
การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล            
และการติดตามประเมินผลคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่ม
สุรา/บุหร่ี ในแฟ้ม Special PP ( ระบบ 43 แฟ้ม )

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2563ห้องประชุม1สสจ.พะเยา
( อ าเภอเมืองพะเยา ,อ าเภอแม่ใจ )

รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2563ห้องประชุม1สสจ.พะเยา
( อ าเภอดอกค าใต้ ,อ าเภอเชียงม่วนและภูกามยาว )

รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมสสอ.ปง
(อ าเภอปงและอ าเภอจุน )

รุ่นที่ 4 วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมสสอ.เชียงค า
( อ าเภอเชียงค าและอ าเภอภูซาง )



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกข้อมูล  
และกำรติดตำมประเมินผลคัดกรองผู้มีปัญหำกำรดื่มสุรำ/

บุหรี่ ในแฟ้ม Special PP(ระบบ43 แฟ้ม)
วันที่  ๔-๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ห้องประชุม๑ สสจ.พะเยำ

เปิดกำรประชุม

/มอบนโยบำยแนวทำง
ขับเคลื่อนกำรคดักรองผู้ที่มี
ปัญหำกำรดื่มสุรำ/สูบบหุรี่

(ระบบ ๔๓ แฟ้ม )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด

พะเยำ

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

ระบบฐำนข้อมูล HDC      
รหัสSpecial PP,ข้อมูล NCD
นำงดอกแก้ว ตำมเดช

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์สสจ.พะเยำ

๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.

กำรคัดกรองและบ ำบัดรักษำ
ผู้ติดบุหรี่และสุรำ

นำงศิริกำนดำ บุญมี      
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญ
กำร โรงพยำบำลพะเยำ

๑๐.๑๕ -๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตักิำร
บันทึกข้อมูลรหัส 
Special PP
ทีมวิทยำกร

( นำงดอกแก้ว ตำมเดช , 
นำงศิริกำนดำ บุญมี ,
นำงสุกัญญำ ตันเฝย)

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกข้อมูล  
และกำรติดตำมประเมินผลคัดกรองผู้มีปัญหำกำรดื่มสุรำ/

บุหรี่ ในแฟ้ม Special PP(ระบบ43 แฟ้ม)
วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ห้องประชุมสสอ.ปง

เปิดกำรประชุม

/มอบนโยบำยแนวทำง
ขับเคลื่อนกำรคดักรองผู้ที่มี
ปัญหำกำรดื่มสุรำ/สูบบหุรี่

(ระบบ ๔๓ แฟ้ม )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด

พะเยำ

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

ระบบฐำนข้อมูล HDC      
รหัสSpecial PP,ข้อมูล NCD

นำงดอกแก้ว ตำมเดช
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์สสจ.พะเยำ

๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.

กำรคัดกรองและบ ำบัดรักษำ
ผู้ติดบุหรี่และสุรำ

นำงวิจิตร  อินต๊ะแสน 
พยำบำลวิชำชีพนำญกำร 

รพ.สต.น  ำแวน

๑๐.๑๕ -๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตักิำร
บันทึกข้อมูลรหัส 
Special PP

ทีมวิทยำกร
( นำงดอกแก้ว ตำมเดช , 

นำงวิจิตร  อินต๊ะแสน, 
น.ส.สำวิตตรี ใจซื่อ )

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกข้อมูล  
และกำรติดตำมประเมินผลคัดกรองผู้มีปัญหำกำรดื่มสุรำ/

บุหรี่ ในแฟ้ม Special PP(ระบบ43 แฟ้ม)
วันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ห้องประชุมสสอ.เชียงค ำ

เปิดกำรประชุม

/มอบนโยบำยแนวทำง
ขับเคลื่อนกำรคดักรองผู้ที่มี
ปัญหำกำรดื่มสุรำ/สูบบหุรี่

(ระบบ ๔๓ แฟ้ม )
นำยแพทย์สำธำรณสุข

จังหวัดพะเยำ

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ระบบฐำนข้อมูล HDC      
รหัสSpecial PP,ข้อมูล 

NCD

นำงดอกแก้ว ตำมเดช
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์สสจ.พะเยำ

๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.

