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ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส าคัญของ ศจย.  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2563 
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบาย

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพ่ือการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย  โดยเฉพาะ

งานวิจัยที่มีผลน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์น าไปสู่นโยบายระดับประเทศและ

งานวิจัยที่น าไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพ่ือตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิง

กรอบอนุสัญญาเพ่ือการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco 

Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-

2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจน มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส าคัญใน 8 ประเด็น มีดังนี้ 

1. มาตรการการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชน 

2. มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

3. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ 

ของประเทศไทย 

4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 

5. มาตรการด้านการเลิกบุหรี่ 

6. มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 

7. มาตรการติดตามการท าการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ 

8. มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
โดยในแต่ละชุดโครงการวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อโจทย์วิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โจทย์วิจัยในประเด็น เรื่องมาตรการการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชน 
การควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชนจัดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องสุขภาพให้เกิดขึ้น 

แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้าซึ่ งปัจจุบัน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  มีกลไก 
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คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชน และเป็นการต่อยอดจากการ 

ใช้ศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเช่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้

องค์ราชันย์ การท างานร่วมกับคนในพ้ืนที่เพ่ือการควบคุมยาสูบหรือที่เรียกว่า “การใช้ชุมชนเป็นฐาน” ซึ่ง

สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นด้วย จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้งานวิจัย เพ่ือ

การสนับสนุนในประเด็นการควบคุมยาสูบในพื้นท่ีและชุมชน ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ถอดบทเรียน “ชุมชน” เข้มแข็งด้านการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่  เ พ่ือการเสนอแนวทางที่มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบในระดับพ้ืนที่ซ่ึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังพ้ืนที่และชุมชนอ่ืนๆได้ 

1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือประเมินการควบคุมยาสูบในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การแบ่งซองขาย  

การโฆษณา ณ จุดขาย การขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี สถานที่ปลอดบุหรี่ และกลไกการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่และชุมชน  

1.3 การส ารวจระดับชาติเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระดับชุมชนและพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้ทราบความ

ต่อเนื่องของมาตรการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และชุมชน 

1.4 ส ารวจพฤติกรรม และปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง 

เปรียบเทียบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทย 

(เพื่อสนับสนุน การท างานในพื้นที่และชุมชนด้านการควบคุมยาสูบ) 

2. โจทย์วิจัยในประเด็น มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

เนื่องด้วยมาตรการทางกฎหมายเป็น “เครื่องมือ” หนึ่งที่ส าคัญในการควบคุมยาสูบ นอกเหนือจาก

มาตรการทางสังคม อย่างเช่น การรณรงค์หรือการให้ความรู้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายควบคุมยาสูบสอดคล้อง

ไปกับ ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ว่าด้วย

การพัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะ การควบคุมยาสูบในปัจจุบันภาคสุขภาพได้ใช้

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นกฎหมายหลัก

ในการบังคับใช้ทั้งในส่วนของ การควบคุมผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ซึ่งยกระดับจาก 

พระราชบัญญัติเดิม 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ให้มีความสอดคล้องไปกับ กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

ขององค์การอนามัยโลกมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณี รวมถึงการควบคุมยาสูบในมาตรการอ่ืนๆนอกจาก

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เช่น มาตรการทางภาษี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา 

พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อประเทศไทยในด้านการ
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ควบคุมยาสูบ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

ดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิจัยพัฒนากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เรื่อง

ต่างๆ อย่างเช่น การควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย  หรือ การสร้างสื่อ

รณรงค์ ณ จุดขายปลีก เป็นต้น 

2.2 มาตรการทางกฎหมายและสังคมเพ่ือการคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ในบ้านพักที่มีลักษณะ 

เป็นอาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม  

2.3 มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆเพ่ือการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ในประเทศ

ไทย เช่น บุหรี่ไฟฟ้า หรือ ผลิตภัณฑ์ Heat not Burn เป็นต้น 

2.4 ศึกษาการอนุญาตขายปลีกบุหรี่ การจ ากัดการเข้าถึงร้านค้าปลีกของประเทศต่างๆ และผลกระทบ

