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สาระในเลม่ …กจิกรรมการบนัทกึขอ้ตกลงเนือ่งในวนังดดืม่สรุาแหง่ชาต ิ ๒๕๕๖ (น.๓-๔), กจิกรรมวนังดดืม่สรุาแหง่ชาต ิ

ประจำป ี๒๕๕๖ (น.๕-๖), จดัระเบยีบรา้นเหลา้รอบสถานศกึษา (น.๗), ถอดบทเรยีนการดำเนนิงานเฝา้ระวงัและบงัคบัใช้

กฎหมายฯ (น.๘), ผลการจัดอบรมMINI FBI (น.๙-๑๐), ระเบียบกรมควบคุมโรค เรื่อง สินบนรางวัลฯ  

+ถาม-ตอบ (ฉ.๒) (น.๑๑-๑๒), โครงสรา้งความรูข้องหนว่ยงาน (น.๑๓) ตดิตามการดำเนนิงานควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์(น.๑๔), และขา้ราชการดเีดน่ (น.๑๕)  

แหลง่ขอ้มลูอา้งองิ : www.kapook.com 
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 สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ในไตรมาสที่มีวันมหามงคลสำหรับ
คนไทย คือ วันแม่แห่งชาติ และเมื่อถามว่าสิ่งที่แม่รักที่สุด สิ่งที่แม่
ปรารถนามากที่สุด คงไม่พ้นเรื่องที่ต้องการให้ลูกของตนมีสุขภาพ  
แข็งแรง มีสติปัญญาฉลาดแหลมคม มีอนาคตที่สดใสและประสบ  
ความสำเร็จในชีวิต แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ายังมีแม่อีกหลายคนที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่รู้ว่าตนตั้งครรภ ์ หรือไม่หยุดดื่มแม้รู้ว่าตน  
ตั้งครรภ์ โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

โครงการสำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์ (๒๕๕๔), ที่สำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
หญิงตั้งครรภ์ไทย จำนวนตัวอย่าง ๗๗๒ คน พบว่าร้อยละ ๔๐.๓ ของหญิงตั้งครรภ์เป็นนักดื่ม ดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
เพราะไม่รู้ว่าตนตั้งครรภ์ (ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์) และร้อยละ ๑๕.๑ ของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นนักดื่ม ยังดื่ม
แอลกอฮอลต์อ่แมรู้ว้า่ตนตัง้ครรภ ์ ซึง่อาจเปน็ไปไดท้ีไ่มรู่ว้า่แอลกอฮอลม์ผีลกระทบตอ่ทารกในครรภ ์หรอื มภีาวะตดิสรุา
จนไม่สามารถเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ นอกจากนี้ ร้อยละ ๑๒.๖ ของหญิงไทยที่ตั้งครรภ์ ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์   
  จากขอ้มลูดงักลา่วอาจกลา่วไดว้า่ “มเีดก็ไทยมากถงึ ๘๙,๐๐๐ คนตอ่ป ี ทีต่กอยูใ่นความเสีย่งของการเกดิอาการ
ผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาขณะตั้งครรภ์ หรือ FASD” เพราะทุกครั้งที่แม่ดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์
จะผ่านทางรก ทางสายสะดือไปทำอันตรายต่อสมอง หัวใจ ไต และอวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขับแอลกอฮอล์ของทารกเป็นไปได้ช้าจึงทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของทารกจะสูงกว่าตัวมารดาและพิษของ
แอลกอฮอล์จะสะสมอยู่ในตัวทารกนานกว่าตัวมารดา โดยอันตรายและความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม
และช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหากดื่มในช่วง ๓ เดือนแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่อันตราย
ร้ายแรงที่สุด เพราะเป็นช่วงการสร้างเซลล์ประสาทและสมองของทารก รวมถึงการสร้างอวัยวะต่างๆได้แก่ หัวใจ ตา 
แขน ขา อวัยวะเพศด้วย โดยเรียกกลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาโดยรวมว่า 
“FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)” ที่สำคัญยังไม่มีข้อแนะนำใดๆสำหรับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มแล้ว
ปลอดภัย หรือช่วงเวลาตั้งครรภ์ที่ดื่มแล้วปลอดภัย คำแนะนำเดียวคือ “หากตั้งครรภ์ หรือ มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์   
ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด”    
 
 
    ด้วยรักและศรัทธา 
    หมอสมาน 

บรรณาธิการ...   

