
“ขอแสดงความยินดี กับ สคอ.” กับความส�าเร็จในปี 2560
- รางวัลขยายขอการบริการ  
- นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ คุณจุรีย์ อุสาหะ
- รางวัลคนดี ศรีสาธารณสุข ประจ�าปี 2560 คุณนรกมล ชูธง
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สารจากผู้บริหาร
	 จากประเดน็ทีเ่ป็นทีว่พิากษ์ 
	 วิจารณ์	 ในเรื่องของการโพสต์	
ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ที่จะเข้า
ข่ายเป็นความผิด	 ตามมาตรา	 32 

ทางส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	ขอชี้แจงสาระส�าคัญซึ่งอาจสรุปดังนี้	
	 1.	เป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์ทางการค้า	กล่าวคอื	มกีารโพสต์รูปเพือ่หวงัว่า	การกระท�า 

ของนั้นจะท�าให้มียอดขายที่ดีขึ้น		2.	เป็นการกระท�าเพื่ออวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม
	ทัง้นีก้ารกระท�า	ฐานโฆษณา	แม้ประชาชนท่ัวไปกระท�า	โดยมเีจตนาดังท่ีกล่าวมาแล้วก้อมคีวามผดิ 

เพราะกฏหมายมิได้ใช้บังคับ	 แต่ดารา	 นักร้อง	 นักแสดง	 แต่ห้ามไปถึงบุคคลทุกคนห้ามกระท�าการดังกล่าว 
แต่ตัวของ	 ดารา	 นักร้อง	 นักแสดง	 เป็นบุคคลสาธารณะ	 การโพสต์รูปดังกล่าว	 มีผลต่อการจูงใจไปยังประชาชน	 
ที่ได้พบเห็นอย่างชัดเจน
	 กฏหมายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม	 ที่ใดมีสังคม	 ที่นั่นมีกฏหมายพระราชบัญญัติฉบับนี	้ 
มีบทบัญญัติบางประการที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	แต่สามารถกระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจแห่งรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งการกระท�าใดจะเป็นความผิด	 ก็ต้องมีเจตนาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ดังนั้น	 หากไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิดตาม
กฎหมายนี้

พูดคุยกับบรรณาธิการ
	 จากกผลการด�าเนินที่ขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือปกป้องลูกหลาน 
เยาวชนไทยที่ได้รับ	 เป็นความภูมิในใจส่วนหนึ่งของทีมงานในระยะ 
เวลากว่า	 3	 ปีท่ีผ่านมา	 ถึงเวลาท่ีความส�าเร็จจะผลิดอกออกผลแล้ว 
กระบวนการท่ีพ้ืนที่ได้ก�าหนดมาตรการร่วมกันดังตัวอย่างอย่างของ 

ต�าบลสมุด	 อ�าเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 ส ่งผลให้ในปีน้ี 
ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 ซึ่งเป็นผลงานของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ประเภท	 “รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม”	 ในระดับดีซ่ึงสร้างความดีใจให้ทั้งในส่วนของพื้นที่ 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 และทีมงานของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างยิ่ง	และในโอกาสนี้ก็หวังการท�างานจากจุดเล็กๆ	ในวันนี้จะสามารถน�าไปสู่แนวทาง
การด�าเนินงานที่สามารถเป็นต้นแบบต่อไปได้
	 ท้ังนี้ขอขอบคุณทีมงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ที่ร่วมกันท�างานจนได้รับรางวัลในครั้งนี	้ 
ในปีหน้าหวงัว่าแฟนคลบัจลุสารและเครอืข่ายยงัคงติดตามและให้การต้อนรบัจุลสารส�านกังานคระกรรมการควบคมุ

นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้วยรัก
นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบรรณาธิการ

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2
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	 กระทรวงสาธารณสุข	ยนืยนั	“พระราชบญัญตัิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการ

ระบุการก�าหนดบทลงโทษ หากประชาชนท�าการแชร์

หรือว่าการท�าการแสดงสถานะที่ตั้งหรือที่เรียกว่า 

เช็คอินในสถานบันเทิงผ่านทางสื่อโซเช่ียล ว่าเป็น 

การกระท�าผดิตามกฏหมาย เพราะเป็นการยยุงส่งเสรมิ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะถูก จ�าคุกห้าปีหรือ 

ปรบั 50,000 บาท มผีลบงัคบัใช้ทนัท ีอีกทัง้มกีารอ้างถงึ 

แหล่งข่าวพาดพิงถึงผู้บริหารระดับสูง”	 ข่าวดังกล่าว

ไม่มมีลูความจรงิแม้แต่น้อย	เพราะไม่ได้มนีโยบายหรอืข้อ

สั่งการในเรื่องดังกล่าวจากผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด 

และตาม	พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

ก็ไม่ได้มีระบุว่า	 การเช็คอินในสถานบันเทิงเป็นการยุยง 

ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ทัง้นี	้จากการตรวจสอบทีม่าของข้อมูลเบ้ืองต้น

พบว่า	ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่มีการยืนยันแหล่งที่มาอย่าง

ชัดเจน	 เป็นการแอบอ้างผู้บริหารระดับสูงของทางส่วน

ราชการ	ท�าให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย	ที่ส�าคัญ

ท�าให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนที่ยังไม่ทราบ

ข้อเทจ็จรงิ	ซึง่การกระท�าดงักล่าวมคีวามผดิตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	

ข้อมูลเท็จ
ห้ามประชาชนเช็คอินในสถานบันเทิง 

อ้างผิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และสภาสถาบัน 

นักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

	 ท้ังนี	้ท่ีประชมุต่างเหน็พ้องต้องกันว่า	การตคีวาม 

กฎหมายนัน้	ต้องตีความให้สอดคล้องต้องตามเจตนารมณ์ 

แห่งกฎหมาย	 ซึ่งในประเด็นของการโฆษณาเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ตามมาตรา	 32	 แห่ง	 พรบ.ควบคุม...	 นั้น	

มีความหมายเป็นการชักจูงใจในตัวอยู ่แล้ว	 และใน

ส่วนของข้อความตอนท้ายของวรรคแรกที่บัญญัติว่า 

“...อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืน 

ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”	 ถูกก�าหนดเพื่อใช้กับกรณี 

การแสดงชือ่	หรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ที่มิใช่เพื่อการโฆษณาเท่านั้น	 ดังนั้นหากมีการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม ่ว ่าจะด้วยตัวอักษร	 ภาพ	

ภาพยนต์	 แสง	 เสียง	 เครื่องหมาย	 หรือกระท�าการ

อย่างใดๆ	 ที่ท�าให้ประชาชนเข้าใจความหมายได้	 โดย 

มุ่งประโยชน์ในทางการค้า	 ตามนัยแห่งนิยามของค�าว่า 

โฆษณา	 ในมาตรา	 3	 ก็ถือเป็นความผิดแล้ว	 โดย 

ไม่จ�าเป็นต้องมีข้อความอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ 

หรือชักจูงใจอีก	 ซึ่งความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์	 ตามมาตรา	 32	 นั้น	 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

จึงขอวอนผู ้ประกอบการร้านค้าอย่าหลงเชื่อค�าลวง	 

และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 จึงขอให้ประชาชนอย่าต่ืนตระหนก	 อย่าหลง

เชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จดังกล่าว	 หากมีข้อสงสัยสอบถามที่	 

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422		ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่สุรา	0	2590	3342	

(ฉบับที่	2	)	พ.ศ.	2560	มาตรา	14	อีกด้วย	ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายด�าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และหากพบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	 ประชาชนอย่าได ้

ตระหนกข่าวทีแ่ชร์ในสือ่สงัคมออนไลน์ดงักล่าว	และฝากถงึ 

ผู้ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จดังใดก็ตามอันเป็นผลที่ 

ท�าให้เกดิความเสยีหาย	จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญติั 

ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2560

	 โดยเมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 2560	 ที่สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสขุ	ได้มอบหมายให้	นายแพทย์นพินธ์	

