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หน่วยวิจัยปฎิบัติกำรและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
สิงหำคม 2556
สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ มหำวิทยำลัยมหิดล
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คานา
โครงกำรกลุ่มติดตำมเฝ้ำระวังและศึกษำอุตสำหกรรมยำสูบในประเทศไทย ระยะที่สำมนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ
3 ประกำร ได้แก่ ประกำรที่ 1 เพื่อสนับสนุนทำงวิชำกำรเรื่องพัฒนำโมเดลต้นแบบเครือข่ำยเฝ้ำระวังแบบบูรณำกำรกับ
เครือข่ำยที่มีอยู่เดิม และพัฒนำกระบวนกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย และ ตอบโต้อุตสำหกรรมยำสูบ รวมถึง ประเมินผล ถอด
บทเรียน และ จัดกำรควำมรู้ ประกำรที่ 2 เพื่อพัฒนำกลุ่มวิจัยเพื่อศึกษำและเฝ้ำระวังอุตสำหกรรมยำสูบในภำคเหนือ
ตอนล่ำงและภูมิภำคอื่นๆ และประกำรที่ 3 เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปั จจุบัน วิเครำะห์ฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง และ
เผยแพร่ผลงำนวิจัย
ผลงำนวิจั ย นี้ นอกจำกจะเป็ นกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรข้อมูล เรื่องกำรเฝ้ ำระวังแล้ ว ยังได้พัฒ นำ
ต้นแบบแกนน ำ เพื่อกำรเฝ้ำระวังอุตสำหกรรมยำสู บในระยะยำว และสร้ำงนักวิจัยที่ทำงำนวิจัยทำงด้ำนนี้อีกด้ว ย
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ดังกล่ำว ถือเป็ นกำรเสริมสร้ำงให้ ประเทศไทยมีศักยภำพเพิ่มขึ้นที่จะสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรอำศัยเครือข่ำยเหล่ำนี้ เพื่อต่อต้ำนกลยุทธ์กำรตลำดใหม่ๆ ของอุตสำหกรรมยำสูบต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยฉบับนี้สำมำรถสำเร็จลุล่ วงได้ด้วยดี เนื่องจำกควำมกรุณำและควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย โดยเฉพำะ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่ Southeast Asia Tobacco Control
Alliance (SEATCA) เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำนักงำนควบคุม
โรคที่ 9 และ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร สำหรับควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รวมทั้งคำแนะนำและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นอกจำกนีค้ ณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักและข้อมูลนำเข้ำทุกท่ำน
งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำก ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) และ Southeast Asia
Tobacco Control Alliance (SEATCA)

คณะผู้วิจัย
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรกลุ่มติดตำมเฝ้ำระวังและศึกษำอุตสำหกรรมยำสูบในประเทศไทย ระยะที่สำมนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3
ประกำร ได้แก่ ประกำรที่ 1 เพื่อสนับสนุนทำงวิชำกำรเรื่องพัฒนำโมเดลต้นแบบเครือข่ำยเฝ้ำระวังแบบบูรณำกำรกับ
เครือข่ำยที่มีอยู่เดิม และพัฒนำกระบวนกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย และ ตอบโต้อุตสำหกรรมยำสูบ รวมถึง ประเมินผล ถอด
บทเรียน และ จัดกำรควำมรู้ ประกำรที่ 2 เพื่อพัฒนำกลุ่มวิจัยเพื่อศึกษำและเฝ้ำระวังอุตสำหกรรมยำสูบในภำคเหนือ
ตอนล่ำงและภูมิภำคอื่นๆ และประกำรที่ 3 เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน วิเครำะห์ฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังและ
เผยแพร่ผลงำนวิจัย
ดังจะเห็นได้ว่ำโครงกำรนี้เ ป็นโครงกำรที่เน้นเพื่อกำรสนับสนุนเชิงวิชำกำรในกำรติดตำมเฝ้ำระวังอุตสำหกรรม
ยำสู บ ทั้งในส่ ว นขององค์ควำมรู้ ใหม่ กำรพัฒ นำเครื อข่ำยเฝ้ ำระวัง รวมถึ งกำรเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะ ซึ่งได้
ดำเนิ นกำรตำมกรอบยุ ทธศำสตร์ ที่ 8 ของแผนกำรควบคุ ม ยำสู บ แห่ ง ชำติ ผลกำรด ำเนิ น กำรระยะที่ 3 สรุป ว่ ำ ได้
ดำเนินกำรพัฒนำโมเดลเครือข่ำยเฝ้ำระวังระดับภำค จังหวัดและอำเภอ พัฒนำคู่มือเล่มที่ 3 เขียนบทควำมเผยแพร่
เกี่ยวกับกลยุทธ์อุตสำหกรรมยำสูบ รวมถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและนำข้อมูลเฝ้ำระวังไปใช้ต่อยอดเป็นงำนวิจัย เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ในโครงกำรระยะที่ 3 ยังได้พัฒนำนักวิจัยรุ่นเยำว์ที่สนใจด้ำน
กำรควบคุมยำสูบโดยเฉพำะงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมยำสูบ และทำงกลุ่มวิจัยยังได้พัฒนำจำกระยะที่ 1 เป็นหน่วยปฎิบัติ
กำรวิจัย และวิช ำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสู บ (ภำคเหนือตอนล่ำง) ซึ่งเป็นหน่ว ยวิจัยที่ 17 ของคณะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อดำเนินกำรวิจัยด้ำนกำรควบคุมยำสูบ และ สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบใน
พื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงอีกด้วย
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Executive Summary
This second phase of Tobacco industry Watch Project Thailand aimed to 1) support
academically the development of a surveillance and monitoring network model and to strengthen
the surveillance, alert warning and counteraction system, 2) to develop a research group to study
and monitor tobacco industries tactics, and 3) to improve and update Tobacco industries tactics
database and to further conduct database analysis in order to dissemination of research results.
The results of the Phase 2 project were the development of regional surveillance network
both provinces and districts level. The 3rd booklet in the tobacco industry watch serie has been
published. The current database has been updated to the present. And these database information
have enabled further research project with due to be published in the national and internation
journals. Also in this phase, two new researchers have been formally trained in the field of tobacco
control research. Furthermore, a tobacco control research unit (Lower North) has been established
at Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University.
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บทนา
เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกได้มีกฎหมำยเข้มงวดในกำรควบคุมยำสูบ ทำให้บริษัท
บุหรี่ข้ำมชำติและของไทย มีควำมพยำยำมที่จะขยำยตลำดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพำะกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดขำยปลีก
กำรตลำดอิเลคโทรนิค กำรตลำดข้ำมพรมแดน กำรทำกำรตลำดที่แฝงมำกับกิจกรรมเพื่อสังคม กำรแทรกแซงกำรออก
กฎหมำย กำรสนับสนุนงำนวิจัย กำรประดิษฐ์และนำเข้ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พยำยำมใช้ประโยชน์จำกช่องโหว่ของกฎหมำย
เพื่อเข้ำถึงเยำวชนและผู้หญิง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกที่ประเทศไทยต้องสร้ำงกลไกเฝ้ำระวังกลยุทธ์และกิจกรรม
ของอุตสำหกรรมยำสูบ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยแกนนำเฝ้ำระวังในทุกภำคส่วนของประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
กิจกรรมของอุตสำหกรรมยำสูบเพื่อเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกำรทำงำนด้ำนกำรควบคุมยำสูบของประเทศ นอกจำกนั้น กำร
สร้ำงกลุ่มนักวิจัยที่ทำงำนเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังอุตสำหกรรมยำสูบยังมีควำมสำคัญในกำรให้กำรทำงำนด้ำนนี้มีควำมยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อสนับสนุนทำงวิชำกำรเรื่องพัฒนำโมเดลต้นแบบเครือข่ำยเฝ้ำระวังแบบบูรณำกำรกับเครือข่ำยที่มีอยู่เดิม
และพัฒนำกระบวนกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย และ ตอบโต้อุตสำหกรรมยำสูบ รวมถึง ประเมินผล ถอดบทเรียน และ จัดกำร
ควำมรู้
2) เพื่อพัฒนำกลุ่มวิจัยเพื่อศึกษำและเฝ้ำระวังอุตสำหกรรมยำสูบในภำคเหนือตอนล่ำงและภูมิภำคอื่นๆ
3) เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน วิเครำะห์ฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังและ เผยแพร่ผลงำนวิจัย
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ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยและวิชำกำร
- โครงร่ำง TOR, สถำนกำรณ์ (fact sheet) ของแต่ละจังหวัด
- จัดประชุมนักวิจัย (สรุปประชุม)
- รำยชื่อนักวิจัย
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(ร่าง) โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการควบคุมแอลกอฮอลล์และยาสูบภาคเหนือตอนล่าง
องค์กรที่เสนอ : หน่วยปฎิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ และเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือ
ตอนล่ำง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ คุณสอน คำปลอด
ที่ปรึกษำ : นักวิชำกำรสคร. 8 และ 9
ที่อยู่ : คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-963670 มือถือ 0898160664
1. หลักการและเหตุผล
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำงซึ่งรวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้ทำงำนขับเคลื่อนนโยบำยควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผลสำเร็จอย่ำงดีมำระยะหนึ่ง โดยเฉพำะในส่วนกำรสร้ำงเครือข่ำยและสร้ำงกระแสรณรงค์
เปลี่ยนค่ำนิยมในสังคม ในกลำงปี พ.ศ 2554 ได้มีแนวคิดในกำรผนวกรวมงำนควบคุมยำสูบเข้ำไปด้วย เพื่อให้เป็นเกิด
กำรทำงำนแบบบูรณำกำรขับเคลื่อนปัญหำสังคมทั้งสองประเด็นให้เป็นรูปธรรมและมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น อย่ำงไรก็
ตำมกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนและนโยบำยในพื้นที่ตำมแนวคิด สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำเพื่อควำมสำเร็จในระยะยำว
จำเป็น ต้องมีส่ วนงำนวิชำกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้เข้ำไปด้วย หน่วยปฎิบัติกำรวิจัยและวิช ำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสู บ
สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ และ เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือตอนล่ำง จึง
จัดทำโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนักวิชำกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบขึ้นเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยองค์กรงด
เหล้ำในกำรทำงำนขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะทั้งสองประเด็น รวมถึงเป็นกำรขยำยเครือข่ำยกำรทำงำนแก้ปัญหำสังคม
ทั้งสองประเด็นเข้ำไปในส่วนของนักวิชำกำรในพื้นที่อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยนักวิชำกำรและนักวิจัยด้ำนกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
2. เพื่อสนั บ สนุ นงำนวิช ำกำรแก่เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ ำในพื้นที่เพื่อขั บเคลื่ อนนโยบำยด้ำนควบคุมเครื่องด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
3. ระยะเวลาดาเนินการ
1 มีนำคม 2555 – 28 กุมภำพันธ์ 2556 เวลำ 12 เดือน
4. กิจกรรมดาเนินการ
1. ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ เชิญชวนนักวิชำกำรในพื้นที่ จังหวัดละ 1-2 ท่ำน(โดยแยกจัดกำรบริหำร
เครือข่ำย ให้เป็น 1 วัน วิชำกำร และ อีก 1 วันเครือข่ำย)
2. เปิดเวทีพัฒนำศักยภำพและแลกเปลี่ยนเครือข่ำยนักวิชำกำร อย่ำงน้อย 3 ครั้ง เช่น เปิดเวที หำคน รวบรวม
และเรียบเรียง งำนวิชำกำรในพื้นที่ ตั้งโจทย์วิจัย ภำค และ พื้นที่ จำเป็นต้องชี้แจงวัตถุ ประสงค์ (บำงจังหวัด
อำจจะเปิดเวทีจังหวัด) เปิดเวที กลุ่มนักวิจัยจิตอำสำ พัฒนำศักยภำพฝึกเชิงปฎิบัติกำรวิจัย
3. นักวิชำกำรพัฒนำโครงร่ำงวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรระดับจังหวัดตำมควำมต้องกำรในพื้นที่
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4. จัดงำนวิชำกำรควบคุมเหล้ำ-บุหรี่ (เหนือล่ำง) (อำจจะจัดรวมหรือแยกรำยจังหวัดขึ้นอยู่กับควำมพร้อม)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดเครือข่ำยนักวิชำกำรเหล้ำ-บุหรี่เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนของเครือข่ำยฯ และกำรขับเคลื่อน
นโยบำยระดับจังหวัด
2. สร้ำงเสริมศักยภำพนักวิจัยในพื้นที่
3. พัฒนำเรียบเรียงรวบรวมองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยในพื้นที่
4. พัฒนำโครงร่ำงและ/หรือ บทควำมวิชำกำรตำมควำมต้องกำรในพื้นที่
6.
1.
2.
3.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครือข่ำยนักวิชำกำร
งำนวิชำกำรหรือโครงร่ำงวิจัย
จัดประชุม ส่งเสริมงำนวิชำกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ

7. งบประมาณ
ประมำณ 200,000 บำท
ข้อมูลเบื้องต้น จากการประชุมเวทีจังหวะก้าวบูรณาการจัดการปัญหาเหล้า- บุหรี่: งานวิชาการมาช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย?
1. เพื่อกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งำนวิจัยและงำนวิชำกำร มำช่วยในกำรยกระดับกำรทำงำน ให้คนทำงำนมีควำมชัดเจน
มำกขึ้น
3. กำรใช้งำนวิชำกำรข้อเท็จจริงในกำรผลักดันนโยบำยกับผู้กำหนดนโยบำยระดับท้องถิ่น
4. ต้องเป็นงำนที่สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรปฎิบัติกำรในพื้นที่
5. ต้องคืนข้อมูลชุมชนโดยเร็ว และ ได้รับกำรตรวจสอบ และ ให้ข้อเสนอแนะที่ปฎิบัติได้จริง
6. กำรเริ่มจำกบริบทและข้อมูลพื้นฐำน
7. กำรสำรวจควำมคิดเห็นโดยเร็ว โพล poll
8. เรำอยำกตอบคำถำมคนอื่นว่ำเรำทำงำนได้ผลหรือไม่ งำนวิจัยถอดบทเรียนและประเมินผล
9. ข้อมูลสถิติตัวเลข เพื่อใช้ในกำรผลักดัน
10. พัฒนำจำกที่มีอยู่รวบรวมและเรียบเรียงมำ
11. คุณสมบัติของนักวิจัย วัตถุประสงค์ผลประโยชน์
12. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
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ทุนเดิม
จังหวัด

นักวิชาการ

ประเด็นเด่น

พิจิตร

ประมำณ 6 คน นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ใช้งำนวิจัยในกำรขับเคลื่อน
ภำคประชำสังคม

อุทัยธำนี

นักวิจัยกลุ่ม Child Watch ที่เคย
ทำงำนด้วยกัน พมจ.