กำรคัดกรองและบ ำบัดรักษำ

ผู้ติดบุหรี่และสุรำ
นำงวิจิตร  อินต๊ะแสน 
พยำบำลวิชำชีพนำญกำร 

รพ.สต.น  ำแวน

๑๐.๑๕ -๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตักิำรบนัทกึ
ข้อมูลรหัส Special PP

ทีมวิทยำกร
( นำงดอกแก้ว ตำมเดช , 
นำงวิจิตร  อินต๊ะแสน,
นำยประวิทย์ สูงปำนเขำ)

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.



ความเป็นมา

ตามมตทิี่ประชุม คบยช. คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๙ โดย รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

• ด าเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบระดบัจังหวัด

• ขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคุมยาสูบระดบัจังหวัด โดยขอสนับสนุนเงินจาก สสส.

ท้ังนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ร่วมกับเขตสุขภาพ บริหาร
จัดการการด าเนินงานฯ

มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมยาสูบ/
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จังหวัด 2559-2560

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานและสร้างความร่วมมือ     
ในการท างานควบคุมยาสูบไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัด         
ให้สามารถด าเนินงานควบคุมยาสูบ/สุราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุ  
ประสงค์

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมยาสูบ/
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จังหวัด 2561-2562



1. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุ 15 - 19 ปี    
ไม่เพิ่มข้ึน (เดิมร้อยละ 19.4 หรอื รายใหม่ไม่เกิน 9 แสนคน/ปี)

2. ปี 2563 ควบคุมความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชากร 15 ปีข้ึนไป ไม่เกิน ร้อยละ 27

3. ปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มalc.อายุ 15 ปีข้ึนไป  ไม่เกิน 6.68 
ลติรแอลกอฮอล์บรสิุทธ์ิ/คน/ปี (เดิม 6.9 ลติรฯ ต่อคนต่อปี)
ปี 2563 (ไม่เกิน 6.61 ลิตรแอลกอฮอล์บรสุิทธ์ิ/คน/ปี )

1. ความชุกของการสูบบุหรี่ปัจจบัุนของประชากรไทย อายุ 15 ปี
ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 17 (เดิมร้อยละ 19.9) หรือลดจ านวน       
ผู้สูบลง เหลอื 9.4 ล้านคน (เดิม 11 ล้านคน)
ปี 2563 (ไม่เกินร้อยละ17.5 )

2. ความชุกของการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 8.5 หรอืจ านวนผู้สูบรายใหม่ไม่เกิน 3.3 แสนคนต่อปี
ปี 2563 (ไม่เกินร้อยละ 8.5 )

3. อัตราการได้ รับควันบุหรี่ มือสองฯไม่ เกินร้อยละ 60 
(ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557)

การควบคุมการบริโภคยาสูบ

การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

เป้าหมายลดโรค(ระดับประเทศ)

3. อัตราฯบุหร่ีมือสอง ร้อยละ 61.8 

3. ปรมิาณการบรโิภคalc.อายุ15 ปีข้ึนไป                             
ร้อยละ 7.33 ลิตรฯ /คน/ปี)

Base line

1. ความชุกฯ 15ปีข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 19.1

2. ความชุกฯ15–19 ปี  ไม่เกินร้อยละ 9.7 

ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560

1. ความชุกฯ15 - 19 ปี ร้อยละ 13.6

2. ความชุกฯ15ปีข้ึนไป ร้อยละ 23.6



ปี 2559 - 2560

เกดิคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
มีโรงเรียนปลอดบุหร่ี/สุรา มีอัตราการสูบบุหร่ีของนักเรียนลดลง
ร้อยละ 18
ผู้เข้ารับบริการบ าบัดรักษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80
มีการตรวจเตือน เฝ้าระวังบังคับใช้ฯในระดับอ าเภอและชุมชน

ผลการด าเนินกิจกรรม ร้อยละ 100
ผลใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 100

