
 

 
 

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้ข้อมูล

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกส่งออกจัดเก็บไว้ในแฟ้ม SPECIAL PP 

ในระบบ 43 แฟ้มมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)  โดยมีรหัสอ้างอิง

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การให้ค าปรึกษา จ านวน 21 รหัส โดยมีรหัส 1B5 อยู่ในช่วง 1B501-1B562 

และรหัสการประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 รหัส โดยมีรหัส 1B6 อยู่ในช่วง 1B600-1B612 เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ที่ไม่ใช่แพทย์) สามารถบันทึกการให้บริการลวในรหัสที่ตรงกับการให้บริการบ าบัด

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ยาสูบหรือยาเส้นและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลนั้น ๆ  โดยกลุ่มเป้าหมาย

การประเมิน ได้แก่ ประชากรอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ในเอกสารนี้จะให้แนวทางในการบันทึกข้อมูลการบ าบัดการเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายมี 2 โปรแกรมด้วยกันคือ 1) โปรแกรม JHCIS ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และ 2) โปรแกรม HOSxP ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งจะ

เป็นการท าความเข้าใจและให้ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และเกิดระบบข้อมูลที่

น่าเชื่อถือใน 43 แฟ้มที่มาจากระดับปฐมภูมิ และที่ส าคัญคือมีรายงานสถานการณ์การด าเนินงานที่อัพเดทให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการด าเนินงานได้ 

ข้อควรจ าในการลงบันทึกข้อมูล 

กรณีให้บริการ specialpp เพียงอย่างเดียว โดยผู้รับบริการ มิได้เจ็บป่วย หรือมิได้มีการรับบริการอื่น

ใดอีกในครั้งนี้ ..ไม่ต้องให้รหัสวินิจฉัย ใดๆ ทั้งสิ้น (เป็น service โดยไม่มี diagnosis_opd)..ทั้งรหัส 

F,Z และท่ีไม่ใช่ Z 

กรณีมีการให้บริการ specialpp และมีการมีการให้บริการอื่นๆร่วมด้วย เช่น มีการป่วยจริง หรือมี

บริการงานส่งเสริมอ่ืน ก็สามารถให้รหัสที่เป็นการป่วย หรือรหัส Z ส าหรับงานส่งเสริมป้องกันโรคร่วม

ด้วยได้ 
 

ระบบการลงบันทึกข้อมูลใน SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟ้ม :  

การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
 

ความเข้าใจเบื้องต้น 
 



 
    

    การคัดกรองการสูบบุหรี่   
 การคัดกรองการสูบบุหรี่สามารถออกท าการคัดกรองนอกสถานบริการก็ได้ แต่ควรคัดกรองด้วย

แบบฟอร์ม ดังนี้ 
 

แบบคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ช่ือ___________________นามสกลุ____________________  อาย_ุ___ปี  HN______    ว/ด/ป ท่ีคดั
กรอง_______________ 
เลขบตัรประชาชน___________________ท่ี
อยู_่____________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ตรงขอ้ค าถาม 

การคดักรองบุหร่ี 1.ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (ในระยะเวลา 1 เดอืนทีผ่่านมา) 
   (    ) ไม่เคยสูบ ตลอดชีวติไม่สูบเลย (1B52) 
   (    )  เคยสูบแต่เลิกแลว้ (1B51) 
   (    ) สูบ (1B50)    ตอบขอ้ 2 และ 3  
          _____ สูบนานๆคร้ัง _____ สูบเป็นคร้ังคราว _____สูบเป็นประจ า 
          (คดักรอง DM , HT เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีส่งออกแฟ้ม NCDSCREEN) 
2.ท่านสูบบุหร่ีกีม่วนต่อวนั  
   (    )   1-10 มวนต่อวนั(นอ้ย)               (1B501) 
   (    ) 11-19 มวนต่อวนั(ปานกลาง)       (1B502) 
   (    )  20 มวนข้ึนไป(มาก)                    (1B503) 
3.ระยะเวลาที่ท่านสูบบุหร่ีมวนแรกหลงัตื่นนอน 