เพชรบูรณ์

สุโขทัย

นักวิจัยและวิชำกำร จำก
คุณวิจิตรำ ช่วยประสำน
นักวิชำกำร สสจ.
โรงพยำบำลเพชรบูรณ์
คนทำงำน โดยมี ดร.ยุพิน เป็น
หัวหน้ำทีม
จะแจ้งกลับมำ
สคร.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถำบันรำชภัฎ
จัดทีมวิจัยวิชำกำร

ประเด็นเด็ก
พื้นที่ชนเผ่ำ
ข้อมูลจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน
วิจัยท้องถิ่นเพื่อให้ชำวบ้ำน
เห็นปัญหำเอง
มิติทำงวัฒนธรรม
เน้นพื้นที่ควำมแตกต่ำง
กระบวนกำร เป็นกำรรวบรวม
เรียบเรียงงำนที่มีอยู่แล้ว

พิษณุโลก

สสจ. สคร. หำนักวิจัยเพิ่มเติม

ตำก

คุณต้นน้ำ นักวิชำกำรด้ำนกำร
จัดเก็บข้อมูล
(ไม่ใช่ผู้ทรงฯ)

อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
กำแพงเพชร

เสนอการใช้ข้อมูลเพื่อ
ผลักดัน

ไม่ห่วงเรื่องข้อมูลสถิติ
เวที วิเครำะห์ข้อมูล
เชื่อมโยงปัญหำ
ทำชุดข้อมูล คืนสู่สังคม

ม.รำชภัฎ ดูแล 3 จังหวัด
เน้น งำนวิจัยสถำบัน
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โครงร่าง
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนล่าง
1. หลักการและเหตุผล
การทางานด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องการการขับ เคลื่อนจากทุกๆฝ่าย
รวมถึงเครือข่ายประชาสังคม และ เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการที่ทางานวิจัยและวิชาการสนับสนุนการทางาน
เครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ร่วมทางานสนับสนุนกับเครือข่าย
ประชาสังคม

3. ผลลัพธ์ของโครงการ
1) จัดทาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหล้า- บุหรี่ของจังหวัดที่เครือข่ายประชาสังคมสามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนได้
2) จัดประชุมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อนาเสนอหรือคืนข้อมูลวิจัยหรือวิชาการ
ในพื้นที่ และเพื่อค้นหาความต้องการงานวิจัยและวิชาการในพื้นที่
3) จัดทาร่างโครงการวิจัยหรือวิชาการในพื้นที่อย่างน้อย 1 เรื่อง (สาหรับการของบประมาณทางานต่อใน
เฟสที่สอง)
4) ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยและวิชาการ รวมทั้งนาเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมตามโอกาส

4. ระยะเวลาดาเนินงาน
กรกฎาคม 2555- มกราคม 2556 (7 เดือน)
5. งบประมาณ 15,000 บาท
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จัดทาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหล้า- บุหรี่ของจังหวัด

เหมาจ่าย

5,000 บาท

จัดประชุมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง

เหมาจ่าย

5,000 บาท

จัดทาร่างโครงการวิจัยหรือวิชาการในพื้นที่อย่างน้อย 1 เรื่อง

เหมาจ่าย

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

ถั่วเฉลี่ยได้ทั้งหมด

5. รายชื่อผู้ดาเนินโครงการ (เบื้องต้น)
1.จังหวัดพิษณุโลก
นายสุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
ที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทร : 085-8762365, sutharts@hotmail.com
2.จังหวัดสุโขทัย
จ่าเอก นราศักดิ์ ปานบุตร
ที่ทางาน : โรงพยาบาลสวรรคโลก
เบอร์โทร : 081-4750776, po1narasak@hotmail.com
3. จังหวัดพิจิตร
นายสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง
ที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอตะพานหิน
เบอร์โทร : 087-8410046, po1yongcmu@hotmail.com
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
นายนาวิน จีจอม
ที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง เพชรบูรณ์
เบอร์โทร : 083-8799227, omagawine@gmail.com
5. จังหวัดตาก
13 | P a g e

นายวิชัย เสนชุ่ม
ที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอพบพระ
เบอร์โทร : 083-9509984, siriwattana_prince@hotmail.com
6. จังหวัดกาแพงเพชร
นายสุชาติ รัตถา
ที่ทางาน : รพ.สต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
เบอร์โทร : 081-5967134, suchatratta@hotmail.com
7. จังหวัดนครสวรรค์
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ที่ทางาน : รพ.สต.บ้านวังคาง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
อีเมลล์ : TSP2548@hotmail.com
8. จังหวัดอุตรดิตถ์
นายประการ เข้มแข็ง
ที่ทางาน : สานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทร : 089-895-2638, p_khemkhaeng@hotmail.com
9.นางมณีรัตน์ อุตนไชย
ที่ทางาน : ดาเนินการเรื่องบุหรี่ กลุ่มควบคุมโรค สสจ.อุทัยธานี
เบอร์โทร : 089-7082938, prasit.1966@hotmail.com

14 | P a g e

Term of Reference
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาคเหนือตอนล่าง
ระยะเวลา: กรกฎาคม 2555- มกราคม 2556 (7 เดือน)
รายละเอียดเป็นไปตามโครงการดังที่แนบมาด้านท้ายสัญญา
ส่วนของหน่วยวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ส่งมอบงบประมาณที่
 ชื่อบัญชี:
 เลขที่บัญชี:
 ชื่อธนาคารและสาขา:
2. งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยส่งมอบงบประมาณเป็นสองส่วน
ครั้งที่ 1 10,000 บาท โอนหลังจากส่งแผนโครงการ
ครั้งที่ 2 5,000 บาท โอนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
ส่วนของนักวิจัย/วิชาการในพื้นที่
1. ดาเนินงานตามแผนโครงการที่แนบมาด้านท้าย
2. ไม่รับทุนสนับสนุนใดๆ จากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือ ยาสูบ ไม่ว่ากรณีใดๆ
In agreement with the above terms and conditions:
Provincial Focal Person
Name:

Tobacco Control Research Unit
Name:

Position:

Position:

Signature:

Signature:

Date 26-06-55

Date:
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รายชื่อเครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจัย
(ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจยั และวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนล่าง)

เครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจยั ภาคเหนือตอนล่าง
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล

จังหวัด/สังกัด

พิษณุโลก/ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก
จ่าเอก นราศักดิ์ ปานบุตร สุโขทัย/ องค์การบริหารส่วนตาบลนานุขุน
ไกร อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
พิจิตร/ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
นายสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง
ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
เพชรบูรณ์/ สานักงานสาธารณสุขหล่มสัก
นางวิจิตรา บุญแจ้ง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี อุตรดิตถ์ / ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์
นางสาวจิตรา โพธิ์เนียม นครสวรรค์/ โรงพยาบาลลาดยาว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง กาแพงเพชร / คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ
กาแพงเพชร อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
นายสุทรรศน์ สิทธิศักดิ์

มือถือ

E-mail

085-876-2365 sutharts@hotmail.com
081-475-0776 po1narasak@hotmail.com
089-705-7557 yongcmu@hotmail.com
086-568-9070 wijitrab23@gmail.com
084-228-4532 lala_yupin@yahoo.com
081-395-7434 pumpuy.phon@hotmail.com
086-213-2788 haleluya_654@hotmail.com
081-234-6940

**หมายเหตุ** ตากและอุทัยธานี ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ
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กาหนดการประชุม
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหนือล่าง)
วันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 ณ วนธารา เฮลท์รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 22 กันยายน 2555
09.30-10.30 ลงทะเบียน
10.30 -12.00 Update สถานการณ์ ด้านยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
12.00-13.00
13.00-14.00

รับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาโต๊ะกลมรอบที่ 1
ตัวอย่างงานวิชาการ ด้านยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ยา
เสพติด

14.00-15.00

อภิปราย: บุหรี่ สุรา กับประชาคมอาเซียน จะเป็นอย่างไร
(อาหารว่างในห้องประชุม)

15.00-16.00

ความต้องการงานวิชาการด้านสุรา ยาสูบ ของเครือข่าย
ประชาคม

16.00-17.00

เปิดเวทีอภิปราย: ร่างกฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับ
ใหม่
18.30
พักผ่อนตามอัธยาศัย และ ร่วมรับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 23 กันยายน 2555
09.00-12.00 เสวนาโต๊ะกลมรอบที่ 2
วางแผนโครงการ: นักวิจัย และนักวิชาการ เหล้า บุหรี่ ภาคเหนือ
ตอนล่างเราจะทาอะไรกัน*
12.00-13.00
13.00
#

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
นักวิชาการจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา#
Moderator:
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน#
Moderator:
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
นักวิชาการจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา#
Moderator:
ดร.คงศักดิ์ #
คุณสอน ขาปลอด
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
คุณณฤทธิ์ ??? #

Moderator
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ดร.ยุพิณ ?? #
คุณจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ รอการตอบรับ

*แบ่งกลุ่ม ร่างแผนงานโครงการรายจังหวัด พิษณุโลก: วิจัยและวิชาการสนับสนุนโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า, สุโขทัย: วิจัยประเมินผล
โครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ ปลอดบุหรี่ และจังหวัดอื่นๆ จะอภิปรายในวันประชุม
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สรุปประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิจัย ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้า
วันที่ 23 กันยายน 2555 วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมของเครือข่ายวิชาการร่วมกับเครือข่ายประชาคม
• ศึกษาสถานการณ์ และ จัดทาข้อมูล
• เวทีคืนข้อมูลวิชาการ และ การปฎิบัติการเชิงรุก
• พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน
• สถานการณ์เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ และ สังเคราะห์ รวมถึง timeline มีประชาคมแล้วเกิดอะไรขึ้น
• จัดทาวารสารหรือ e-document เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลสถานการณ์ที่ตอ้ งการเพิ่มเติม
• สถานการณ์ทวั่ ไป อัตราการสูบ การดื่ม (สานักงานสถิติแห่งชาติ สปสช-วิถีไทยงดเสีย่ ง งดโรค, ปปส. (assist),ข้อมูลการเฝ้า
ระวังทางสังคม พมจ.)
• สถานการณ์ ชาวไร่ยาสูบ (สุโขทัย และเพชรบูรณ์)
• สถานการณ์อตุ สาหกรรมแอลกอฮอล์ (กาแพงเพชร)
• สถานการณ์ทเี่ กี่ยวกับเยาวชน (Childwatch, สพฐ และ สถานศึกษา, สถานพินิจ, ศูนย์ประชาบดี-บ้านพักเด็กและเยาวชน)
• สถานการณ์เรื่องการบาบัด เหล้า บุหรี่ (จากโรงพยาบาล หรือ รพสต.)
• สถานการณ์การขาย การเข้าถึง (สรรพสามิตจังหวัด)
• เลิกบุหรี่เลิกเหล้าแล้วเป็นอย่างไร (ทางบวก)
• สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายในจังหวัด (สสจ.)
ข้อมูลประเด็นที่ต้องการงานวิจัย
•
•
•
•
•
•
•
•

วิจัยนาร่องโรงเรียนต้นแบบ “คนดี”
สถานการณ์ระดับอาเภอ ทั้งจังหวัด
วิจัยชุมชนเป็นฐาน สถานการณ์ระดับตาบล ทดแทน
การบังคับใช้กฎหมาย (การโฆษณา ส่งเสริมการขาย)
มาตรการ 157 เขากลัวหรือไม่ ใช้ได้จริงหรือไม่
บทบาท อปท. ในการทางานเรื่องควบคุมยาสูบ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โครงการแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด
พ.ร.บ ควบคุม เหล้า บุหรี่ มีผลการบังคับได้จริงหรือไม่ อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
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กาหนดการประชุม
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(เหนือล่าง) ครั้งที่ 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
9.00-10.00
ลงทะเบียน
10.00 -10.30
 Update งานวิจัยและวิชาการด้านยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
10.30-12.00

12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

14.00-15.30

 Update งานขับเคลื่อนภาคประชาคม
นาเสนอความก้าวหน้า
นักวิชาการ ท่านละ10 นาที (อาหารว่างในห้อง
ประชุม)
รับประทานอาหารกลางวัน
ทบทวนตัวชี้วัดการทางานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
งานวิจัยนาร่องสารวจร้านค้าปลีกบุหรี่ :ประสบการณ์
ลงพื้นที่
 หารืองานวิจัยของแต่ละจังหวัดเพื่อจัดทาชุด
โครงงานวิจัยเพื่อขอทุน

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
คุณสอน
นักวิจัยและนักวิชาการเครือข่าย

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
ดร.ยุพิณ
ดร.สมตระกูล
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
นักวิจัยและนักวิชาการเครือข่าย

 วางแผนคืนข้อมูลให้กับพื้นที่
(อาหารว่างในห้องประชุม)
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โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(เหนือล่าง) ครั้งที่ 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวข้อ
Update งานวิจัยและวิชาการด้าน
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.

สรุปย่อการประชุม
ข้อมูลวิชาการ
งานวิจัยภาระโรคทีเ่ กี่ยวกับ non communicable diseases ซึ่งมี 4 ปัจจัยเสี่ยงหลัก
ได้แก่ ยาสูบ สุรา อาหารบางประเภท และ การไม่ออกกาลังกาย
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับบุหรี่กับเยาวชน
เล่าสู่กนั ฟังตัวอย่างงานวิจัย
งานวิจัยพื้นที่อตุ รดิถต์เรื่อง ปัจจัยทานายการสูบบุหรี่ในอนาคตของเด็กผู้หญิง อายุ
12-17 ปี
Update งานขับเคลื่อนภาคประชาคม ปัจจุบันกาลังผลักดันนโยบายหลักระดับภาคเหนือตอนล่าง 3 นโยบาย
สนามกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่
พื้นที่ปลอดภัยสาหรับเยาวชน
รอบรั้วสถานศึกษา การเข้าถึง เหล้า บุหรี่ ของเยาวชน
นาเสนอความก้าวหน้า
คุณสุทรรศน์ และ คุณนราศักดิ์ นาเสนอข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกและ
สุโขทัย
คุณสุทธิพงศ์ และ คุณวิจิตรา นาเสนอข้อมูลการทางานในพื้นที่อาเภอ
ครั้งต่อไป จะนาเสนอข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัด
งานวิจัยนาร่องสารวจร้านค้าปลีกบุหรี่ แหล่งที่เยาวชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบง่าย คือ ร้านขายของชาใกล้บา้ น โดย
:ประสบการณ์ลงพื้นที่
พบว่า สามารถซื้อหาได้ง่าย โดยไม่เคยถูกตรวจสอบอายุ นอกจากนั้น พบว่า
ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
และมีการแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนอีกด้วย
หารืองานวิจยั ของแต่ละจังหวัดเพื่อ
นักวิชาการตกลงทีจ่ ะทาวิจยั ใน theme เดียวกันโดยจะมาพัฒนาโครงร่างร่วมกัน โดย
จัดทาชุดโครงงานวิจยั เพื่อขอทุน
ในปีนี้อาจจะเป็นชุดวิจัยเรื่องพฤติกรรมร้านค้า ขายบุหรี่และสุรา
วางแผนคืนข้อมูลให้กับพื้นที่
เสนอแนะให้การคืนข้อมูลเป็นประโยชน์ในการผลักดันนโยบายด้วย
เสนอให้นักวิชาการเข้าคืนข้อมูลในการประชุมประจาเดือนของภาค ของเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า และ อาจจะมีเวทีในแต่ละจังหวัดอีกครัง้ หนึ่ง
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ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 1.2 โครงกำรวิจัยนำร่องเน้นสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
1.2.1 โครงกำรนำร่องร้ำนค้ำ (อุตรดิตถ์, พิษณุโลก)
- โครงร่ำง, แบบฟอร์ม, fact sheet ผลวิจัย
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อุบัติการ

. . 2529
. . 2535

. . 2535

(ASEAN Free Trade
Area:

AFTA)

2535
0-5%

ย
มีประสิ ทธิภ ำพลดลง
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1.
2.
3.

รวมถึงกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทบุหรี่

30

(รำคำต่ำสุดของบุหรี่ผลิต

จำกโรงงำนยำสูบ- ณ ปี 2555)

1.
2.

