
แนวคิดการจัดท าโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
(จาก สุรา ยาสูบ และ ยาเสพติด) 

ส ำหรับพี่เล้ียงและคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่น ใน 12 เขตบริกำรสุขภำพ 

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  



แนวคิดการจัดท าแผนและโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4. การท าแผน/โครงการผ่านเว็บ 

3. แนวทางการแก้ปัญหาแต่ละประเด็น 

2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

1. การระบุสถานการณ์ (ขนาดปัญหา/ความเสี่ยง) 

สจรส.มอ. 



ท าลาย
สุขภาพ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ: สุรา ยาสูบ และยาเสพติด 

ติดง่าย/เลิกยาก 

สจรส.มอ. 



วันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2560  
องค์กำรอนำมัยโลก  ได้ก ำหนดค ำขวัญว่ำ  

“Tobacco : a threat to development”  “บุหรี่: ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” 



บุหรี ่

เป็นสินค้าเสพติดชนิดเดียวที่อนุญาตให้จ าหน่ายอย่างถูกกฎหมาย  



 จ านวนประชากรกลุม่ที่จนที่สดุในประเทศไทยจ ำนวน 1,336,073 คน   และจ ำนวนประชำกรที่จน
จ ำนวน 1,851,191  คนที่สูบบุหรี ่  

 รวมแล้วใช้เงินเป็นค่าซื้อบุหรีเ่ท่ากับ 7,674  ล้านบาทต่อปี  (เงินจำกรำยได้คนจน) 
 คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 50,000  คน  จำกโรคร้ำยแรงที่เกิดจำกกำรสูบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ

และหลอดเลือด  โรคถุงลมปอดพอง  หากไม่ตายก็ไร้คุณภาพชีวิต  
 อายสุั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ปี และร้อยละ 30 หรือ 15,213 คนเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ป ี  
 (ยิ่งเพิ่มภำระแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ยำกจน แม้จะไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ แต่ก็ต้องมีค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ 

และสูญเสียรำยได้เพรำะเจ็บป่วยท ำงำนไม่ได้  รวมถึงครอบครัวขำดรำยได้เมื่อเสียชีวิตเป็นผู้ที่หำเลี้ยง
ครอบครัว)    



ผู้สูบมีความจงรักภักด-ี-“รู้ว่าบุหรี่อันตราย แต่ก็ยอมตายเพื่อมัน” 



คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นสิทธ์ิส่วนบุคคล  ถ้าสูบและรับควันอยู่คนเดียว 

ถ้าป่วยคนเดียว-ตายคนเดียว 

ภาระโรค/ภาระค่ารักษา/ภาระให้ผู้อื่น 





การสูบบุหรี่ไม่เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลอีกต่อไป  
(เมื่อพ่นควันออกมารบกวนผู้อื่น) 

ควันบุหรี่มือหนึ่ง  
คือ ควันบุหรี่ที่ผูสู้บเข้ำไปในร่ำงกำยของตัวเอง 

ควันบุหรี่มือสอง  
คือ ควันที่คละคลุ้งจำกบุหรี่ที่เผำไหม้  
และควันที่ผู้สูบพ่นหรือหำยใจออกมำ 



ควันบุหรี่มือสาม  
คือ อนุภาคละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างเกาะติดอยู่ตำมสิ่งต่ำงๆ ใน

สถำนที่ที่มีกำรสูบบุหรี่ แม้บุหรี่จะดับไปแล้วก็ตาม  
ซึ่งรู้สึกได้จำกกลิ่นที่ยังอบอวลอยู่ในห้อง หรือกลิ่นควันที่ติดอยู่ตำมร่ำงกำยของผู้สูบเอง 





สินค้าแห่งความตาย สูบแล้วได้อะไร 



ได้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร/มีชีวิตอยูอ่ย่างทุพพลภาพ 



องค์ประกอบของควันบุหร่ี 

Acetone 
Ammonia 

Arsenic 
Benzopyrene 

Carbonmonoxide 
DDT 

Formaldehyde 
Hydrogen cyanide 

Naphthalene 
Nicotine 
Toluene 

 น้ ายาล้างเล็บ 
 น้ ายาล้างห้องน้ า 
 ยาเบื่อหนู 
 ควันจากเครื่องยนต์ดีเซล 
 ก๊าซจากควันท่อไอเสีย 
 ยาฆ่าแมลง 
 น้ ายาดองศพ 
 ก๊าซที่ใช้ในการประหารชีวิต 
 ลูกเหม็น 
 ยาฆ่าแมลง 
 สารละลายที่ใชใ้นโรงงาน 

ในควันยำสูบ 1 มวนมีสำรเคมีกว่ำ 7,000 ชนิด 
สำรพิษ 250 ชนิด สำรก่อมะเร็งกว่ำ 70 ชนิด 

สจรส.มอ. 



สจรส.มอ. 



