มาตรการป้องกัน และการบำบัด รัก 'ษ าและฟ้'นฟูส ขุ /)าพ
ของผูเ้ สพติด ผลิต ภัณ ฑ์ยาสูบ กรุงIหพมหาข่เดร
^ คลม;กรรมการควบคุมผสิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทูร•มหานกร ให้ค วามสำคัญ กับ การเฝืาระวัง ผูะ ป้อ งกั^ ฟ้เสีก และ1ย า ว ข บ ^ า ฐ /เ'๗ ย า สูบ 3ภับ3บุน ส่งเสริมใ่ พา[แ,พย๚บ
ลด เลิก การบริโ ภคยาสูบ ชีงจะเป็น การฟ้องกัน นักสูบ หน้าใหม่ และสนับสบุน ส่งเสริม ให้ผ สู้ บู บุห รีไ๋ ด้เข้าถีงบริก ารเสิก สูบ บุท รี เพอลด'ป้ญ หาขึเ้ กิด จากการสูบ บุท ร เบฟ้'บท่
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฎํปด้ กั ารควบคุมผลิตภัณ ฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ค. ๒*๖๓ - ๒*๖1* ทีกาหน.ตใหความชุกขอข่การเข่พข่าสูขข่ 0่ ข่บขุ ข่ ข่ ากร
กรุงเทพมหานคร อายุ ๑ * ปี ขึน้ ใป เมีอ สิน ปี ๒(ะ๖ * ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑๓ แล*ความร!กของการได้ร บั ควัน บหร้ข องประขาขนโนขนทก^1ททมหานครลดล^รอยละ ๑๐
จาก จ พ.ศ. ๖ *๖ ๐ ภายในจ พ.ศ. ๒ *๖* จึงหบดให้มมี าตรการป้องกัน และการบำบัด ^พาแล*ส์น ผูส้ ขุ ภาพข่อ งผูเ้ สพติด ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูน่ กรุง 1พ พ น พ าน ก^ 1ห้ย 3ภัข ส่ บุน
การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย
๑. กรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกัน และการบำบัดรักบาและฟ้นผูส้ ขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ

๒. สลาบสืกบา และหน่วยงานมีแนวทางการปฐบัดเั พึอ๋ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่แล*สนับลบุนให้'ยคุ ลากรทีส๋ บู บุหรึใ๋ ห้เลิกสูบบุพรี

มาตรการที่ ๑
การฟ้าระวัง
การเข้าถง
ผลิตภณฑ์ยาสูบ
ของเค้กและ
เยาวขน

.- ร้อยละ ๘๐ ของสถานกักบา
๑. สถานกักบามอบหมายภารกีจเกีย่ วกับการ
ระดับประถมกักบา - มัธยมกักบา
ฟ้าเฟ้นงานป้องกันนกสูบหฟ้าใหมให้ครู/บุคลากร
มการมอบหมายหนาทีเ่ กีย่ วกับ
หางการกักบา และปักเรียนแกนนำ
๒. สถานกักบาดัดกรองนักเรียนทีม่ ความเทีย่ งต่อการ การป้องกันฟ้กสูบหฟ้าใหม่
ให้ครู และฟ้กเรียนแกนนำ
สูบบุหรี่ และกลุม่ ทีส่ บู บุหรี่ เทีอ่ ประสาบส่งต่อ
- ร้อยละ ๗๐ ของสถานกักบา
ถูนยนรีการสาธารณสุขให้การข่วยเหลิอ
ระดับประถมกักบา - มัธยมกักบา
๓. สถานกักบา และครอบครัวประสานข้อมูลบกเรียน
มผลการฟ้าเฟ้นงาบค้านการ
ทีม่ พี ฤติกรรมเทีย่ งต่อการสูบบุหรี่ เทีอ่ ร่วมกันดูแล
ฟ้าระวังเพอป้องกันนักสูบ
ข่วยเหลอ
๔. เป้คข่องทางแจ้งเหตุและประขาสัมพันธ์ขอ่ งทาง
หน้าใหม่
การแจ้งเหตุการณ์สบู บุหรี1่ บสถานกักนา
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
๔. จุมขนมส่วนร่วมในการฟ้าระวัง สอดส่อง ดูแล เข่น สถานกักบาระดับประถมกักบา การประขาสัมพันธ์ผา่ นเสียงตามสาย หรีอหอกระจาย มัธยมกักบา

