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ธีระ วัชรปราณี
ผูจัดการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา

¡Ñº¡ÒÃÃ³Ã§¤§´àËÅŒÒ
ã¹à·È¡ÒÅ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ

ประชาชนสวนหนึ่ง รูจักเครือขายงดเหลา ดวยผลงานการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงคานิยมและลดความเสี่ยงใหเกิด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลในงาน ทั้งงานประเพณีระดับตําบล อําเภอ งานเทศกาลประจําจังหวัด ที่มีการขาย การสงเสริม
ใหเกิดการดื่มของกลุมธุรกิจแอลกอฮอลจํานวนมาก อาทิ งานปใหม งานสงกรานต งานลอยกระทง งานกาชาด งานเทศกาล
อาหาร งานแขงเรือ งานบุญบัง้ ไฟ ซึง่ การใชตน ทุนทางสังคม ประกอบกับสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท อุบตั เิ หตุ
ความสูญเสียตางๆ ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือ และสรางนโยบายสาธารณะใหเกิดขึ้นในสังคม
จากการดําเนินงานมา 12 ป มีการเปลี่ยนแปลงตนแบบงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาลที่ปลอดเหลาอยางชัดเจน
มากขึน้ รวมทัง้ ไดรบั การสนับสนุนเชิงนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เปนสิง่ ทีเรา
่ สามารถพิสจู นได
ถึงความกาวหนาในการทํางานรณรงคงดเหลา
แตอยางไรก็ตาม มีคําถามวา ทําไมเรายังไมสามารถแกปญหาพฤติกรรมการดื่มของเยาวชน เพราะยังมีสถิติที่เพิ่มสูง
ขึน้ เมือ่ เทียบกับประชากรในวัยผูใ หญ รวมทัง้ คําถามทีว่ า การใชยุทธศาสตรเปลีย่ นคานิยมงานบุญประเพณี การจัดงานเทศกาลตางๆ
ทีป่ ลอดเหลา จะนําไปสูการ
 แกปญ
 หาเด็กเยาวชนไดหรือไม ซึง่ ปญหาเชิงพฤติกรรมนี้ คงยากทีจ่ ะหาเหตุปจจัยชัดเจนวาสาเหตุ
ใดจะนําไปสูการ
 แกปญ
 หาไดเบ็ดเสร็จ หากแตเปนการสรางเหตุปจจัยทีหลากหลาย
่
ผสมผสานกัน อาจกลาวไดวายุทธศาสตร
เปลี่ยนคานิยมประเพณี เทศกาล คือการสรางแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชน การสรางพื้นที่ดีใหกับเยาวชน และการชักชวนให
เยาวชนเขามามีสวนรวมในการรณรงค ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่ง หรือเปนองคประกอบหนึ่ง
จากนี้ไป การรักษาฐานคานิยมงานปลอดเหลายังคงตองทําตอเนื่อง แตการขยายยุทธศาสตรไปสูนักดื่มหนาใหมโดย
ตรงจะเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน และหากผสมผสานกันระหวางการเปลี่ยนแปลงคานิยม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กับ
การสรางภูมิคุมกันซึ่งเปนจิตสํานึกของเยาวชน จะมีการขับเคลื่อนใหญไปในทศวรรษตอไปของขบวนการงดเหลา
ในโอกาสปใหมนี้ ผมขออวยพรใหขบวนการงดเหลาทุกทานมีกําลังกาย กําลังใจ สติปญญา คิดสิ่งใดที่ชอบประกอบ
ดวยธรรม ขอใหมีพลังความสําเร็จ หากเหนื่อยในการทํางานก็ขอใหพักบาง แลวลุกขึ้นมาสูกันตอ แตเราจะมุงมั่นและไมทอ
ถอย เพื่อกาวสูความสําเร็จไปดวยกัน
ธีระ วัชรปราณี
มกราคม 2559

ที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ อรพรรณ อัจฉราพันธ์
ธารดาว ทองแกว้
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3 เรื่องจากปก

สุขกาย สุขใจ
µŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹
...áººäÃŒáÍÅ¡ÍÎÍÅ
ปเกาผานไป ปใหมมาถึง หลายคนคงไดเริม่ ตนทําสิง่ ทีดี่ ใหกับตัวเอง กับคนทีเรา
่ รักในหลายๆเรือ่ ง หนึง่
ในนั้น อาจเปนการลด ละ เลิกอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือของมึนเมาตางๆ ซึ่งเชื่อไดวาเรามีโอกาส
และชวงเวลาสรางสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นในชีวิตไดตลอด สิ่งเหลานี้จะสงผลตอสุขภาพรางกาย จิตใจ สรางความ
สุขตางๆในชีวิตแบบมีสติสัมปชัญญะ
ใครที่ยังไมไดเริ่มตนทําอะไรเพื่อตัวเอง ก็ถือวายังไมสายสําหรับการลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ไมดีตางๆ ที่ทําใหชีวิตเราไมมีความสุข การเปลี่ยนรองเทาคูใหม เสื้อผาใหม ทรงผมใหม กระเปาใบใหม รถ
คันใหม ฯลฯ คงไมไดทําใหเรากลายเปนคนใหมอยางแทจริง หากชีวิตยังวนเวียนอยูกับน้ําเมาและอบายมุข
ตางๆ เพราะทิศทางของการเสพติดมีแตพาเราไปสูความเสื่อม ความทุกข ความเจ็บปวย ความเสียหาย การ
สูญเสีย แตถาใจแข็ง ตั้งใจที่จะลด ละ เลิก ใหได ผลที่จะตามมาก็คือความสุข ความเบา วาง เปนอิสระ ความ
สดชื่นแจมใส มีสติเต็มรอย
ถาไมเริ่ม ไมลองดู เราก็ไมมีวันรูวาจะทําไดดีแคไหน ขอใหทุกคนตั้งเปาหมาย สรางแรงบัลดาลใจ
แลวทําตามที่ตั้งเปาไว ก็จะทําใหจิตใจเราเขมแข็ง สามารถทนตอสิ่งเราในเรื่องอื่นๆไดอยางมั่นคงขึ้นเชนกัน
เรามาเริ่มปใหมที่สุขทั้งกาย และจิตใจดวยปใหมแบบไรแอลกอฮอลกันเถอะ
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ประเด็นขาว