ปี 2561 - 2562

มีการสร้าง/พัฒนากลไกการ

ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในระดับ      

จังหวัด และอ าเภอ

มีการพัฒนาก าลังคนระดับ

จังหวัด อ าเภอ และต าบล

มีการสร้างส่ิงแวดล้อมปลอด

บุหร่ี สุรา /การด าเนินงาน

มาตรการชุมชน /การเฝ้าระวัง

และบังคับใช้กฎหมาย

มีป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่มีบรกิารช่วยให้ผู้สูบ ผู้ดื่ม เลิกสูบ

เลกิดื่มทั้งในสถานบรกิาร

สาธารณสุขและในชุมชน 

โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานควบคุมยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของจังหวัดพะเยา



ประเด็น Structure/function
โครงสร้างภายใน    
Intra-sectorial

1. สสจ.พะเยา
2. กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3. NCD
4. CD
3. Cluster,PM
4. คณะท างานตรวจ
ราชการและนิเทศ
งานระดับจังหวัด

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial

1. เขตสุขภาพที่ 1
2. สคร.1 เชยีงใหม่
3. ศูนย์อนามัยฯ 1
4. ศธ.(สพม.,สพป.)
5. พชอ.
6. อปท.
7. คกก.แอลกอฮอลจั์งหวัด
8. คกก.ยาสูบจังหวัด
9. คลินกิอดบุหรี่
10.คก.โรคติดต่อจังหวัด
11.คณะกรรมการศูนย์    
อ านวยการปอ้งกันและ    
ปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดพะเยา อ.ปส.จ./อ.
12. มูลนิธิฯ
13. อื่นๆ

Finding

1. มีการบูรณาการการท างาน 
ในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงาน
อื่นในสสจ.บางกิจกรรม
2. มี ก า ร ท า MOU ร ะ ห ว่ า ง
กระทรวงสธ. และกระทรวงศธ.
ติดตามก ากับสถานศึกษาปลอด
สุราและบุหรี่
3. มีการก ากับติดตามการด าเนิน
งานสุรา&ยาสูบ ในรร.และชุมชน
โดย สคร.+สสจ.+สพม.
4. มีระบบการคัดกรอง และ
บ าบัดรักษา แต่การบันทึกข้อมูล
ในระบบ43 แฟ้มยังไม่ครบถ้วน 
5. จนท./อสม. ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพฯหลักสูตรการให้
ค าปรึกษาเลิกบุหรี่/สุรา

Advice

1.บู รณาการความร่ วมมือ   
ทุกระดับ
2.ขยาย เครือข่ายประสาน   
การด าเนินงาน
3 . มี ก า ร คั ด ก ร อ ง
กลุ่มเป้าหมายเข้าระบบการ
บ าบัดรักษาตามมาตรฐาน
4. สนับสนุนการประสานงาน
และบูรณาการร่วมกันให้เกิด
การด า เนินงานที่ เ ช่ือมโยง
ระหว่างคณะอนุกรรมการ ,     
คณะท างานทุกระดับ

Structure

Gap 
Analysis

Framework

Task list

Activit
y

M & E



ประเด็น Gap Analysis
setting Finding Task list/activity Hot

spot
เป้าหมายลดโรค
(ระดับประเทศ) 

ปี 2563

แผนงาน
ป้องกันควบคุม        
การบริโภค

ยาสูบ

ความชุกผู้สูบบุหรี่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป

เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 17.5
( สนง.สถิติฯ ปี 2560 พะเยา 

ความชุก 19.8 %)

- จัดท าแผนการด าเนินงานใน 4 มาตรการ
หลัก (กลไกระดับจังหวัด,ป้องกันนักสูบหนา้
ใหม่,ช่วยเลิกบุหรี่ และท าสิ่งแวดล้อมปลอด
ควันบุหรี่ ) 

- ถ่ายทอดมาตรการ/เป้าหมายในระดบั
อ าเภอ/ต าบล

- ด าเนินการร่วมกับอ าเภอจัดท าแผนฯ ใน 4
มาตรการหลัก

- อ าเภอที่มีแผนฯบูรณาการกบั พชพ.โดยแต่
ละต าบลเลือกหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินงานสร้าง
สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ฯ

