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ประกาศโจทย์โครงการ วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบประจ าปี พ.ศ.2565  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ 
ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจและการเมือง ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ
ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยสาธารณสุขใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ และการปรับตัวในภาวการณ์ด ารงชีวิตใน
แบบวิถีใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด 19 จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมา 
ศจย. จึงก าหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่ส าคัญโจทย์วิจัยที่พัฒนาจากการต่อยอดจาก ศจย.
ระยะที่ 5 และแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ตลอดจนสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติทั้งในมาตรการด้านการลดอุปสงค์  (Reduction of 
demand) และอุปทานต่อยาสูบ (Reduction of supply) ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) และหลักการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตาม Ottawa Charter โดยมีหัวข้อโจทย์วิจัย ดังนี้ 

 
โจทย์โครงการวิจัยเพ่ือการควบคุมยาสูบที่ส าคัญใน 4 ประเด็นหลัก มีดังนี้ 
 

1. มาตรการด้านการลดอุปสงค์ (Reduction of demand) 
 

1.1 การป้องกันนักสูบหน้าใหม่  
(1) มาตรการที่มีประสิทธิผลต่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบราย

ใหม ่
(2) การสังเคราะห์มาตรการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่  
(3) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า ของนักเรียนและนักศึกษา ที่พัก ชุมชน 

และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ 
(4) การสร้างความส าคัญของสื่อและกระแสสังคม (Social Sentiment) กับพฤติกรรมการบริโภค

บุหรี่ไฟฟ้า 
(5) ความรู้ ทัศนคติและความตระหนักของครู อาจารย์ ต่อปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน 
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1.2 เศรษฐศาสตร์และมาตรการทางด้านราคาและภาษี 
(1) ผลกระทบโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ต่อประเด็น ราคาขายปลีกและก าไรของบุหรี่Low-End และ 

Hi-End รายได้รัฐ ส่วนแบ่งการตลาด ผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ตลอดจนอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนและเยาวชน เช่น การเปลี่ยนจากการใช้บุหรี่ซิกาแรต สู่ยาเส้น เป็นต้น 

(2) การศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนกฎหมายการก าหนดราคาขายปลีกแนะน าของบริษัทบุหรี่ 
(3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ของการห้ามน าเข้าบุหรี่

ไฟฟ้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557  
(4) การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของประเทศต่างๆในการพัฒนากฎหมายภาษีเพ่ือการควบคุมยา

เส้นของประเทศไทย 
(5) การศึกษาผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
(6) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ การสูบยาเส้น และการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่

ทดแทนกัน (substitutes) หรือสินค้าทีเ่สริมกัน (complimentarities) 
1.3 การเลิกบุหรี่ 

(1) การศึกษาประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของยาเลิกบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย 

(2) ความคุ้มค่าของการบรรจุยาเลิกบุหรี่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ

ประเทศไทย 

(3) นวัตกรรมในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ หรือวิธีการเลิกบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ 

1.4 การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การควบคุมยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า 
(1) การศึกษาติดตามการตลาดที่ผิดกฎหมายเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์อุปสงค์ อุปทาน สัดส่วน

ตลาด ของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย  

(2) มาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุมและจัดการการขาย การโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ปไซต์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและช่องทางอ่ืนๆ 

(3) บทบาทและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิตอลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) การศึกษาติดตามผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่สร้างแรงจูงใจต่อการบริโภค (product 

surveillance) และการศึกษาแหล่งขายของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย 

(5) ความชุกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มประชาชนไทย โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ก าหนด

นโยบาย  

(6) การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 

(7) ศึกษาประเด็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพการให้ความรู้ โทษภัยและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า 

ส าหรับกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 
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2. มาตรการด้านการลดอุปทาน (Reduction of supply) 
 

2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการช่วยเหลือ/เยียวยาชาวไร่ยาสูบ หรือการท าการเกษตรทดแทน
ยาสูบ 

2.2 การป้องกันการน าเข้า ซื้อขาย หรือให้บริการบุหรี่ผิดกฎหมายในระบบออนไลน์และการลักลอบขนส่ง 
(Cross-border) 

2.3 การศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีสารว่า ด้วยการขัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย
ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

 

3. มาตรการด้านติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินผล และรายงาน 
 

3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ 
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น การศึกษาผลของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว การศึกษาผล

ของการสะสมของสารเคมีที่เกิดจากการบริโภคบุหรี่ ไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่
ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง 

(2) การศึกษาเชิงคุณภาพด้านผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 
(3) National Surveillance System of Health Effect of E-cigarette 
(4) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลกระทบทางสุขภาพของการสูบยาเส้น 

3.2 ประเด็นด้านกฎหมาย 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.  ๒๕๖๐ หรืออนุบัญญัติ

ที่เก่ียวข้อง 
(2) ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบให้เกิดประสิทธิภาพในพ้ืนที่ 
(3) ข้อถกเถียงสิทธิของผู้สูบบุหรี่ในทางนิติปรัชญา 
(4) ความเป็นไปได้ในการออกนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือน าไปสู่ END GAME 
(5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบในระบบออนไลน์ เพ่ือ

ลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 
(6) การประเมินผลการด าเนินการของประเทศไทยตาม FCTC 
(7) ศึกษาประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 5.3 ในกรอบอนุสัญญา

ควบคุมยาสูบ ส าหรับกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 
(8) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตาม FCTC และความรับผิดชอบของฝ่าย

การเมือง สมาชิกรัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าหรือพยายามผลักดันบุหรี่
ไฟฟ้า 
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4. มาตรการด้านชุมชน  
 

4.1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการประเมินประสิทธิผลของมาตรการพ้ืนที่ปลอดควัน
บุหรี่ และตามบริบทของชุมชน องค์กร และครอบครัว  

4.2 นวัตกรรมการควบคุมยาสูบในบริบทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน ชุมชน ที่ท างาน รวมถึง
แรงงานนอกระบบด้วย 

4.3 การศึกษารูปแบบการควบคุมยาสูบในบริบทของพ้ืนที่ต่างๆ (ชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองและชุมชน
ชนบท) 

 
 


