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ส่วนที่ 1 การระบุข้อมูลด้านสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา 
ยาสูบและยาเสพติด บนเว็บไซต ์

 

1) การะบุสถานการณ์ปัญหาด้านยาสูบในชุมชน 
1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนทั่วไปที่ไม่สูบยาสูบ (เน้นการคุ้มครองสุขภาพจากการสัมผัสควันมือสองและมือสาม) 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะสูบ เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี 
 ผู้สูบปัจจุบัน (สูบประจ า และสูบเป็นครั้งคราว) 
 ผู้สูบที่ต้องการเลิกสูบ 
 ผู้สูบที่เลิกได้และป้องกันการกลับมาสูบซ้ า 

สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน ขนาด 
1. อัตราการสูบยาสูบของเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) ในชุมชน ร้อยละ 
2. อัตราการสูบยาสูบของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ในชุมชน ร้อยละ 
3. อัตราการเกิดผู้สูบยาสูบรายใหม่ในชุมชน (เน้น เด็ก-เยาวชน และสตรี) ร้อยละ 
4. ปริมาณการสูบยาสูบของประชาชนอายุ 15 ปี เป็นต้นไป (จ านวนมวน/คน/ปี) (จ านวนมวน/

คน/ปี) 
5. อัตราการพยายามเลิกสูบยาสูบด้วยตนเอง (แต่ยังไม่ส าเร็จ) ร้อยละ 
6. อัตราการเลิกยาสูบได้ส าเร็จ (เลิกได้นานเกิน 6 เดือนต่อเนื่องถึง 1 ปี โดยไม่

กลับไปสูบซ้ า) 
ร้อยละ 

7. อัตราการได้รับควันยาสูบมือสองที่บ้านของตนเอง และในสถานที่สาธารณะ ร้อยละ 
8. อัตราการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบจากสถานพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 
9. ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสูบเฉลี่ยต่อวันของผู้สูบยาสูบ จ านวน (บาท) 
10. จ านวนร้านค้าท่ีขายยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย—ละเมิดข้อใดข้อหนึ่งถือ

ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ 
(1) ไม่แบ่งซองขายเป็นรายมวน 
(2) ไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีเป็นผู้ขาย 
(3) ไม่ขายให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี และ 
(4) ไม่แสดงสินค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย 

จ านวน(ร้าน) 

11. ยอดจ าหน่ายยาสูบโดยรวมทั้งหมดต่อเดือนของร้านค้าในชุมชน จ านวน (บาท) 
12. จ านวนอาสาสมัคร ทีมปฏิบัติการที่พร้อม หรือ เครือข่ายคนท างานเพ่ือการจัดการ

ควบคุมยาสูบในชุมชน 
จ านวน 
(คน) 

13. สัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่ใช้ไปในการจัดการควบคุมยาสูบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน (บาท) 
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สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน ขนาด 
14. รูปแบบกิจกรรม หรือ มีนวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน จ านวน 

(กิจกรรม/
นวัตกรรม) 

15. จ านวนมาตรการของชุมชุมชนที่ประกาศใช้เพ่ือการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน จ านวน 
(มาตรการ) 

 
 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดโครงการด้านการด าเนินงานควบคมุยาสูบในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ 
1. เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 
ร้อยละ อัตราการสูบยาสูบของเด็กและ

เยาวชนในชุมชนลดลงเหลือร้อย
ละ………… 

2. เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของผู้ใหญ่ใน
ชุมชน 

ร้อยละ อัตราการสูบยาสูบของผู้ใหญ่ในชุมชน 
ลดลงเหลือร้อยละ………… 

3. เพื่อลดอัตราการเกิดผู้สูบยาสูบราย
ใหม่ในชุมชน 
(เน้น เด็ก-เยาวชน และสตรี) 

ร้อยละ อัตราการเกิดผู้สูบยาสูบรายใหม่ใน
ชุมชน 
ลดลงเหลือร้อยละ………… 

4. เพื่อลดปริมาณการสูบยาสูบของ
ประชาชนอายุ 15 ปี เป็นต้นไป 
(จ านวนมวน/คน/ปี) 

(จ านวน
มวน/คน/
ปี) 

ปริมาณการสูบยาสูบของประชาชน
อายุ 15 ปี เป็นต้นไปลดลงเหลือ 
………..มวน/คน/ปี 

5. เพื่อเพิ่มอัตราการพยายามเลิกสูบ
ยาสูบด้วยตนเอง  

ร้อยละ อัตราการพยายามเลิกสูบยาสูบด้วย
ตนเองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ………… 

6. เพื่อเพิ่มอัตราการเลิกยาสูบได้ส าเร็จ 
(เลิกได้นานเกิน 6 เดือนต่อเนื่องถึง 1 
ปี โดยไม่กลับไปสูบซ้ า) 

ร้อยละ อัตราการเลิกยาสูบได้ส าเร็จเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ………… 

7. เพื่อลดอัตราการได้รับควันยาสูบมือ
สองท่ีบ้านของตนเอง และในสถานที่
สาธารณะ 

ร้อยละ อัตราการได้รับควันยาสูบมือสองที่บ้าน
ของตนเอง และในสถานที่สาธารณะ 
ลดลงเหลือร้อยละ………… 

8. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าสู่ระบบบริการ
ช่วยเลิกยาสูบจากสถานพยาบาลของ
รัฐ 

ร้อยละ อัตราการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิก
ยาสูบจากสถานพยาบาลของรัฐ 
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ………… 

9. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสูบเฉลี่ย
ต่อวันของผู้สูบยาสูบ 

จ านวน 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของผู้สูบยาสูบใน
การซื้อยาสูบ ลดลงเหลือ…………บาท 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1 ปี ตัวช้ีวัดโครงการ 
10. เพื่อเพิ่มจ านวนร้านค้าที่ที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายในชุมชน—ละเมิดข้อใดข้อ
หนึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ 
(1) ไม่แบ่งซองขายเป็นรายมวน (2) 
ไม่ให้เด็กมีอายุต่ ากว่า 18 ปีเป็นผู้ขาย 
(3) ไม่ขายให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
และ (4) ไม่แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ จุดขาย) 

จ านวน 
(ร้าน) 

 

จ านวนร้านค้าท่ีขายยาสูบในชุมชนที่
ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
เป็น…………….ร้าน 
—ละเมิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย คือ (1) ไม่แบ่งซองขาย
เป็นรายมวน (2) ไม่ให้เด็กมีอายุต่ ากว่า 
18 ปีเป็นผู้ขาย (3) ไม่ขายให้เด็กท่ีมี
อายุต่ ากว่า 20 ปี และ (4) ไม่แสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย) 

11. เพื่อลดยอดจ าหน่ายยาสูบโดยรวม
ทั้งหมดต่อเดือนของร้านค้าในชุมชน 

จ านวน 
(บาท) 

ยอดจ าหน่ายยาสูบโดยรวมทั้งหมดต่อ
เดือนของร้านค้าในชุมชนลดลง
เหลือ……………บาท 

12. เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัคร หรือ 
เครือข่ายคนท างานเพ่ือการจัดการ
ควบคุมยาสูบในชุมชน 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนอาสาสมัคร หรือ เครือข่าย
คนท างานเพ่ือการจัดการควบคุมยาสูบ
ในชุมชน 
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน…………..คน 

13. เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่
ใช้ไปในการจัดการควบคุมยาสูบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 
(บาท) 

งบประมาณโดยรวมที่ใช้ไปในการ
จัดการควบคุมยาสูบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
เป็นจ านวน…………..บาท 

14. เพื่อเพิ่มรูปแบบกิจกรรม หรือ มี
นวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ควบคุมยาสูบในชุมชน 

จ านวน
(กิจกรรม/
นวัตกรรม) 

มีรูปแบบกิจกรรม หรือ มีนวัตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ
ในชุมชน 
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน………….. 

