
นโยบาย และมาตรการควบคมุการบริโภคยาสบู  

ในเยาวชน และในสถานศึกษา 

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ 

ผูอ้ านวยการส านักควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค 



 

 ความส าคัญ และ                  

 สถานการณ์การบริโภคยาสบู 
 



แต่ละปีทัว่โลกมีผ ูเ้สียชีวิตกอ่นเวลาจากการสบูบหุรี ่6 ลา้นคน                 

และตวัเลขน้ีจะเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่า 8 ลา้นคน ในปี ค.ศ.2030                  

หากไม่มีการควบคมุการบรโิภคยาสบูหรอืการสบูบหุรีอ่ยา่งจรงิจงั 

แหลง่ขอ้มลู: World Health Organization, World Health Statistics 2559 

 

 ท าใหเ้กิดภาระโรคสงู เป็นอนัดบั 2 ของ  

ปัจจยัเส่ียง รองจากการด่ืมสรุา  

 เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตจากโรค ท่ี

เน่ืองมาจากการสบูบหุรี ่เช่น โรคมะเรง็ปอด 

โรคหวัใจ และโรคถงุลมโป่งพอง ฯลฯ  
 

การสบูบหุรี ่



ปัจจยัเส่ียงท่ีสมัพนัธก์บัการเกิดโรคไมติ่ดต่อเรื้อรงั  
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บหุรี ่: ภยัคกุคามต่อการพฒันา 

การสบูบหุรี ่ถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสง่ผลกระทบต่อสขุภาพทัง้ของ 

ผ ูส้บู และผ ูไ้มส่บูบหุรี ่(ไดร้บัควนับหุรีมื่อสอง) ซ่ึงมีทัง้ท่ีป่วยเป็นโรค และ    

เสียชีวิต  กลายเป็นภาระท่ี... 

ผูป่้วยและรฐับาล 
ต้องแบกรบัค่าใช้จ่าย 

มีความสญูเสียจาก              
โรคต่างๆ จากการสบูบหุร่ี 

มีความสญูเสียทางเศรษฐกิจ 
อย่างมหาศาล 



เยาวชน !!!…เป็นเป้าหมายของ

อตุสาหกรรมยาสบู 

แต่ละปี เยาวชนไทยเสพตดิบหุรี่ใหม่ และกลายเป็น 

ผูสู้บบหุรี่เป็นประจ า 2-3 แสนคน ทดแทนผูใ้หญ่ที่สูบบหุรี่     

ที่เสยีชีวติ หรอืเลกิสูบ  

เยาวชนเป็นกลุม่ลูกคา้ของธุรกจิยาสูบ ต่อไปอกี                 

เป็นระยะเวลานาน ซ่ึงธุรกจิยาสูบ มองว่า “คุม้ที่จะลงทนุ” 



การท ากลยทุธก์ารตลาดที่ดึงดูดใจ  และ                       

มีความน่าสนใจ โดยไม่หยดุน่ิงของอตุสาหกรรมยาสูบ 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีที่งา่ยต่อการเขา้ถงึ

ของเยาวชน โดยการโฆษณา และการคา้ขาย

ผลติภณัฑย์าสูบผ่านสือ่ออนไลน ์ 

การพฒันากลยทุธท์างการตลาด
ของธุรกจิยาสบู  



สถานการณ์การบริโภคยาสบู 



จ านวนและอตัราการสูบบหุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป  

ปี 2534 – 2558 ภาพรวม 

แหลง่ขอ้มลู: ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

รอ้
ย

ล
ะ 

ปี  
พ.ศ

.  



อตัราการสูบบหุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป  

ปี 2534 – 2558 จ าแนกตามเพศ  

แหลง่ขอ้มลู: ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

ร
อ้
ย
ล
ะ 



อตัราการสูบบหุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป  

ปี 2534 - 2558 จ าแนกตามกลุม่อาย ุ 

แหลง่ขอ้มลู: ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ
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อตัราการสูบบหุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 

 ปี 2534 – 2558 จ าแนกตามภาค 

แหลง่ขอ้มลู: ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

รอ้
ย
ล
ะ 



 
สถานการณ์การบรโิภคยาสบู 

ในเยาวชน 
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ปี 2550 ปี 2554 ปี 2557  

