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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2

	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ 

ในที่สุดจุลสารก็เดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายแล้วนะคะ	 เดินทางแจ้งข่าวสารมากัน 

จนครบปี	 สิ่งแรกเลยที่จะต้องพูดถึงคือขอบคุณท่านผู ้อ ่านท่ีน่ารักทุกท่าน	 

ทีใ่ห้การสนับสนนุ	ตชิม	ร่วมสนกุแต่เป็นทีท่�าให้ทมีงานมคีวามสขุทกุครัง้ท่ีได้อ่านคอื

เรื่องของการขอรับจุลสารเพิ่มเติม	และมีสมาชิกขอสมัครรับประจ�าซึ่งทางทีมงาน 

จะพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาและจัดท�าเพื่อให้บริการทุกท่านต่อไปค่ะ

		 แต่ในฉบับนี้มีเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านก็คือเรื่องของการ 

เข้าร่วมกจิกรรมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้วนัเข้าพรรษา

ของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ตั้งแต่	ปี	2551	เป็นต้นมา	ในปีนี้ตรงกับวันที่	

20	กรกฎาคม	2559		โดยนายกรัฐมนตรี	ได้มอบค�าขวัญในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 

ปีนี้ว่า	“ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” โดยการลงนามในครั้งนี้เพื่อน้อม	ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ	70	ปีและเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในวันที่	12	สิงหาคม	2559	โดยสามารถร่วม 

ลงนามปฏิญาณตนได้ที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด	หรือที่	www.thaiantialcohol.com

ด้วยความขอบคุณ

นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

สาสน์ จากผู้บริหาร
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3

	 วันที่	 29	 มิถุนายน	 2559ที่ผ่านมา	 นายแพทย์

อ�านวย  กาจนีะ		อธบิดกีรมควบคมุโรค	ให้เกยีรตเิป็นประธาน

ในการประชมุการประชมุคณะอ�านวยการและคณะกรรมการ

ด�าเนินงานจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ประจ�าปี	2559	

ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	อาคาร	1	ชั้น	2	กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสขุ	พร้อมกนันีย้งัให้สมัภาษณ์แก่สือ่มวลชน

อกีว่า	ปัจจบุนัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้ขยายเข้าสู่กลุ่ม

เด็กและเยาวชนมากขึ้น	 จากข้อมูลการส�ารวจพฤติกรรม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี	พ.ศ.	2544-2557	 

พบว่า	ภาพรวมความชุกของนักดื่มอายุ	 15	ปีขึ้นไป	 ในช่วง	

13	 ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างคงที่	 โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย	

คอื	จากร้อยละ	32.7	ในปี	2544	เป็นร้อยละ	32.3	ในปี	2557		

โดยเมื่อเทียบกับปี	2544	แล้วในช่วงเวลา	13	ปี	พบว่าลดลง

ร้อยละ	1.22	หรอืลดลงเฉล่ียร้อยละ	0.09	ต่อปี	อย่างไรกต็าม	

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มอายุ	15-19	ปี	

เมื่อเทียบกับปี	2544	แล้ว	พบว่าในช่วงเวลา	13	ปี	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	64.5	หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	4.96	ต่อปี	นอกจากนี้ 

การส�ารวจยังพบอีกว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง	4.5	นาที	ใน

การเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซึ่งการบริโภค

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่ง	

และส่งผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างกว้างขวาง	

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน	 พบว่าด่ืมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 

มีแนวโน้มเป็นนักด่ืมประจ�า	 และยังพบปัญหาที่มีสาเหตุมา

จากเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์รนุแรงมากข้ึน	เช่น	การเกดิอุบตัเิหตุ

ช่วงเทศกาล	การใช้ความรุนแรงจากการมึนเมา

	 โดยกึ่งทศวรรษ	 นับต้ังแต่ป ี	 2554-ปี	 2559	 

กรมควบคุมโรค	 ได้ผลักดันประกาศและอนุบัญญัติต่างๆ	

ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

ถึง	 24	 ฉบับ	 โดยสาระส�าคัญก็ประกอบด้วย	 เรื่องของการ

ก�าหนดการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 ให้ครอบคลุมทุก

ภาคส่วน	 การก�าหนดหลักเกณฑ์สถานที่ห้ามขายและห้าม

ดื่มให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 รวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคมุการสือ่สารการตลาด	เช่น	เรือ่งฉลากหรอืภาพค�าเตอืน	 

การก�าหนดหลักเกณฑ์สถานที่	วันเวลา	ห้ามขายและห้ามดื่ม

ให้ชดัเจนมากยิง่ขึน้	รวมไปถงึเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุ

การสือ่สารการตลาด	เช่น	เรือ่งข้อความต้องห้ามในฉลาก	หรือ	 

ค�าเตือนประกอบโฆษณา	เป็นต้น

การประชุมคณะอ�านวยการและคณะกรรมการด�าเนินงาน
จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ�ประจ�าปี�2559
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์4

สธ.ท�าแผนปฏิบัติการแอลกอฮอล์ระดับชาติ�
ยกระดับการควบคุม�

ปรับเปลี่ยนค่านิยม�และลดการบริโภค
	 กระทรวงสาธารณสุข	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 
ท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดบัชาต	ิยกระดับการควบคมุ	ปรับเปลีย่นค่านยิม	และ
ลดการบริโภค	 	 ให้ประชาชนสุขภาพดี	 คุณภาพชีวิตดี	
โดยผ่านกลไกการด�าเนินงานของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
	 วนัน้ี	(24	มถินุายน	2559)	ทีโ่รงแรมรามา	การ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ	 พ.ศ.2560-2563	 พร้อมมอบ 
นโยบายการด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์
ให ้ผู ้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์
และหน่วยงานภาคีเครือข ่ายทั้งภาครัฐ	 และภาค
ประชาชน	 (โดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอล์จังหวัด ให้เร่งรัดเข้มงวดในการด�าเนินงาน) 
และให้สัมภาษณ์ว่า	 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่ง	 และส่งผลกระทบ 
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มเยาวชน	พบว่าดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีแนวโน้ม 
เป็นนักดื่มประจ�า	 และยังพบปัญหาที่มีสาเหตุมาจาก 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุนแรงมากขึ้น	 เช่น	 การใช้ความ 
รุนแรงจากความมึนเมา	 การเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วง 
เทศกาล (ซึ่งรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการลดการบาดเจ็บ 
ทางการจราจร เนื่องจากคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
จราจรเป็นอันดับ 2 ของโลก ดังน้ันหากไม่แก้ปัญหา 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ก็จะไม่มี
ทางแก้ปัญหานี้ได้) นอกจากนี้ยังพบว่าอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างความคุ้นชินต่อภาพลักษณ์ 
ของบริษัท	และมุ่งโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย	ด้วยการโฆษณา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ดนตรี	กีฬา	เป็นการสร้างทัศนคติ	
ดื่มเพื่อสร้างมิตรภาพ	และเข้าสังคม
 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล	 กล่าวต่อว่า 
ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนร่วมด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 จริงจัง	 ในการ 
ด�าเนินมาตรการต่างๆ	ตัง้แต่ระดบันโยบายจนถงึระดับพืน้ที	่
ซึง่มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่	วนัท่ี	20	กรกฎาคม	2553	เหน็ชอบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	2	เรื่อง	แผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดบัชาต	ิซึง่เป็นแผนยทุธศาสตร์	10	ปี 
พ.ศ.	 2554-2563	 ถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญและเป็นกรอบ
ทิศทางการด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประเทศ	 และที่ส�าคัญคือ	 การน�านโยบายแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ	 เพื่อน�าไปสู ่การยกระดับการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง	 มุ่งสู่การปรับ
เปลีย่นค่านิยม	และลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของ
สังคมไทย	ที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ	คุณภาพชีวิตที่ดี

	 ด ้านนายแพทย ์อ�านวย กาจีนะ อธิบดี
กรมควบคุมโรค	 กล่าวว่าการท�าแผนปฏิบัติการตาม
ยทุธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดบัชาต	ิมุ่งเน้นการใช้
กลไกการด�าเนนิงานของคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์จังหวดั/กรุงเทพมหานครอย่างเข้มแขง็	เชือ่ม
ประสานการด�าเนนิงานในระดบันโยบายของรฐับาลลงสู่
พืน้ท่ี	สร้างความตระหนกั	การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน
ให้เกดิแรงสนบัสนนุในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้งขยายผลให้เกิด
การด�าเนินการครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ	
	 เพราะการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
ปัญหาทีส่�าคญัยิง่ของประเทศ	ส่งผลให้เกดิอนัตรายและ
กระทบต่อผู้ด่ืม	 และเป็นสาเหตุส�าคัญของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต	 จึงท�าให้ภาครัฐเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา	 ซึ่งต้องมีการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกป ี

เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ตั้งแต่	 ปี	 2551	 เป็นต้นมา	 

ในปีนี้ตรงกับที่	20	กรกฎาคม	2559		โดยนายกรัฐมนตรี	

ได้มอบค�าขวญัในวันงดดืม่สรุาแห่งชาตปีินีว่้า	“ครอบครัว 

เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ”	 เพื่อ

สร้างความตระหนกัแก่ประชาชน	โดยเฉพาะเยาวชนทีจ่ะ

เป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันาประเทศในอนาคต	ผลส�ารวจ

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	2558	พบว่าประชากรอายุ	

กิจกรรม
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ�
ประจ�าปี�2559

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7

15	ปีขึ้นไปดื่มสุราประมาณ	17	ล้านคนหรือร้อยละ	32	โดย

ผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิงประมาณ	 4	 เท่า	 ที่น่าห่วงคือ	