หน่วยงานหลก
- สถานกักบาระดับประถม
กักบา-มัธยมกักบาทุกสังกัด
- สำฟ้กงานเขต
- สำฟ้างานสรรพสามัตภาคที่
๑๐ กรุงเทพมหานคร
- สำนักเทศกีจ
หน่วยงานสฟ้บสบุบ
- สำนักการกักบา

-ส า์ ฟ ฒ
้ ไณ ั0
- กองฟ้ญขาการตำรวจนครบาล
- สำนักวัฒนธรรม กีฬ า และ
การท่องเทีย่ ว

- การประสาบเทีอ่ ข่วยเหลอ
และดูแลเค้กทีส่ บู บุหรีใ่ ห้
คำบงถงลิทธิเค้กตามกภหมาย

ข่าว และซ่องทางอืน่ ๆ เทีอ่ สร้างการรบรู้ กับร้านค้า
ไมให้ขายผลิตกัณ ท์ยาสูบให้กบั เดกและเยาวชน และ
สร้างความเข้าใจกับครอบควัวไมให้!ชจ้าง วาน เค้กไป
ที,่ อบุหรี่
๖. สำนักงานเขตร่วมมอกับสรรพสามิค และ
สถานศึกษาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าที่
จ้าหน่ายยาสูบรอบสถานศึกษาใบร้ศมิ ๓๐๐ เมตร
มาตรการที่ ๒
๑. สำนักอนามัย ประสานงานกับสำมักยุทธศาสตร์
ป้องกันและ
และประเมินผล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเทีอ่
ฟ้าระวังสือ่
สำเนิบการให้มี
อก หรอโปรแกรมเพีอ่ การ
ออบไลน่ทม่ี ี
สิบค้น ติดตาม สือ่ ออนใลน่ทม่ี กี ารกระทำผิด
การกระทำผิด พระราชบัญ ญัตคิ วบคุมผลิตกัณ ทํยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชมัญ ญ้ต เช่น การขายผลิตกัณ ท์ยาสูบผ่านสือ่ อเลิกทรอนิกส์
หรือเด่รอ1ขา่ ยคอมพวเดอร์ ฟ้น ดัน
ควบคุมผลิต
๒. ประสาบหน่วยงานภาคเครือข่ายร่วมป้องกันและ
ภณทยาสูบ
ฟ้าระวังสือ่ ออบใลน่ทม่ี กี ารกระทำผิด พระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ควบคุมผลิตกัฌ ท์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. สนับสบุน ส่งเสรืมให้เค้ก และเยาวชนรูเ้ ท่าทัน และ
มีสว่ นร่วมในการป้องกันการเข้าถงสือ่ ออบใลนัทก่ี ระทํว
ผิดพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตกัพท์ยาสูบ พ.ค. ๒๕๖๐
๔. รวบรวมข้อมูลการกระทำผิด แจ้งหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพีอ่ สำเบนการตามกฎหมาย

มีชอ่ งทางการแจ้งเหตุการสูบบุหร่ ่ี
ในสถานศึกษา
- มีฐานข้อมูลร้านจ้าหน่ายยาสูบ
ทีม่ ใี บอบุญาตรอบสถานศึกษา
ระดับประถมสิกษา มัธยมศกษา ทุกสังกัด ร้อยละ
๑๐๐
' มีรายงานข้อมูลการลิบค้น
ติดตามสือ่ ออบใลน่ทม่ี กี าร
กระทำผิดพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมผลิตภัณ ท์ยาสูบ
พ.ศ.๒๕๖๐
- มีการประสานงาบหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพีอ่ สำเนิน การตาม
กฎหมาย กรณพบการกระทำ
ความผิด

- กระทรวงศึก ษาฐการ
- กระทรวงการอุด ม
วิทยาศาสตร์ วิจ ยั แล3
นวัตกรรม
- กระทรวงวัฒ นธรรม