¤Êª.ÊÃØ» 11 ÇÑ¹
ÂÖ´Ã¶ “àÁÒáÅŒÇ¢Ñº”
4,672 ¤Ñ¹
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 พ.อ.หญิง ศิริจันทร งาทอง รอง
โฆษกคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) กลาววา จากนโยบาย
สรางความปลอดภัยในการสัญจรของ คสช.และรัฐบาลดวยมาตรการ
ดื่มไมขับตลอดเทศกาลปใหม 11 วัน ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2558-วัน
ที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย (กกล.รส.)
ตํารวจ และฝายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครปองกันภัย ไดรวมกันตั้งจุด
ตรวจดูแลอํานวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนเขมงวดในมาตรการ
ดื่มไมขับ ซึ่งประชาชนและผูใชเสนทางสัญจรไดขานรับในมาตรการ และ
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่เปนอยางดี รวมทั้งมีพฤติกรรมในการขับขี่
ที่ตระหนักในเรื่องวินัยจราจรมากขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยตลอด 11 วัน
เจาหนาที่ไดยึดรถที่ฝาฝนมาตรการดื่มไมขับไวทั้งหมด 4,672 คัน แยก
เปนรถจักรยานยนต 3,413 คัน และรถยนต 1,259 คัน และดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดกรณีรถจักรยานยนต 28,540 คน รถโดยสารสาธารณะ และ
รถยนตสวนบุคคล10,325 คน ซึง่ กําลังทยอยคืนรถใหเจาของ สวนรถทีจ่ ะ
ตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ก็ตองรอผลทางคดีใหเสร็จสิน้ กอน อยางไร
ก็ตาม ในชวงตอไป คสช. จะไดนําผลการปฏิบตั ตาม
ิ มาตรการสรางความ
ปลอดภัยดวยการดื่มไมขับ มาพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ เกิดขึ้น พรอม อาจ กําหนด แนวทาง การ ปฏิบัติ ใน การ ลด อุบัติเหตุ ใน
ลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนมากยิ่ง
ขึ้น พ.อ.หญิง ศิริจันทร กลาว

¶¡ÁÒµÃ¡ÒÃÊ¡Ñ´

“àÁÒáÅŒÇ¢Ñº”

¨ÐÂÖ´Ã¶ËÃ×Íãº¢Ñº¢Õ่
นาย วิ ษ ณุ เครื อ งาม รอง นายกรั ฐ มนตรี ให
สั ม ภาษณ สื่ อ มวลชน ถึ ง แนวคิ ด การ ใช มาตรา44 แห ง
รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว ยึด รถ ผู ที่ เมา แลว ขับ ใน ชวง เทศกาล
ปใหม วา ขณะนี้ ทราบ มา วา ทาง เจาหนาที่ ตํารวจ กําลัง
พิจารณาอยูวา จะเปลี่ยนแนวคิดจากยึดรถเปนยึดใบขับขี่
ถาวร หรือไม กําลัง พิจารณา วา อะไร จะ ทําให นา เกรงกลัว
มากกวากัน หากยึดใบขับขี่จะชวยทุนเรื่องที่เก็บรถ ซึ่งการ
ใช มาตรการ ดังกลาว จะ ยังมี ใช ตอไป ตาม ดําริ ของ นายกฯ
จนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิก อยางไรก็ตาม ขณะ
นี้มีจุดออนคือที่เก็บรถไมเพียงพอ อีกทั้งหากเก็บไวนานรถ
อาจจะ หาย ได และ จะ มี ปญหา ตาม มา เพราะ หาก รถ ของ
ประชาชนหาย เจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบตองรับผิด ซึ่งที่
ผานมามีเจาหนาที่ตํารวจโดนเรื่องนี้มาหลายคนแลว และ
เมื่อเกิดเหตุก็ตองสงเรื่องถึงป.ป.ช.เพราะเปนความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ แตก็มีผลดีคือรถที่ถูกยึดมา แลวมีการรอง
เรียนวารถหาย จนไดรถคืนในครั้งนี้…
ขอบคุณเนื้อหาจาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/681375

ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.thairath.co.th/content/559528

“àÁÒáÅŒÇ¢Ñº” ÂÖ´Ã¶...
“ÂÒáÃ§” ¤Êª. á¡Œ»˜ÞËÒÍØºÑµÔàËµØ
เทศกาลปใหมปนี้ ถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศไทย ที่รัฐบาลใหความสําคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน โดย
การประกาศใชมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เอาผิดกับผูขับขี่ยวดยานพาหนะขณะเมาสุรา โดย
ใหเจาหนาทียึ่ ดรถไวจนกวาจะผานพนชวงเทศกาล ซึง่ มีประชาชนใชถนนหนทางเดินทางจํานวนมาก พรอมกับใหดําเนินคดีสถานหนักกับผูข บั ขีที่ ่
เมาแลวขับ ซึง่ โทษลาสุดคือจําคุก 1 เดือน โดยไมรอลงอาญาและใหบําเพ็ญประโยชนสาธารณะระหวางคุมความประพฤติเหมือนเชนกอนหนานี้
นายแพทยแทจริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ กลาววา เปนนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน ไมเคยมีรัฐบาลใดกอนหนานี้ที่ใชมาตรการเมายึดรถมาใช ถือเปนการสงสัญญาณที่ดี เปนการเริ่มตนที่ดีในการชวยกันแกปญหา
อุบัติเหตุบนทองถนน และอยากใหขยายเวลาในการบังคับใชคําสั่ง คสช. เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไปใหครอบคลุมทั้งป ไมใชทําเฉพาะเทศกาลปใหม
ซึ่งหากมีมาตรการเชนนี้รองรับ เชื่อวาจะสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลงไดอยางเห็นไดชัด
ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.dailynews.co.th/politics/371121
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ÊÃØ» 7 ÇÑ¹ÍÑ¹µÃÒÂ

“â¤ÃÒª” µÒÂÁÒ¡ÊØ´

นาย กฤษฎา บุญ ราช ปลัด กระทรวง มหาดไทย เปน
ประธานแถลงขาวสรุปผลการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 2559 วา ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน (ศปถ.) ไดรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจําวันที่ 4
มกราคม 2559 ซึ่งเปนวันสุดทายของการรณรงค พบสถิติรวม 7 วัน
เกิดอุบัติเหตุรวม 3,379 ครั้ง มีผูเสียชีวิตรวม 380 ราย ผูบาดเจ็บ
รวม 3,505 คน จังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิตหรือตายเปนศูนยมี 4 จังหวัด
คือ ตรัง แพร ระนอง และสุโขทัย สวนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ สะสม
สูงสุด คือ เชียงใหม 139 ครั้ง จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ
นครราชสีมา 15 ราย จังหวัดที่มีผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม
140 คน นายกฤษฎา กลาววา สถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม 2559 มีจํานวนอุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ และผูเสียชีวิต เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมา ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเมาแลวขับ และขับรถเร็ว

