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ผูดำเนินรายการ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
นายแพทยผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

คุณบุญยืน ศิริธรรม 
ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค

นายชวิศ จิตปุณยพงศ 
ผูอำนวยการ โรงเรียนดอนพุดวิทยา

คุณธีระ วัชรปราณี 
ผูจัดการสำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.)

คุณประชา แสงศิลป 
เจาหนาที่ปฏิบัติการวางแผนการผลิต 
และหัวหนากลุมสุขภาพ บริษัท เบทาโกร จำกัด

คุณไกรฤกษ สาหราย 
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ขับรถ folk lift 
บริษัท เบทาโกร จำกัด
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e-mail : tom_teera@hotmail.com

e-mail : pracha@betagro.com
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¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
(â´Â ¤Ø³ºØÞÂ×¹ ÈÔÃÔ̧ ÃÃÁ »ÃÐ¸Ò¹ÊË¾Ñ¹ �̧Í§¤�¡Ã¼ÙŒºÃÔâÀ¤) 

   ·Õ ่¼‹Ò¹ÁÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼Ù ŒºÃÔâÀ¤ä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¡Ñ¹à¾× ่ÍÇÒ§á¼¹
áÅÐ¾Ù´¤ØÂàÃ×่Í§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ à¾×่ÍãËŒä»ÊÙ‹à»‡ÒËÁÒÂ¤×Í 
“Å´âÃ¤ Å´¡ÒÃãªŒÂÒ” «Ö่§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒÂÒä´ŒÁÕ¡ÒÃ·Ó
â¤Ã§¡ÒÃªØÁª¹»ÅÍ´ÂÒªØ´µÑ ้§áµ‹»‚ 2524 áµ‹Ç‹ÒÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´¡ÒÃÅ´¡ÒÃãª ŒÂÒª Ø´ã¹ª ØÁª¹ä´ Œ à¾ÃÒÐ¡ÒÃÅ§ä»·Ó§Ò¹ã¹
ªØÁª¹µŒÍ§ÍÒÈÑÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ´Ñ§¹Ñ้¹¨Ö§µŒÍ§ÁÕ
¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§¤¹ã¹¾×้¹·Õ่ à¾×่ÍãËŒà¡Ô´¼ÅµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 

..µÑÇÍÂ‹Ò§â¤Ã§¡ÒÃ·Õä่ Œ́ÇÒ§à»‡ÒËÁÒÂÃ‹ÇÁ¡ÑºÈÙ¹Â�¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾
»ÃÐªÒª¹áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒºÃÔâÀ¤»ÃÐ¨Ó¨Ñ§ËÇÑ´ ÁÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õ้
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โครงการนี้จะสงเสริมใหประชาชนในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังหันมาดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพื่อไมใหปวยมากไปกวาเดิม เปนการสูโรคโดยอาศัยการสรางความรวมมือ
กับทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้ง ผูนำชุมชน รพ.สต. และภาคประชาชน โดยเนนที่
ความรวมมือของ รพ.สต.  

1.  หารือกับเครือขายเปลี่ยนแนวคิด วางแผนการทำงาน และเลือกพื้นที่คนสูโรค
2.  รับสมัครผูเขารวมแขงขันกันเปนทีมอำเภอ อำเภอละ 20 คน โดยผูสมัครจะตอง
     ปวยดวยโรคเรื้อรังอยางนอย 2 โรค
3.  เปดตัวคนสูโรคจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 3 อำเภอ
4.  แตละทีมหารือเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
5.  ตรวจสุขภาพกอนปฏิบัติการแขงขันคนสูโรคดวยการวัดน้ำหนัก สวนสูง ความดัน 
    และไขมันของผูปวยแตละทีมจากน้ันเจาหนาท่ี รพ.สต.จะไปเปนพ่ีเล้ียงในการดูแล
    สุขภาพ 

 