หนวยงานหลก
- สำนักอนามัย
- สำนักยุท ธศาสตร์และ
ประเมนผล
หน่วยงานสนับล■ อุม
- กองนัญขาการสำรวจบครบาล
- กองงานคณะกรรมการ
ผลตภณทยาสูบ
- กร*ทรวงดํจฟ้ล1ฟ้อเกรษฐ ^ ,
และสังคม
- กระทรวงศกบาธการ
- กระทรวงการอุด มสื^
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนจัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สลามันยุวท'ศน่แห่งประเหค
ไทย
- สภาเดกและพาารม
กรุงIVเพมหานคร

มาตรการที๓
่
การป้องกัน
น'กสูบหน้า
ใหม่

๑. สถานศึกษาระกับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ทุกสังกัด มีก ารดา1นบงานตาม ๗ มาตรการเพือ่
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
๒. สถานศึกษา และหน่วยงานมีการอบรมให้ความ!
เผยแพร่ป ระขาสัม พัน ธ์ให้เด็ก และเยาวขบ!เท่าพัน ถึง
โทษพิษภยของบุหรี!่ ฟฟ้าผ่านซ่องทางสือ่ ต่าง ๆ
๓. สถานศึกษาสน้บสบุบให้นกั เรียบ นิสติ นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ เข่น จด
กิจกรรมรณรงค์!นวันงดสูบบุหรี[่ ลก ร่วมมีอกับชุมขน
หรอหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ รณรงคการไม่สบู บุหรี่
๔. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างใบ
การไม่สบู บุหรีใ่ ห้กบั เด็กและเยาวขนใบสถานศึกษา
๔. ชุมขนสนับสบุนให้เด็กและเยาวขบมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมป้องกับการสูบบุหรี่

- สำนักการศึกษา
- สำนักวัฒนธรรม กิหา และการ
ท่องเทีย่ ว
- สำนักงานเขต
หน่วยงานหสัก
- ร้อยละ ๑ 0 0 ของ'[รงเรีย่ 1น
- สถานศึกษาทุกสังกัด
ทุกสังกัด ใบพนที่
- สำนักงาบป้องกับและนำนัด
กรุงเทพมหานครต่าเบนการ
ดาม ๗ มาตรการเพือ่ สถานศึกษา การติด ยาเสพตด สำนักอนามัย
- สำนักการศึกษา
ปลอดบุหรี่
V เใ ] ใ ^ ^ ? ^ ^ ^
- สถานศึกษาทุกสังกัดใน
กรุงเทพมหานครมีการรณรงค - สำนักงานเขต
- สำนักงานประขาสัมพันธ์
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อย่าง
- สำนักพัฒนาสังคม
น้อยป็ละ ๑ ครัง้
- สำนักวัฒนธรรม กิหา และ
การท่องเทีย่ ว
- กระทรวงศึกษาธการ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
- ยูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การ
ไม่สบู บุหรี่
- เคร้อข่ายครูเพือ่ โรงเรึยน
ปลอดบุหรี่
1 - มลนิธสิ อ่ื เพือ่ เยาวซน

มาตรการท ๔
การจัดสภาพ
แวดล้อมปลอด
บุหรี่

มาตรการที่ ๔
การรักบา
ผูเ้ สพ ผูต้ ดยาสูบ
ในผูป้ ่วยกลุม่ โรค
ไม่ตดต่อเรือ้ รัง
(โง๓ ร)