   (    ) นอ้ยกวา่ 30 นาที                                     (1B504) 
   (    ) มากกวา่ 30 นาทีแต่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง    (1B505) 
   (    ) 1 ชัว่โมงหรือมากกวา่                             (1B506) 
   (    ) ไม่ระบุรายละเอียด                                  (1B509) 

การให้บริการ    (    ) Brief Advice การให้ค าแนะน าแบบส้ัน   (1B530) 
   (    ) Counseling Advice  การให้ค าปรึกษาเพือ่การเลกิบุหร่ี  (1B531) 
   (    ) Counseling Advice + Medicine  การให้ค าปรึกษาและให้ยาเพือ่การเลกิบุหร่ี  (1B532) 

การตดิตาม ตดิตาม 1 เดอืน (1B54) 
   (    ) สูบเท่าเดิม  
(1B540) 
   (    ) สูบลดลง    (1B541) 
   (    ) ไม่สูบ        (1B542)  

ตดิตาม 3 เดอืน (1B55) 
   (    ) สูบเท่าเดิม  (1B550) 
   (    ) สูบลดลง     (1B551) 
   (    ) ไม่สูบ         (1B552) 

ตดิตาม 6 เดอืน (1B56) 
   (    ) สูบเท่าเดิม   (1B560) 
   (    ) สูบลดลง     (1B561) 
   (    ) ไม่สูบ          (1B562) 

การลงรหัสการคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่  
 



 

ในการประเมิน จะมี 4 รหัสเพ่ือคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ว่า เป็นผู้สูบบุหรี่หรือไม่ ดังนี้ 

1B50** หมายถึง ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ (ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา)  

1B51* หมายถึง ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว  

1B52* หมายถึง ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่  

1B509** หมายถึง ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายเหตุ * กรณีไม่สูบหรือสูบแต่เลิกแล้วไม่ต้องถามต่อ   ** กรณีสูบให้ถามต่อเพ่ือส่งเข้ารับบริการ  

** กรณีสูบบุหรี่ ให้สอบถามต่อเพื่อประเมินการเสพติดบุหรี่ ดังนี้ 

การประเมินพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่เพื่อพิจารณารูปแบบการรักษา จะมีค าถาม 2 ข้อและมีรหัส

ดังนี้คือ 

ข้อ 1 ปริมาณการสูบ : ท่านสูบบุหรี่กี่มวนต่อวัน (มี 3 รหัสให้เลือก) 
   1B501 = สูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน  
   1B502 = สูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน  

   1B503 = สูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน  

ข้อ 2 การติดบุหรี่ : ระยะเวลาที่ท่านสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน (มี 3 รหัสให้เลือก) 

   1B504 = สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาท ี 

   1B505 = สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาทีแต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  

   1B506 = สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า  

เมื่อสอบถามพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่แล้ว ผู้ให้บริการควรประเมินการติดให้บริการช่วยเลิกตาม

อาการหรือตามความเหมาะสมเพ่ือมุ่งให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกได้ (ข้อพึงตระหนักคือ ผู้ที่เสพติดมาก เช่น สูบ

ในปริมาณมากและสูบทันทีเมื่อตื่นนอน ก็ควรให้การบ าบัดที่เข้มข้น ไม่ควรให้แค่ Brief Advice) โดยมี

ทางเลือกในการให้บริการและรหัสให้บริการ ดังนี้ 

การให้บริการและการให้รหัส : ส าหรับผู้ที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อเลิกบุหรี่ 

1B530 คือ การให้ค าแนะน าผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice: BA) สามารถด าเนินการโดยบุคลากร 

          สาธารณสุขที่คลินิก OPD NCD คลินิกต่าง ๆ รวมถึงการใหบริการในพ้ืนที่แบบคลินิค 

  เคลื่อนทีห่รือการเยี่ยมบ้าน  

1B531 คือ การให้ค าปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice: CA) ซ่ึงพิจารณาส่งเข้าคลินิก 

  เลิกบุหรี่ 1B532 คือ การให้ค าปรึกษาและให้ยาเพ่ือเลิกบุหรี่ (Counseling Advice +  

  Medicine) พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือส่งเข้าคลินิกเลิกบุหรี่และอาจต้องพบแพทย์ 



 