15. เพื่อเพิ่มจ านวนมาตรการของชุมชุมชน
ที่ประกาศใช้เพ่ือการจัดการควบคุม
ยาสูบในชุมชน 

จ านวน
(มาตรการ) 

มีจ านวนมาตรการของชุมชุมชนที่
ประกาศใช้เพ่ือการจัดการควบคุม
ยาสูบในชุมชน 
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน………….. 
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3) แนวทางส าคัญในการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขปัญหายาสูบในชุมชน 
 

แนวทางส าคัญ วิธีการ 
1. เพื่อสกัดกั้นนักสูบรายใหม่ในชุมชน 
โดยการ: 

 คัดกรองและปรับพฤติกรรม 
 พัฒนาศักยภาพแกนน า 
 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน 

 

1. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่อาจกลายเป็นผู้สูบรายใหม่ของชุมชน 
เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี ฯลฯ พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงาน 
เช่น บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
2. จัดตั้งทีมปฏิบัติการชุมชน เพ่ือส ารวจ และค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือ
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน หรือ เสี่ยงที่
จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย 
3. จัดทีมอาสาสมัครเพื่อการคัดกรอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสูบ) และ
การบ าบัดอย่างย่อในชุมชน 
4. พัฒนาแกนน า และเครือข่ายป้องกันระดับเยาวชน ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมยาสูบ 
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิต
ในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตน/การใช้เวลาว่าง/
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
7. ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาของชุมชน เช่น โรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนเรื่องการควบคุมยาสูบและการเลิกยาสูบ และสนับสนุนให้มี
โครงการสร้างผู้น านักศึกษาในด้านการควบคุมยาสูบ 

2. เพื่อส่งเสริมกลไกในการลดการเข้าถึง
ยาสูบ 

1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกลไกในการลดการเข้าถึง
ยาสูบ เช่น ร้านค้าชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน และตัวแทนชุมชนที่
จะร่วมมือกันควบคุมยาสูบในชุมชน 
2. ส่งเสริมร้านค้าชุมชนให้มีการจดทะเบียนและปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คือ 

 ก าหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคล
ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  

 ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

 ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที ่ได้แก่  
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
(1) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  
(2) สถานพยาบาลและร้านขายยา  
(3) สถานศึกษาทุกระดับ  
(4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 

 ก าหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์
ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขาย
ในงานคอนเสิร์ต 

 ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบท า
กิจกรรมซีเอสอาร์  อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือ
องค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  

 ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองยาสูบ ณ 
จุดขายปลีกที่ท าให้ผู้บริ โภคหรือประชาชน
มองเห็น  

 ห้ามแบ่งซองขายยาสูบเป็นรายมวน  
 ให้เพ่ิมโทษผู้ฝ่าฝืนสูบยาสูบในเขตปลอดยาสูบ

เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
 ก าหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็น

เขตปลอดยาสูบ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบยาสูบในเขตปลอด
ยาสูบ  หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ เจ้าของสถานที่มี
โทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

3. เพื่อจัดบริการช่วยเลิกหรือส่งเสริม
การเลิกยาสูบอย่างเป็นระบบ 
เช่น  

 กิจกรรมช่วยเลิกเชิงรุก 
 คลินิกเคลื่อนที ่
 คลินิกชุมชน 
 และการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

โดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 
 ในกลุ่มสูบ  
 กลุ่มต้องการเลิกสูบ  
 และกลุ่มที่พยายามเลิกและยัง

เลิกไม่ส าเร็จ 

1. การค้นหาและท าฐานข้อมูลของผู้สูบในชุมชน ผู้สูบที่ต้องการ
เลิก หรือ พยายามเลิกแล้วไม่ส าเร็จ 
2. การด าเนินงานเชิงรุก เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเลิก
ตระเวนบริการในชุมชน และการค้นหาผู้สูบที่ต้องการเลิกและการ
ให้บริการช่วยเลิกยาสูบในชุมชน 
3. การพัฒนาบุคลากรในชุมชนมาเป็นเครือข่ายช่วยเลิกยาสูบ 
หรือ การให้ค าปรึกษา เช่น บุคลากรสาธารณสุข อสม. คร ูฯลฯ 
4. การพัฒนาศักยภาพทีมผู้รับผิดชอบงานด้านการติดตามเยี่ยม
เยียน ต่อผู้มารับบริการเลิกยาสูบให้สามารถเลิกได้ส าเร็จ 
5. การพัฒนากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกยาสูบในชุมชน 
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6. การจัดบริการส่งต่อผู้สูบที่ไม่สามารถบ าบัดได้ในชุมชนไปยัง
หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที ่
7. การจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น การ
หลีกเลี่ยงการทดลองสูบยาสูบ และการลดและเลิก การสูบยาสูบ 
และไม่ควรสูบยาสูบในที่สาธารณะ 
8. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ชัดเจน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน เพ่ือประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้สูบ 
เช่น ยังสูบอยู่ ลดปริมาณการสูบลง หรือ สามารถเลิกสูบได้แล้ว 
เป็นต้น 
9. ก าหนดวิธีการติดตามความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้ชัดเจน เช่น เยี่ยมบ้าน โทรศัพท์ การส่งข้อความทาง
ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค รวมทั้ง การใช้บริการผ่านอสม.เป็นต้น 

4. เพื่อพัฒนาทางเลือกในการช่วยเลิก
ยาสูบตามบริบทชุมชน  
(ระบุวิธีช่วยเลิกและกลุ่มเป้าหมาย) 

 การเพ่ิมจ านวนผู้เลิกสูบ 
 การลดจ านวนผู้กลับมาสูบซ้ า 
 การลดปริมาณการสูบส าหรับผู้ที่

สูบอยู่ 

1. การรวมกลุ่มของผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ในการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ช่วยเลิกยาสูบแบบอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ครัวเรือนในการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกยาสูบในชุมชน 
3. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้มีบทบาทในการเลิกสูบยาสูบ 
เช่น  

 การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว ทีถูกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติปี 2555 โดยมีฤทธิ์ท าให้ลิ้นฝาดและไม่อยากสูบ
ยาสูบ 

 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เน้นกดที่ต าแหน่งจุดสะท้อนไป
ยังส่วนของสมองเพ่ือกระตุ้นให้หลั่งสารเคมีออกมา ท าให้
ร่างกายอยากสูบยาสูบลดน้อยลงซึ่งเป็นการช่วยเลิกยาสูบ
โดยไม่ใช้ยา 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายโดยการสร้ างและพัฒนา

1. ก าหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดการสูบยาสูบใน
ชุมชน เช่น วัด มัสยิด สถานที่สาธารณะ 
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มาตรการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน 
ส าหรับควบคุมการสูบและการจ าหน่าย  

2. มีคณะกรรมการชุมชน ที่ท าหน้าที่ก าหนดกฎ กติกา และ
มาตรการควบคุมยาสูบในชุมชน 
3. การประกาศและการบังคับใช้ กฎ กติกา และมาตรการควบคุม
ยาสูบในชุมชน ที่มีเงื่อนไขจากการได้ประโยชน์จากการปฏิบัติตาม
กฎ และ เสียประโยชน์จากการไม่ปฏิบัติตาม (การให้คุณให้โทษทาง
สังคม) 
4. การสอดแทรกเรื่องยาสูบในทุกกิจกรรมของชุมชน เช่น การ
บรรยายทางศาสนา ธรรมเทศนา หรือ การอ่านคุตบะห์ในการ
ละหมาดวันศุกร์ 
5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยาสูบ
ของชุมชน 

6. เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบยาสูบ
โดยลดการสัมผัสควันยาสูบมือสอง โดย
การสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการไม่สูบในชุมชน  

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
เช่น มีนโยบายห้ามสูบยาสูบใน
อาคาร สถานที่ท า งาน และ
ยานพาหนะสาธารณะ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  เ ช่ น  ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทั ศ น ค ติ ห รื อ
พฤติกรรมต่อการสูบยาสูบ  

1. การประกาศนโยบายขยายเขตปลอดยาสูบในชุมชนเพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการไม่สูบยาสูบในทุก
สถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมกัน เช่น  

 ตลาดนัดถนนคนเดินปลอดยาสูบ และ ร้านอาหารที่มี
เครื่องปรับอากาศ 

 งานบุญงานประเพณีปลอดยาสูบ  
 นโยบายครัวเรือนปลอดควันยาสูบ (smoke free home) 
 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้ปราศจากการ

สูบยาสูบในอาคาร 
2. ก าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ประกาศงดสูบยาสูบตาม
กฎหมายจะต้องปลอดการสูบยาสูบ 100% โดยการแสดง
เครื่องหมายเขตปลอดยาสูบ และแสดงอัตราโทษกรณีที่มีการ
ละเมิด ได้แก่ 
2.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท 

 คลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

 คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ 
 สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพทุกประเภท 
 ร้านขายยา 
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 สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ 
 สถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ า อบสมุนไพร 
 สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กิจการนวดเพ่ือ

สุขภาพหรือกิจการนวดเพ่ือความงาม 
2.2 สถานศึกษา 

 สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ า

กว่าอุดมศึกษา 
 สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง 

ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษาและอ่ืนๆ ศิลปะ ภาษาและ
อ่ืนๆ 

 สถานฝึกอบรมอาชีพ 
 อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 
 หอศิ ลป์  พิ พิ ธ ภัณฑ์ ส ถ าน  ห รื อ ส ถ านที่ จั ด แสด ง

ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 สถานที่สาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 อัฒจันทร์หรือสถานที่ดูกีฬาทุกประเภท 
 สถานที่ออกก าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา หรือสนามแข่ง

ขันกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
 สระว่ายน้ า 

2.4 ร้านค้า สถานบริการ และสถานบันเทิง 
 โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์ 
 สถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด 
 สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  
 สถานที่ให้บริการคาราโอเกะหรือสถานบันเทิงอ่ืนๆ 
 สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเกมส์ 
 สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและ

เครื่องดื่มท่ีมีระบบปรับอากาศ 
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 อาคารร้านค้าประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
 สถานที่จ าหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้าหรือบริการ 

2.5 บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร 
 โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่พักตากอากาศ 
 ห้องเช่า หอพัก อพาร์ทเมนต์  คอร์ท หรือสถานที่ที่

ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 
 อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม 

2.6 สถานบริการทั่วไป 
 อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา

หรือ สันทนาการ 
 ร้านตัดผม สถานเสริมความงาม ร้านตัดเสื้อผ้า 
 ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

2.7 สถานที่สาธารณะท่ัวไป 
 ห้องสมุด 
 สุขา 
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือบริเวณที่ให้บริการโทรศัพท์

สาธารณะ 
 ลิฟต์โดยสาร 
 สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก 
 สนามเด็กเล่น 
 ตลาด 

2.8 ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสาร
หรือไม่ก็ตาม 

 รถโดยสารประจ าทาง 
 รถแท็กซ่ี 
 รถไฟ รถราง 
 รถตู้โดยสาร 
 รถรับส่งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท 



10 

 

แนวทางส าคัญ วิธีการ 
 ยานพาหนะโดยสารที่ใช้ในภารกิจที่เป็นลักษณะส่วนกลาง

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งของเอกชน 

 กระเช้าโดยสาร/เรือโดยสาร/เครื่องบิน 
 ยานพาหนะโดยสารอ่ืนๆ ทั้งประเภทประจ าทางและไม่

ประจ าทา 
 สถานีขนส่งสาธารณะ และท่ีพักผู้โดยสาร  
 ป้ายรถโดยสารประจ าทาง และบริเวณที่ใช้รอก่อนหรือ

หลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท 
2.9 ศาสนสถาน /สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ 
เช่น วัด มัสยิด โบสถ ์เป็นต้น 
3. การประเมินติดตามผล และก าหนดมาตรการให้คุณให้โทษแก่ผู้
ที่ปฏิบัติตาม หรือต่อผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืน 

7. เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูล
ยาสูบในชุมชน  

 เน้นการตื่นรู้ของชุมชนให้รู้เท่า
ทันพิษภัยยาสูบและกลยุทธ์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า สู บ  ( ร ะบุ  
รูปแบบการสร้างกระแส/พัฒนา
รูปแบบการสื่อสาร/ชุดทดลอง
อันตรายจากยาสูบ ฯลฯ) 

1. กิจกรรมการสร้างกระแสรณรงค์ตามช่องทางต่างๆ เช่น เสียง
ตามสาย รายการวิทยุชุมชน 
2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ร่วมกับการรณรงค์ทางสังคมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมการไม่สูบยาสูบ 
3. การสร้างสื่อเชิงประจักษ์  เช่น ชุดทดลอง/อุปกรณ์สาธิต
อันตรายจากยาสูบ 
4. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านยาสูบและสุขภาพของชุมชน เช่น 
สถิติการป่วย-การตายของประชากรในชุมชน สถิติอุบัติการณ์ความ
ชุกโรคไม่ติดต่อและพิการ และจัดให้มีการสะท้อนข้อมูลเหล่านี้สู่
ชุมชน เพื่อร่วมกันควบคุมแก้ไขปัญหา 
5. ส่งเสริมการผลิตสื่อหรือการละเล่นในชุมชน เช่น หนังตะลุง 
มโนราห์ ที่เน้นการให้ความรู้ การชี้แนะ (Advocate) ของพิษภัย
ยาสูบต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

8. เพื่อเพิ่มผู้ขับเคลื่ อนการควบคุม
ยาสูบในระดับพื้นที ่

1. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านท้องถิ่น ในระดับต าบล 
หมู่บ้าน เช่น ในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ไม่สูบ
ยาสูบ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมปอดสะอาด 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
2. ส่งเสริมให้กลุ่ม / ชมรม เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน และ
กลุ่มอาสาเฝ้าระวังยาสูบในชุมชน 
3. จัดประชุมกลุ่มเพื่อน าเสนอปัญหาและหาทางแก้ไข ประจ า
สัปดาห์ /เดือน 
4. การเสวนาระดับท้องถิ่น / ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
5. จัดโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลิกสูบยาสูบ หรือค่าย
เลิกยาสูบโดยชุมชน 
6. ส่งเสริมให้กลุ่ม / ชมรม / สมาคม องค์กรเอกชนต่างๆ ใน
ชุมชน มีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
เช่น เวทีสมัชชาสุขภาพของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของกลุ่มคนท างานด้านการ
ควบคุมยาสูบที่ท างานในระดับพื้นที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

9. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการสร้างพื้นที่และบุคคล
ต้นแบบด้านการจัดการควบคุมยาสูบใน
ชุมชนแบบครบวงจร 

 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 หอชุมชนแสดงรางวั ล เชิ ดชู

เกียรต ิ(บุคคลต้นแบบ และพ้ืนที่
ต้นแบบ) 

 กลุ่ ม เยาวชนแกนน า ในการ
ขับเคลื่อน 

 ท าเนียบบุคคลต้นแบบด้านการ 
ลด ละ เลิกยาสูบ 

 แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 

 
 
 

1. การก าหนดความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมร่วมกันของชุมชน 
(mindset) ว่า ยาสูบในชุมชนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ 
2. การสร้างทีมปฏิบัติการชุมชนแบบบูรณาการ ที่ประกอบด้วย ผู้
บังคับใช้กฎหมาย เช่น ต ารวจ ผู้น าศาสนา ผู้น าทางศรัทธา เช่น 
เจ้าอาวาส พระ ปราชญ์ในหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
ผู้แทนในระดับท้องถิ่น หน่วยบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการด้าน
สุขภาพในท้องถิ่น และ ตัวแทนสมาคม ชมรม ต่างๆ ในชุมชน เป็น
ต้น 
3. การส ารวจทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในชุมชน เช่น 

 ด้านการบริหารงานโครงการ โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความสามารถในการขับเคลื่อนบริหารจัดการ
โครงการ 

 ด้านแกนน าชุมชน เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นผู้ที่มี
ความสามารถกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนได ้
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
 ด้านผู้น าด้านสุขภาพ เป็นแกนน าในการหาข้อมูลเชิงลึก 

การลงพ้ืนที่ การประสานงานโดยตรงกับประชาชน 
 ด้านศาสนาเป็นบุคคลที่มีเป็นผู้น าการสั่งสอน ให้รู้ถึง

ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดี เพ่ือโน้นน้าวจิตใจของประชาชน 
โดยมีศาสนาเป็นสื่อน า 

 ด้านการศึกษา  โดยเป็นแกนน าที่คอยสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปได้ 

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็ก
และเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ชมรมคนพิการ 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม สภาพปัญหาและความ
ต้องการควบคุมการบริโภคยาสูบของพื้นที่ เพ่ือประเมินสภาพ
ชุมชนร่วมกันว่ามีกิจกรรมด าเนินงานเพ่ือการจัดการและควบคุม
ยาสูบในชุมชนหรือไม่ เช่น 

 ในชุมชนมีหน่วยบริการสุขภาพที่มีระบบบริการช่วยเลิก
ยาสูบหรือไม่ 

 ในชุมชนมีนโยบายปลอดควันยาสูบภายในอาคารตลอด 
24 ชั่วโมง หรือไม ่

 ในชุมชนมีนโยบายเขตปลอดยาสูบภายในอาคารตลอด 24 
ชั่วโมง หรือไม ่

 ในชุมชนมีนโยบายปลอดควันยาสูบภายนอกอาคารตลอด 
24 ชั่วโมง หรือไม ่

 ในชุมชนมีนโยบายเขตปลอดยาสูบภายนอกอาคารตลอด 
24 ชั่วโมง หรือไม ่

 ในชุมชนมีการประเมินการบริโภคยาสูบของประชาชน
หรือไม ่

 ในชุมชนมีการคัดกรอง การประเมินการสัมผัสควันยาสูบ 
หรือไม ่
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
 ในชุมชนมีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับโทษของ

การบริโภคยาสูบและการสัมผัสควันยาสูบ หรือไม ่
 ในชุมชนมีระบบส่งต่อผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร

หรือการบริการของชุมชนส าหรับการหยุดบริโภคยาสูบ
หรือไม ่

 ในชุมชนมีบุคคลหรือพ้ืนที่ต้นแบบด้านการจัดการควบคุม
ยาสูบหรือไม่ 

5. ก าหนดทิศทางและแนวทางการจัดการปัญหาการบริโภค
ยาสูบในเขตของพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น  

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 
 เน้นการศึกษาให้รู้ข้อมูล/ความจริง 
 การท างานเชิงรุกแทนการตั้งรับ 
 ค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องรอบด้าน 
 มีข้ันตอนการท างานที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันด าเนินงาน 

