้อมูล 
2.ร่วมด าเนินการกับพ้ืนท่ี /เป็นพ่ีเลี้ยงใน
การด าเนินงานให้กับจังหวัด 

3.ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด 

4.สนับสนุนด้านวิชาการ/ สื่อ 

5.นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ 
2.สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่/
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบูบุหรี่ 
3. สนับสนุนการเลิกบุหรี่ 
4. สนับสนุนการประสานงานกับภาคส่วนตา่งๆ 
/บูรณาการ 
5. งานประชาสัมพันธแ์ละสร้างการรับรู้ 
6. การติดตามประเมนิผลพื้นที่ ควบคุมก ากับ
ด้านวิชาการ 
7. สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคใน
ภาคีเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น 
 

ระดับประเทศ (ส่วนกลาง) ระดับเขต ระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การควบคมุยาสูบแห่งชาติ 



เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่เดิม  

ที่มขี้อความ (ปรับ 2,000 บาท) 

“ไม่สามารถใช้ได้แล้ว” 

เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

 สามารถจัดท าป้ายเขตปลอดบุหร่ีเองได้  
โดยต้องมขี้อความและเครื่องหมายตามกฎหมายก าหนด คือ 

1. อักษรข้อความขนาดใหญ่เหน็ได้ชัดเจน เช่น : ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 
2. สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ : เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมไม่น้อยกว่า 100 มลิลิเมตร 
3. พื้นผวิ วัสดุพื้นหลัง : สีพ้ืนหลังต้องท าให้เห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และข้อความชัดเจน 

เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ใหม่ มีข้อความ  
(ปรับ 5,000 บาท 



เขตปลอดบุหรี่ และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 

1. แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 
    (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นไดช้ัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานท่ีสาธารณะนั้น       
    (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ นอก
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น     
    (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น     
    (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสมภายในและดาดฟ้า
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  
2. ปราศจากอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่  

1. อยู่นอกอาคาร ไม่อยู่ทางเข้าออก 
และ ไม่รบกวนผู้อื่น 
2. แสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี ่
3. แสดงสื่อรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิก 
    การบริโภคผลติภัณฑย์าสูบ 

การจัด “เขตสูบบุหรี่” 

ในสถานที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.  





จบการน าเสนอ 