         การลงข้อมูลเมื่อมีด าเนินการติดตามประเมินผลเพื่อดูผลการบ าบัด/รักษา  

ในระบบจะมีการลงบันทึกพฤติกรรมการเลิกที่ 1, 3 และ 6 เดือน ซึ่งเป็นการติดตามหลังให้ค าแนะน า

ซ่ึงมีความส าคัญมากในการช่วยให้ก าลังใจและเสริมแรงเพ่ือให้ผู้สูบสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ทั้งในตัวเอง 

เช่น อาการอยาก ความเครียด และปัจจัยทางสังคม เช่น เพ่ือนชวนในวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้า

สังคม จึงควรมีการติดตามในระยะ 3, 7, 14 วัน 1, 2, 3, 6 เดือน โดยนัดติดตาม 14 วัน 1, 2, 3, 6 เดือน ทั้งนี้

ในการรายงานให้รายงาน 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน และกรณีที่ตอบว่าเลิกสูบแล้ว ก็ควรตามต่อให้ครบ 

12 เดือนเพื่อป้องการการกลับไปสูบซ ้า 

  

 

 

 

 

 

 

  

 การประเมินและการติดตามผลลัพธ์ของการบ าบัดจะเป็นดังแผนผังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B54 ระยะเวลา 1 เดือน (ลง 14 

วัน และ1 เดือน)  

1B540 สูบอยู่ปริมาณเท่าเดิม  

1B541 ลดปริมาณท่ีสูบลงได้  

1B542 ไม่สูบแล้ว 

1B55 ระยะเวลา 3 เดือน (ลง 2 

และ 3 เดือน)  

1B550 สูบอยู่ปริมาณเท่าเดิม  

1B551 ลดปริมาณท่ีสูบลงได้  

1B552 ไม่สูบแล้ว 

1B56 การติดตาม ระยะเวลา 6 

เดือน  

1B560 สูบอยู่ปริมาณเท่าเดิม 

1B561 ลดปริมาณท่ีสูบลงได้ 

1B562 ไม่สูบแล้ว 

 



แผนผังรหัสการประเมินการสูบบุหรี่และการช่วยเลิกบุหรี่ 

 

 
 

 

 

 

 

 



การคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
การคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ใช้แบบฟอร์ม  ASSIST ดังนี้ 

 

แบบคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ช่ือ___________________นามสกลุ__________________  อาย_ุ___ปี  HN______    ว/ด/ป ท่ีคดักรอง_______________ 
เลขบตัรประชาชน___________________ท่ีอยู_่__________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ตรงตามค าตอบท่ีผูใ้หข้อ้มูลตอบในแต่ละขอ้ค าถาม 
 

การคัดกรองสุรา (    ) ไม่ด่ืม / ตลอดชีวติไม่เคยด่ืมเลย  (1B600) 
(    ) เคยด่ืมแต่หยุดแลว้ 1 ปีข้ึนไป      (1B601)              
(    ) ด่ืม  (ท  าแบบประเมิน ASSIST)   
        _____ด่ืมนานๆคร้ัง _____ด่ืมเป็นคร้ังคราว _____ด่ืมเป็นประจ า 
        (คดักรอง DM , HT เก่ียวกบัการด่ืมสุราส่งออกแฟ้ม NCDSCREEN)        

แบบประเมินพฤติกรรมการดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ (ASSIST 7 ค าถาม) 

รวมคะแนน  

(    ) 0 – 10 ระดบัความเส่ียงต ่า 
ให้ค าแนะน าแบบส้ัน(Brief Advice)   
ลงรหัส 1B602, 1B610 

(    ) 11 – 26ระดบัความเส่ียง ปานกลาง 
การปรึกษาแบบส้ัน (Brief Counseling)  
ลงรหัส 1B603,  1B611 

(   )  ≥ 27  ระดบัความเส่ียงสูง 
ให้การปรึกษาแบบส้ัน (Brief Counseling)  
และส่งต่อ (Refer) ลงรหัส 1B604, 1B611, 1B612 

ขอ้ 1. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา คุณ เคยดืม่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
หรือไม่ (หรือเคยด่ืมแต่หยุดด่ืมมาแลว้    1 ปีข้ึนไป) 

ไม่เคย 
(ยุติการ
ประเมิน) 