อยางไรก็ตาม นายกฤษฏา กลาววา อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
เมาแลวขับรถลดนอยลง ซึ่งเกิดจาก 2 มาตรการ คือ 1.ทหารดูแล
ตามจุดตรวจ ควบคุมและมีการยึดรถจากผูที่เมาสุรา และ 2.จากคํา
สั่ง คสช. ที่ 46 เรื่องมาตรการแกไขปญหาอันเกิดจากการขับขี่ยาน
พาหนะฯ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 รวมทั้งการบังคับใช
กฎจราจรอยางแข็งขัน ทั้งนี้ จะไมมีการปด ศปถ. และมีมาตรการ 2
มาตรการตอไป คือมาตรการจากคําสัง่ คสช. และมาตรการทางสังคม
โดยใหเจาทีท่ างปกครอง กํานัน ผูใ หญบาน ทําประชาคม และวางกฎ
กติกาในชุมชน กรณีจัดงานรื่นเริงเพื่อใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน
ขอบคุณเนื้อหาจาก
http://www.dailynews.co.th/politics/371114

¡ÃÁ¤ØÁ»ÃÐ¾ÄµÔ à¼ÂÊ¶ÔµÔ
“àÁÒáÅŒÇ¢Ñº” »‚ 59 Å´Å§
ที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต เศวตนันท อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงผลสรุปยอดผูถูกคุมความประพฤติ
ชวงเทศกาลปใหม 2559 ในชวง 7 วันอันตราย ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม2558-วันที่ 4 มกราคม 2559 วา หากเปรียบเทียบคดีเมาแลวขับ
ปใหมป 58 ที่โดนจับกุม 4,059 ราย กับปใหมป 59 พบมีสถิติลดลงรอยละ 14.48 โดยชวงเทศกาลปใหม ป59 มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตาม
พ.ร.บ.จราจรทางบก ของสํานักงานคุมประพฤติทัว่ ประเทศ รวม 3,737 คดี โดยแยกเปนคดี เมาแลวขับ 3,471 คดี คดีขับรถเร็ว เสพยาเสพติด
266 คดี และ ขับรถประมาท 44 คดี
สวนสาเหตุที่ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาแลวขับในชวงเทศกาลปใหมนี้ลดลง อาจเปนเพราะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมาย
มีมาตรการเขมขน และกวดขัน ตรวจจับผูใชรถอยางจริงจัง ผูที่ถูกคุมประพฤติจะตองทํางานบริการสังคมเกี่ยวกับการกระทําผิด เชน อาสา
จราจร การบริจาคโลหิต อาสาสมัครกูภัยรวมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และดูแลชวยเหลือผูปวยหรือผูพิการจากการไดรับอุบัติเหตุจากผูที่เมาแลว
ขับดวย และปจจุบันกรมคุมประพฤติไดเสนอราง พ.ร.บ.คุมประพฤติ เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ขณะนี้อยูในชั้น
กฤษฎีกา ซึ่ง พ.ร.บ.ฯที่กําลังเสนอแกไข อาจมีการเพิ่มโทษแกผูถูกคุมประพฤติที่ทําผิดเงื่อนไข และจะผลักดันใหมีการใชกําไลอิเล็กทรอนิกส
(EM) ในทุกมิติ เชน ใชสําหรับการคุมประพฤติ และใชสําหรับการปลอยตัวชั่วคราว ซึ่งจะใหผูที่ถูกคุมประพฤติใสระหวางที่อยูในการควบคุม
โดยในอนาคตอาจกําหนดดวยวา หามผูที่ถูกคุมประพฤติออกจากบานพักหลังเวลา 20.00
ขอบคุณเนื้อหาจาก
http://www.komchadluek.net/detail/20160104/219844.html
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เคล็ดลับวิถีสุข

6 เคล็ดลับ

กินเพื่อสุขภาพดีตลอดปีใหม
ในชวงเทศกาลปใหม มักจะมีการจัดเลีย้ ง และ
การมอบของขวัญใหแกกันแตปจจุบนั คนยังขาดความ
ตระหนักในการเลือกรับประทานอาหาร หรือการมอบ
ของขวัญทีมี่ คุณคา ปลอดภัย สรางเสริมสุขภาพทีดี่ แต
กินดวยความเคยชิน ไมมีความรู ขาดความระมัดระวัง
นํามาซึง่ ไขมัน น้าํ หนักตัวทีเพิ
่ ม่ ขึน้ แทนทีป่ ใหมจะเปน
จุดเริ่มตนของการดูแลรักษาสุขภาพ ก็อาจทําใหเกิด
โรคอวน โรคไมติดตอเรื้อรังตามมาได
ดังนั้น ในปใหมนี้ขอแนะนําใหเริ่มตนปดวย
การใหของขวัญโดยการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
ทบทวนสํารวจพฤติกรรมของตนเองในรอบป พรอม
ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม ใสใจ ดูแล สุขภาพ กินอาหาร
เหมาะสม มีประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และ
ทําจิตใจใหสดชื่นแจมใส ก็เปนของขวัญที่ดีที่สุด
โดยนายสงา ดามาพงษ ที่ปรึกษากรมอนามัย
และ ผู ทรงคุณวุฒิ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา การรับประทาน
อาหารในชวงเทศกาลปใหม มีขอควรปฏิบตั ิ 6 ขอ ดังนี้
1. เนนผักผลไม สลัดในอาหารไทย อยางเมนู
น้ําพริก ผักสด ผักลวกเปนตัวเลือกที่นาสนใจมาก
2. หันมากินขาวกลองแทนขาวขาว
3. กินอาหารใหครบ 5 หมู
4. ลดอาหารรสมัน หวาน เค็ม กินอาหารดวย
สูตร 6:6:1 นั่นคือ กินน้ําตาลไมเกินวันละ 6 ชอนชา
กินไขมันไมเกินวันละ 6 ชอนชา และกินเกลือไมเกิน
วันละ 1 ชอนชา
5. กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไรสารปนเปอน ลางผักใหสะอาด ปรุงสุก ไมกินสุกๆ ดิบๆ เลี่ยงอาหารที่อาจมีการปนเปอนสารกันบูด
เชื้อรา
6. ลดและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็ไมควรดื่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเมาตองไมขับ
นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงชนิดหรือประเภทของอาหาร ควรเนนอาหารประเภทนึ่ง ตม มากกวาทอดหรือผัด และปริมาณของอาหารที่
รับประทาน ควรรับประทานใหเหมาะสมพออิ่ม
ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต ผูจัดการออนไลน / สสส.
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เยาวชน