เป้าหมาย : ไมเ่กินรอ้ยละ 9 

แหลง่ขอ้มลู: ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

สถานการณ์การบรโิภคยาสบูของประชากรไทย                          
อาย ุ15-18 ปี (รายเขตสขุภาพ) ปี 2550, 2554 และ 2557  

รอ้
ย

ล
ะ 



แหลง่ขอ้มลู : รายงานผลการส ารวจขอ้มลูการบรโิภคยาสบู ในกลุม่นกัเรยีน อาย ุ15-18 ปี  ปี 2558  , ส านกัควบคมุการบรโิภคยาสบู 

ซือ้บหุรี ่จากรา้นขายของ
ช ามากทีส่ดุ (47.72%) 

เร ิม่สบูบหุรี ่มวนแรก
สว่นใหญ ่อายรุะหวา่ง 

11-15 ปี  

กลุม่เพือ่น มอีทิธพิลตอ่ 
การสบูบหุรี ่มากทีส่ดุ  

(78.9%) 

 รอ้ยละ 90.36 เคยพยายามเลกิบหุรี ่และสามารถเลกิได ้59.74% 
 ทีเ่หลอืไมส่ามารถเลกิได ้เนือ่งจากไมส่ามารถควบคมุความอยากบหุรีไ่ด ้และอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีม่คีนสบูบหุรี ่

การส ารวจขอ้มลูการบรโิภคยาสบู  
ในกลุม่นกัเรยีน อาย ุ15-18 ปี  ปี 2558 



แหลง่ขอ้มลู : รายงานผลการส ารวจขอ้มลูการบรโิภคยาสบู ในกลุม่นกัเรยีน อาย ุ15-18 ปี  ปี 2559 , ส านกัควบคมุการบรโิภคยาสบู 

เร ิม่สบูบหุรี ่มวนแรก
สว่นใหญ ่อายเุฉลีย่ 
อยูร่ะหวา่ง 14 ปี 

กลุม่เพือ่น มอีทิธพิลตอ่ 
การสบูบหุรี ่มากทีส่ดุ  

(86.8%) 

 รอ้ยละ 84.3 เคยพยายามเลกิบหุรี ่และสามารถเลกิได ้57.6% 
 ทีเ่หลอืไมส่ามารถเลกิได ้เนือ่งจากไมส่ามารถควบคมุความอยากบหุรีไ่ดแ้ละอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีม่คีนสบูบหุรี ่

ซือ้บหุรี ่จากรา้นขายของ
ช ามากทีส่ดุ (50%) 

การส ารวจขอ้มลูการบรโิภคยาสบู  
ในกลุม่นกัเรยีน อาย ุ15-18 ปี  ปี 2559 



การส ารวจการบรโิภคยาสบู 
ในเยาวชนไทย อาย ุ13 – 15 ปี 

(Global Youth Tobacco Survey :                    
GYTS Thailand) 
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ประชากรรวม ผูช้าย ผูห้ญิง 

เปรียบเทียบการใช้บหุร่ีโรงงานปัจจบุนั  
จากผลการส ารวจการบริโภคยาสบูในเยาวชน อาย ุ13 -15 ปี 

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 , 2552 และ 2558 

2548 

2552 

(n=7,649) 

2558 

(n=1,721) 

 

การใชบ้หุร ีโ่รงงานของเยาวชนไทย 
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ภายในบ้าน สถานที่สาธารณะ 

เปรียบเทยีบการได้รับควันบุหร่ีมือสองของเยาวชนไทยภายในบ้านและสถานที่สาธารณะ 
จากผลการส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 13 -15 ปี 

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 , 2552 และ 2558 

2548 

2552 

2558 

 

การไดร้บัควนับหุรีม่อืสองของเยาวชน 



 

นโยบาย และมาตรการควบคุมการบริโภคยาสบู 

ในกลุ่มเยาวชน และในสถานศึกษา 



1. พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2535  
2. พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของ   

ผูไ้ม่สูบบหุรี่ พ.ศ. 2535   

3. พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 

4. กรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการ

ควบคมุยาสูบขององคก์าร

อนามยัโลก (WHO : FCTC)  

5. นโยบายควบคมุการ

บรโิภคยาสูบขององคก์าร

อนามยัโลก MPOWER    

6. แผนยทุธศาสตรก์ารควบคมุ

ยาสูบแห่งชาตฉิบบัที่ 2 พ.ศ. 

