


สารจากผู้บริหาร
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ผมนายแพทย์
นิพนธ์ ชินานนท์เวช มารับต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
ค วบคุ ม เ ค รื่ อ ง ด่ื ม แอลกอฮอล ์  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเรื่องท่ีจะฝากคงเป็นเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ประจ�าปีนี้ซ่ึงจากสถิติของระบบ 
สารสนเทศเพือ่การจดัการผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุติัเหตุ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจากผลส�ารวจในระหว่าง 
ปี 2555 – 2559  ร้อยละ 30 ของผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติจากการจราจรทางถนนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท้ังน้ีสิ่งท่ีจะขอฝากคือความปลอดภัยในการเดินทาง และการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ขับขี่ เพื่อให้วันหยุดของท่านมความสุขสมกับการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ด้วยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

คนปัจจุบัน ก่อนอื่นคงจะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การด�าเนินงานในเรื่อง
ของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจตนารมณ์ในการด�าเนินงานยังคงเหมือน 
เช่นเคยคอื เรือ่งของการปกป้องเดก็และเยาวชนให้พ้นจากพิษ ภยั และผลกระทบจาก 

พูดคุยกับบรรณาธิการ
ในช่วงเวลา 2 – 3 เดือน
ท่ีผ ่ านมา ส� านักงาน 
คณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ได้จดัการประชมุให้กบัภาคเีครอืข่ายอย่างเข้มข้น และหลากหลาย 
เครือข่าย โดยประเด็นส�าคัญที่ส�าคัญในปีนี้คือเรื่องของการขยาย 
ภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน โดยในปีนี้มีกิจกรรมท่ีส�าคัญคือ
เรือ่งของการจดัท�าแผนยทุธสาสตร์ระดบัจงัหวดั เพือ่หาแนวทางในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทีมี่ความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมและเพื่ออ�านวยความคล่องตัวในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดต่อไป
 และเร่ืองท่ีจะฝากทุกท่านคือการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมฉลองปีใหม่ไทย 
กับครอบครัวด้วยความสุขและมีความสุข อีกทั้งขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ 

ความสุขความเจริญต่อไปด้วยค่ะ

นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้วย รัก
สิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์

บรรณาธิการ
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การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

โดย กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย

 รุ่นที่ 2 จังหวัดชลบุรี วันที่ ๖ - ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี  โดยมีนายแพทย ์นิพนธ ์  
ชินานนท์เวช ผู้อ�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่ อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นประธาน

 กิจกรรมดังกล่าว นอกจะเป็นการถ่ายทอดประเด็นข้อกฏหมายในการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้วนั้น ยังเป็นโอกาสที่ได้จัดท�าสถาณการณ์จ�าลองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ทดลองการด�าเนินการปฏิบัติงานในสถานการณ์จ�าลองเพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินงานในอนาคต

 รุน่ที ่1 จงัหวดันครราชสมีา วนัที่  
๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรนีนารี่ 
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น 
ประธาน
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วนัที ่๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย ์สมาน  

ฟูตระกูล ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธาน ซ่ึงภายการจัดกิจกรรม 
ดังกล ่าวได ้รับเกียรติจาก ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน ์ 
และ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ร่วมให้ข้อมูลในการ 
ถอดบทเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการจัดท�าการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพในส่วนของกระบวนการท�างาน เพ่ือ
ปรับปรุงการท�างานในอนาคต

วนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โดยม ี
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงาน

คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เป็นประธาน โดย
การประชมุในครัง้น้ีมีเป้าหมายเพือ่เป็นเวททีางวชิาการในการ
จดัท�าฐานข้อมลูเพือ่เผยแพร่และสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้
กับผู้ปฏิบัติงานในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากภาคีเครือข่ายกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต

ประชุมถอดบทเรียน (AAR) 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเตรียมการเพื่อจัดท�าข้อมูลด้านการบ�าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
ผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และก�ากับติดตามประเมินผล
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การประชุมบูรณาการจังหวัด 