6. การต่อยอดให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านการควบคุม
การบริโภคยาสูบของชุมชน ที่อาศัยทั้ง  
(1) นักบริหาร 
(2) นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
(3) นักจัดการและนักจัดกระบวนการชุมชน  
(4) นักจัดการข้อมูล และ  
(5) นักสื่อสารสุขภาพในชุมชน 
7. ติดตามอย่างต่อเนื่องและเสริมพลังอ านาจของทุกฝ่าย 
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1) สถานการณ์ปัญหาด้านสุราในชุมชน 
 

1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไปผู้ที่ไมดื่มสุรา (ป้องกันการได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา) 
 ผู้ดื่ม (ผู้ที่ดื่มน้อย - ผู้ที่ดื่มมาก) 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการดื่มสุรา 
 ผู้ที่ดื่มแบบอันตราย 
 ผู้ติดสุรา 
 ผู้ที่เลิกได้แล้วกลับไปดื่มซ้ า 

 

สถานการณ์ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ขนาด 
1. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) ทั้งดื่ม

ประจ าและครั้งคราวในชุมชน 
ร้อยละ 

2. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) ทั้งดื่มประจ า
และครั้งคราวในชุมชน 

ร้อยละ 

3. อัตราการเกิดนักดื่มรายใหม่ในระดับเยาวชน หรือ กลุ่มสตรี (ระบุกลุ่มเป้าหมาย) ร้อยละ 
4. ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในชุมชน (ลิตร/คน/ปี) ลิตร/คน/ปี 
5. จ านวนผู้ดื่มปัจจุบันทั้งดื่มประจ าและครั้งคราว ที่ต้องการลด ละ และเลิกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
คน 

6. อัตราการเข้าถึงการบริการคัดกรอง และการบ าบัดรักษาของผู้ทีม่ีปัญหาจากสุรา ร้อยละ 
7. จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ตับแข็ง มะเร็งหลอด

อาหาร 
คน 

8. จ านวนของเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ 
ความมึนเมา 
(อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การคุกคามทางเพศ) 

ครั้ง 
/ประเภท
เหตุการณ์ 

9. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค บาท 
10. จ านวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(1) การจ าหน่ายเป็นเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00.-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. 
(2) ไม่ขายให้ผู้ซื้อที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
(3) ไม่ขายในศาสนสถาน สถานพยาบาล รอบสถานศึกษา ร้านขายยา และสถานที่
ราชการ 

จ านวนร้าน 

11. ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน (ในช่วงปกติ และในช่วง
เทศกาล) 

บาท 

12. จ านวนอาสาสมัคร คนท างาน โดยรวมของเครือข่ายที่ท างานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

คน 
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13. สัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บาท 

14. จ านวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน 

จ านวน 

15. จ านวนมาตรการชุมชนที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน จ านวน
มาตรการ 

 
 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดโครงการด้านการด าเนินงานควบคมุสุราในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
1 ปี 

ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น
เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) ทั้งดื่มประจ า
และครั้งคราวในชุมชน 

ร้อยละ อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เป็นเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 
ปี) ทั้ งดื่มประจ าและครั้ งคราว ใน
ชุมชน 
ลดลงเหลือร้อยละ…… 

2. เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) ทั้งดื่ม
ประจ าและครั้งคราวในชุมชน 

ร้อยละ อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) 
ทั้งดื่มประจ าและครั้งคราวในชุมชน 
ลดลงเหลือร้อยละ…… 

3. เพื่อลดอัตราการเกิดนักดื่มรายใหม่ในระดับ
เยาวชน หรือ กลุ่มสตรี (ระบุกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ อัตราการเกิดนักดื่มรายใหม่ในระดับ
เ ย า ว ช น  ห รื อ  ก ลุ่ ม ส ต รี  ( ร ะบุ
กลุ่มเป้าหมาย)  
ลดลงเหลือร้อยละ…… 

4. เพื่อลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในชุมชน (ลิตร/คน/ปี) 

ลิตร/คน/
ปี 

การดื่ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในชุมชน 
มีปริมาณลดลงเหลือ…… (ลิตร/คน/
ปี) 

5. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ต้องการลด ละ และเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งประเภทดื่มประจ าและ
ครั้งคราว  

คน ผู้ดื่มปัจจุบันทั้งดื่มประจ าและครั้ง
คราวที่ต้องการลด ละ และเลิกดื่ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  มีจ านวน
เพิ่มข้ึนเป็น……คน 

6. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงการบริการคัดกรอง 
และการบ าบัดรักษาของผู้ทีม่ีปัญหาจากสุรา 

ร้อยละ อัตราการเข้าถึงการบริการคัดกรอง 
และการบ าบัดรักษาของผู้ที่มีปัญหา
จากสุรา  
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
1 ปี 

ตัวช้ีวัด 

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ………………. 
7. เพื่อลดจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัญหาจิต-ประสาท 
ตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร 

คน/โรค ผู้ป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัญหาจิต-
ประสาท ตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร  
มีจ านวนลดลงเหลือ…………คน/โรค 

8. เพื่อลดจ านวนของเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ อ่ืนได้รับ
ผลกระทบจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ 
ความมึนเมา 
(อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย 
การคุกคามทางเพศ) 

ครั้ง 
/ประเภท
เหตุการณ์ 

กา ร เ กิ ด เ หตุ ก า รณ์ ที่ ผู้ อ่ื น ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากผู้ ที่ ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์  หรื อ  ความมึน เมา 
(อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การท า
ร้ายร่างกาย การคุกคามทางเพศ)  
มีจ านวนลดลงเหลือ…………ครั้ง/
ประเภทเหตุการณ์ 

9. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันในการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาบริโภค 

บาท ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ฉลี่ ย ต่ อ วั น ในการซื้ อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค 
ลดลงเหลือ……………….บาท 

10. เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านค้า
ชุมชนที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(1) การจ าหน่ายเป็นเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00.-
14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. 
(2) ไม่ขายให้ผู้ซื้อที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
(3) ไม่ขายในศาสนสถาน สถานพยาบาล รอบ
สถานศึกษา ร้านขายยา และสถานที่ราชการ 

จ านวน
ร้าน 

ร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายใน
การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น………….ร้าน 

11. เพื่อลดยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน (ในช่วงปกติ และในช่วง
เทศกาล) 

บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน (ในช่วงปกติ  
และในช่วงเทศกาล)  
ลดลงเหลือ……………..บาท 

12. เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัคร คนท างาน โดยรวม
ของเครือข่ายที่ท างานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

คน อาสาสมัคร คนท างาน โดยรวมของ
เครือข่ายที่ท างานเรื่องการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
มีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น………….คน 

13. เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่ใช้ในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บาท งบประมาณโดยรวมที่ ใ ช้ ในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
1 ปี 

ตัวช้ีวัด 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น……บาท 
14. เพื่อเพิ่มจ านวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน 

จ านวน 
(กิจกรรม 

หรือ 
นวัตกรรม) 

รู ป แบบกิ จ ก ร รม  น วั ต ก ร รม  ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน 
มี จ า น ว น เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น ………….
กิจกรรม หรือ นวัตกรรม 

15. เพื่อเพิ่มจ านวนมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 

จ านวน
มาตรการ 

มาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
มี จ า น ว น เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น ………….
มาตรการ 

 
 

3) แนวทางส าคัญในการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน 
 

แนวทางส าคัญ วิธีการ 
1. เพื่อสกัดกั้นนักดื่มรายใหม่ในชุมชน 
โ ด ยก า รคั ด ก รอ งและปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม และลดการถึงแหล่งจ าหน่าย 

1. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ส ารวจและค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
2. จัดทีมอาสาสมัครเพ่ือการคัดกรอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มดื่ม) และการ
บ าบัดอย่างย่อในชุมชน 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน เพ่ือฝึก
ความสามารถในการควบคุมตนเอง/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่ง
ยั่วยุ/การตัดสินใจ/การปฏิเสธ/การจัดการความเครียดและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตน/การใช้เวลาว่าง/
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
5. ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชนไม่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี และห้ามขายตามเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

2 . เพื่อจัดบริการช่วยเลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มที่ดื่มแบบเสี่ยง/แบบ
อันตรายและแบบติดสุราเรื้อรัง 
2.1 เกณฑ์การวินิจฉัยการติดสุรา 

1. เน้นการค้นหาและวินิจฉัยผู้มีปญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
(โดยเฉพาะการดื่มแบบเสี่ยงและแบบอันตราย) ร่วมกับการท า
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
 ตองเพ่ิมปริมาณการดื่มมากขึ้น 
 มีอาการทางร่างกายเมื่อไมได้ดื่ม 
 ควบคุมการดื่มไมได 
 หมกมุ่นอยูก่ับกับการดื่ม 
 พยายามเลิกหลายครั้งแลวแตไม