ของการเข้าถึงร้านค้าปลีกต่อการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย 

2.5 ประเมินสถานการณ์และการพัฒนาระบบการป้องกันการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายในประเทศ

ไทยตามพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade in 

Tobacco Products) ขององค์การอนามัยโลก 

(เพื่อสนับสนุน มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้เพื่อการควบคุมยาสูบ) 

3. โจทย์วิจัยในประเด็น การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือการผลักดันนโยบายด้านการ

ควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการควบคุมยาสูบมีความส าคัญ เพ่ือท าให้ผู้ก าหนดนโยบายหรือนักวิจัย 

นักวิชาการทราบถึงสถานการณ์ ความจ าเป็น ผลกระทบและความคุ้มค่าของการควบคุมยาสูบในประเทศไทย  

ซึ่งสามารถน าไปใช้ออกแบบ กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพหรือมาตรการต่างๆเพ่ือการควบคุมยาสูบได้  

โดยสามารถต่อยอดหรือสนับสนุนไปกับการท างานเชิงรุกตาม ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

และนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะ โดยมีประเด็น

โจทย์วิจัย ดังต่อไปนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ 

3.2 การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้จากนโยบายการป้องกันการสูบบุหรี่ของรัฐฯ ต่อการลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ 

 3.3 ผลกระทบและความสูญเสียจากการไม่ปรับอัตราภาษีตามโครงสร้างพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2560  
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 3.4 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคยาสูบประเภทต่างๆ ต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบ

ต่อประชากรกลุ่มต่างๆ 

 3.5 การประมาณการณ์ปริมาณและมูลค่าบุหรี่ผิดกฎหมายของประเทศไทย  

 3.6 การวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบของประเทศไทย 

3.7 การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้จากการบรรจุยา Varenicline ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

3.8 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากเยาวชนกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

(เพื่อเป็นเหตุผลการสนับสนุน นโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย) 

4. โจทย์วิจัยในประเด็น มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 

การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จัดเป็นมาตรการที่สอดคล้องไปกับ ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-

2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

และนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะและสอดคล้อง

ไปกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาสูบ

รายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนเป็นมาตรการที่

ก าหนดให้คณะกรรมการต่างๆในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะเยาวชนจัดเป็น

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งอนาคตสามารถน าไปสู่แนวคิดเรื่อง END GAME ในการ

ควบคุมยาสูบของประเทศไทยในอนาคตได้ ดังนั้นจึงสมควรมีการ ศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 4.1 มาตรการป้องกันการเริ่มต้นเป็นนักสูบหน้าใหม่ของเยาวชนเมืองและชนบท  

 4.2 ศึกษาผลกระทบต่อพัฒนาการสมวัยของเด็กและสุขภาพของเด็กในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ 

 4.3 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลท าให้เยาวชนเป็นนักสูบหน้าใหม่ 

 4.4 การรับรู้และการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ ในกลุ่มเยาวชน 

 4.5 ผลของบุหรี่ไฟฟ้าในการท าให้เกิดนักสูบหน้าใหม่  

 4.6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยาสูบ และพิษภัย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ 

(เพ่ือสนับสนุนนโยบายป้องกันนกัสูบหน้าใหม่ และเปน็แนวทางไปสู่การ END GAME ด้านการควบคุมยาสูบ 

ของประเทศไทยในอนาคต) 
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5. โจทย์วิจัยในประเด็น มาตรการด้านการเลิกบุหรี่ 

“การเลิกบุหรี่” (cessation) จัดเป็นมาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติดยาสูบ และการเลิกยาสูบตาม

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 14 สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์

การควบคุมยาสูบแห่งชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ว่าด้วยให้ผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และเป็นมาตรการที่ก าหนดให้

