
สถานการณ/์ปัญหา

 จากการส ารวจอัตราการบริโภคยาสูบของจังหวัดสงขลา พบว่า  ปี 2560 อยู่ในล าดับที่ 6  ของประเทศ    คิดเป็นร้อย
ละ 25.32  (ค่าเป้าหมายประเทศ 17.9) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศ   จากข้อมูลจ านวนตายรายโรคที่เก่ียวข้อง
กับการสูบบุหรี่ จ านวน 3 โรค ประกอบด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคมะเร็งปอด  โรคถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั้น 
ต่อประชากร 100,000 คน ปี 2556-2560 ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา พบว่า อัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สูงสุด  รองลงมาคือมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพอง

 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของจังหวัดสงขลา ปี 2561 พบว่า จ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 906,787 คน 
ได้รับการคัดกรอง 569,787 คน (62.84) จ านวนผู้สูบบุหรี่ 100,576 คน (17.65) ได้รับการบ าบัด 58,622 คน (58.29) 
แยกเป็น 1 เดือน 1,273 คน 3 เดือน 957 คน และ 6 เดือน 1,557 คน 

 จากผลงานเดือน ต.ค. 61 – ปัจจุบัน จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  928,242 คน ได้รับการคัดกรอง 114,388 คน 
(12.32) จ านวนผู้สูบบุหรี่ 14,338 คน (12.53) ได้รับการบ าบัด 6,822 คน (47.58) แยกเป็น 1 เดือน 165 คน           
3 เดือน 57 คน และ 6 เดือน 165 คน    

ข้อมูล HDC 19 ต.ค. 61



ผลการด าเนินงานส าคัญ

 ผลงานคัดกรอง/บ าบัดและติดตาม

 POP = 928,242 คน  คัดกรอง 114,388 คน (12.32 %)

 สูบบุหรี่  14,338 คน (12.53%) ได้รับการบ าบัด 6,822 คน (47.58) แยกเป็น 1 เดือน จ านวน 165 คน 

3 เดือน จ านวน 57 คน และ 6 เดือน จ านวน 165 คน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ



ปัจจัยความส าเร็จ/โอกาส/จุดแข็ง

 มีผู้น าองค์กรที่มุ่งเน้นการด าเนินงานในการรณรงค์ป้องกัน บ าบัดรักษา ผู้สูบบุหรี่

 มกีฎหมาย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

 มีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ด าเนินงานปลอดบุหรี่จ านวนมากให้การสนับสนุน เช่น สมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ,สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม จังหวัดสงขลา,
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่,สสส. เป็นต้น

 การขึ้นภาษีสรรพสามิต ท าให้การเข้าถึงยากขึ้น



ปัญหาอุปสรรค

 บริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย

 แฟชั่นบุหรี่ไฟฟ้า ท าให้นักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

 ความไม่ต่อเนื่องของการบังคับใช้กฎหมาย/และไม่กล้าบังคับใช้กฎหมาย

 มีการลักลอบน าเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายเข้ามาตามตะเข็บชายแดน ซึ่งมีราคาถูกกว่าในประเทศ

 การแบ่งขายบุหรี่ตามร้านขายของช า

 จิตส านึกในผู้สูบบุหรี่ ที่มองไม่เห็นอันตรายของการสูบ

 ขาดการบูรณาการการด าเนินงานในหน่วยงานเพื่อการบ าบัดรักษา



นวัตกรรม/BEST PRACTICE

 คลินิกฟ้าใส

 คลินิก NCD

 คลินิกแพทย์แผนไทย



หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด

สถานการณ์ข้อมูล

พื้นฐาน

กลยุทธ์/

มาตรการ

กิจกรรมหลัก

ระดับ

ความส าเร็จ

ไตรมาส 1
-คัดกรองประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น
-ร้อยละ 20 ของผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิก
บุหรี่ใน รพ. 

หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดบุหรี่ อ าเภอละ 1 แห่ง

ไตรมาส 2
-ร้อยละ 10 ของผู้เสพที่ข้าสู่ระบบบ าบัด
ใน รพ. เลิกยาสูบได้ 6เดือน

ไตรมาส 3

หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดบุหรี่ อ าเภอละ 1 แห่ง

ไตรมาส 4

-ควบคุมการเข้าถึง บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การควบคุมโฆษณา และส่งเสริมการขายเครื่อง

-โครงการจังหวัดสงขลาปลอดบุหรี่        -อบรมการให้ค าปรึกษาผู้เสพยาสูบ
-อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พรบ.ท้ัง 2 ฉบับ
-นิเทศติดตามการด าเนินงานบุหรี่    -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก
-ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ตาม พรบ.

-สร้างระบบการบ าบัดผู้เสพยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
-พัฒนาระบบการบ าบัดผู้เสพยาสูบ/ระบบส่งต่อ/ฐานข้อมูลและการน าไปใช้ประโยชน์ให้เชื่อมโยง
-ควบคุมการเข้าถึง บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมโฆษณา และส่งเสริมการขายเครื่อง

คัดกรองประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100 ภายในปี 2561

-ร้อยละ 20 ของผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ใน รพ.

-ร้อยละ 10 ของผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบ าบัดใน รพ. เลิกยาสูบได้ 6 เดือน
-หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดบุหรี่อย่างน้อย 16 แห่ง / อ าเภอละ 1 แห่ง

ฟอร์มHouse Model

จากการส ารวจอัตราการบริโภคยาสูบของจังหวัดสงขลา พบว่า  ปี 2560 อยู่ในล าดับท่ี 6  ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25.32  (ค่าเป้าหมายประเทศ 17.9) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของ

ประเทศ   จากข้อมูลจ านวนตายรายโรคที่เกี่ยวข้องกับการสบูบุหรี่ จ านวน 3 โรค ประกอบด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคมะเร็งปอด  โรคถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั้น ต่อประชากร 

100,000 คน ปี 2556-2560 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบว่า อัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงสุด  รองลงมาคือมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพอง

สถานการณ์การสูบบุหรีข่องจังหวัดสงขลา ในปัจจุบันพบว่า มีจ านวนประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 906,787 คน ได้รับการคัดกรอง 569,787 คน (62.84) จ านวนผู้สูบบุหรี่ 100,576 

คน (17.65) ได้รับการบ าบัด 58,622 คน (58.29) แยกเป็น 1 เดือน 1,273 คน 3 เดือน 957 คน และ 6 เดือน 1,557 คน    