ได้ท าร้ายอวัยวะที่ช่วยหายใจ 



การจัดพื้นที่สูบ/พื้นที่ห้ามสูบ 



พื้นที่ปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 
1. พื้นที่ในอำคำร 
2. พื้นที่เปิดโล่งแต่มหีลังคำ: ร้ำนอำหำร 
3. พื้นที่เปิดโล่งไม่มหีลังคำ: สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น 
4. ตลำด  
5. ยำนพำหนะสำธำรณะทุกประเภท 

การจัดพื้นที่สูบบุหรี ่ 

1. ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชน
บริเวณข้ำงเคียง 
2. ไมอ่ยู่ในบริเวณทำงเข้ำ-ออก ของสถำนที่ที่ให้มีกำรคุ้มครอง
สุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี ่
3. ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผย หรือเห็นได้ชัดแก่ผู้มำใช้สถำนที่นั้น 









Risk reduction solutions: Smoking Cabins 



Risk reduction solutions: Smoking Cabins 



Air-Purification 



โรงแรมและท่าอากาศยานปลอดบุหรี่ 



ภาพค าเตือนและขอความร่วมมือเพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

ร้านอาหาร และ โรงแรมปลอดบุหรี่ที่
เชียงใหม ่



เมื่อไรที่ควรเลิกบุหรี่ 



พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
 ทรงเลิกพระโอสถมวน(บุหรี)่ได้ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงมีพระรำชด ำรัสไว้ เมื่อวันที่ 4 

ธันวำคม พ.ศ. 2547 ว่ำ….  
“เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เล็ก ๆ มีการสูบบุหรี่มาก

ขึ้น  เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แล้วก็
ห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุ 18 ที่จริงอายุ 

50  ก็ควรจะห้าม” 



พระองค์ท่านได้รับการถวายโล่เพื่อเชิดชูพระ
เกียรติจากองค์การอนามัยโลก  เมื่อ พ.ศ. 
2543 ดังที่มีกำรจำรึกว่ำ   
“ในฐำนะที่ทรงเป็นผู้น ำทำงจิตใจที่มุ่งมั่นและ
กอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่ำงทำง
สำธำรณสุข  ได้ทรงสร้ำงแนวทำงตลอดจน
บริบททำงวัฒนธรรม  ที่สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดใน
เอเชีย  อีกทั้งได้พระรำชทำนแรงบันดำลใจอัน
ยิ่งใหญ่แก่รำษฎรของพระองค์  ประชำชนใน
ภูมิภำคและในโลก”   



แก้ปัญหาบุหรี่ (สินค้าอันตรายที่ถูกกฎหมาย) ได้อย่างไร 

 สินค้าแห่งความตาย 
 ไม่ผิดกฎหมาย 
 เข้าถึงง่าย 
 ขายทุกเวลา 
 ซื้อหาสะดวกทุกช่วง 
 หลอกลวงผู้บริโภค 
(บุหรี่ ปรุงแต่ง กลิ่น รส) 

การจัดการ 
 เน้นให้เข้าถึงให้ยาก 
 คนไม่อยากสูบบุหรี่ 
 ให้คนมีทางเลือกที่ด ี
 ก าหนดสถานที่สูบ (ที่คนอื่นไม่ได้รับควัน) 



Cigar  

Pipe 

 Cigarettes 

ใบจาก - ยาเส้น 

บุหรี่ไฟฟ้า  

บารากู่ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

บุหรี่มวนเอง 

สจรส.มอ. 



บุหรี่ชูรส 

ผลิตภัณฑ์บุหรี่ใหม่ๆ ที่ผลิตออกมาดึงดูดให้เยาวชน วัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิง ให้สนใจอยากลอง 
ด้วยแพคเกจสวยงาม เติมกลิ่นรสผลไม้ 



บุหรี่สายรุ้ง 



การโฆษณาในโลกโซเซียล:  
บุหรี่ "กลิ่นช็อคโกแลต” บุหรี่ “เย็น” รสมินต ์(มีเม็ดบีบเพิ่มควำมเย็น) 

“mild” “light” “extra” “ultra” 





บูรีต๋องจ่อ (บุหรี่ตองจ่อ) หรือ บุหรี่ขี้โย (Banana leaf Cigarrate) 

ใช้ใบตองแห้งรีดให้เรยีบห่อกับยาสูบโรยด้วยขี้โยม้วนเป็นแท่งๆ 

ขี้โยท ามาจากเปลือกมะขามบดหยาบ  



บุหรี่ซองเรียบ 

 ซองบุหรี่แบบเรียบ จะหามพิมพโลโก้ ลวดลายสีสัน เครื่องหมายการคาและ
ข้อความที่สงเสริมการขายบนซองบุหรี่  

 ให้พิมพภำพ ค ำเตือนบนซองบุหรี่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแลว อนุญำตใหพิมพได
เฉพำะ ยี่หอบุหรี่เปนตัวอักษร ดวยขนาดตัวหนังสือบนสพีื้นทีต่ำมกฎหมำย
ก ำหนด 





เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สจรส.มอ. 



สจรส.มอ. 



โทษและผลเสียจากการดื่มสุรา 
ผลกระทบ เฉียบพลัน (Acute) เรื้อรัง (Chronic) 

กายภาพ  

(Physical) 

 ตาย/บาดเจ็บ-อุบัติเหต ุ

 ตาย/บาดเจ็บ-ทะเลาะวิวาท 

 ความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจ 

 เส้นเลือดสมองแตก-ตบี-ถกูท าลาย 

 มะเร็งคอ-กระเพาะ-ตับ-เต้านม-ล าไส้ 

 ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกต ิ

ประสาทและจิตใจ
(Psycho 

logical) 

 ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง 

 การควบคุมอารมณ์ผิดปกต ิ

 ความจ าระยะสั้น/ยาว-บกพร่อง/เสื่อม 

 ประสานหลอน 

 ลงแดง-คลุ้มคลั่งจากพิษสรุาเร้ือรัง 

สังคม  

(Social) 

