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ธีระ วัชร ปราณี 

 ผูจัดการ สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลา

ประชาชนสวนหนึ่ง รูจักเครือขายงดเหลา ดวยผลงานการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงคานิยมและลดความเสี่ยงใหเกิด

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลในงาน ทั้งงานประเพณีระดับตําบล อําเภอ งานเทศกาลประจําจังหวัด ที่มีการขาย การสงเสริม

ใหเกิดการดื่มของกลุมธุรกิจแอลกอฮอลจํานวนมาก อาทิ งานปใหม งานสงกรานต งานลอยกระทง งานกาชาด งานเทศกาล

อาหาร งานแขงเรอื งานบญุบัง้ไฟ ซึง่การใชตนทนุทางสงัคม ประกอบกบัสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้จากการทะเลาะววิาท อบุตัเิหต ุ

ความสูญเสียตางๆ ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือ และสรางนโยบายสาธารณะใหเกิดขึ้นในสังคม

จาก การ ดําเนินงาน มา 12 ป มี การ เปลี่ยนแปลง ตนแบบ งานบุญ งาน ประเพณี งาน เทศกาล ที่ ปลอด เหลา อยาง ชัดเจน 

มากขึน้ รวมทัง้ ไดรบั การ สนบัสนนุ เชงิ นโยบาย จาก กระทรวง มหาดไทย กระทรวง สาธารณสขุ ซึง่ เปน สิง่ ที ่เรา สามารถ พสิจูน ได 

ถึง ความ กาวหนา ใน การ ทํางาน รณรงค งด เหลา

แต อยางไร ก็ตาม มี คํา ถาม วา ทําไม เรา ยัง ไม สามารถ แกปญหา พฤติ กรรมการ ดื่ม ของ เยาวชน เพราะ ยังมี สถิติ ที่ เพิ่ม สูง

ข้ึน เม่ือ เทียบกับ ประชากร ใน วัยผูใหญ รวมท้ัง คํา ถาม ท่ีวา การ ใช ยุทธศาสตร เปล่ียน คานิยม งานบุญ ประเพณี การจัดงานเทศกาลตางๆ 

ทีป่ลอดเหลา จะ นาํไปสู การ แกปญหา เดก็ เยาวชน ได หรอืไม ซึง่ ปญหา เชงิ พฤตกิรรม นี ้คง ยาก ทีจ่ะ หาเหต ุปจจยั ชดัเจน วา สาเหต ุ

ใด จะ นาํไปสู การ แกปญหา ได เบด็เสรจ็ หาก แต เปนการ สราง เหต ุปจจยั ที ่หลากหลาย ผสม ผสาน กนั อาจ กลาว ได วา ยทุธศาสตร 

เปลี่ยน คานิยม ประเพณี เทศกาล คือ การ สราง แบบอยาง ที่ ดี ให กับ เยาวชน การ สราง พื้นที่ ดี ให กับ เยาวชน และ การ ชักชวน ให 

เยาวชน เขามา มี สวนรวม ใน การ รณรงค ซึ่ง เปน ขั้นตอน หนึ่ง หรือ เปน องคประกอบ หนึ่ง 

จากนี้ไป การ รักษา ฐาน คานิยม งาน ปลอด เหลา ยังคง ตอง ทํา ตอเนื่อง แต การ ขยาย ยุทธศาสตร ไป สู นัก ดื่ม หนาใหม โดย 

ตรง จะ เพิ่ม มากขึ้น ดวย เชนกัน และ หาก ผสม ผสาน กัน ระหวาง การ เปลี่ยนแปลง คานิยม การ เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอม กับ 

การ สราง ภูมิ คุมกัน ซึ่ง เปน จิตสํานึก ของ เยาวชน จะ มี การ ขับ เคลื่อน ใหญ ไป ใน ทศวรรษ ตอไป ของ ขบวนการ งด เหลา

ใน โอกาส ปใหม นี้ ผม ขอ อวยพร ให ขบวนการ งด เหลา ทุกทาน มี กําลังกาย กําลังใจ สติปญญา คิด สิ่ง ใด ที่ ชอบ ประกอบ 

ดวย ธรรม ขอให มี พลัง ความ สําเร็จ หาก เหนื่อย ใน การ ทํางาน ก็ ขอให พัก บาง แลว ลุกขึ้น มา สู กัน ตอ แต เรา จะ มุงมั่น และ ไม ทอ

ถอย เพื่อ กาว สู ความ สําเร็จ ไป ดวยกัน

           ธีระ วัชร ปราณี

          มกราคม 2559
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ป เกา ผาน ไป ปใหม มาถงึ หลาย คน คง ได เริม่ตน ทาํ สิง่ ที ่ด ีให กบั ตวัเอง กบั คน ที ่เรา รกั ใน หลายๆ เรือ่ง  หนึง่ 

ใน นั้น อาจ เปนการ ลด ละ เลิก อบายมุข เครื่องดื่ม แอลกอฮอล หรือ ของมึนเมา ตางๆ ซึ่ง เชื่อได วา เรา มี โอกาส 

และ ชวงเวลา สราง สิ่ง ใหมๆ ให เกิดขึ้น ใน ชีวิต ได ตลอด สิ่ง เหลานี้ จะ สงผลตอ สุขภาพ รางกาย จิตใจ สราง ความ 

สุข ตางๆ ใน ชีวิต แบบ มี สติ สัมปชัญญะ

ใคร ที่ ยัง ไมได เร่ิมตน ทํา อะไร เพื่อ ตัวเอง ก็ ถือวา ยัง ไม สาย สําหรับ การ ลอง เปล่ียนแปลง พฤติกรรม ที่ 

ไมดี ตางๆ ที่ ทําให ชีวิต เรา ไมมี ความ สุข การ เปลี่ยน รองเทา คู ใหม เสื้อผา ใหม ทรงผม ใหม กระเปา ใบ ใหม รถ 

คัน ใหม ฯลฯ คง ไมได ทําให เรา กลาย เปน คน ใหม อยาง แทจริง หาก ชีวิต ยัง วนเวียน อยู กับ น้ําเมา และ อบายมุข 

ตางๆ เพราะ ทิศทาง ของ การ เสพติด มี แต พา เรา ไป สู ความ เสื่อม ความ ทุกข ความ เจ็บปวย ความ เสียหาย การ 

สูญเสีย แต ถา ใจแข็ง ตั้งใจ ที่จะ ลด ละ เลิก ให ได ผล ที่จะ ตาม มา ก็ คือ ความ สุข ความ เบา วาง เปนอิสระ ความ 

สดชื่น แจมใส  มี สติ เต็ม รอย

ถา ไม เริ่ม ไม ลองดู  เรา ก็ ไมมีวัน รูวา จะ ทํา ไดดี แคไหน ขอให ทุกคน ต้ัง เปาหมาย สราง แรงบั ลดาล ใจ 

แลว ทํา ตามที่ ตั้งเปา ไว ก็ จะ ทําให จิตใจ เรา เขมแข็ง สามารถ ทน ตอ สิ่ง เรา ใน เรื่อง อื่นๆ ได อยาง มั่นคง ขึ้น เชนกัน 

เรา มา เริ่ม ปใหม ที่ สุข ทั้ง กาย และ จิตใจ ดวย ปใหม แบบ ไร แอลกอฮอล กันเถอะ



เรื่อง จาก ปก  3
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ประเด็น ขาว

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 พ.อ.หญิง  ศิริ จันทร งา ทอง รอง 

โฆษก คณะ รักษา ความ สงบ แหงชาติ(คสช.) กลาว วา จาก นโยบาย 

สราง ความ ปลอดภัย ใน การ สัญจร ของ คสช.และ รัฐบาล ดวย มาตรการ 

ดื่ม ไม ขับ ตลอด เทศกาล ปใหม 11 วัน ตั้งแต วันที่ 25 ธันวาคม 2558-วัน

ที่ 4 มกราคม 2559 ซ่ึง กองกําลัง รักษา ความ สงบ เรียบรอย (ก กล.รส.) 