â¤Ã§¡ÒÃÊ§¤ÃÒÁ¤¹ÊÙŒâÃ¤ 
ªØÁª¹µŒ¹áººã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹
¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¢Ñ้¹µÍ¹´Ñ§µ‹Íä»¹Õ้

ËÅÑ§¨Ò¡·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁ¢Ñ้¹µÍ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ ã¹ÍÕ¡ 6 à´×Í¹µ‹ÍÁÒ
¨ÐÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑ้§ â´ÂÁÕ¡µÔ¡ÒÇ‹ÒËÒ¡ã¤ÃÁÕÊØ¢ÀÒ¾
·Õ่´Õ¢Ö้¹¨Ð¶×ÍÇ‹Òª¹Ð¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹¤ÃÑ้§¹Õ้
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การที่จะทำงานสำเร็จจะตองเขาไปทำในชุมชน เขาไปเปลี่ยนความคิดของประชาชน
ใหหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเพื่อปองกันโรค ไมใชนำสุขภาพไปฝากไวที่
กระทรวงสาธารณสุข หรือฝากไวที่โรงพยาบาล ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการทำ
โครงการชุมชนตนแบบการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยการสรางการมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน ทั้งทองถิ่น รพ.สต.
และภาคประชาชน ตั้งแตรวมคิด รวมทำ และรวมกันพัฒนาระบบในพื้นที่ชุมชน   

1.
เพื่อใหชุมชนเกิด
การจัดการตนเอง
ในการสรางเสริม
สุขภาพปองกันโรค

 

â¤Ã§¡ÒÃ
ªØÁª¹µŒ¹áºº¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ 
ã¹¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸� 

à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µŒ¹áºº 
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2.
เพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมในการ
จัดการปญหา
สุขภาพคนใน
ชุมชนของตนเอง

3.
เพ่ือใหชุมชนเขาถึง
และมีสวนรวมในการ
พัฒนากองทุนสราง
เสริมสุขภาพปองกัน
โรคระดับทองถิ่น

4.
เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการจัดการ
ปญหาสุขภาพใน
ชุมชนของตนเอง
 



1.  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน และเลือกพื้นที่เปาหมาย
2.  อบรมพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพใหกับชุมชน และใหชุมชนจัดทำแผน
    สรางเสริมสุขภาพชุมชน
3.  ผลักดันใหชุมชนตนแบบเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณการ
    ดำเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชนจากกองทุนสรางเสริมสุขภาพระดับตำบล
4.  หนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคในชุมชนตนแบบ
5.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีรวมกันระหวางชุมชน และสรุป
    บทเรียนการดำเนินงาน
        ชุมชนตนแบบจะตองมีการสรางการมีสวนรวมในชุมชน คือ ทองถิ่น รพ.สต. 
    และชุมชนจะตองมารวมกันขับเคล่ือนโครงการ ตองมีแผนการดำเนินงานและตอง
    มีธรรมนูญสุขภาพของชุมชน ซ่ึงหากการดำเนินงานผานตามเกณฑตัวช้ีวัด ชุมชน
    ตนแบบก็จะไดรับรางวัล 

 

 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µŒ¹áºº 
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   โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค คือโครงการ
ที่จะทำใหเด็กฉุกคิดกอนที่จะกินขนม ดวยการชวนทำฉลากเขียว เหลือง แดง ติดที่
ถุงขนมเพื่อใหเด็กสามารถเลือกกินขนมไดอยางปลอดภัยดวยการดูฉลากที่เขาใจงาย
เปรียบเทียบกับสัญญาณไฟจราจรที่มี 3 สี ซึ่งโครงการนี้ไดมีการประสานไปยังครูใน
โรงเรียนเพื ่อใหครูเปนผู ชักชวนเด็กมารวมโครงการอีกที โดยการทำกิจกรรมใน 
9 โรงเรียน ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญดังนี้ 