เคย ข้อ 2 หากไม่ระบุรายละเอยีดการดืม่
ในช่วง 3 เดอืน ให้ลงรหัส 1B609 

ขอ้ 2.ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา คุณ ดืม่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
บ่อยเพียงไร 

ไม่เคย 
(0) 

(ข้ามไปข้อ6) 

คร้ังสองคร้ัง 
(2) 

ทุกเดือน 
(3) 

ทุกสัปดาห์ 
(4) 

เกือบทุกวนั 
(6) 

ขอ้ 3. ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา คุณเคย รู้สึกอยากดืม่ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ย่างมาก บ่อยเพียงไร 

ไม่เคย 
(0) 

คร้ังสองคร้ัง 
(3) 

ทุกเดือน 
(4) 

ทุกสัปดาห์ 
(5) 

เกือบทุกวนั 
(6) 

ขอ้ 4. ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ท  าใหคุ้ณ เกดิปัญหา สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย 
หรือการเงิน บ่อยเพียงไร 

ไม่เคย 
(0) 

คร้ังสองคร้ัง 
(4) 

ทุกเดือน 
(5) 

ทุกสัปดาห์ 
(6) 

เกือบทุกวนั 
(7) 

ขอ้ 5. ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา คุณ ไม่สามารถท ากจิกรรมที่
คุณควรจะท าได้ตามปกติ เน่ืองจากคุณด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลบ่์อยเพียงไร 

ไม่เคย 
(0) 

คร้ังสองคร้ัง 
(5) 

ทุกเดือน 
(6) 

ทุกสัปดาห์ 
(7) 

เกือบทุกวนั 
(8) 

ขอ้ 6. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา เพ่ือนฝงู ญาติ หรือคนอ่ืน เคย
แสดงความกงัวลหรือตักเตือนคุณ เก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องคุณ หรือไม่ 

ไม่เคย 
(0) 

เคย, ในช่วง 
3 เดือนท่ีผา่น

มา (6) 

เคย, ก่อน  
3 เดือนที่  
ผา่นมา (3) 

  

ขอ้ 7. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา คุณ เคยพยายามหยุดหรือลดการ
ดืม่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หน้อ้ยลง แต่ท าไม่ส าเร็จ หรือไม่ 

ไม่เคย 
(0) 

เคย, ในช่วง 
3 เดือนท่ีผา่น

มา (6) 

เคย, ก่อน3 
เดือนที่

ผา่นมา (3) 

  

 



 หลังจากคัดกรองและประเมินการดื่มแอลกอฮอล์ (รวมสุราสี สุราพ้ืนบ้าน เบียร์ ไวน์ กระแช่ อุ) ให้
เลือกวิธีการช่วยเหลือ ซึ่งส าหรับการบ าบัดการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องเป็นตามระดับความเสี่ยงของ
การดื่ม เช่น อยู่ในระดบเสี่ยงสูงก็ต้องท าการส่งต่อเพ่ือรับการประเมินและการบ าบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ (refer) 
1B609....ให้ความรู้อันตรายจากการดื่ม     1B610....ให้ค าแนะน าแบบส้ันในการเลิกสุรา 
1B611....ให้ค าแนะน าแบบส้ันในการเลิกสุรา 1B612. . . .ส่งต่อเพื่อรับการประเมินและบ าบัดโดย 
                                                                        ผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหต ุ.. ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าคะแนน 
 
 

  การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดแบบสั้น 
 

การลงบันทึกข้อมูลคัดกรอง : ให้ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประเมินระดับ

ความเสี่ยงด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 

   1B6  หมายถึง การประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ 
   1B60  หมายถึง ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   1B600 หมายถึง ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 
   1B601 หมายถึง ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่หยุดดื่ม 1 ปี ขึ้นไป 
   1B602 หมายถึง ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ า (คะแนน 0-10) 
   1B603 หมายถึง ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 11-26) 
   1B604 หมายถึง ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงสูง (คะแนนตั้งแต่ 27 ขึ้นไป) 
   1B609 หมายถึง ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด 

การบ าบัดแบบส้ัน : เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้ว ให้ท าการเลือกวิธีการบ าบัดที่เหมาะสมตามรหัส ดังนี้ 

