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จากใจผู้จัดการ

สวัสดีครับ

เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
ท่ามกลางมหาวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่จากสายพันธุ์เดลต้า ที่ทําให้ติดเชื้อง่ายขึ้นและเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ร้ายแรงขึ้น จํานวนผู้ติดเชื้อและผู้มีอาการหนักพุ่งสูงเกินกว่าศักยภาพพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยจะรองรับได้
จํานวนผู้รอตรวจ รอเตียง จนถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มทวีสูง ขณะที่จํานวนผู้ได้รับวัคซีนยังต้องฉีดเพิ่มให้มากที่สุด
ยามนี้ ทุกภาคส่วน ทุกฝายต้องปรับตัวช่วยกันรับมือกับปญหาในภาวะไม่ปกติ มาตรการ
เครื่องมือ หรือทรัพยากรแบบใหม่ ๆ ต้องเร่งรัดน�าออกมาใช้ เราไม่อาจจ�ากัดการตรวจและดูแล
ผู้ติดเชื้อด้วยบุคลากรทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพพื้นฐานได้อีกต่อไป อย่างเช่น สสส.
ได้รว่ มสร้างความเข้าใจและสนับสนุนภาคประชาชนและชุมชน ในการแยกกักผูต้ ดิ เชือ้ ทีบ่ า้ น (Home
Isolation) และการแยกกักผู้ติดเชื้อในชุมชน (Community Isolation) ที่เชื่อมร้อยระบบประสาน
การติดตามโรคของหน่วยบริการปฐมภูมอิ ย่างใกล้ชดิ สนับสนุนให้เกิดระบบครัวกลาง แบ่งปนอาหาร
การสร้างความมัน่ คงทางอาหาร และหารายได้เสริมในชุมชนทีจ่ ะรองรับปญหาภายหลังการควบคุมโรค
ในชุมชนได้ระดับหนึ่งแล้ว
ยังมีอีกหลายตัวอย่างของการปรับตัว ปรับแผนของภาคีสร้างเสริมสุขภาพต่อการรองรับ
วิกฤตโควิด-19 ระลอกนี้ ทั้งการปรับตัวในชุมชน องค์กร และการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง
แม้ปญหาจากโรคระบาดจะเปนปญหาส�าคัญเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาช่วยกันดูแล แต่ปญหา
สุขภาวะอื่นก็ยังด�ารงอยู่ ไม่ได้หายจากไป ตรงกันข้ามอาจถูกเลื่อนการปองกันดูแลที่จ�าเปน
ออกไป จนน่าห่วงว่า ปญหาจากโรคเหล่านั้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช ฯลฯ จะเกิดการเสียหายไปมากแล้ว
อย่างเงียบ ๆ ในขณะนี้ และจะท่วมท้นมากมายภายหลังโควิด-19 ทุเลาลง เราจึงไม่อาจละเลย
งานสร้างเสริมสุขภาพและปองกันโรคอื่นไปเลยได้
อย่างในช่วง 3 เดือนนี้ ชาวพุทธเริ่มต้น “เข้าพรรษา” ที่สังคมไทยใช้เปนจุดเริ่มต้นในการลด
ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบายมุข และสิ่งมึนเมา ซึ่งตลอด 18 ปที่ผ่านมา สสส. ท�าโครงการ
งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อชวนให้คนไทย เลิกดื่ม จนสามารถขยายไปสู่แคมเปญเลิกเหล้าอื่น ๆ
ในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเปนเทศกาลปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า ซึ่งนับว่า เปนหนึ่งในมาตรการ
ทางสังคมในการควบคุมผลกระทบจากการดื่มสุราในสังคมไทย ที่ไม่ควรให้ขาดหายว่างเว้นไป
ยิ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
ไม่วา่ จะเป็นด้านสุขภาพ ความรุนแรง อุบตั เิ หตุ การได้โอกาสลด ละ เลิก ย่อมเป็นเป้าหมายสําคัญ
ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 อีกทางหนึ่ง
ในปนี้ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จึงเน้นรณรงค์รูปแบบออนไลน์ New Normal
เพือ่ รักษาระยะห่างทางสังคม ภายใต้แนวคิด “สือ่ รักให้พกั เหล้า ลดเสีย่ ง เลีย่ งโควิด” เน้นส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนจากโครงการโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ร่วมเปนก�าลังหลักในการขับเคลือ่ น
ให้คนในครอบครัวงดดื่มเหล้าตลอด 3 เดือนในวันเข้าพรรษา ด้วยการเขียน “จดหมายสื่อรัก”
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จุดประกายความคิดให้พ่อแม่อยากเลิกเหล้าเพื่อลูก
งดเหล้าเข้าพรรษา เปนเหมือนการสร้างบรรทัดฐานหนึง่ ให้ทง้ั นักดืม่ และคนรอบข้างตระหนักถึง
ผลกระทบจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และเลิก หรือมีความส�ารวมในการดืม่ ได้อย่างจริงจัง จนปจจุบนั
ได้สร้างส่วนร่วมจากครอบครัว คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตั้งชมรมของ
คนเลิกเหล้าใน 892 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการชักชวนคนอื่น
เลิกเหล้าอย่างกว้างขวาง โดยจ�านวนคนตั้งใจงดเหล้าให้ได้ครบพรรษา หรือคนหัวใจหิน เลิกเหล้า
ต่อเนือ่ งหลังออกพรรษา หรือคนหัวใจเหล็ก และเลิกเหล้าไปตลอดชีวติ หรือคนหัวใจเพชรก็เพิม่ ขึน้
ทุกป โดยมีถึงร้อยละ 5 ที่ปรับพฤติกรรมแล้วตั้งใจจะเลิกดื่มไปตลอดชีวิต

คนไทยมีสุขภาวะ

อย่างยั่งยืน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ยังมีเรือ่ งน่ายินดีเมือ่ การสือ่ สารสุขภาวะ
ในการท�าภาพยนตร์โฆษณาชุด “Bok choy”
(กวางตุ้ง) ของ สสส. ที่สื่อสารเรื่องการบริโภค
ผักปลอดภัย โดยให้คนหันมาบริโภคผักตาม
ฤดูกาล แทนการบริโภคตามความนิยม จะช่วย
ลดผลกระทบการปนเปอนของสารเคมีลงได้
โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพิ่งได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน (Silver) ในหมวดภาพยนตร์
(Film) จากงาน Cannes Lions International
Festival 2021 ซึง่ ถือเป็นรางวัลสูงสุดของปีนี้
ทีป่ ระเทศไทยได้รบั มาสมทบกับอีกหลายรางวัล
นานาชาติที่ได้รับมาก่อนหน้านี้
การได้รับรางวัลอาจจะเป็นข่าวดี แต่สิ่ง
ที่สําคัญกว่า คือเสียงสะท้อนถึงคุณภาพการ
สือ่ สารสุขภาพทีส่ าํ คัญให้ถงึ ประชาชน เพราะนัน่
คื อ หนึ่ ง ในเป้ า หมายการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ของ สสส.

สสส. มีหน้าทีส
่ ง่ เสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ ลด ละ เลิกพฤติกรรม
ทีเ่ สีย
่ งต่อการทําลายสุขภาพ ซึง
่ นําไปสูก
่ ารมีสขุ ภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี ถือเป็นพัฒนาการด้านสุขภาพอีกด้านหนึ่ง ซึ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล
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งดเหล้า

เข้าพรรษา
สู้โควิด-19
18 ปีแล้ว ที่ สสส. รณรงค์
ให้ประชาชนลด ละ เลิก น้าํ เมา

“งดเหล้าเข้าพรรษา” กลายเป็นแคมเปญรณรงค์

สํ า คั ญ ที่ ต่ อ ยอดไปสู่ ง านรณรงค์ อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
งานเลี้ ย ง-งานบุ ญ ปลอดเหล้ า ประเพณี ป ลอดเหล้ า
เทศกาลปลอดเหล้า ซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาชน
และชุมชน นําไปเป็นแนวทางปฏิบต
ั เิ พราะเห็นสิง
่ สําคัญ
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงหลังจากการกําหนดพืน
้ ทีป
่ ลอดเหล้าขึน
้