(Survey

Research)
1
ใน 9 จังหวัด ภำคเหนือตอนล่ำง รวมถึง
สัมภำษณ์ผู้บริโภค และผู้ขำยบุหรี่รำคำถูก ตลอดจนจดบันทึกรำคำบุหรี่ แหล่ง /ประเทศที่ผลิต แหล่งที่พบ และเก็บ
ตัวอย่ำงบุหรี่แต่ละชนิด
ณ 30,000
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งานวิจัยบุหรี่ราคาถูก, การเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน
ชื่อเรื่อง
สถานการณ์การบริโภคยาสูบชนิดมีควัน
ของเยาวชนไทย

ผู้วิจัย

วัตถุประสงค์

ระเบียบการวิจัย

กลุ่มพัฒนาวิชาการ สานักควบคุม

ผลการวิจัย/ศึกษา
- ผลการสารวจการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนพบว่า เยาวชนที่

การบริโภคยาสูบ, 2553

สูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน อายุ 11-24 ปี ส่วนใหญ่ซื้อมาสูบ
แบบเป็นมวน/แบ่งขาย ร้อยละ 68.25 รองลงมาได้แก่การซื้อ
เป็นซอง ร้อยละ 31.46 เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบุหรี่ในมิติของ
แหล่งซื้อ ผลการสารวจยังพบว่า เยาวชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่
มาสูบจากร้านค้าใกล้บ้าน/ที่พักอาศัย หรือเรียกทั่วไปว่าร้านขาย
ของชา ร้อยละ 91.0 รองลงมาได้แก่ ร้านค้าใกล้สถานศึกษา/ที่
ทางาน ร้อยละ 2.98 และร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 2.65
- การบริโ ภคยาสูบของเยาวชนขึ้นอยู่กับ ปั จจัย หลาย
ประการ ทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยภายในตัวของเยาวชนเอง อาทิ การ
อยากรู้ อยากลอง เป็ น ต้ น และปั จจัย ภายนอกหลายประการ
โดยเฉพาะกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ โอกาสการเข้าถึงบุหรี่
ทั้งในลักษณะของรูปแบบการขายบุหรี่ ราคาบุหรี่ และแหล่งซื้อ
บุ ห รี่ รวมถึ ง การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายควบคุ ม ยาสู บ อย่ า ง
เคร่งครัดในลักษณะการละเมิดการขายบุหรี่ให้แก่เยาวชนอายุต่า
กว่า 18 ปีของร้านค้าที่ขายบุหรี่และการละเมิดกฎหมายคุ้มครอง

ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์*, หัวหน้า
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เพื่ อศึ ก ษาปั จจั ย และผลที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การสู บ บุ ห รี่ และ
พฤติกรรมการเลิกสูบ บุหรี่ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย เอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก ารวิ จั ย เ ชิ ง ส า รว จ
( Survey

Research)

ประชากรที่ ใ ช้ใ น

การศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 6 แห่ง
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากจ านวนนั ก ศึ ก ษา
50,165คน การ กาหนดขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรของ

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในลักษณะการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่ตาม
กฎหมาย ส่งผลให้เด็กมีโอกาสเห็นการสูบบุหรี่และตามมาด้วย
พฤติกรรมเลียนแบบในที่สุด
เพื่อการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญดังนี้
- กระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควร
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โทษของบุหรี่
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การเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน

บัน ยีรัมย์, กัญญภัทร์ ยีรัมย์ และวร

อายุตากว่า 18 ปีโดยอาสาสมัคร ครู
ร้านค้าบุหรี่และผู้นาในชุมชนจังหวัด

สิทธิ์ อินธิศักด์, สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,

หนองคายปี 2541

2542

ทาโร ยามาเน่ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และ ไลท์ และไมลด์( Light & Mild)และควันบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ
ยอมรั บ ความคลาดเคลื่ อ นในการเลื อ กตั ว อย่ า ง ของเด็กและคนใกล้ชิ ดด้วย อีกทั้งควรร่วมกันผลักดันกฎหมาย
5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 398 คน
การแบ่งขายแยกมวนหรือบุหรี่ซองเล็ก และห้ามประชาสัมพันธ์
ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบ
- กรมสรรพสามิ ต ควรก าหนดให้มี การขึ้ น ภาษีบุ หรี่ อย่ า ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่า การขึ้นภาษีบุหรี่ส่งผลต่อ
การลดจานวนผู้สูบหน้าใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน และ
ปริมาณการสูบบุหรี่ลงได้ และไม่ควรนาสินค้าบุหรี่ซึ่งเป็นสินค้า
แห่งความตาย รวมไว้ในข้อตกลงการค้าที่มีการยกเว้นภาษีนาเข้า
หรือภาษีนาเข้าอัตราต่า ที่ทาให้บุหรี่นาเข้ามีราคาถูกกว่าบุหรี่ใน
ประเทศ การควบคุ ม ร้ า นค้ า ปลอดภาษี อ ย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ มิ ใ ห้
จาหน่ายบุหรี่เกินปริมาณควบคุม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
กรมศุ ล กากร กระทรวงการคลั ง เพื่ อ การสกั ด กั้ น การลั ก ลอบ
นาเข้าบุหรี่ (บุหรี่หนีภาษี/บุหรี่เถื่อน)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หารู ป แบบ
ผลการด าเนิ น งานพบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ ยาวชน
การวิจัยนี้เป็นการวิจั ยกึ่งทดลอง ในพื้นที่ 5
การเฝ้ า ระวั ง และรณรงค์ ไม่ ใ ห้ หมู่ บ้ า นของ ต.เซิ ม อ.โพนพิ สั ย จ.หนองคาย เข้ า ถึง บุ ห รี่ คื อ ไม่ ท ราบโทษของบุ ห รี่ โดยนั ก เรี ย นมี ค วามรู้
เยาวชนอายุ ต่ ากว่ า 18 ปี ดาเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะแรกสารวจความ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องระดับปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6, ไม่ทราบกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
เข้าถึงบุหรี่
คิดเห็น ของอสม. , ครู , เจ้า ของร้ านค้ าบุ หรี่ ,
โดย อสม., ครู, เจ้าของร้านค้าบุหรี่, สมาชิก อบต., เจ้าอาวาส
สมาชิก อบต., เจ้าอาวาสวัด,ตารวจและนักเรียนที่
วัด,ตารวจและนักเรียน ทราบว่ามีกฎหมายดังกล่าวออกมาบังคับ
มีอายุต่ากว่า 18 ปี เพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้
ใช้แล้วเพียงร้อยละ 61.5, 62.5, 78.9, 66.7, 33.3, 61.9
เยาวชนเข้าถึง บุหรี่ ระยะที่ 2 จะประชุม ระดม
และ 67.2 ตามลาดับ นักเรี ยนเคยซื้ อบุหรี่ถึง ร้อยละ 79.4
ความคิดกลุ่มเหล่านี้(ยกเว้นกลุ่มนักเรียน) เพื่อหา
รู ป แบบการเฝ้ า ระวั ง และรณรงค์ จากนั้ น จะ สาเหตุอื่นที่ทาให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่คือ อยากลอง, ครอบครัวมี
ดาเนินการจริงตามที่ตกลงในที่ประชุม ระยะที่ 3 ปัญหา,สูบตามผู้ใหญ่ ,ไม่มีกิจกรรมนันทนาการ ,ไม่มี องค์กรใน
ประเมินผลการเฝ้าระวังและรณรงค์ดังกล่าว

ท้องถิ่นที่ทาหน้าที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง,อิทธิพล
จากเพื่อน
มีกิจกรรมเฝ้าระวังและรณรงค์ดังนี้ คือ การให้ความรู้เรื่อง
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โรคและโทษพิษภัยของบุหรี่โดย ติดตั้งป้ายผ้า, ติดตั้งป้าย “ห้าม
ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี มาซื้อบุหรี่” ที่ร้านค้าบุหรี่ทุกร้าน, แจก
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่, ทาสปอตเปิดทางหอกระจายข่าว ,
ตั้งองค์กรท้องถิ่นขึ้น 3 ชมรม คือ ชมรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ตาบล
เซิม ชมรมร้า นค้าต้ านภัยบุหรี่ ชมรมปอดสะอาดโรงเรีย นเซิ ม
พิทยาคม, จัดทาลานกีฬาในวัด ลานกีฬาในโรงเรียน จัดงานลาน
กีฬา ลานใจ ต้านภัยยาเสพติด, จัดประกวดห้องเรียนปลอดคน
สูบบุหรี่ จัดประกวดนักเรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่สูบบุหรี่ จัด
ประกวดภาพวาดรณรงค์ต่อต้านบุหรี่,จัดเทศน์เรื่องโทษของบุหรี่
ทุกวันพระ จัดพิธีสาบานตนไม่เกียวข้องกับบุหรี่ รวม 216 คน,
ตารวจตรวจสอบร้านค้าเดือนละ 1 ครั้ง,อบต.ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนการรณรงค์ทุกปี
ผลจากการเฝ้ า ระวั ง พบว่ า นั ก เรี ย นทราบกฎหมายบุ ห รี่
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 26.2 เป็นร้อยละ 44.1 อัตราการสูบ
บุหรี่ลดลงจากเดิมร้อยละ 31.1 เป็นร้อยละ 20.9 มีผู้ที่เลิกสูบ
บุหรี่ในระหว่างโครงการ คิดเป็นอัตราการเลิกสูบร้อยละ 42.5
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ลดลงจากเดิมร้อยละ 79.4 เป็นร้อยละ

45.6

อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนทั่วไปร้อยละ 27.0 เคย

สูบแต่เลิกสูบร้อยละ 19.5 รูปแบบและวิธีการรณรงค์เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ในครั้งนี้ มาจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
จริ ง ๆ ไม่ ใ ช่เ ป็ น วิ ธีก ารที่ ผู้วิ จัย คิด ขึ้ น มา ดั ง นั้ นความสาเร็ จที่
เกิดขึ้นจึงเป็นความสาเร็จที่เกิดจากชุมชนเอง ความต่อเนื่องของ
โครงการ คงต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

Differential subjective
responsiveness to a

Do YK, Farooqui MA.,
Program in Health

Examined differential
responsiveness to an

This study used a subsample of
RESULTS:
6,187 current youth smokers derived
Higher smoking rates and longer time
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future cigarette price increase Services and Systems
Research, Duke-NUS
among South
Graduate Medical School
Korean youth smokers.
Singapore, 8 College
Road, Singapore 169857.
young.do@dukenus.edu.sg

Examining correlates of
different cigarette access
behaviours among
Canadianyouth: data from the
Canadian Youth Smoking Sur
vey (2006).

Vu M, Leatherdale
ST, Ahmed R.,
Department of Health
Studies & Gerontology,
University of Waterloo,
Canada.

unspecified
future cigarette price in
crease
by smoking rate.

from the 2007 Korea Youth Health
Survey, an annually repeated crosssectional survey designed to
monitor adolescent health behaviors
in a large nationally representative
sample of middle-school and highschool students in South Korea (N =
74,698). A generalized ordered logit
model was estimated to examine
independent associations of selfreported responses to an
unspecified
future cigarette priceincrease
with smoking rate and time
since smoking initiation, after
controlling for other individual and
family characteristics.
Understanding factors This cross-sectional study used selfassociated
reported data collected from 41,886
with youth cigarette ac students in grades 9 to 12 who
cess behaviours can
participated in the 2006provide insight into the 07. Youth Smoking Survey to
development of more examine the student- and school-

since smoking initiation were associated with a
greater likelihood to continue smoking despite
a future cigarette price increase. When these
two factors were accounted for in the model,
other individual characteristics were not
statistically significant.
CONCLUSIONS:
Among youth smokers in South Korea,
higher smoking rates were associated with
lower self-reported responsiveness to a
future cigarette price increase. Tobacco tax
increases help prevent youth smokers from
progressing to advanced stages of smoking,
while certain subgroups of youth smokers,
especially with nicotine dependence, may still
need other effective cessation interventions.
Multi-level regression analyses revealed
significant between-school variability in the
odds of asmoking student reporting that they
usually buy their own cigarettes. Important
student-level characteristics associated with
how youth usually access their cigarettes
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effective means of
preventing youth from
accessing cigarettes

level characteristics that
differentiate youth smokers who
usually access cigarettes from a
social source versus buying their
own from retailers.

included binge drinking and being asked for
age or photo identification when purchasing
cigarettes from a retailer. Future studies should
further explore the school- and student-level
characteristics associated
with youth cigarette access behaviour.

Is youth smoking responsive
to cigarette prices? Evidence
from low- and middle-income
countries.

Kostova D, Ross
H, Blecher E, Markowitz
S., Emory University,
Department of Economics,
1602 Fishburne Drive,
Atlanta, Georgia 30322,
USA. dkostov@emory.edu

To estimate
the price elasticity
of cigarette demand
among youth in lowand middle-income
countries (LMIC).

The Global Youth Tobacco Survey
was used to obtain data on
the smoking behaviour of 315,353
adolescents from 17 LMIC.

Cigarette price is an important determinant
of smoking. The estimated price elasticity
of smoking participation is -0.74, and the
estimated price elasticity of
conditional cigarette demand is approximately 1.37. The total price elasticity
ofcigarette demand is -2.11, implying that an
increase in price of 10% would
reduce youth cigarette consumption by 21.1%
at the mean.

Awareness and reported
consequences of
a cigarette tax increase
among older adolescents and
young adults.

Choi TC, Toomey
TL, Chen V, Forster JL.,
Division of Epidemiology
and Community Health,
School of Public Health,
University of Minnesota,

To determine the
prevalence and
predictors of the
awareness
of cigarette price incre
ases following

We used a prospective cohort
design. Surveys were conducted in
Minnesota before and after a
$0.75 cigarette tax increase.
We surveyed 3167 adolescents and
young adults, including a subsample

Among all participants, 42% noticed an
increase in cigarette prices after the tax
increase, including 76% of past-30-day
smokers. Being a heavier smoker, living with
smokers, having more smoking close friends,
and generally being aware
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Factors
influencing cigarette access
behaviour among 14-15-yearolds in New Zealand: a crosssectional study.

Minneapolis, Minnesota
55454. USA.
choix137@umn.edu

a cigarette tax
increase, and assess
the association of the
tax increase and
attempts to quit and
reduce smoking amon
g adolescents and
young adults.

of 781 past-30-day
smokers.Outcome measures were
awareness
of cigarette price increases and,
among past-30-day smokers,
reported changes
in smoking behaviors because of the
tax increase. Predictors included
demographics, social factors, and
priorsmoking behaviors.

of cigarette price changes prospectively
predicted the awareness of the price increase
after the tax increase. Among past-30-day
smokers, 16.7% reported quit attempts and
24.1% reported reducing smoking because of
the tax increase.
Because fewer than half of the
participants noticed the cigarette tax increase,
media campaigns to raise awareness of tax
changes may increase their effectiveness.

Nelson R, Paynter
J, Arroll B., Action
on Smoking and Health
New Zealand, Newmarket,
Auckland, New Zealand.

To update New
Zealand data on
demographic factors
and social influences
associated with retail
access and social
sources.

The sample consisted of 14-15-yearold New Zealand youth who selfreported as current smokers.
Outcome measures were
participants' reporting of three
different methods
of cigarette access. Descriptive data
was presented and multiple logistic
regressions were used to examine
associations between demographic
and social influence factors
andcigarette sources

Current smoking habits was found to be
the strongest predictor of cigarette source, with
daily smokers much more likely to report retail
purchase than less than monthly smokers
(adjusted OR 11.23, 95% CI 10.10-12.47). The
second strongest predictor was
parental smoking habits-students with both
parents smoking being much more likely to
obtain from family than students with neither
parent (adjusted OR 2.10, 95% CI 1.95-2.26).
Socioeconomic status and living in highly
populated areas were also factors significantly
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Factors associated with
different cigarette access
behaviours among
underagesmoking youth who
usually smoke contraband
(native) cigarettes.

Leatherdale ST, Ahmed
R, Vu M., Department of
Population Studies and
Surveillance, Cancer Care
Ontario, 620 University
Avenue, Toronto, ON
M5G 2L7.
scott.leatherdale@cancerc
are.on.ca

Given that little is
known about
how youth access
contraband cigarettes,
the current study
seeks to examine
factors associated with
how
underage smoking you
th report usually
accessing contraband
cigarettes.

This study used nationally
representative data collected from
41,886 students (grades 9 to 12) as
part of the 2006-07
Canadian Youth Smoking Survey
(YSS). Using data from current
smokers who report that their usual
brand of cigarettes is contraband,
three logistic regression models
were used to examine factors
associated with buying cigarettes
from a store, getting cigarettes from
a family member, or getting

associated with particular sources of tobacco.
Though this study is cross-sectional, many
potential confounders were controlled for, and
results are consistent with the notion that
financial means and urban proximity to tobacco
retailers are enabling some students to use
retailers as a cigarette source. Increased
taxation and persuading adult family members
to quit and to be more possessive about their
cigarettes will help protect youth from smoking.
In 2006, 7.9% (n = 1 3,300) of
Canadian youth who were current smokers
reported that their usual brand of cigarettes
was contraband. Among these youth, the
majority reported that they usually get their
cigarettes from a friend or stranger (54.8%),
whereas 26.4% report usually getting them
from a family member and 18.8% usually
buying their own from a store. Boys were more
likely to buy contraband cigarettes from a
store, whereas youth with a parent who
smokes contraband cigarettes were
substantially more likely to get contraband
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cigarettes from friends or strangers.