ตํารวจ และ ฝายปกครอง รวมทั้ง อาสาสมัคร ปองกันภัย ได รวมกัน ต้ัง จุด 

ตรวจ ดูแล อํานวย ความ สะดวก การ จราจร ตลอดจน เขมงวด ใน มาตรการ 

ดื่ม ไม ขับ ซึ่ง ประชาชน และ ผูใช เสนทาง สัญจร ได ขานรับ ใน มาตรการ และ 

ให ความ รวมมือ กับ เจาหนาที่ เปน อยาง ดี รวมทั้ง มี พฤติกรรม ใน การ ขับขี่ 

ที่ ตระหนัก ใน เรื่อง วินัย จราจร มากขึ้น อยาง เห็นไดชัด โดย ตลอด 11 วัน 

เจาหนาที่ ได ยึด รถ ที่ ฝาฝน มาตรการ ดื่ม ไม ขับ ไว ทั้งหมด 4,672 คัน แยก 

เปน รถ จักรยานยนต 3,413 คัน และ รถยนต 1,259 คัน และ ดําเนินคดี กับ 

ผูกระทํา ผิด กรณี รถ จักรยานยนต 28,540 คน รถโดยสาร สาธารณะ และ 

รถยนต สวนบคุคล10,325 คน ซ่ึง กาํลงั ทยอย คนื รถ ให เจาของ สวน รถ ทีจ่ะ 

ตอง ถกู ดาํเนนิคด ีตามกฎหมาย ก ็ตอง รอ ผล ทาง คด ีให เสรจ็ส้ิน กอน อยางไร 

กต็าม ใน ชวง ตอไป คสช. จะ ได นาํ ผล การ ปฏบิตั ิตาม มาตรการ สราง ความ 

ปลอดภัย ดวย การ ดื่ม ไม ขับ มา พิจารณา ถึง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

ที่ เกิดขึ้น พรอม อาจ กําหนด แนวทาง การ ปฏิบัติ ใน การ ลด อุบัติเหตุ ใน 

ลักษณะ อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ สราง ความ ปลอดภัย ให กับ ประชาชน มาก ยิ่ง

ขึ้น พ.อ.หญิง  ศิริ จันทร กลาว

 ขอบคุณ เนื้อหา จาก http://www.thairath.co.th/content/559528

เทศกาล ปใหม ปนี้ ถือเปน ครั้งแรก ใน ประวัติ ศาสตร ของ ประเทศ ไทย ที่ รัฐบาล ให ความ สําคัญ ใน การ ลด การ เกิด อุบัติเหตุ บน ทองถนน โดย 

การ ประกาศใช มาตรา 44 ตาม รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พ.ศ.2557 เอาผิด กับ ผูขับขี่ ยวดยาน พาหนะ ขณะ เมาสุรา โดย 

ให เจาหนาที ่ยดึ รถ ไว จนกวา จะ ผาน พน ชวง เทศกาล ซึง่ ม ีประชาชน ใช ถนนหนทาง เดนิทาง จาํนวน มาก พรอม กบั ให ดาํเนนิคด ีสถาน หนกั กบั ผูขบัขี ่ที ่

เมา แลว ขบั ซึง่ โทษ ลาสดุ คอื จาํคกุ 1 เดอืน โดย ไม รอ ลงอาญา และ ให บาํเพญ็ ประโยชน สาธารณะ ระหวาง คมุ ความ ประพฤต ิเหมอืน เชน กอนหนา นี้

นายแพทย แทจริง  ศิริ พานิช เลขาธิการ มูลนิธิ เมา ไม ขับ กลาว วา เปน นิมิต หมาย ที่ ดี ที่ รัฐบาล ชุด นี้ เอาจริง เอา จัง กับ การ ลด อุบัติเหตุ 

บน ทองถนน ไมเคย มี รัฐบาล ใด กอนหนา นี้ ที่ ใช มาตรการ เมา ยึด รถ มา ใช ถือ เปนการ สงสัญญาณ ท่ี ดี เปนการ เริ่มตน ท่ี ดี ใน การ ชวยกัน แกปญหา 

อุบัติเหตุ บน ทองถนน และ อยาก ให ขยาย เวลา ใน การ บังคับใช คํา สั่ง คสช. เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ ตอไป ให ครอบคลุม ทั้งป ไมใช ทํา เฉพาะ เทศกาล ปใหม 

ซึ่ง หาก มี มาตรการ เชนนี้ รองรับ เชื่อ วา จะ สามารถ ลด สถิติ การ เกิด อุบัติเหตุ ลง ได อยาง เห็นไดชัด

  ขอบคุณ เนื้อหา จาก  http://www.dailynews.co.th/politics/371121

นาย วิษณุ เครือ งาม รอง นายกรัฐมนตรี ให 

สัมภาษณ ส่ือมวลชน ถึง แนวคิด การ ใช มาตรา44 แหง 

รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว ยึด รถ ผู ท่ี เมา แลว ขับ ใน ชวง เทศกาล 

ปใหม วา ขณะนี้ ทราบ มา วา ทาง เจาหนาที่ ตํารวจ กําลัง 

พิจารณา อยู วา จะ เปลี่ยน แนวคิด จาก ยึด รถ เปน ยึด ใบขับขี่ 

ถาวร หรือไม กําลัง พิจารณา วา อะไร จะ ทําให นา เกรงกลัว 

มากกวา กัน หาก ยึด ใบขับขี่ จะ ชวย ทุน เรื่อง ที่เก็บ รถ ซ่ึง การ 

ใช มาตรการ ดังกลาว จะ ยังมี ใช ตอไป ตาม ดําริ ของ นายกฯ 

จนกวา จะ ม ีการ เปลีย่นแปลง หรอื ยกเลกิ อยางไร กต็าม ขณะ

น้ี มี จุดออน คือ ท่ีเก็บ รถ ไม เพียงพอ อีกท้ัง หาก เก็บ ไว นาน รถ 

อาจจะ หาย ได และ จะ มี ปญหา ตาม มา เพราะ หาก รถ ของ 

ประชาชน หาย เจาหนาที่ ที่ ดูแล รับผิดชอบ ตอง รับผิด  ซ่ึง ที่

ผานมา มี เจาหนาที่ ตํารวจ โดน เรื่อง นี้ มา หลาย คน แลว และ 

เมื่อ เกิดเหตุ ก็ ตอง สง เรื่อง ถึงป.ป.ช.เพราะ เปนความ ผิด ตอ 

ตําแหนง หนาท่ี แต ก็ มี ผล ดี คือ รถ ท่ี ถูก ยึด มา แลว มี การ รอง

เรียน วา รถ หาย จนได รถ คืน ใน ครั้งนี้… 
ขอบคุณ เนื้อหา จาก

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/681375
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ประเด็น ขาว 

นาย กฤษฎา บุญ ราช ปลัด กระทรวง มหาดไทย เปน 

ประธาน แถลงขาว สรุปผล การ ดําเนินงาน ลด อุบัติเหตุ ทาง ถนน ชวง 

เทศกาล ปใหม 2559 วา ศูนย อํานวยการ ปองกัน และ ลด อุบัติเหตุ 

ทาง ถนน (ศปถ.) ได รวบรวม สถิติ อุบัติเหตุ ทาง ถนน ประจํา วันท่ี 4 

มกราคม 2559 ซึ่ง เปน วันสุดทาย ของ การ รณรงค พบ สถิติ รวม 7 วัน 

เกิด อุบัติเหตุ รวม 3,379 คร้ัง มี ผู เสียชีวิต รวม 380 ราย ผูบาดเจ็บ 

รวม 3,505  คน จังหวัด ที่ ไมมี ผู เสียชีวิต หรือ ตาย เปน ศูนย มี 4 จังหวัด 

คือ ตรัง แพร ระนอง และ สุโขทัย สวน จังหวัด ที่เกิด อุบัติเหตุ สะสม 

สูงสุด คือ เชียงใหม 139 ครั้ง จังหวัด ที่ มี ผู เสียชีวิต สะสม สูงสุด คือ 

นครราชสีมา 15 ราย จังหวัด ที่ มี ผูบาดเจ็บ สะสม สูงสุด คือ เชียงใหม 

140 คน นาย กฤษฎา กลาว วา สถิติ อุบัติเหตุ ทาง ถนน ใน ชวง เทศกาล 

ปใหม 2559 มี จํานวน อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ และ ผู เสียชีวิต เพิ่มขึ้น จาก 