 เมาแล้วขับ 

 อาชญากรรมความรุนแรง 

 ปัญหาการท างาน 

 ความรุนแรงในครอบครัว 

 หนี้สิน 

 สูญเสียหน้าที่การงาน 

 ครอบครัวแตกแยก-สลาย 

 จรจัด-ไร้ที่อยู ่



ดื่มในระดับปกติ 
(Normal drinking) 

01 
ดื่มแบบมีความเสี่ยง 

(Hazardous drinking)-
- 

02 
ดื่มแบบอันตราย  
(Harmful use) 

03 
ดื่มแบบติด  

(Alcohol dependence)-- 

04 

เสี่ยงต่อผลเสียหายตามมา 
ทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองหรือผู้อื่น 

ตัวเองปลอดภัย/ผู้อื่น
ปลอดภัย ดื่มจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพกาย จิต  

รวมถึงผลเสียทางสังคม 

ดื่มซ้ าแล้วซ้ าอีก 
จนเกิดปัญหาพฤติกรรม  

สมองความจ า และร่างกาย 

พฤติกรรมการดื่มสุรา 

ไม่ดื่มเลย 

ลองดื่มแล้วเลิก 

เคยดื่มแล้วเลิก 

ดื่มพอควร 

ดื่มตามมรรยาท 

ยุติการดื่มก่อนมึนเมา 

ดื่มตามประเพณี 



สจรส.มอ. 



สจรส.มอ. 



มีปัญหา
ไหม 

ปัญหา
อะไร 

ใหญ่
ไหม? มีกับใคร 

การทบทวน
ปัญหาในชุมชน 

Text Title Here. 
Edit Text Title. 

Text Title Here. 
Edit Text Title. 

Text Title Here. 
Edit Text Title. 

 Text Title 
Here. 

 Edit Text 
Title. 

Text Title Here. 
Edit Text Title. 

(1) สี่ค าถามหลักในการทบทวนปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชน 

 สุรา 
 ยาสูบ 
 ยาเสพติด 

 ขนาดปัญหา 
 ความรุนแรง 

 เด็กและเยาวชน 
 สตรี 
 ผู้ใหญ-่วัยท างาน 

 การดื่ม สูบ เสพ 
 การได้รับผลกระทบ 
 การเข้าสู่ระบบ

บ าบัด 
 ปัจจัยต้นเหตุที่เอื้อ 

สจรส.มอ. 



1.1 การระบุสถานการณ์ (ขนาดปัญหา) 

ค่า
ทาง
สถิต ิ

(1) จ านวน คือ ความถี่ที่ได้จากการแจงนับในเหตุกำรณ์ที่เรำสนใจ                                                       

-จ ำนวนร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยสุรำ ยำสูบในชุมชน (กี่ร้ำน) 

-จ ำนวนหน่วยบริกำรช่วยเลิกสุรำ ยำสูบ ยำเสพติด (กี่แห่ง) 

-จ ำนวนเงินที่ใช้จ่ำยไปในกำรดื่ม สูบ เสพ/เดือน (กี่บำท) 

การเปรียบเทียบ: ก่อนและหลังด ำเนินโครงกำรให้แจงนับว่ำมีเท่ำไร 
(หน่วยเป็นจ ำนวนเต็ม) (เท่าเดิม ลดลง หรือเพิ่มขึ้น) 

สจรส.มอ. 



1.1 การระบุสถานการณ์ (ขนาดปัญหา) 

ค่า
ทาง
สถิต ิ

(2) ค่าเฉลี่ย คือ ผลรวมของจ านวนที่ได้จากการแจงนับในเหตุกำรณ์
ที่เรำสนใจ/จ ำนวนทั้งหมด ณ เวลำที่ส ำรวจ                                                       

- ยอดจ ำหน่ำยยำสูบเฉลี่ยต่อเดือนของร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยในชุมชน 

- จ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรขำยยำสูบทุกร้ำนในหนึ่งเดือน หำรด้วย 
จ ำนวนร้ำนทั้งหมดในชุมชน 

การเปรียบเทียบ: ก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร เท่าเดิม ลดลง หรือ
เพิ่มขึ้น) 

สจรส.มอ. 



การระบุสถานการณ์ (ขนาดปัญหา) 

ค่า
ทาง
สถิต ิ

(3) อัตรา = จ ำนวนควำมถี่ของเหตุกำรณ์ที่เรำสนใจจะส ำรวจ                                   
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดที่ส ำรวจ ณ เวลำนั้น                                                          
 (สมมุติค ำนวณได้ค่ำ เท่ำกับ A) 

-อัตรำกำรสูบ/ดื่ม/เสพ ในประชำกรเด็กและเยำวชน/ผู้ใหญ่ 

-อัตรำกำรเลิกได้ส ำเร็จ อัตรำกำรสัมผัสควันมือสอง อัตรำกำรบ ำบัด 

ค่าที่ได้เป็นทศนิยม ถ้ำต้องกำรน ำเสนออย่ำงง่ำย คือร้อยละ= AX100 

การแปลผล: ในประชำกร 100 คน เกิดเหตุการณ์ที่สนใจกี่คน 
สจรส.มอ. 