ชินานนท์เวช	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จัดประชุมวิชาการใน

หวัข้อ	“การตคีวามกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย

มาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”	 ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ	

ประกอบด้วย	 ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร	์ 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ,	 คณะ

นิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 คณะนิติศาสตร	์
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1 

2 4 

3 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

รับแบบฯกรอกรายละเอียด 

ยื่นแบบฯ ตรวจสอบ 

รับเอกสารที่ขอ 

มาตรการ 4 ป แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉนิระดับหนวยงาน 
 

“สคอ. ยคุใหม่  

ทาํงานสุขใจ ใช้

พลงังานรู้ค่า” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ข้ันตอนการขอรับสื่อประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป

มาตรการ 4 ป แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน

“สคอ. ยุคใหม่  

ท�างานสุขใจ 

ใช้พลังงานรู้ค่า”

4 ขั้นตอนการขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาระน่ารู้ ... INFO by ALC

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6
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	 1.	 จะมีการทบทวน	 TBT	 Agreement	 รอบ

สามปีครัง้ที	่8	โดยจะมกีารก�าหนด	Timeline	ในประชุม	

TBT	วนัที	่7-9	พฤศจกิายน	2560	และจะมกีารพิจารณา

สาระส�าคัญในการประชุมครั้งนี้	และในอีก	2	ครั้งต่อไป	

	 2.	 ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศ	(Spe-

cific	Trade	Concerns:	STC)

	 	 2.1	 ประกาศหลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และเงือ่นไข

เก่ียวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2558	 

(G/TBT/N/THA/437	 และ	 G/TBT/N/THA/437/

Add.1)

	 มีข้อกังวลจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 สหภาพ

ยุโรป	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 กัวเตมาลา	 แคนาดา	 และ

นิวซีแลนด์	 โดยขอให้ทางประเทศไทยมีการประเมินผล

ของการออกกฎหมายฉบับนี้	 ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง

ปฏิบัติต่อตัวกฎหมาย	 ขอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ว่ามาตรการนี้ส่งผลต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้	 โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้ามากเกิน

ความจ�าเป็น	และขอให้ทางประเทศไทยแจ้งความคบืหน้า 

หากมีการแก้ไขกฎหมาย	หรือ	Technical	document	

รวมถึงร่างกฎหมายภาพค�าเตือนบนฉลากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิ

ต่อการค้า

	 ประเทศไทย

ชี้แจงว่าเข้าใจถึงข้อ 

กงัวล	และได้แก้ไข	Tech- 

nical	document	ให้ม ี

ความชัดเจนมากขึ้น	

และเผยแพร่ทางเวปไซด์ของส�านักงานคณะกรรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้ังแต่เดือนเมษายน	พ.ศ.	

2650	 และมีการประเมินผลลัพธ์	 และผลกระทบของ

มาตรการนี้ซึ่งน่าจะน�าเสนอผลได้ภายในปีหน้า

	 	 2.2	 ร่างพระราชบัญญัติควบคมุการส่งเสรมิ 

การตลาดอาหารส�าหรบัทารก	และเดก็เลก็	และผลติภณัฑ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง	 พ.ศ.	 ...	 (G/TBT/N/THA/471	 และ	 G/

TBT/N/THA/471/Rev.1)

	 มีข้อกังวลจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ออส- 

เตรเลีย	 สหภาพยุโรป	 แคนาดา	 โดยได้ขอความชัดเจน

ในการตีความในนิยามต่าง	 ๆ	 ของอาหารเด็กเล็กใน

กฎหมายฉบับน้ี	 ขอทราบบทบาทการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการด้านการตลาดของกฎหมายฉบับนี้	ขอให้

กฎหมายฉบบันีเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบั	Codex	ขอให้

ตวักฎหมายไม่ส่งผลในการจ�ากดัทางค้าเกนิความจ�าเป็น	

และให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม

	 ประเทศไทยได้แจ้งร่างกฎหมายฉบับแก้ไข 

คร้ังท่ีสองให้กับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 

ในเดือนเมษายน	พ.ศ.2560	และยินดีให้ประเทศสมาชิก

ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 และจะให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 

ทีเ่หมาะสม	นอกจากนีจ้ะมคีณะกรรมการทางการตลาด 

ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้	 ซ่ึงจะมีตัวแทนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามาเป็นกรรมการ	 และแจ้งว่าประเทศไทย 

ใช้แนวทางของ	 Codex	 เป็นแนวทางในการพัฒนา 

มาตลอด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการ
ค้า โดย นพ. พงษ์ธร  ชาติพิทักษ์

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7
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ขอแสดงความยินดี

ในป 2560 นี้ กรมควบคุมโรคไดรับรางวัลอีก 1 รางวัล รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม ซึ่งเปนผลงานของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท “รางวลัขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม” โดยชุมชนท่ีเปนเนื้อหาท่ีไดรับรางวัลในครั้งนี้คือ พ้ืนท่ีท่ีตนแบบ ตําบลสมุด อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ขยายผลสูตําบลหนองภัยศูนย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในป 2560 นี้ กรมควบคุมโรคไดรับรางวัลอีก 1 รางวัล รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม ซึ่งเปนผลงานของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท “รางวลัขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม” โดยชุมชนท่ีเปนเนื้อหาท่ีไดรับรางวัลในครั้งนี้คือ พ้ืนท่ีท่ีตนแบบ ตําบลสมุด อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ขยายผลสูตําบลหนองภัยศูนย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในปี 2560 น้ี กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลอีก 1 รางวัล  

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น 

ผลงานของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภท “รางวลัขยายผลการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม” โดยชมุชน 

ที่เป็นเนื้อหาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ พื้นที่ที่ต้นแบบ ต�าบลสมุด  

อ�าเภอปราสาท จงัหวดัสริุนทร์ ขยายผลสูต่�าบลหนองภยัศนูย์ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู และอ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8

������� �� 8 ���� 4-ok.indd   8 10/9/2560   19:34:15



	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 2560	 เวลา	 10.00	 – 

14.00	 น.	 ห้องประชุม	 ศปก.ตร.	 ชั้น	 20	 อาคาร	 1	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		ที่ปรึกษา	สบ.10	โดยข้อสรุป

มีสาระส�าคัญดังนี้	

	 1.	 การด�าเนินงานการสนับสนุนเคร่ืองเป่าวัด

แอลกอฮอล์	(ผก.ชี้แจง)

	 2.	 ความคบืหน้าหลกัสตูร	D.A.R.E.	กบัแนวทาง

การควบคุมเครื่องดื่ม

	 3.	 รายงานความคืบหน้าของคณะท�างานเพ่ือ

พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับเงินสินบน

รางวลัตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

พ.ศ.	 2551	 โดยประเด็นเพิ่มส่วนของเงินสินบนรางวัล 

ให้แก่ประชาชน	

	 4.	 รายงานผลการด�าเนนิการเปรียบเทียบปรับ 

ในกรณีการโฆษณาของดาราผ ่านทางส่ือโซเชียล	 

เน็ตเวิร์ค	

	 5.	 รายงานผลการเฝ้าระวังและบังคับ 

ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญติั

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

พ.ศ.2551	

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
	 6.	 รายงานผลการเฝ ้าระวังและบังคับใช  ้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.2551	ณ	ท้องที่จังหวัดนครปฐม	

	 โดยเรื่องท่ีน่าสนใจในขณะนี้คือเรื่องการบูรณา

การในเชิงวิชาการร่วมกับทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

โดยการใช้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตร	 DARE	 ให้ม ี

เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอออล์	พ.ศ.2551	โดยมกีารจดัท�า 

ส่ือการสอนในรูปแบบของ	 อินโฟวิดิโอ	 (Info	 VDO)	 

ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการและให้ทางส�านักงาน

คณะกรรมกาควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์รบีด�าเนนิการ 

จัดท�าต้นแบบเพื่อด�าเนินการทอลองใช้และเผยแพร ่

ต่อไป	 โดยเป้าหมายของหลักสูตร	 DARE	 คือ	 นักเรียน

ระดับประถมศึกษาที่	5	และ	6	ทั่วประเทศต่อไป

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9
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	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	ขอแสดงความยนิดกัีบนางสาวจรุย์ี อสุาหะ  

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษที่ได้รับการ

พจิารณา	เลือ่นขัน้เป็น	นกัวชิาการสาธารณสขุเช่ียวชาญ  

โดยภารกจิทีส่�าคญัในขณะนี	้นางสาวจรุย์ี	ด�ารงต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการ	 และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ	 และ 

กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะอีกด้วย

คนเก่งของเรา ชาว สคอ.

	 และขอแสดงความยินดีกับ	 นางสาวนรกมล   

ชูธง	 นักวิชาการเผยแพร่	 ที่ได ้รับรางวัล	 คนดีศรี

สาธารณสุข	 โดยได้รับประทานโล่จากพระองค์เจ้า 

โสมสวล ีพระวรราชาธนดัดามาต ุเมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	

2560	 จัดโดย	 สถาบันแก้วกัลยา	 กิจกรรมทั้งหมด 

ในระหว่างวันที่	 16	 -	 17	 สิงหาคม	 2560	ณ	 โรงแรม 

มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์10
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	 เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อพัฒนางานร้องเรียนการกระท�าผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอออล์	 โดยกิจกรรมในครั้งนี ้

เป็นการทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการร้องเรียนรับโฉมใหม่	 โดยในการด�าเนินงานได้รับความร่วมมือ 

จากส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 GISTDA	 การพัฒนาระบบดังกล่าว	 

คาดว่าจะสามารถให้บริการภายใน	2561	และจะเปิดตัวพร้อมวิธีการใช้ในเร็ว	ๆ	นี้

โครงการพฒันาระบบแจงรองเรียน
การกระทําผิดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

Coming Soon ! ช่องทางการร้องเรียนฯ บุหรี่ สุรา

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11
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ประจ�ำฉบับที่ 4/2560

ที่ปรึกษา
นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายแพทย์พงศ์ธร  ชาติพิทักษ์
รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางสาวจุรีย์  อุสาหะ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บรรณาธิการ
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่วมด้วย
1. นางสาวอมรเรข  ตั้งจิตร
 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
2. นางสุธาทิพย์  ศรีหิรัญ
 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
3. นางสาวเพ็ญโสม  จ�าเรียงฤทธิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
4. นางสาวสรินญา  อึ้งเจริญ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. นางสาววีณา  ตันติสุขวัลกุล
 นิติกรปฏิบัติการ
6. นางสาวญาณีษา  อ่วมยงค์
 นักประชาสัมพันธ์ (พนักงานราชการ)
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปริตา สุริยะฉาย
 นักวิชาการเผยแพร่ (พนักงานราชการ)
8. นางพัฒน์นรี  พันคลอง
 นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
9. นายนภัทธ์  ชูศรีนวล
 นักวิชาการโครงการ
10. นางสาวสุวิมล  ทองจ�ารัส
 นักวิชาการโครงการ
11. นางสาวนรกมล  ชูธง
 นักวิชาการเผยแพร่ (พนักงานราชการ)

เรียบเรียง  :  นางสาวอมรเรข  ตั้งจิตร / นางสาวนรกมล  ชูธง
ภาพ  :  ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กราฟฟิก  :  บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด

คณะผู้จัดทำ 

ส่งค�าตอบมาได้ที่

กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อาคาร 3 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซอง “ร่วมสนุกจุลสาร สคอ จุลสาร เล่ม 3”)

1 วันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่วันใดบ้าง

.................................................................................

.................................................................................

2. รางวัลรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ที่ส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับ คือ สาขาใด

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
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