ป ที่ผานมา ซึ่ง สาเหตุ หลัก เกิด จาก การ เมา แลว ขับ และ ขับรถ เร็ว

ที่ กรม คุม ประพฤติ กระทรวง ยุติธรรม พ.ต.อ.ณ รัชต เศวต นันท อธิบดี กรม คุม ประพฤติ แถลง ผล สรุป ยอด ผูถูก คุม ความ ประพฤติ 

ชวง เทศกาล ปใหม 2559 ใน ชวง 7 วัน อันตราย ระหวาง วันที่ 29 ธันวาคม2558-วันที่ 4 มกราคม 2559 วา หาก เปรียบเทียบ คดี เมา แลว ขับ 

ปใหม ป 58 ที่ โดน จับกุม 4,059 ราย กับ ปใหม ป 59 พบ มี สถิติ ลดลง รอยละ 14.48 โดย ชวง เทศกาล ปใหม ป59 มี คดี ที่ ศาล สั่ง คุม ประพฤติ ตาม 

พ.ร.บ.จราจร ทางบก ของ สํานักงาน คุม ประพฤติ ท่ัวประเทศ รวม 3,737 คดี โดย แยก เปนคดี เมา แลว ขับ 3,471 คดี คดี ขับรถ เร็ว เสพ ยาเสพติด 

266 คดี และ ขับรถ ประมาท 44 คดี 

สวน สาเหตุ ที่ ศาล สั่ง คุม ประพฤติ คดี เมา แลว ขับ ใน ชวง เทศกาล ปใหม นี้ ลดลง อาจ เปน เพราะ หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ กับ การ ใช กฎหมาย 

มี มาตรการ เขมขน และ กวดขัน ตรวจจับ ผูใช รถ อยาง จริงจัง ผู ที่ ถูก คุม ประพฤติ จะ ตอง ทํางาน บริการ สังคม เกี่ยวกับ การ กระทํา ผิด เชน อาสา 

จราจร การ บริจาค โลหิต อาสาสมัคร กูภัย รวมกับ มูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง และ ดูแล ชวยเหลือ ผูปวย หรือ ผู พิการ จาก การ ไดรับ อุบัติเหตุ จาก ผู ที่ เมา แลว 

ขับ ดวย  และ ปจจุบัน กรม คุม ประพฤติ ได เสนอ ราง พ.ร.บ.คุม ประพฤติ เขาสู การ พิจารณา ของ สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ (สนช.) ขณะนี้ อยู ใน ชั้น 

กฤษฎีกา ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ที่ กําลัง เสนอ แกไข อาจ มี การ เพิ่มโทษ แก ผูถูก คุม ประพฤติ ที่ ทําผิด เงื่อนไข และ จะ ผลักดัน ให มี การ ใช กําไล อิเล็กทรอนิกส 

(EM) ใน ทุก มิติ เชน ใช สําหรับ การ คุม ประพฤติ และ ใช สําหรับ การ ปลอยตัว ชั่วคราว ซึ่ง จะ ให ผู ที่ ถูก คุม ประพฤติ ใสระหวาง ที่อยู ใน การ ควบคุม 

โดย ใน อนาคต อาจ กําหนด ดวยวา หาม ผู ที่ ถูก คุม ประพฤติ ออกจาก บานพัก หลัง เวลา 20.00 
ขอบคุณ เนื้อหา จาก

http://www.komchadluek.net/detail/20160104/219844.html

ÊÃØ» 7 ÇÑ¹ÍÑ¹µÃÒÂ “â¤ÃÒª” µÒÂÁÒ¡ÊØ´
อยางไร ก็ตาม นายก ฤษฏา กลาว วา อุบัติเหตุ ที่เกิด จาก การ 

เมา แลว ขับรถ ลดนอยลง ซึ่ง เกิด จาก 2 มาตรการ คือ 1.ทหาร ดูแล 

ตาม จุด ตรวจ ควบคุม และ มี การ ยึด รถ จาก ผู ที่ เมาสุรา และ 2.จาก คํา 

สั่ง คสช. ที่ 46 เรื่อง มาตรการ แกไข ปญหา อัน เกิด จาก การ ขับขี่ ยาน

พาหนะฯ โดย อาศัย อํานาจ ตาม ความ ใน มาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญ 

แหง ราชอาณาจักร ไทย ฉบับ ชั่วคราว พ.ศ.2557 รวมทั้ง การ บังคับใช 

กฎ จราจร อยาง แข็งขัน ทั้งนี้ จะ ไมมี การ ปด ศปถ. และ มี มาตรการ 2 

มาตรการ ตอไป คอื มาตรการ จาก คาํ สัง่คสช. และ มาตรการ ทาง สงัคม 

โดย ให เจา ทีท่าง ปกครอง กาํนนั ผูใหญ บาน ทาํ ประชาคม และ วางกฎ 

กติกา ใน ชุมชน กรณี จัดงาน รื่นเริง เพื่อให เกิด จิตสํานึก รวมกัน

 ขอบคุณ เนื้อหา จาก  

http://www.dailynews.co.th/politics/371114

¡ÃÁ¤ØÁ»ÃÐ¾ÄµÔ à¼ÂÊ¶ÔµÔ 
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ใน ชวง เทศกาล ปใหม มกัจะ ม ีการ จัด เลีย้ง และ 

การ มอบ ของขวญั ให แก กนั แต ปจจุบนั คน ยงัขาด ความ 

ตระหนัก ใน การ เลือก รับประทาน อาหาร หรือ การ มอบ 

ของขวญั ที ่ม ีคณุคา ปลอดภยั สรางเสรมิ สขุภาพ ที ่ด ีแต 

กนิ ดวย ความ เค ย ชนิ ไม มคีวามรู ขาด ความ ระมดัระวงั 

นาํมาซึง่ ไขมนั น้าํหนกั ตวั ที ่เพิม่ขึน้ แทนที ่ปใหม จะ เปน 

จุด เริ่มตน ของ การ ดูแลรักษา สุขภาพ ก็ อาจ ทําใหเกิด 

โรค อวน โรค ไมติดตอ เรื้อรัง ตาม มา ได 

ดังนั้น ใน ปใหม นี้ ขอ แนะนํา ให เร่ิมตน ป ดวย 

การ ให ของขวัญ โดย การ ดูแลรักษา สุขภาพ ของ ตน เอง 

ทบทวน สํารวจ พฤติกรรม ของ ตน เอง ใน รอบป พรอม 

ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม ใสใจ ดูแล สุขภาพ กินอาหาร 

เหมาะสม มี ประโยชน ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ และ 

ทํา จิตใจ ให สดชื่น แจมใส ก็ เปน ของขวัญ ที่ ดีที่สุด

โดย นาย สงา ดา มา พงษ ที่ปรึกษา กรม อนามัย 

และ ผู ทรงคุณวุฒิ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ 

สรางเสริม สุขภาพ (สสส.) กลาว วา การ รับประทาน 

อาหาร ใน ชวง เทศกาล ปใหม ม ีขอ ควร ปฏบิตั ิ6 ขอ ดงันี้

       