การดื่มเหล้าเป็นเวลานาน
มั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ
นานาประการตามมา เสี่ยงเป็น
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ คือ โรคระบบทางเดินอาหาร
เช่น โรคตับ และโรคกระเพาะอาหารอักเสบจากการดื่มสุรา
ซึง่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีย่ งั แพร่ระบาดอย่างหนักแบบนี้
ผูท้ มี่ โี รคประจําตัวกลายเป็นกลุม่ เสีย่ งสําคัญทีส่ ดุ ในการเจ็บป่วย
รุนแรง
ในปีนี้นับว่าประเทศไทยเผชิญวิกฤต
ที่ ห นั ก หน่ ว งกว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ตั ว เลข
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนทําให้เกิดสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด คือ
ภาวะเตียงเต็ม บางส่วนเข้าไม่ถึงการรักษา
จนทํ า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย จํ า นวนมากตามมา
กลุ่ ม นั ก ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ นั บ เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย ง
ที่มีโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 เห็นได้จากการระบาด
คลัสเตอร์ผับ บาร์ สถานบันเทิง ทําให้เกิดการแพร่ระบาด
ไปอย่างรวดเร็วในอีกหลายกลุม่ ทําให้ตอ้ งมีมาตรการควบคุม
ตามมา

สิง่ พืน้ ฐานทีจ่ ะหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ คือ การมีมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากาก ล้างมือ
เว้นระยะห่าง แน่นอนว่า เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ยังนําไปสูก่ ารขาดสติ มาตรการส่วนบุคคลถูกละเลย ทําให้
เสีย่ งในการติดต่อโรคได้มากยิง่ ขึน้ และยังเป็นสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ ในยามนีห้ อ้ งฉุกเฉิน
หลายแห่งถูกปิดเพราะบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ ทําให้ยิ่งยากลําบาก
และเพิ่มภาระงานให้บุคลากร ทั้งที่อุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถหยุดได้
ด้วยการไม่ดื่ม

นิตยสารสร้างสุข

5

สถิตยิ งั ชีใ้ ห้เห็นว่า การดืม่ เหล้าเพิม่ ความเสีย่ งติดโควิด-19 มากขึน้ โดย รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบข้อมูลว่า การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์เพิ่มโอกาสเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ 2-3 เท่า ดังนั้น ช่วงที่โควิด-19 กําลังระบาดหนัก
หากเป็นไปได้ การลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อลงได้อย่างมาก
เข้าพรรษา 3 เดือน นับเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะได้หยุดดื่ม
เพื่อลดความเสี่ยงของตนเอง ฟื้นฟูสุขภาพให้พร้อมรับมือ
กับโรคภัยที่คุกคามสุขภาวะ ประหยัดค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต
และลดภาระทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลากรทาง
การแพทย์บ้าง

หากดูจากสถิตทิ ี่ ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา (ศวส.)
ร่วมกับ สสส. สํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประชาชนอายุ 18 ปี
ขึ้นไป จํานวน 1,555 คน ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ
ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 24-28
เมษายน 2564 พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มเลย
ในช่วงที่สํารวจ 1 เดือน ถึง 28.4% และดื่มน้อยลง
41.9% สาเหตุที่ไม่ดื่มนั้นน่าสนใจอย่างมาก เพราะ
กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลสําคัญว่า ต้องการรักษา
สุขภาพเพราะกลัวติดโควิด-19 ไม่ได้ออกไปสังสรรค์
และต้องการประหยัดเงิน ซึง่ ก็สอดคล้องกับ
แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษา ทีอ่ ยากให้ทกุ คน
หันมาลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพ และช่วย
ประหยัดในช่วงวิกฤตแบบนี้
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ภาพของการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เมือ่ เปรียบเทียบตัง้ แต่ปี 25462563 เห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นช่วง ๆ โดยช่วงปี 2555-2557
เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มในช่วงเข้าพรรษา
มากกว่าช่วงอืน่ โดยเฉพาะปี 2557 พบว่าสัดส่วนผูท้ ง่ี ดดืม่ ตลอดทัง้ พรรษา
มีสงู ทีส่ ดุ คือ 39.1% ส่วนเมือ่ ปี 2563 สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือสัดส่วนผูท้ ง่ี ดตลอด
ช่วงเข้าพรรษาของคนกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้
จากเดิม 14.9% ในปี 2562 เป็น
26.3% ในปี 2563 หรือเพิม่ ขึน้ ถึง
11.4% ซึง่ ถือเป็นสัญญาณทีด่ ขี อง
การรณรงค์

ศวส. ร่วมกับศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) และ สสส. สํารวจเมือ่ ปี 2562
พบว่า มีผรู้ ว่ มงดเหล้าเข้าพรรษา 53.5% เป็นผูง้ ดเหล้าตลอดพรรษา 31% งดบางช่วง 22.5%
โดยรวมสัดส่วนใกล้เคียงกับปีทผ่ี า่ น ๆ มา ส่วนใหญ่ระบุวา่ การเลิกดืม่ ทําให้สขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรงดีขึ้น อีกเหตุผลหลัก คือเรื่องประหยัด เฉลี่ยประหยัดได้คนละ 1,284 บาท
หากประมาณการช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดอาจประหยัดได้ถึง 8,251 ล้านบาท

ผู้เข้าร่วม งดเหล้าเข้าพรรษา
ยังคิดว่าสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การเป็นคนใหม่

• ทําให้อยากเลิกดื่มไปเลยถึง
• ทําให้อยากจะลดปริมาณลง

13%
58%

ปีน้ี สสส. ยังแสดงจุดยืนชัดเจนเพือ่ ตอกย้าํ ว่า “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นสิง่ ทีด่ ี และหากสามารถ ลด ละ เลิกเหล้าได้ตลอดชีวติ
ยิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาวะในระยะยาว “มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต” ช่วยให้สุขภาพดี ครอบครัวมีความสุข ประหยัดเงิน
และปลอดภัยจากความเสี่ยงไวรัสโควิด-19
เลิกดื่มทําได้ทันที และสามารถทําได้ตลอดไป

น้ําเมาสร้างผลกระทบอะไรได้บ้าง?

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ส่งผลต่อสมองในการคิด ตัดสินใจ การใช้เหตุผล ทําให้
ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ คึกคะนอง ก้าวร้าว
• ฤทธิ์น้ําเมาก่อความรุนแรง

หลายครั้ ง ที่ ค นดื่ ม เหล้ า จนครองสติ ไ ม่ ไ ด้
ลงมือทําร้ายคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่
พีน่ อ้ ง สามีภรรยา ลูก หรือ แม้กระทัง่ คนไม่รจู้ กั มีการสํารวจ
ความรุนแรงในครอบครัว โดยรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ 10
ฉบับ ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 พบข่าวความ
รุนแรงในครอบครัว 350 ข่าว มีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุน้ ถึง
21.4% หรือตัวเลขจากมูลนิธเิ พือ่ นหญิงยังพบว่า ครอบครัว
ที่ผู้ชายดื่มมักสร้างความรุนแรงกับครอบครัว 70%
• ฤทธิ์น้ําเมาก่ออุบัติเหตุ

เพราะแอลกอฮอล์ทเ่ี ข้าไปมีผลต่อระบบประสาท
ลดความไวของความรูส้ กึ และการสัง่ การสมอง
กล้ า มเนื้ อ ทํ า งานไม่ ป ระสานกั น การมองเห็ น ผิ ด ปกติ ไ ป
ไม่ ส ามารถกะระยะทางได้ ถู ก ต้ อ ง ตั ด สิ น ใจไม่ ไ ด้ ร วดเร็ ว
เหมือนเดิม ดูจากช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ พบว่า
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือ เมาแล้วขับ สูงถึง 32.68% และแนวโน้มคดีเมาแล้วขับ
ก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ฤทธิ์น้ําเมาก่อผลเสียสุขภาพ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิด
การเจ็บป่วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคกลุ่ม
ระบบประสาท ซึมเศร้า จิตประสาท โรคกลุ่มมะเร็งอวัยวะ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ช่องปาก หลอดอาหาร ลําไส้ กระเพาะ ตับ รังไข่
เต้านม กลุ่มโรคเรื้อรังอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง
เบาหวาน ตับแข็ง กระเพาะอาหาร เกาต์ พิษสุราเรื้อรัง
กลุ่มโรคหัวใจ ความดันโลหิต เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
และหากเป็นการดื่มในแม่ยังส่งผลกระทบต่อทารกอีกด้วย
• ฤทธิน
์ า้ํ เมาก่อให้เกิดการฆ่าตัวตาย