 บรรณาธิการ..สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้แล้วนะค่ะ ในฉบับนี้เรายัง  

มีทั้งผลงานวิชาการ กิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงแห่งการรณรงค์งดดื่มสุราเข้าพรรษา 

ภายใต้แนวคิด ทำความดีถวายในหลวง หวังว่าหลายๆท่านน่าจะทำได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการบันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข   

หน่วยงาน ๒๐ กระทรวง สำนักบริหารกลาง ๗ แห่ง องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ๕ ศาสนา และ ๔ เหล่าทัพ อีกทั้งปีนี้

ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการดำเนินการจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 

๑๔ สถานศึกษา รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสคร. ๑๒ แห่งในการถอดบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวัง  

การบังคับใช้กฎหมาย ผลการดำเนินงานการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด ๓ รุ่น โครงสร้างความรู้ของหน่วยงาน การติดตามการดำเนินงานควบคุม  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอแนะนำข้าราชการดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สุดท้ายนี้อย่าลืมร่วมสนุก  

ตอบคำถามกับทางกองบรรณาธิการจุลสารฯ สำหรับปีงบประมาณนี้ ขอขอบคุณที่ติดตามจุลสารสคอ.  

อย่างต่อเนื่องค่ะ 
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 พิธีแถลงข่าวกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสรวงศ์ เทียนทอง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา รองปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ และนายแพทยน์พพร ชืน่กลิน่ รองอธบิดกีรมควบคมุโรค ซึง่ในกจิกรรมมกีารลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงสาธารณะสุข และหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
 
 ๒๐ กระทรวง 
  ๑.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๑๑.  กระทรวงแรงงาน 
 ๒.  กระทรวงกลาโหม ๑๒.  กระทรวงพาณิชย ์
 ๓.  กระทรวงมหาดไทย ๑๓.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๔.  กระทรวงพลังงาน 
 ๕.  กระทรวงการพัฒนาสังคม ๑๕.  กระทรวงคมนาคม 
  และความมั่นคงของมนุษย์ ๑๖.  กระทรวงยุติธรรม 
 ๖.  กระทรวงการต่างประเทศ ๑๗.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๗.  กระทรวงการคลัง ๑๘.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๘.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙.  กระทรวงวัฒนธรรม 
 ๙.  กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐.  กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๐. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 สำนักบริหารกลาง ๗ แห่ง 
  ๑.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.  สำนักงานอัยการสูงสุด ๖.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๓.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ ๗.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  และสังคมแห่งชาติ ๘.  กรุงเทพมหานคร 
 ๔.  สำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
  l กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
 l สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แห่งประเทศไทย (อบต.) 
  แห่งประเทศไทย (อบจ.) l สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 
 l สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
  ศาสนา 
  ๑.  ศาสนาพุทธ ๔.  ศาสนาพราหมณ์ ฮินด ู
 ๒.  ศาสนาอิสลาม ๕.  ศาสนาซิกข ์
 ๓.  ศาสนาคริสต์  
 เหล่าทัพ 
  ๑.  กองบัญชาการกองทัพไทย ๓.  กองทัพเรือ 
 ๒.  กองทัพบก ๔.  กองทัพอากาศ 
   
 และร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงาน จำนวน ๑๒๙ ท่าน 
 

กิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินตาม
โครงการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ๒๕๕๖
ภายใต้แนวคิด ทำความดีถวายในหลวง 

โดย กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ 
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ภาพกิจกรรม
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กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๖ 

 เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ กำหนดให้ วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ” และถือเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรชาวไทย
จะได้มีโอกาสในการพร้อมใจกันทำความดีด้วยการงดดื่ม
สุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุรา  
แห่งชาติ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีกิจกรรมที่
สำคัญคือ ให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา  
ในช่วงเข้าพรรษา  
 กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖   

จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เอ็มซีซี ออลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ  โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมรณรงค์ฯ ดังนี้ 
 ๑. พิธีเปิดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
 ๒. พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนวันงดเหล้าเข้าพรรษา และลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุรา
ในชว่งเขา้พรรษา ประจำป ี๒๕๕๖ ทำความดถีวายในหลวง โดย นายพงษเ์ทพ เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้แก่   
ผู้แทน ๒๐ กระทรวง ผู้แทน ๗ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ผู้แทน ๕ 
ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮอนดู ซิกข์) ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกำนนัผูใ้หญบ่า้นแหง่ประเทศไทย   
ผูแ้ทนสำนกังานตำรวจแหง่ชาตแิละเหลา่ทพั (กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรอื 
กองทัพอากาศ) พร้อมด้วยศิลปิน ดารา เยาวชน 
 ๓. พิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรผู้อุทิศตนเพื่องานรณรงค์
ป้องกันภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนายพงษ์เทพ 
เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี 
 ๔. นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เยี่ยมชมการแสดงชดุนทิรรศการใหค้วามรูท้าง
วิชาการเกี่ยวกับโทษ พิษ ภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ จากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง  
เพศสัมพันธ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
สำนักโรคไม่ติดต่อ สถาบันธัญญารักษ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบูธการตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ   
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนราดูรให้บริการ โดยภายในงานไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ ๒,๔๐๐  คน 
 ๕. กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสริ์ต และกิจกรรมเสวนา เรื่อง เยาวชนไทยกับภัยแอลกอฮอล์ โดย พระมหานภันต์ 
สนฺติภทฺโท นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ร่วมด้วยนักแสดงช่อง ๗ มิกค์ ทองระย้า และ น้ำหวาน นางสาวกรรณาภรณ์ 
พวงทอง 