1. เนน ผัก ผล ไม สลัด ใน อาหาร ไทย อยาง เมนู 

น้ําพริก ผักสด ผัก ลวก เปน ตัวเลือก ที่ นาสนใจ มาก

2. หันมา กิน ขาวกลอง แทน ขาว ขาว

3. กินอาหาร ให ครบ 5 หมู

4. ลด อาหาร รส มัน หวาน เค็ม กินอาหาร ดวย 

สูตร 6:6:1 นั่น คือ กิน น้ําตาล ไม เกิน วัน ละ 6 ชอนชา 

กิน ไขมัน ไม เกิน วัน ละ 6 ชอนชา และ กิน เกลือ ไม เกิน 

วัน ละ 1 ชอนชา

5. กินอาหาร ที่ สะอาด ปลอดภัย ไร สารปนเปอน ลาง ผัก ใหสะอาด ปรุง สุก ไม กิน สุกๆ ดิบๆ เลี่ยง อาหาร ที่ อาจ มี การ ปนเปอน สาร กัน บูด 

เชื้อรา

6. ลด และ งด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ซึ่ง เปน ตนเหตุ ของ การ เกิด อุบัติเหตุ ก็ ไม ควร ดื่ม โดยเฉพาะ อยางยิ่ง หาก เมา ตอง ไม ขับ   

นอกจากนี้ ควร คํานึงถึง ชนิด หรือ ประเภท ของ อาหาร ควร เนน อาหาร ประเภท นึ่ง ตม มากกวา ทอด หรือ ผัด และ ปริมาณ ของ อาหาร ที ่

รับประทาน ควร รับประทาน ให เหมาะสม พอ อิ่ม

ขอบคุณ เนื้อหา จาก เว็บไซต ผูจัดการ ออนไลน / สสส.

เคล็ดลับวิถีสุข

6 เคล็ดลับ 
กินเพื่อสุขภาพดีตลอดปีใหม
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เปนการ ฝกอบรม เชิง ปฏิบัติ การ สําหรับ เยาวชน ใน ระดับ 

ภูมิภาค อาเซียน โดย หารือ เกี่ยวกับ การ สราง เครือขาย และ การ 

ประสานงาน ใน อนาคต รวมกนั องคกร ที ่เขารวม และ ตวัแทน เยาวชน 

จะ กลับ ไป เคล่ือนไหว ในประเทศข อง ตัวเอง สามารถ ใช พลัง ของ 

เครือขาย ใน การ เปน ประโยชน ใน การ เคลื่อนไหว ตอไป ได ดวย 

เชนกนั  ทัง้นี ้รปูแบบ การ สือ่สาร ของ เครอืขาย สามารถ ใช ประโยชน 

จาก ส่ือ สังคม ออนไลน ใน การ สราง ความ เขาใจ และ มิตรภาพ รวมกัน ได  

เปนการ ฝกอบรม เชิง ปฏิบัติ การ สําหรับ เยาวชน ใน ระดับ 

ภูมิภาค อาเซียน โดย หารือ เกี่ยวกับ การ สราง เครือขาย และ การ 

ประสานงาน ใน อนาคต รวมกนั องคกร ที ่เขารวม และ ตวัแทน เยาวชน 

จะ กลับ ไป เคล่ือนไหว ในประเทศข อง ตัวเอง สามารถ ใช พลัง ของ 

เครือขาย ใน การ เปน ประโยชน ใน การ เคลื่อนไหว ตอไป ได ดวย 

เชนกนั  ทัง้นี ้รปูแบบ การ สือ่สาร ของ เครอืขาย สามารถ ใช ประโยชน 

จาก ส่ือ สังคม ออนไลน ใน การ สราง ความ เขาใจ และ มิตรภาพ รวมกัน ได  

ASEAN 
Network 
Workshop

 เยาวชน
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เยาวชน

โดย เครือข าย องคกร งด เหลา และ 

สถาบัน นานาชาติ ไอโอ จีที-เอ็น ที โอ มูฟ เมนท 

สํานักงาน ภาคพื้น เอเชีย ตะวันออก ฉียง ใต ถือ

เปน องคกร หลัก ใน การ สนับสนุน ให เกิด เครือ

ขาย เยาวชน ใน ระดับ ภูมิภาค มี ตัวแทน เยาวชน 

จาก 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

เขารวม อบรม และ แลกเปลี่ยน วิสัยทัศน ใน การ 

ทํางาน ใน ประเด็น แอลกอฮอล รวมกัน ซึ่ง งาน นี้ 

จดั ขึน้ ที ่โรงแรม Diamond Park Inn Chiangrai 

Resort & Hotel จ.เชียงราย เมื่อ เดือน ธันวาคม 

ที่ผานมา

กิจกรรม ใน งาน นอกเหนือ จาก การ ที่ 

ตัวแทน เครือขาย เยาวชน ใน แตละ ประเทศ จะ 

แลกเปลี่ยน ความรู และ แนว ทางใน การ ทํางาน 

ตอไป รวมกนั แลว ยงั ได เรยีนรู ประสบการณ การ 

ทํางาน ของ กลุม Mango plus group ซึ่ง เปน ผู 

ประกอบ การณ ทาง สงัคม ที ่เหน็ ความ สาํคัญ ของ 

เยาวชน โดย นํา กาํไร สวนหนึง่ และ มา ทาํ กจิกรรม 

กบั เยาวชน ให เกดิ ประโยชน สงูสดุ พรอมกบั การ 

แขง ฟุตบอล นัด กระชับ มิตร ซึ่ง ตอเนื่อง มาจาก 

การ จัด กิจกรรม ด่ืม นม ชม บอล ที่ เปน กระแส 

ของ การ จัดงาน เชียร กีฬา สนุก ได โดย ไม ตอง มี 

แอลกอฮอล
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Eat All Around

รูปแบบ การ ขายสินคา และ บริการ ใน ปจจุบัน นอกจาก เรา จะ ไป ใชบริการ ตาม รานท ั่ว ไป หรือ ใน หาง สรรพสินคา แลว ก็ 

มักจะ มี การดึง ดูด ให ลูกคา เขาไป เลือก ใชบริการ ใน รูปแบบ ตางๆ มากมาย ตาม มา ดวยเช ่น กัน ที่ สําคัญ ไป กวา นั้น เรา มักจะ เห็น 

กัน วา เด๋ียวน้ี ราน ชิคๆ หรือ ตลาดนัด เกๆ  ท้ังหลาย ใน เมืองไทย มี รูปแบบ การ ขายสินคา ท่ี เอ้ือ ตอ ความ สะดวก ท้ัง ผูขาย และ ลูกคา ไป 

พรอมๆ กนั การ ขายของ บน รถ เปน อกี ทางเลอืก หนึง่ ที ่สะดวก แต ที ่สาํคญั ก ็ยงั มา พรอม การ ตกแตง ราน ที ่สวยงาม นารกั ไป ดวย 

และ วันนี้ Eat All Around by MHaru จะ พา ชาว วิถี สุข ไป ชิม ของ อรอย กัน บน รถ ที่ ตลาดนัด รถไฟ เกษตร - นว มิ นทร กับ เมนู ที่ 

เปนทางเลือก เทๆ ใน การ ดื่ม และ อรอย ได แบบ ไร แอลกอฮอล กับ ราน Sugar Farm

By MHaru

¤Ø³ÍÍÂ ÁÐÅÔÇÃÃ  ¾§É� ¾ÂÑ¤¦� สาวสวย เจาของ ธุรกิจ ราน นม บน รถ วัย 25 ป บอก กับ เรา วา 

...เปดราน ที่นี่ มา ได ประมาณ 1 เดือน พรอมๆ กับ การ เปด ตลาด รถไฟ แหงนี้ ก็ มี คน มา อุดหนุน กัน ตอ