1.  ฝกอบรมครูและนักเรียน โดยเริ่มจากการ
ทดสอบความรู  เร ื ่องฉลากกับเด็ก กอนที ่
จะอบรมใหเด็กรูเทาทันฉลากในรูปแบบตางๆ  
ฝกการอานฉลากเขียวเหลืองแดง ผานเกมส
สายสืบฉลากโภชนากรรุนจิ๋ว และชี้ใหเด็กเห็น
ความสำคัญของการอานฉลากกอนกินวาถา
หากกินไมเลือกจะสงผลตอสุขภาพอยางไร
ตอไปในอนาคต
 

 

2.  มีการรณรงคใหความรูในรูปแบบตางๆ เชน 
กิจกรรมหนาเสาธง การจัดบอรดนิทรรศการ 
การใหความรู ผ านเสียงตามสาย การเดิน
ขบวนรณรงค การทำกิจกรรมพี ่สอนนอง 
และการทำกิจกรรม Home Room
 

 

â¤Ã§¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁà́ ¡็áÅÐàÂÒÇª¹ãËŒÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ 
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ÇÔ¨ÑÂ
àªÔ§»¯ÔºÑµÔã¹ 9 âÃ§àÃÕÂ¹

¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

¢ŒÍÁÙÅ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¡ÒÃºÃÔâÀ¤

¢¹Áà´็¡·Ø¡ÇÑ¹

âÃ§àÃÕÂ¹µŒ¹áºº´ŒÒ¹
©ÅÒ¡ÍÒËÒÃ·Õ่
à»š¹ÁÔµÃµ‹Íà´็¡

ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õ่ãªŒ

¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ

à¡็º¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹/ËÅÑ§
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

¨Ñ´·Ó¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

¼Í. ¤³Ð¤ÃÙ áÅÐà´็¡
¤³Ð·Ó§Ò¹âÃ§àÃÕÂ¹

·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÃÙ»áºº
áÅÐÇÔ¸ÕÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ

à¡³±�¡ÒÃÇÑ´ÃÐ´ÑºÊÕ
¢Í§âÀª¹Ò¡ÒÃã¹¢¹Áà´็¡

ÇÒ§á¼¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ã¹¡ÒÃ»®ÔºÑµÔáÅÐ

ÇÔ¸Õà¡็º¢ŒÍÁÙÅã¹âÃ§àÃÕÂ¹

¤Œ¹ËÒ
¨Ñ´

µÑ้§
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ÇÔ¨ÑÂ
àªÔ§»¯ÔºÑµÔã¹ 9 âÃ§àÃÕÂ¹

¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่ 1
·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×่Í§
©ÅÒ¡¡Ñºà´็¡
ã¹àº×้Í§µŒ¹

¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่ 2
·ÓãËŒà´็¡ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹
©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ
ã¹ÃÙ»áººµ‹Ò§æ ¡‹Í¹

¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่ 3
½ƒ¡Í‹Ò¹©ÅÒ¡
à¢ÕÂÇ àËÅ×Í§ á´§ 
¼‹Ò¹à¡ÁÊ�ÊÒÂÊ×º©ÅÒ¡
âÀª¹Ò¡ÒÃÃØ‹¹¨Ô๋Ç

¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่ 4
ªÕ้ãËŒà´็¡àË็¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
¢Í§¡ÒÃÍ‹Ò¹©ÅÒ¡
¡‹Í¹¡Ô¹Ç‹ÒÁÕ¼ÅÍÐäÃºŒÒ§
µ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ã¹Í¹Ò¤µ
¶ŒÒÂÑ§¡Ô¹äÁ‹àÅ×Í¡

¼Í. ¤³Ð¤ÃÙ áÅÐà´็¡
¤³Ð·Ó§Ò¹âÃ§àÃÕÂ¹

Ã³Ã§¤�
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡Ô¨¡ÃÃÁË¹ŒÒàÊÒ¸§

    ¡Ô¨¡ÃÃÁ Home Room 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ºÍÃ�´
¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¼‹Ò¹
àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂ

à´Ô¹¢ºÇ¹Ã³Ã§¤�
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Õ่ÊÍ¹¹ŒÍ§
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โครงการเพชรบุรีโมเดล เปนโครงการตนแบบการจัดการกับโฆษณาอาหารเพ่ือสุขภาพ
ที่โฆษณาเกินจริง โดยโครงการนี้จะมีเครือขายเฝาระวังโดยการฟงสถานีวิทยุทุกสถานี 
และทำงานประสานเชื่อมโยงกับ กสทช. อบต. รวมทั้งสมาคมผูสื่อขาว 

 

จังหวัดนครปฐมจะมีการทำเร่ืองผักปลอดสารพิษรวมกับเครือขายเกษตรกร 25 ครัวเรือน 
มีการเขาไปคุยกับพระที่วัดหวยจระเขเพื่อตอยอดไปสูการทำตลาดสีเขียวที่วัด 
เพื่อใหผูบริโภคไดซื้ออาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการประสาน 
รพ.สต.เรื ่องการตรวจหาสารพิษของกลุ มเกษตรกร ผู บริโภค และขาราชการ 
ซึ่งผลการตรวจพบวากลุมที่มีสารเคมีตกคางอยูในเลือดมากที่สุดคือกลุมขาราชการ 
ทำใหคนในจังหวัดเกิดความสนใจในเรื่องนี้ และกำลังพยายามผลักดันใหกลายเปน
วาระระดับจังหวัด

 

â¤Ã§¡ÒÃà¾ªÃºØÃÕâÁà´Å ¨.à¾ªÃºØÃÕ

â¤Ã§¡ÒÃ¼Ñ¡»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ ¨.¹¤Ã»°Á

¢ŒÍàÊ¹Í :
ÍÂÒ¡àË็¹¹âÂºÒÂáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
·Õ่Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ 
áÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õ่ª‹ÇÂË¹Ø¹àÊÃÔÁ
àÃ×่Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒËÒÃËÇÒ¹
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Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾àÂÒÇª¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹´ŒÇÂ
“â¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¤Ø³¸ÃÃÁ”

(â´Â ¤Ø³ªÇÔÈ Ô̈µ»Ø³Â¾§È� ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ âÃ§àÃÕÂ¹´Í¹¾Ǿ ÇÔ·ÂÒ 
Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ)

   โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปดสอน
ตั้งแตชั ้น ม.1 - ม.6 มีคุณครูทั้งหมด 20 ทาน ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ เขาไป
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนเม่ือป 2556 ตอนท่ีเขามาบริหารโรงเรียนพบวา 
เด็กนักเรียนสวนใหญที่มาเรียนที่นี่มักจะเปนเด็กที่คอนขางมีปญหาครอบครัว
และม ีฐานะยากจน จ ึงพยายามท ี ่จะแก  ไขป ญหาน ี ้  โดยการเข าร วม 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม” ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เนื่องจากมีแนวคิดอยากให
เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ จึงไดนำเอาโครงการนี้มาขับเคลื่อนเรื่องตางๆ
ในโรงเรียน
   การทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมจะเนนใหเด็กเปนคนคิดโครงงานเกี่ยวกับ  
เรื่องสุขภาพเอง โดยใหเด็กม.1 – ม.6 แบงกลุมกัน (รุนพี่เปนแกนหลัก) ทำ
โครงงานตางๆ เชน โครงงานหนาไรสาร ซึ่งเปนโครงการสงเสริมใหนักเรียน
ไมแตงหนามาเรียน โครงการเกี่ยวกับการทองในวัยเรียน โครงการแยกขยะ 
เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำไปขาย เปนตน
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¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ÂÑ§ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾à´็¡ ´Ñ§¹Õ้ 