 รุ่น ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพักพิง 
อิงทาง บูติค โฮเทล อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธาน
 ซึง่กระบวนการจดัประชมุในครัง้นีจ้ะช่วยให้การด�าเนนิงาน
สามารถสอดประสานกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการด�าเนนิงาน 
ด้านการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน 
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธาน

โดยกลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
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 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชมุชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 2 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น 
ประธานการแถลงข่าว “การจัด 
ท�าชุดข้อแนะน�าส�าหรับผู้ไม่ควร
ดื่มสุรา” และพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอื “9 หน่วยงานร่วมใจ 
ต้านภัยแอลกอฮอล์” พร้อมทั้งตัวแทนจาก 9 หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยทางด้าน
สาธารณสุข มาร่วมกันให้ข้อมูล และเสนอแนะปรับปรุงค�า
แนะน�าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน�าไปใช้
ผลติสือ่เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในอนาคต เพือ่สร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีถูกต้อ
ให้แก่ประชาชน

“การจัดท�าชุดข้อแนะน�าส�าหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา”
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“9 หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัยแอลกอฮอล์”

โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ 
การแถลงข่าว
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 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ส�านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอล- 
กอฮอล์ กลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรม
กระชบัความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน ตามหลกัการ Happy Workplace ซึง่กจิกรรม
หม้อข้าวหม้อแกงนี้นอกจากจะเป็นการร่วมสนุกของเจ้าหน้าที่ ยังถือเป็นการได้มี
โอกาสพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในงานอีกด้วย

 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โดยม ี

นางสุประภา จักษุดุลย ์เป็นประธาน โดยเรื่องที่ท�าการถอดบทเรียนระเบียบ
การเงินและการเบิกจ่ายต่างๆ โดย ผู้ที่เป็นบุคคลในการให้ข้อมูลและตอบ 
ข้อซกัถาม ได้แก่ คณุจริวฒัน์ สงัข์คง หวัหน้างานการเงนิและบญัช ีส�านกังาน
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอกลกอฮอล์ ซึง่ประโยชน์ในการจดักจิกรรม
ดังกล่าวนอกจากจะท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในส�านักงานอีกด้วย

การประชุมถอดความรู้ของหน่วยงานครั้งที่ ๑ (KM)

โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

โดย กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมหม้อข้าว หม้อแกง 
ครั้งที่ 1
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 ครัง้ท่ี ๒ ภาคกลางและภาคเหนือ จังหวดันครนายก 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ 
กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑, ๓ - ๖ และจังหวัดเป้าหมายในเขต
สุขภาพที่ ๑, ๓ - ๖ ) โดยมนีายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประธาน  
 ครัง้ท่ี ๓ ภาคใต้ จังหวดัภเูก็ต ระหว่างวนัท่ี ๒๓ - ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ โฮเทล
แอนด์สปา จงัหวดัภเูกต็ (ส�านกัป้องกันควบคมุโรคที ่๑๑,๑๒ 

และจังหวัดเป้าหมายในเขต
สุขภาพท่ี ๑๑-๑๒) โดยมี 
นายแพทย์นพินธ์ ชนิานนท์เวช 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประธาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และก�ากับติดตามประเมินผล

 ผูเ้ข้าร่วมการประชมุฯ ประกอบด้วยหน่วยงานหลกั
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จังหวัดละ ๕ คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ ผู้อ�านวย
การส�านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาในจังหวัด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ 
และส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ดังนี้
 คร้ังที ่๑ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดัอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี 
(ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ - ๑๐ และ
จังหวัดเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ ๗ - ๑๐ ) 
โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อ�านวย
การส�านักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นประธาน
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 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Pher–Accident)           
โดยส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2555-2559 
พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์จ�านวน 44,590 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
จากผู ้ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้นจ�านวน 137,385 คน   
โดยพบการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในวันที่ 13 
เมษายน นอกจากนีย้งัพบว่าผูป้ระสบอบัุตเิหตทุีบ่าดเจบ็
และเสียชีวิตสูงสุด เป็นกลุ่มเยาวชน อายุตั้งแต่ 15-19 ปี 
ดงันัน้ จงึเหน็ควรก�าหนดมาตรการเพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั
และบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่าง
เคร่งครัด โดยขอเสนอมาตรการ ดังต่อไปนี้
 1.1 ห้าม บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 
ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ
 1.2 ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ 
บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 1.3 ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด (เวลาที่ขายได้ คือ ตั้งแต่เวลา  
11.00-14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 
นาฬิกา)
 1.4 ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง
ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันก่อนถึงเทศกาล) โดย
ทมีบรูณาการลงประชาสมัพนัธ์ตามสถานขีนส่งผู้โดยสาร 
เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 สายใต้ใหม่ เป็นต้น 
และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มุง่เน้นจงัหวดัเสีย่งต่อการ
เกดิอบุตัเิหต ุรวมท้ังประชาสมัพนัธ์ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน
บุหรี่และสุรา ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3342 และสาย
ด่วน 1422