เนือ่ง คน ทีม่า ก ็สามารถ มา นัง่ พกัผอน คยุ กนัส บายๆ เพราะ ราน ม ีการ ตกแตง แบบ สวยงาม นารกั สีสัน

สดใส ใคร มา ก็ จะ มา นั่ง ดื่ม นั่ง ถายรูป ลง โซเชี ยล ก็ ทําได ไม ตอง อาย ใคร

“ราน เรา เลือก แบบ ขาย บน รถ ได เลย เพราะ สะดวก ใน การ เก็บ การ เดินทาง สวนใหญ ก็ จะ เปน

กลุม ลูกคา วัยรุน ที่มา อุดหนุน พอ เดินเลน จับจาย ใชสอย ที่ ตลาด เหนื่อย ก็ แวะมา นั่ง พัก ดื่ม อะไร เย็นๆ 

ให ชื่นใจ”

“กระแส ตอนนี ้คน ตอบรบั ดมีาก คะ หลาย คน ชอบ แม จะ ม ีคูแขง เยอะ แต ก ็ขาย ไดด ีอยู คดิวา คน 

รัก สุขภาพ มากขึ้น ใน ปจจุบัน  ที่ ราน เรา ก็ มี ทั้ง นมสด น้ําผลไม ผสม อยู ใน ทุกๆ เมนู มี การ เลือก คุณภาพ 

นม ที ่ด ีเพือ่ มาตรฐาน ของ สนิคา ที ่เรา มอบให ลกูคา เชือ่ วา ทุกคน ตอง ประทับใจ ท้ัง รสชาติ คุณภาพ และ 

ราคา ที่ ไมแพง แถม ยังมี เมนู ให เลือก แบบ หลากหลาย คะ”

“อยาก เชิญชวน ทุกๆ คน มา ดื่ม นม กัน มากๆ เพราะ ได สุขภาพ 

กลับ ไป โดยเฉพาะ วัยรุน เปนกลุม ที่มา เดิน กัน คอนขาง เยอะ ก็ อยาก ให 

มา แวะ ชิม ทุกอยาง มี ประโยชน ไมวา จะ เปน นํ้าผลไม นม ดีกวา ไป ยุง 

เกี่ยวกับ อบายมุข ตางๆ คะ”

เมน ูที ่แนะนาํ ของ ราน Sugar Farm คอื คาราเมล นมสด นม

สด ปน โกโก ปน และ เมนู สวนใหญ จะ ใส นมสด แบบ 100% ราคา 

อยูที่ ประมาณ 30-50 บาท ใคร สนใจ อยาก แวะ ไป ดื่ม เครื่องดื่ม 

หรือ ขนมหวาน ตางๆ ก็ ลอง แวะ ไป ไดที่ ตลาดนัด รถไฟ เกษตร -

นว มิ นทร เปด ใหบริการ วันพฤหัสบดี-  อาทิตย

เทรนด Food truck 
อรอยติดใจ ไดสุขภาพ
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บทความ

สังคมยุคใหมที่พอแมตองดิ้นรนทํา

มาหากิน สงผลใหมีเวลาดูแลลูกๆนอยลง 

“ครู” นอกจากจะเปนผูที่สอนหนังสือแลว 

ยังตองเปนพอแมคนที่ 2  อีกดวย เพราะ

นอกจากการใชชีวิตที่บานไดรับการดูแล

จากพอ-แมแลวนั้น ชีวิตสวนใหญของเด็ก

ก็จะมาอยูในรั ้วโรงเรียนและคงปฏิเสธ

ไมไดวาที่นี่ก็เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 

ของนักเรียน 

“ครู” เปนผูที่ทําหนาที่ สั่งสอน ฝกฝน 

อบรมบมนิสัยใหศิษยมีความรู ความคิดความ

สามารถ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูจัด

กระบวนการเรยีนรูอยางมคีณุภาพ เปนผูทีค่วร

เคารพ เปนผูนําทางความคิด เปนกัลยามิตร 

และดํารงตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพครู “ครูท่ีดี” 

ควรเปนตัวอยางใหแกศิษยในการประพฤติ

ปฏบิตัติน เพือ่จะไดใหศษิยดาํเนนิตามคาํสอน 

โดยเชื่อวาปญหาในรั้วโรงเรียนนั้นสามารถลด

ลงไปได หากโรงเรยีนมกีารวางระบบการศกึษา

วางรากฐานที่ดี และมีครูเปนผูที่คอยช้ีนําใน

ทางที่เหมาะสม มีการปองกันความเสี่ยงใน

สังคมที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอเด็ก ก็

จะชวยสรางความเขมแขง็ใหแกนกัเรยีน ดาํเนนิ

ชีวิตอยางมีสติ รอบคอบ และไมประมาท 

วันครูในทุกปสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา(สนก.) ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดรวมกบั สาํนกังานเครอื

ขายองคกรงดเหลา (สคล.) สํานักงานกองทุน

“¤ÃÙ´ÕäÁ‹ÁÕÍºÒÂÁØ¢”  
¤ÃÙ´Õ..·Õ่âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§Ë¹Ù 

สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)  ครุสุภา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(มจร.) และเครือขายครูดีไมมีอบายมุขทั่ว

ประเทศ ไดจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ

ครูดีไมมีอบายมุขขึ้น ซึ่งปนี้เปนปที่ 5 แลว เพื่อ

ยกยองบคุลากรทางการศกึษาทีด่าํเนนิชวีติโดย

ปราศจากอบายมขุ ไมดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

ไมสูบบุหรี่ เปนตนแบบและสรางเครือขายครู 

ผูบรหิารสถานศกึษา และบคุลากรเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา ในการปองกันแกไขปญหาอบายมุขใน

โรงเรยีน อกีทัง้ชวยเสรมิภมูคิุมกนัไมใหเยาวชน

ดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล และสูบบหุรี ่ ดวยการ 

การมอบโลประกาศเกียรติคุณนี้   ใหเหลา

บรรดาแมพมิพ-พอพมิพแหชาตไิดมกีาํลงัใจใน

การทํางาน โดยในปนี้ จะมีการมอบรางวัล“ครู

ดไีมมอีบายมขุ” เนือ่งในงานวนัครแูหงชาต ิประ

จาํป 2559 ผลการคดัเลอืกในครัง้นีจ้ะมผีูไดรบั

โลประกาศเกียรติคุณ จํานวน 305 คน  ประ

กอบดวย 1. โลประกาศเกียรติคุณประเภท

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 

49 คน  2. โลประกาศเกียรติคุณ ประเภทผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 97 คน  3. โลประกาศ

เกียรติคุณประเภทครู จํานวน  159 คน  และ

มีผูไดรับเกียรติบัตร ทั้งหมด จํานวน 3,168 คน  

ผลที่เกิดขึ้นจากการติดตามครูดีไมมี

อบายมุขที่ไดรับการยกยองต้ังแตป 2555 

พบวา เกิดการขยายความรวมมือในการปกปอง

เยาวชนใหพนภยัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล บหุรี ่

โดยครผููสอนสามารถนาํไปใชเพือ่การเรยีนการ

สอน การทาํโครงการอืน่ๆเพิม่เติม เชน โครงการ

โรงเรยีนวถิพีทุธ โครงงานคณุธรรมเยาวชนไทย

ทําดีถวายในหลวง โครงการโพธิสัตวนอยลูก

ขอพอแมเลิกเหลา รวมทั้งสนับสนุนการบังคับ

ใชกฎหมายเรื่องสถานศึกษาเปนเขตปลอด

เหลาบุหรี่ รวมไปถึงการจัดงานเลี้ยงวันครู 

ปลอดเหลา เบียร บุหรี่ อีกดวย

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกร
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อธิบดีกรมการแพทยเผย ไขมันพอกตับปญหา