คณะกรรมการต่างๆในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนิน

มาตรการบ าบัด รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาในประเด็น 

ดังต่อไปนี้ คือ 

 5.1 งานวิจัยเพ่ือการผลักดันเรื่อง ยาเลิกบุหรี่เข้าสู่บัญชียาหลักและยาสามัญประจ าบ้านของประเทศ

ไทย 

 5.2 การบูรณาการงานเลิกบุหรี่ระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาลชุมชน 

 5.3 การบูรณาการงานช่วยเลิกบุหรี่ในพื้นท่ีชายขอบ เช่น ชุมชนแออัด เรือนจ า ฯลฯ 

 5.4 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการช่วยเลิกสูบบุหรี่รูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย 

 5.5 การพัฒนายาเลิกบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ 

 5.6 การพัฒนาสื่อเพ่ือการป้องกันและชี้แนะสังคมถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 

(เพื่อสนับสนุนนโยบายหรือมาตรการด้านเลิกบุหรี่ของประเทศไทย) 

6. โจทย์วิจัยในประเด็น มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 

การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ จัดเป็นมาตรการที่สอดคล้องไปกับแนวทางปฏิบัติงานตามกรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 5.3 ว่าด้วยการป้องกันการแทรกแซงนโยบาย

รัฐด้านการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการปฏิบัติตาม เพ่ือปกป้อง

มาตรการการควบคุมยาสูบที่ส าคัญของประเทศจากการแทรกแซงนโยบายของอุตสาหกรรมยาสูบ ดังนั้นจึง

สมควรมีการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

 6.1 วิจัยการเฝ้าระวังและติดตาม อุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติ และอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ  

ต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

 6.2 การผลักดันนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือการป้องกันแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศ

ไทย 

6.3 การถอดบทเรียน หรือทบทวนวรรณกรรม คดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบเพ่ือ
สนับสนุนการป้องกันแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

(เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบคุมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบ) 
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7. โจทย์วิจัยในประเด็น มาตรการติดตามการท าการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ 

การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ จัดเป็นมาตรการที่สอดคล้องไปกับแนวทางปฏิบัติงานตามกรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มาตรา 5.3 ว่าด้วยการป้องกันการแทรกแซงนโยบาย

รัฐด้านการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เช่นเดียวกับโจทย์วิจัยในข้อ 6 ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบ 

ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้า หรือกลยุทธ์ต่างๆในการท าการตลาดเพ่ือแสวงหาลูกค้าหน้า

ใหม่ แม้การควบคุมโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบจะถูกห้ามโดย

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องไปกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

ขององค์การอนามัยโลก มาตรา 13 ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีก็ตาม แต่อุตสาหกรรมยาสูบก็แสวงหากลยุทธ์

การตลาดใหม่ๆ เสนอ ดังนั้นจึงสมควรมีการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

 7.1 วิจัยเพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ Heat not Burn หรือ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบต่างๆ  

 7.2 ส ารวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประชากรกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน 

นักศึกษา เป็นต้น 

 7.3 วิจัยกลยุทธ์ต่างๆในการท าการตลาด ของอุตสาหกรรมยาสูบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ยาสูบ 

(เพื่อเฝ้าระวังการตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆของอุตสาหกรรมยาสูบ) 

8. มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

แนวทางปฏิบัติงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในมาตรา 8 ที่ว่า

ด้วยการปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบได้เสนอว่า “ไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากการสัมผัสควันบุหรี่” และ

ประเด็นเรื่องมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จัดเป็นมาตรการที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้สูบบุหรี่

เพ่ือประโยชน์เรื่องสุขภาพของผู้สูบบุหรี่เอง ด้วยวิธีการลดการเข้าถึงของผู้สูบบุหรี่ และการเคารพสิทธิในสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องไปกับมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงสมควรมีการศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

8.1 ศึกษาการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องชายหาดปลอดบุหรี่ 

8.2 วิจัยผลกระทบของควันมือสอง และมือสาม ในสถานที่ต่างๆ หรือยานพาหนะ 

8.3 วิจัยประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพ้ืนที่สาธารณะ 

(เพื่อการคุ้มครองสิทธิในสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่) 