1.  
สงเสริมใหเด็ก
ทุกคนมีแกวน้ำ
สวนตัวสำหรับ
กินน้ำเปลา

2. 
สงเสริมใหเด็ก
ทุกคนลวก
ชอนสอมกอน
รับประทานอาหาร 

5.
รณรงคไมกิน
หวานวันอังคาร

6.
เชิญพยาบาลจาก
โรงพยาบาลดอนพุด 
และสาธารณสุข
อำเภอมาสอนสุขศึกษา

7.
จัดนิทรรศการ
รวมพลคน
ไมกินหวาน

8.
จัดกิจกรรม
นั่งสมาธิเพื่อ
พัฒนาจิต

   การรณรงคในโรงเรียนจะมีผูบริหารและครูเปนแบบอยางท่ีดี มีการเชิญวิทยากรมาใหความรู
กลุมผูบริหารและคุณครู ซ่ึงไดทำอยางตอเน่ืองมา 2 ปแลว ในสวนของผูปกครองเองจะมีสวนรวม
กับทางโรงเรียนเร่ืองการประเมินเด็ก โดยผูปกครองจะชวยประเมินพฤติกรรมของลูกขณะท่ีอยู
กับบานวาลูกมีพฤติกรรมอยางไรบาง เชนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการคัดแยกขยะ
ท่ีบาน เปนตน
   การดำเนินงานท่ีผานมาพบวาคุณครูมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจท่ีเห็นโรงเรียนสะอาด และเด็ก
มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน

13

3.
ทำกิจกรรมกับ
ผูปกครองเพื่อ
สรางความ
ตระหนักเรื่อง
สุขภาพของเด็ก 

4.
ทำโครงการจัด
อบรมเรื่องการดูแล
สุขภาพในชองปาก
โดยทำรวมกับ
โรงพยาบาลดอนพุด 

¢ŒÍàÊ¹Í :
ÍÂÒ¡ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾à´็¡
áÅÐàÂÒÇª¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö้¹



àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡
“à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡Ã§´àËÅŒÒ” 
(â´Â ¤Ø³ Õ̧ÃÐ ÇÑªÃ»ÃÒ³Õ ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡Ã§´àËÅŒÒ ËÃ×Í Ê¤Å.)

   เครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) เปนองคกร
ภาคประชาสังคม ที่ทำหนาที่เฝาระวังเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเทศกาลตางๆ 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งทาง
เครือขายองคกรงดเหลาจะมีตัวแทนท่ีทำงาน
ในทุกจังหวัดทุกภาค บทบาทของ สคล.
คือการเขาไปผลักดันกฎหมายเพื ่อทำให
แอลกอฮอลกลายเปนสินคาที่ไมปกติ สิ่งที่
ทำในชวงท่ีผานมาคืองานรณงคในชวงเทศกาลเชน งานสงกรานตปลอดเหลา หรือชวง
งานบุญ เชน งานงดเหลาครบพรรษา ซ่ึงเม่ือป 2546 สคล.ไดทำใหคนงดเหลาครบพรรษา
ไปไดมากกวา 19 เปอรเซ็นต สวนปน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 39 เปอรเซ็นต
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   การทำงานรณรงคงดเหลาเมื่อ 10 ปที่แลวทำไดยากมาก คนที่เขารวมโครงการ
งดเหลาเขาพรรษาจะกลายเปนคนนอกกลุมเพ่ือน แตในปจจุบันสถานการณเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน ปจจัยท่ีทำใหเร่ืองน้ีประสบผลสำเร็จคือทุกฝายตองมีความตระหนักและ
รวมไมรวมมือกันรณรงคในเร่ืองน้ี ตองรวมกันทำใหงานเทศกาลประเพณีตางๆ กลายเปน
งานเทศกาลปลอดเหลา เชนงานแขงเรือปลอดเหลา งานบ้ังไฟปลอดเหลา เปนตน  