ส าเร็จ 
 มีความบกพรองในหน้าที่ทาง

สังคม/การงาน 
 ยั งคงดื่ มอยู่ ทั้ งๆ  ที่ มี ผล เสี ย

เกิดข้ึนแลว 
 

ฐานข้อมูล ของผู้ดื่มในชุมชนที่ต้องการเลิก หรือ พยายามเลิกแล้วไม่
ส าเร็จ 
2. การด าเนินงานเชิงรุก เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเลิก
ตระเวนบริการในชุมชน เช่น Mobile Clinic และการบ าบัดแบบสั้น 
ที่เน้นการดแูลใหค าแนะน าเบื้องตนแกผูดื่มแอลกอฮอล์  
3. การพัฒนาศักยภาพทีมผู้รับผิดชอบงาน  โดยสามารถใช
เครื่องมือในการคัดกรองชนิดตางๆ การติดตามเยี่ยมเยียนผู้มารับ
บริการในกลุ่มที่ดื่มแบบเสี่ยง/แบบอันตราย/แบบติด 
4. การจัดบริการส่งต่อผู้ดื่ม ที่มีอาการทางจิตประสาทและไม่
สามารถบ าบัดได้ในชุมชนไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่ หรือผู้ป
วยที่จ าเปนตองใชยานานในขณะถอนพิษสุรา โดยเน้นการรักษา
ระยะยาวส าหรับผู้ที่ติดสุราเพื่อไมให้กลับไปใช้สุราอีก 

3. พัฒนาทางเลือกในการช่วยลด ละ
หรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
บริบทชุมชน เช่น หมู่บ้านรักษาศีลห้า 
(ระบุวิธีช่วยเลิกและกลุ่มเป้าหมาย) 
 

1. การรวมกลุ่มของผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ในการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ช่วยเลิกท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาทีมงานจิตอาสาในการค้นหาผู้ดื่มที่สร้างปัญหาและท า
ให้เกิดผลกระทบในชุมชน 
3. การออกแบบโปรแกรมที่ ด า เนินการ โดยชุ มชน  เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มของบุคคล 

4. เพื่ อสร้ า งและพัฒนามาตรการ
ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน ทั้งผู้บริโภคและผู้ขาย 

1. มีคณะกรรมการชุมชน ที่ท าหน้าที่ก าหนด/ประกาศ กฎ กติกา 
และมาตรการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มในชุมชน เข่น งดดื่มในงาน
บุญ งานวัด งานแต่ง งานประเพณี และเทศกาลรื่นเริง 
2. การประกาศและการบังคับใช้ กฎ กติกา และมาตรการควบคุม
ทั้งการบริโภคและการจ าหน่ายในชุมชน เช่น การไม่ขายให้เด็กและ
เยาวชน และขายตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
3. มีกรรมการชุมชนท าหน้าที่ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
4. ก าหนดมาตรการชุมชนโดยการไม่รับการอุปถัมภ์กิจกรรมด้าน
กีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรมที่มาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
5. ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีอ านาจเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือสั่งปิดร้านจ าหน่ายสุราที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
6. สนับสนุนให้ ดื่ มและจ าหน่าย เครื่ องดื่มไร แอลกอฮอล์  
(nonalcoholic cocktail) ในทุกกิจกรรมของชุมชน 

5. เพื่อลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
เช่น การเกิดอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะ
วิวาท การท าร้ายร่างกาย) 
 

1. การก ากับควบคุมโดยคณะกรรมการชุมชน เช่น มาตรการใน
การป้องกันปัญหาจากการขับรถขณะเมาสุรา (กฎการดื่มไม่ขับ) 
การมีจุดสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ในชุมชน การติดตามประเมินความ
เรียบร้อยในชุมชนจากเหตุทะเลาะวิวาท หรือ การท าร้ายร่างกาย
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2. การสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ สายด่วนชุมชน กรณี
เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในครัวเรือนที่มาจากการดื่มสุรา 
3. การจัดกองทุนหมู่บ้านเพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้
ก่อความเสียหายมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าชดใช้ (การลงโทษทาง
สังคม)  
4. ก าหนดมาตรการ การเพิกถอนหรือระงับใบขับขี่ การปรับ การ
ให้ท างานรับใช้ชุมชนเมื่อดื่มแล้วขับ ถ้าระดับแอลกอฮอล์เกิน
ก าหนด เช่น หากผู้ขับขี่ที่อายุไม่ถึง 20 ปีถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 
20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา 

 
 

1) สถานการณ์ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน 
 

1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไปที่ไม่พ่ึงพาสารเสพติด (เน้นการป้องกันการได้รับผลกระทบจากผู้เสพติดยา) 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเสพ เช่น เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้หญิง 
 ผู้ใช้ยา (ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว) 
 ผู้เสพยา (ติดใจในการเสพ มีความสุขเมื่อเสพ และมีแนวโน้มเสพบ่อยขึ้น) 
 ผู้ติดยา (ผู้ที่หมกมุ่นในการเสพ มีอาการเมายาส่งผลต่อการเรียนหรือการท างาน)  
 ผู้ที่ผ่านการบ าบัด (ป้องกันการกลับมาเสพยาซ้ า) 
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สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน ขนาด 

1. จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัยเด็กและเยาวชนที่อาจจะใช้ยาเสพติดต่อไปในชุมชน  (เน้นการ

ป้องกัน) 

คน 

2. จ านวนผู้เสพยาเสพติดในชุมชน (เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) คน 

3. จ านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (เน้นการบ าบัดรักษา) คน 

4. จ านวนผู้ที่ได้รับการการตรวจคัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัยและ การวางแผน

การรักษาในระบบบริการสุขภาพ 

คน 

5. อัตราการเข้าถึงระบบการบ าบัดรักษาภาครัฐของผู้เสพและผู้ติด ร้อยละ 

6. จ านวนผู้ที่ผ่านการบ าบัดและกลับมาใช้ชีวิตในชุมชน (เน้นการป้องกันการกลับมาเสพ

ซ้ า) 
คน 

7. อัตราการกลับมาเสพซ้ าของผู้ผ่านการบ าบัดเมื่อคืนกลับชุมชน ร้อยละ 

8. จ านวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจ าหน่าย และสถานที่มั่วสุมที่เอ้ือต่อการเสพสารเสพ

ติดของเยาวชน 

แห่ง 

9. จ านวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบ/ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดในชุมชน 

(เช่น การเกิดอาชญากรรม การเกิดลักเล็กขโมยน้อย) 

ครั้ง/

เหตุการณ์ 

10. จ านวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในชุมชน ครั้ง 

11. ปัญหาค่าใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือนจากการเสพ การติด และการบ าบัดรักษา บาท/ปี 

12. สัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่ใช้ในการควบคุมปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
บาท 

13. จ านวนเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน  คน 

14. จ านวนมาตรการทางสังคม/แนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้าง

ข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 

มาตรการ 

15. จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการ

ป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้

กลับไปเสพซ้ า 

กิจกรรม 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดโครงการด้านการด าเนินงานควบคมุยาเสพติดในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 ปี 

ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อลดจ านวนกลุ่มเสี่ยงวัยเด็กและ

เยาวชนที่อาจจะใช้ยาเสพติดต่อไปใน

ชุมชน  

คน จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัยเด็กและเยาวชนที่อาจจะ

ใช้ยาเสพติดต่อไปในชุมชน ลดลงเหลือ 

2. เพื่อลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดในชุมชน  คน จ านวนผู้เสพยาเสพติดในชุมชน ลดลงเหลือ 

3. เพื่อลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  คน จ านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ลดลงเหลือ 

4. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ได้รับการการตรวจ

คัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัยและ 

การวางแผนการรักษาในระบบบริการ

สุขภาพ 

คน ผู้ที่ได้รับการการตรวจคัดกรอง การประเมิน 

การวินิจฉัยและ การวางแผนการรักษาใน

ระบบบริการสุขภาพ  มีจ านวนเพิ่มขึ้น

เป็น………………… 

5. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงระบบการ

บ าบัดรักษาภาครัฐของผู้เสพและผู้ติด 

ร้อยละ อัตราการเข้าถึงระบบการบ าบัดรักษา

ภาครัฐของผู้ เสพและผู้ติด  เพิ่มเป็นร้อย

ละ……………………. 

6. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ผ่านการบ าบัดและ

กลับมาใช้ชีวิตในชุมชน  
คน ผู้ที่ผ่านการบ าบัดและกลับมาใช้ชีวิตใน

ชุมชน จ านวนเพิ่มข้ึนเป็น………………… 

7. เพื่อลดอัตราการกลับมาเสพซ้ าของผู้

ผ่านการบ าบัดเมื่อคืนกลับชุมชน 

ร้อยละ อัตราการกลับมาเสพซ้ าของผู้ผ่านการบ าบัด

เมื่ อคืนกลับชุมชนแล้วลดลงเหลือร้อย

ละ……………….. 