ตัวอย่างการระบุสถานการณ์ปัญหา (เยาวชน/ผู้ใหญ่/สตรี) 

อัตราการสูบ การดื่ม การเสพ/เลิกได้ส าเร็จ/การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง/เข้าสู่
ระบบบริการช่วยเลิก หรือ บ าบัด 

ปริมำณกำรสูบ/กำรดื่ม/ยอดขำย 

ค่ำใช้จ่ำย กำรได้รับ
ผลกระทบ 

จ ำนวนนักสูบ/ดื่ม/เสพรำยใหม ่

งบ/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

เครือข่ำย/
มำตรกำร 

สจรส.มอ. 



ผู้คัดกรอง 

(1) กลุ่มปกติ (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ) เสี่ยงที่จะด่ืม สูบ และ
เสพ (รายใหม่)  เน้นการป้องกัน 

(2) กลุ่มดื่ม กลุ่มสูบ กลุ่มเสพ/ติด ปัจจุบัน เน้นการช่วยเลิก 

 กลุ่มเป้าหมาย: ปกต/ิเสี่ยง/สูบ-ด่ืม-เสพ 



กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ได้รับผลกระทบ 

ผู้คัดกรอง 

(3) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม สูบ และเสพ  
เน้นการคุ้มครองสุขภาพ และ ป้องกันความเดือดร้อน 



กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านการบ าบัด 

ผู้คัดกรอง 
(4) ผู้ผ่านการบ าบัดที่คืนกลับสู่ชุมชน เน้นการกลับมาด่ืม 

สูบ หรือ เสพซ้ า  



ผู้คัดกรอง 

กลุ่มเป้าหมาย: ร้านค้าชุมชน/แหล่งจ าหน่าย 
จ านวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย—กำรละเมิดข้อใดข้อ
หนึ่งถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คือ 

(1) ไม่แบ่งซองขายเป็นรายมวน 
(2) ไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีเป็นผู้ขาย 
(3) ไม่ขายให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
(4) ไม่แสดงสินค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย 

จ านวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(1) การจ าหน่ายเป็นเวลา ตั้งแต่เวลำ 11.00.-14.00 น. และต้ังแต่เวลำ 17.00-24.00 น. 
(2) ไม่ขายให้ผู้ซื้อที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
(3)ไม่ขายในศาสนสถาน สถานพยาบาล รอบสถานศึกษา ร้ำนขำยยำ และสถำนที่
รำชกำร 





3.แนวทางการแก้ปัญหาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มปกติ 

1.กลุ่มเสี่ยง 
กำรให้ค ำปรึกษำ 

ปรับพฤติกรรม 

2. กลุ่มดื่ม สูบ 
เสพ ส่งบ ำบัด 

ระบบบริการคัดกรอง 

สจรส.มอ. 



3. กลุ่มที่ผ่านการบ าบัด
ที่คืนกลับสู่ชุมชน 

กำรกลับไปดื่ม สูบ เสพ
ซ้ ำ 

ประเมิน เฝ้ำระวัง 

ส่งต่อระบบบ ำบัด 

เลิกดื่ม สูบ เสพได้ส ำเร็จ เสริมพลัง 

ระบบติดตาม 

3.แนวทางการแก้ปัญหา 

สจรส.มอ. 



4. กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ 

กำรสัมผัสควันมือ
สอง 

สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภำพ 

มำตรกำรชุมชน 

กำรก่อเหตุ คุกคำม 
อำชญำกรรม เครือข่ำยเฝ้ำระวัง 

ระบบคุ้มครองสุขภาพ 

3.แนวทางการแก้ปัญหา 

สจรส.มอ. 



(5) แนวทางและวิธีด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ 

สจรส.มอ. 



1.ก าหนด
กลุ่มบุคคล
แกนน าใน

ชุมชน 

จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 

จัดตั้งทีมท ำงำนในชุมชน ทีมอำสำ 

ความ
พร้อมของ

ชุมชน 

เครื่องมือส ำรวจ/คัด
กรอง/กำรบ ำบัดอย่ำง

ย่อ: ASSIST 
3.ก าหนด

ยุทธศาสตร์ 

ตามกฎบัตรออตตาวา 

(สร้ำงควำมเข้มแข็งระดับบุคคล 
ชุมชน สร้ำงสิ่งแวดล้อม นโยบำย

สำธำรณะ และระบบบริกำร) 

2 ก าหนดบทบาท
หน้าที่ 

ท าหน้าที่เฝา้ระวัง 
ส ารวจ และค้นหา 
กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง

ในชุมชน 

4. ก าหนด
เครื่องมือ 

5. ก าหนดรูปแบบ
การท างาน 

 กำรท ำงำนเชิงรุก 
 กำรให้รำงวัลเชิดชู

เกียรติ  
 สร้ำงเครือข่ำยที่ท ำงำน

ร่วม 
 กำรติดตำมประเมินผล 
 กำรจัดกำรควำมรู้ที่

เกิดขึ้น 

สจรส.มอ. 



การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills)  

การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง  
(Strengthen community action)  

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  
(Create supportive environment)  

การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  
(Build healthy public policy)  

การปรับเปลี่ยนการบริการสุขภาพ  
(Reorient health service system)  

การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)  

 พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต/การตื่นรู้ด้านสุขภาพ 
 พัฒนาแกนน า/เครือข่ายครอบครัวในชุมชน 
 สร้างแกนน าและเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ 

 สร้างกระแสรณรงค์  
 พัฒนารูปแบบการสื่อสาร/การสร้างสื่อชุมชน 
 สร้างกระบวนกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ก าหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า 
 จัดโซนนิ่งพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เสี่ยง 

 ประกาศมาตรการชุมชน 
 สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น/พื้นที่ 

 ช่วยเลิกเชิงรุก/คลินิกเคลื่อนที่/คลินกิชุมชน/เพิ่มทางเลือกในการให้บริการ 
 มีกิจกรรมและการบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

ผสาน
ชุมชน—มี

กลไก
ขับเคลื่อน — 
เขยื้อนด้วย

ภาคีเครือข่าย 



การกรอกแผนงาน/โครงการผ่านเว็บไซต ์
http://localfund.happynetwork.org/ 

สจรส.มอ. 