  1B61  การให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่ผู้มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยง 
  1B610 การให้ค าแนะน า (brief advice) 
  1B611 การให้ค าปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) 
  1B612 การส่งต่อเพ่ือรับการประเมินและการบ าบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ (refer) 

 ซึ่งสามารถสรุปผังการท างานคัดกรองปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดแบบสั้นใน

สถานบริการระบบสุขภาพ ได้ดังนี้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การลงบันทึกข้อมลูการคัดกรองบุหรี่และติดตามผูท้ี่บ าบัดเลิกบุหรี่ในโปรแกรม    

  JHCIS แบบนับบริการ (service)   มีข้ันตอนดังนี้ 
 

  1. เข้าโปรแกรม JHCIS คลิกที่ปุ่ม “การให้บริการ (OP / PP Service)”   

 จะปรากฏจอภาพดังนี้ 

2. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เลือกวันที่ให้บริการ แล้วคลิก “OK” 

 



3. พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาตรง “ชื่อ-สกุล” และ เลือกคนที่จะลงข้อมูล แล้วคลิก “OK” 

 4. คลิกตรง “บุหรี่/สุรา” และใหเ้ลือก “พฤติกรรมการสูบบุหรี่” ดังภาพ 

  



5. กรณีเป็นคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ให้คลิกที่ (1) 1B52 แล้วเลือก  (2) การให้บริการใน/นอกสถานบริการ 

และ  (3) บันทึก 

   

6. กรณีเคยสูบแต่เลิกสูบแล้ว ให้คลิก (1) รหัส 1B51  (2) การให้บริการใน/นอกสถานบริการ และ  

(3) บันทึก 
 



7. กรณีเป็นผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันที่มีการคัดกรองและได้มีการบ าบัด ให้คลิกและท าการเลือกตัวเลือกที่ตรง

กับสภาพการสูบบุหรี่ ในต าแหน่งที ่(1) สูบบุหรี่ 1B50  (2) เลือกปริมาณการสูบต่อวัน  (3) เลือก

พฤติกรรมการสูบบุหรี่เม่ือตื่นนอน  (4) เลือกการให้ค าปรึกษา การให้ยา จากนั้นเลือกการให้บริการใน

นอก/สถานบริการ และ  (5) ท าการบันทึก 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. การติดตาม 1, 3, 6 เดือน ... เม่ือมีการให้บริการบ าบัดแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตามอย่าง

ต่อเนื่องที่ 1, 3, 6 เดือนเพื่อให้เลิกได้ส าเร็จ (ในทางปฏิบัติอาจมีการติดตามที่มากกว่านี้) ตัวอย่างการ

บันทึกข้อมูลกรณีติดตามผู้สูบบุหรี่แล้วพบว่า ยังคงสูบเท่าเดิมหรือลดจ านวนการสูบ ให้คลิกที่สูบบุหรี่  

(1) 1B50  (2) เลือกปริมาณการสูบต่อวัน  (3) เลือกพฤติกรรมการสูบบุหรี่เม่ือตื่นนอน   

(4) เลือกการให้ค าปรึกษาการให้ยา  (5) เลือกการติดตามพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่  (6) เลือกการ

ให้บริการใน/นอกสถานบริการ และ  (7) บันทึก 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



9. กรณีที่มีการติดตาม 1, 3, 6 เดือนและเลิกสูบได้แล้ว ให้คลิกที ่ (1) เคยสูบแต่เลิกแล้ว 1B51   

(2) เลือกการติดตามพฤติกรรมผู้สูบุหรี่ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน  (3) เลือกการให้บริการใน/นอก

สถานบริการ และ  (4) บันทึก 
 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองบุหรี่และติดตามผูท้ี่บ าบัดเลิกบุหรี่ในโปรแกรม    

JHCIS แบบนับความครอบคลุม (coverage)  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าโปรแกรม JHCIS คลิกที่ปุ่ม “บริการรายกลุ่มฯ ความครอบคลุมงานส่งเสริมป้องกัน”   

 
    