 

โดย กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ �

ภาพกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖ 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

จดัระเบยีบรา้นเหลา้รอบสถานศกึษา
 โดย กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 

 เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วงวัยนี้เป็นวัยแห่ง

การศึกษาเล่าเรียน เยาวชนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในสถานศึกษาและ

พื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา บางคนพักอาศัยตามหอพัก  

รอบสถานศึกษาเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ดังนั้น นักศึกษา

สว่นใหญจ่งึไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลของผูป้กครอง บรเิวณโดยรอบสถานศกึษา  

จึงไม่ควรมีสิ่งอบายมุข หรือหากมีอยู่บ้าง ก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแล  

อย่างเหมะสม เพราะหากเยาวชนเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเกินไป ก็เสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีและ  

อาจเสียการเรียน เสียอนาคตได้  

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่หากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และ

เป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่นำไป สู่อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน ตรวจจับ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บริเวณรอบสถานศึกษา โดยเน้นเป็นพิเศษเรื่อง การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในพื้นที่หอพัก และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามอีกทางหนึ่ง 

 ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

โดยกลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ได้ดำเนินการจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาต่างๆ ผลการดำเนินงาน

ดังนี ้
 

  ตรวจ พบ          จำแนกฐานความผิดตามมาตรา    ไม่พบ 

  มหาวิทยาลัย สอบ ความ ๒๗ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๒ ไม่ม ี ความผิด 

   ผิด  (๔)  (๑) (๓) (๕) (๖) (๗)  ใบอนุญาต  

 ม.นเรศวร ๒๓ ๑๗ ๑   ๒ ๑    ๑๓  ๖ 

 ม. ขอนแก่น ๔๔ ๓๖    ๑     ๓๖  ๘ 

 ม. เชียงใหม่ ๑๒ ๙     ๕   ๑ ๒ ๒ ๓ 

 ม. บูรพา ๘ ๘   ๘      ๘  ๐ 

 ม. พะเยา ๙ ๘   ๘    ๑  ๖ ๑ ๑ 

 ม. ราชภัฎ        ๒ ๒         ๒  ๐ 

 รำไพพรรณ ี

 ม. บูรพา ๑๓ ๑๓    ๑     ๑๓  ๐ 

 ม. ราชภัฎ         ๑๘ ๗  ๑    ๑   ๖  ๑๑ 

 สุราษฎร์ธาน ี

 ม. สงขลา ๙ ๔         ๔  ๕ 

 นครินทร์  

 วิทยาเขต              

 (สุราษฎร์ธานี) 

 ม.ราชภัฎ ๑๐ ๐           ๑๐ 

 นครศรี 

 ธรรมราช 

 ม. ราชภัฎ ๕ ๓    ๑     ๓  ๒ 

 อุบลราชธาน ี

 ม.อุบลราชธานี ๑๒ ๗    ๑ ๑    ๕  ๕ 

 ม.มหาสารคาม ๗ ๗         ๗  ๐ 

 ม.แม่โจ้ ๑๔ ๙     ๔    ๑  ๕ 

 

 

* หมายเหตุ 

 

มาตรา ๒๗ (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ในสถานที่ห้ามขาย 

มาตรา ๒๗ (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

มาตรา ๒๘ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

นอกเหนือจากวันหรือเวลา(ที่กำหนด) 

มาตรา ๒๙ (๑) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ซึ่งมีอายุตำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

มาตรา ๓๐ (๓) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม

การขาย 

มาตรา ๓๐ (๕) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนฯ 

มาตรา ๓๑ (๖) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในสวนสาธารณะของทางราชการ 

มาตรา ๓๑ (๗) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศ 

มาตรา ๓๒ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ �

ถอดบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมายฯ

 การดำเนินงานด้านเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีส่วนสำคัญมากในการช่วย

