-1รายละเอียดการดำเนินโครงการ
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2565
1. ความเป็นมา
สื บ เนื ่ อ งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กรมควบคุ ม โรค
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงาน โครงการ อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อสม.
ในการร่ว มรณรงค์ป ระชาสัมพัน ธ์ ให้ครอบครัว คนใกล้ช ิด ลด ละ เลิกเหล้ า และผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า
ให้เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 โดยในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันเข้าพรรษา
ถึง วันออกพรรษา และในปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันมาฆบูชาถึงวันเข้าพรรษา โดยลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า
ผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูลจากการบันทึกรหัส F10 ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม เป็นการเริ่มการมีสุขภาพที่ดี
ของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีผ ู้ลงนามออนไลน์ จำนวน 165,770 คน รวมถึง มอบรางวัล โล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณ ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ที่ดำเนินการ เชิญ ชวน เชียร์
คนร่วมลงนามมากที่สุด จำนวน 10 รางวัล
ในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง (นายอำเภอ) ขับเคลื่อนโครงการ
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดกิจกรรมให้ อสม.
และนายอำเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
อสม.
1) เชิญ บุคคลในครอบครัวหรือครัวเรือนที่รับผิดชอบ ลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา
2) ชวน ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
3) เชียร์ ติดตามให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
นายอำเภอ
1) ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศกาลสำคัญ
ทางพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เป็นแบบอย่างในการลด ละ เลิกเหล้า และร่วมรณรงค์ในการป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นทีข่ องตนเอง
3) สนับสนุนการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ อสม.
ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์และลงนามออนไลน์ผ่านช่องทาง Application SMART อสม./ เว็บไซต์ อสม.คอม /
เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวั ญและกำลั งใจรวมถึ งสนั บ สนุ น การดำเนิ นงานให้ ก ั บ อสม. โดยจะมอบโล่ ประกาศเกี ยรติ ค ุ ณให้ กั บ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ทีเ่ ชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และมีรายชื่อผู้เข้า
สู่ระบบบำบัดรักษาสูงสุด จำนวน ๑๐ รางวัล
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และสมาชิกในครอบครัวลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา พ.ศ. 2565
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา นำไปสู่การเลิกสุรา
และเริ่มต้นการมีสุขภาวะที่ดีของตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป
๓. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ นายอำเภอ
๓.๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.)
3.3 ประชาชนทั่วไป
๔. ผู้ร่วม…

-2๔. ผู้ร่วมดำเนินการ/บทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย
๔.๑ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยัง
นายอำเภอทั่วประเทศ ให้ร่วมขับเคลื่อนและดำเนินโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2565 และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บา้ น
สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ในพื้นที่
4.2 กรมประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
4.3 กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้คำแนะนำ
และบำบัดแบบสั้น (BA) เจ้าหน้าที่ รพช. รพท. รพศ. ให้บริการบำบัดรักษาประชาชนผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา
และแจ้งต่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงานสุขภาพภาคประชาชน ให้ร่วมดำเนินงาน
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งให้ อสม. 1) เชิญ บุคคลในครอบครัวหรือครัวเรือนที่
รับผิดชอบให้ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มเหล้า 2) ชวน ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา 3) เชียร์ ติดตามให้
กำลังใจผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
- กรมการแพทย์ ประสานให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมความพร้อมให้บริการผู้ที่เข้ารั บ
การบำบัดผู้ติดสุรา และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) สนับสนุน
ข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ม ี อ าการภาวะถอนพิ ษ สุ ร า ( Alcohol Withdrawal) เพื ่ อ จั ด ทำแนวทาง
การดำเนินงานให้กับ อสม. พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้กับสถานพยาบาล
- กรมสุ ขภาพจิ ต ประสานให้ โ รงพยาบาลในสังกั ดเตรียมความพร้ อมให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
- กรมควบคุมโรค ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคีเครือข่าย รวบรวมข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมมอบรางวัลฯ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเมษายน - ธันวาคม 2565
6. แนวทางการดำเนินงาน
6.1 หารือการดำเนินงาน โครงการ อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษา ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
6.2 ประสานหน่วยงาน ดังนี้
- กรมการปกครอง ประสานแจ้งนายอำเภอให้ร่วมดำเนินโครงการฯ โดยขอความร่วมมือ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.
- อสม. ร่วมดำเนินกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 1) เชิญ บุคคลในครอบครัวหรือครัวเรือน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ลด ละ เลิ ก เหล้ า 2) ชวน ผู้ ที่ ต้ อ งการเลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา 3) เชียร์ ติดตาม
ให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
- หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการฯ และเตรีย มความพร้อมโรงพยาบาลในพื้นที่ดำเนินการให้คนที่ส มัครใจเลิกเหล้า เข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษา
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณ
และประชาสัมพันธ์โครงการ
- สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ให้รับทราบและร่วมดำเนินการ
6.3 อสม. ดำเนิน…

-36.3 อสม. ดำเนินการลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า ผ่าน Application SMART อสม. และ เชิญ ชวน
เชียร์ ประชาชนเข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่าน Application SMART อสม./ เว็บไซต์
อสม.คอม /เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษา 2565
6.4 สรุปผลการคัดเลือกเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด
ผ่ า น Application SMART อสม. และรายงานจำนวนผู ้เข้า สู ่ ระบบบำบั ด รั ก ษา ตามบั น ทึ ก รหั ส F10
ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
6.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และให้ขยายการดำเนินงานสู่ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
7. กรอบระยะเวลาดำเนินการ
ลำดับ
รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ระยะเวลา

หารื อ แนวทางการดำเนิ น โครงการฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (กรมควบคุ ม โรค เม.ย. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการปกครอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.))
ชี้แจงกิจกรรมให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เม.ย. - มิ.ย.
ร่วมดำเนินโครงการฯ
2565
- กรมการปกครอง ประสานแจ้งนายอำเภอให้ร่วมดำเนินโครงการฯ โดยขอความร่วมมือ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.
- อสม. ร่วมดำเนินกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 1) เชิญ บุคคลในครอบครัวหรือครัวเรือนที่
รับผิดชอบให้ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ชวน ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า เข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษา 3) เชียร์ ติดตาม ให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
- หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ
และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในพื้นที่ดำเนินการให้คนที่สมัครใจเลิกเหล้า เข้าสู่ระบบ
บำบัดรักษา
- สำนั กงานกองทุ น สนั บสนุ น การสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) สนั บสนุ นงบประมาณ
และประชาสัมพันธ์โครงการ
- สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ให้รับทราบและร่วมดำเนินการ
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ มิ.ย. - พ.ย.
และ/หรือ แถลงข่าวก่อนการดำเนินโครงการฯ Application SMART อสม. /Application 2565
Line /Facebook /Youtube
อสม. ลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า ผ่าน Application SMART อสม. และ เชิญ ชวน เชียร์ ประชาชน ก.ค. - ต.ค.
เข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่าน Application SMART อสม./ 2565
เว็บไซต์ อสม.คอม /เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษา 2565 (วันพฤหัสบดีที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2565 - วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565)
สรุปผลการคัดเลือกเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จาก พ.ย. - ธ.ค.
ผลรวมของระบบลงนามออนไลน์และจากรายงานจำนวนผู้เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ตามบันทึก 2565
รหัส F10 ในระบบรายงาน 43 แฟ้มสูงสุด 10 ลำดับ นำไปประกาศในเว็บไซต์ สำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 10
รางวัล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และให้ขยายการดำเนินงานสู่ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
พ.ย. - ธ.ค.
2565