ASEAN

Network

Workshop

เปนการ ฝกอบรม เชิง ปฏิบัติ การ สําหรับ เยาวชน ใน ระดับ
ภูมิภาค อาเซียน โดย หารือ เกี่ยวกับ การ สราง เครือขาย และ การ
ประสานงานในอนาคตรวมกัน องคกรทีเข
่ ารวมและตัวแทนเยาวชน
จะกลับไปเคลื่อนไหวในประเทศของตัวเอง สามารถใชพลังของ
เครือขาย ใน การ เปน ประโยชน ใน การ เคลื่อนไหว ตอไป ได ดวย
เชนกัน ทัง้ นีรู้ ปแบบการสือ่ สารของเครือขายสามารถใชประโยชน
จากสือ่ สังคมออนไลนในการสรางความเขาใจและมิตรภาพรวมกันได

1-16 creat.indd 7

21/1/2559 14:58:02

เยาวชน
โดย เครื อ ข า ย องค ก ร งด เหล า และ
สถาบันนานาชาติไอโอจีที-เอ็นทีโอ มูฟเมนท
สํานักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกฉียงใต ถือ
เปน องคกร หลัก ใน การ สนับสนุน ให เกิด เครือ
ขายเยาวชนในระดับภูมิภาค มีตัวแทนเยาวชน
จาก 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา
เขารวมอบรมและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนในการ
ทํางานในประเด็นแอลกอฮอลรวมกัน ซึ่งงานนี้
จัดขึน้ ที่ โรงแรม Diamond Park Inn Chiangrai
Resort & Hotel จ.เชียงราย เมื่อเดือนธันวาคม
ที่ผานมา
กิ จ กรรม ใน งาน นอกเหนือ จาก การ ที่
ตัวแทนเครือขายเยาวชนในแตละประเทศจะ
แลกเปลี่ยนความรูและแนวทางในการทํางาน
ตอไปรวมกันแลว ยังไดเรียนรูประสบการณ

การ
ทํางานของกลุม Mango plus group ซึ่งเปนผู
ประกอบการณทางสังคมทีเห็
่ นความสําคัญของ
เยาวชนโดยนํากําไรสวนหนึง่ และมาทํากิจกรรม
กับเยาวชนใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกับการ
แขงฟุตบอลนัดกระชับมิตร ซึ่งตอเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรม ดื่มนมชมบอล ที่เปนกระแส
ของการจัดงานเชียรกีฬาสนุกไดโดยไมตองมี
แอลกอฮอล
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Eat All Around

By MHaru

เทรนด Food truck
อรอยติดใจ ไดสุขภาพ

รูปแบบการขายสินคาและบริการในปจจุบัน นอกจากเราจะไปใชบริการตามรานทั่วไป หรือในหางสรรพสินคาแลว ก็
มักจะมีการดึงดูดใหลูกคาเขาไปเลือกใชบริการในรูปแบบตางๆมากมายตามมาดวยเช่นกัน ที่สําคัญไปกวานั้นเรามักจะเห็น
กันวาเดีย๋ วนีร้ านชิคๆ หรือตลาดนัดเกๆทัง้ หลายในเมืองไทย มีรูปแบบการขายสินคาทีเอื
่ อ้ ตอความสะดวกทัง้ ผูข ายและลูกคาไป
พรอมๆกัน การขายของบนรถเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีสะดวก
่
แตทีสํ่ าคัญก็ยังมาพรอมการตกแตงรานทีสวยงาม
่
นารักไปดวย
และวันนี้ Eat All Around by MHaru จะพาชาววิถีสุขไปชิมของอรอยกันบนรถ ที่ตลาดนัดรถไฟ เกษตร - นวมินทร กับเมนูที่
เปนทางเลือกเทๆในการดื่มและอรอยไดแบบไรแอลกอฮอล กับราน Sugar Farm
¤Ø³ÍÍÂ ÁÐÅÔÇÃÃ ¾§É¾ÂÑ¤¦ สาวสวยเจาของธุรกิจรานนมบนรถ วัย 25 ป บอกกับเราวา
...เปดรานที่นี่มาไดประมาณ 1 เดือน พรอมๆกับการเปดตลาดรถไฟแหงนี้ ก็มีคนมาอุดหนุน กันตอ
เนือ่ ง คนทีม่ าก็สามารถมานัง่ พักผอน คุยกันสบายๆ เพราะ รานมีการตกแตงแบบสวยงาม นารัก สีสนั
สดใส ใครมาก็จะมานั่งดื่ม นั่งถายรูปลงโซเชียลก็ทําไดไมตองอายใคร
“รานเราเลือกแบบขายบนรถไดเลย เพราะสะดวก ในการเก็บ การเดินทาง สวนใหญก็จะเปน
กลุมลูกคาวัยรุนที่มาอุดหนุน พอเดินเลน จับจายใชสอยที่ตลาด เหนื่อยก็แวะมานั่งพัก ดื่มอะไรเย็นๆ
ใหชื่นใจ”
“กระแสตอนนีคน
้ ตอบรับดีมากคะ หลายคนชอบ แมจะมีคูแ ขงเยอะ แตก็ขายไดดอยู
ี  คิดวาคน
รักสุขภาพมากขึ้นในปจจุบัน ที่รานเราก็มีทั้งนมสด น้ําผลไมผสมอยูในทุกๆเมนู มีการเลือกคุณภาพ
นมทีดี่ เพือ่ มาตรฐานของสินคาทีเรา
่ มอบใหลูกคา เชือ่ วาทุกคนตองประทับใจทัง้ รสชาติ คุณภาพและ
ราคาที่ไมแพง แถมยังมีเมนูใหเลือกแบบหลากหลายคะ”
“อยากเชิญชวนทุกๆคนมาดื่มนมกันมากๆ เพราะไดสุขภาพ
กลับไป โดยเฉพาะวัยรุนเปนกลุมที่มาเดินกันคอนขางเยอะ ก็อยากให
มาแวะชิม ทุกอยางมีประโยชน ไมวาจะเปนน้ําผลไม นม ดีกวาไปยุง
เกี่ยวกับอบายมุขตางๆคะ”
เมนูทีแนะนํ
่
าของราน Sugar Farm คือ คาราเมลนมสด นม
สดปน โกโกปน และเมนูสวนใหญจะใสนมสดแบบ 100% ราคา
อยูที่ประมาณ 30-50 บาท ใครสนใจอยากแวะไปดื่มเครื่องดื่ม
หรือขนมหวานตางๆ ก็ลองแวะไปไดที่ ตลาดนัดรถไฟ เกษตร นวมินทร เปดใหบริการวันพฤหัสบดี- อาทิตย
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บทความ