๑. จัดสภาพแวดล้อมในสถานสืกบาและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย
๒. เจ้าของ/ผูค้ วบคุมดูแลสถานที่ กำกับ ตรวจตรา
ไมให้มการสูบบุหรีใ่ บเขตปลอดบุหรี่
๓. เจ้า 1ของ/ผูค้ วบคุมดูแลสถาน1ท่ี แจ้งพนักงาบ
เจ้าหนัาทีข่ องสำนักงานเขต หรอเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ กรณ
พบการสูบบุหรีใ่ นสถานสืกบา หรอเขตปลอดบุหรีต่ าม
กฎหมาย
๔. สถานสืกบาเพิม่ ประเด็น/วาระใบการประชุม
ผูป้ กครองเพิอ่ ขีแ้ จงเกีย่ วกับการทำให้บา้ นเป็นพืน้ ที่
ปลอดบุหรี่
๔. ชุมขนร่วมดูแลจัดสถานทีส่ าธารณะใบชุมขนและ
บริเวณรอบสถานสืกบาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
๖. การตรวจเตอน/ประซาสัมพันธ์/การบังคับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับการแบ่งขายบุห รีแ่ ละการขายบุห รี่
ให้กบั เยาวชนทีม่ อายุตากว่า ๒๐ ปีบริบรุ ณ
๑. สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์จดั ให้มขบตอบ
การประสานงานให้คำปริกบาและส่งต่อผูส้ บู บุหรี่
ทีม่ ความประสงค์เลิกสูบบุหรี่
๒. จัดให้มการคัดกรองผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการในผูป้ ว่ ย
กลุม่ โรคไม่ตดต่อเรือ้ รัง (โป0 วร) ณ ศูนย์บริการ
ลาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ให้เลก
เสพยาสูบ

- สถานด็กบาและหน่วยงาบที่
เกีย่ วข้องกับ เด็กและเยาวขน
ร้อยละ ๑๐๐ ปฏบตตาม
ประกาคกระทรวงสาธารณสุข
เรีอ่ ง กำหนดประเภทหริอทีอ่
ของสถานทีส่ าธารณะ สถานที่
ทำงาน และยาบพาหนะ
ให้สว่ นหนึง่ ส่วนใดหริอทัง้ หมด
ของสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
เป็นเขต,ปลอด1บหุ ร หริอเขตสูบ
บุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ พ.ค
๒๔๖๑ ลงวับที่ ๒๔ กับยาน
๒๔๖๑

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผกระทำ
ความผดตามพระราชบัญ ญ้ต
ควบคุมผลตภัณ'ทยาสูบ พ.ศ.
๒๔๖๐ ได้รบ้ การตำเนินคด็ตาม
กฎหมาย^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
- ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์
บริการสาธารณสุข ในสังกัด
สำนักอนามัย และโรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักการแพทย์ มการ
คัดกรองและส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ย
กลุม่ โรคไม่ตดต่อเรอรัง (โง00ร)
ทีส่ บู บุหร่ เ่ี ลกสูบบุหร่ ่ี

- สถานสืกบาทุกสังกัด
- สำนักงานเขต
- สำนักเทศกิจ
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล
หน่วยงานสนับสบุน
- สำนักการศกบา
- สำนักพัฒนาสังคม
- สำนักวัฒนธรรม กิห า และ
การท่องเทีย่ ว
- สำนักอนามัย
- กระทรวงสืกบาธิการ
- กระทรวงการอุดมสืกบา
ริทยาศาสตร์ วจัย และบวัตกรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานหสัภ

- สำนักอนามัย
- สำนักการแพทย์
- ศูน ย์บริการเลิกบุห รีท่ าง
โทรคัพทํแห่งชาติ ๑๖๐๐
หน่วยงาบสนับสบุบ
- หน่วยงานสังกัด
ก^งเทพมหานครทุกแห่ง
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๓. จัดบริการบำบัดรักษาและฟ้นฟูสขุ ภาพผูเ้ สพยาสูบ