คลิกเลือกเมนู “กองทุนของฉัน” 

1. กดเลือก 

สจรส.มอ. 



กรอกข้อมูลตนเอง “เข้าสู่ระบบ” 

2. เข้าสู่ระบบ 

สจรส.มอ. 



3. คลิกเลือกเมนู “แผนงาน” 

สจรส.มอ. 



4. คลิกเลือกเมนู “สร้างแผนงานประจ าปี 2561” 

สจรส.มอ. 



5. คลิกเลือกเมนู “แผนงานเหล้า บุหรี่ และสารเสพติด” เลือกท าทีละแผน (ท าทั้งสามแผน) 

6.กดยืนยันสร้างแผนงานใหม ่

สจรส.มอ. 



สถานการณ์ด้านยาสูบ  

สจรส.มอ. 



สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
1. อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปีในชุมชน ร้อยละ 
2. อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ที่มีอำยุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน ร้อยละ 
3. จ านวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปี
ในชุมชน  

คน 

4. จ านวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี (ทั้งวัยเด็ก เยำวชน และ
ผู้ใหญ่) ในชุมชน  

คน 

5. ปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวันของประชำชนในชุมชนตั้งแต่อำยุ 
15 ปีขึ้นไป  

มวน 



สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
6. อัตราการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ ติดต่อกันนำนเกิน 6 เดือนของ
ประชำชนในชุมชนโดยไม่กลับไปสูบซ้ ำ 

ร้อยละ 

7. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้านของประชำชนในชุมชน  ร้อยละ 
8. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ ของ
ประชำชนในชุมชน 

ร้อยละ 

9. อัตราการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบในสถำนพยำบำลของ
รัฐ 

ร้อยละ 

10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูบบุหรี่ในชุมชน บาท 



สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
11. จ านวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย—กำรละเมิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คือ 

(1) ไม่แบ่งซองขำยเป็นรำยมวน 
(2) ไม่ให้เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีเป็นผู้ขำย 
(3) ไม่ขำยให้เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี  
(4) ไม่แสดงสินค้ำของผลิตภัณฑ์ยำสูบ ณ จุดขำย 

ร้าน 

12. ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนของร้ำนค้ำใน
ชุมชน 

บาท 



สถานการณ์ปัญหายาสูบในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
13. จ านวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนท างาน เพื่อกำรจัดกำร
ควบคุมยำสูบในชุมชน 

คน 

14. งบประมาณต่อปทีี่ใช้ไปในกำรจัดกำรควบคุมยำสูบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บาท 

15. กิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควบคุมยำสูบ
ในชุมชน 

จ านวน 

16. มาตรการของชุมชุมชนที่ประกำศใช้เพื่อกำรจัดกำรควบคุมยำสูบ
ในชุมชน 

จ านวน  



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ป ี
ตัวชี้วัดโครงการ 

1. เพื่อลดอัตรำกำรสูบบุหรี่ของเด็กและ
เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปีในชุมชน ร้อยละ 

อัตรำกำรสูบบุหรี่ของเด็กและเยำวชนที่มี
อำยุไม่เกิน 25 ปีในชุมชนลดลงเหลือร้อย
ละ….. 

2. เพื่อลดอัตรำกำรสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ที่มีอำยุ
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน ร้อยละ 

อัตรำกำรสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ที่มีอำยุตั้งแต่ 
25 ปีขึ้นไปในชุมชนลดลงเหลือร้อยละ….. 

3. เพื่อลดจ ำนวนผู้สูบบุหรี่รำยใหม่ในกลุ่ม
เด็ก-เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปีในชุมชน  คน 

จ ำนวนผู้สูบบุหรี่รำยใหม่ในกลุ่มเด็ก-
เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ในชุมชนลดลง
เหลือ….. 

4. เพื่อลดจ ำนวนกำรเกิดผู้สูบบุหรี่รำยใหม่ที่
เป็นสตรีในชุมชน  คน 

จ ำนวนผู้สูบบุหรี่รำยใหม่ที่เป็นสตรีในชุมชน
ลดลงเหลือ….. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

5. เพื่อลดปริมาณการสูบบุหรีเ่ฉลี่ยต่อวันของ
ประชำชนในชุมชนตั้งแต่อำยุ 15 ปีขึ้นไป  มวน 

ปริมำณกำรสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวันของ
ประชำชนในชุมชนตั้งแต่อำยุ 15 ปีขึ้นไป 
ลดลงเหลอื….. 

6. เพื่อเพิ่มอัตราการเลกิบุหรีไ่ด้ส าเร็จ
ติดต่อกันนำนเกิน 6 เดือนของประชำชนใน
ชุมชน โดยไม่กลับไปสูบซ้ ำ 

ร้อยละ 
อัตรำกำรเลิกบุหรี่ได้ส ำเร็จติดต่อกันนำนเกิน 
6 เดือนโดยไม่กลับไปสูบซ้ ำเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ….. 