Australian smokers' and
recent quitters' responses to
the increasing price of
cigarettes in the context of a
tobacco tax increase.

Dunlop SM, Perez
D, Cotter T., Sydney
School of Public Health,
University of Sydney,
Sydney, Australia.
sally.dunlop@cancerinstitu
te.org.au

To track smokers'
responses to the
increasing price of
cigarettes after a tax
increase, and assess
socio-demographic
differences in
responses.

cigarettes from a family member
and youth with friends who smoke contraband
cigarettes were substantially more likely to get
contraband cigarettes from a friend or stranger.
Ongoing surveillance of
contraband cigarette use among youth and
how youth access contraband cigarettes is
required for guiding future tobacco control
policy and programming activities.
The Cancer Institute NSW's
Overall, 47.5% of smokers made smokingTobacco Tracking Survey (CITTS) is related changes and 11.4% made producta continuous tracking telephone
related changes without making smokingsurvey. Weekly data were collected related changes. Multinomial logistic
between May and September 2010. regressions showed that younger smokers
New South Wales, Australia. A total (versus older) were more likely to make
of 834 smokers and 163 recent
product-related changes and smoking-related
quitters (quit in last 12 months).
changes in comparison to no changes. Low- or
Responses to the price increase
moderate-income smokers (versus highincluded smoking-related changes
income) were more likely to make smoking(tried to quit, cut down) and product- related changes compared to no changes.
related changes (changed to lower Highly addicted smokers (versus low addicted)
priced brands, started using loose
were more likely to make product-related
tobacco, bought in bulk). Recent
changes and less likely to make smoking-
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quitters were asked how much the
increasing price of cigarettes
influenced them to quit.

Smoking initiation
among youth: the role
of cigarette excise taxes and
prices by race/ethnicity and
gender.

Nonnemaker JM, Farrelly
MC., RTI International,
3040 Cornwallis Road,
Research Triangle Park,
NC 27709, USA.
jnonnemaker@rti.org

related changes. The proportion of smokers
making only product-related changes
decreased with time, while smoking-related
changes increased. Recent quitters who quit
after the tax increase (versus before) were
more likely to report that priceinfluenced them.
The effect of increasing cigarette prices
on smoking does not appear to be mitigated by
using cheapercigarette products or sources.
These results support the use of
higher cigarette prices to
encourage smoking cessation.
Existing evidence for A few studies have considered the
We present results overall and by gender,
the role
possibility that the impact
race/ethnicity, and gender by race/ethnicity.
of cigarette excise
of cigarette taxes and prices might We examine initiation over the age range
taxes and prices as
differ by gender or race/ethnicity. In during which youth are most at risk of initiation
significant
this paper, we address the role
and over a period in which substantial changes
determinants
of cigarette taxes and prices
have occurred in tax and price. The result
of youth smoking initiat on youth smoking initiation using the for cigarette excise taxes is small and mixed
ion is mixed.
National Longitudinal Survey
across alternative specifications, with the effect
of Youth 1997 cohort and discrete- strongest for black youth. Cigarette prices are
time survival methods.
more consistently a significant determinant
of youth smoking initiation, especially for
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What impact have tobacco
control
policies, cigarette price and
tobacco control programme
funding had on Australian
adolescents' smoking?
Findings over a 15-year
period.

Price discounting of
cigarettes in milk bars near
secondary schools occurs

black youth.
White VM, Warne
To assess the impact Repeated cross-sectional surveys.
Extent of implementation of the three
CD, Spittal MJ, Durkin
of tobacco control
Logistic regression analyses
policy areas varied between states and over
S, Purcell K, Wakefield
policies relating
examined association between
the survey years. Multivariate analyses that
MA., Centre for
to youth access, clean policies andsmoking prevalence.
adjusted for demographic factors, year and all
Behavioural Research in indoor air and tobacco Australia, 1990-2005.A nationally
tobacco control variables showed that 12Cancer, The Cancer
advertising at point-of- representative sample of secondary month cigarette priceincreases [odds ratio
Council Victoria, 1
sale and outdoors, in students (aged 12-17 years)
(OR): 0.98, 95% confidence interval (CI): 0.97Rathdowne Street,
addition
participating in a triennial survey
0.99], greater per capita tobacco control
Carlton, Victoria, Australia. to cigarette price and (sample size per survey range: 20
spending (OR: 0.99, 95% CI: 0.98-0.99) and
vicki.white@cancervic.org. per capita tobacco
560 to 27 480). Students' report of stronger implementation of clean indoor air
au
control spending,
past-month smoking. In each
policies (OR: 0.93, 95% CI: 0.92-0.94) were
on adolescent smoking jurisdiction, extent of implementation associated with reduced smoking prevalence.
prevalence.
of the three policies for the year of
Adult-directed, population-based tobacco
the survey was determined. For
control policies such as clean indoor air laws
each survey year, national per
and increased prices of cigarettes,
capita tobacco control spending was implemented as part of a well-funded
determined and jurisdiction-specific comprehensive tobacco control programme are
12-month change
associated with lower adolescent smoking.
in cigarette price obtained.
McCarthy M, Scully
To examine
Milk bars within one km of randomly
Cigarette brands were available below the
M, Wakefield M., Centre differences
selected secondary schools in
recommended retail price (RRP) at between
for Behavioural Research in price discounting of Victorian metropolitan areas were
10% to 14% of the 62 milk bars
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more frequently in areas with
greater socioeconomic
disadvantage.

in Cancer, Cancer Council cigarettes in milk bars
Victoria, Carlton, Victoria located near
3053.
secondary schools in
metropolitan areas of
Victoria, according to
neighbourhood
socioeconomic status
(SES).

audited to assess the
advertised price of the most
popular cigarette brands.

Use of less expensive
cigarettes in six cities in
China: findings from the
International Tobacco Control
(ITC) China Survey.

Li Q, Hyland A, Fong
GT, Jiang Y, EltonMarshall T., Office of
Tobacco Control, Chinese
Center for Disease
Control and Prevention,
27 Nanwei Road, Beijing,
P R China.
qangli33@yahoo.com

Data was from the baseline wave of
the International Tobacco Control
(ITC) China Survey of 4815 adult
urban smokers in 6 cities, conducted
between April and August 2006. The
percentage of smokers who reported
buying less expensive cigarettes (the
lowest pricing tertile within each city)
at last purchase was computed.
Complex sample multivariate logistic
regression models were used to
identify factors associated with use
of less expensive cigarettes. The
association between the use of less

The existence of less
expensive cigarettes in
China may undermine
public health. The aim
of the current study is
to examine the use of
less expensive
cigarettes in six cities
in China.

visited. Price discounting was occurring
significantly more frequently in areas of lower
SES, with between 23% and 33% of milk bars
in these neighbourhoods selling the
leading cigarette brands at below RRP.
Price discounting was found to be
occurring to a greater extent in milk bars near
secondary schools in low SES areas compared
to mid to high SES areas.
Smokers who reported buying less
expensive cigarettes at last purchase tended to
be older, heavier smokers, to have lower
education and income, and to think more about
the money spent on smoking in the last month.
Smokers who bought less expensive cigarettes
at the last purchase and who were less
knowledgeable about the health harm
of smokingwere less likely to intend to
quit smoking.
Measures need to be taken to minimise
the price differential among cigarette brands
and to increase smokers' health knowledge,
which may in turn increase their intentions to
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Self-reported price of
cigarettes, consumption and
compensatory behaviours in
a cohort of Mexican smokers
before and after
a cigarette tax increase.

expensive cigarettes and intention to
quit smoking was also examined.
Saenz-de-Miera
To assess the impact Data were analysed from the 2006
B, Thrasher
of a 2007 cigarette tax and 2007 administrations of the
JF, Chaloupka FJ, Waters increase from 110% to International Tobacco Control (ITC)
HR, Hernandez-Avila
140% of the price to
Policy Evaluation Survey in Mexico,
M, Fong GT., Tobacco
the retailer
which is a population-based cohort
Research Department,
oncigarette price and of adult smokers. SelfCenter for Population
consumption among
reported price of
Health Research, National Mexican smokers,
last cigarettepurchase, place of last
Institute of Public Health, including efforts to
purchase, preferred brand, daily
Cuernavaca, Morelos,
offset price increases. consumption and quit behaviour
Mexico.
were assessed at baseline and
follow-up.

quit.
Self-reported cigarette prices increased by
12.7% after the tax increase, with prices for
international brands increasing more than for
national brands (13.5% vs 8.7%, respectively).
Although the tax increases were not fully
passed onto consumers particularly on national
brands, no evidence was found for smokers
changing behaviour to offset priceincreases.
Consistent declines in consumption across
groups defined by sociodemographic
and smoking-related psychosocial variables
suggest a relatively uniform impact of the tax
increase across subpopulations. However,
decreased consumption appeared limited to
people who smoked relatively more cigarettes
a day (>5 cigarettes/day). Average daily
consumption among lighter smokers did not
significantly decline. A total of 13% (n=98) of
the sample reported being quit for a month or
more at follow-up. In multivariate models,
lighter smokers were more likely than heavier

81 | P a g e

Public support in England for Gardner B, West R.,
raising the price of cigarettes University College
London, London, UK.
to fund tobacco control
activities.

Increasing the price of
cigarettes reduces
consumption, with a
global price elasticity
of approximately -0.4.
In the UK where the
cost of cigarettes is
already relatively high,
there is an issue
surrounding public
acceptance of
further pricerises
ahead of the inflation
rate. Previous
research suggests

A cross-sectional household survey
was conducted in England between
August 2008 and January 2009. A
representative sample of 8736
respondents aged 16+, of whom
1900 (22%) were cigarette smokers
at the time of the survey, was
recruited. The primary outcome
measure was support for a 20p
(4%) price increase on a pack of
cigarettes with proceeds going to
fund tobacco control activities.

smokers to be quit.
Results suggest that the 2007 tax
increase was passed on to consumers, whose
consumption generally declined. Since no
other tobacco control policies or programmes
were implemented during the period analysed,
the tax increase appears likely to have
decreased consumption.
6216 participants (71%), including half
(47%) of current cigarette smokers, indicated
that they would support a 20p price increase if
funds were dedicated to tobacco control
activities. Levels of support among smokers
were similar across the social gradient and
gender. Younger smokers were more likely to
support the increase. Smokers who smoked 010 cigarettes per day were more supportive of
the increase than heavier smokers.
There is broad public support for raising
the cost of cigarettes with funds being used for
tobacco control activities. The absence of a
social gradient among smokers concurs with
other research showing that more
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Smoking behavior of
University of students in
Yezin, Pyinmana Township,
Nyanmar

Win TZ, Sillabutra J. and
Keiwkarnka B., J Pub.
Health Dev. 2012; 10(1):
3-14

that price increases
may be supported
where funds are
dedicated to tobacco
control. This study
assessed public
support in England for
such a policy.
Focused on the
smoking behavior of
university students in
Pyinmana city, and
identified the
association between
various factors and the
smoking behavior of
university students.

disadvantaged smokers are as engaged with
tobacco control objectives as more affluent
smokers.

A cross sectional study was
conducted at the Forestry University,
Yazine, Pyinmana City, Myanmar
after obtaining approval from the
Mahidol University Institutional
Review Board. The study sample
was 230 first-to-third years students
in the university.

A majority of the students (97.0%) replied
that it was very easy to buy cigarettes. They
could buy cigarettes from street vendors
(43.0%), local shops around the university
(42.6%), and local shops near home (14.3%)
respectively. The students responded that they
could get cigarettes from their friends at the
university (32.6%) and other friends (23.0%). A
great majority of the students (95,2%) replied
that buying a pack of cigarette was cheap.
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ข้อมูลจาก Facebook สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555)
ผลสารวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก ล่าสุดพบคนไทยวัย 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคน โดย 2 ใน 5 ยี่ห้อบุหรี่ซองยอดนิยม เป็นบุหรี่ซองราคาถูก สธ.เร่งสกัดกลลวงบริษัทบุหรี่ พร้อม
เตรียมดันกฎหมาย ยกเลิกใบอนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารภัตตาคารที่ฝ่าฝืน หวังลดนักสูบหน้าใหม่...
ทั้งนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สานักงานสถิติแห่งชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศต้นแบบการ
สารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS) ในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ หลังจากที่ดาเนินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.

2552 ผลการสารวจปรากฏว่า จานวนคนไทยที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผู้สูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จานวน 5 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 24 ผู้ชายสูบร้อยละ 46.6 ผู้หญิงสูบร้อยละ 2.6
โดยสูบบุหรี่จากโรงงานอย่างเดียวมากที่สุด 5.1 ล้านคน รองลงมาคือบุหรี่มวนเอง 4.7 ล้านคน สูบทั้งบุหรี่จากโรงงานและมวนเอง 3.1 ล้านคน และสูบบุหรี่ชนิดอื่นๆ เช่น ไปป์ ซิการ์ บารากู่ 1 แสนคน และมีผู้ที่เลิก
สูบบุหรี่ได้แล้ว 4.5 ล้านคน
ที่น่าเป็นห่วงคือ ผลสารวจยังพบว่า มีคนไทยที่สูดควันบุหรี่มือสองในตลาดสดหรือตลาดนัดมากที่สุดร้อยละ 68.8 ในบ้านร้อยละ 36 และในที่ทางานร้อยละ 30.5 ส่วนเรื่องการโฆษณาบุหรี่ซึ่งกฎหมาย
ห้ามโฆษณาทุกสื่อพบว่าประชาชนร้อยละ 18.2 ยังเห็นโฆษณาบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งโชว์ซองบุหรี่ที่ร้านค้า นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 34.3 ยังคงมีความเชื่อว่า บุหรี่มวนเองมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ผลิต
จากโรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในชนบท มีการศึกษาน้อย
ด้านรายจ่ายการซื้อบุหรี่ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ซองจากโรงงานจ่ายเดือนละ 586 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนผู้สูบชนิดมวนเองและใช้แบบอม จุกข้างกระพุ้งแก้ม เคี้ยวยาเส้น หรือกิน
กับหมากพลู เฉลี่ยเดือนละ 37.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย 2 ใน 5 ยี่ห้อบุหรี่ซองยอดนิยมเป็นบุหรี่ซองราคาถูก ราคาซองละ 30-45 บาท
ด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการสารวจทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2552 และ 2554 พบว่ามี 3 ประเด็น ได้แก่

1. การสัมผัสควันบุหรี่ในสถานที่ทางานและที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ยังไม่ลดลง โดยเฉพาะในตลาดสด ตลาดนัด จึงควรเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ ปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และนาบทลงโทษอื่นๆ มาใช้ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตการเปิดกิจการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกาหนดอัตราค่าปรับเพิ่มขึ้น
2. ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ลดลง แต่แนวโน้มการให้บริการเลิกยาสูบดีขึ้น จึงควรมีมาตรการเพื่อเพิ่มจานวนผู้เลิกยาสูบ อาทิ ให้ สสส. สปสช.จัดบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ ให้คาปรึกษา การใช้ยา
อดบุหรี่ และให้ อสม.ช่วยค้นหาและให้คาแนะนาแก่ผู้ต้องการเลิกสูบ

3. เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย โดยเฉพาะการซื้อแบบแบ่งมวนขาย และผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดบุหรี่ซองสูบบุหรี่ซองราคาถูกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากร้อยละ 20 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2554 จึง
ควรมีมาตรการจากัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และควบคุมการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบที่ลดประสิทธิภาพมาตรการควบคุมยาสูบ ของภาครัฐ อาทิ เข้มงวด การตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังร้านค้าจาหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน อายุ ต่ากว่า 18 ปี ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขายให้เยาวชน หรือแบ่งซองบุหรี่ขาย
รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ควบคุมกากับไม่ให้โรงงานยาสูบผลิตบุหรี่ราคาถูก และพิจารณาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท
ที่มา:ไทย
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ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 1.2 โครงกำรวิจัยนำร่องเน้นสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
1.2.2 โครงกำรสนำมกีฬำปลอดเหล้ำ-บุหรี่ ร่ำงโครงกำร
- แบบสอบถำม, ผลงำนวิจัย

