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20.4 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีข๊ึนไปท่ีดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบ าบัดสุรา 

(1B610 + 1B611 + 1B612) (ร้อยละ 40) 801053 
 
ค านิยาม ผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี หมายถึง ประชาชนหรือ อสม.ทีสู่บบุหรีเ่ลิกสบูบุหรี่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

ผู้สูบบุหร่ี หมายถึง ผู้ที่สูบบุหรี่ภายในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา ท้ังชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
ผู้ที่เคยสูบบุหร่ีในรอบ 30 วันที่ผ่านมา 
บุหรี่ หมายถึง บุหรีซ่ิกาแรต บุหรีซ่ิการ์ บุหรี่อื่นๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ 
การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดดู ดม อม เคีย้ว กิน เป่าหรือพ่นในปากหรือจมูกโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้
ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 
ผู้ด่ืมสุรา หมายถึง ผู้ที่ดื่มสรุาทั้งแบบความเสี่ยงต่ า แบบความเสีย่งปานกลาง และแบบความเสี่ยงสูง 
ภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท้ังชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
ผู้มีปัญหาจากการด่ืมสุรา หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมพีฤติกรรมดื่มสุรา  

วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีสูบบุหรี่และดื่มสุราได้รับการคัดกรองและบ าบัด  
   2.เพื่อเร่งรัดผลงานการคัดกรองและบ าบัดบุหรี่/สุราให้เข้าถึงบริการบ าบัด 
   3.เพื่อให้ผู้มีปญัหาจากการสูบบหุรี่และดื่มสุราใหเ้ลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุราได้ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีเป็นคนไทย 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 - บันทึกข้อมูลคัดกรองผ่านระบบ 43 แฟ้มใน Special PP 
 - วัดผลการด าเนินงานจากรายงาน HDC ช่ือรายงาน “ข้อ9.2 การคัดกรองและบ าบัดผู้ติดบุหรี่(specialpp)” 
 - วัดผลการด าเนินงานจากรายงาน HDC ช่ือรายงาน “ข้อ10.1 การคัดกรองและบ าบัดผู้ดื่มสุรา(specialpp)” 
 - แบบรายงานการคัดกรอง 4ส. 

 การประเมินรอบ 6 เดือน 

เกณฑ/์การ
ประเมิน 

ข้อที่ 4 ร้อยละ 40 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604)  ได้รับการบ าบัดสุรา(1B610 + 
1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
      A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 
(1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
      B =  ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปที่ดื่มสุรา (1B602+1B603+1B604) 
สูตรค านวณ  (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 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90  

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=801053
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=801053
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 การประเมินรอบ 9 เดือน 

เกณฑ/์การ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 4 ร้อยละ 50 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604)  ได้รับการบ าบัดสุรา(1B610 + 
1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
      A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 
(1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
      B =  ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปที่ดื่มสุรา (1B602+1B603+1B604) 
สูตรค านวณ  (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 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90  

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด/ผู้ให้
ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ประภาส   วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-763 2543 
2.นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา  รักษาราชการต าแหน่งนายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม
ป้องกัน 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-548 7650 
 3.นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การด าเนินงาน  
 

1.นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
2.นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร   นักวิชาการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ 086-8787037       E-mail : uraiwankum234@gmail.com 
   กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
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