ป้องกันภัยสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ที่มีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น จึงมีการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

ซึง่กนัและกนั ทางสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ จงึไดจ้ดัประชมุเชงิปฎบิตักิารการดำเนนิงาน

เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ ขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ระหว่างวันที่ ๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแอลกอฮอล์ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เข้าร่วมประชุม 

 ในการประชุมนี้ มีการแบ่งกลุ่มตามภาค ออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ข งานดา้นรบัเรือ่งรอ้งเรยีน งานเฝา้ระวงั และงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ทัง้นีแ้ตล่ะกลุม่

จะมีพื้นที่ซึ่งดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและได้ผลดี สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานในพื้นที่อื่นได้  

 จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยถึงรายละเอียด  

การดำเนินงานของพื้นที่ที่ดำเนินการได้ผลดีนั้น นับว่าเป็นประโยชน์ในการนำมาเป็นบทเรียนให้แก่พื้นที่ต่างๆ   

ได้นำไปเป็นแนวทางสำหรับพื้นที่ของตน เพื่อให้การดำเนินงานงานแอลกอฮอล์บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลจากการ

ถอดบทเรยีนอยูร่ะหวา่งการประมวลผล คาดวา่สิน้เดอืนกนัยายน ๒๕๕๖ คาดวา่นา่จะแลว้เสรจ็ ทัง้นีท้างหนว่ยงาน

จะไดน้ำผลการดำเนนิงานเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานเพือ่ใหพ้ืน้ทีส่ามารถนำไปเปน็แนวทางปรบัใชต้อ่ไป 

โดย กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว   

ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการวางกลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆทางการตลาด เพื่อชักจูงให้มีการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการตรากฎหมายอนุบัญญัติเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกหลายฉบับ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพในด้านกฎหมายและ  

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงยังคงมี  

ความสำคัญในระดับต้นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและผลักดันกลไกสำคัญ

ต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  

กรมควบคุมโรคในการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

และยั่งยืน 

 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้มีการจัดทำโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  

เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ใช้ระยะเวลาในการอบรมถึง ๕ วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้

เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สาระสำคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเปรียบเทียบปรับและสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  การรวบรวมพยานหลักฐานและความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ การดำเนินคดีและติดตามผลคดี 

การฝึกปฏิบัติการใช้บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จำลอง การฝึกเขียนสำนวนกล่าวโทษ ตลอดจนการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

 ในแต่ละหัวข้อการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านกฎหมาย ด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้ง

คณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการจัดอบรม  

รวมทั้งสิ้น ๓ รุ่น ดังนี้  

 รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

 รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี 

  โดยมีผู้ผ่านการอบรม ๕ วัน ตามหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๑๗๙ คน  

  ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

  

 

โดย กลุ่มคดีพิเศษ 
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ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 





































ภาพกิจกรรม ขณะฝึกปฏิบัติการใช้บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์จริง 
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เฉลยคำตอบฉบับที่ ๓ ถามว่า คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ มีว่า ? 

คำตอบคือ “สังคมวิกฤต ชีวิตสับสน ครอบครัวทุกข์ทน เพราะภัยสุรา” สำหรับผู้ที่ส่งคำตอบ

และตอบถูก ๕ ท่านแรก ได้แก่ คุณสุทธิสา จันทร์เพ็ง, คุณสุชิน เหลืองอุทัยรันต์, คุณสุนทรี 

มีมาก, คุณคมกฤช เกิดจันทึก และคุณดนัยณัฐ มัสจิต  

  สว่นในฉบบันี ้ ถามวา่ จากการสำรวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีแ่ละดืม่สรุาของประชากร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ๕ จังหวัด ที่มีความเสี่ยงการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ได้แก่ จังหวัด....?  

 ตอบให้ครบ ๕ จังหวัดนะค่ะ..และอย่าลืมส่งคำตอบ+พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร   

ให้ชัดเจน ส่งมาที่ E-mail. kpvalc@gmail.com ๕ ท่านแรกเท่านั้นจะได้รับเสื้อ/ หมวก/

กระเป๋างดเหล้าเข้าพรรษา ๑ ชุด (ฟรี..!) ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อท่านที่ได้รับรางวัล   

ในจุลสารฯ ฉบับที่ปีงบประมาณหน้า ๒๕๕๗ 
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                                                                                                                    โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

 

 ในปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์กร เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
องค์กรที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดการความรู้ในองค์กรทำให้เกิดการสร้างความรู้   
การรวบรวมและจัดเก็บ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้อย่าง  
เป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฎิบัติงานอย่างยั่งยืนการจัดการความรู้ในองค์กร
ควรคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ในองค์กร จึงประกอบด้วยความร่วมมือของบุคลากร
ในหน่วยงาน การสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับบุคลากร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ และผู้บริหาร
ให้ความสำคัญ รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ตามแนวทางการจัดการความรู้ นำทีมโดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
และบคุลากรสำนกังานฯ รว่มกนัระดมสมองแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รว่มกนัวเิคราะห ์ กลัน่กรอง จากกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ งาน ประกอบด้วยหัวข้อความรู้ที่จำเป็น ๘๙ หัวข้อ โดยจัดทำเป็น
โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure) ที่สนองต่อการดำเนินงานเร่งด่วนของหน่วยงาน จำนวน ๑๖ งาน   
ในสว่นหวัขอ้องคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็ทัง้หมดสามารถตดิตามไดใ้นเวป๊ไซตข์องสำนกังานฯ www.thaiantialcohol.com
และคลังความรู้ของกรมควบคุมโรค http://db.kmddc.go.th เป็นลำดับ ต่อไป  

โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)  
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๖ 

 ๑. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๒. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๓. การเปรียบเทียบปรับ และ สินบน รางวัล 

 ๔. การเฝ้าระวัง ตรวจเตือนฯ 

 ๕. การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๖. การกล่าวโทษดำเนินคดี 

 ๗. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 

 ๘. การจัดทำร่างอนุบัญญัตกิารควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๙. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 ๑๐. การรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๑๑. วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย 

 ๑๒. การเขียนแผนงานโครงการ 

 ๑๓. การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

  เกี่ยวกับการรณรงค์ การสนับสนุน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๑๔. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. 

 ๑๕. การประสานงานกับทางราชกิจจานุเบกษา 

 ๑๖. การเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน 
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โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  

 

 การติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ถือเป็นกิจกรรมที่มี

ความสำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการปรับวิธีการหรือวางแผนการดำเนินงานในระดับปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงาน

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชี้แจงกรอบ  

การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ ไปเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยในการประชุมได้มีการ

เปิดอภิปรายเรื่อง “การเรียนรู้จากการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ : From Local to Nation”   

จากการนำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็น

อำเภอนำร่องซึ่งผ่านการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้ว นอกจากนี้ยังได้มี

การแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและอำเภอ ที่อยากให้เกิดขึ้นหรือคิดว่าควรจะเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินงานในอนาคต   

ซึ่งเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของตน

อยูแ่ลว้ จงึทำใหบ้รรยากาศการทำกจิกรรมกลุม่เปน็ไปอยา่งคกึคกั นอกจากการทีส่มาชกิในกลุม่ไดร้ว่มกนัแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นรวมถึงการให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอในที่ประชุมต่อไปด้วย 

 

 

การติดตามการดำเนินงาน 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์��



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ��

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๐   www.thaiantialcohol.com 

 

สนับสนุนโดย :  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

ที่ปรึกษา :   นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,  
 นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

เจ้าของ :    สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

บรรณาธิการ :   นางสุประภา จักษุดุลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ  

กองบรรณาธิการ  : นางสุประภา จักษุดุลย์, นางโสภิท  เลิศปีติภัทร , นายนฤพนธ์ ทรงพระ, นายภาสกร ชาญจิรวดี,  
 นางสาวดวงนภา สุวรรณ, นางสาวกัญญาณัฐ บำรุงธรรม, นางสาวจันทนา เกษมโกสินทร์,  
 นายญาณพทิกัษ ์พฒุพิมิพพ์สิฏิฐ,์ นางสาวนภสัสร สอาด, นางสาวนภิาพร วนัพริณุ,  
 นางสาวเพญ็พศิทุธิ ์สวุรรณฤกษ ์และนางสาวดวงใจ พนมไพร  

กองจัดการ :   นางสาวสรินญา อึ้งเจริญ และ นางสาวดวงใจ พนมไพร   

สถานที่ติดต่อ :  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลขที่ ๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๓๕ ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๓๕  
 เว็บไซด์ www.thaiantialcohol.com 

พิมพ์ที่  :  ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกบล๊อก  เลขที่ ๒๕๓, ๒๕๕, ๒๕๕/๑๐-๑๑  ถนนพะเนียง  แขวงวัดโสมนัส    
 เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐  โทรศัพท์  ๐๒-๒๘๑-๒๐๕๕ 

เพชรเม็ดสวย แม้เกิดได้ก็น้อยเม็ด 

คนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากค่า 

เพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านกาลเวลา 

คนใจกล้า ก็เพราะผ่านการอดทน 