มาตรการท ๖
การบริหาร
จัดการ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผูป้ ว่ ยกลุม่
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคไม่ตดต่อเรือ้ รัง (แ(ะอร) ของศูนย์บริการ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (เง(:อร)
สาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รบั คำแนะนำใหัเข้าสูร่ ะบบ
๔. ติดตามประเมนผลการบำบัดรักษาและฟ้นฟูสขุ ภาพ บำบัดเพีอ่ เลิกสูบบุหรี่
- ร้อยละ ๒๐ ของผูป้ ว่ ยกลุม่
ผูเ้ สพยาสูบในผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (ผ00ร)
๕. พัฒ นาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (1ง00ร)
ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบบำบัด และเลิกสูบ
เพีอ่ ช่วยผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคโม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (ผ(ะ0ร)
บุหรี!่ ด้ภายในระยะเวลา ๖ เดอบ
ใบชุมขนทีส่ บู บุหรี!่ หัเลิกสูบบุหร่ ่ี
- ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัคร
๖. หัวหนัาหน่วยงานสนับสบุน ส่งเสริมโหัขา้ ราชการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
และลูกจัางทีส่ บู บุหรีเ่ ข้ารับการรักษาเพีอ่ เลิกสูบบุหรี่
๗. มีการประขาสัมพันธ์ชอ่ งทางการใหับริการเลกบุหรี่ ได้รบั การพัฒนาเพีอ่ ช่วยผูป้ ว่ ย
กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (1ง00ร)
ใหักบั สาธารณขนใบเขตกรุงเทพมหานคร
ในชุมขนทีส่ บู บุหร่ 1่ี หัเลิกสูบบุหร่ ่ี
- มีประชาขนในเขต
กรุงเทพมหานครเข้าถงระบบ
บริการเลิกบุหร่ ผ่ี า่ นช่องทาง
ออบไลนํ จำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๑,๒๐๐ ครังต่อปี
๑. สนับสบุนส์อเพีอ่ การรณรงค์ปอ่ งกันนักสูบทน้าโหม่ - มีก ารรายงานผลการ
ดำเนัน งานตามมาตรการต่อ
๒. จัดทำฐานข้อมูลด้านการฟ้องกันและบำนัดผูเ้ สพ
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณ ฑ
ยาสูบ
ยาสูบกรุงเทพมหานคร อย่าง
- ฐานข้อมูลครุและนักเริยนแกนนำ
น้อยปีละ ๒ ครัง้
- ฐานข้อมูลผูเ้ ข้ารับการบำบัดผูเ้ สพยาสูบ
- ฐานข้อมูลบุคลากรทีด่ อ้ งการเลิกบุหรีข่ อง
หน่วยงาบใบสังกัดกรุงเทพมหาบคร

หน่วยงานหสัก
- สถานสืกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
สังกัดสำนักอนามัย
- โรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย์

- ฐานข้อมูลผูส้ บู บุหรี่ ผูท้ เ่ี ดรับ การบัาบัดและมิการ
ติดตามประเมินผลในเขตกรุงเทพมหานคร
๓. ประชาสัมพันธ่ ช์ อ่ งทางการเข้าถงบ'รการเลิกเสพ
ยาสูบ /ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตกัณ ฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ
โดยใช้?เอต่างๆ ให้กบั สาธารณชน
๔. การติดตาม และประเมินการดำเบนงาน
ตามมาตรการ
- กำกับ ติดตามให้หน่วยงานทีร่ บั ผดขอบ
ดำเมิน การตามมาตรการ
- สรุปและรายงาบผลการดำเมินงาบตาม
มาตรการ

หน่วยงานสนบสบุน
- สำนักการแพทย์
- สำนักอนานัย
- สำนักงานประขาสัมพันธ์
- กรมประขาสัมพันธ์

มาตรการติด ตามการบังคับ ใช้ก ฎหมาย
เฟ้อ การควบคุม ผสิต ภัณ ฑ์ยาสูบ กรุงเหพมหานตร

ใ พา

ฒา®

คณ ะกรรมการควบคม!ผล]ดภัณ ทยา^/)เ^)}?^ใ^])5/01ฆสํใ/?คู/พีข้ ป้'77ฟ้ เป็ ฆพีง้ พีป้ !1ชก้ี ฎ
ควปคุมผลตภัณ ฑ์ยาสูบและการคุม้ ครองสุขภาพของผูใ้ ม'สบู บุหรี่
เฟ้อลเฬญหาทีเกํดจากการสูบบุหรีใ่ บพีน้ ทีกรุงเทพมหาบคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏบัตการควบคุมผลฅภัณ ฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ทีกำหนดให้
ความชุกของการเสพยาสูบของประซากรกรุงเทพมหานคร อายุ ๑๕ ปีขน้ึ ไป เมือ่ สิบปี ห.ค. ๒๕๖๕ใม'เกนร้อยละ ๑๓ และความชุกของการใคัรบ้ ดวันบุหรีข่ องประขาขนในพีน้ ที
กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ ๑ 0 จากปี พ.ค. ๒๕๖๐ ภายไนจ พ.ค. ๒๕๖๕ จังกำหนดให้มมี าตรการติดตามการบังคับ ใช้กฎหมายเพือ่ สนับ สบุน การดำเนิน งานควบคุมผลตภัณ ฑ์
ยาสูบของกรุงเทพมหานคร
เป้า หมาย