สุขภาพใกลตัวที่ทุกคนสามารถเปนได หากปลอยไวอาจ

ลุกลามจนทําใหเกิดโรคมะเร็งตับและรุนแรงถึงขั้นเสีย

ชีวิตได แนะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลีก

เลี่ยงการรับประทานยาที่ไมจําเปนและเครื่องดื่มที่มีสวน

ผสมแอลกอฮอล ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปองกัน

ควบคุมรักษาโรคที่เปนปจจัยเสี่ยง เชน โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูงใหอยูใน

เกณฑปก ติ ชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได

นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรม

การแพทย กลาววา ไขมันพอกตับคือ ภาวะสะสมไขมัน

ซึ่งสวนมากอยูในรูปแบบของไตรกลีเซอไรดในเซลลตับ 

สามารถเกดิขึน้ไดกบัทกุคนโดยเฉพาะกลุมทีม่คีวามเส่ียง

สูง เชน ดื่มสุราเปนประจํา มีรูปรางอวน เปนเบาหวาน มี

ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง

จากการศกึษาพบวาผูทีม่ภีาวะไขมนัพอกตบักวา 

50 เปอรเซ็นต ในระยะแรกมักไมแสดงอาการใดๆ แตใน

รายทีม่กีารอกัเสบของตบัรวมดวยอาจมอีาการ เชน ออน

เพลีย  เหนื่อยงาย  รูสึกอึดอัด  ปวดแนน  เจ็บบริเวณชาย

โครงดานขวาในตําแหนงที่อยูของตับ จากการมีตับโต

และมกัคลาํพบได เบือ่อาหาร รูสกึทองอดื ทองเฟอ คลาย

อาหารไมยอยทองผูกหรือทองเสียเปนประจํา แนนทอง 

อึดอัดทอง อาจผอมลงโดยไมไดเกิดจากการอดอาหาร

หรอืลดน้าํหนกั หากปลอยไวโดยไมรกัษาภาวะไขมนัพอก

ตบัจะทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ สงผลทาํใหเกดิภาวะ

ตบัแขง็และอาจลกุลามเปนโรคมะเรง็ตบัจนถงึขัน้เสยีชวีติ

ได หากสงสัยวาตนเองมีความเสี่ยงตอภาวะไขมันพอก

ตบั ควรปรกึษาแพทยเพือ่รบัการตรวจวนิจิฉยัหาแนวทาง

การปองกันและรักษาตอไป

การรักษาไขมันพอกตับทําไดดวยการลดน้ําหนัก

อยางถูกวิธี โดยการควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหาร

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เชน นม เนย กะทิ ชีส กุง ปู 

ไขแดง หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีแปงและนํ้าตาลมากเกินไป 

ควรลดปริมาณอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็น ออกกําลังกาย

สม่าํเสมอ แตพงึระวงัไมควรหักโหมลดนํ้าหนกัดวยการงด

อาหารและเร็วจนเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดภาวะตับอักเสบ

อยางรุนแรงได ควรลดนํ้าหนักเดือนละ 1-2 กิโลกรัมตอ

เดือน หรือลดเดือนละ 15% ของน้ําหนักเริ่มตนจนน้ํา

หนักอยูในเกณฑมาตรฐาน และควรรักษาระดับน้ําตาล

และควบคุมไขมันใหอยูในเกณฑปกติจะชวยสลายไข

มันจากตับไดดี

อธิบดีกรมการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา เทศกาล

สงทายปเกาตอนรับปใหมท่ีกําลังมาถึงเปนชวงเวลา

แหงการฉลองพบปะสังสรรค สวนใหญในงานเลี้ยงมักมี

อาหารที่ใหพลังงานสูง รสชาติอรอย และสีสันสวยงาม 

ดงันัน้ ควรเลอืกบรโิภคอาหารให เหมาะสมถกูสขุลกัษณะ 

จํากัดประเภท และปริมาณอาหารพลังงานสูงโดยเฉพาะ

คารโบไฮเดรตและไขมัน หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่อง

ดืม่ทีม่สีวนผสมแอลกอฮอล เปนตน นอกจากเรือ่งอาหาร

การกินแลว ควรออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ ทํา

จิตใจใหแจมใส โดยใชโอกาสน้ีในการเริ่มตนใสใจดูแล

สขุภาพ เพราะการมสีขุภาพดหีางไกลโรคถอืเปนของขวญั

ปใหมที่ล้ําคาที่สุดสําหรับตัวเอง

ที่มา : เว็บไซต กรุงเทพธุรกิจออนไลน

มุมสุขภาพ11
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 เรื่องเหลาจากรอบโลก

“Dry January”
á¤Áà»ÞªÇ¹§´àËÅŒÒ 31 ÇÑ¹ 

ã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
การ ดื่มเหลา แม จะ เปน สิทธิ สวนบุคคล 

ซึ่ง ปจจุบัน คน สวนใหญ มี แนวโนม ที่จะ ดื่ม เพิ่ม 

มากขึ้น เรื่อยๆ ขณะ ที่ หนวยงาน ที่ มี หนาที่ ดูแล 

เกี่ยวกับ สุขภาพ ของ ประชาชน ก็ ตอง รับมือ กัน 

ไป ดวย วิธีการ ตางๆ ดวย เชนกัน และ ใน ชวง สง 

ทายป เกา ตอนรับ ปใหม Alcohol Concern 

องคกร การ กุศล ที่ทํางาน ดาน ปรับ เปลี่ยน 

ทัศนคติ ของ การ ดื่ม เคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล 

ใน กลุ ม สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส 

สกอตแลนด และ ไอรแลนด เหนือ) ได จัด 

แคมเปญ Dry January ขึ้น โดย ชักชวน นัก 

ดื่ม ให เขารวม แขงขัน งด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

ตลอด 31 วัน ของ เดือน มกราคม ซึ่ง เริ่ม จัด ครั้ง

แรก ใน เดือน มกราคม ป 2013

กลุม Alcohol Concern เผย วา ปจจุบนั 

มี ชาวอังกฤษ ราว 9.6 ลาน คน ดื่ม แอลกอฮอล 

ใน ปรมิาณ มากกวา ที ่แนะนาํ ตอ วนั ซึง่ แคมเปญ 

Dry January ของ ป ที่แลว (2015) มี การ สํารวจ 

และ ตดิตาม ผล จาก นกั ดืม่ ที ่เขารวม กจิกรรม ลด 

ละ เลิก ดื่ม ทุกคน โดย มหาวิทยาลัยซัส เซ็กส  

(University of Sussex)  และ นํา ผล ทั้งหมด 

มา ศึกษา รวบรวม  เพื่อ หา ขอสรุป ตางๆ โดย

 ผู  เขารวม จะ ไดรับ การ ทดสอบ 3 ครั้ง ครั้ง
แรก-กอน งด ดื่ม (กอน เดือน มกราคม) ครั้ง ที่สอง-เริ่ม งด ดื่ม (ตน เดือน กุมภาพันธ) และ ครั้ง ที่ สาม เดือน สิงหาคม (หลัง งด ดื่ม ไป แลว 6 เดือน)  

ดวย แบบ ประเมิน ปญหา การ ดื่มสุรา Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) ของ องคการ อนามัย โลก และ แบบทดสอบ 

Drink Refusal Self-Efficacy (DRSE) เพื่อ วัด ความ กดดัน จาก สังคม ความ ผอนคลาย ทาง อารมณ และ โอกาส ใน การ ดื่ม ตางๆ

CAN YOU
STAY OFF

THE BOOZE
FOR 31 DAYS?
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เรื่องเหลาจากรอบโลก