กลุ่มที่เริ่มดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรก	 ส่วนใหญ่เป็น

เยาวชนอายุ	 15–19	 ปีถึงร้อยละ	 50	 ของนักดื่มหน้าใหม่

ทั้งหมด	 โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ยเกือบ	 600	 บาท

ต่อเดือน	 สาเหตุของการดื่มคือการ

เข้าสังคมหรือการสังสรรค์ร้อยละ	 42	

เพื่อนชวนดื่มร้อยละ	27	อยากทดลอง

ด่ืมร้อยละ	 24	 กระทรวงสาธารณสุข	 

ได้ด�าเนินการมาตรการต่าง	 ๆ	 เพ่ือ

ป้องกันเยาวชนจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับการด่ืม	 ทั้งการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่กระตุ้นให้เยาวชนอยากรู้ 

อยากลอง	 สถานการณ์ในครอบครัว

เพ่ือน	 บริบทชุมชนที่เอื้อต่อการด่ืม

ของเยาวชน	 และการเข้าถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 โดยบูรณาการแผนงานและความร่วมมือ

จากทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	และการส่งเสรมิจรรยาบรรณ 

ขององค์กรด้านธุรกิจ	ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	สถาน-

ศกึษาถงึมาตรการด้านการก�าหนดวันเวลา	สถานทีใ่นการ

ห้ามขายห้ามด่ืม	บคุคลทีห้่ามจ�าหน่ายสุรา	รวมถงึกจิกรรม

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8

ส่งเสริมการตลาดที่ผิดกฎหมาย	 และด�าเนินการทาง

กฎหมายกับผู้กระท�าผิดอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งมาตรการ

เชิงรณรงค์	 เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ไม่ดื่มและเพ่ิมโอกาส 

ของการไม่ดื่มสุราในสังคมไทย	 เน้นการส่งเสริมความ 

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและเยาวชน	 ให้พ่อ	 แม	่

บคุคลในครอบครัว	เป็นตวัอย่างท่ีดขีองการไม่ด่ืมสุรา	หรอื

ลด	ละ	เลิกการดื่มสุราในเทศกาลส�าคัญ	เป็นต้น

	 โดยมกีารจดักจิกรรมแถลงข่าวงานวนังดดืม่สรุา

แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2559	 

ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	อาคาร	1	ชั้น	2	ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โดยประธานในการแถลงข่าว	คอื	

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 พร้อมด้วย	พระศรีสมโพธิ  

ผู ้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ 

สมเด็จพระสังฆราช	 นพ.โสภณ เมฆธน	 ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 นพ.อัษฎางค ์  รวยอาจิณ	 รองอธิบด ี

กรมควบคุมโรค	และ	ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคล.

	 โดยการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 เพื่อ

รณรงค์สร้างกระแสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โทษ	พษิภยั	และ

ผลกระทบทีเ่กิดจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ภายใต้ 

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9

แนวคดิการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและ

เยาวชน	ในวันที่	15	กรกฎาคม	2559		ณ	ห้างสรรพสินค้า	

เซน็ทรลัพลาซา	เวสต์เกต	จ.นนทบรีุ	โดยได้รบัพระกรณุาคณุ

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 

ทินัดดามาตุ	 เสด็จพระด�าเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน	

และประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร 

ทีเ่ป็นผู้ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	พร้อมทอดพระเนตร

นิทรรศการ	 และการแสดงของเยาวชนแกนน�าจากการเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และภาคี

เครือข่ายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย	

	 และขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาส	 “วันงด

ดื่มสุราแห่งชาติ”	 เป็นจุดเริ่มต้นงดบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตลอด	3	เดือนของเทศกาลเข้าพรรษา	ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ	70	ปี

และเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ

ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ	ในวนัที ่

12	 สิงหาคม	 2559	 โดยสามารถร่วมลงนามปฏิญาณ

ตนได้ที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด	 หรือท่ี	 

www.thaiantialcohol.com

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์10

มีสองกรณี	ดังนี้

	 กรณีที่	1	การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รวมถึง

การสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซ่ึงก็คือการ

แสดง	ให้เห็น	ได้ยิน	หรือทราบ	“ข้อความ”	ไม่ว่าจะเป็นรูป

แบบตัวอักษร	ภาพ	ภาพยนตร์	แสง	เสียง	เครื่องหมาย	หรือ

การกระท�าอย่างใดๆ	ให้บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจความหมาย

ได้ว่า	หมายถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เพือ่ประโยชน์ทางการค้า	