7. เพื่อลดอัตราการได้รับควันบุหรีม่ือสองที่
บ้านของประชำชนในชุมชน  ร้อยละ 

อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้ำนของ
ตนเองลดลงเหลือร้อยละ….. 

8. เพื่อลดอัตราการได้รับควันบุหรีม่ือสองใน
สถานที่สาธารณะ ของประชำชนในชุมชน ร้อยละ 

อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในสถำนที่
สำธำรณะลดลงเหลือรอ้ยละ….. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

9. เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเข้ำสู่ระบบบริกำรช่วย
เลิกยำสูบในสถำนพยำบำลของรัฐ ร้อยละ 

อัตราการเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิก
ยาสูบในสถานพยาบาลของรัฐเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ….. 

10. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้สูบบุหรี่ในชุมชน 

บาท 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อวันของผู้
สูบบุหรี่ในชุมชนลดลงเหลือ….. 

11. เพื่อเพิ่มจ านวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ร้าน 

จ ำนวนร้ำนค้ำที่ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบใน
ชุมชนที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเพิ่มข้ึน
เป็น….. 

12. เพื่อลดยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อวันของร้ำนค้ำในชุมชน 

บาท 
ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบทั้งหมดเฉลี่ย
ต่อวันของร้ำนค้ำในชุมชนลดลงเหลือ….. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ป ี
ตัวชี้วัดโครงการ 

13. เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัครและเครือข่าย
คนท ำงำนเพื่อกำรจัดกำรควบคุมยำสูบในชุมชน คน 

จ ำนวนอำสำสมัครและเครือข่ำยคนท ำงำนเพื่อ
กำรจัดกำรควบคุมยำสูบในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น…. 

14. เพื่อเพิ่มงบประมาณต่อปทีีใ่ช้ไปในกำร
จัดกำรควบคุมยำสูบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บาท 

งบประมำณต่อปีที่ใช้ไปในกำรจดักำรควบคุม
ยำสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มขึ้น
เป็น….. 

15. เพื่อเพิ่มกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจดักำรควบคุมยำสูบในชุมชน จ านวน 

จ ำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรควบคุมยำสูบในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น….. 

16. เพื่อเพิ่มมาตรการของชุมชุมชนที่
ประกำศใช้เพื่อกำรจัดกำรควบคุมยำสูบในชุมชน จ านวน 

จ ำนวนมำตรกำรของชุมชุมชนที่ประกำศใช้เพื่อ
กำรจัดกำรควบคุมยำสูบในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น….. 



สถานการณ์ด้านสุรา 

สจรส.มอ. 



สถานการณ์ปัญหาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน การระบุขนาด
ปัญหา 

1. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 
ปีในชุมชน 

ร้อยละ 

2. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอำยุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปใน
ชุมชน 

ร้อยละ 

3. จ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยำวชนที่มีอำยุไม่
เกิน 25 ปีในชุมชน  

คน 

4. จ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ทีเ่ป็นสตรีในชุมชน  คน 
5. ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อวันของประชำชนในชุมชน
ตั้งแต่อำยุ 15 ปีข้ึนไป  

มิลลิลิตร 



สถานการณ์ปัญหาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
6. จ านวนผู้ที่ต้องการลด ละ และเลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ คน 

7. อัตราการได้รับการบริการคัดกรองและการบ าบัดรักษา ของผู้ที่มีปัญหำ
จำกสุรำในชุมชน 

ร้อยละ 

8. อัตราการป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ตับ
แข็ง มะเร็งหลอดอำหำร 

ร้อยละ 

9. การเกิดอุบัติเหตุในชุมชนต่อปีอันเนื่องมำจำกกำรดื่มสุรำ (อุบัติเหตุจรำจร 
จมน้ ำ ) 

ครั้ง 

10. การเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชนต่อปี เช่น ทะเลำะวิวำท กำรท ำร้ำย
ร่ำงกำย และกำรคุกคำมทำงเพศ ที่เป็นผลมำจำกกำรดื่มเครื่องดื่มสุรำ 

ครั้ง 



สถานการณ์ปัญหาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
11. การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในชุมชนต่อปี ที่เป็น
ผลมำจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

คน 

12. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในกำรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มำบริโภคของประชำชนใน
ชุมชน 

บาท 

13. จ านวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(1) การจ าหน่ายเป็นเวลา ตั้งแต่เวลำ 11.00.-14.00 น. และตั้งแต่เวลำ 17.00-
24.00 น. 
(2) ไม่ขายให้ผู้ซื้อที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
(3) ไม่ขายในศาสนสถาน สถานพยาบาล รอบสถำนศึกษำ ร้ำนขำยยำ และสถำนที่
รำชกำร 

ร้าน 



สถานการณ์ปัญหาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
การระบุขนาด

ปัญหา 
14. ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติ
และในช่วงเทศกำล 

บาท 

15. จ านวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ท ำงำนเรื่องกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน 

คน 

16. งบประมาณที่ใช้ในกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บาท 

17. กิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในชุมชน 

จ านวน 

18. มาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน จ านวน 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

1. เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเด็กและเยำวชนที่มีอำยุไม่
เกิน 25 ปีในชุมชน 

ร้อยละ อัตรำกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เด็กและเยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปีใน
ชุมชนลดลงเหลือร้อยละ….. 

2. เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอำยุตั้งแต่ 25 ปี
ขึ้นไปในชุมชน 

ร้อยละ อัตรำกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผู้ใหญ่ที่มีอำยุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน
ลดลงเหลือร้อยละ….. 

3. เพื่อลดจ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รำยใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยำวชนทีม่ี
อำยุไม่เกิน 25 ปีในชุมชน  

คน จ ำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รำย
ใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยำวชนที่มีอำยุไม่เกิน 
25 ปีในชุมชน ลดลงเหลือ….. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

4. เพื่อลดจ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รำยใหม่ที่เป็นสตรีในชุมชน  

คน จ ำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รำย
ใหม่ที่เป็นสตรีในชุมชน ลดลงเหลือ….. 

5. เพื่อลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อวันของประชำชนใน
ชุมชนตั้งแต่อำยุ 15 ปีขึ้นไป  

มิลลิลิตร ปริมำณกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เฉลี่ยต่อวันของประชำชนในชุมชนตั้งแต่
อำยุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงเหลือ….. 

6. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ต้องกำรลด ละ และ
เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

คน จ ำนวนผู้ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน ทั้งดื่มประจ ำและครั้งครำว ที่
ต้องกำรลด ละ และเลิกดื่ม เพิ่มขึ้น
เป็น….. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

7. เพื่อเพิ่มอัตราการได้รับการบริการคัด
กรองและการบ าบัดรักษา ของผู้ที่มีปัญหำ
จำกสุรำในชุมชน 

ร้อยละ อัตรำกำรได้รับกำรบริกำรคัดกรองและ
กำรบ ำบัดรักษำ ของผู้ที่มีปัญหำจำกสุรำ
ในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ….. 

8. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคอัน
เนื่องจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 
ตับแข็ง มะเร็งหลอดอำหำร 

ร้อยละ อัตรำกำรป่วยด้วยโรคอันเนื่องจำกกำร
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ตับแข็ง 
มะเร็งหลอดอำหำร ลดลงเหลือร้อย
ละ….. 

9. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนต่อปี
อันเนื่องมำจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ครั้ง กำรเกิดอุบัติเหตุในชุมชนต่อปีอัน
เนื่องมำจำกเมำแล้วขับลดลงเหลือ…. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

10. เพื่อลดการเกิดเหตุความรุนแรงในชมุชนต่อ
ปี ที่เป็นผลมำจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ครั้ง การเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชนต่อปี ที่เป็น
ผลมำจำกกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ลดลง
เหลือ…. 

11. เพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและ
การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในชุมชนต่อป ีที่เป็นผล
มำจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

คน กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและกำร
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในชุมชนต่อปี ที่เป็นผลมำ
จำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลง
เหลือ…. 

12. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวันในกำรซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มำบริโภคของประชำชนใน
ชุมชน 

บาท ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อวันในกำรซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มำบริโภคของประชำชนในชุมชน
ลดลงเหลอื…. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

13. เพื่อเพิ่มจ านวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ร้าน จ ำนวนร้ำนค้ำชุมชนที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ในกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เพิ่มขึ้นเป็น… 

14. เพื่อลดยอดขายเฉลี่ยต่อวันของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและในช่วง
เทศกำล 

บาท ยอดขำยเฉลี่ยต่อวันของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในชุมชนทั้งในช่วงปกติและ
ในช่วงเทศกำลลดลงเหลือ…. 

15. เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่
ท ำงำนเรื่องกำรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน 

คน จ ำนวนอำสำสมัครและเครือข่ำยที่ท ำงำน
เรื่องกำรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น…. 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

16. เพื่อเพิ่มงบประมาณที่ใช้ในกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บาท งบประมำณที่ใช้ในกำรควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพิ่มขึ้นเป็น…. 

17. เพื่อเพิ่มกิจกรรมและนวัตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน 

จ านวน กิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น…. 

18. เพื่อเพิ่มมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน 

จ านวน 

  
มำตรกำรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
เพิ่มขึ้นเป็น…. 



สถานการณ์ด้านยาเสพติด 

สจรส.มอ. 



สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน ขนาด 

1. จ านวนผู้เสพรายใหมว่ัยเด็กและเยำวชนอำยุไม่เกิน 25 ปี  คน 

2. จ านวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน  คน 

3. จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนมีควำมบกพร่องต่อหน้ำที่ใน
ชุมชน  

คน 

4. จ านวนผู้ที่ได้รับการการตรวจคัดกรอง กำรประเมิน กำรวินิจฉัยและกำร
วำงแผนให้ควำมช่วยเหลือ 

คน 

5. อัตราการเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาของผู้เสพและผู้ติดทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

ร้อยละ 



สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน ขนาด 

6. จ านวนผู้ที่ผ่านการบ าบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน  คน 

7. อัตราการกลับมาเสพซ้ าของผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดเมื่อคืนกลับชุมชน ร้อยละ 

8. จ านวนสถานทีใ่นชุมชนที่มีแหล่งจ ำหน่ำยและสถำนที่มั่วสุม แห่ง 

9. จ านวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบ จำกปัญหำยำเสพติดในชุมชน 
เช่น กำรเกิดอำชญำกรรม กำรเกิดลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดขึ้นใน 1 ปี 

ครั้ง 

10. จ านวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยำเสพ
ติดในชุมชนที่เกิดขึ้นใน 1 ปี                              

ครั้ง 



สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน ขนาด 

11. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจำกกำรเสพ กำรติด และกำร
บ ำบัดรักษำ 