95 | P a g e

1. ชื่อโครงการ โครงการสนามกีฬาสุขภาพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยภำยในประเทศและนำนำชำติรวมทั้งสนับสนุน
พื้นที่ในกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
3. ผลผลิตย่อยของโครงการ
ผลผลิต 2 : เครือข่ำยเป้ำหมำยได้รับกำรสนับสนุนเสริมสร้ำงเสริมสุขภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเป้ำ
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ 2.5: พัฒนำประสำนสนับสนุนและประเมินศักยภำพ ระบบ กลไก เครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพทั้งในและระหว่ำงประเทศให้เป็นมำตรฐำนสำกล
4. หลักเกณฑ์และเหตุผล:
ตำมรำยงำนขององค์กำรอนำมัยโลกเมื่อปี 2543 พบว่ำ ประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็น
อันดับ 5 ของโลก กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจำกเกิดผลเสียต่อร่ำงกำยของบุคคลที่ดื่มแล้วยังก่อให้เกิดปัญหำ
ด้ำน ครอบครัว อุบัติเหตุ และอำชญำกรรม พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต้องกำรสร้ำง
จิตสำนึกและลดนักดื่มหน้ำใหม่ ลดปริมำณกำรบริโภค คุ้มครองและลดผลกระทบที่เกิดจำก กำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ผู้ดื่มระยะยำวยังก่อให้เกิดปัญหำต่อสุขภำพทั้งจิตใจและร่ำงกำย ทำให้คุณภำพชีวิตของผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคภัยกว่ำ 60 ชนิด และคร่ำชีวิตประชำกรโลกถึง 2.3
ล้ำนคนในปี 2004 ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เป็นปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลถึงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ กำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำของสังคมโดยรวม
ผลกระทบจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่ำนั้น ครอบครัว บุคคลรอบข้ำง ชุมชน
สังคม และประเทศ ล้วนมีส่วนแบกรับภำระจำกผลกระทบ กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทำง
สุขภำพโดยก่อภำระโรคคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของภำระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติอย่ำงชัดเจน ผลกระทบ
จำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีมูลค่ำสูง1.51 แสนล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ1.97ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ ซึ่งสูงกว่ำผลประโยชน์ที่สังคมได้รับในรูปแบบของภำษี ผลกำรสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ.2550 ของศูนย์ข้อมูลเฝ้ำพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค พบว่ำ กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชำกรอำยุ 15-74 ปี มีควำมชุกร้อยละ 36.1 ทัง้ นี้ เพศชำยมี
ควำม ชุกสูงกว่ำเพศหญิง (ร้อยละ 57.4 และร้อยละ 15.5 ตำมลำดับ) โดยกลุ่มอำยุที่มีควำมชุกสูงสุด คือ กลุ่มอำยุ
35-44 ปี (ร้อยละ 41.6) รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 25-34 ปี (ร้อยละ 40.7)และต่ำสุดในกลุ่มอำยุ 64-74 ปี (ร้อยละ
19.8)
กรมควบคุมโรค กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนำนำชำติที่สังคมเชื่อถือและไว้ใจเพื่อปกป้อง
ประชำชนจำกโรคและภัยสุขภำพด้วยควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรภำยในปี 2563” และกำหนดยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ภำยในประเทศและนำนำชำติรวมทั้งกำรสนับสนุนพื้นที่ในกำรดำเนิ นงำนเฝ้ำ
ระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภำพ เพื่อให้ บ รรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว และมีบทบำทในกำรผลั กดันสนับสนุน
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นโยบำยของรัฐบำล เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัญหำทำงสุขภำพ ได้กำหนดมำตรกำรและสนับสนุน
งบประมำณให้หน่วยงำนในสังกัดระดับเขต ซึ่งสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้ใช้เป็นแนวทำงเพื่อ
ปฏิบัติโดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับประชำกรกลุ่มเสี่ยงโดยกำรอบรมแกนนำเยำวชนในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
สร้ำงภำคีเครือข่ำยแสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้จังหวัดมีมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย
ควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยกำรอมรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคลำกรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดควำมรุนแรงลง ตลอดเป็นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของ
ประชำชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งเป็นกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้ำถึงกำรเสพได้ง่ำย
ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมำตรกำรปรำบปรำมและบังคับใช้กฎหมำย และประสำนสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
จำกกำรเฝ้ำระวังกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในปี
2554 ในเขตพื้นที่สำธำรณสุขเขต 17 ในช่วงเทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ วันสำคัญทำงศำสนำ จำนวน 696 รำย
พบผู้ละเมิด 193 รำย มีรำยกำรกระทำควำมผิด 214 กรณี ประกอบด้วย ผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุ ญำตขำยสุรำ
ประเภท 4 ละเมิดกฎหมำยด้วยกำรจำหน่ำยนอกเวลำห้ำมขำยสูงสุด ร้อยละ 29.43 รองลงมำละเมิดกำรโฆษณำ ร้อย
ละ 22.42 อันดับสำมจำหน่ำยในวันห้ำมขำยตำมที่รัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 21.49 อันดับ 4 ละเมิดด้วยวิธีกำรจัดให้มี
สลำก ร้อยละ 11.68 พบผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นผู้ประกอบกำรที่ทำกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยได้รับ
อนุญำตอนุญำตประเภท 4 จำนวน 236 รำย ไม่ทรำบเวลำขำยเนื่องจำกเข้ำใจว่ำห้ำมเฉพำะห้ำงหรือมินิมำร์ท จำนวน
185 รำย คิดเป็นร้อยละ 78.38 กำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ในสถำนที่ห้ำมจำหน่ำยที่เป็นสถำนที่รำชกำรที่เป็นสนำมกีฬำ
กลำง สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยมีข้อตกลงในกำรใช้เป็นสถำนที่บริกำรสำธำรณะ พบว่ำ ผู้ขอ
อนุญำตใช้สถำนที่ภำครำชกำรยังมีเงื่อนไขในกำรรับสปอนเซอร์จำกบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ขออนุญำตใช้
สถำนที่ภำคเอกชนจัดงำนมีกำรโฆษณำแฝงในรูปแบบต่ำง ๆ พบมีซุ้มขำยเบียร์ หำบเร่แผงลอย ขำยเหล้ำ เบียร์ จำนวน
มำกที่ละเมิดกฎหมำย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญำต บำงสนำมยังมีกำรตั้งโต๊ะดื่มเหล้ำ เบียร์ พบผู้ชมกำรแข่งขันกีฬำดื่ม
แอลกอฮอล์ จะเป็นผู้สร้ำงปัญหำและควำมวุ่นวำยในสนำม สร้ำงควำมรำคำญให้ผู้ชมคนอื่น สุดท้ำยจบลงด้วยกำร
ทะเลำะวิวำท
จึงเห็ น สมควรให้ มีกำรสนั บสนุ นให้ มีกำรดำเนินงำนบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และลดปัญหำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ
ในสนำมกีฬำกลำงของจังหวัดในเขตพื้นที่สำธำรณสุขเขต 17 ให้เป็นสถำนที่มีสุขภำพดีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำม
กฎหมำย ได้ต่อเนื่องต่อไป
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5.วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและกำรบังคับใช้
กฎหมำยควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสนำมกีฬำ
2. เพื่อให้กำรป้องกันควบคุมโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
6.ผลผลิตและตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร:
ผลผลิต:
ลำดับ
ผลผลิต
จำนวน
หน่วยนับ
1.
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมกำร
1
เครือข่ำย
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.

สนำมกีฬำสุขภำพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1

แห่ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ:
ลำดับ
1.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ :

จำนวน
1

หน่วยนับ
เครือข่ำย

1

แห่ง

-เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรเฝ้ำระวังควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสนำมกีฬำ
-สนำมกีฬำสุขภำพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.

เชิงคุณภำพ:ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยที่มีต่อโครงกำร

80

ร้อยละ

3.

เชิงเวลำ: ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

80

ร้อยละ

4.

เชิงงบประมำณ : ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผน

94

ร้อยละ
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7. วิธีดาเนินงาน:
ก.ขั้นเตรียมกำร
วิเครำะห์และจัดทำโครงกำรขอกำรสนับสนุนงบประมำณกำรเฝ้ำระวังบังคับใช้กฎหมำยควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี 2555
ข.ขั้นดำเนินกำร
1.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินกำรสนับสนุนและเฝ้ำระวังบังคับใช้กฎหมำย
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนประกอบด้วยบุคคลส่วนของคณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
-จัด ประชุ ม พั ฒ นำศั ก ยภำพคณะท ำงำนควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ระดั บ จั งหวั ด เพื่ อ ชี้ แ จง
พระรำชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) ทำควำมเข้ำใจโครงกำร วำง
แผนกำรดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม กำรสนับสนุน และเกณฑ์กำรประเมิน
-ดำเนินงำนสร้ำง และจัดรูปแบบสื่อสำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรกำรตลำด สร้ำงกระแสควำมร่วมมือภำคประชำชน
-ประสำนสนับสนุนและติดตำมจัดสนำมกีฬำกลำงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ค. ขั้นประเมินผลกำรดำเนินงำน
1.คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดประเมินตนเอง และประเมินจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ประชนชนผู้ใช้บริกำรในสถำนที่ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
2.สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ร่วมกับผู้แทนจำกคณะทำงำนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตรวจกำร
ประเมิน และสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรวจสอบให้กำรรับรองกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่
กำหนดโดยใบรับรองกรมควบคุมโรค
3.สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จัดเวทีนำเสนอผลงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะทำงำนระดับ
จังหวัด/คัดเลือกสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่โดดเด่นเพื่อมอบเงินรำงวัล/โล่ประกำศเกียรติคุณ
4. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน /จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนในปี 2556
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8. กิจกรรม / แผนการดาเนินงาน:
ระยะเวลาดาเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2554 –สิงหาคม 2555 ดังนี้
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิด
กิจกรรม
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
วิเครำะห์และจัดทำโครงกำร
เพื่อขออนุมัติ

บุญเลิศ

ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

บุญเลิศ

จัดประชุมพัฒนำศักยภำพ
คณะทำงำนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจง
พระรำชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ลงนำมควำมร่วมมือ
(MOU)ทำควำมเข้ำใจโครงกำร
วำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ส่วนร่วม กำรสนับสนุน และ
เกณฑ์กำรประเมิน

บุญเลิศ

ดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
สื่อสำรกำรตลำด สร้ำงกระแส
ควำมร่วมมือภำคประชำชน
เพื่อดำเนินงำนตำมมำตรกำร
สนำมกีฬำกลำงปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

บุญเลิศ

ประสำน/สนับสนุนติดตำมจัด
สนำมกีฬำกลำงปลอดเครื่องดื่ม

สงสัย

สงสัย

สงสัย

สงสัย

บุญเลิศ
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แอลกอฮอล์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

สงสัย

ประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผู้ใช้บริกำรพื้นที่
สนำมกีฬำกลำงปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

บุญเลิศ

กิจกรรม

สงสัย

ระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

ผู้รับผิด
ชอบ

ตรวจกำรประเมิน /สำนักงำน
คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตรวจสอบให้กำร
รับรองกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่
กำหนดโดยกรมควบคุมโรคให้
โล่ประกำศเกียรติคุณ

บุญเลิศ

จัดเวทีนำเสนอผลงำน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคณะทำงำนระดับ
จังหวัด/คัดเลือกสำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่
โดดเด่น เพื่อมอบเงินรำงวัล/โล่
ประกำศเกียรติ

บุญเลิศ

สรุป ผลกำรดำเนินงำน /จัดทำ
ข้อเสนอเพื่อกำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงกำรดำเนินงำนในปี
2556

บุญเลิศ

สงสัย

สงสัย

สงสัย
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9. แผนการดาเนินงาน/ เป้าหมายและประมาณการค่าใช้จ่าย
ลำดับ

กิจกรรม

เป้ำ
หมำย

1

จัดประชุมพัฒนำศักยภำพคณะทำงำน 25
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับกำร
รำย
แต่งตั้งระดับจังหวัด ลงนำมควำม
ร่วมมือ (MOU) ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
โครงกำรเบื้องต้น วำงแผนกำร
ดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม กำร
สนับสนุน และเกณฑ์กำรประเมิน

ระยะ
เวลำ

ประมำณค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท)

1

-ค่ำวิทยำกร

73,000.00

วัน

*6ชั่วโมงx600บำทx1วัน(3,600.00)
-ค่ำอำหำรกลำงวัน
*300บำทx1มื้อx30 คน(9,000.00)
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
*25บำทx2มื้อx30คน(1,500.00)
-ค่ำเช่ำสถำนที่
*สถำนประชุมที่เอกชน (3,000.00)
-ค่ำที่พัก
*วิทยำกร1,200บำทx1คนx1คน
(1,200)
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แผนการดาเนินงาน/ เป้าหมายและประมาณการค่าใช้จ่าย/ต่อ...
ลำดับ

กิจกรรม

เป้ำ
หมำย

จัดประชุม/...

ระยะ
เวลำ

ประมำณค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท)

*ผู้เข้ำประชุม750บำทx25คนx1คืน
(18,750.00)
-ค่ำตอบแทนผู้เข้ำประชุม
*200บำทx25คนx1วัน(5,000.00)
-ค่ำพำหนะ
*วิทยำกร 5,000 บำทx1คน(5,000)
*ผู้เข้ำร่วมประชุม
1,000บำทx20 คน(20,000.00)
-ค่ำวัสดุอุปกรณ์
*100บำทx25คน(2,500.00)
-ค่ำเอกสำร
*100บำทx25คน(2,500.00)
-ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
*(950.00)
หมำยเหตุ:ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยแทนกันได้ภำยใน
วงเงินที่กำหนด
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2

ดำเนินกำรสร้ำงและจัดรูปแบบสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ สื่อสำรกำรตลำด สร้ำง
กระแสควำมร่วมมือภำคประชำชน

500
รำย

120
วัน

-ค่ำจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 202,000.00
3,000บำทx5แห่ง(15,000)
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำสื่อ/สิ่งพิมพ์
*ค่ำจ้ำงในกำรทำแผ่นพับ A4 4สี
จำนวน 1,000แผ่นx5จังหวัดx13.00
บำท(65,000.00)
*ค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิล 600บำทx24
ตำรำงเมตร(14,400)x5 แผ่น
(5จังหวัด)(72,000.00)
*ค่ำป้ำยคัดเอำท์ 10,000บำทx5
จังหวัด(50,000.00)

3

4

ประสำน/สนับสนุน และติดตำมกำร
ดำเนิน จัดสนำมกีฬำกลำงปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด

5แห่ง 5 วัน -ค่ำตอบแทน

เก็บข้อมูลประเมินควำมพึงพอใจ
5แห่ง 5วัน
ประชำชนผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำปลอด
500 120
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมเกณฑ์กำหนด
ชุด
วัน

17,500.00

*5คนx500บำทx5วัน (12,500.00)
-ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บำท
-ค่ำตอบแทนในกำรเก็บข้อมูลใน
12,500.00
ภำคสนำมโดยใช้แบบแบบสอบถำม/
จ้ำงเหมำในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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แผนการดาเนินงาน/ เป้าหมายและประมาณการค่าใช้จ่าย/ต่อ...
ลำดับ

กิจกรรม

เป้ำ
หมำย

ระยะ
เวลำ

เก็บข้อมูล/...