(เพือ่เพิม่ยอดขาย หรือ เพือ่ชกัจงู ให้ผูอ้ืน่ซ้ือไปบรโิภคมากขึน้

นั่นเอง)

	 กรณีที่ 	 2	 การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 (ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์

ทางการค้า)	โดยเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ	หรือชักจูงให้ผู้อื่น

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การโฆษณาที่ต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�พ.ศ.2551

	 หากพบ	 1)	 ผู ้ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ทีฝ่่าฝืนตามกฎหมายข้างต้น	หรือ	2)	ผูใ้ดก่อให้ผูอ้ืน่กระท�าการ

โฆษณานั้นไม่ว่าด้วยการใช้บังคับ	 ขู่เข็ญจ้าง	 วาน	 หรือยุงยง 

ส่งเสรมิ	หรอืด้วยวธิอีืน่ใด	หรอื	3)	พบผูใ้ดโฆษณาหรอืประกาศ

แก่บุคคลทั่วไป	ให้กระท�าการโฆษณานั้น

	 สามารถร้องเรยีนหรอืแจ้งความความด�าเนนิคดไีด้	ที่ 

สถานีต�ารวจหรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง	 หรือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสุรายาสูบ	 02	 5903342	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	กรมควบคุมโรค	

ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 กรณีท่ีการด�าเนินคดีโฆษณาท่ีฝ่าฝืนกฎหมายอันมี

โทษจ�าคกุไม่เกิน	1	ปี	ปรบัไม่เกนิ	5	แสนบาท	และปรบัรายวนั 

วันละไม่เกิน	 5	 หมื่นบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ได้ถึงท่ีสุดแล้ว	 

ผู้ร้องเรียนมีสิทธิรับเงินสินบนได้ตามกฎหมาย

การด�าเนินงานรายปักษ์

	 ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	โดยกลุม่ภาคเีครอืข่ายและสือ่สาร

สาธารณะและกลุม่เฝ้าระวงับงัคบัใช้กฎหมายและคดพีเิศษ	ได้รบัเชญิจากส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบางน�้าเปรี้ยวให้ด�าเนินการเป็นวิทยากร 

ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	60	คน	ในเรื่องของกฎหมายในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และรายละเอียดการร้องเรียนผ่านการใช้	LINE@

กิจกรรมการให้ความรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน 

โรงเรียนบางน�้าเปรี้ยววิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์10
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พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ�
“ต�าบลสุขภาพดี�ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”�ครั้งที่�2�

ณ�อ�าเภอบ้านไร่�จังหวัดอุทัยธานี
	 เมื่อวันที่	 4	กรกฎาคม	2559	ที่ผ่านมา	ส�านักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และส�านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	 3	 นครสวรรค์	 ได้จัดพิธีบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ	 “ต�าบลสุขภาพดี ปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” ครัง้ที	่2	ต�าบลทีเ่ข้าร่วมโครงการได้แก่	เทศบาล

ต�าบลบ้านไร่	 อบต.หนองจอก	 อบต.ทัพหลวง	 อบต.บ้านไร่	

อบต.หนองบ่มกล้วย	 และ	 อบต.หูช้าง	 โดยกิจกรรมดังกล่าว

จัดที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	 ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไร	่ 

ณ	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 โดยนายอ�าเภอบ้านไร่	 

นายเสวก พุทธรักษา	 เป ็นประธานในพิธีการลงนาม	 

ร ่ วมด ้ วย 	 พันต� ารวจเอกณรงค ์  พิทั กษ ์ ธานินทร ์ 

ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรเมอืงการุ้ง	กจิกรรมในวนัดงักล่าว 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล 	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 บรรยายพิเศษ	

ในหัวข้อ	 เจตนารมณ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.2551	อีกด้วย

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25903342, 0-25903035 โทรสาร 0-29511493, 0-25903015

ชื่อ.....................................................................ที่อยู่..........................................................................................................................

....................................................................................................................โทร................................................................................

ร่วมตอบ คำ ถำม

ค�าตอบคือ

1.........................................................................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................................................................

ส่งค�ำตอบมำที่ บรรณาธิการจุลสารส�านักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์  ต�าบลตลาดขวัญ  อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประจ�าจุลสารฉบับที่ 4  

โดยค�าถามให้ทุกท่านร่วมสนุกมีดังนี้

1. ค�ำขวัญวันงดดื่มสุรำแห่งชำติ 
ประจ�ำปี  2559 คือ

2. วันงดดื่มสุรำแห่งชำติ
ประจ�ำปี 2559 ตรงกับวันที่เท่ำไร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึก

ประจ�าจุลสารฯ ฉบับที่ 3/2559

1. คุณวิมาลา  ชีระพันธ์ จ.นครปฐม 

2. คุณสิริพร  อุณทะโช จ.นครปฐม
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