2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการในช่อง (1) ชื่อ-สกุล  (2) เลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้น คลิกขวา เลือก F (3) 
 แล้วท าการบันทึกความครอบคลุมการบริการส่งเสริมสุขภาพแต่ส่งออกในแฟ้ม special_pp 



3. คลิก (1) “บุหรี่”  (2) ใส่วันรับบริการ  (3) เลือกรหัสท่ีคัดกรอง  (4) ให้บริการใน/นอก
สถานบริการและติดตาม  (5)  เลือกสถานที่ให้บริการ (รหัส 5 หลัก)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   การลงบันทึกข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในโปรแกรม 
JHCIS แบบนับบริการ (service)  

มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้าโปรแกรม JHCIS คลิกที่ปุ่ม  “การให้บริการ ( OP / PP Service)”   

2. จะปรากฏจอภาพให้คลิกที่ปุ่ม (1) “ค้นหา” (2) เลือกวันที่ให้บริการ แล้วคลิก  (3) “OK“ 

 



3. พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาตรง (1)“ชื่อ-สกุล” และ (2) เลือกชื่อคนที่จะลงข้อมูล แล้ว (3)คลิก “OK” 

 
4. คลิกตรง (1) “บุหรี่/สุรา” และให้เลือก (2) “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ดังภาพ 

 



5. เลือก (1) การให้บริการใน/นอกสถานบริการ  (2) เลือกการประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ:  (3)  เลือกการให้ค าแนะน า/ปรึกษา  และ  (4) บันทึก 

 

 การลงบันทึกข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในโปรแกรม 

JHCIS แบบนับความครอบคลุม (coverage) 
  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าโปรแกรม JHCIS คลิกที่ปุ่ม “บริการรายกลุ่มฯ ความครอบคลุมงานส่งเสริมป้องกัน”   

 



   2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการในช่อง (1) ชื่อ-สกุล  (2) เลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้น คลิกขวา เลือก F (3)  

แล้วท าการบันทึกความครอบคลุมการบริการส่งเสริมสุขภาพแต่ส่งออกในแฟ้ม special_pp 

3. คลิก (1) สุรา  (2) ใส่วันรับบริการ  (3) เลือกรหัสท่ีคัดกรอง การใหค้ าแนะน าหรือส่งต่อ  

(4) เลือกการให้บริการในนอกสถานบริการ และ  (5) เลือกสถานที่ให้บริการ (รหัส 5 หลัก)   

 

 



 การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองบุหรี่ ติดตามผู้ที่บ าบัดเลิกบุหรี่และการ

ประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในโปรแกรม HOSxP 

 การลงบันทึกใน One stop service  
มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. เข้าโปรแกรม HOSxP  คลิกที่รายการ  “เข้าเมนูระบบผู้ป่วยนอก”  คลิกเลือกรายการ  “One 
Stop Service” 

 
 

2. เลือก (1) วันที่ให้บริการ และ  (2) ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ป่วย 

 



3. หน้าประวัติผู้ป่วย ตรงมุมด้านล่างขวา  เลือก “ปุ่มงานอ่ืนๆ” (1)  ตรงท่ีมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม  

เลือก “Special Project” (2) 

 
 

  4. คลิก “เพิ่มกิจกรรม”   

 



  5. คลิกเลือก  “ใน/นอกสถานที่”  เลือก “เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ”   เลือก “รหัสในการคัดกรอง
หรือติดตามบุหรี่ หรือการประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”  ในช่องงานที่ให้บริการ 
แล้วคลิก “บันทึก” (เลือกได้ทีละ 1 รหัส) 

 
 

  6. ถ้าหากต้องการเลือกรหัสเพิ่มอีก ให้ไปเริ่มท่ีข้อ 4 และข้อ 5 ต่อ จนครบ และถ้าเลือกครบแล้ว คลิก 

“บันทึก”  

 



 

 

มีขั้นตอนดังนี้ 1) เข้าหน้าระบบผู้ป่วยนอก  2) คลิกที่  “ระบบห้องท างานแพทย์” 

  3) คลิก ตรวจรักษา   4) พิมพ์ HN ของผู้ป่วยที่ต้องการ 

 
 

  ระบบห้องท างานแพทย์ 
 



  5) เลือก “ซักประวัติ”    6) เลือก “ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ” 