บาท 

12. งบประมาณต่อปีที่ใช้ในกำรควบคุมปัญหำยำเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บาท 

13. ก าลังคนและเครือข่ายเพื่อกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในชุมชน  คน 
14. มาตรการทางสังคม หรือแนวทำงปฏิบัติในเชิงนโยบำยของชุมชน 
หรือกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมในกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในชุมชน 

จ านวน 

15. กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควบคุมยำเสพติด ทั้งด้ำน
กำรป้องกัน กำรรักษำในระยะเริ่มต้น ถึงกำรรักษำแบบกำรถอนพิษยำ
และกำรดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ ำ 

จ านวน 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

1. เพื่อลดจ านวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็ก
และเยำวชนอำยุไม่เกิน 25 ปี  

คน 
จ ำนวนผู้เสพรำยใหม่วัยเด็กและเยำวชน
อำยุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ… 

2. เพื่อลดจ านวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราว
ในชุมชน  

คน 
จ ำนวนผู้เสพยำเป็นครั้งครำวในชุมชน 
ลดลงเหลือ… 

3. เพื่อลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยา
อย่างต่อเนื่องจนมีควำมบกพร่องต่อหน้ำที่
ในชุมชน  

คน 
จ ำนวนผู้ติดยำเสพติดที่เสพยำอย่ำง
ต่อเนื่องจนมีควำมบกพร่องต่อหน้ำที่ใน
ชุมชน ลดลงเหลือ… 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

4. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ได้รับกำรกำรตรวจ
คัดกรอง กำรประเมิน กำรวินิจฉัยและกำร
วำงแผนให้ควำมช่วยเหลือ 

คน 

จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรกำรตรวจคัดกรอง 
กำรประเมิน กำรวินิจฉัยและกำร
วำงแผนให้ควำมช่วยเหลือ เพิ่มขึ้น
เป็น… 

5. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าสู่ระบบการ
บ าบัดรักษาของผู้เสพและผู้ติดทั้งภำครัฐ
และเอกชน 

ร้อยละ 
อัตรำกำรเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำ
ของผู้เสพและผู้ติดทั้งภำครัฐและเอกชน
เพิ่มขึ้นเป็น… 

6. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ที่ผ่านการบ าบัดและ
กลับมำใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน  

คน 
จ ำนวนผู้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดและกลับมำใช้
ชีวิตเป็นปกติในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น… 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ป ี
ตัวชี้วัดโครงการ 

7. เพื่อลดอัตราการกลับมาเสพซ้ าของผู้ผา่น
การบ าบัดเมื่อคืนกลับชุมชน 

ร้อยละ 
อัตราการกลับมาเสพซ้ าของผูผ้่านการ
บ าบัดเมื่อคืนกลับชุมชนลดลงเหลือ… 

8. เพื่อลดจ านวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่ง
จ ำหน่ำยและสถำนที่มั่วสุม 

แห่ง 
จ ำนวนสถำนที่ในชุมชนที่มีแหล่งจ ำหน่ำย
และสถำนที่มั่วสุมลดลงเหลอื… 

9. เพื่อลดจ านวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบ
จำกปัญหำยำเสพติดในชุมชน เช่น กำรเกิด
อำชญำกรรม กำรเกิดลักเล็กขโมยน้อย 

ครั้ง 

จ ำนวนเหตุกำรณ์ที่ได้รับผลกระทบจำก
ปัญหำยำเสพติดในชุมชน เช่น กำรเกิด
อำชญำกรรม กำรเกิดลักเล็กขโมยน้อยลดลง
เหลือ… 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

10. เพื่อลดจ านวนคดี การจับกุม และการ
ปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน 

ครั้ง จ านวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนลดลง
เหลือ… 

11. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดือนของ
ครัวเรือนจำกกำรเสพ กำรติด และกำร
บ ำบัดรักษำ 

บำท ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจำกกำร
เสพ กำรติด และกำรบ ำบัดรักษำลดลง
เหลือ… 

12. เพื่อเพิ่มงบประมาณโดยรวมทีใ่ช้ในกำร
ควบคุมปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บำท งบประมำณโดยรวมที่ใช้ในกำรควบคุมปัญหำ
ยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นเป็น… 



วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ 

13. เพื่อเพิ่มก าลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้า
ระวังยาเสพติดในชุมชน  

คน 
ก าลังคนและเครอืข่ายเพือ่การเฝ้าระวังยา
เสพติดในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น… 

14. เพื่อเพิ่มมาตรการทางสังคม หรือแนวทำง
ปฏิบัติในเชิงนโยบำยของชุมชน หรือกำรสร้ำง
ข้อตกลงร่วมในกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในชุมชน 

จ ำนวน 

มำตรกำรทำงสังคม หรือแนวทำงปฏิบัติใน
เชิงนโยบำยของชุมชน หรือกำรสร้ำงข้อตกลง
ร่วมในกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
เป็น… 

15. เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนรว่มในการ
จัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้ำนกำรป้องกัน 
กำรรักษำในระยะเริ่มต้น ถึงกำรรักษำแบบกำร
ถอนพิษยำและกำรดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ ำ 

จ ำนวน 

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ควบคุมยำเสพติด ทั้งด้ำนกำรป้องกัน กำร
รักษำในระยะเริ่มต้น ถึงกำรรักษำแบบกำร
ถอนพิษยำและกำรดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ ำ
เพิ่มขึ้นเป็น… 
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