2559-2562 

7. คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑย์าสูบแห่งชาต ิ(คผยช.) 

เคร่ืองมอืควบคมุการบริโภคยาสบู 



 
กฎหมาย 

เพ่ือการควบคมุยาสูบ 
 



สถานศกึษาต า่กวา่อดุมศกึษา 
เป็นเขตปลอดบหุรี ่100 % 

สถานศกึษา  
 
 

 พืน้ทีท่ ัง้หมดของสถานศกึษา 

      เป็นเขตปลอดบหุรีท่ ัง้หมด 
  
 



พระราชบญัญติั 
ควบคมุผลิตภณัฑย์าสูบ 

พ.ศ. 2560 









แผนยทุธศาสตรก์ารควบคมุยาสบูแหง่ชาต ิ
 ฉบบัทีส่อง พ.ศ. 2559-2562  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างเสริมความเข้มแข็ง และ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การควบคุมยาสูบของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบ 
รายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจ
ยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก 
เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ควบคุมและเปิดเผย
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอด
ควันบุหรี่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ใช้มาตรการทางภาษีและ
ปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 



     

4 ยุทธวิธี ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สรา้งความตระหนัก จติส านกึ ในพษิภัยยาสบู คา่นยิม 
การไมส่บูบหุรีใ่หก้บัเยาวชนและประชาชนทั่วไป และ
พัฒนาสือ่การสือ่สารทีเ่ขา้ถงึใจผูบ้รโิภค 
 

สรา้งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมเพือ่เอือ้ 
ตอ่การไมส่บูบหุรีข่องเยาวชน 

พัฒนาศักยภาพแกนน าและเครอืขา่ยเพือ่ป้องกนั
นักสบูหนา้ใหม ่

เฝ้าระวัง ควบคมุและบงัคับใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิยาสบูในสถานศกึษา และกลุม่เยาวชน 



การขับเคลื่อน จากทุกภาคส่วนในทุกระดับ 

กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ คข. ภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

สร้างเสริม         

ความเข้มแข็ง 

และพัฒนาขีด

ความสามารถ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ป้องกันมิให้เกิด 

ผู้เสพยาสูบรายใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ช่วยผู้เสพให้เลิก   

ใช้ยาสูบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ควบคุมและเปิดเผย 

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ยาสูบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ท าสิ่งแวดล้อม 

ให้ปลอดควันบุหรี่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การใช้มาตรการ 

ภาษ ี

เขตบริการสุขภาพ จังหวัด ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

สร้างเสริมความเข้มแข็ง 

และพัฒนาขีด

ความสามารถ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ป้องกันมิให้เกิด 

ผู้เสพยาสูบรายใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้

ยาสูบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ท าส่ิงแวดล้อม 

ให้ปลอดควันบุหร่ี 

...สังคมไทยปลอดบุหรี่... 
ระ

ดับ
ส่ว

นก
ลา

ง 
ระ

ดับ
พื้น

ที่ 



3 ลด 2 เพิม่ 

ลด นักสูบหน้าใหม่ 

ลด ผู้สูบรายเก่า 

ลด การได้รับควัน 
      บุหรี่มือสอง 

เพิ่ม การขับเคลื่อนระดับพื้นที ่

เพิ่ม ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ 
        ให้ครอบคลุม 

สรปุมาตรการควบคุมยาสบู 

ท่ีต้องขับเคล่ือน 



การขับเคล่ือนการด าเนินการสถานศึกษาปลอดบหุร่ี 

• มูลนธิริณรงค์เพ ือ่   

      การไมสู่บบุหรี ่

• เครอืขา่ยครูเพ ือ่โรงเรยีน

ปลอดบุหรี ่



ก าหนดนโยบาย บริหารจัดการในรร. จัดสภาพแวดล้อม สอดแทรกเรื่องบุหรี่ 

การมีส่วนร่วมของ นร. ดูแลช่วยเหลือ นร. มีกิจกรรมกับชุมชน 

มาตรการเพือ่สถานศึกษาปลอดบหุร่ี 
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