สถิติชี้ให้เห็นว่า ผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ 9 ใน 10
มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขณะก่อเหตุ โดยมีสาเหตุสําคัญที่พบบ่อย คือ ภาวะซึมเศร้า
การติ ด สุ ร า ซึ่ ง ปั ญ หาการติ ด สุ ร าเป็ น สาเหตุ ข องการฆ่ า
ตัวตายประมาณ 1 ใน 4 โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย ปัญหาในชีวิตสมรส ปัญหาจากการทํางาน ภาวะ
เศรษฐกิจ การดื่มสุราเป็นตัวกระตุ้น โดยเฉพาะจะกดสมอง
ส่วนคิดจนขาดสติยับยั้งชั่งใจได้
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ถ้าอยากเลิกดื่มเหล้าทําอย่างไรดี
เข้าพรรษานี้ ถ้าอยากใช้เป็นจุดเริ่มต้นเลิกดื่มเหล้าเรามีวิธีให้คุณ
วิธีลดปริมาณการดื่ม
มักจะทําสําเร็จในกลุ่มที่ไม่เข้าขั้นติดสุรา เพราะผู้ดื่มหนักจนติดสุรามักใช้วิธีลดการดื่มไม่สําเร็จ แต่หากไม่ถึงขั้นนั้น
การลดปริมาณการดื่มลงให้ต่ํากว่าปริมาณที่เคยดื่ม แนวทางที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ควรเริ่มจาก
• กําหนด ปริมาณที่จะดื่ม และดื่มช้า ๆ อย่างมีสติ
• เลี่ยงอาหารรสเค็ม เพราะทําให้ดื่มน้ําบ่อย
• ดื่มแบบผสมให้เจือจางลง
• วางแผนทํากิจกรรมอื่นทดแทน
• ปฏิเสธคําชวนด้วยสาเหตุหมอสั่งห้ามดื่ม

• ทานอาหารก่อน หรือ ดื่มพร้อมอาหารชะลอการดูดซึม
• เลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ํา
• ดื่มน้ําเปล่าสลับกับการดื่มแอลกอฮอล์
• หลีกเลี่ยงเพื่อนกลุ่มที่เคยร่วมดื่มด้วยกัน
• งดดื่มได้ทุกครั้งที่ไม่จําเป็นต้องดื่ม

วิธีหักดิบ
เป็นวิธที มี่ กั ได้ผลดี แต่ในผูท้ ดี่ มื่ หนักมาก่อน ควรติดตามอาการ 3 วันแรกอย่างใกล้ชดิ หากมีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน
รุนแรง มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก หงุดหงิด ควรปรึกษาแพทย์ในการถอนพิษสุรา โดยอาการเหล่านี้คืออาการถอนพิษสุรา
ซึ่งบางครั้งมีผลต่อจิตประสาท อาจจะเกิดอาการ ชัก ในรายที่ติดมาก ๆ อาจทําให้เกิดหูแว่ว ประสาทหลอนได้
• รับประทานอาหารให้เพียงพอ
• หลีกเลี่ยงอาหารมัน เนื่องจากตับทํางานไม่ดี
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• หลีกเลี่ยงสิ่งเร้า เพื่อน ร้านขายสุรา
• แจ้งครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อเป็นกําลังใจ

• จิบน้ําหวานบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มพลังให้ร่างกาย
• รับประทานวิตามิน B1-6-12 ชดเชย
• คลายเครียดด้วยดนตรี ศิลปะ กีฬา
• ปฏิเสธคําชวนด้วยสาเหตุหมอสั่งห้ามดื่ม
• ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการรุนแรง

วิธีปรึกษาแพทย์
ผู้ที่เคยเกิดอาการถอนสุรารุนแรง เคยเลิกแต่ไม่สําเร็จ อยากหยุดดื่มแต่ไม่ต้องการทรมานจากอาการถอนพิษสุรา
การปรึกษาแพทย์เพือ่ รับการตรวจประเมิน และร่วมวางแนวทางดูแล อาจเป็นวิธที จ่ี ะทําให้เลิกสําเร็จได้งา่ ยขึน้ โดยแพทย์
จะสามารถประเมินระดับปัญหาการดืม่ ความเจ็บป่วย เมือ่ ผ่านระยะถอนพิษสุรา ก็จะเข้าสูก่ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายต่อไป
• แผนกช่วยเหลือผู้ติดสุราจะอยู่ในแผนกจิตเวช
• ใช้สิทธิประกันสังคม หลักประกันสุขภาพได้

8

นิตยสารสร้างสุข

• สถานบําบัดของรัฐจะมีศูนย์บําบัดสุราอยู่ด้วย
• ปรึกษาสายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

ถ้าคนที่รักอยากเลิกดื่มจะช่วยอย่างไร
กําลังใจและความรักเป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงคนใกล้ชดิ ได้ หากสังเกตเห็นว่าคนใกล้ชดิ
พยายามหรืออยากเลิกดื่ม สิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ดีที่สุดคือ สนับสนุนและเป็นกําลังใจ นี่คือ
ยาชั้นเยี่ยมที่สุด
การช่วยเหลือทําได้ด้วยการทําความเข้าใจอาการติดสุรา อาการถอนสุรา เช่น ผู้ที่อยู่ระหว่างเลิกดื่ม อาจมีอาการ
กระวนกระวาย หงุดหงิด นอนไม่หลับ อาเจียน ซึง่ บางรายมีทง้ั อาการจิตประสาท และอาการทางกายร่วมด้วย การหาข้อมูล
ไว้ก่อนจะสามารถทําให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ สามารถแนะนําและชักชวนให้คนที่ยังลังเลอยู่หันมาเลิกเหล้าได้
อย่าง สสส. ก็ใช้กระบวนการ 5 ช. คือ ชวน ช่วย เชียร์ ชืน่ ชมและเชิดชูคนเลิกเหล้าครบพรรษา
ให้เป็นคนหัวใจหิน หรือคนงดเหล้าต่อเนือ่ งแต่ยงั ไม่ถงึ 3 ปี ให้เป็นคนหัวใจเหล็ก ส่วนคนทีต่ ง้ั ใจเลิก
ตลอดชีวติ คือ คนหัวใจเพชร ซึง่ จะมีกระบวนการของชุมชนในการช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจ และผลักดันให้
คนกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชนให้สามารถเลิกเหล้าได้สําเร็จด้วย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หากย้อนไปถึงจุดเริม
่ ต้นของการรณรงค์ ลด ละ เลิกเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ เชือ
่ มโยงความกับเชือ
่ ทางศาสนา
เพราะเรามองว่า ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านศาสนาอยู่ ในอดีตเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาชาวพุทธก็มักจะปฏิบัติ
ศีล 5 งดการดื่ม แต่ประเพณีเหล่านี้เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงหยิบสิ่งนี้มาปัดฝุ่นเริ่มต้นกันใหม่