8. เพื่อลดจ านวนสถานที่ ในชุมชนที่ มี

แหล่งจ าหน่าย และสถานที่มั่วสุมที่เอ้ือ

ต่อการเสพสารเสพติดของเยาวชน 

แห่ง สถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจ าหน่าย และ

สถานที่มั่วสุมที่เอ้ือต่อการเสพสารเสพติด

ของเยาวชน ลดลงเหลือ…………..แห่ง 

9. เพื่อลดจ านวนเหตุการณ์การได้รับ

ผลกระทบ/ความเดือดร้อนจากปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน  

ครั้ง/

เหตุการณ์ 

เหตุการณ์การได้รับผลกระทบ /ความ

เดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ลดลงเหลือ…………..ครั้ง 

10. เพื่อลดจ านวนคดี การจับกุม และการ

ปราบปราม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน

ชุมชน 

ครั้ง คดี  การจับกุม และการปราบปรามที่

เ กี่ ยวข้องกับยา เสพติด ในชุมชน ลดลง

เหลือ…………..ครั้ง 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 ปี 

ตัวช้ีวัด 

11. เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

ครัวเรือนจากการเสพ การติด และการ

บ าบัดรักษา 

บาท ค่าใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือนจากการเสพ 

ก า ร ติ ด  แ ล ะ ก า ร บ า บั ด รั ก ษ า ล ด ล ง

เหลือ……………….บาท/ปี 

12. เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบประมาณโดยรวมที่

ใช้ในการควบคุมปัญหายาเสพติดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บาท งบประมาณ โดยรวมที่ ใช้ ในการควบคุม

ปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็น…………..บาท 

13. เพื่อเพิ่มจ านวนเครือข่ายเพ่ือการเฝ้า

ระวังยาเสพติดในชุมชน  

คน เครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 

มีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น ……………………….คน 

14. เพื่อเพิ่มจ านวนมาตรการทางสังคม/

แนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน 

หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้า

ระวังยาเสพติดในชุมชน 

มาตรการ มาตรการทางสังคม/แนวทางปฏิบัติในเชิง

นโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลง

ร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน มี

จ านวนเพิ่มข้ึนเป็น ………. 

15. เพื่อเพิ่มจ านวนกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้ง

ด้านการป้องกัน การท าฐานข้อมูล การ

รักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบ

การถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไป

เสพซ้ า 

กิจกรรม กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การ

รักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการ

ถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ ามี

จ านวนเพิ่มข้ึนเป็น ……………. 

 
 

3) แนวทางส าคัญในการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

แนวทางส าคัญ วิธีการ 
1. เพื่อสกัดกั้นผู้เสพรายใหม่ในชุมชน 
โดยการคัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่
เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
และกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 

1. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ส ารวจและค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
2. จัดทีมอาสาสมัครเพื่อการคัดกรอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด) 
และการบ าบัดอย่างย่อในชุมชน การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการส่ง
ต่อไปยังสถานบ าบัด 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิต
ในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตน/การใช้เวลาว่าง/
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

2. เ พื่ อ ล ด ค ว า ม รุ น แ ร ง แ ล ะ ล ด
ผลกระทบของการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในชุมชน 

1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการเฝ้าระวัง ให้มี
องค์ความรู้และมีทักษะในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน  
2. มีคณะท างานติดตามประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ยา
เสพติดในชุมชน ที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที ่
3. มีแผนการด าเนินงานการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 
การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบในชุมชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
4. การตั้งรางวัลส าหรับผู้ที่ชี้เบาะแสของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในชุมชน 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่
สามารถน ามาใช้เพื่อการวางแผนควบคุมต่อไป 

3. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงระบบการ
บ าบัดรักษาภาครัฐของผู้เสพและผู้ติด
และลดอัตราการเสพซ้ าของผู้ผ่านการ
บ าบัดเมื่อคืนกลับชุมชน 

1. พัฒนาเครือข่ายชุมชนที่เฝ้าระวังและสอดส่องปัญหายาเสพติด
ในชุมชนให้เชื่อมต่อกับหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐให้สามารถส่งต่อ
ผู้ติดยาไปบ าบัดรักษาได้อย่างทั่วถึง 
2. การสร้างระบบรองรับต่อผู้ที่ผ่านการบ าบัดจากสถานบ าบัดเมื่อ
กลับมาอยู่ในชุมชน ให้ได้รับการฝึกอาชีพ การสร้างการยอมรับใน
การจ้างงาน และให้โอกาสในการกลับมาเป็นสมาชิกของชุมชน 
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้การบ าบัดโดยการบูรณาการวิถี
ชุมชน ที่ท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่กลับไปเสพยาซ้ า 

4. เพื่อสร้างมาตรการทางสังคม เพ่ือ
ควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน 

1. การสร้างข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้าน เช่น การมีฮูกมปากัตใน
ชุมชนมุสลิมที่มีบทให้คุณให้โทษต่อครอบครัวที่มีสมาชิกไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
2. มีคณะท างานประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และ
มีการประชุมสมาชิกในชุมชนเพ่ือชี้แจงผลการตอบสนองต่อ
มาตรการ 
3. มีระบบบันทึกการท าความผิด การตักเตือน การท าโทษขั้นต่างๆ 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
4. มีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จ านวน และ ร้อยละ ของ
ครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

5. เพื่อเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการควบคุมยาเสพติด
แบบครบวงจร 

 ด้านการป้องกัน  
 การท าฐานข้อมูล  
 การรักษาในระยะเริ่มต้น  
 การรักษาแบบการถอนพิษยา 
 การดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ า 

1. กิจกรรมคืนข้อมูล เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดและ
สถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชน 
2. การระดมสมองในชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
3. สนับสนุนในการน าหลักวิถีชุมชน ภูมิปัญญา หรือ หลักธรรม ที่
ชุมชนยึดถือ มาใช้ในกระบวนการป้องกัน ตลอดทั้งกระบวนการ
บ าบัดรักษา 
4. การยึดหลักระบบชุมชนร่วมดูแลชุมชน และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือตามความแตกต่างในระดับปัจเจกบุคคล โดย
มองว่าผู้เสพ หรือ ผู้ติดยา คือผู้ป่วยที่ต้องการดูแลรักษา 

6. ส่งเสริมรูปแบบการลดอันตรายจาก
การใช้สารเสพติด  (Harm reduction) 
ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่พร้อมที่จะเลิกใช้
สารเสพติด 

 เป็ นการลดปัญหาการแพร่
ระบาดของสารเสพติดลง โดย
มุ่งไปจัดการที่ตัวผู้ใช้ยา (เน้นไป
ที่การดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจแห่ง
ความเป็นมนุษย)์ 

 เน้นกลุ่มผู้ใช้ยาหรือสารเสพติด
ให้มาอยู่ในสังคมปกติตามสิทธิที่
พึงมีพึงได 

1. ด้านการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันตรายในกลุ่ม
เสพยา เพ่ือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อสุขภาพ เช่น การไม่
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
2. การให้บริการเคลื่อนทีของหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน 
เพ่ือให้ความรู้และการบริการแลกเปลี่ยนเข็ม การล้างเข็มและ
อุปกรณเ์พ่ือให้ 
ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดสามารถหาอุปกรณ์ที่สะอาดในการฉีดยาเสพ
ติด และคัดกรองผู้เสพยาเข้าสู่ระบบการบ าบัดต่อไป เป็นต้น 
3. มีคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
จากการใช้แนวทางการลดอันตรายดังกล่าว 
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ส่วนที่ 2 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การค านวณ  และ ที่มาของข้อมูล 
 

ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ความหมายและการค านวณ 
1. ยาสูบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มียาเส้นหรือยาเส้นปรุงเป็นส่วนผสม ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “การ

สูบบุหรี่ชนิดมีควัน” ได้แก่  
 ซิการ์ ไปป์  
 ยาสูบซอง/ยาสูบโรงงาน ยาสูบมวนเอง ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัสดุที่หาง่ายใน

ท้องถิ่น เช่น ใบตอง ใบจาก ใบมะกา ฯลฯ  
 หรือ ยาสูบที่สูบผ่านน้ า ได้แก่ บารากู่ /ฮุกก้า /ชิชา 

2. อัตราการสูบยาสูบ
ในเด็กและเยาวชน 
 

 หมายถึง ประชากรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันทั้งหมด รวมผู้สูบ
ยาสูบเป็นประจ า/ทุกวัน และผู้สูบเป็นครั้งคราว หารด้วยจ านวนประชากรที่มีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 
3. อัตราการสูบยาสูบ

ในผู้ใหญ ่
 

 หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันทั้งหมด 
รวมผู้สูบยาสูบเป็นประจ า/ทุกวัน และผู้สูบเป็นครั้งคราว หารด้วยจ านวนประชากร
ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้น ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ  (สมมุติได้ค่า 
เท่ากับ A) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 
4. อัตราการเกิดผู้สูบ