ทุกอ าเภอ
ความชุกผู้สูบบุหรี่อายุ 15 – 19 ปี

เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 8.5
(สนง.สถิติฯ ปี 2560 ภาพรวมเขต

ความชุก ร้อยละ 8.51 )

Structu
re Gap 

Analys
is

Framew
ork

Task 
list

Activ
ity

M & 
E



ประเด็น Gap Analysis
setting Finding Task list/activity Hot

spot
เป้าหมายลดโรค
(ระดับประเทศ) 

ปี 2563

แผนงาน
ควบคุม        

การบริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ความชุกผู้ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์อายุ 15 ปี 

ขึ้นไป
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 27
( สนง.สถิติฯ ปี 2560 
พะเยาความชุก 44 %)

- ประชุมคกก.ควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ระดบั
จังหวัด/มีการบังคับใช้กฎหมายและท าสิ่งแวดล้อม
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล/์ด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนในระบบTAS ภายใน 60 วันจากได้รับเรื่อง

- ขับเคล่ือนงานคัดกรองและบ าบัดรกัษาผู้ดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ 

- ชี้แจงเกณฑ์แนวทางการด าเนินงานและมาตรการ
ควบคุมเครื่องดื่มฯ /สนับสนุนการด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มฯ

- สนับสนุนและร่วมพัฒนา สร้างกระบวนการชุมชน
เพ่ือควบคุมเครื่องดื่มฯ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดืม่ฯ

ทุก
อ าเภอ
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re Gap 
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ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และ
ป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ ปีงบประมาณ2562-64 จังหวัดพะเยา 

3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

-ติดตาม สนับสนุน/เวทีแลกเปลี่ยน

PERT Chart

รับ/ช้ีแจงนโยบาย - ติดตามสนับสนุน

-ติดตามสนับสนุน

ประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินงานแก่ รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.

สื่อสารท าความเข้าใจแบบคัดกรองฯ

GAP

1. ระบบข้อมูล
การน าไปใช้

1.มีการช้ีแจง,
2. มีการคัดกรองบุหรี่/
สุราและบันทึก

ประสานงานระดับรพท./รพช. 
และสสอ./รพ.สต. รคัดกรอง 
บันทึกข้อมูล HDC/ 43 แฟ้ม

มีรายงานผลการคัดกรอง 
บ าบัดฯผู้สูบบุหรี/่ผู้ด่ืมสุรา/ 
ใน HDC

มี ข้ อ มู ล  ส ถ าน ก า ร ณ์      
ผู้ สู บ บุ ห รี่ / ผู้ ด่ื ม สุ ร า     
เป็นปัจจุบันและน าไปใช้

2. ประเมิน
คุณภาพฯ
สถานศึกษา
ปลอดบุหรี่/สุรา
ต้นแบบ

ประสานเครือข่าย/
สนับสนุนการด าเนินงานฯ

1. มีการพัฒนาศักยภาพครู/
แกนน า เยาวชน 
2. มีการประเมินสถานศึกษาฯ

มีการนิเทศติดตาม
ผลการประเมิน
สถานศึกษาฯร้อยละ 30

มีสถานศึกษาปลอด
เครื่องด่ืมalc.ผ่านเกณฑ์

คุณภาพร้อยละ 5

3.คัดกรองและ 
บ าบัดฯไม่คลอบ
คลุม

1. บันทึกคัดกรอง ติดตาม 
รักษา/ส่งต่อ  ใน HDC
2. บูรณาการ NCD Clinic 
Plus

1. พัฒนาศักยภาพครู/แกนน า ฯ
2. มีบริการบ าบัดรักษาฯ/ส่งต่อ
3. ผลคัดกรอง/รักษาฯ ใน HDC
ร้อยละ 20