 1.5 ขอความร่วมมือ โรงพยาบาลทุกแห่ง  
ในการแจ้งเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการ
จราจรทางถนนที่เกี่ยวเน่ืองกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปยงัศนูย์จังหวดั โดยเน้นผู้ประสบ
อุบัติเหตุที่เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อน�าข้อมูล
ดังกล่าวไปสืบสวนหาผู้กระท�าความผิดและด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ต่อไป  
 ท้ังน้ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข ได ้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงคมนาคม และส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ โดยมาตรการที่ควรด�าเนินการอย่างใกล้ชิด 
ได้แก่ “5 มาตรการ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 
ปลอดเหล้า ช่วงสงกรานต์”
 1. ห้ามดื่มบนทาง ในขณะขับขี่หรือโดยสาร
 2. ห้ามขายให้บุคคลอายุต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายก�าหนด
 4. มุ่งเน้นเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย
 5. เฝ้าระวงัรายงานผลการบาดเจ็บและเสยีชีวติ 
จากพิษภัยแอลกอฮอล์

มาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย

โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา  
กลุม่พฒันาวชิาการและกฎหมาย ได้จัดการประชุมเชิงปฏบัิติ
การการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ณ ห้อง
ประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค โดยได้รับเกียรติ
จากนายนรินทร์ฤทธ์ิ เปรมอภิวัฒโนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
 1. ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย
  1.1 มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้น
ฐานมีทั้งหมด 11 ข้อ

  1.2. มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภัยในระดบักลาง
มีทั้งหมด 10 ข้อ
  1.3 มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีแบบปลอดภัยใน
การท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พร้อมทัง้ได้มกีารชีแ้จงในเรือ่งของแนวนโยบายและ
แนวปฏบัิตใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการและกฏหมาย
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สิ่งทีค่วรเตรียมเมื่อต้องไป