   นอกจากนี้ สคล.ยังมีโครงการงานศพปลอดเหลา ซึ่งถือวาประสบผลสำเร็จพอสมควร 
เพราะที่ผานมามีการคำนวณงบประมาณการจัดงานศพปลอดเหลาวาสามารถประหยัด
คาใชจายในสวนของคาเหลาไปไดมากถึง 240 ลานบาทตอป  
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¢ŒÍàÊ¹Í :
ÍÂÒ¡ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹
¼ÙŒ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ã¹¡ÒÃµÔ´àËÅŒÒ 



“â¤Ã§¡ÒÃºØ¤¤ÅµŒ¹áººàÅÔ¡àËÅŒÒµÅÍ´ªÕÇÔµ” 
ºÃÔÉÑ· àº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ́

(ấ Â ¤Ø³»ÃÐªÒ áÊ§ÈÔÅ»Š à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õ»่ Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐ¤Ø³ä¡ÃÄ¡É� ÊÒËÃ‹ÒÂ à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õ»่ Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¢ÑºÃ¶ folk lift ºÃÔÉÑ· àº·Òâ¡Ã ¨Ó¡Ñ́ )

   บริษัท เบทาโกร จำกัด ไดเริ่มตนโครงการบุคคลตนแบบเลิกเหลาตลอดชีวิต 
ในป 2554 โดยมี สคล.เปนที ่ปรึกษา ซึ ่งจะใหคำปรึกษาทุกเดือน ทำใหมี
บุคคลตนแบบเลิกเหลาตลอดชีวิตในโรงงานกวา 16 คน แตปจจุบันบางคน
ลาออกไปประกอบอาชีพสวนตัวทำใหเหลือบุคคลตนแบบอยูเพียง 13 คน 
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แตเดิมทีบริษัทมีปญหาเร่ืองพนักงานติดเหลากันมาก และมีธรรมเนียมแวะกินเหลา
หลังเลิกงานอยูเสมอ ในขณะที่บางคนแอบเอาเหลาใสขวดกระทิงแดงเขามากินใน
โรงงาน แมกระทั ่งตัวคุณประชาเองก็เคยกินเหลามากอน และเคยซื ้อเหลา
เลี้ยงลูกนองดวย แตเมื่อเขามาทำโครงการฯ คุณประชาก็ตัดสินใจเลิกเหลาเพื่อให
เปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานคนอื่นๆ 



   ในสวนของ สคล. จะเขามาชวยเหลือเร่ืองการใหคำแนะนำพนักงานท่ีเขารวมโครงการ 
และตรวจเช็คสุขภาพของผูเขารวมโครงการฯ วามีความเปล่ียนแปลงอยางไรบาง มีการวัด
ความดันโลหิต ตรวจสภาพตับ ใหคำแนะนำเรื่องการทานวิตามินบีเพื่อเสริมสรางรางกาย 
การทานอาหาร การนอน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางละเอียด นอกจากนี้ยังมี
การลงพ้ืนท่ีเย่ียมบานพนักงานท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือพูดคุยกับญาติถึงความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการฯ รวมทั้งเสริมสรางกำลังใจใหกับผูเขารวมโครงการฯ 
อีกทางหน่ึง 
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   การดำเนินงานโครงการฯ จะมีการเปดรับสมัครพนักงานเขารวมโครงการฯ 
โดยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ แตจะมีการสรางแรงจูงใจคือ หากผานเกณฑ
ประเมินผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับผลตอบแทนเปนเงินพิเศษปลายป รวมทั้งได
รับใบประกาศนียบัตรดวย