“¤ÃÙ´ÕäÁ‹ÁÕÍºÒÂÁØ¢”
¤ÃÙ´Õ..·Õ่âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§Ë¹Ù
สังคมยุคใหมที่พอแมตองดิ้นรนทํา
มาหากิน สงผลใหมีเวลาดูแลลูกๆนอยลง
“ครู” นอกจากจะเปนผูที่สอนหนังสือแลว
ยังตองเปนพอแมคนที่ 2 อีกดวย เพราะ
นอกจากการใชชีวิตที่บานไดรับการดูแล
จากพอ-แมแลวนั้น ชีวิตสวนใหญของเด็ก
ก็ จ ะมาอยู  ใ นรั ้ ว โรงเรียนและคงปฏิเสธ
ไมไดวาที่นี่ก็เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2
ของนักเรียน
“ครู” เปนผูที่ทําหนาที่ สั่งสอน ฝกฝน
อบรมบมนิสัยใหศิษยมีความรู ความคิดความ
สามารถ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูจัด
กระบวนการเรียนรูอ ยางมีคณ
ุ ภาพ เปนผูท คี่ วร
เคารพ เปนผูนําทางความคิด เปนกัลยามิตร
และดํารงตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพครู “ครูทด่ี ”ี
ควรเปนตัวอยางใหแกศิษยในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ น เพือ่ จะไดใหศษิ ยดาํ เนินตามคําสอน
โดยเชื่อวาปญหาในรั้วโรงเรียนนั้นสามารถลด
ลงไปได หากโรงเรียนมีการวางระบบการศึกษา
วางรากฐานที่ดี และมีครูเปนผูที่คอยชี้นําใน
ทางที่เหมาะสม มีการปองกันความเสี่ยงใน
สังคมที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอเด็ก ก็
จะชวยสรางความเขมแข็งใหแกนกั เรียน ดําเนิน
ชีวิตอยางมีสติ รอบคอบ และไมประมาท
วันครูในทุกปสํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา(สนก.) ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรว มกับ สํานักงานเครือ
ขายองคกรงดเหลา (สคล.) สํานักงานกองทุน
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สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) คุรสุ ภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.) และเครื อ ข า ยครู ดี ไ ม มี อ บายมุ ข ทั่ ว
ประเทศ ไดจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
ครูดีไมมีอบายมุขขึ้น ซึ่งปนี้เปนปที่ 5 แลว เพื่อ
ยกยองบุคลากรทางการศึกษาทีด่ าํ เนินชีวติ โดย
ปราศจากอบายมุข ไมดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ไมสูบบุหรี่ เปนตนแบบและสรางเครือขายครู
ผูบ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ในการปองกันแกไขปญหาอบายมุขใน
โรงเรียน อีกทัง้ ชวยเสริมภูมคิ มุ กันไมใหเยาวชน
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และสูบบุหรี่ ดวยการ
การมอบโล ประกาศเกี ยรติ คุ ณ นี ้ ให เ หล า
บรรดาแมพมิ พ-พอพิมพแหชาติไดมกี าํ ลังใจใน
การทํางาน โดยในปนี้ จะมีการมอบรางวัล“ครู
ดีไมมอี บายมุข” เนือ่ งในงานวันครูแหงชาติ ประ
จําป 2559 ผลการคัดเลือกในครัง้ นีจ้ ะมีผไู ดรบั
โลประกาศเกียรติคุณ จํานวน 305 คน ประ
กอบดวย 1. โลประกาศเกียรติคุณประเภท

