170
20.4

ร้อยละของประชาชนอายุ

(1B610 + 1B611 + 1B612) (ร้อยละ
คานิยาม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล

15

ปีขึ๊นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบาบัดสุรา

40) 801053

ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ประชาชนหรือ อสม.ทีส่ ูบบุหรีเ่ ลิกสูบบุหรี่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่สูบบุหรี่ภายในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา ทั้งชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
บุหรี่ หมายถึง บุหรีซ่ ิกาแรต บุหรีซ่ ิการ์ บุหรี่อื่นๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ
การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เป่าหรือพ่นในปากหรือจมูกโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน
ผู้ดื่มสุรา หมายถึง ผู้ที่ดื่มสุราทั้งแบบความเสี่ยงต่า แบบความเสีย่ งปานกลาง และแบบความเสี่ยงสูง
ภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มพี ฤติกรรมดื่มสุรา
1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราได้รับการคัดกรองและบาบัด
2.เพื่อเร่งรัดผลงานการคัดกรองและบาบัดบุหรี่/สุราให้เข้าถึงบริการบาบัด
3.เพื่อให้ผู้มีปญ
ั หาจากการสูบบุหรี่และดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุราได้
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทย
- บันทึกข้อมูลคัดกรองผ่านระบบ 43 แฟ้มใน Special PP
- วัดผลการดาเนินงานจากรายงาน HDC ชื่อรายงาน “ข้อ9.2 การคัดกรองและบาบัดผู้ติดบุหรี่(specialpp)”
- วัดผลการดาเนินงานจากรายงาน HDC ชื่อรายงาน “ข้อ10.1 การคัดกรองและบาบัดผู้ดื่มสุรา(specialpp)”
- แบบรายงานการคัดกรอง 4ส.
การประเมินรอบ 6 เดือน

เกณฑ์/การ
ประเมิน

ข้อที่ 4 ร้อยละ 40 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบาบัดสุรา(1B610 +
1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A = ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ ดื่ ม สุ ร า(1B602+1B603+1B604) ได้ รั บ การคั ด กรองและบ าบั ด บุ ห รี่
(1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา (1B602+1B603+1B604)
สูตรคานวณ (A/B)x100
3 คะแนน
6 คะแนน
9 คะแนน
12 คะแนน
15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 25 – 29.9 ร้อยละ 30 – 34.9 ร้อยละ 35 – 39.9
ร้อยละ 40
สรุปผลการให้คะแนนภาพรวม รอบ 6 เดือน
1 คะแนน
2 คะแนน
70 - 74
75 - 79

3 คะแนน
80 - 84

4 คะแนน
85 -89

5 คะแนน
≥90
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การประเมินรอบ 9 เดือน
เกณฑ์/การ
ประเมิน

ข้อที่ 4 ร้อยละ 50 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบาบัดสุรา(1B610 +
1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A = ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ ดื่ ม สุ ร า(1B602+1B603+1B604) ได้ รั บ การคั ด กรองและบ าบั ด บุ ห รี่
(1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา (1B602+1B603+1B604)
สูตรคานวณ (A/B)x100
2 คะแนน
4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ35
ร้อยละ 35 – 39
ร้อยละ 40 – 44
ร้อยละ 45 – 49
ร้อยละ 50
สรุปผลการให้คะแนนภาพรวม รอบ 6 เดือน
1 คะแนน
2 คะแนน
70 - 74
75 - 79

ผู้กากับ
ตัวชี้วัด/ผู้ให้
ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด

3 คะแนน
80 - 84

4 คะแนน
85 -89

5 คะแนน
≥90

1.นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
โทรศัพท์ที่ทางาน 045 523 250 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ 081-763 2543
2.นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนา รักษาราชการตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
ป้องกัน
โทรศัพท์ที่ทางาน 045 523 250 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ 081-548 7650
3.นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ผู้รับผิดชอบ
1.นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
การรายงานผล
โทรศัพท์ 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
การดาเนินงาน 2.นางสาวอุไรวรรณ กุมภิโร นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 086-8787037
E-mail : uraiwankum234@gmail.com
กลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

