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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลสรุปรวมตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ. 2555–2557 โดยการเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง ระหว่าง
เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ.2557 ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified two-stage cluster sampling ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
ตาก มุกดาหาร กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร รวม 5 จังหวัด จานวน 4,009 คน และกลุ่มที่ 2
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดดังกล่าวและสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 คัดเลือกแบบ purposive
sampling จ านวน 32 คน เก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสั มภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแนวทางการสัมภาษณ์ ผลการประเมินพบว่า พ.ศ. 2557 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยรวม เท่ากับร้อยละ 20.9 เป็นชายร้อยละ 39.9 และหญิงร้อยละ 3.7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ คือร้อยละ 18.7 ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 2.01 ตามลาดับ ปริมาณการบริโภค
ยาสูบต่อหัวประชากรต่อปีพบว่า สูงกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกันคือ จาก 547 เป็น 720 (มวน/คน/ปี) ยกเว้น
อัตราการบริโภคยาสูบชนิดบุหรี่ไร้ควันที่ลดลงจากร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 3.3 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
เท่ากับ 17.2 ปี และยังพบว่า ผู้สูบบุหรี่มีความสนใจที่อยากเลิกบุหรี่ร้อยละ 74.1 สาเหตุสาคัญที่ทาให้อยาก
เลิกบุหรี่สู งสุดคือ เป็นห่วงสุขภาพของตนเองหรือคนรอบข้าง ร้อยละ 59.6 และร้อยละ 70.3 มีผู้สูบบุหรี่ที่
พยายามเลิกบุหรี่ โดยให้เหตุผลที่ไม่สามารถเลิกได้สาเร็จว่าไม่สามารถควบคุมการอยากสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ
90.3 ดังนั้น เพื่อช่วยให้ ผู้สูบบุ หรี่เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุห รี่ โดยให้อยู่ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน
สถานพยาบาลทุกระดับ สนับสนุนผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และให้ความสาคัญ
ผลักดันให้นโยบายการควบคุมยาสูบเป็นวาระของจังหวัดและท้องถิ่น
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Abstract

The cross-sectional study was conducted to summative evaluation of the National
Strategic Plan for Tobacco Control 2012-2014. Data were collected from October to
December 2014 and compared with targets indicated in the National Strategic Plan for
Tobacco Control. Two groups of respondents were enrolled and interviewed. The first group
with 4,009 respondents were persons who aged 15 years old and over from Tak, Mukdahan,
Kanchanaburi, Surath Thani as representatives of the four regions of Thailand and Bangkok.
The second group with 32 respondents was policy makers working in government agencies
and ODPCs located in the same provinces with the first group. The results of the evaluation
focused on the main target of the national strategic plan found that the current smoking rate
of population ages 15 years and over was 20.9 percent with 39.9 percent and 3.7 percent
were male and female respectively. The results were higher than expected targets in the
National Strategic Plan for Tobacco Control which were 18.7 percent, 37.5 percent and 2.01
percent respectively. There was an increasing tobacco consumption per capita per year
which was higher than target set from 547 to 720 (cigarette/person/year), however the
consumption of smokeless tobacco was decreasing from 3.9 percent to 3.3 percent. The
average age of the new smokers was 17.2 years old and 74.1 percent of smokers were likely
to quit smoking. The main reasons to quit smoking included concerning of their own health
as well as their connected persons accounted for 59.6 percent. There were 70.3 percent of
those who to quit attempt smoking with 90.3 percent of them with a reason that they were
unable to control craving for smoking. Therefore, to increase accessibility to services-related
for smoking quitting for smokers, the universal health care coverage system should include
those services in all health facilities. Furthermore, the quit smoking medications should be
included in the Thai National List of Essential Medicines. Most importantly the tobacco
control policy should be issued as the main agenda of provincial and local authorities.

