ตัวชี้วัด
คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

6. ควำมชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชำกรอำยุ 15-19 ปี
ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ผู้ทบี่ ริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ภายใน 30 วันที่
ผ่านมา
ควำมชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพิ่มขึ้น ควรมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อกาหนดนโยบายและ
แผนการดาเนินงานระดับจังหวัดเน้นกลุ่มวัยรุ่น
2. ดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในและรอบสถานศึกษา โดยเน้นใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ควบคุมไม่ให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
3. ประชาสัมพันธ์กฎหมาย/ ตรวจเตือน และ/หรือ ดาเนินคดีเมื่อพบการกระทาผิด
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น สร้างการมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. ใช้มาตรการทางสังคม/ชุมชน ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การบูรณาการ
กับ DHS/ หมูบ่ ้านรักษาศีล 5/ ตาบลจัดการสุขภาพ/ การรับน้องปลอดเหล้า/ ด่านชุมชน
ฯลฯ
ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสารวจในปี 2558
ประชากรอายุ 15-19 ปี
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ปี 2559
1. สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
2. สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
A = จานวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15-19 ปี
B = จานวนประชากรอายุ 15-19 ปีทั้งหมด
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง เมือ่ สิ้นไตรมาสที่ 4
Baseline Data หน่วยวัด
(พ.ศ.2554)
ความชุก
ร้อยละ
ผู้บริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ในประชากร
อายุ 15-19 ปี

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
ร้อยละ 51.5 อยู่ระหว่างวิเคราะห์จากการ
สารวจผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง (BSS)
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เกณฑ์กำรประเมิน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีกำรประเมินผล
เอกสำรสนับสนุน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยงำนประมวลผล
จัดทำข้อมูล

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง ปี 2559
(ผลออกเดือน มกราคม 2560)

สารวจโดยระเบียบวิธีการสารวจของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง ปี 2559
1. พระราชบัญญัติควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2. ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
3. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
4. แนวทางการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในและรอบสถานศึกษา
5. คู่มือปฏิบัติงานการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551
ดร.อรัฐา รังผึ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทร. 02 590 3354
โทรศัพท์มือถือ 085 992 2641
E-mail : a.rangpueng@gmail.com
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
โทร. 0 2591 9315
โทรศัพท์มือถือ 081 792 0202
E-mail : smarnf22@gmail.com
นางสาวจุรีย์ อุสาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์และกากับติดตามประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3032
โทรศัพท์มือถือ 085 119 5467
E-mail : jureeu@gmail.com
ดร.อรัฐา รังผึ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทร. 02 590 3354
โทรศัพท์มือถือ 085 992 2641
E-mail : a.rangpueng@gmail.com
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ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน นางสาวเสาวลักษณ์ เนคมานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และกากับติดตามประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3032
โทรศัพท์มือถือ 089 140 6125
E-mail : alcoholplan@gmail.com
หมายเหตุ : เนื่องจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มีการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปี 2559 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาเป็นต้องใช้ข้อมู ลจากการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ปี 2559 ของสานักระบาดวิทยา เป็น Proxy Indicator
ทั้งนี้ผลการสารวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) จะรายงานผลในเดือนมกราคม 2560
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แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. แผนงำนกำรดำเนินงำนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
2. เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยง (BSS) ในปี 2558 (ตัวชี้วัดระดับกระทรวงปี ๒๕๕๙)
3. มำตรกำร
3.1. มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการควบคุมโฆษณา และส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
3.2. มาตรการสื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม
3.3. มาตรการระดับชุมชน
4. ผลกำรดำเนินงำน (Quick Win) 3 , 6 , 9, 12 เดือน
3 เดือน
- มีแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
- มีการชี้แจงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายให้กับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ตารวจ สรรพสามิต ฝ่ายปกครอง พัฒนา
สังคมฯ สสจ. สคร. ผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยเน้นการดาเนินงานควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน/รอบสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
- มีการผลักดันการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด
- มีการดาเนินการตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ลอย
กระทง และปีใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว
- พัฒนาอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
6 เดือน
- มีการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓
- มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่ายภายใน
กระทรวงสาธารณสุข
- มี ก ารอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ในการจั ด ท าส านวนคดี ต ามกฎหมายควบคุ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สสจ. สคร.
- การดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน/รอบสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชน
- มีการดาเนินการตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันมาฆบูชา รวมทั้งมีการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว
9 เดือน
- พั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบให้ มี ก ารก าหนดข้ อ ตกลง ข้ อ ปฏิ บั ติ / กฎ/ระเบี ย บ/ ข้ อ บั ง คั บ ของชุ ม ชนในการ
ดาเนินการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน/รอบสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชน
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- มีการดาเนินการตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้ง
มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว
12 เดือน
- มีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ นาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
- มีร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๒ ฉบับ (ข้อความคา
เตือน และห้ามขายและบริโภคในสถานกีฬา)
- การรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (งดเหล้าเข้าพรรษา)
- มีผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑ เรื่อง
- มีการประเมินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
5. ประโยชน์ที่จะเกิดกับประชำชน (Outcome/Impact)
ลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพิ่มการรับรู้รับทราบถึงโทษ พิษ ภัย
และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. วิธีกำรติดตำม และประเมินผล
6.1. รายงานการประเมินผลมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
6.2. ผลการดาเนินงานตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7. ผู้กำกับดูแลแผนงำน/โครงกำร (ชื่อ/ตำแหน่ง/หน่วยงำน/หมำยเลขโทรศัพท์/E-mail)
๗.๑ ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2591 9314, 0 2590 3097 E-mail : smarnf22@gmail.com
๗.๒ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุรีย์ อุสาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3032 E-mail : jureeu@gmail.com
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