5

6

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท)

*5 แห่งx100ชุดx25บำท(5จังหวัด)
(12,500)

คณะทำงำน ตรวจกำรประเมิน และ 5แห่ง 30วัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรวจสอบให้กำร
รับรองกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่
กำหนดโดยกรมควบคุมโรคให้โล่
ประกำศเกียรติคุณ

จัดเวทีนำเสนอผลงำน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะทำงำน
ระดับจังหวัด/คัดเลือกสำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่โดดเด่น
เพื่อมอบเงินรำงวัล/โล่ประกำศเกียรติ
คุณ

ประมำณค่ำใช้จ่ำย

25
รำย

1วัน

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรกิจกรรมโครงกำร

11,500.00

*ค่ำโล่รำงวัลผู้ชนะกำรประกวด
1ชิ้นx1,500บำท(1,500)
*เงินรำงวัล/ของรำงวัลผู้ชนะกำร
ประกวด/แข่งขัน(ทุกรำงวัล)ไม่เกิน
วงเงิน 10,000.00บำท

-ค่ำอำหำรกลำงวัน

57,300.00

*300บำทx1มื้อx30 คน(9,000.00)
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
*25บำทx2มื้อx30คน(1,500.00)
-ค่ำเช่ำสถำนที่
*สถำนประชุมที่เอกชน (3,000.00)
-ค่ำที่พัก
*750บำทx25คนx1คืน(18,750.00)
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-ค่ำตอบแทน
*200บำทx25คนx1วัน(5,000.00)
-ค่ำพำหนะเดินทำง
*ค่ำพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม1,000
บำทx20 คน(20,000.00)
-ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
*(50.00)
หมำยเหตุ:ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร
สำมำรถถัวจ่ำยแทนกันได้ภำยใน
วงเงินที่กำหนด
7

สรุปผลกำรดำเนินงำน /จัดทำข้อเสนอ 1 15
เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำร เรื่อง
วัน
ดำเนินงำนในปี 2556

1ค่ำจ้ำงพิมพ์เอกสำรขนำด A4
จำนวน60หน้ำx5บำท(300)

1,200.00

2จัดทำรูปเล่มผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร จำนวน 6 เล่มx150บำท
(900)

รวม

375,000.00

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

10. งบประมาณ
จำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสำนักงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) จัดสรรโดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 375,000บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
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11. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการโครงการ
- เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนเครือข่ำย 5 จังหวัดในพื้นที่สำธำรณสุขเขต 17
12. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมดาเนินการ
-สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-สำนักงำนจังหวัด
-สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
-สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด(สสจ.)

13. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
-สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
-สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด(สสจ.)
14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- หน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่เป็นภำคีเครือข่ำยสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำรเฝ้ำระวังบังคับใช้กฎหมำยกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประชำชนและนักกีฬำมีค่ำนิยมที่ถูกต้องในกำรรักษำสุขภำพโดยงดเว้นกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ
สนำมกีฬำ
15. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
บุคลำกรกลุ่ม/งำนอื่น ๆ ภำยในหน่วยงำน ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ IT พนักงำนขับรถยนต์
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยบุญเลิศ สงสัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย โทรศัพท์ 055-214615-7 ต่อ 112 โทรศัพท์มือถือ 083-9555753
E-mail address: sboonlead@yahoo.com
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17.ผู้เสนอโครงการ:

..…………………………
(นำยวิรัช ประวันเตำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุข ชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย

18.ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………
(นำยกิตติ พุฒิกำนนท์)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
……………………………
(นำยศักดิ์ชัย ไชยมหำพฤกษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก

19.ผู้อนุมัติโครงการ:

....................................
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แบบสอบถาม
ID
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาต่อประเด็นสนามกีฬาปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

*****************
คาชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการสนามกีฬา
ในประเด็นสนามกีฬาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนาไปพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของ
การสนับสนุน ผลักดันการให้บริการสนามกีฬากลางเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
กฎหมายต่อไป ขอความกรุณาให้ท่านตอบตามความเป็นจริงโดยคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
และผลวิจัยจะถูกรายงานในภาพรวมเท่านั้น
1.
2.
3.
4.

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการใช้บริการสนามกีฬากลาง
การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความคิดเห็นของผู้ใช้สนามกีฬา
ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาให้ข้อมูลในทุกหน้าแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

นามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ขอขอบพระคุณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ  ชาย  หญิง
อายุ ................ ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อนุปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก  รับราชการ/พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการบานาญ  ค้าขาย
 บริษัทเอกชน
 นักเรียน
 นิสิต/นักศึกษา  อื่นๆ ระบุ......................
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ID
ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการสนามกีฬา
1. ท่านใช้บริการสนามกีฬาเป็นประจาหรือไม่ ..........  เป็นประจา  ตามโอกาส
2. ท่านใช้บริการสนามกีฬาเพื่อกิจกรรมใด (ตอบได้หลายข้อ)
 ออกกาลังกาย  ฝึกซ้อมกีฬา  แข่งขันกีฬา  ชมการแข่งขันกีฬา
 เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสนามกีฬา  อื่นๆ ระบุ..............................
3. ท่านเคยเห็นการสูบบุหรี่ในบริเวณสนามกีฬาหรือไม่....................................  ไม่เคย
 เคย
4. ท่านเคยเห็นการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณสนามกีฬาหรือไม่.....  ไม่เคย
 เคย
5. ท่านเคยเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสนามกีฬาหรือไม่..........  ไม่เคย
 เคย
6. ท่านเคยเห็น ป้าย ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสนามกีฬาหรือไม่.........................  ไม่เคย
 เคย
7. ท่านเคยเห็น ป้าย ห้ามขายหรือดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณสนามกีฬาหรือไม่..... ไม่เคย  เคย
8. สนามกีฬาแห่งนี้ มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องสนามกีฬาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่........... ไม่มี
การดาเนินการ  มีการดาเนินการ  ไม่ทราบ
ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
1. ท่านทราบหรือไม่วา่ บริเวณสนามกีฬาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด..  ไม่ทราบ  ทราบ
2. ท่านทราบหรือไม่วา่ บริเวณสนามกีฬาของรัฐห้ามขายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์.....  ไม่ทราบ  ทราบ
3. ท่านทราบหรือไม่วา่ บริเวณสนามกีฬาของรัฐห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์..  ไม่ทราบ  ทราบ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้สนามกีฬา
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬา อาจส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การใช้บริการสนามกีฬาหรือชมกีฬา
2. ท่านจะมาใช้บริการสนามกีฬาหรือชมกีฬามากขึ้น ถ้ามั่นใจว่า สนามกีฬามี
ความปลอดภัย
3. ผู้บริหารสนามกีฬ่าแห่งนี้ ควรมีการดาเนินการจัดให้สนามกีฬาปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้สูบบุหรี่ในสนามกีฬา

































5. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ดื่มหรือผู้ขายเครื่องดืม่




แอลกอฮอล์ในสนามกีฬา
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ..............................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นโดย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการ
ด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
110 | P a g e

แบบตรวจสังเกต สนามกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่
1. ชื่อสถานที:่ …………………………………………………………………วันทีส
่ ังเกต………………………………
2. ที่ตั้ง …………………………………………………........................ จังหวัด……………………………………
3. ลักษณะของสถานที่ (เลือกได้หลายข้อ)
01 สนามฟุตบอล
02 สระว่ายน้้า
03 สนามเทนนิส
04 มีห้องพักที่นักกีฬามาเก็บตัวประจ้า
05 มีโรงเรียนกีฬา
06 มีสวนสาธารณะ
07 สนามอื่นๆ (โปรดระบุ …………………………………………………………………………….)
08 อื่นๆ ...........................................................

4. ป้ายห้ามสูบ
ก. มีป้ า ยห้ า มสู บ บุ ห รี่ ที่เ ห็ นได้ จ ากภายนอก เช่ น หน้ า ประตู  มี
หรือโดยรอบบริเวณ หรือไม่
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ข. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ติดที่ประตูหรือทางเข้าหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ค. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ติดภายในสถานกีฬาหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ง. ป้ายห้ามสูบ มีข้อความบทลงโทษหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
5. ป้ายพื้นที่เขตสูบบุหรี่
ก. มีป้ายพื้นที่เขตสูบบุหรี่ภายในสถานที่หรือไม่

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ...............

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี
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6. ป้ายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. มีป้ า ยห้ า มสู บ บุ ห รี่ ที่เ ห็ นได้ จ ากภายนอก เช่ น หน้ า ประตู  มี
หรือโดยรอบบริเวณ หรือไม่
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ข.

มีป้ายห้ามดื่ม ติดที่ประตูหรือทางเข้าหรือไม่

ค.

มีป้ายห้ามดื่ม ติดภายในสถานกีฬาหรือไม่

ง.

ป้ายห้ามดื่ม มีข้อความบทลงโทษหรือไม่

 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............

7. ป้ายห้ามขายเครื่องดืม
่ แอลกอฮอล์
ก. มีป้ายห้ามขายที่เห็นได้จากภายนอก เช่น หน้าประตู หรือ  มี
โดยรอบบริเวณ หรือไม่
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ข. มีป้ายห้ามขาย ติดที่ประตูหรือทางเข้าหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ค. มีป้ายห้ามขายติดภายในสถานกีฬาหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
ง. ป้ายห้ามขาย มีข้อความบทลงโทษหรือไม่
 มี
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษา ..............
8. สิ่งของหรือร้านค้าทีเ่ กี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. มีที่เขี่ยบุหรี่ ตั้งอยู่ในที่ห้ามสูบหรือไม่
 มี
ข. มีการขายบุหรี่หรือไม่
 มี
ค. มีการขายแอลกอฮอล์หรือไม่
 มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 1.3 งำนวิชำกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน+นโยบำย
1.3.1 supporting documents สำหรับกำรประชำพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
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เอกสารหมายเลข 2

Supporting Document on National and provincial committee on TC
ข้อมูลสนับสนุน ประเด็น ห้ามมิให้ผกู้ ับอุตสาหกรรมยาสูบ เข้ามาเป็น
กรรมการกาหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
มาตราที่เกี่ยวข้อง 19-23
ข้อมูลชุดที่ 1
อ้างอิงกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก มาตรา 5.3
แนวทางปฎิบัติ คัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคณะกรรมการฯ
มื่
สัญญาที่จะต้องปฎิบัติตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว ซึง่

2547 ซึ่งรัฐบาลไทยมีพันธะ

5.3
ข้อ

(4) เรื่องหลีกเลีย่ งผลประโยชน์ทับซ้อน

(conflict of interest) ที่อาจเกิดขึ้นกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กาหนดไว้ว่า การที่องค์กร หรือบุคคลที่มี ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมี
ส่วนได้เสียกับอุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกระบวนการกาหนดและบังคับ ใช้นโยบายสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมยาสูบนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะ
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการกาหนดนโยบาย ดังนั้น กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการ
ปกป้องนโยบายควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
โดยได้กาหนดแนวทางปฎิบัติไว้วา่

1.

ภาคีอนุสัญญาต้องไม่มอบหมายหรือจ้างผูใ้ ด หรือกลุม่ ใด ทีม่ ผี ลประโยชน์ทับซ้อน กับนโยบาย ควบคุมยาสูบทีม่ ีอยูแ่ ล้ว ในการดาเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดหรือบังคับใช้นโยบายควบคุมยาสูบ

2.

ภาคีอนุสัญญาต้องไม่อนุญาตให้บุคคลใดทีเ่ ป็นลูกจ้างของอุตสาหกรรมยาสูบ หรือสังกัดองค์กรที่ดแู ล ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
เข้าไปเป็นกรรมการ หรือกรรมการที่ปรึกษาใดๆ ซึง่ มีบทบาทในการกาหนด หรือบังคับใช้นโยบายควบคุมยาสูบ

3.

ภาคีอนุสัญญาต้องไม่อนุญาติให้บุคคลใดทีเ่ ป็นพนักงานหรือรับจ้างอุตสาหกรรมยาสูบหรือองค์กรที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมยาสูบ เป็น
ตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสญ
ั ญา คณะอนุกรรมการ หรือคณะ ทางาน อืนใดที่แต่งตัง้ ขึ้นโดยมติทปี่ ระชุมภาคีอนุสัญญา
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เอกสารหมายเลข 2

ข้อมูลชุดที่ 2
ตัวอย่างองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติด้านอื่นๆ ที่อ้างอิงได้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธาน ก
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ประเด็นตอบโต้
ไม่มีกลุ่มที่เกีย่ วข้อง กับ
อุตสาหกรรม อาหารมาอยู่
ในคณะกรรมอาหาร
แห่งชาติ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และ
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้าน
อาหาร อาหารศึกษา กฎหมายและด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งข้าราชการ ในกระทรวงสาธารณสุขจานวนหนึ่งคนและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จานวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ร.บ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551

คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัด
กระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และปลัดกระทรวงมหาด ไทยเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สาม
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชน จานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้ร้บ
การคัดเลือกจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มีใช้เป็นการแสวงหากาไร และดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับด้าน
การสนับสนุนและรณรงคให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือ
สตรี ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ การะทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรางศึกษาธิการ
อัยการสูงสุด ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดรกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ไม่มีกลุ่มเกษตรกรต้นน้า
สาหรับทาวัตถุดิบของสุรา
อยู่ในคณะกรรมการ เช่น ผู้
ปลูกข้าว หรือ ธัญพืช หรือ
ผลไม้

ไม่มีผู้แทนจากผู้ประกอบ
เช่น ผู้ประกอบ การร้าน
เกมส์ มาอยู่ ในกรรมการ
ทั้งๆ ที่นโยบายจากกรรม
การชุดนี้มีผลกระทบต่อร้าน
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พ.ศ 2546

คณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ร.บ คุ้มครองผู้
บริโภค 2522

อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพพิ ากษาศาล เยาวชน และครอบครัวกลาง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการการทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญซึง่ มี
ประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาค เอกชน อย่างน้อยวิชาชีพละหนี่งคน และแต่งตั้งจากผู้มี
ประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานเ ป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอกี สองคน โดยมีรองปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการ มี
กรรมการผู้แทนหน่วยงานของรัฐและเอกชน จานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่ง
รัฐมนตรี แ ต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการ และหั ว หน้ า สานั ก งานคณะกรรมการควบคุ มอาคารเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ

เกมส์โดยตรง

มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ประกอบด้วย

พ.ร.บ เก่าๆ อาจจะเป็น
เปิดกว้าง แต่ พ.ร.บ ใหม่
จะรัดกลุมกว่า (สาหรับถ้ามี
การอ้าง จากกลุม่
อุตสาหกรรม)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ผู้ทรงคุณวุฒิอกี ไม่เกินแปดคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

พ.ร.บ เก่าๆ อาจจะเป็น
เปิดกว้าง แต่พ.ร.บ ใหม่ จะ
รัดกลุมกว่า

อ้างอิง
1.

http://www.trc.or.th/th/images/_DATAbase/tobacco_info/LAW/worldLaw/3.FCTC_article_5.3thai.pdf

2.

http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
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Supporting Document : retailers selling cigarettes
ข้อมูลสนับสนุน เรื่อง การเข้าถึงผลิตภณฑ์ยาสูบของประชาชน และการขายบุหรี่ให้
เยาวชน
ประเด็นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนไทย
ประเทศไทยมีร้านค้าปลีกจาหน่ายบุหรี่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 570,000 ร้าน ที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค1
ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งในการซื้อหาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ สาคัญที่สุดของเยาวชนไทย ข้อมูล
จากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.0) สามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ด้วยตนเองจากร้านค้าปลีกใกล้บ้าน และในจานวนนี้มากกว่าร้อยละ 90.0 ที่ระบุว่า
ตนเองสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายดาย 2
ข้อมูลจากการสารวจอัตราการสูบบุหรี่ในนักเรียน Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ปี 2552
พบว่า เด็ก อายุ 13-15 ปี ที่สูบบุหรี่ 47.9% สามารถซื้อบุหรี่จากร้านค้าปลีก
ข้อมูลจากการสารวจร้านขายบุหรี่รอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ พบว่า 82.6% ของร้านค้า
ปลีกทีข่ ายบุหรี่ ขายบุหรี่แยกมวน3
ข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศ
ความหนาแน่นของร้านค้าจาหน่ายบุหรี่ในละแวกโดยรอบโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบุหรี่
และประสบการณ์การสูบบุหรี่ของวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเขตเมือง จึงเสนอแนะให้มีการจากัดร้านค้าที่ใกล้โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ของวัยรุ่นได้ โดยพบว่าหากร้านค้าปลีกจาหน่ายบุหรี่ลดลง ร้อยละ 9.0 จะมีผลทาให้ลด
อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลง ร้อยละ 13.0 4 5 6 7