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
49 คน 2. โลประกาศเกียรติคณ
ุ ประเภทผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 97 คน 3. โลประกาศ
เกียรติคุณประเภทครู จํานวน 159 คน และ
มีผูไดรับเกียรติบัตร ทั้งหมด จํานวน 3,168 คน
ผลที่เกิดขึ้นจากการติดตามครูดีไมมี
อบายมุ ข ที่ ไ ด รั บ การยกย อ งตั้ ง แต ป  2555
พบวา เกิดการขยายความรวมมือในการปกปอง
เยาวชนใหพน ภัยของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล บุหรี่
โดยครูผสู อนสามารถนําไปใชเพือ่ การเรียนการ
สอน การทําโครงการอืน่ ๆเพิม่ เติม เชน โครงการ
โรงเรียนวิถพี ทุ ธ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย
ทําดีถวายในหลวง โครงการโพธิสัตวนอยลูก
ขอพอแมเลิกเหลา รวมทั้งสนับสนุนการบังคับ
ใชกฎหมายเรื่องสถานศึกษาเปนเขตปลอด
เหล า บุ ห รี่ รวมไปถึ ง การจั ด งานเลี้ ย งวั น ครู
ปลอดเหลา เบียร บุหรี่ อีกดวย
ที่มา : ทีมประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกร
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11 มุมสุขภาพ
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อธิบดีกรมการแพทยเผย ไขมันพอกตับปญหา
สุขภาพใกลตัวที่ทุกคนสามารถเปนได หากปลอยไวอาจ
ลุกลามจนทําใหเกิดโรคมะเร็งตับและรุนแรงถึงขั้นเสีย
ชีวิตได แนะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลีก
เลี่ยงการรับประทานยาที่ไมจําเปนและเครื่องดื่มที่มีสวน
ผสมแอลกอฮอล ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปองกัน
ควบคุมรักษาโรคที่เปนปจจัยเสี่ยง เชน โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูงใหอยูใน
เกณฑปกติ ชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได
นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรม
การแพทย กลาววา ไขมันพอกตับคือ ภาวะสะสมไขมัน
ซึ่งสวนมากอยูในรูปแบบของไตรกลีเซอไรดในเซลลตับ
สามารถเกิดขึน้ ไดกบั ทุกคนโดยเฉพาะกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง เชน ดื่มสุราเปนประจํา มีรูปรางอวน เปนเบาหวาน มี
ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
จากการศึกษาพบวาผูท มี่ ภี าวะไขมันพอกตับกวา
50 เปอรเซ็นต ในระยะแรกมักไมแสดงอาการใดๆ แตใน
รายทีม่ กี ารอักเสบของตับรวมดวยอาจมีอาการ เชน ออน
เพลีย เหนื่อยงาย รูสึกอึดอัด ปวดแนน เจ็บบริเวณชาย
โครงดานขวาในตําแหนงที่อยูของตับ จากการมีตับโต
และมักคลําพบได เบือ่ อาหาร รูส กึ ทองอืด ทองเฟอ คลาย
อาหารไมยอยทองผูกหรือทองเสียเปนประจํา แนนทอง
อึดอัดทอง อาจผอมลงโดยไมไดเกิดจากการอดอาหาร
หรือลดน้าํ หนัก หากปลอยไวโดยไมรกั ษาภาวะไขมันพอก
ตับจะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ สงผลทําใหเกิดภาวะ
ตับแข็งและอาจลุกลามเปนโรคมะเร็งตับจนถึงขัน้ เสียชีวติ
ได หากสงสัยวาตนเองมีความเสี่ยงตอภาวะไขมันพอก
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ตับ ควรปรึกษาแพทยเพือ่ รับการตรวจวินจิ ฉัยหาแนวทาง
การปองกันและรักษาตอไป
การรักษาไขมันพอกตับทําไดดวยการลดน้ําหนัก
อยางถูกวิธี โดยการควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหาร
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เชน นม เนย กะทิ ชีส กุง ปู
ไขแดง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแปงและน้ําตาลมากเกินไป
ควรลดปริมาณอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็น ออกกําลังกาย
สม่าํ เสมอ แตพงึ ระวังไมควรหักโหมลดน้าํ หนักดวยการงด
อาหารและเร็วจนเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดภาวะตับอักเสบ
อยางรุนแรงได ควรลดน้ําหนักเดือนละ 1-2 กิโลกรัมตอ
เดือน หรือลดเดือนละ 15% ของน้ําหนักเริ่มตนจนน้ํา
หนักอยูในเกณฑมาตรฐาน และควรรักษาระดับน้ําตาล
และควบคุมไขมันใหอยูในเกณฑปกติจะชวยสลายไข
มันจากตับไดดี
อธิบดีกรมการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา เทศกาล
สงทายปเกาตอนรับปใหมที่กําลังมาถึงเปนชวงเวลา
แหงการฉลองพบปะสังสรรค สวนใหญในงานเลี้ยงมักมี
อาหารที่ใหพลังงานสูง รสชาติอรอย และสีสันสวยงาม
ดังนัน้ ควรเลือกบริโภคอาหารให เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
จํากัดประเภท และปริมาณอาหารพลังงานสูงโดยเฉพาะ
คารโบไฮเดรตและไขมัน หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่อง
ดืม่ ทีม่ สี ว นผสมแอลกอฮอล เปนตน นอกจากเรือ่ งอาหาร
การกินแลว ควรออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ ทํา
จิตใจใหแจมใส โดยใชโอกาสนี้ในการเริ่มตนใสใจดูแล
สุขภาพ เพราะการมีสขุ ภาพดีหา งไกลโรคถือเปนของขวัญ
ปใหมที่ล้ําคาที่สุดสําหรับตัวเอง
ที่มา : เว็บไซต กรุงเทพธุรกิจออนไลน
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เรื่องเหลาจากรอบโลก

“Dry January”

á¤Áà»ÞªÇ¹§´àËÅŒÒ 31 ÇÑ¹
ã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
การดื่มเหลาแมจะเปนสิทธิสวนบุคคล
ซึ่งปจจุบัน คนสวนใหญมีแนวโนมที่จะดื่มเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่หนวยงานที่มีหนาที่ดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนก็ตองรับมือกัน
ไปดวยวิธีการตางๆดวยเชนกัน และในชวงสง
ทายป เกา ตอนรับ ปใหม Alcohol Concern
องค ก ร การ กุ ศ ล ที่ ทํ า งาน ด า น ปรั บ เปลี่ ย น
ทั ศ นคติ ของ การ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
ใน กลุ  ม สหราชอาณาจั ก ร (อั ง กฤษ เวลส
สกอตแลนด และ ไอร แ ลนด เหนื อ ) ได จั ด
แคมเปญ Dry January ขึ้น โดยชักชวน นัก
ดื่มใหเขารวมแขงขันงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตลอด 31 วันของเดือนมกราคม ซึ่งเริ่มจัดครั้ง
แรกในเดือนมกราคม ป 2013
กลุม Alcohol Concern เผยวา ปจจุบนั
มีชาวอังกฤษราว 9.6 ลานคน ดื่มแอลกอฮอล
ในปริมาณมากกวาทีแนะนํ
่
าตอวัน ซึง่ แคมเปญ
Dry January ของปที่แลว (2015) มีการสํารวจ
และติดตามผลจากนักดืม่ ทีเข
่ ารวมกิจกรรม ลด
ละ เลิกดื่มทุกคนโดยมหาวิทยาลัยซัสเซ็กส
(University of Sussex) และนําผลทั้งหมด
มาศึกษารวบรวม เพื่อหาขอสรุปตางๆ โดย
ผู เขารวม จะ ไดรับ การ ทดสอบ 3 ครั้ง ครั้ ง
แรก-กอนงดดื่ม (กอนเดือนมกราคม) ครั้งที่สอง-เริ่มงดดื่ม (ตนเดือนกุมภาพันธ) และ ครั้งที่สาม เดือนสิงหาคม (หลังงดดื่มไปแลว 6 เดือน)
ดวยแบบประเมินปญหาการดื่มสุรา Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) ขององคการอนามัยโลก และแบบทดสอบ
Drink Refusal Self-Efficacy (DRSE) เพื่อวัดความกดดันจากสังคม ความผอนคลายทางอารมณ และโอกาสในการดื่มตางๆ

CAN YOU
STAY OFF
THE BOOZE
FOR 31 DAYS?
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เรื่องเหลาจากรอบโลก
ทั้งนี้ จากขอมูลที่ติดตามทั้งหมด จะ
ถูกนํามาประมวล วิเคราะห และผลิตเปนงาน
วิจยั ซึง่ นําเสนอวา จากผูเข
 ารวมแขงขันงดดืม่
ทั้งหมด 857 คน (ชาย 249 คน และหญิง 608
คน) พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- 82 เปอรเซ็นต รูสึกวาตัวเองทํา
สําเร็จ
- 79 เปอรเซ็นต บอกวาประหยัดเงิน
ในกระเปามากขึ้น
- 62 เปอรเซ็นต หลับไดดีขึ้น
- 62 เปอรเซ็นต รูสึกมีพลังงาน
รางกายแข็งแรงมากขึ้น
- 49 เปอรเซ็นต น้ําหนักลดลง