ต่างจังหวัด ขึ้นช่ือว่า “ธุระ” อย่างไรเสียก็มีความจ�าเป็น
อยู่ในตัว ไม่ว่าจะภายในไม่กี่วัน ภายใน 1 สัปดาห์ หรือ
มากกว่าน้ัน ล้วนแต่ต้องการความสะดวกที่สุดให้คล่อง
ตัวพอ “รีบไป รีบกลับ” การแพ็คกระเป๋าจ�าเป็นต้อง 
“ใช้พื้นที่น้อย แต่ประโยชน์ใช้สอยมาก” เพราะบางที
แล้ว การไปพักร่วมกับคนท่ีไม่รู้จัก เราก็ไม่อาจหยิบยืม
ของส่วนตัวได้ ในกระเป๋า 1 ใบ นอกจากเครื่องแต่งกาย
และเอกสารที่จ�าเป็นควรมีอะไรบ้าง ?
 1. อุปกรณ์ดูแลตวัเองส่วนตวั : เช่น แชมพ,ู สบู่
อาบน�า้, ยาสฟัีน, แปรงสีฟัน ควรหากระเป๋าเครือ่งส�าอาง
หรอืถงุพลาสตกิ เก็บทุกอย่างรวมกนั เพือ่สะดวกแก่การ
ค้นหาเมื่อเปิดกระเป๋าเข้าที่พัก
 2. ยาประจ�าตวัและอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ง
ต้น : นอกจากยารักษาโรคประจ�าตัว ควรกันพื้นที่สักนิด
ใส่ยาพาราเซตามอล, ยาแก้ปวดท้องประจ�าเดอืน, ผงถ่าน
แก้ท้องเสีย, พลาสเตอร์ท�าแผล, ยาดม, ยาหม่อง, ยาแก้
แพ้, ยาแก้เมา เตรียมไว้ส�าหรับยามฉุกเฉิน
 3. กระดาษทิชชู : เตรียมไว้สักแพ็คหนึ่งหรือ
ม้วนหนึ่ง เผื่อว่าคุณท�าอะไรเลอะเทอะ 
 4. ผ้าเช็ดตัวขนาดเล็ก : ประมาณใหญ่กว่าผ้า
เช็ดผมหน่อยนึง เอาไว้ท�าความสะอาดโดยส่วนตัว
 5. ถุงพลาสติก : ยัดกระเป๋าไว้สัก 10 ใบ เผื่อ
ว่าคุณหาถังขยะไม่พบ 
 6. ถุงเท้า : ส�าคัญพอ ๆ  กับชุดชั้นใน ในกรณีที่
คุณต้องพักในที่ที่อากาศเย็น 
 7. น�้าเปล่า : ประมาณขวดเล็กหรือขวดขนาด
กลาง พกติดตัวไว้เสมอ 
 8. ช้อนส้อมแบบใช้แล้วท้ิง : เตรยีมไปสกั 10 อนั 
เผื่อว่าซื้อข้าวห่อบางร้านอาจลืมแถมช้อน
 9. สมุดบันทึกเล่มเล็กและปากกา : เอาไว้จด
ข้อมูลจ�าเป็น เช่น ที่อยู่เบอร์โทรของบุคคลส�าคัญ
 10. ร่มหรือเสื้อกันฝน : กันแดด กันลม กันฝน 
เผื่อว่าคุณจ�าเป็นต้องออกไปไหนโดยไม่มีรถ 

สาระน่ารู้

 11. สายชาร์จและแบตเตอร่ีส�ารอง : แม้จะไม่ใช่
คนติด social media จนแบตหมดง่าย 
 12. รองเท้าแตะ : เตรียมไว้สักคู่ อย่างน้อยก็ใช้
ใส่เข้าห้องน�้า หรือใส่แบบล�าลอง
 13. ปลั๊กสามตา : มีไว้เพื่อแก้ปัญหากรณีที่ที่พัก
บางแห่งจ�ากัดจ�านวนปลั๊กไฟ
 14. ไฟฉายขนาดเลก็ (ถ้ามอืถอืของคุณมฟัีงก์ชนั
นี้ ไม่ต้องพก): เตรียมไว้ส่องทางขณะหา
 15. เขม็เยบ็ผ้าและด้ายหลอดเลก็ : ใช้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเผื่อว่าเสื้อผ้าหรือกระเป๋าขาด 
 16. กล่องเกบ็หฟัูง : ป้องกนัสายหฟัูงพันกนัหรอื
เสียหายง่ายจากสิ่งของในกระเป๋าทับปนกัน
 17. ท่ีเปิดกระป๋องแบบพวงกญุแจ : เผ่ือว่ามงีาน
สังสรรค์ จะได้ไม่วิ่งวุ่นหาขอบโต๊ะเปิดขวด
 18. เงนิเหรียญ : อย่างน้อยเอาไว้จ่ายเศษค่าเดนิ
ทาง, ค่าอาหาร หรือไม่ก็จ่ายค่าห้องน�้า 
 19. แว่นกนัแดดและผ้าปิดจมกู : ไม่ใช่เพือ่แฟช่ัน
หรอืการอ�าพรางตวั แต่เพือ่ป้องกนัมลภาวะในระดบัหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควัน หรือแสงแดด
 20. หนงัสอืสวดมนต์ : เพือ่ความสบายใจในการ
พักอาศัยต่างถิ่นและการเดินทางที่แคล้วคลาดปลอดภัย  
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เดินทางไปยังที่แห่งใดก็ตาม ที่ส�าคัญผู้ที่ขับขี่ไม่ควรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะหรือก่อนการเดินทาง 
เด็ดขาด

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก:http://www.jeeb.me
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