 
 

  7) คลิกเพิ่มจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ (บุหรี่และสุรา)  

  8) เลือกระบุข้อมูล     9) บันทึก (ต้องท าทีละครั้งในการกรอกทีละรหัส) 
 

 
 



 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (กยผ .) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงรายงานการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่ (การคัดกรอง การ

ให้บริการบ าบัด การติดตาม 1, 3 และ 6 เดือน) ในระบบ 43 แฟ้มใน special pp ซึ่งอยู่ในรหัส 1B5 (มากกว่า

นั้นยังมีรายงานการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย ซึ่งอยู่ในรหัส 1B6) ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติการสามารถติดตามผลเพ่ือใช้รายงานผลเพ่ือควบคุมก ากับติดตามและกระตุ้นการด าเนินงานโครงการ 

3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันได้อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันรายงานมี 5 แบบ สามารถดูผลใน

รูปแบบรายปีงบประมาณ และรายเดือนได้โดยใช้ QR code ด้านล่าง เพ่ือดูผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

 

  

 

 

เข้าสู่เว็บไซต ์HDC 

รายงานที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ในข้อ 9-13 โดย  

- 9-11 รายงานบุหรี่ 

- 12-13 รายงานสุรา  

 

 

 

 

 

 

 ในรายงานจะมีทั้งการบ าบัดผู้ติดบุหรี่และสุรา ซึ่งอยู่ในรายงานที่ 9-13 โดย 9-11 เป็นรายงานการ

บ าบัดผู้ติดบุหรี่ และ 11-12 เป็นรายงานการบ าบัดผู้ติดสุรา ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้โดยคลิกเลือกที่รายการ

ที่ต้องการ 

 

QR code รายงาน HDC 

9. การคัดกรองและการบ าบดัผูต้ดิบุหรี่รายเดือน 
10. การคัดกรองและการบ าบดัผูต้ิดบุหรี่ (ปีงบประมาณ) 
11. การคัดกรองและการบ าบดัผูต้ิดบุหรี่ (workload) 
 
 
12. การคัดกรองและการบ าบดัผูด้ื่มสรุา 
13. การคัดกรองและการบ าบดัผูด้ื่มสรุา (workload) 
 
 

การดูรายงานผลใน Health Data Center (HDC)  
 



รายงานการคัดกรองและบ าบัดผู้ติดบุหรี ่
 รายงานมีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 ข้อ 10 รายงานการคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่ (ตามปีงบประมาณ) 

ผลลัพธ์ของการให้การบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่ของสถานบริการสาธารณสุขซึ่งรายงาน

ภาพรวมตามปีงบประมาณ ซึ่งสามารถเลือกดูรายเขตสุขภาพ รายจังหวัด รายอ าเภอและสถานบริการได้ ดังนี้ 

 
 

1) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ ส าหรับรหัส 1B5 มีข้อมูลใน 2 ปีคือ 2560 และ 2561 
2) เลือกหน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวง หรือเลือกท้ังหมด 
 

 

 

 
3) เขตพื้นที่/Service plan มี 3 ตัวเลือกคือ เขตพ้ืนที่ Service plan (มีตัวเลือกตามขนาดของสถาน

บริการสุขภาพ) และ รายโรงพยาบาล ดังนี้  
 

 

 



4) เลือกเขต/จังหวัด 
 
 

 

 
 

 

 
 
ตัวอย่างผลลัพธ์ 

 กราฟแท่งข้อมูลภาพรวมแสดงร้อยละของการช่วยเลิกได้ที่ 1,3 และ 6 เดือนรายเขตสุขภาพ 

 
ตารางข้อมูลภาพรวมแสดงจ านวนประชากรและจ านวนและร้อยละของประชากรที่มีการคัดกรอง 

จ านวนและร้อยละผู้สูบบุหรี่  และจ านวนของการช่วยเลิกได้ที่ 1,3 และ 6 เดือนรายเขตสุขภาพ ดังภาพ 

 

คลิกเลือก.. เพื่อสง่ออกขอ้มลู
ไปเป็นไฟลข์อ้มลูต่างๆ เช่น 
csv, excel, text หรอื word 

 