และ ยัง พบ อี กวา นัก ดื่ม ระดับ ปานกลาง ประสบ ความ 

สําเร็จ ใน การ แขงขัน ครั้ง มาก ที่สุด  นอกจากนี้ ทีม วิจัย ยัง นํา

เสนอ อี กวา ผู เขารวม 72 เปอรเซ็นต ลดระดับ การ ด่ืม จัดให 

เบาบางลง และ 4 เปอรเซ็นต ไมได ดื่ม อีก เลย ตลอด 6 เดือน 

หลัง การ แขงขัน

ยิ่ง ไป กวา นั้น งานวิจัย ยัง พบ อี กวา หลังจาก ส้ินสุด 

แคมเปญ งด ดื่ม 31 วัน ทั้ง ผูหญิง และ ผูชาย รูสึก มั่นใจ มากขึ้น 

วา พวกเขา สามารถ ปฏิเสธ การ ดื่ม ใน งาน สังคม หรือ เมื่อ ตก 

อยู ใน ความ เศรา ผิด หวัง และ ใน สถานการณ ที่ ตอง มี การ ดื่ม 

เปนปกติ ได

เอ ม ิล ีโรบนิสนั  ผู อาํนวยการ แคมเปญ Dry January 

ของ กลุม Alcohol Concern เผย วา ผล ของ แคมเปญ นี้ ถูก ตั้ง

คาํถาม มาตลอด วา ถา งด ดืม่ ตลอด เดอืน มกราคม จะ ทาํให วนั

ที่ 1 กุมภาพันธ กลับ มา ดื่มมาก ผิด ปกติ หรือไม ซึ่ง งานวิจัย ดัง

กลาว ได พสิจูน แลว วา เปน สมมตฐิาน ที ่ผดิ“การ ดืม่ แอลกอฮอล 

แบบ ผิดๆ เกิดข้ึน ทั่ว สังคม เรา ตองการ ให รัฐบาล ยกให เปน 

วาระ แหงชาติ แต เรา ก็ ยัง เชื่อ วา แคมเปญ Dry January ของ 

กลุม Alcohol Concern สามารถ ผลักดัน ให คน ลดระดับ การ 

ดื่ม ใน ระดับ ปจเจก และ ทําให สุขภาพ ดีขึ้น ได”

ดร.รชิารด เดอ ไว เซอร อาจารย อาวโุส มหาวทิยาลยั

ซสั เซก็ส  (University  of  Sussex)  หวัหนา งานวจิยั ชิน้ นี ้บอก

วา “ปรากฎ การณ นาสนใจ ที่ เกิดขึ้น คือ พฤติ กรรมการ บริโภค 

เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ที ่เปลีย่นแปลง ไป แม กบั คน ที ่ไม สามารถ 

ทั้งนี้ จาก ขอมูล ที่ ติดตาม ทั้งหมด จะ 

ถกู นาํมา ประมวล วเิคราะห และ ผลติ เปน งาน

วจิยั ซึง่ นาํเสนอ วา จาก ผู เขารวม แขงขนั งด ดืม่ 

ทั้งหมด 857 คน (ชาย 249 คน และ หญิง 608 

คน) พบ การ เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- 82 เปอรเซ็นต รูสึกวา ตัวเอง ทํา

สําเร็จ

- 79  เปอรเซน็ต บอกวา ประหยดั เงนิ 

ใน กระเปา มากขึ้น

-  62 เปอรเซ็นต หลับ ได ดีขึ้น

-  62 เปอรเซ็นต ร ู ส ึก มี พลังงาน 

รางกาย แข็งแรง มากขึ้น

-  49 เปอรเซ็นต น้ําหนัก ลดลง

งด ดื่มได ตลอด 1 เดือน ก็ตาม” ซึ่ง จาก ประสิทธิภาพ ดังกลาว 

กรม สุขภาพ ของ ประเทศ องักฤษ จงึ เขา สนับสนนุ แคมเปญ Dry 

January ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา

ศาสตราจารย เควิน เฟน ตัน  ผู อํานวยการ สวน 

Health and Wellbeing แหง กรม สุขภาพ เผย วา พฤต ิกรรมการ 

ด่ืม ท่ี มาก เกินไป เปน ปจจัย สําคัญ ท่ี ทําใหเกิด โรค กวา 60 

โรค รวมถึง มะเร็ง ภาวะ ซึมเศรา โรค สมองเสื่อม ฯลฯ และ 

มี ผูใหญ กวา ครึ่ง ที่ ดื่ม เกิน ปริมาณ ที่ แนะนํา ตอ วัน “แคมเปญ 

Dry January ได พสิจูน แลว วา สามารถ ลดปรมิาณ การ ด่ืม และ 

สราง สุขภาพ ที่ ดีขึ้น ได นี้ จึง เปน เหตุผล วา ทําไม กรม สุขภาพจึง 

สนับสนุน กิจกรรม นี้”

เจน แอปเปล ตัน หน่ึง ใน ผู รวม แขงขัน ใน แคมเปญ 

Dry January ให สัมภาษณ วา “จาก งาน ที่ กดดัน และ เครียด 

ทาํให ฉนั ดืม่ ไวนแดง ตอนกลางคนื เปน กจิวตัร ซึง่ ฉนั รูวา มนั ไมด ี

แต 2 ป ที ่ได เขารวม แคม เปญฯ ฉนั เริม่ตน เดอืน กมุภาพนัธ ดวย 

สุขภาพ ท่ี ดีข้ึน อยาง เห็นไดชัด Dry January เปลี่ยน ทัศนคติ 

การ ดื่ม ของ ฉัน ไป อยาง สิ้นเชิง”

...ถึงแม บาน เขา จะ ไมมี งานบุญ ประเพณี เขาพรรษา 

เหมือน บาน เรา แต ก็ มี กิจกรรม ดีๆ ที่ รณรงค ให นัก ดื่ม ลด ละ 

เลิก แอลกอฮอล แบบ “วัดใจ” กัน จริงๆ สําหรับ ผู ท่ี เขารวม แขงขัน 

ซ่ึง อาจ ไมได มี รางวัล มอบให แต ส่ิง ท่ี ทุกคน ท่ี เขารวม กิจกรรมฯ ได 

ก็ คือ สุขภาพ ที่ ดีขึ้น

ขอบคณุ เนือ้หา จาก : http://waymagazine.org/dryjanuary/  
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วันที่ 9 มกราคม 2559 เครือขาย งด เหลา จังหวัด ชุมพร 

รวมกับ ศูนย เรียนรู ชุมชน บานนา ดวน ตําบล วัง ไผ อําเภอ เมือง 

จังหวัด ชุมพร และเ ทศบาล ตําบล วัง ไผ จัด กิจกรรม วัน เด็ก พรอม

ทั้ง ให ความรู แก เยาวชน ใน เรื่อง โทษ ภัย ของ ยาเสพติด เหลา และ 

บุหรี่ งาน นี้ เด็ก ๆ ได ทั้ง ความ สนุกสนาน และ การ สราง ปญญา ไป 

พรอมกัน

กิจกรรม รณรงค งด เหลา

ªØÁ¾Ã¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à´ç¡ §Ò¹ÇÑ¹à´ç¡·ÕèÊ§¢ÅÒ

¹éí  Òµ¡»ÅÍ´àËÅŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ
¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡Ã³Ã§¤�äÁ‹´×èÁ¢³Ð¢ÑºÃ¶