และยังพบอีกวา นักดื่มระดับปานกลางประสบความ
สําเร็จในการแขงขันครั้งมากที่สุด นอกจากนี้ทีมวิจัยยังนํา
เสนออีกวา ผูเขารวม 72 เปอรเซ็นต ลดระดับการดื่มจัดให
เบาบางลง และ 4 เปอรเซ็นต ไมไดดื่มอีกเลยตลอด 6 เดือน
หลังการแขงขัน
ยิ่ง ไป กวา นั้น งานวิจัย ยัง พบ อี กวา หลังจาก สิ้นสุด
แคมเปญงดดื่ม 31 วัน ทั้งผูหญิงและผูชายรูสึกมั่นใจมากขึ้น
วาพวกเขาสามารถปฏิเสธการดื่มในงานสังคม หรือเมื่อตก
อยูในความเศรา ผิดหวัง และในสถานการณที่ตองมีการดื่ม
เปนปกติได
เอมิลี โรบินสัน ผูอํ านวยการแคมเปญ Dry January
ของกลุม Alcohol Concern เผยวา ผลของแคมเปญนี้ถูกตั้ง
คําถามมาตลอดวา ถางดดืม่ ตลอดเดือนมกราคม จะทําใหวัน
ที่ 1 กุมภาพันธกลับมาดื่มมากผิดปกติหรือไม ซึ่งงานวิจัยดัง
กลาวไดพิสจู นแลววาเปนสมมติฐานทีผิ่ ด“การดืม่ แอลกอฮอล
แบบผิดๆ เกิดขึ้นทั่วสังคม เราตองการใหรัฐบาลยกใหเปน
วาระแหงชาติ แตเราก็ยังเชื่อวาแคมเปญ Dry January ของ
กลุม Alcohol Concern สามารถผลักดันใหคนลดระดับการ
ดื่มในระดับปจเจก และทําใหสุขภาพดีขึ้นได”
ดร.ริชารด เดอ ไวเซอร อาจารยอาวุโส มหาวิทยาลัย
ซัสเซ็กส (University of Sussex) หัวหนางานวิจยั ชิน้ นี้ บอก
วา “ปรากฎการณนาสนใจที่เกิดขึ้นคือ พฤติกรรมการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทีเปลี
่ ย่ นแปลงไป แมกับคนทีไม
่ สามารถ
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งดดื่มไดตลอด 1 เดือนก็ตาม” ซึ่งจากประสิทธิภาพดังกลาว
กรมสุขภาพของประเทศอังกฤษ จึงเขาสนับสนุนแคมเปญ Dry
January ตั้งแตป 2014 เปนตนมา
ศาสตราจารย เควิน เฟน ตัน ผู อํานวยการ สวน
Health and Wellbeing แหงกรมสุขภาพ เผยวา พฤติกรรมการ
ดื่ม ที่ มาก เกินไป เปน ปจจัย สําคัญ ที่ ทําใหเกิด โรค กวา 60
โรค รวมถึงมะเร็ง ภาวะซึมเศรา โรคสมองเสื่อม ฯลฯ และ
มีผูใหญกวาครึ่งที่ดื่มเกินปริมาณที่แนะนําตอวัน “แคมเปญ
Dry January ไดพิสจู นแลววาสามารถลดปริมาณการดืม่ และ
สรางสุขภาพที่ดีขึ้นได นี้จึงเปนเหตุผลวาทําไมกรมสุขภาพจึง
สนับสนุนกิจกรรมนี้”
เจน แอปเปลตัน หนึ่งในผูรวมแขงขันในแคมเปญ
Dry January ใหสัมภาษณวา “จากงานที่กดดันและเครียด
ทําใหฉันดืม่ ไวนแดงตอนกลางคืนเปนกิจวัตร ซึง่ ฉันรูว า มันไมดี
แต 2 ปทีได
่ เขารวมแคมเปญฯ ฉันเริม่ ตนเดือนกุมภาพันธดวย
สุขภาพที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด Dry January เปลี่ยนทัศนคติ
การดื่มของฉันไปอยางสิ้นเชิง”
...ถึงแมบานเขาจะไมมีงานบุญประเพณีเขาพรรษา
เหมือนบานเรา แตก็มีกิจกรรมดีๆที่รณรงคใหนักดื่ม ลด ละ
เลิก แอลกอฮอล แบบ “วัดใจ” กันจริงๆ สําหรับผูที เข
่ ารวมแขงขัน
ซึง่ อาจไมไดมีรางวัลมอบให แตสิง่ ทีทุ่ กคนทีเข
่ ารวมกิจกรรมฯ ได
ก็คือสุขภาพที่ดีขึ้น
ขอบคุณเนือ้ หาจาก : http://waymagazine.org/dryjanuary/
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กิจกรรมรณรงคงดเหลา

ªØÁ¾Ã¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à´ç¡

วันที่ 9 มกราคม 2559 เครือขายงดเหลาจังหวัดชุมพร
รวมกับศูนยเรียนรูชุมชนบานนาดวน ตําบลวังไผ อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร และเทศบาลตําบลวังไผ จัดกิจกรรมวันเด็ก พรอม
ทั้งใหความรูแกเยาวชนในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด เหลาและ
บุหรี่ งานนี้เด็กๆไดทั้งความสนุกสนานและการสรางปญญาไป
พรอมกัน

¹éíÒµ¡»ÅÍ´àËÅŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ

วันที่ 9 มกราคม 2559 เครือขายงดเหลาจังหวัดสุราษฎรธานี
รวมกับ เขตรักษาพันธุสั ตวปา คลองยัน หนวยจัดการตนน้าํ ตาป อําเภอ
วิภาวดี ไดเปดพื้นที่น้ําตกวิภาวดี ใหเปนแหลงทองเที่ยวปลอดเหลา
ปลอดภัย อีกแหงหนึ่งของจังหวัดสุราษฏรธานี