ช่วง 3 เดือนของการเข้าพรรษา ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของน้ําเมา ตลอด 18 ปี
ของโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาพบว่า โครงการนีเ้ ข้าไปอยูใ่ นใจและสามัญสํานึกของคนไทย เพราะเมือ่ โพสต์ถามว่านึกถึงอะไร
ในวันเข้าพรรษา อันดับหนึ่ง คือ วันสําคัญทางศาสนา อันดับสอง คือ การงดเหล้า และเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนถูกกระตุกให้
สํารวมลง ถ้ายังไม่เลิก และหลายฝ่ายใช้เป็นจุดเริ่มต้นให้เลิกเหล้า ออกกติกาสังคมสําคัญให้การกินเหล้าเป็นอย่างจํากัดขึ้น
สํารวมขึ้นและปลอดภัยขึ้น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จึงเป็นเรือธงหลักของ สสส. ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป เพื่อสร้าง
สุขภาวะสังคมไทย และลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
งานรณรงค์ของ สสส. มีทั้งระดับบุคคล ให้ทราบถึงพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง เพื่อนําไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล และการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อคนรอบข้าง เพื่อให้เกิดความตื่นรู้ทั้งสังคม
ในช่วงแรก อาจจะได้ยินเรื่องของเลิกเหล้าเพื่อแม่ ในการรณรงค์ต่อมาในปี 2549 มีแคมเปญเรื่องของ
จน เครียด กินเหล้า ยิ่งกินยิ่งจน ซึ่งก็สร้างกระแสได้เป็นอย่างดี และนํามาสู่การชักชวนให้คนงดเหล้า
เข้าพรรษา ขยายมาสู่เรื่องของดื่มแล้วขับ เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุ ทําให้คนอื่นเสียชีวิต เรียกว่า
ในช่วงปี 2549-2551 ได้เติมความเข้าใจให้แก่สังคมว่า น้ําเมาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป แต่เป็น
เรื่องส่วนรวม ไม่ใช่ว่าเกิดผลกับตับเขาอย่างเดียว แต่เกิดผลกระทบกับเราที่ไม่ได้ดื่มด้วย
“การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงนั้น เรียกว่าเป็นการทําให้คนพร้อมรับกับกติกา
สังคมใหม่ และเมือ่ กฎหมายออกมาแล้ว ก็เข้าสูก่ ารดําเนินงานในส่วนของการดึงครอบครัว
ชุมชน มามีส่วนร่วมในการชักชวนให้คนลด ละ เลิกดื่มน้ําเมา หรือออกกติกาในชุมชน
ในการจํากัดให้คนเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ยากขึน้ เพือ่ ลดปัจจัยกระตุน้ ในการดืม่
เพราะคนใกล้ตัว คนในชุมชน สิ่งแวดล้อม ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อ
การกระตุน้ ให้อยากดืม่ เพราะการดืม่ ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้ดมื่ คนเดียว เป็นการชวนกันไปดืม่
และน้าํ เมาถูกกําหนดบทบาทให้เป็นเครือ่ งมือในการเข้าสังคมหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในงานต่าง ๆ
ทั้งงานบุญ งานประเพณี การแสดงความเป็นผู้ใหญ่อย่างการรับน้อง” ดร.สุปรีดา กล่าว

สุขสร้างได้

เส้นทางรณรงค์
สู่ความเปลี่ยนแปลง
ปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยราว 20 ปีก่อน ถือว่าอยู่
ในขั้นรุนแรง คนไทยมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ติดอันดับโลก ยังมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
ตามมาอี ก มาก ทั้ ง ปั ญ หาสุ ข ภาวะ ความรุ น แรง
อาชญากรรม คุกคามทางเพศ การเงินในครัวเรือน
เมือ
่ สสส. ขับเคลือ
่ นเพือ
่ ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทางสังคม และทางนโยบายอย่างจริงจัง
เกีย
่ วกับการลดการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ รวมถึงการช่วยลดปัจจัยเสีย
่ งอืน
่ ในสังคม
จะเห็นได้วา่ ตลอด 10 ปีทผ
่ี า่ นมาสถิตก
ิ ารบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนือ
่ ง
ทั้งในภาพรวมและอัตราการบริโภคแบบหนักของคนไทย ก็มีการดื่มลดลงด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่ปี 2544 ที่เริ่มก่อตั้ง สสส. ได้เกิดการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา ผลักดันนโยบายสําคัญ เช่น
ในปี 2548 มีการห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์เฉพาะรอบสถานศึกษา การกําหนดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างกระแสสังคม เช่น การรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา งานประเพณีเทศกาลปลอดเหล้า
มีภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกันทํางานขับเคลือ่ นงานไม่วา่ จะเป็น สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเยาวชน มูลนิธิเมาไม่ขับ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เครือข่ายด้านศาสนา
เครือข่ายด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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การรณรงค์ตลอดหลายปีได้เกิดเหตุการณ์ทสี่ าํ คัญ ทัง้ การรวมพลังรวบรวมรายชือ่ ผูส้ นับสนุน
กฎหมายโดยใช้กจิ กรรมวิง่ ต้านเหล้ารวบรวมรายชือ่ ทัว่ ประเทศ ในเดือนมีนาคม 2550 ซึง่ มีผสู้ นับสนุน
รวมกว่า 13 ล้านรายชือ่ โดยมีภาคประชาสังคมร่วมดําเนินการทุกจังหวัด นับว่าเป็นกฎหมายอีกฉบับ
ที่เกิดความเป็นเจ้าของกฎหมายของประชาชน และเมื่อกฎหมายได้ประกาศใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2551 บทบาทภาคประชาสังคมได้เปลีย่ นเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ติ าม และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง
ในแต่ละปีจะมีแคมเปญออกมาขับเคลื่อนสังคม ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หรือทางนโยบาย โดยในช่วง เข้าพรรษา ถือเป็นแคมเปญใหญ่ทจ่ี ะกระตุกเตือนให้คนในสังคมเริม่ ต้น
ลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อนําไปสู่พฤติกรรมที่ยั่งยืน
แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2564 นี้ ได้ชปู ระเด็นการรณรงค์ “สือ่ รักให้พกั เหล้า ลดเสีย่ ง เลีย่ งโควิด” มีจดุ เริม่ ต้นมาจาก
โครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขียนจดหมายชวนพ่อแม่ ผูป้ กครองให้หยุดดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษา ตามที่ สสส. ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ทําให้ สสส. เอาแคมเปญนีม้ าเป็นแคมเปญหลักในวันเข้าพรรษาปีน้ี
ผ่านประโยคที่ว่า “หากมีความรักให้พักเรื่องเหล้าเอาไว้ก่อนในช่วงเข้าพรรษา”

จดหมาย “สื่อรักให้พักเหล้า” แคมเปญวันเข้าพรรษาปีนี้ จากสื่อรณรงค์ด้วย

วิธีง่าย ๆ แต่แฝงพลังของการสื่อสารไว้ ถูกนําไปใช้กับโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
เกิดการขยายผลในกลุ่มเด็กหลาย ๆ วัย เช่น เด็กเล็กวาดภาพแทนการเขียน และมีการจัด
กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมเยียวยาจิตใจเด็กทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ หรือผูป้ กครองติดเหล้า
“จดหมายสือ่ รักให้พกั เหล้า” จึงเป็นทัง้ การฝึกทัง้ การใช้ภาษา ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
บนความละเอียดอ่อนเรื่องความรักกับพ่อแม่ด้วย เพราะเมื่อพ่อแม่ได้เห็นจดหมายที่แสดง
ความห่วงใยเรื่องสุขภาพจากการดื่มเหล้าก็จะรู้สึกประทับใจ และอยากจะทําทุกอย่างให้
เลิกเหล้าได้ตามทีล่ กู ร้องขอ เพราะว่าเป็นเรือ่ งทีน่ าน ๆ ครอบครัวจะได้สอ่ื สารกันอย่างเปิดใจ
ผ่านจดหมาย
แคมเปญนี้ ยั ง ถู ก ขยายในสถานประกอบการ ให้ ค นในที่ ทํ า งานได้ เ ขี ย นข้ อ ความ
ส่งความห่วงใยส่งผ่านกัน เป็นการให้กําลังใจกัน แทนที่การว่ากล่าวตักเตือน แทนข้อห้าม
ที่ห้ามว่า “อย่าดื่มนะ ทําไมต้องดื่ม” ที่ทําให้เกิดแรงต้าน มากกว่าความร่วมมือ
เข้าพรรษา นับเป็นหนึง่ แคมเปญสําคัญทีถ่ กู ขยายและต่อยอดไปยังงานบุญประเพณีอน่ื ๆ
ไม่วา่ จะเป็นงานกาชาด งานสงกรานต์ งานแข่งเรือ งานลอยกระทง งานบุญบัง้ ไฟ งานศพ งานบวช
ทัง้ ทีง่ านเหล่านีเ้ คยเต็มไปด้วยน้าํ เมา แต่ดว้ ยพลังทีช่ มุ ชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นประโยชน์
ของพื้นที่ปลอดเหล้า จึงกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ธรรมเนียมที่มีมานานได้
การเดินทาง 20 ปี สสส. จึงเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง
นิตยสารสร้างสุข
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รูปแบบกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ สสส.
เน้นการสื่อสารบนออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ ส่วนการทํากิจกรรม
ในชุมชนจะมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจํากัดจํานวนคน เพื่อลด
ความเสี่ยงทีอ่ าจจะทําให้เกิดคลัสเตอร์ติดเชื้อในชุมชน
เช่น บางคนชุมชนมี “แกนนําชุมชนคนสู้เหล้า” หัวหน้าชุมชนอาจจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
สสส. ก็จะแทรกซึมในกิจกรรมที่เขาไปทําบุญที่วัด เพราะ สสส. เรามีเครือข่ายพระจํานวนมาก
ทั่วประเทศ จึงใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้คนเลิกเหล้า แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจจะต้อง
ย้ําว่าให้ทุกคนลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทําให้ติดเชื้อ แต่ต้องไม่ลืมว่าการลด ละ เลิกเหล้า
มีส่วนทําให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าคุณเลิกได้ตลอดชีวิต
“ความรักคือสิ่งที่สวยงาม ยิ่งความรักถูกใช้ในทางที่ถูกต้อง จะเป็นสิ่งที่ดีกับ
ครอบครัวและสังคม จดหมายสื่อรักให้พักเหล้า จะช่วยทําให้คนใกล้ชิดที่ติดเหล้า
สามารถหยุดพฤติกรรมได้ เพราะคนเขียนได้ใส่ทั้งความเข้าใจและกําลังใจส่งไปให้
วันเข้าพรรษาปีนี้ สสส. เชิญชวนให้ทกุ คนลด ละ เลิกเหล้า เพือ่ ตัวเองและครอบครัว”
นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว
นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
รักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสูท
้ กุ วิกฤต”

มีการนําแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกผัก
การช่วยเหลือปัจจัยสี่ เป็นต้น มีชมุ ชนเข้าร่วมโครงการ 392 แห่ง มีผงู้ ดเหล้าครบพรรษา
(หัวใจหิน) 15,106 คน งดเหล้าได้ตอ่ เนือ่ ง 1-3 ปี (หัวใจเหล็ก) 1,454 คน และคนงดเหล้า
ต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี (หัวใจเพชร) 1,833 คน
ในส่วนของการรณรงค์โพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
โดยความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. แจ้งเข้าร่วมประมาณ 1,623 แห่ง มีการส่งผลงานโรงเรียน ประมาณ 450 แห่ง
มีจดหมายทีเ่ ขียนถึงผูป้ กครอง 36,003 ฉบับ ผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการ 30,210 คน
โดยมีการลงทะเบียนและสื่อสารผ่านเวปไซต์ www.โรงเรียนคําพ่อสอน.com
ตลอดหลายปี สสส. พัฒนาและสนับสนุนงานสือ่ สารผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
“ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” “ห่วงใยใคร ไม่ให้เหล้า” และอีกหนึ่งภารกิจที่ สสส. สนับสนุนให้เกิด
เป็นรูปธรรมคือ การสนับสนุนให้เกิดศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา สายด่วน 1413 เพื่อให้บริการปรึกษาการเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยปีนไ้ี ด้ยกระดับให้มคี วามเข้มข้นมากขึน้ ด้วยการเพิม่ นักจิตวิทยาให้คาํ ปรึกษาเรือ่ งการเลิกสารเสพติดทุกชนิด
เพราะเชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาวะที่ดีได้จะต้องเริ่มจากการใช้ชีวิตที่ปราศจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2563” โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ (SAB) จากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างทัว่ ประเทศ ในภาพรวมมีผรู้ ว่ มงด ลด ละ เลิกดืม่ แอลกอฮอล์รวม 12.14 ล้านคน
โดยผลของการ ลด ละ เลิกดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์วนั เข้าพรรษา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สขุ ภาพร่างกายและจิตใจดีขน้ึ
มีเงินเก็บ ซึ่งเงินที่ประหยัดได้มีค่าเฉลี่ยรายละ 1,885 บาท หรือกว่า 6.326 ล้านบาท ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สสส.
มุ่งมั่นให้คนไทยร่วมงดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศ
12
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รางวัลนักรณรงค์
การสื่อสารกับสังคม เพื่อบอกเล่าผลกระทบที่เกิดขึ้น
นับเป็นสิง่ ที่ สสส. สอดแทรกผ่านผลงานชิน้ ต่าง ๆ โดยปัจจุบนั
พบว่า คนไทยทีม่ กั จะนิยมทานผักตามใจตนเองมากกว่าทาน
ตามฤดูกาล แต่พฤติกรรมและความนิยมเหล่านัน้ มีผลกระทบ
ที่น่ากลัวตามมาคือการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
สสส. มุง่ หวังให้คนไทยหันมากินผักให้มากขึน้ และเลือก
กินผักตามฤดูกาล โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทย
กินผักให้เพียงพอ และปลอดภัย ผ่านการสื่อสารรณรงค์
ในสังคม ซึง่ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 มีการประกาศรางวัล
ให้โฆษณา ชุด Bok Choy (กวางตุ้ง) ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver) ในหมวด
ภาพยนตร์ (Film) จากงาน Cannes Lions
International Festival 2021 ซึง่ ถือเป็น
รางวัลสูงสุดของปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับ
และมีเพียงองค์กรเดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลถึง
ระดับ Silver นํามาซึ่งความภูมิใจให้กับ
ประเทศไทย

20 Big Changes

“ค่านิยมใหม่ลด ละ เลิกเหล้า” เป็น 1 ใน 20 Big Changes จากผลการดําเนินงาน
เกือบ 20 ปี ของ สสส. ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะทั้ง 4 มิติ อย่างยั่งยืน โดยมี
พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลากหลายกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้าง จนเกิดเป็นผลงาน
ที่สร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน
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“บํารุง เป็นสุข”
แกนนําคนสู้เหล้า
สร้างค่านิยมใหม่
งานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า 100%
กว่า 10 ปีทผ
่ี า่ นมา สสส. และภาคีเครือข่าย
จับมือกันร่วมหาทางออกให้สังคม เพื่อทําให้
เทศกาล งานบุ ญ ประเพณี กลายเป็ น พื้ น ที่
ปลอดเหล้า และสามารถขยายแนวคิด สร้างพืน
้ ที่
ปลอดน้ําเมากระจายไปทั่วประเทศ

“บํารุง เป็นสุข” ผู้ประสานงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนล่าง จ.สุรนิ ทร์
หนึ่ ง ในผู้ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง ขั บ เคลื่ อ นเปลี่ ย นแปลง
ค่านิยมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ด้วยการสร้าง
ค่านิยมใหม่ ไม่ดม่ื ใน “งานช้าง” งานวัฒนธรรมประเพณี
อันงดงามและยิ่งใหญ่ระดับชาติ และงานประเพณี
อันงดงามของชาวสุรินทร์ไร้แอลกอฮอล์ 100 %
ปัญหาที่นํามาสู่การรณรงค์งดเหล้าในงานช้าง
ปี 2551 มีสถิติฟ้องให้เห็นว่า ช่วงงานบุญประเพณี
มีผู้บาดเจ็บ 139 ราย เสียชีวิต 3 ราย สถิติคนเจ็บ
คนตาย และเหตุรนุ แรง สาเหตุหลักมาจากการดืม่ สุรา
หลังจากรณรงค์งานบุญปลอดเหล้าอย่างจริงจัง ในทีส่ ดุ
ปี 2563 ช่วงเทศกาล “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์
ครั้งที่ 60” ก็ไม่พบผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว
14
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บทบาทของผู้ประสานงานเครือข่าย สคล. ภาคอีสานตอนล่าง
ที่เข้าไปทํางานเชิงรุกเพื่อไม่ให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในงานประเพณีสําคัญ ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหมอพยาบาล
เพือ่ เก็บข้อมูลนํามาวิเคราะห์ปญ
ั หา ทําให้เห็นชัดว่าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นน้ั
เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ และเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนเดินหน้ารณรงค์
สร้างความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย จนนําไปสูก่ ารทําให้งานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า