1

กรมสรรพสามิต. รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาตยาสูบประจาปี พ.ศ. 2554 สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2555, จาก http://edwebexcisegoth. 2554.
ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งพานิช, ลักขณา เติมศิรกิ ุลชัย. การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2534-2550. ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรูเ้ พื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551.
3
การสารวจร้านขายบุหรีร่ อบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553
4
Henriksen L, Feighery EC, Schleicher NC, Cowling DW, Kline RS, Fortmann SP. Is adolescent smoking related to the density and proximity of
tobacco outlets and retail cigarette advertising near schools? Prev Med. 2008 Aug;47(2):210-4.
5
Leatherdale S.T. andStrath J.M. Tobacco retailer density surrounding schools and cigarette access behaviors among underage smoking students.
Ann Behav Med. 2007 Feb;33(1):105-11.
6
McCarthy W. J. Mistry R. Lu Y. Patel M. Zheng H. andDietsch B. Density of tobacco retailers near schools: effects on tobacco use among
students. Am J Public Health. 2009 Nov;99(11):2006-13.
2
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ระยะทางที่ใกล้ ที่สุ ดระหว่างร้ านจ าหน่ายสุราและบุหรี่กับอาณาเขตโดยรอบของโรงเรียน มี ความ
สัมพันธ์กับการเพิ่มของอัตราการใช้สุราและบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น8

7

Novak S. P. Reardon S. F. Raudenbush S. W. and Buka S. L. Retail tobacco outlet density and youth cigarette smoking: a propensity-modeling
approach. Am J Public Health. 2006 Apr;96(4):670-6.
8
West JH, Blumberg EJ, Kelley NJ, Hill L, Sipan CL, Schmitz KE, et al. Does Proximity to Retailers Influence Alcohol and Tobacco Use Among
Latino Adolescents? Journal of Immigrant and Minority Health. 2010;12(5).
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Supporting Document : Smoking prevalence among youth
ข้อมูลสนับสนุน เรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ในเยาวชน
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย
ประเด็น เราต้องการกฎหมายใหม่ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย เพราะ ในขณะที่อัตราการสูบ
ในกลุ่มอายุอื่นๆ ลดลง อัตราการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น
 ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีวัยรุ่นที่เสพติดบุหรี่รายใหม่เพิ่มขึ้นจานวน 2 ถึง 3 แสนคน9
 จากการเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของวัยรุ่นไทย โดย กระทรวงสาธารณสุข10
พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ชนิดมีควันของวัยรุ่นอายุ 11-24 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.2 เป็นร้อยละ 11.7
 จากรายงานผลโครงการสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco
Survey : GYTS) ปี พ.ศ. 2552 พบว่า อัตราการสูบ บุหรี่ชนิดมี ควันของกลุ่มเยาวชนใน
สถานศึกษา ที่มีอายุ 13 - 15 ปี ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 11.711 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ย
จาก 140 ประเทศทั่ว โลก รวมทั้ง สูงกว่ า อัตราเฉลี่ยของกลุ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่ชนิดมีควันเท่ากับร้อยละ 9.5 และ 5.9 ตามลาดับ 12
 รายงานผลกระทบของนโยบายควบคุม การบริโภคยาสูบในประเทศไทย ที่ระบุว่ากลุ่ม วัยรุ่น อายุ
ระหว่าง 13-21 ปี มีอัตราความชุกของการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นในทุกรอบการสารวจ โดยเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ
11.3 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 15.0, ร้อยละ 18.3 และร้อยละ 21.5 ในปี พ.ศ. 2549, 2550 และ
2552 ตามลาดับ 13

9

ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งพานิช และลักขณา เติมศิริกุลชัย. (2551). การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
พ.ศ. 2534-2550. กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
10
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2553). สถานการณ์การบริโภค ยาสูบชนิดมีควันของเยาวชนไทย.
สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http:// btc.ddc.moph.go.th /cms/menu/submenu/in c _submenu/4/16.
11

Thailand Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2552.

12

Warren, C.W., Jones, N.R., Peruga, A., Chauvin, J., Baptiste, J.P. and Costa de Silva, V., et al. (2008). Global youth tobacco

surveillance, 2000-2007. MMWR Surveill Summ, 57(1), 1-28.
13

บุปผา ศิริรศั มี, ทวิมา ศิริรัศมี, จรัมพร โห้ลายอง, อารี จาปากลาย, ปริยา เกนโรจน์ และธีรนุช ก้อนแก้ว. (2555). รายงานการสารวจ
ระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มวัยรุ่นรอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) ภายใต้โครงการ
International Tobacco Control Policy-Southeast Asia. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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 มีรายงานที่ระบุว่า เยาวชนไทยที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน แต่คิดว่าตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ในปีห น้า
สูงถึงร้อยละ 8.0 14

อายุในการเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชนมีแนวโน้มลดลง
นักสูบร้อยละ 80.0 จะเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกในวัยก่อน 18 ปี 15
เด็กชายเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 11.4 ปีในขณะที่เด็กหญิงเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 12.516
เด็กไทยส่วนใหญ่จะเริ่มสูบเมื่ออายุเฉลี่ย 15.2 ปี17

14

ศุภวรรณ มโนสุนทร, เนาวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, สาลินี เซ็นเสถียร และนพวรรณ อัศวรัตน์ (2552). การสารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย อายุ 13-15
ปี พ.ศ. 2552. นนทบุร:ี ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
15
Substance Abuse and Mental Health Services Administration. National Household Survey on Drug Abuse: Main Findings 1998.
Rockville, MD; US Department of Health and Human Services.
16
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 จาก
www.hiso.or.th/hiso/picture/.../report6_5.pdf
17
บุปผา ศิริรัศมี, ทวิมา ศิริรัศมี, จรัมพร โห้ลายอง, อารี จาปากลาย, ปริยา เกนโรจน์, และธีรนุช ก้อนแก้ว. รายงานการสารวจระดับประเทศ เรื่อง
ผลกระทบนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มวัยรุ่นรอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control PolicySoutheast Asia. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล2555.
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บุหรี่กับความสูญเสีย

ก

ป่

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
บุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆจานวน 25 โรค18 ในจานวนนี้เป็นมะเร็งตามส่วนต่างๆ 10 ชนิด 19
ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็ง ตับอ่อน มะเร็งไตและกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปาก มดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและกระเพาะอาหาร มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย และมะเร็งเม็ด
เลือดขาว ชนิดเฉียบพลัน
การเจ็บป่วยและการตาย
 ปี พ.ศ.2549 ประมาณการว่ามี ผู้ป่วย ที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ จานวน 682,213 คน
จาแนกออกเป็น โรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโป่งพอง 624,309
ราย20
 ปี พ.ศ. 2552 มีการประมาณการว่ามี คนตาย จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรีป่ ระมาณ 48,244 คน
(เฉลี่ย 132 คนต่อวัน หรือ 6 คนต่อชม. โดยคิดเป็น 12% ของการตายทั้งหมด) โดยคิดเป็นผู้ชาย
จานวน 1 ใน 6 คน และหญิง 1 ใน 25 คน21
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านภาระโรค
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยที่สาคัญ จากการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 พบว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้มีการสูญเสียปีสุ ขภาวะในกลุ่ม
ประชากรรวมมากเป็นอันดับที่ 3 (แต่เป็นอันดับที่ 2 ในประชากรชาย : แซงหน้าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย)
โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่มีอายุขัยที่สั้นและสูญเสียปีสุขภาวะมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุมา
จากบุหรี่ที่ทาให้คนไทยสูญเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งปอด22

18

World Health Organization. Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998.
P.Vineis, M. Alavanja, P. Buffler. Tobacco and Cancer: Recent Epidemiological Evidence. JNCI J Natl Cancer Inst (2004) 96 (2): 99-106.
20
Jittrakul Leartsakulpanitch and Wimol Nganthavee. The Economic Burden of Smoking-Related Disease in Thailand: A Prevalence-Based Analysis.
J Med Assoc Thai 2007; 90 (9): 1925-9
21
การศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547. โครงการพัฒนาการดาเนินการจัดทาเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของ
ประเทศไทย (Burden of Disease). สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
19
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22

จิรบูรณ์ โตสงวน และคณะ. (2554). ภาระโรคที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ของประเทศไทย ปี 2552. ใน นาเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์
เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) ประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (หน้า 10), ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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Supporting Document on Thai Tobacco Farmers
ข้อมูลสนับสนุน เกี่ยวกับ ชาวไร่ยาสูบ
จากรายงานข้อมูลวิชาการโดย รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะ
 ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ปลูกใบยา 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เบอร์เล่ย์ เวอร์ยิเนีย และเตอร์กิช ซึ่งเกษตรกร
กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูก จานวน 186,102 ไร่ และเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ
จานวน 61,056 ราย1
 ในฤดูการปลูกปี 2552/2553 ที่ผ่านมา เก็บใบยาได้ 62,448,781 กิโลกรัม โดยเป็นพันธุ์เบอร์เล่ย์
ร้อยละ 54.5 เวอร์ยิเนีย ร้อยละ 29.9 และเตอร์กิช ร้อยละ 15.6 ทั้งนี้ใบยาดังกล่าวถูกส่งเป็นสินค้า
ส่งออกถึงร้อยละ 64.8 (40,475,494 กิโลกรัม) ในขณะที่โรงงานยาสูบรับซื้อเป็นร้อยละ 35.2
(21,973,287 กิโลกรัม)1
 เกษตรกรที่ปลูกใบยาพันธุ์เบอร์เล่ย์มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ (35,581 บาท) มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกใบยา
พันธุ์เวอร์ยิเนีย และเตอร์กิช (22,218 บาท และ 10,858 บาท ตามลาดับ)23
 มูลค่าผลผลิตในฤดูการปลูกปี 2552/2553 เท่ากับ 4,139 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นมูลค่าส่ง 2,531 ล้าน
บาท และมูลค่าที่โรงงานยาสูบรับซื้อ 1,607 ล้านบาท โดยเกษตรกรที่ปลูกใบยาพันธุ์เวอร์ยิเนียมี
รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคน (124,394 บาท) มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกใบยาพันธุ์เบอร์เล่ย์ และเตอร์กิช
(106,393 บาท และ 22,201 บาท ตามลาดับ)1

23

กรมสรรพสามิต. ข้อมูลปริมาณชาวไร่ พื้นที่เพาะปลูก และการรับซื้อใบยาแห้ง ในฤดูกาลผลิต ปี 2552/2553
ของใบยาพันธุ์เบอร์เล่ย์ เวอร์ยิเนีย และเตอร์กิช. 2554 [17 สิงหาคม 2555].
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ตารางการทากิจกรรมเพื่อสังคมของโรงงานยาสูบ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นมา
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
จานวนเงิน (บาท)
แหล่งข้อมูล
24 เม.ย. 55 - ผูแ้ ทนโรงงานยาสูบมอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่า
300,000
http://www.tobaccow
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
atch.in.th/watchเพื่อจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2555 ให้นิสิตเก่า
report/?sid=1220
ได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันและพบปะสังสรรค์
2 พ.ค. 55 - โรงงานยาสู บ มอบเงิ น ให้ พ ลตรี ไ พรั ช ขยั น
58,000
http://www.tobaccow
สารวจ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาหลัก นิย มและ
atch.in.th/watchยุ ท ธศาสตร์ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เพื่ อ ซื้ อ
report/?sid=1219
เครื่ อ งสแกนความเร็ ว สู ง ส าหรั บ สแกนสรรพ
ตารารวบรวมไว้
3 พ.ค. 55 - ตัวแทนโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.tobaccow
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียน 8 โรงเรียนใน จานวน 140 เครื่อง atch.in.th/watchจังหวัดสกลนครและศรีษะเกษ
report/?sid=1221
6 พ.ค. 55 - ผู้อานวยการยาสูบ มอบเงินให้กับทีมฟุตบอล
50,000
http://www.tobaccow
ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการยิง
atch.in.th/watchประตูแรกได้รหะว่างทีมทีทีเอ็มเชียงใหม่กับทีม
report/?sid=1226
ชัยนาท เอฟซี
24 พ.ค. 55 - ผู้ แ ทนโรงงานยาสู บ มอบเงิ น ให้ โ รงเรี ย น
100,000
http://www.tobaccow
ประชากรรั ง สฤษฏ์ ใ ช้ ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น
atch.in.th/watch"สมเด็ จ พุ ฒ าจารย์ (โต) พรหมรั ง สี " เพื่ อ ใช้
report/?sid=1224
ทดแทนอาคารเดิ ม ที่ ถู ก น้ าท่ ว มเสี ย หายอย่ า ง
รุนแรงในปีที่ผา่ นมา
31 พ.ค. 55 - ผู้ แ ทนโรงงานยาสู บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น
250,000
http://www.tobaccow
กิจกรรมของชมรมมุสลิมโรงงานยาสูบ บริจาค
atch.in.th/watchสมทบทุ น ก่ อ สร้ า งส่ ว นพื้ น ห้ อ งละหมาด และ
report/?sid=1225
ประตู ห น้ า ต่ า ง มั ส ยิ ด ดารุ ซ ซาอาดะฮ์ อ าเภอ
ขนอม จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ประกอบ
ศาสนกิจแด่มุสลิมในพืน้ ที่ และนักท่องเที่ยว
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4 ก.ค. 55

- ผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินให้กองพันทหาร
ราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เพื่อ
นาไปซือ้ ผ้าพันคอสามเหลี่ยมจานวน 500 ผืน ใช้
ปฏิบัติหน้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และภารกิ จ ในการฝึ ก ภาคสนามของหน่ ว ย
ประจาปี
13 ก.ค. 55 - โรงงานยาสู บ ร่ว มบริ จาคเงิน ให้มูลนิธิคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสมทบ
"กองทุ นบ ารุง รั ก ษาอาคาร มหิ ด ลอดุล ยเดชพระศรีนครินทร" เพื่อเป็นทุนในการสร้างอาคาร
เรียนหลังใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์
23 ก.ค. 55 - โรงงานยาสู บ ให้ ก ารสนับ สนุ น โครงการ
อนุรักษ์และฟืน้ ฟูทุเรียนพืน้ บ้านนนทบุรี

30,000

http://www.tobaccow
atch.in.th/watchreport/?sid=1228

100,000

http://www.tobaccow
atch.in.th/watchreport/?sid=1230

ไม่ระบุ

http://www.tobaccow
atch.in.th/watchreport/?sid=1229
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ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมที่ 1.3 งำนวิชำกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน+นโยบำย
1.3.2 แผ่นพับ, fact sheet (ร้ำนค้ำ, สงกรำนต์)
- สนำมกีฬำ (ข้อมูล)
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ข้อมูลสนับสนุนในการผลักดันนโยบาย

สนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่
ภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555
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ข้อมูลสนับสนุนในการผลักดันนโยบาย
สนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่
(ร่าง) เป้าหมายการผลักดันนโยบายสนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่
1) ห้ามนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสนามกีฬาและห้ามดื่มขณะชมกีฬา
2) ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสนามและในสนาม (สาหรับสนามเอกชนควรงดจาหน่ายก่อน
การแข่งขัน 3 ชั่วโมง และต่อเนื่องไปจนถึงหลังการแข่งขัน 1 ชั่วโมง)
3) ห้ามผู้ที่มีอาการมึนเมา ครองสติไม่ได้ เข้าสนามกีฬา
4) ไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมายในสนามกีฬา
5) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสนามกีฬา
6) ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายที่บริเวณทางเข้า และภายในสนามกีฬา
7) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ใช้สนาม รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง
8) สนามกีฬาไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่

กระบวนการผลักดันนโยบายสนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง
1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทางาน ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด
2. มีการประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับหน่วยงานผู้ดูแลสนามกีฬา
3. มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารในองค์กรและบุคคลภายนอก รวมถึงการสร้างกระแสสังคม
4. มีกระบวนการเฝ้าระวัง การกระทาผิดกฎหมาย และ บังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮลอล์ 2551 และ พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535 อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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รวบรวมข่าวกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ข่าวกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่ในประเทศ
จากสถานการณ์การตื่นตัวของประชาชน เพื่อเข้าชมกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ซึง่ เป็นที่นิยมอย่างมาก และจาก
บทเรียนที่ผ่านมา จะเห็นว่า ผู้เข้าชมและเชียร์ มีการดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ สร้างความวุ่นวาย ราคาญ ต่อผู้ชมคนอื่น
และหนีไม่พ้นการทะเลาะวิวาท
เริ่มตัง้ แต่ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 และ 31 บังคับใช้ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็
เริ่มมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจากัดพื้นที่ในการจาหน่ายและการดื่ม
ห้ามขาย ห้ามดื่มในสถานที่ราชการและสนามกีฬาของราชการ โดยเฉพาะสนามศุภชลาศัย สนามมังคลากีฬาสถาน ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประเทศอื่นๆ เช่น อิตาลี รัสเซีย และบราซิล ก็ใช้หลักปฏิบัตินี้ ใน
ต่างประเทศ ห้ามขายไม่ได้จากัดเฉพาะบริเวณรอบสนามแข่งเท่านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึงพื้นที่สาธารณะอื่นๆ และ
ครอบคลุมเวลาก่อน และหลังการแข่งขัน
โดยการสนับสนุนสนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่ ได้ติดป้ายเตือนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
มาตรา 27 และ 31 ที่กาหนดให้
ห้ามขาย ห้ามดื่มในสถานที่ราชการและสนามกีฬาของราชการ ฝ่าฝืนมีความผิดจาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในเดือน ก.ย. 2553 กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ให้เด็กเยาวชนแข่งขันออกแบบทาป้าย
และแข่งขันเขียนคาขวัญ “ห้ามขาย ห้ามดื่ม” เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ ติดป้ายตามทางเข้า-ออก และรอบสนามแข่งขันกีฬา
โดยเริ่มนาร่องที่สนามศุภชลาศัยเป็นสนามแรก และขยายไปตามสถานที่ราชการ ชุมชน โรงเรียน ทุกแห่งทั่วประเทศ
คาขวัญชนะเลิศ “ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ยกศักดิ์ศรีสนามกีฬา”
รองชนะเลิศอันดับ 1 “ไร้บุหรี่ ปลอดสุรา สนามกีฬายุคใหม่”
รองชนะเลิศอันดับ 2 “สนามกีฬาคนเก่ง คนกล้า บุหรี่สุรา say no”
______________________________________________________________________________________________
ทท. (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) จับมือ กรมควบคุมโรค - กระทรวงสาธารณสุข - สสส.(สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ) - สคล.(สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า) - มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา - เครือข่ายเยาวชน
ป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่ รณรงค์ “สนามกีฬาปลอดเหล้า ปลอดบุหรี”่ พร้อมติดป้าย ห้ามขาย ห้ามดืม่ รอบสนามทั่ว
ประเทศ

พ.ศ. 2541 คณะผู้บริหารสนาม main stadium ของ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ทาให้สนามดังกล่าวเป็น สนามฟุตบอลและกรีฑา
ปลอดบุหรี่แห่งแรกของเอเชีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ด้วยการให้สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ 4,000 แผ่น ปรากฏว่า สิงห์อมควันทั้งหลายพากันให้ความร่วมมืออย่างดี
ออกไปยืนสูบบุหรี่ด้านนอกของสนาม ต่อมาสนามกีฬาอื่นๆ ในศูนย์กีฬา ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ก็รับแนวคิดเรื่องสนาม
กีฬาปลอดบุหรี่ไปใช้
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14-24 ธ.ค. 2551 สสส. หนุน “พิษณุโลกเกมส์”ครั้งที่ 37 ให้ครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ ไม่ใช่แค่พิษณุโลก
เกมส์ แต่ทุกๆ การแข่งขันกีฬาทุกรายการ ทางจังหวัดจะพูดให้นกั กีฬาห่างไกลจากเหล้า-บุหรี่
28 มิ.ย. 2553 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ของไทย ให้สถานที่แข่งขัน และดูกีฬาทุกประเภท เป็นเขตปลอดบุหรี่
ทั้งหมด
15-22 ม.ค. 2554 สสส. หนุน “จามจุรีเกมส์” ครั้งที่ 38 โดยอธิการบดีจุฬา จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราผู้ที่เข้าชมงานในทุกสนาม
เพื่อให้จดั ครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โดยสสส. ซึ่งมีหลักการชัดเจนใน
การสนับสนุนให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดีอย่างยัง่ ยืนและได้ประโยชน์จากการออกกาลังกายอย่างแท้จริง ร่วมเชียร์กีฬาทีช่ ื่นชอบ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเชียร์ จึงควรสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลให้เป็นเหมือนครอบครัว เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี เต็ม
ไปด้วยความสนุกสนาน ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น

ข่าวกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่ในต่างประเทศ








พ.ศ. 2531 ฟีฟากาหนดให้การแข่งขันโอลิมปิคฤดูทคี่ าลการี แคนาดา ได้ปลอดบุหรี่รายการแรก
31 พ.ค. - 30 มิ.ย. พ.ศ. 2545 เป็นปีทองของนักรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทั่วโลก ปีนี้ ประธาน FIFA (Federation
International de Football Association หรือ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ) นายโจเซฟ แบลตเตอร์ได้ร่วมกับผู้อานวยการใหญ่ของ
WHO(องค์การอนามัยโลก) ดร. โกร ฮารเลมบรันดแลนด์ และศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ ในการหยุดยัง้ การที่บริษัทบุหรี่ส่งเสริม
ฟุตบอลได้ลงบันทึกร่วมกันว่า การแข่งขันฟุตบอลเวิล์ดคัพ ปี 2002 นี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกปลอดบุหรี่ที่มีเจ้าภาพ คือ
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในการแข่งขันนี้ จะห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่แข่งขันทั้งหมด ยกเว้น ที่ซงึ่ จัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ จะมี
ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และมีการส่งเสียงประกาศห้ามสูบบุหรี่เป็นระยะ
พ.ศ. 2546 การแข่งขันแอฟริกาเกมส์ทุกการแข่งขัน ประกาศให้เป็นการแข่งขันปลอดบุหรี่
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประเทศลาวได้ประกาศให้การแข่งขันซีเกมส์ปลอดบุหรี่
พ.ศ. 2553 จีนประกาศให้โอลิมปิคปลอดบุหรี่
พ.ศ. 2553 รัฐบาลแอฟริกาใต้ ได้เป็นหนึ่งผู้นาของโลกด้านการควบคุมยาสูบ ประกาศเป็นเจ้าภาพ “เวิลด์คัพ 2010 ปลอดบุหรี่
หรือ ฟุตบอลโลกปลอดบุหรี่ 100%” ไม่มีที่สาหรับการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นที่พกั หรือพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองให้การแข่งขันกีฬาเป็นสิง่ ที่ดีกับชีวิตจริงๆ แฟนๆ ฟุตบอลทั่วโลก จะได้รับการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือ
สอง รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกา ประกาศการห้ามสูบบุหรี่ในสนามกีฬาของรัฐบาล 10 แห่ง รวมทั้งขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด ในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศแอฟริกาใต้ตดิ ป้ายและแจ้งทุกคนให้ทราบ ใครฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกจากสถานที่ห้าม
สูบ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2536 แอฟริกาใต้มีกฎหมายควบคุมยาสูบแห่งชาติ และมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ในเรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ และการบังคับใช้ภาพคาเตือนบนซองบุหรี่

*ไม่สามารถหาข้อมูลสนากีฬาหรือกีฬาปลอดปลอดเหล้าในต่างประเทศได้
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ตัวอย่าง การติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ และ ป้ายสนามกีฬาปลอดเหล้า
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ชุดกิจกรรมที่ 2 รวบรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 8
- รำยกำรตัวชี้วัด
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รายงานข้อมูลตัวชี้วัดการติดตามเฝ้าระวังและตอบโต้บริษัทบุหรี่
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

59. จานวนข่าว/โฆษณาเชิงบทความในสื่อสิ่งพิมพ์ที่

MoPh

ภำพข่ ำ วตั ด และ

60.

จานวนครั้งของการชี้แนะผ่านสื่อต่างๆ ให้การ
บริโภคยาสูบเป็นสิ่งผิดปกติ

MoPh

ภำพข่ ำ วตั ด และ

63.

จานวนข่าวที่ปรากฎในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินคดีกับธุรกิจยาสูบที่ทาผิดกฎหมาย

MoPh

ภำพข่ ำ วตั ด และ

52.

จานวนครั้งของการดาเนินการของบริษัทบุหรี่
ข้า มชาติที่เข้า ข่ า ยการแทรกแซงการควบคุมยาสู บ
หรือนโยบายสาธารณะ

MoPh

55.

จานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เพื่อดาเนินการ
ทางสังคมและทางกฎหมายต่อการตลาดรูปแบบใหม่
ต่างๆ

MoPh

62. จานวนคดีและผลของการดาเนินคดีธุรกิจยาสูบ

MoPh

แสดงถึงความโก้เก๋ของการสูบบุหรี่

ทาผิดกฎหมาย

54.จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมคัดค้านการตลาด

ASH/TRC

รูปแบบใหม่ต่างๆ
57.ประเภทของสื่ อและจ านวนครั้ง ที่เ ผยแพร่ เพื่ อ

ASH/TRC

ต่อต้าน CSR

61.จานวนครั้งของการร้องเรียนธุรกิจยาสูบทาผิด
กฎหมาย

MoPh/
excise

ตัวอย่างข้อมูล

Data type

ผลการเฝ้าระวัง

เวปไซต์ รวบรวมสื่อข่ำวและโฆษณำ เชิงบทควำมใน
สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับบุหรี่ต่อปี

Secondary

ติดต่อทำง ASH (คุณบี) ขอข้อมูล

เวปไซต์ รวบรวมสื่อข่ำวและโฆษณำ เชิงบทควำมใน
สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับบุหรี่ต่อปี

Secondary

ติดต่อทำง ASH (คุณบี) ขอข้อมูล

เวปไซต์ รวบรวมข่ ำ วที่ ป รำกฏในสื่ อ เกี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินคดีกับธุรกิจยำสูบที่ผิดกฎหมำย

Secondary

ติดต่อทำง ASH (คุณบี) ขอข้อมูล

จ ำนวนจดหมำยขอพบ ภำพ ข้อมูลกำรแทรกแซงกำรควบคุมยำสูบจำก
ข่ำวตัด และ เวปไซต์
กรมสรรพสำมิต, และกระทรวงสำธำรณสุข
และทำกำรสัมภำษณ์ระดับลึกกับเจ้ำหน้ำที่
ระดับนโยบำยควบคุมยำสูบ
รำยงำนกิ จ กรรมของส ำนั ก ฯ ทำแบบสำรวจระดับจังหวัด ส่งให้เจ้ำหน้ำที่
และจำก สคร.และสสจ.
สคร. และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด กรอก
ข้อมูลให้

Primary/
Secondary

ติดตำมข้อมูลจำกกระทรวงสำธำรณสุข

Secondary

ติดตำมข้อมูลจำกกระทรวงสำธำรณสุข

รำยงำนกำรด ำเนิ น คดี ข อง ข้อมูล กำรร้องเรียนธุรกิจ ผิดกฎหมำยจำก
สำนักฯ
ส ำนั ก ควบคุ ม กำรบริ โ ภคยำสู บ และกรม
สรรพสำมิ ต ท ำกำรสั ม ภำษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ
เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพสำมิต
รำยงำนกิจกรรมตลอดปี และ รวบรวมกิจกรรมคัดค้ำนกำรตลำดรูปแบบ
ภำพข่ำวตัด
ใหม่จำกเว็บไซด์และสื่อต่ำงๆ
ภำพข่ ำ วตั ด และ เวปไซต์ รวบรวมสื่อที่เผยแพร่เพื่อต่อต้ำน CSR

Secondary

ติดตำมข้อมูลจำกกระทรวงสำธำรณสุข

Secondary

ติดต่อทำง ASH (คุณยิน) ขอรำยชื่อกิจกรรม

Secondary

ติดต่อทำง ASH (คุณยิน) ขอคลิปข่ำวกิจกรรม

ข้ อ มู ล จำกเวปไซต์ ร้ อ งเรี ย น รวบรวมข้ อ มู ล จำกเวปไซต์ ร้ อ งเรี ยนของ
รำยงำนจำกสรรพสำมิตพื้นที่
MoPhแ ล ะ ก ร ม ส ร ร พ ส ำ มิ ต ท ำ ก ำ ร
สั ม ภำษณ์ ร ะดั บ ลึ ก กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ร ม
สรรพสำมิต

Secondary

จำกข้อมูลรำยงำนประจำปี 2554 ของสำนักควบคุมกำร
บริ โ ภคยำสู บ กรมควบคุม โรค กระทรวงสำธำรณสุ ข มี
จำนวนกำรร้องเรียนเกี่ยวกั บกำรทำผิดกฎหมำยของธุรกิจ

social media
social media
social media

ระเบียบวิธีวิจัยหรือ
แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้

เอกสารหมายเลข 7

social media

ยำสูบทั้งสิ้น 255 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดตำมพรบ.
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คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 (89 เรื่อง)
และควำมผิดตำมพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ (45 เรื่อง)

58.ผลการส ารวจทั ศ นคติ / การรั บ รู้ ข องเยาวชน
เกี่ยวกับการทา CSR ของธุรกิจยาสูบ
51.ระดับความรู้ความตระหนักของบุคลากรที่ได้รับ

TCNU

ไม่มีข้อมูลเดิม

TCNU

ไม่มีข้อมูลเดิม

TCNU

รวบรวมงำนวิจัยด้ำน

ต้องกำรงำนวิจัยเพิ่มเติม

แบบสอบถำมระดับควำมรู้ของบุคคลำกรที่
ไ ด้ รั บ ก ำ ร อ บ ร ม ก ำ ร รู้ ทั น ก ล ยุ ท ธ
อุตสำหกรรมยำสูบ

Primary

ต้องกำรงำนวิจัยเพิ่มเติม

รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมและ

Secondary

มีงำนวิจัยที่เกี่ยวกับ CSR ในประเทศไทยจำนวน 4 เรื่อง

ตระหนักในกำรทำ CSR ของธุรกิจยำสูบ

การอบรมการรู้ทันกลยุทธอุตสาหกรรมยาสูบและของ
ประชาชน

56.จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ CSR

Primary

สำรวจทัศ นคติ ของเยำวชนเกี่ยวกั บควำม

CSR

2553

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ CSR

1. งำนวิจัยเรื่อง “การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่”

2. งำนวิจัยเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความ
น่า ไว้ว างใจ และการตั ดสิ น ใจในการให้ความร่ ว มมื อ กั บ
บริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ”

3.

งำนวิจัยเรื่อง “สถานการณ์การทากิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทบุหรี่ในประเทศไทย”

4. งำนวิจัยของอาจารย์นิทัศน์ อยู่ที่ศจย.
53.จ านวนครั้ ง ของกิ จ กรรม CSR

ที่ รยส.

TCNU

มีข้อมูลงำนวิจัย 2553

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์และสื่อต่างๆ

โครงกำรเฝ้ำระวังรวบรวมกิจกรรม CSR ที่
ปรำกฎบนเว็บไซด์และสื่อต่ำงๆ

Secondary

โรงงานยาสูบ
ปี 2553 = 25 กิจกรรม
ปี 2554 = 86 กิจกรรม
ปี 2555 = 18 กิจกรรม
บริษัทฟิลลิป มอริส
ปี 2552 = 4 โครงกำร
ปี 2553 = 5 โครงกำร
ปี 2554 = 9 โครงกำร

*TCNU Tobacco Control research unit, Naresuan University
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ชุดกิจกรรมที่ 3 ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบ
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