๑. กรุงเทพมหานคร มีมาตรการติดดามการบงคับใช้กฎหมายเฟ้อควบคุมผลดภัณฑ์ยาสูบ

๒. หน่วยงานมีแนวทางการการบังคับใช้กฎหมายเฟ้อควบคุมผลตกํณ ท์ยาสูบ และคุม้ ครองสุขภาพของผูเ้ ม่สบู บุหรี่

มาตรการที®
จดทำ
แผนปฎบัด
การควบคุม
ผสิตภัณฑ์
ยาสูบระดับ
เขต
มาตรการที๒
พฒนา
คักยภาพ
บุคลากรและ
ภาคเครือขำย

๑. สำนัก งาบเขตจดทำแผนบุร ณาการดำเนบงานตรวจ

- ร้อ ยละ ๑๐๐ ของสำนัก งาน หน่วยงานหสัก
และบังคับใช้กฎหมายสำหรับสถานทีจำหน่ายผสิตภัณ ทํ เข ต ม แี ผ น ด ำเบ น ก าร และ - สำนักงานเขต
ยาสูบ และสถานสาธารณะทเป็น เขตปลอดบุห รีต่ าม ดำเนินการออกตรวจตามแผน หน่วย.งวนสนับสบุน
กฎหมาย
- สำนักอนามัย
- สำนักเทคกจ
- สถาบันป้องกนควบคุมโรคเขต
เมอง
๑. จัด ประชุม ขีแ้ จงแนวทางการดำเนิน งาบบัง คับ ใช้ - ร้อ ยละ ๘๐ ของพนัก งาน หน่วยงานหลัก
กฎหมายควบคุม ผลตภัณ ฑ์ย าสูบ และการคุม้ ครอง เจ า้ ห น าั ท ใค รั บ้ ก ารพ ฒ
้ น า - สำนักเทคกํจ
สุข ภาพของผูไ ม่ส บู บุห รีต่ ามแผนปฎบัต กิ ารควบคุม คัก ยภาพมีค วาม!และทกบะใน - สำนักอนามัย
ผลดคัณ ทํย าสูบ กรุง เทพมหานคร ปี พ.ค. ๒๕๖๓ - ก าร ด ำเน นั ง าบ ป 'ง ค บั ใ ช ้ หน่วยงานสนบสบุน
๒๕๖๕
กฎหมาย
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขด
๒. จัด อบรมให้ค วามรุด่ ำนกฎหมายพระราชบัญ ญติ - มีการจัดประชุมชีแ้ จง
เมือง
ควบคุม ผลดภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖0 ให้ก บพนัก งาน อย่างบอย ๑ ครัง้ ต่อปี
- กรมควบคุมโรค
- สำนักการแพทย์