“แม้จะใช้เวลาหลายปีแต่กถ็ อื ว่าคุม้ ทีเ่ ราใช้ทนุ น้อยไปสูก้ บั
ทุนใหญ่” บํารุง บอกอย่างภูมใิ จ และไม่ใช่เพียงงานช้างอย่างเดียว
เท่านั้น การทํางานยังขยายไปสู่โครงการวัดปลอดเหล้า เน้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ รณรงค์ให้เกิด
งานบุญ งานศพปลอดเหล้าทั้ง 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง
จากที่เจ้าภาพต้องจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มครั้งละ 2-3 หมื่นบาท
แล้วยังเกิดการทะเลาะวิวาท เล่นพนัน นําไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ ก็ทาํ ให้
เกิดความเปลีย่ นแปลง ต่อยอดและขยายไปสูก่ ารทํางานเรือ่ งอืน่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดบุหรี่ และที่สําคัญ
ชาวบ้านได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการทํางาน กําหนดนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดยิ่งขึ้นไปอีก
การเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย ม ถื อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ
การทํางานของเครือข่ายงดเหล้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
จนสามารถขยายเครื อ ข่ า ยงดเหล้ า ไปในงานบุ ญ ต่ า ง ๆ ถึ ง
70 จังหวัด ที่ไม่ใช่เฉพาะงานบุญงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ
งานกาชาด งานแข่งเรือ จนมาสู่งานใหญ่ของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เคลื่อนแคมเปญ
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ทั้งประเทศ
จากการทํางานกับ สคล. รณรงค์งดเหล้าในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน
ตอนล่างมาหลายปี เราได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาตลอด
บํารุง มองว่า สสส. สนับสนุนการทํางานของคนเล็กคนน้อย
เสริ ม ศั ก ยภาพให้ ทุ ก คนมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด สุ ข ภาวะ
ในสังคม ทําให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข โดยให้เครื่องมือเครื่องไม้และ
แนวคิดในการต่อสู้ ออกแบบแก้ปัญหาได้เอง โดยเติมในสิ่งที่ขาด
ได้ตรงจุด ไม่ใช่ให้ชาวบ้านรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว
แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
ติดตาม เฟซบุก๊ แฟนเพจ : คนสร้างสุข

“เมื่อก่อนผมเป็นเอ็นจีโอ ทํางานต่อสู้ ลุยอย่างเดียว
ทําหลายเรื่อง หลายประเด็น ทั้งต่อสู้ให้เกษตรกรไม่ใช้
สารเคมี แต่พอเกษตรจะเลิกใช้สารเคมี กลับไปต่อไม่ได้
เพราะไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งเกษตรปลอดสาร หรือเกษตรอินทรีย์
ทําให้รู้ว่าการสู้อย่างเดียวนั้นไม่พอ การได้มาร่วมขบวนการ
สุขภาพกับ สคล. และ สสส. ทําให้รู้สึกภูมิใจมาก เพราะเรา
ทํางานประสบผลสําเร็จ มีตัวชี้วัดชัดเจน เกิดพื้นที่ต้นแบบ
ผู้สนใจมาเรียนรู้ดูงานในพื้นที่มีไม่ขาด ซึ่งหากไม่มีรูปแบบ
การทํางานแบบเครือข่ายของ สสส. ที่มีองค์ความรู้ และ
สร้างเครื่องมือการทํางาน ก็ไม่แน่ว่างานที่เราทําจะประสบ
ผลสําเร็จเช่นวันนี้หรือไม่”
คนสู้เหล้าจากสุรินทร์ยังบอกถึงแนวทางการทํางาน
ต่อจากนี้ และเป้าหมายสําคัญว่า เมือ่ ทําให้คนเลิกเหล้าสําเร็จ
จะต่อยอดให้เกิดสัมมาชีพกับผูเ้ ลิกเหล้า ซึง่ สามารถพัฒนาเป็น
ต้นแบบให้กบั พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ เข้ามาถอดบทเรียนแล้วไปปรับใช้ได้
อีกด้วย
“สสส. สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน นัน่ คือฐานสําคัญ
ของการทีพ่ ง่ึ ตัวเองได้ เหล่านีค้ อื ปรัชญาในการทํางานสังคม”
มุมคิดจากบํารุง นักสูก้ บั ยุทธวิธนี าํ้ เมาทีเ่ จอมาทุกรูปแบบ

สุขรอบบ้าน

ทางรอด
สู้เชื้อโควิด-19

กลายพันธุ์

จับตา

ความเคลื่อนไหว
ความรู้จากนานาประเทศ
ด้านวัคซีน
หาคำ�ตอบ ประเด็นข้อข้องใจ
เรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ไม่ ใ ช่ เ พี ย งประเทศไทยที่ มี ข้ อ ถกเถี ย งในประเด็ น
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นวัคซีนใหม่ ที่ฉีดไป
เก็บข้อมูลไปเพื่อสังเคราะห์งานวิจัย ไม่มีใครสามารถ
ตอบคำ�ถามเรือ
่ งวัคซีนได้กระจ่าง เพราะมีความรูใ้ หม่
ผุดขึ้นมาตลอดเวลา

ยิง่ สถานการณ์ระบาดกินวงกว้างเท่าไหร่ เรายิง่ ต้องเผชิญ
กับปัญหาไวรัสกลายพันธุม์ ากขึน้ เท่านัน้ นับเป็นความสามารถ
ของไวรัสที่สร้างความปวดหัวให้กับคนทั่วโลก โดยพบว่า
ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ไวรัสที่ระบาดอย่างหนัก คือ
สายพันธุ์อัลฟา หรือ สายพันธุ์อังกฤษ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง
เดือนเมษายน ทีป่ ระเทศอินเดียเกิดการระบาดอย่างหนัก
จนเกิดการกลายพันธุ์พัฒนาเป็นสายพันธุ์เดลตา หรือ
สายพันธุ์อินเดีย ที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อเร็ว
กว่าสายพันธุอ์ ลั ฟา กล่าวคือ สายพันธุอ์ ลั ฟา ระบาดเร็ว
กว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม 60-70% แต่สายพันธุ์เดลตา
ระบาดเร็วกว่าอัลฟาถึงอีก 40%
วัคซีนยีห่ อ้ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้กนั อยูท่ ว่ั โลกในขณะนี้
ใช้ไวรัสตั้งต้นจากไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม ทำ�ให้
การกลายพันธุข์ องไวรัสกลายเป็นปัญหาสำ�คัญ
ที่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทั่วโลกต้องหา
วิ ธี ต่ อ กรกั บ ปั ญ หานี้ โดยวิ ธี ห นึ่ ง คื อ ใช้ ไ วรั ส
สายพั น ธุ์ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ไปพั ฒ นาวั ค ซี น
เจเนอเรชัน่ ใหม่ ซึง่ อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนา ทำ�ให้
มีการพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ ด้วยวิธี
การ booster dose หรือการฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ในการรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีขึ้น ซึ่งในหลายประเทศ เริ่มมี
ข่าวเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 อย่างจริงจัง บ้างก็ยังอยู่
ในขั้นศึกษา เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

เหตุใดต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3? นายแพทย์ ปีเตอร์

มาร์กส์ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เพือ่ การประเมินและวิจยั ยาชีววัตถุ
ของสำ�นักงานอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่า
วัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นภูมินี้ นับเป็นเรื่องที่ยังต้อง
ศึกษากันอีกมาก ก่อนจะตัดสินใจว่าควรต้องฉีดหรือไม่
เพราะปัจจุบันความรู้เรื่องวัคซีนแต่ละชนิดยังถือว่าจำ�กัด
อยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษาว่า แต่ละชนิดระดับ
ภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างไร ขึ้นนานแค่ไหน หากมีคำ�ตอบในส่วนนี้
กระจ่ า งชั ด ก็ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารวางแผนฉี ด วั ค ซี น เข็ ม ที่ 3
และจะตามมาด้วยการตัดสินใจว่า วัคซีนเข็มที่ 3 ควรฉีด
อย่างไร ฉีดชนิดไหน เป็นชนิดเดียวกันกับวัคซีน 2 เข็มแรก
หรือ จำ�เป็นต้องเปลี่ยนชนิด หรือ ต้องพัฒนาวัคซีนเดิม
ให้รองรับสายพันธุไ์ วรัสใหม่ทร่ี ะบาด เหมือนเทคนิคของวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่เชื้อมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เช่นเดียวกัน
วั ค ซี น เข็ ม ที่ 3 ต้ อ งฉี ด เมื่ อ ไหร่ ? ที่ แ น่ ๆ คื อ

เมื่อบรรลุเป้าหมายการฉีดเข็มแรกและเข็มสองแล้ว เช่น
สหราชอาณาจักร ฉีดวัคซีนครบโดสในประชากร 60%
โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สหราชอาณาจักร เริ่ม
โครงการวิจยั เกีย่ วกับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยนำ�วัคซีน
โควิด-19 ต่างชนิดกันจำ�นวน 7 ชนิดมาศึกษา เพื่อหาสูตร
ที่เหมาะสมว่า หากต้องฉีดเข็มที่ 3 ควรจะต้องเป็นวัคซีน
ชนิดใดจึงจะดีที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปของงานวิจัย
ในเดือนกันยายนนี้

