
 

 
 

 

แนวทางการสนบัสนุนโครงการ  

“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีท่ ัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

10/12/60 1 



โครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีท่ ัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

โดยความร่วมมือและดาํเนินการ ของ 

-กระทรวงสาธารณสขุ(กรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ)  

-สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

-ชมรมสาธารณสขุแห่งประเทศไทย ,มูลนิธเิครือข่ายหมออนามัย ,สมาคม 

  หมออนามัย ,สมาคมวิชาชีพสาธารณสขุ 

-ชมรมอาสาสมัครสาธารณสขุแห่งประเทศไทย(อสม.) 

-และภาคีเครือข่าย เช่นมูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี ศูนย์บริการเลิกบุหร่ี 

       ทางโทรศัพทแ์ห่งชาติ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสบู 

       มูลนิธสิื่อเพ่ือเยาวชน เป็นต้น 
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 วัตถุประสงค์ 

  เ พ่ื อ น้ อมรํ า ลึ กถึ งพระมหากรุณาธิ คุณพระบาทสม เด็จ               

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยการ จัดกิจกรรมรณรงค์และ

ขับเคล่ือน ให้ประชาชนเห็นความสาํคัญของพิษภัยจากการสูบบุหร่ี 

ผลกระทบ และความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นาํไปสู่การ

เลิกสบูบุหร่ีและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพที่ดีต่อไป  
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การขบัเคลือ่นงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีท่ ัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ไดด้ําเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบับุหรี ่

  ปีงบประมาณ 2558 - 2559 

 -โครงการเฝ้าระวังเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ีโดยพลัง อสม. “1 อสม. ขอ 1 คนเลิก” 

   ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส 

   ฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  

  -รวมพลัง อสม. กทม. สร้าง “ชุมชนเขม็แขง็ ห่างไกลบุหร่ี คืนชีวีมีสุข ปลอดโรค 

ปลอดภัย’ สู่สงัคมไทยในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 

  ปีงบประมาณ 2560 ดําเนนิงาน 

  - โครงการประชุมปฏบิัติการประธานชมรมอาสาสมัครสาธารสขุระดับจังหวัดกบัการ

ขับเค ล่ือนงานสุขภาพภาคประชาชน ปี  2560 วันที่  15-16 กุมภาพันธ์  2560                 

ณ รร.ทเีค พาเลส กรงุเทพฯ 

  - มอบรายช่ือ อสม.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาํนวน 200,000 รายช่ือกบัรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และมอบรางวัล อสม.ผู้มีผลงานการชวนผู้สูบบุหร่ีเข้าร่วมโครงการฯ

ดีเด่นระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด ในงานวันอสม.แห่งชาติ (20 มีนาคม 2560) 

  - สาํรวจ อสม.ที่สบูบุหร่ี แยกชาย-หญิง รายตาํบล เดือนมิถุนายน 2560 
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ผลการสาํรวจ อสม.ผูสู้บบุหรี ่ในปี 2560 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น จํานวน 1,059,409   คน 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 1. สํารวจ อสม.ผูบุ้หรี่ ทั้งส้ิน  ........ 4,605...... คน 

  - อสม.ผูสู้บบุหรี่ ชาย   ทั้งส้ิน  ........4,427.....  คน 

  - อสม.ผูสู้บบุหรี่ หญิง  ทั้งส้ิน  ........... 178.....  คน 

  - อสม.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปีฯ แลว้..235.... คน 

  - อสม.สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ  ........3,194.... คน 

 ขอ้มูล ณ วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560 สํารวจได ้675 ตําบล ปัญหาคือยงัไม่ได้

รบัผลการสํารวจกลบัมาจากประธานชมรม อสม.จงัหวดั 

(โดยแยกขอ้มูลเป็นรายตําบล ของแต่ละจงัหวดั ไดฐ้านขอ้มูล 7,255 ขอ้มูล) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธนัวาคม 2560 
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ผลงาน 10 อนัดับ ณ วันที่ 9 ธนัวาคม 2560 



การขบัเคลือ่นโครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ปี 2561 

 1. ติดตามผลการสํารวจ อสม.ที่สูบบุหรี ่

 2. ระดมความคิด กําหนดแนวทางในการขบัเคลือ่นโครงการฯ ปี 2561 

 3. จัดทําร่างโครงการ “ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพ อสม.ในการขบัเคลื่อน

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชัน เพื่อขอรบัการสนบัสนุน

งบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) 

รายละเอียดดงันี้  

  3.1 ช้ีแจง สรา้งความเขา้ใจ แนวทางการดําเนนิงานโครงการฯ ใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ที่เกีย่วขอ้ง โดยส่วนกลาง  ไดแ้ก่ 

   3.1.1เจา้หนา้ที่สํานกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 

   3.1.2ผูร้บัผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดบัจงัหวดั 

   3.1.3ประธานชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขระดบัจงัหวดั 
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ร่าง โครงการ “ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพ อสม. 