  แบบท่ี 2 ข้อ 9 รายงานการคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่ (รายเดือน) 

ผลลัพธ์ของการให้การบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่ของสถานบริการสาธารณสุขซึ่งรายงานเป็นรายเดือนใน

ปีงบประมาณท่ีต้องการดูผลลัพธ์ ซึ่งสามารถเลือกดูรายเขตสุขภาพ รายจังหวัด รายอ าเภอและสถานบริการได้ 

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

 
 

1) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ มี 2 ปีคือ 2560 และ 2561 
2) เดือน.. เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงานผลลัพธ์ 
3) เลือกหน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวง หรือเลือกท้ังหมด 
4) เลือก เขตพื้นที่/Service plan มี 3 ตัวเลือกคือ เขตพ้ืนที่ Service plan และรายโรงพยาบาล  
5) เลือกเขต/จังหวัด 

ตัวอย่างผลลัพธ์ กราฟแท่งและตารางข้อมูลภาพรวมแสดงร้อยละของการช่วยเลิกได้ที่ 1,3 และ 6 เดือนราย
เขตสุขภาพ 

 

ผลลพัธ ์

 



 
   
แบบท่ี 3 ข้อ 11 รายงานการคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่ (Workload) 

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นภาระงาน/จ านวนครั้งของการให้บริการ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ตามปีงบประมาณ ซึ่ง

สามารถเลือกดูข้อมูลรายปีงบประมาณ รายเขตสุขภาพ รายจังหวัด รายอ าเภอและสถานบริการได้ ซึ่งจะได้

ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

 

 

ประเภทไฟลข์อ้มลูสง่ออก 

 

เลอืกปีงบประมาณ 
หน่วยงาน เขตพืน้ที ่
จงัหวดั ฯลฯ  
 

ผลลพัธ ์

 



จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง 

 

 

รายงานการคัดกรองและบ าบัดผู้ดื่มสุรา 
 รายงานมีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 ข้อ 12 รายงานการคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มสุรา (ตามปีงบประมาณ) 

 

 

เลอืกปีงบประมาณ หน่วยงาน เขต
พืน้ที ่จงัหวดั อ าเภอ สถานบรกิาร
ฯลฯ  
 

ผลลพัธ ์

 

ผลลพัธ ์

 



 

 

แบบท่ี 2 ข้อ 13 รายงานการคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มสุรา (Workload) 

 

 

 จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

 

ผลลพัธ ์

 

เลอืกปีงบประมาณ หน่วยงาน เขต
พืน้ที ่จงัหวดั อ าเภอ สถานบรกิาร
ฯลฯ  
 



 

 

 รายงานเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความอนุเคราะห์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างาน

ของโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน และต่อภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ท างานด้านการควบคุม

ยาสูบ (รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารระดับต่างๆ ที่จะใช้เพ่ือ

การก ากับตดิตามการท างาน รวมถึงการวางแผน ปรับกลยุทธ์และกลวิธีการท างาน  

 

 

 

 

 

ผลลพัธ ์

 



 
 

  

ในช่วงปีที่ 2 ของโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ ได้มีการอบรมในทุกจังหวัดถึงแนวทางการด าเนินงานและ

การคีย์ข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม (special pp) ด้วยรหัส 1B5 ซึ่งพบว่าสามารถด าเนินการได้ดีใน รพ.สต. แต่ใน 

รพช./รพท./รพศ. พบว่ายังคงคีย์ข้อมูลในรหัส F17 ที่มีการวินิจฉัยโดยแพทย์เสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเคย

ชินกับระบบเดิม จึงท าให้ข้อมูลการช่วยบ าบัดการเสพติดบุหรี่ในช่วงปีงบประมาณ 2560 และ 2561 จึงยังคง

คีย์ข้อมูลอยู่ในรหัส F17 จ านวนมาก ดังภาพ 

 
หมายเหตุ สามารถค้นหาเพื่อดูรายงานด้วยคีย์เวิร์ด “HDC การบ าบัดสุรา” 

ดังนั้น การประมวลข้อมูลจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับ

ต่างๆ และค านึงถึงความเป็นจริงในทางปฏิบัติเพ่ือการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 

 

การจัดการข้อมูล 