ฉีดอย่างไร? เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวนมาก ถกเถียงถึง

ประเด็นดังกล่าว แต่สรุปว่าก่อนจะฉีดจำ�เป็นต้องมีผลการศึกษา
อย่างถีถ่ ว้ น และวางแผนการฉีดอย่างรอบคอบ เช่น ประเทศอังกฤษ
มีการวางแผนคร่าว ๆ ว่า จะเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรายงานข่าว
ระบุวา่ อังกฤษเป็นชาติแรกในโลกทีไ่ ด้เริม่ เตรียมแผนการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เข็มที่ 3 กันอย่างจริงจังทีส่ ดุ เนือ่ งจากประชากรถึง 85%
ได้รบั วัคซีนเข็มแรกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ คณะกรรมการร่วมด้าน
การฉีดวัคซีน และสร้างภูมคิ มุ้ กัน ได้หารือเรือ่ งนีก้ นั อย่างจริงจัง ใน
ขณะที่ประเทศตุรกี รัฐมนตรีสาธารณสุขตุรกี ได้ประกาศว่าจะเริ่ม
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ดา่ นหน้าและประชากร
สูงอายุแล้วเช่นกัน
ด้านหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำ�องค์การอนามัยโลก
ดร.โสมญา สวามินาธาน ได้ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับความจำ�เป็นเรื่อง
การฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 เพียงว่า ขณะนี้กำ�ลังอยู่ในขั้นของ
การศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยมีการเก็บข้อมูลจากทั่วโลก
ถึงความรุนแรงของสายพันธุ์เดลตาอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่สามารถ
ตอบได้ว่าแนวทางการรับมือด้วยวัคซีนเข็ม 3 จะเป็นอย่างไร
นับเป็นความท้าทายอีกครั้งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับ
เหตุการณ์นี้ ในระหว่างทีร่ อความชัดเจนเรือ่ งวัคซีน สิง่ ทีท่ �ำ ได้ทนั ที
คือ การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอย่างถูกต้อง ล้างมือบ่อย ๆ
ลดการสัมผัสผูอ้ นื่ ด้วยการเว้นระยะห่าง เพือ่ ให้ผา่ นวิกฤตไปอีกครัง้

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.cnbc.com/2021/06/22/covid-booster-shots-coronavirus-variants-see-calls-for-third-shots.html
https://www.reuters.com/world/uk/britain-starts-planning-vaccine-booster-shots-september-2021-06-30
https://www.abc.net.au/news/2021-07-04/booster-shots-uk-covid-vaccines-australia/100258572
https://www.wsj.com/articles/turkey-offers-covid-19-booster-shot-after-using-chinese-vaccine-in-early-drive-11625144544
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ลูกชาย ฟ้องพ่อมหาเศรษฐี เพราะถูกทําร้ายด้วยควันบุหรีม
่ อ
ื สอง
นับเป็นคดีประวัตศิ าสตร์ในสหรัฐอเมริกา เมือ่ ลูกชายฟ้องพ่อแท้ ๆ ด้วยเหตุมาจากการ
สูบบุหรีใ่ นบ้าน ทําให้ลกู ชายได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง จนต้องกลายเป็นเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจ
หอบหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังมาตั้งแต่วัยเด็ก
โดยคดีดงั กล่าว ถูกฟ้องร้องทีศ่ าลเทศมณฑลเจฟเฟอร์สนั ในรัฐเคนทักกี แม้ทา้ ยทีส่ ดุ
คณะลูกขุนจะลงความเห็นให้ยกฟ้องไป แต่คดีดังกล่าวมีความน่าสนใจในแง่ของแรงจูงใจ
ในการฟ้อง และเหตุผลทีท่ าํ ให้คณะลูกขุนตัดสินยกฟ้องคดีไป ในส่วนของ ไมเคิล บ๊อบเซียน
ลูกชายผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ราว 288 ล้านบาท จากบริษัทของ ฮิวโก บ๊อบเซียน ผู้พ่อ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่โตกิจการเดินเรือ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและปัจจุบันบริหารงานโดยพี่น้องร่วมสายเลือดของผู้ฟ้องเอง
โดยอ้างว่าเขามีปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องโตมากับควันบุหรี่มือสองในบ้านที่พ่นออกมาโดยบิดาผู้ติดบุหรี่มาก ๆ หากแต่ว่า
จุดที่ทําให้คณะลูกขุนเห็นว่า บิดาของไมเคิลไม่น่าจะต้องรับผิดต่อผลของการสูบบุหรี่ในบ้านจนทําให้ลูกชายป่วย ก็คือคําโต้แย้งของ
ทนายฝ่ายบริษทั ผูเ้ ป็นพ่อ ทีว่ า่ ฮิวโก ไม่นา่ จะตระหนักในตอนนัน้ ว่าการสูบบุหรีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกในบ้าน เพราะสํานักงาน
แพทย์ใหญ่สหรัฐฯ เพิง่ ได้ออกประกาศถึงอันตรายของควันบุหรีม่ อื สองเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2529 ซึง่ เกิดขึน้ หลังจากที่ ไมเคิลออกจาก
บ้านไปตั้งแต่ปี 2519 แล้ว
ในขณะที่ทนายฝ่ายไมเคิลแย้งว่า ฮิวโกผู้เป็นพ่อน่าจะพอตระหนักได้ว่าลูกเขาป่วยจากควันบุหรี่ในบ้านเพราะไมเคิลต้องถูกหาม
ส่งโรงพยาบาลเพราะโรคหอบหืดอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เล็ก ๆ มาแล้ว ซึ่งแม้ว่าคดีนี้จะถูกยกฟ้องแต่ก็ทําให้เห็นความทุกข์ทรมานจาก
ควันบุหรี่มือสองในครอบครัว

ส.ส.อังกฤษ เสนอเพิ่มอายุขั้นต่ําซื้อบุหรี่เป็น 21 ปี
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประเทศอังกฤษ เห็นพ้องต้องกันว่า การขึ้น
อายุขั้นต่ําให้ซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายจะเป็นมาตรการสําคัญที่จะช่วยให้รัฐบาล
ประเทศอังกฤษบรรลุเป้าหมายในการทําให้องั กฤษเป็นประเทศปลอดการสูบบุหรี่
ให้ได้ภายในปี 2573 ตามที่เคยประกาศไว้
ปัจจุบันอายุขั้นต่ําที่สามารถซื้อบุหรี่ได้โดยถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ
คือ 18 ปี ซึง่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอังกฤษ ในกรรมาธิการชุดดังกล่าว เห็นพ้อง
ต้องกันว่า ยังทําให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่เร็วเกินไป และจะทําให้เกิดนักสูบหน้าใหม่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป้าหมายจะเป็นประเทศปลอดการสูบบุหรี่ก็จะไม่สามารถเป็นจริงได้ดังตั้งใจ โดยวิเคราะห์ว่า อายุ 21 ปี
คือ ช่วงวัยที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจมากขึ้น
นอกจากจะเสนอให้มกี ารขึน้ อายุขนั้ ต่าํ ในการซือ้ บุหรีเ่ ป็น 21 ปีแล้ว ส.ส.อังกฤษเหล่านี้ ก็ยงั มีขอ้ เสนอทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันอีก
อย่างทีส่ าํ คัญ คือ การเสนอให้บงั คับบริษทั บุหรีท่ เี่ ป็นต้นเหตุทาํ ให้คนติดบุหรี่ ต้องร่วมแบ่งเบาภาระทางการเงินของประเทศ
ด้วยการบังคับให้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการให้ความช่วยเหลือแก่คนที่สูบบุหรี่และต้องการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการ
ทางกฎหมายทั้งหมดนี้จะช่วยให้อังกฤษสามารถลดจํานวนนักสูบหน้าใหม่ และหน้าเก่าลงไปได้เรื่อย ๆ จนทําให้
เป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดการสูบบุหรี่เป็นจริง ทําให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มผู้ทํางาน
ด้านการแพทย์และสุขภาพต่าง ๆ ในอังกฤษ
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ญี่ปุ่น ยอมฟังเสียงประชาชนจัดโอลิมปิกปลอดน้ําเมา
คณะผู้จัดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020
ทีเ่ ริม่ ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม ได้ออกมายืนยันตัง้ แต่ตน้ เดือน
กรกฎาคมก่อนการแข่งขันจะเริม่ แล้วว่า จะห้ามการจําหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อย่างเด็ดขาดตลอดการแข่งขัน โดยสิง่ นีเ้ ป็นไปตามกระแสเรียกร้องของประชาชน
ชาวญี่ปุ่น ที่ออกมาคัดค้านอนุญาตให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
การตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฯ ในการอนุญาต
ให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้คนญี่ปุ่นจํานวนมากไม่พอใจ
เพราะคนญี่ปุ่นจําต้องงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ที่ประเทศต้องรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
ซึง่ ทําให้ยอดผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่พงุ่ สูงขึน้ เป็นอย่างมากในราว ๆ เดือนพฤษภาคม ก่อนทีจ่ ะเพิง่ เริม่ ลดลงในเดือนกรกฎาคมนีเ้ อง
เมื่อเจอกับกระแสกดดันในประเทศมากมายในท้ายที่สุดแล้ว คณะผู้จัดการแข่งขันก็ต้องออกมาประกาศห้ามจําหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในประกาศได้อ้างถึงบริษัทน้ําเมายักษ์ใหญ่ของประเทศที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
เหมือนเป็นการสร้างเครดิตให้เป็นนัย ๆ ว่า บริษทั น้าํ เมารายนี้ ยอมเสียสละเป็นอย่างมากทีย่ อมให้คณะผูจ้ ดั การแข่งขัน
ทําตามคําเรียกร้องของคนญี่ปุ่นเรื่องไม่ให้มีการจําหน่ายน้ําเมาในระหว่างมหกรรมการแข่งขัน