à¤Ò·�´ÒÇ¹�ËÒ´ãËÞ‹ äÁ‹¢ÒÂ¹éí  ÒàÁÒ

วันที่ 9 มกราคม เครือขาย งด เหลา จังหวัด สงขลา เครือขาย 

ประชาคม อาหารเ พือ่ สขุภาพ จงัหวดัสงขลา รวมกนั จดั กจิกรรม ใน งาน วัน 

เด็ก แหงชาติ  ณ สนาม กีฬา จิระ นคร โดย มี การละเลน ตางๆ มอบ ของขวัญ 

และ ให ความรู เกี่ยวกับ โทษ ภัย ของ เหลา และ บุหรี่ ดวย

วันที่ 9 มกราคม 2559 เครือขาย งด เหลา จังหวัดสุ ราษฎร ธานี 

รวมกบั เขต รกัษา พนัธุ สตัวปา คลอง ยนั หนวย จดัการ ตนน้าํ ตาป อาํเภอ 

วิภาวดี ได เปดพ ื้น ที่ น้ําตก วิภาวดี ให เปน แหลง ทองเท่ียว ปลอด เหลา 

ปลอดภัย อีก แหง หนึ่ง ของ จังหวัด สุรา ษฏร ธานี

วันที่   1  มกราคม  2559  เครือขาย เยาวชน นัก รณรงค

งด เหลา  จังหวัด ตาก  รวมกับ วิทยาลัย เทคนิค ตาก รวมกันร ณ รงค 

ขอ ความ รวมมือ งด ดื ่ม ขณะ ขับรถ   และ กอน เขามา เที ่ยวงาน 

ตาก สิ นม หารา ชานุ สรณ เพื่อ ทุกคน ได เดินทาง และ เที่ยวงาน กัน 

อยาง สนุก และ ปลอดภัย

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทศบาล เมือง หาดใหญ จัดงาน 

Central Festival ซึ่ง มี วัยรุน นับ หมื่น มา รวม กิจกรรม เพื่อ นับ ถอยหลัง 

ตอนรบั ปใหม งาน นี ้แม จะ ม ีบรษิทั เหลาร วม เปน เจาภาพ จัดงาน แต ไม 

อนุญาต ให ขาย เหลา เพื่อให ทุกคน ที่มา เที่ยวงาน สนุก กับ คอนเสิรต ให 

เต็มที่ โดย ไม ตอง มี แอลกอฮอล มา เกี่ยวของ
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กิจกรรมรณรงคงดเหลา

Ã³Ã§¤�§´àËÅŒÒã¹§Ò¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾
ªÑÂ¹Ò·

ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ¢Ñºà¤Å×èÍ¹Íí  ÒàÀÍ¹Ò Ã‹Í§
¤Çº¤ØÁàËÅŒÒ

วนัที ่18 ธนัวาคม 2558 นาย คณติ เอีย่ม ระหงษ ผู วาราชการ 

จังหวัด ชัยนาท ได เปน ประธาน เปดงาน สมัชชา สุขภาพ จังหวัด 

ชัยนาท ที่ เครือขาย ชุมชน 59 องคกร รวมกัน จัด ขึ้น ภายใต แนวคิด 

“ชยันาท เขมแขง็ Stronger together”  ซึง่ กอน เปดงาน นอง เยาวชน 

ได เดิน รณรงค เพื่อให รานคา ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องด่ืม 

แอลกอฮอลฯ  กอน รวม ออกบูธใน งาน

วนัที ่17 ธนัวาคม 2558 สนง.คณะกรรมการ ควบคมุ เครือ่ง

ดื่ม แอลกอฮอล รวมกับ สคร.3 สสอ.บานไร สภ.บานไร สภ.เมือง

กา รุง สคล.อทัุยธานี และ วทิยาลัยชมุ ชน อทัุยธาน ีขบั เคลือ่น อาํเภอ 

บานไร อําเภอ นํารอง ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล โดย เริ่มตน 

นํารอง 3 ตําบล คือ ตําบล หวย แหง ตําบล บานบึง และ ตําบล วัง

หิน โดย มี นายก อบต. กํานัน ผูใหญ บาน สมาชิก อบต. อ สม. 

และ เจาหนาที่ สาธารณสุข ทั้ง 3 ตําบล เขารวม ประชุม เชิง ปฏิบัติ 

การ เพื่อ หา มาตรการชุมชน แบบ มี สวนรวม ใน การ ควบคุม เครื่อง

ดื่ม แอลกอฮอล

ÃÐÂÍ§µÃÇ¨à¢ŒÁ¡ÃÐàªŒÒ¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹  

เมือ่ วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 เครอืขาย ประชาคม งด เหลา จงัหวดั 

ระยอง รวมกบั เจาหนาที ่หลาย ภาค สวน ทมี โดยรอง ผู วาราชการ จงัหวดั 

ระยอง นายแพทย สาธารณสุข จังหวัด ระยอง ตํารวจ สรรพ สามิต โรง

พยาบาล ระยอง ปลดัอาํเภอ เมอืงระยอง ได ออก ตรวจ กระเชา ของขวญั 

ปใหม ใน หาง Central แมค็โคร และ Lotus เพือ่ ไมได รานคา ตางๆ ทาํผดิ 

กฎหมาย ควบคุม เหลา และ เปนการ คุมครอง ผูบริโภค ไป ดวย

เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เครือขาย ประชาคม งด เหลา 

จังหวัด ลําปาง ได จัด เวที ประชาคม หมูบาน ณ ศาลาประชาคม 

หมูบาน นาบอน  ต.เสริมงาม จ.ลําปาง เพื่อ ปรึกษาหารือ และ 

วางกฎ ระเบียบ หมูบาน วาดวย งานศพ ปลอด เหลา อาทิ หาก บาน 

ใด นํา เหลา มา เลี้ยง ทาง คณะกรรมการ หมูบาน จะ ไม ใหการ ชวย

เหลือ ใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังน้ี เพื่อ ลดคา ใชจาย และ เพื่อ ใหเกียรติ แก ผู ที่ 

ลวงลับ ไป แลว

Åí  Ò»Ò§ÇÒ§¡®ËÁÙ‹ºŒÒ¹àÃ×èÍ§¨Ñ´§Ò¹È¾
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จังหวัดพังงา 
Happy&Safety TravelHappy&Safety TravelHappy&Safety Travel

พังงา เปน จังหวัด เล็กๆ ที่ มี สถานที่ ทองเที่ยว มากมาย โดย

เฉพาะ หมูเกาะ ตางๆ ใน ทะเล อันดามัน หาก ใคร ที่ เบ่ือ การ ทองเท่ียว 

ที่ ตอง เจอ กับ ของมึนเมา แลว เกิดเรื่อง โวยวาย ทะเลาะกัน จน เสีย 

บรรยากาศ การ พกัผอน จังหวดั พงังา ก ็ม ีสถานที ่ทองเทีย่ว ปลอด เหลา 

หลาย แหง ให เลอืก ไป เทีย่ว กนั ได อยาง สบายใจ ปลอดภยั และ ปลอด 

เหลา ซึง่ เปน ขอตกลง รวมกนั ของ ชาว ชุมชน รวมกบั เครอืขาย องคกร 

งด เหลา (สคล.) และ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ สรางเสริม 

สุขภาพ (สสส.) เพ่ือที่จะ ชวยกัน อนุรักษ การ ทองเที่ยว แบบ วิถี ชีวิต 

ธรรมชาติ ให ยั่งยืน และ เปน แบบอยาง ที่ ดีงาม แก สถานที่ ทองเที่ยว 

อื่นๆ ตอไป อาทิ เกาะ คอ เขา อ.ตะกั่วปา เกาะ พระทอง อ.คุระบุรี 

น้ําตก เตาทอง อ.ทับปุด น้ําตก ตํา หนัง อ.คุระบุรี เกาะ สุรินทร 

อ.คุระบุรี และ เกาะปน หยี อ.เมือง

โดย มี กติกา ชุมชน ที่ เปน หลักปฏิบัติ คือ 

1.หาม นํา สุรา เขามา ดื่ม ใน พื้นที่ ชุมชน มุสลิม และ โฮม สเตย 

2.หาม นํา สุนัข ขึ้น เกาะ 3.หาม ใสเสื้อ สาย เดี่ยว แตงกาย สุภาพ และ 

4.หาม นํา สิ่ง เสพติด ขึ้น มา บน เกาะ

....ไมวา จะ อยู ใกล อยู ไกล  เที่ยว พังงา อยาง สนุก และ 

ปลอดภัย ได แนนอน
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