รายใหม่  
(เน้นกลุ่มเด็ก 
เยาวชน และสตรี) 

 หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10-25 ปีบริบูรณ์ที่ไม่ได้สูบและรเิริ่มที่จะสูบบุหรี่ 
มานานไม่เกิน 1 ปี หารด้วยจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10-25 ปีบริบูรณ์ขึ้น ณ 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ  (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 
5. ปริมาณการสูบ 

(มวน/วัน) 
 หมายถึง จ านวนมวนยาสูบที่สูบในหนึ่งวัน โดยนับตั้งแต่ ¼ มวนเป็นต้นไปจนถึง

สูบหมดมวน 
6. อัตราการพยายาม

เลิกสูบ 
 หมายถึง จ านวนผู้สูบทุกช่วงวัยได้พยายามเลิกสูบ หารด้วยจ านวนประชากรที่สูบ

บุหรี่ทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ  (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 
 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 

7. อัตราการเลิกสูบได้
ส าเร็จ 

 หมายถึง จ านวนผู้สูบทุกช่วงวัยได้พยายามเลิกสูบและสามารถเลิกได้ต่อเนื่อง
ติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หารด้วยจ านวนประชากรที่สูบบุหรี่ทั้งหมด ณ 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ  (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 
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ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ความหมายและการค านวณ 
 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 

8. อัตราการสูบยาสูบ
มือสอง 

 หมายถึง จ านวนผู้ทีไ่ด้รับควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่ของบุคคลอ่ืนทั้งที่บ้านและ
สถานทีส่าธารณะของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ได้สูบบุหรี่ หารด้วยจ านวนประชากร
ที่ส ารวจทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 
9. อัตราการเข้าสู่

ระบบบริการช่วย
เลิกยาสูบ 

 หมายถึง จ านวนผู้ที่ต้องการเลิกสูบยาสูบและเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบจาก
สถานบริการภาครัฐ หารด้วยจ านวน ผู้ที่ต้องการเลิกยาสูบที่ส ารวจทั้งหมด ณ 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ A) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = A x 100 
10. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน

การซื้อยาสูบต่อวัน 
 หมายถึง จ านวนเงินที่ใช้จ่ายไปเพื่อซื้อยาสูบทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ หารด้วย เจ็ด 
 หน่วยเป็น บาท/วัน 

11. จ านวนร้านค้าที่
ขายยาสูบในชุมชน 

 หมายถึง จ านวนรา้นค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อในชุมชนที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทุกชนิดทั้งท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและละเมิดกฎหมาย 

 หน่วยเป็น จ านวนร้าน 
12. ยอดจ าหน่ายยาสูบ

โดยรวมทั้งหมดต่อ
เดือน 

 หมายถึง ยอดจ าหน่ายยาสูบโดยรวมทั้งเดือนของร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซ้ือใน
ชุมชนที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด หารด้วย จ านวนร้านทั้งหมด 

 หน่วยเป็น จ านวนบาท/ร้าน 
13. อาสาสมัคร ทีม

ปฏิบัติการ หรือ 
เครือข่ายคนท างาน
ด้านยาสูบ 

 หมายถึง การมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนในชุมชนท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้าน
ควบคุมยาสูบของชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวน (คน หรือ จ านวนเครือข่าย) 

14. สัดส่วนงบประมาณ
ด้านการควบคุม
ยาสูบ 

 หมายถึง การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ 
อบต.) เพ่ือก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการปัญหายาสูบของชุมชนท้องถิ่น 
หารด้วยจ านวนงบประมาณทั้งหมดในปีนั้น 

 หน่วยเป็น บาท 
15. กิจกรรม หรือ มี

นวัตกรรมด้านการ
ควบคุมยาสูบ 

 หมายถึง จ านวนกิจกรรมเพ่ือการควบคุมยาสูบในชุมชน รวมทั้ง การน าเอา
รูปแบบใหม่ๆ  หรือ  การปรับปรุงวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ  แล้วน ามาใช้
ประโยชน์ในงานควบคุมยาสูบในชุมชน   

 หน่วยเป็น จ านวนกิจกรรม หรือ จ านวนนวัตกรรม 
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16. มาตรการของชุม

ชุมชน 
 หมายถึง จ านวนรูปแบบ หรือการออกแบบกฎ กติกา ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือการ

ควบคุมยาสูบโดยชุมชนที่สามารถให้คุณหรือให้โทษท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่
สมาชิกในชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวนมาตรการ 
17. ผู้สูบยาสูบเป็น

ประจ า/ครั้งคราว 
 ผู้สูบยาสูบเป็นประจ า หมายถึง ผู้ที่สูบยาสูบเป็นประจ าทุกวัน 
 ผู้สูบยาสูบเป็นครั้งคราว หมายถึง ผู้ที่สูบยาสูบไม่ทุกวัน 

18. สุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ วัตถุท้ังหลายหรือของผสม
ที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ า เช่น สุราแม่โขง แสงโสม 
หงษ์ทอง สุรา 28 ดีกรี สุรา 40 ดีกรี สุราขาว กระแช่ สาโท บรั่นดี ไวน์ วิสกี้ เบียร์ 
เป็นต้น 

19. หนึ่งดื่มมาตรฐาน 
(one standard 
drink) 

 หนึ่งดื่มมาตรฐาน คือ ปริมาณแอลกอฮอล 10 กรัม เทียบเคียงได้ เช่น 
 เบียร์ชนิดออน ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอล 2-2.9% ประมาณ 1.5 กระปอง 
 เบียร์ชนิดปานกลาง ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอล 3-3.9% ประมาณ 1 

กระป๋อง 
 เบียร์ชนิดแรง ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอล 4-5% ประมาณ 3/4 กระปอง 
 ไวนธรรมดา ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอล 12.5% ประมาณ 1 แกวขนาด 100 

cc. 
 Fortified wine ทีม่ี ่ความเข้มขนของแอลกอฮอล 20.5% ประมาณ 1 แกวขนาด 

60 cc. 
 เหล้า ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอล 40% ประมาณ 1 ถวยเล็กขนาด 30 cc. 

20. การดื่มแบบความ
เสี่ยงต่ า  

 คือการดื่มไมเกิน 2 drinks ตอวันในผูหญิง  
 หรือการดื่มไมเกิน 4 drinks ตอวันในผูชาย 

21. การดื่มแบบเสี่ยง   คือการดื่มมากกวา 2 drinks แตไมเกิน 4 drinks ตอวันในผูหญิง  
 หรือการดื่มมากกวา 4 drinks แตไมเกิน 6 drinks ตอวันในผู้ชาย 

22. การดื่มแบบ
อันตราย  

 การดื่มมากกวา 4 drinks ตอวันในผูหญิง 
 หรือการดื่มมากกวา 6 drinks ตอวันในผูชาย 

23. อัตราการดื่มสุราใน
เด็กและเยาวชน 

 หมายถึง ประชากรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีทีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
ทั้งหมด โดยดื่มเป็นประจ า หรือ ดื่มเป็นครั้งคราว หารด้วยจ านวนประชากรที่มี
อายุไม่เกิน 25 ปี ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ B) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = B x 100 
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24. อัตราการดื่มสุราใน

ผู้ใหญ่ 
 หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปัจจุบันทั้งหมด โดยดื่มเป็นประจ า หรือ ดื่มเป็นครั้งคราว หารด้วยจ านวน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ 
(สมมุติได้ค่า เท่ากับ B) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = B x 100 
25. อัตราการเกิดนักดื่ม

สุรารายใหม่ 
(เน้นเด็ก-เยาวชน
และสตรี) 

 หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10-25 ปีบริบูรณ์ที่ไม่เคยดื่มและริเริ่มที่จะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบต่างๆ มานานไม่เกิน 1 ปี ในปัจจุบันทั้งหมด หารด้วย
จ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10-25 ปีบริบูรณ์ขึ้น ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ส ารวจ  (สมมุติได้ค่า เท่ากับ B) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = B x 100 
26. ปริมาณการดื่มสุรา  หมายถึง การระบุหน่วยของการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นมิลลิลิตร

ต่อครั้ง 
 หน่วยเป็น ลิตร/ปี 

27. จ านวนผู้ที่ต้องการ
ลด ละ และเลิกดื่ม
สุรา 

 หมายถึง จ านวนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบันทั้งเป็นประจ าและครั้งคราวใน
ชุมชนที่ต้องการ (1) ลดปริมาณการดื่ม (2) เว้นระยะการดื่ม และ (3) เลิกการดื่ม 

 หน่วยเป็น จ านวนคน 
28. อัตราการเข้าถึงการ

บริการคัดกรอง 
และการบ าบัดรักษา
สุรา 

 หมายถึง จ านวนประชาชนทั่วไปได้รับการคัดกรองเพ่ือประเมินปัญหาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับการให้ค าปรึกษาในสถานบริการสุขภาพ หรือ ส่ง
ต่อไปรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ หารด้วยจ านวนประชากรทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่
ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ B) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = B x 100 
29. จ านวนผู้ป่วยด้วย