เจํ'ๆVเบ้าทีเ่ 'ทีอ่ สรางความรุค้ วามเข้า,1จไนการบงคบ1ไข้
กฎหมาย
๓. จัดประชุมซี,่ แ จงกฎหมายหร้อ ระเบยบอน ๆ ใหก'น
ภาคเดรอข่าย ฟ น เจ้าของร้านค้าทีจ่ ำหน่ายผลตภัณ ฑ์
ยาปีน สถานประกอบการด่าง ๆ
มาตรการท๓ ๑. เจัาหน้าทีต่ ำรวจ ใบสังกัดกองปัญ ขาการตำรวจนคร - ร้อยละ ๑๐๐ ของผูก้ ระทำผด
ตรวจและ บาล ตำเบนการตรวจและปังคับ ใช้กฎหมายเกีย่ วกับ การ ถูกตำเน้นคดื
ปังคับใช้
แบ่งขายบุห รีแ่ ละการขายบุห รีใ่ ห้กบั เค้กและเยาวชนอายุ
ตากว่า ๒๐ ปี บร้บ รุ ถ! ตำเน้น การตามภารกิจประจำ
กฎหมาย
เกีย่ วกบการ หรอปฏปัต งานร่ว มกับ ภาคเคร้อ ข่าย เมี&ทบผู'้ กระทำ
ความผดให้ตำเน้นคค้
แบ่งขาย
๒. พน้กงาบเจ้าหน้าทีส่ งั กัดกรุงเทพมหานครตำเน้น การ
บุหรีแ่ ละ
การขาย
ตรวจและปังคับ ใช้ก ฎหมายเกีย่ วกับ การแบ่งขายบุห รี่
บุหรีใ่ ห้กบั
และการขายบุหรีใ่ ห้กบั เค้กและเยาวชนอายุตา้ั กว่า ๒๐ ปี
เค้กและ
บร้บ รุ ณ' ในกรณดำเน้น การตามภารกิจ ประจำ และ
เยาวขนอายุ
ตํา่ กวา ๒๐ ปฏใ^งานร่วมกับภาคเค่รอข่ายอย่างน้อย เขตละ ๑ ครัง้ /เดือน
ปี บร้บรุ ถ! และดำเน้น การรวบรวมพยานหลกฐานส่ง พนัก งาน
สอบสวบตำเน้นคดื
มาตรการท๔
ฟ้าระวังและ
ปังคับใช้
กฎหมาย
สิงแวดลัอม
ปลอดควัน
บุหรี่

๑. จัดทำฐานข้อบุลหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทีเ่ ป็นเขตปลอดบุหรี่
๒. จัดทำคูม่ อื ปฎปัตงานการตำเน้นงาน
ตามพระราขปัญจํ!ตควบคุมผสิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ค. ๒๕๖0
๓. พัฒ นาเครอข่ายเฝ็าระวังสิงแวดล้อ มปลอดบุห รีแ่ ละ
จัดทำแผนบุรณาการฟ้าระวัง

มืฐานข้อยูลหน่วยงาบในสังกัด
กรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นเขต
ปลอดบุหรี่ ร้อยละ ๑๐๐
- มืเครอข่ายฟ้าระวัง
สิงแวดล้อมปลอดบุหรี่
- ร้อยละ ๗๐ ของสถานที่
จำหน่ายผลดภัณ ฑ์ยาสบได้รบั

หน่วยงานหลัก
- กองปัญ ขาการตำรวจนครบาล
- สำนักเทศกิจ
- สำนักงานเขต

หน่วยงานหลัก

- สำปักเทศกิจ
- สำปักอนามัย
- สำปักงานเขต
- กองปัญ ขาการตำรวจนครบาล
หน่วยงานลปับสบุบ
- สำปักงานสรรพสามืตภาคที่ ๑๐

๔. ฟ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายสิงแวดล้อมปลอดบุหรี่ การตรวจ (ประเดนการตรวจ
- สถาบันน้องกับควบคุมโรค
เขตเมอง
แบงขาย อายุ)
[ดยเครือ ขายๆ แบบบุรฌาการ
๕. การตรวจส ถาน ท จ ำห น า่ ยผ ล ด้ ภ ณ
ั ฑ ย์ าส บู - มการตรวจสถานทีส าธารณะ
(ใบอบุญ าต) โดยพนัก งานเจ้าหน้าทีด่ ามภารกจประจำ อย่า งน อ้ ยเข ต ล ะ ๖ ค รัง้ /ป ี
และบุร ณาการตรวจร่ว มกบเครือ ข่ายอย่างนัอ ยเขตละ (ต ล าด ส ถ าน ท ส าธ าร ณ ะ
สวนสาธารณะ ร้านอาหาร
๑ ครัง้ /เคอน
๖. การตรวจสถานทีส าธารณะทีก่ ฎหมายกาหนดให่'ม ภูน ย์เยาวขน ศูน ย์กหา ฯลฯ)
การคุม้ ครองสุข ภาพของผูใ่ ม่ส บู บุห รื, โดยบุร ณาการ
ร่วมกับเครือข่าย