4. ผู้สูบบุหรี่ใน NCD Clinic Plus
ลดลง 10 %

1. มีบริการบ าบัด รักษาฯ
รพ. /รพ.สต.ทุกแห่ง   

2. ผลการคัดกรอง/รักษาฯ
ติดตามในHDCร้อยละ 30

3. ผู้สูบบุหรี่ใน NCD Clinic
Plus ลดลง 15 %

1. มีบริการช่วยเลิกสุรา/บุหรี่
ในรพท.ทุกแห่ง,รพช.80 %
,รพ.สต. 30%

2. ผลการคัดกรองรักษาฯ
ติดตาม HDC ร้อยละ 40

3. มีผู้สูบบุหรี่ใน NCD Clinic
Plus ลดลง 20 %

4. มาตรการ
ชุมชนควบคุม
บุหรี/่สุรา มีบาง
ชุมชน

การสนับสนุนอ าเภอ  
ขับเคลื่อนแผนฯบูรณางานกับ 
พชพ.

1.ติดตามระดับเขตจังหวัดฯ
2. ด าเนินการบ้าน,วัด,ชุมชน
ต้นแบบ
3. การประสานเครือข่ายฯ

1.มีชุมชนต้นแบบ 80%         2. มีนเิทศติดตามฯ           
3. มีประชุมแลกเปลี่ยนฯ



มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดพะเยาและอ าเภอ

กิจกรรมการด าเนินงาน 
✓ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบ เพ่ือวางแผนและติดตาม ควบคุมก ากับ
การด าเนินงานระดับจังหวัด 3 คร้ัง / 2 ปี

✓ประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือวางแผนและ
ตดิตาม ควบคุมก ากับการด าเนินงานระดับจังหวดั 3 คร้ัง / 2 ปี

✓ประสานแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคการศึกษา 
สรรพสามติ ต ารวจ อปท.และภาคประชาชน

รูปแบบและการด าเนินงานงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การควบคุม
ยาสูบแห่งชาตฯิและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา 

ปีงบฯ 2562-2564



มาตรการที่ 2. การบังคับใช้กฎหมายและการท าใหส้ิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา

กจิกรรมการด าเนินงาน
✓ แกนน าในพื้นที่มีการรณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา
✓ มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
✓ จัดประชุมแลกเปลี่ยนและคัดเลอืก ผลการด าเนินงานมาตรการชุมชน เพื่อท าให้สิ่งแวดล้อม

ปลอดบุหรี่และสุราใน 9 อ าเภอ

รูปแบบและการด าเนินงานงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การควบคุม
ยาสูบแห่งชาตฯิและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา 

ปีงบฯ 2562-2564

มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองดื่มฯ

กจิกรรมการด าเนินงาน
✓ ประชุมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก จิตส านึกการไม่ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลแ์ละบุหรี่     

ให้กับครู /นักเรียน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรีแ่ละสรุา
✓ จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก จิตส านึกการไม่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลแ์ละบุหรี่ 

ให้กับแกนน า/แกนน าชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบปลอดบหุรี่และสรุาใน 9 อ าเภอ



มาตรการที่ 4. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลกิสูบเลกิดื่ม

กจิกรรมการด าเนินงาน
✓ การประชุมเชงิปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการตดิตามประเมินผลคัดกรอง

ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา/บุหร่ี ในแฟ้ม Special PP ( ระบบ 43 แฟ้ม )
กลุ่มเป้าหมายบุคลากร สสอ./รพ./รพ.สต./สสช. รวมทั้งสิ้น 140 คน

✓ จัดกิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และวันงดสูบบุหรี่โลก( เมษายน,พฤษภาคม) จ านวนเป้าหมาย 2 กิจกรรม        
ปีละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งปลอดบุหรี่และสุราใน 9 อ าเภอ

รูปแบบและการด าเนินงานงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การควบคุม
ยาสูบแห่งชาตฯิ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา 

ปีงบฯ 2562-2564

มาตรการที่ 5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพ่ือควบคุมยาสูบและเคร่ืองดื่มฯ