ในการขบัเคลือ่นโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

  3.2 จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนในแต่ละระดบั เพื่อ คน้ห าอสม.และพื้ นที่ที่มี

ผลงานดีเด่นระดบัอําเภอ วิธีการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

   3.2.1 ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่เจ้าหนา้ที่ระดับจังหวัด 

อําเภอ/ ประธาน อสม.ระดบัจังหวดั อําเภอ/ ผูแ้ทน จนท.และ อสม. รพ.สต. ที่มีผลงาน

ดีเด่น    ในแต่ละอําเภอ 

   3.2.2 ระดบัภาค กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่เจ้าหนา้ที่พนส. สบส.เขต 

จงัหวดั /ประธาน อสม.ระดบัจงัหวดั /อสม. รพ.สต.ที่มีผลงานเด่นในแต่ละจงัหวดั 

   3.2.3 ระดบัประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่เจ้าหนา้ที่ภาคีเครือข่าย

ส่วนกลาง /พนส.สบส.เขต จังหวัด /ประธาน อสม.ระดับจังหวัด /อสม. รพ.สต.          

ที่มีผลงานเด่นระดบัเขต 
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ร่าง โครงการ “ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพ อสม. 

ในการขบัเคลือ่นโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

  3.3 ออกเยีย่มเสริมพลงัและติดตามการทํางานของพื้ นที่ เพือ่ติดตาม กระตุน้การ

ดําเนนิงาน  สรา้งขวญักําลงัใจ ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในพื้ นที่ โดยทั้งระดบัส่วนกลาง และ

ระดบัจงัหวดั  

  3.4 สนบัสนุนงบประมาณในการดําเนนิงานแต่ละกิจกรรม เครือ่งมือในการ

ดําเนนิงานใหก้บั อสม.เช่น แนวทางการดําเนนิงาน องคค์วามรูใ้นการชวนเขา้ร่วม

โครงการ และการช่วยใหเ้ลิกบุหรี ่ตวัอย่างดงันี้  

       3.4.1 แนวทางสําหรบั อสม.ในการชวนเลิกสูบบุหรี ่

     - คน้หา สํารวจและจําแนกกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยแบบประเมินเช่น CVD Risk 

     - ส่งต่อขอ้มูลให ้รพ.สต.เพือ่บนัทึกในโปรแกรม www.quitforking.com 

     - การสรา้งแรงจูงใจ 
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      3.4.2 แนวทางสําหรบั อสม.ในการช่วยเลิกสูบบุหรี ่

   - การใหคํ้าปรึกษา และแนะนาํการเลิกบุหรี ่

       - ทํากิจกรรมสนบัสนุน เช่น การจดักลุ่ม (self-help group)  

                              เพือ่เสริมสรา้งทกัษะ 

       - สรา้งสิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม ที่เอ้ือต่อการเลิกสูบบุหรี ่

       - การดําเนนิการร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

       - ส่งต่อ แนะนาํบริการช่วยเลิกบุหรี ่

       3.4.3 ประเมิน และติดตามเยีย่มใหก้ําลงัใจ  

 3.5. ศึกษาการจดักิจกรรมโครงการ ดว้ยการสุ่มพื้ นท่ี สนบัสนุนเครือ่งมือ ติดตาม และ

ประเมินผล 

 3.6 การมอบรางวลั อสม.ดีเด่น และองคก์ร อสม.ลดเสีย่งลดโรค ระดบัอําเภอ 
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ร่าง โครงการ “ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพ อสม. 

ในการขบัเคลือ่นโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 
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สายรัดข้อมือ “โครงการเลิกบุหร่ี ถวาย 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ปฏิทินเลิกบุหรี ่2017-2019 “เลิกบุหรี ่เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
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