   คุณไกรฤกษ สาหราย เจาหนาท่ีปฏิบัติการขับรถ folk lift คนตนแบบเลิกเหลา ไดเลา
ถึงประสบการณของตนเองวา เริ่มกินเหลาตั้งแตสมัยเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 แตวามา
กินหนักในชวงเรียนระดับ ปวช. เพราะรานเหลาอยูตรงขามกับสถานศึกษา เมื่อถึง
เวลาเลิกเรียนก็จะแวะไปนั่งกินเหลาเสมอ กวาจะเขาบานก็เที่ยงคืน – ตี 1 พอเขา
วัยทำงานก็กินหนักกวาเดิม ทั ้งในเวลางาน และเวลาขับรถไปทำงาน  ตอมา
คุณไกรฤกษไดมีภาระหนี้สินมากมาย ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการติดเหลา ทำใหเขาตอง
สูญเสียบาน/รถ และตองแยกทางกับภรรยา เนื่องจากภรรยาและลูกอยูดวยแลวไมมี
ความสุข พอยายที่อยูใหมคุณไกรฤกษก็ยิ่งติดเหลามากขึ้น เพราะวาหาซื้อเหลาไดงาย 
สงผลใหตองเสียเงินซื้อเหลามากขึ้น และไดมีการเปลี่ยนไปกินเหลาขาวซึ่งราคา
ถูกกวาเหลาสี แตดีกรีจะแรงกวา ซึ ่งคุณไกรฤกษเคยกินเหลาขาวจนเมามากถึง
ขั้นหลับขางถนนหัวหนุนฟุตบาตจนตองใหคนมาชวยพากลับบานแตก็ยังไมเลิกกิน 
พอมีครอบครัวใหมก็กลับมากินหนักกวาเดิม กินตั้งแตเลิกงานยาวไปจนใกลเวลา
เริ ่มงานของวันใหมทำใหสภาพรางกายย่ำแย ตาเหมอลอย เสื ้อผามอมแมม 
แฟนใหมรับไมได จนกระทั่งพูดขึ้นมาวา “ถาคุณไมรักตัวเองแลวคุณจะไปรักใครได” 
ทำใหคุณไกรฤกษเกิดความคิดที่จะเลิกเหลา จึงไดมาเขารวมโครงการฯ ปจจุบัน
เลิกเหลาไดแลว ครอบครัวอบอุนข้ึน  
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   ผลจากการทำโครงการฯ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึน เชน ขยันมากข้ึน ประสิทธิภาพในการทำงานดีข้ึน เปอรเซ็นตการขาด ลา มาสาย
ลดลง และครอบครัวของผูเขารวมโครงการฯ มีความอบอุนมากขึ้น และแมวาการทำ
โครงการรุนแรกจะมีผูที่ประสบความสำเร็จสามารถเลิกเหลาไดและกลายเปนบุคคล
ตนแบบเพียงแค 3 คนเทาน้ัน แตวาคนรุนหลังท่ีเขารวมโครงการก็เกิดความศรัทธาท่ีจะ
ทำตามเพ่ือใหสามารถเลิกเหลาได เพราะไดเห็นผลเชิงประจักษแลววาบุคคลตนแบบมี
ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจริงๆ 
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¢ŒÍàÊ¹Í :
ÍÂÒ¡ãËŒÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Ø¡áË‹§ÁÕ¡ÒÃ·Óâ¤Ã§¡ÒÃºØ¤¤Å
µŒ¹áººàÅÔ¡àËÅŒÒµÅÍ´ªÕÇÔµ 



àÃ×่Í§ÃÒÇ¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ñ้§ËÁ´¹Õ้ à»š¹à¾ÕÂ§µÑÇÍÂ‹Ò§

¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹§Ò¹ÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾

ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ «Ö ่§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¡็

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ ã¹º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ่¢Í§

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ à¾× ่ÍÃ ‹ÇÁÅ´àÊÕ ่Â§áÅÐÅ´âÃ¤ãËŒ¡ Ñº»ÃÐªÒª¹ä´Œ 

à¾ÃÒÐËÒ¡·Ø¡½†ÒÂÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¡็¨Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁ

ÊÓàÃ็¨ä´Œ§‹ÒÂ¢Ö้¹ »ÃÐªÒª¹¡็¨ÐÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õ่´ÕÁÒ¡¢Ö้¹µÒÁä»´ŒÇÂ
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