กจิกรรมการด าเนนิงาน
✓ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประกวดคัดเลือกผลการด าเนนิงานควบคุมยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรีด่ีเดน่ /หมูบ่้านต้นแบบ









สรุปผลกำรคัดกรองและกำรบ ำบัด
ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (special pp)    

จังหวัดพะเยำ
(HDC;19 พ.ค.2563 )



KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ตดิตาม 
ร้อยละ 40



0.51 0.51 0.34 0.82 0.45 1.12 0.54

37.05

0.47 0.6

15.39

0.73 1.38 0.25 0 0.38 0.5 0.44
2.83

46.15

18.75 18.18
15

28.57

17.44

25

4.84

26.47 25

1.3

36.84

79.49

28.57

0

18.75 18.52

25

8.146
3 2

6 8
13

6

47

9 11

3
7

19

1 0
3 4 4

81.72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ร่อ
งค

 าห
ลว

ง

แม
่นา

เร
ือ

บ้า
นต

ุ่น

บ้า
นต

  า

บ้า
นต

๋อม

สอ
น.
แม

่ปืม
 

แม
่กา

บ้า
นใ
หม

่

จ า
ป่า

หว
าย

ท่า
วัง
ทอ

ง

แม
่ใส

บ้า
นส

าง

ท่า
จ า

ปี

สอ
น.
อน

าล
โย

พ
ะเ
ยา

ห้ว
ยเ
คีย

น

เท
ศบ

าล
เม
ือง

พ
ะเ
ยา

แม
่ต  า รว
ม

การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (special pp)

อ าเภอเมืองพะเยา

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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อ าเภอภูกามยาว

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (SPECIAL PP)        

อ าเภอภูซาง

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SPECIAL PP)

อ าเภอเชียงค า 

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละด่ืม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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อ าเภอจุน

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ ด่ืมเครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล์  (SPECIALPP)

อ าเภอเชียงม่วน

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SPECIALPP)

อ าเภอดอกค าใต้

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละด่ืม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SPECIALPP)

อ าเภอปง

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ตดิตาม ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )
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การคัดกรองและการบ าบัดผู้ ด่ืมเครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล์  (SPECIALPP)

อ าเภอแม่ใจ

ร้อยละคัดกรอง ร้อยละดื่ม ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม ร้อยละ 40

(HDC; 19 พ.ค.2563 )



สรุปผลกำรคัดกรองและกำรบ ำบัด
ผู้ติดบุหรี่ (special pp) จังหวัดพะเยำ

(HDC; 25พ.ค.2563 )
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เมืองพะเยา จุน เชียงค า เชียงม่วน ดอกค าใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง ภูกามยาว รวม

การคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่ (SPECIAL PP) 

จังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ2563
ร้อยละคัดกรอง ร้อยละสูบบุหรี่ ร้อยละบ าบัด

KPI คัดกรอง/รักษาฯ/ติดตาม 
ร้อยละ 40



คู่มือการบันทึกข้อมูล การบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระบบ 43 แฟ้ม (Special pp)

https://www.esanphc.net/ihsd/?p=1198

แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์                       
หนังสือ ที่พย.0032.009.1/ว.7880 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ส่งทางE-สารบัญ ที่ E507/20 มี.ค.2563

https://www.esanphc.net/ihsd/?p=1198


ระบบการลงบันทึกข้อมูลใน SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟ้ม 
: การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การลงรหัสการคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่ (หน้า17-20 )

การคัดกรองการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(หน้า 21-22 )

การลงบันทึกข้อมูลคัดกรองบุหร่ีและติดตามผู้บ าบัดเลิกบุหร่ีโปรแกรม JHCIS
แบบนับบริการ(service)และแบบนับความครอบคลุม(Coverage) (หน้า24-31 )

การลงบันทึกข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์โปรแกรมJHCIS
แบบนับบริการ(service)และแบบนับความครอบคลุม (Coverage) (หน้า32-35 )

การลงบันทึกข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลโ์ปรแกรม HosxP

การลงในบันทึกใน One stop service (หน้า 36-40 )



การดูรายงานผลใน Health Data Center ( HDC )