§Ò¹ÇÑ¹à´ç¡·ÕèÊ§¢ÅÒ

วันที่ 9 มกราคม เครือขาย งด เหลา จังหวัด สงขลา เครือขาย
ประชาคมอาหารเพือ่ สุขภาพจังหวัดสงขลา รวมกันจัดกิจกรรมในงานวัน
เด็กแหงชาติ ณ สนามกีฬาจิระนคร โดยมีการละเลนตางๆ มอบของขวัญ
และใหความรูเกี่ยวกับโทษภัยของเหลาและบุหรี่ดวย

¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡Ã³Ã§¤ äÁ‹´×èÁ¢³Ð¢ÑºÃ¶

วันที่ 1 มกราคม 2559 เครือขายเยาวชนนักรณรงค
งดเหลา จังหวัดตาก รวมกับวิทยาลัยเทคนิคตาก รวมกันรณรงค
ขอความร ว มมื องดดื ่ มขณะ ขั บรถ และ ก อน เขา มา เที่ยวงาน
ตากสินมหาราชานุสรณ เพื่อทุกคนไดเดินทาง และเที่ยวงานกัน
อยางสนุกและปลอดภัย

à¤Ò·´ÒÇ¹ËÒ´ãËÞ‹ äÁ‹¢ÒÂ¹éÒàÁÒ
í
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทศบาล เมือง หาดใหญ จัดงาน
Central Festival ซึ่งมีวัยรุนนับหมื่นมารวมกิจกรรม เพื่อนับถอยหลัง
ตอนรับปใหม งานนีแม
้ จะมีบริษทั เหลารว มเปนเจาภาพจัดงาน แตไม
อนุญาตใหขายเหลา เพื่อใหทุกคนที่มาเที่ยวงานสนุกกับคอนเสิรตให
เต็มที่ โดยไมตองมีแอลกอฮอลมาเกี่ยวของ
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Ã³Ã§¤§´àËÅŒÒã¹§Ò¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾
ªÑÂ¹Ò·

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายคณิต เอีย่ มระหงษ ผูว าราชการ
จังหวัด ชัยนาท ได เปน ประธาน เปดงาน สมัชชา สุขภาพ จังหวัด
ชัยนาท ที่เครือขายชุมชน 59 องคกร รวมกันจัดขึ้น ภายใตแนวคิด
“ชัยนาทเขมแข็ง Stronger together” ซึง่ กอนเปดงาน นองเยาวชน
ไดเดินรณรงคเพื่อใหรานคาปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลฯ กอนรวมออกบูธในงาน

ÃÐÂÍ§µÃÇ¨à¢ŒÁ¡ÃÐàªŒÒ¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹

ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÍíÒàÀÍ¹ÒÃ‹Í§
¤Çº¤ØÁàËÅŒÒ

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สนง.คณะกรรมการควบคุมเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล รวมกับ สคร.3 สสอ.บานไร สภ.บานไร สภ.เมือง
การุง สคล.อุทยั ธานี และวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี ขับเคลือ่ นอําเภอ
บานไร อําเภอนํารอง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเริ่มตน
นํารอง 3 ตําบล คือ ตําบลหวยแหง ตําบลบานบึง และตําบลวัง
หิน โดยมี นายก อบต. กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม.
และเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้ง 3 ตําบล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อหามาตรการชุมชนแบบมีสวนรวมในการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล

ÅíÒ»Ò§ÇÒ§¡®ËÁÙ‹ºŒÒ¹àÃ×èÍ§¨Ñ´§Ò¹È¾
»ÅÍ´àËÅŒÒ

เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เครือขายประชาคมงดเหลาจังหวัด
ระยอง รวมกับเจาหนาทีหลาย
่
ภาคสวน ทีมโดยรองผูว าราชการจังหวัด
ระยอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตํารวจ สรรพสามิต โรง
พยาบาลระยอง ปลัดอําเภอเมืองระยอง ไดออกตรวจกระเชาของขวัญ
ปใหมในหาง Central แม็คโคร และ Lotus เพือ่ ไมไดรานคาตางๆทําผิด
กฎหมายควบคุมเหลา และเปนการคุมครองผูบริโภคไปดวย
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เครือขายประชาคมงดเหลา
จังหวัดลําปาง ไดจัดเวทีประชาคมหมูบาน ณ ศาลาประชาคม
หมูบานนาบอน ต.เสริมงาม จ.ลําปาง เพื่อ ปรึกษาหารือ และ
วางกฎระเบียบหมูบานวาดวยงานศพปลอดเหลา อาทิ หากบาน
ใดนําเหลามาเลี้ยง ทางคณะกรรมการหมูบาน จะไมใหการชวย
เหลือใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อลดคาใชจาย และเพื่อใหเกียรติแกผูที่
ลวงลับไปแลว
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Happy&Safety Travel
จังหวัดพังงา

พังงาเปนจังหวัดเล็กๆที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย โดย
เฉพาะหมูเกาะตางๆในทะเลอันดามัน หากใครที่เบื่อการทองเที่ยว
ที่ตองเจอกับของมึนเมา แลวเกิดเรื่องโวยวาย ทะเลาะกันจนเสีย
บรรยากาศการพักผอน จังหวัดพังงาก็มีสถานทีท่ องเทีย่ วปลอดเหลา
หลายแหง ใหเลือกไปเทีย่ วกันไดอยางสบายใจปลอดภัย และปลอด
เหลา ซึง่ เปนขอตกลงรวมกันของชาวชุมชน รวมกับ เครือขายองคกร
งด เหลา (สคล.) และ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ สรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อที่จะชวยกันอนุรักษการทองเที่ยวแบบวิถีชีวิต
ธรรมชาติใหยั่งยืน และเปนแบบอยางที่ดีงามแกสถานที่ทองเที่ยว
อื่นๆตอไป อาทิ เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปา เกาะพระทอง อ.คุระบุรี
น้ําตกเตาทอง อ.ทับปุด น้ําตกตําหนัง อ.คุระบุรี เกาะสุรินทร
อ.คุระบุรี และ เกาะปนหยี อ.เมือง
โดยมีกติกาชุมชนที่เปนหลักปฏิบัติ คือ
1.หามนําสุราเขามาดื่มในพื้นที่ชุมชนมุสลิม และโฮมสเตย
2.หามนําสุนัขขึ้นเกาะ 3.หามใสเสื้อสายเดี่ยว แตงกายสุภาพ และ
4.หามนําสิ่งเสพติดขึ้นมาบนเกาะ
....ไมวาจะอยูใกล อยูไกล เที่ยวพังงาอยางสนุกและ
ปลอดภัยไดแนนอน

1-16 creat.indd 16

21/1/2559 14:59:24