โรคอันเนื่องจาก
สุรา 

 หมายถึง จ านวนประชาชนในชุมชนที่มีประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่เก่ียวข้องกับการดื่มสุรา เช่น กลุ่มโรคทางระบบประสาท กลุ่ม
โรคมะเร็งอวัยวะส่วนต่างๆ กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ และกลุ่มโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนคน 
30. จ านวนของการเกิด

เหตุการณ์ที่ผู้อ่ืน
 หมายถึง จ านวนเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เช่น อุบัติเหตุราจรจากความสามารถในการขับขี่ลดลง การหกล้มและจมน้ า การ
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ได้รับผลกระทบจาก
สุรา 

ตายจากการฆาตกรรม การคุกคามทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ความ
รุนแรงจากการทะเลาะวิวาทและการท าร้ายร่างกาย ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนกี่ครั้ง/เหตกุารณ์ 
31. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

วันในการซื้อสุรา 
 หมายถึง จ านวนเงินที่ใช้จ่ายไปเพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มทัง้หมดในหนึ่ง

สัปดาห์ หารด้วย เจ็ดวัน 
 หน่วยเป็น บาท/วัน 

32. จ านวนร้านค้า
ชุมชนทีจ่ าหน่าย
สุรา 

 หมายถึง จ านวนร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อในชุมชนที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด 

 หน่วยเป็น จ านวนร้าน 
33. ยอดขายเฉลี่ยต่อ

เดือนของสุราใน
ชุมชน 

 หมายถึง ยอดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดของร้านค้าปลีกและร้าน
สะดวกซื้อในชุมชนโดยรวมทั้งเดือน หารด้วย จ านวนร้านทั้งหมด 

 หน่วยเป็น จ านวนบาท/ร้าน 
34. จ านวนอาสาสมัคร 

คนท างานด้านการ
ควบคุมสุรา 

 หมายถึง การมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนในชุมชนท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้าน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวน (คน หรือ จ านวนเครือข่าย) 
35. สัดส่วนงบประมาณ

เพื่อการควบคุมสุรา 
 หมายถึง การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ 

อบต.) เพ่ือก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการปัญหาสุราของชุมชนท้องถิ่น หาร
ด้วยจ านวนงบประมาณทั้งหมดในปีนั้น 

 หน่วยเป็น บาท 
36. จ านวนรูปแบบ

กิจกรรม/นวัตกรรม
เพื่อการควบคุมสุรา 

 หมายถึง จ านวนกิจกรรมเพ่ือการควบคุมปัญหาสุราในชุมชน รวมทั้ง การน าเอา
รูปแบบใหม่ๆ  หรือ  การปรับปรุงวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ  แล้วน ามาใช้
ประโยชน์ในงานควบคุมสุราของชุมชน   

 หน่วยเป็น จ านวนกิจกรรม หรือ จ านวนนวัตกรรม 
37. จ านวนมาตรการ

ชุมชนเพื่อการ
ควบคุมสุรา 

 หมายถึง จ านวนรูปแบบ หรือการออกแบบกฎ กติกา ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือการ
ควบคุมสุราโดยชุมชนที่สามารถให้คุณหรือให้โทษทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่
สมาชิกในชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวนมาตรการ 
38. จ านวนกลุ่มเสี่ยงที่

อาจจะใช้ยาเสพติด 
 หมายถึง จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เน้นวัยเด็กและเยาวชน) ทีย่ังไม่เคยเสพ 

และในอนาคตอาจกลายเป็นผู้ที่พ่ึงพาสารเสพติดรายต่อไปของชุมชน 



30 

 

ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ความหมายและการค านวณ 
 หน่วยเป็น จ านวนคน 

39. จ านวนผู้เสพยา  หมายถึง คือผู้ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราวในชุมชน ที่ติดใจในการเสพ หรือมี
ความสุขเมื่อเสพ และมีแนวโน้มเสพบ่อยขึ้น ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนคน 
40. จ านวนผู้ติดยา  หมายถึง คือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนที่หมกมุ่นในการเสพ มีอาการเมายา ส่งผล

กระทบต่อการเรียนหรือหน้าทีก่ารท างาน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 
 หน่วยเป็น จ านวนคน 

41. จ านวนผู้ที่ได้รับการ
การตรวจคัดกรอง
การใช้สารเสพติด 

 หมายถึง จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เน้นวัยเด็กและเยาวชน) ได้รับการคัดกรอง
เพ่ือประเมินปัญหาการพ่ึงพาสารเสพติดและได้รับการให้ค าปรึกษาในสถานบริการ
สุขภาพ หรือ ส่งต่อไปรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนคน 
42. อัตราการเข้าถึง

ระบบการ
บ าบัดรักษายาเสพ
ติด 

 หมายถึง จ านวนผู้เสพยาและจ านวนผู้ติดยาในชุมชน ที่ได้รับการให้ค าปรึกษาใน
สถานบริการสุขภาพ หรือ ส่งต่อไปรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ หารด้วยจ านวน
ประชากรที่เสพยาและเสพยาทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการส ารวจ (สมมุติได้ค่า 
เท่ากับ C) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = C x 100 
43. จ านวนผู้ที่ผ่านการ

บ าบัดและกลับมา
ใช้ชีวิตในชุมชน 

 หมายถึง จ านวนผู้เสพยาและจ านวนผู้ติดยาในชุมชนที่ผ่านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือ การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนคน 
44. อัตราการกลับมา

เสพซ้ าของผู้ผ่าน
การบ าบัด 

 หมายถึง จ านวนผู้เสพยาและจ านวนผู้ติดยาในชุมชนที่ผ่านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือ การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในชุมชน แล้วกลับมาเสพยาซ้ า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
หารด้วยจ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่กลับคืนชุมชนทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ส ารวจ (สมมุติได้ค่า เท่ากับ C) 

 ต้องการแสดงผลเป็นร้อยละ = C x 100 
45. จ านวนสถานที่ใน

ชุมชนที่มีแหล่ง
 หมายถึง แหล่ง หรือ สถานที่ที่จ าหน่ายทีเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมั่วสุมเสพยา

ในชุมชน 
 หน่วยเป็น จ านวนสถานที่ 
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จ าหน่าย และ
สถานที่ม่ัวสุม 

46. จ านวนเหตุการณ์ที่
เป็นผลกระทบจาก
การใช้สารเสพติด 

 หมายถึง จ านวนเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงจากปัญหายาเสพติดเช่น การลักเล็ก
ขโมยน้อย การก่ออาชญากรรม การขู่กรรโชกทรัพย์ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนครั้ง/เหตุการณ ์
47. จ านวนคดี การ

จับกุม และการ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

 หมายถึง จ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิด คด ีการจับกุม และการปราบปรามยาเสพติดใน
ชุมชนในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วยเป็น จ านวนครั้ง/เหตุการณ ์

48. ค่าใช้จ่ายและ
หนี้สินครัวเรือนจาก
การเสพยา 

 หมายถึง จ านวนเงินที่ใช้จ่ายไปเพื่อซื้อยา และ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบ าบัดรักษา 
รวมทั้งการเกิดหนี้สินจากปัญหายาเสพติดของครัวเรือนในหนึ่งปีทีผ่านมา 

 หน่วยเป็น บาท/ปี 
49. สัดส่วนงบประมาณ

โดยรวมที่ใช้ในการ
ควบคุมปัญหายา
เสพติด 

 หมายถึง การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ 
อบต.) เพ่ือก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของชุมชนท้องถิ่น 
หารด้วยจ านวนงบประมาณทั้งหมดในปีนั้น 

 หน่วยเป็น บาท 
50. จ านวนเครือข่าย

เพื่อการเฝ้าระวังยา
เสพติดในชุมชน 

 หมายถึง การมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนในชุมชนท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้าน
ควบคุมปัยหายาเสพติดของชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวน (คน หรือ จ านวนเครือข่าย) 
51. จ านวนมาตรการ

ทางสังคมเพื่อ
ควบคุมปัญหายา
เสพติด 

 หมายถึง จ านวนรูปแบบ หรือการออกแบบกฎ กติกา ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือการ
ควบคุมปัญหายาเสพติดโดยชุมชนที่สามารถให้คุณหรือให้โทษทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่สมาชิกในชุมชน 

 หน่วยเป็น จ านวนมาตรการ 
52. จ านวนกิจกรรมที่

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการควบคุม
ยาเสพติด 

 หมายถึง จ านวนกิจกรรมในชุมชนที่จัดขึ้นเพ่ือการจัดการควบคุมยาเสพติดที่
ประชาชนในชุมชนมีส่วนรวมในการประเมินปัญหา วางแผนออกแบบการ
แก้ปัญหา การด าเนินงานเพ่ือการจัดการและควบคุม และการประเมินผล 

 หน่วยเป็น จ านวนกิจกรรม 

 