นโยบายคุมน้ําเมาลดเจ็บตายได้จริงในลาตินอเมริกา
ผลการวิจัยโดยคณะนักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งชิลี
ซึง่ ได้นาํ เสนอผ่านการประชุมนานาชาติดา้ นโรคตับ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่าง ระดับความเข้มข้นของนโยบายการควบคุมการบริโภคน้ําเมา
ของแต่ละประเทศ และอัตราการเจ็บป่วย ทัง้ จากอุบตั เิ หตุจราจรทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเมาแล้วขับ
และอัตราการป่วยตายจากโรคตับแข็ง
โดย นายแพทย์ หลุ ย ส์ แอนโตนิ โ อ ดิ แ อส หั วหน้า ทีม วิจัย จากภาควิชาวิท ยา
ทางเดินอาหาร (gastroenterology) นําเสนอผลการวิจยั ว่า ประเทศทีย่ ง่ิ มีระดับความเข้มข้น
ในนโยบายการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ยิง่ มีอตั ราการป่วยและเสียชีวติ จาก 2 สาเหตุน้ี ต่าํ กว่าประเทศทีม่ กี ารควบคุม
การบริโภคน้ําเมาที่อ่อนด้อยกว่า
ทัง้ นี้ เป็นการศึกษาในประเทศกลุม่ ลาตินอเมริกาทัง้ สิน้ 20 ประเทศ โดยทีมนักวิจยั ได้นาํ นโยบายการควบคุมน้าํ เมาของประเทศ
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์รว่ มกับอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวติ จาก 2 สาเหตุหลัก ๆ นี้ ก่อนจะสรุปได้ดงั ทีก่ ล่าวมา ทัง้ นี้ เป็นการอ้างอิงข้อมูล
สถิติเมื่อปี 2559 ซึ่งพบว่าอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยของประเทศกลุ่มตัวอย่างนี้ หากคิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ต่อหัวประชากรต่อปีแล้วจะอยูท่ ่ี 6.84 ลิตร โดยมีประเทศอุรกุ วัย ตามมาด้วยประเทศอาร์เจนตินา และประเทศชิลี ทีม่ อี ตั ราการบริโภค
สูงในระดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
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เกือบพังเพราะเหล้า
“หนุ่ม กะลา” ลาขาดความเมา
“ร่างกายแย่หนัก งานเกือบพัง
ครอบครัวไม่มีความสุข”

ชีวิตนักร้องหนุ่ม ณพสิน แสงสุวรรณ
หรือ หนุ่ม กะลา ผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้อย่างไร?
หนุ่ ม กะลา ถื อ เป็ น นั ก ร้ อ งหนุ่ ม ที่ มี ผ ลงานประสบความสํ า เร็ จ

ในวงการบันเทิง แต่ใครจะรู้ว่าชีวิตเขาเคยอยู่ในจุดที่เกือบพังเพราะเหล้า
หนุม
่ ยอมรับว่า การดืม
่ ส่งผลให้กลายเป็นคนไม่คอ
่ ยน่าคบในกลุม
่ เพือ
่ น ดืม
่ จน
เกือบจะทํางานไม่ได้ กลายเป็นคนไม่น่าไว้ใจ ครอบครัวเครียดเพราะตนเอง
จนถึงขีดสุด จนทําให้เขาเริ่มคิดว่า จะตายเพราะเหล้า หรือ จะเปลี่ยนชีวิตดู

ปัจจุบัน หนุ่ม กะลา เลิกดื่มเหล้าได้ 10 ปีแล้ว ก่อนหน้าที่ชีวิตยัง
ติดอยู่กับน้ําเมา เขาเล่าว่าตกเย็นก็จะดื่มเหล้าตั้งแต่ก่อนเล่นคอนเสิร์ต
หลังเล่นคอนเสิร์ตยิ่งดื่มหนักกว่าเดิม บางช่วงก่อนขึ้นเวทีกระดกเหล้า
หมด 1 แบนเพียว ๆ ได้ภายใน 2-3 ที แต่ก็ไม่พอ เรียกหาเพิ่มอีก ถึงจะ
ขึ้นโชว์ได้ แต่เมื่อดื่มหนักมาระยะหนึ่งเหมือนคนดื้อยา ทําให้ต้องดื่มหนัก
เพิม่ ขึน้ ไปอีก ไม่รวู้ า่ ตัวเองเป็นแอลกอฮอลิซมึ ไหม แต่ตอ้ งกินทุกวัน ยิง่ หลัง
คอนเสิร์ตยิ่งกินแบบทิ้งตัวไม่กั๊กเลย
“ถามว่าภรรยาเคยมีขอให้เลิกเหล้าด้วยไหม เรียกว่าทุกคนใน
ครอบครัวผมแทบจะกอดขาอ้อนวอนเลยดีกว่า เขาไม่มีความสุขกันเลย
จริง ๆ วันที่ผมเลิกเหล้าได้เหมือนติดปีกไว้ที่หลังเขาแล้วทุกคนโบยบิน
ขึ้นฟ้า เหมือนทุกคนขึ้นสวรรค์ทันที เพราะการที่เรากินเหล้าเช้าจรดเย็น
หน้าดําคร่ําเครียด ทําให้เกือบเสียงานเสียการ สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สร้าง
ความสุขให้กับคนในครอบครัวเลย”
หลังจากบอกตัวเองได้วา่ จะเปลีย่ นวิถชี วี ติ แบบนี้ หนุม่ เปิดเผยวิธวี า่
ถือเป็นการตัดสินใจเลิกเหล้าครัง้ เดียวก็วา่ ได้ แต่ขน้ั ตอนทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ทาํ ได้
ภายในหนึ่งวัน หลังจากตั้งสติได้ หันมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นที่พึ่งทางใจ
ตัดสินใจบอกพระว่า เราอยากเลิกเหล้า ใช้วิธีเหมือนการกินเจ คือ ตั้งจิต
กับพระที่เรานับถือว่า เมื่อดื่มแล้วจากนั้น 1 เดือนจะไม่ดื่มเลย ค่อย ๆ ทํา
ค่อย ๆ ลด เมือ่ ครบ 1 เดือน จะมี 1 วัน ทีก่ ลับไปดืม่ และวันรุง่ ขึน้ จะกลายเป็น
คนที่ไม่ดื่มไปอีก 1 เดือน คือไม่ได้หักดิบ เหมือนให้โอกาสตัวเองได้กินเหล้า
เดือนละ 1 ครั้ง
ในช่วงแรก หนุ่ม ยอมรับว่า ทรมานมากเพราะงานยังทําให้วนเวียน
กับน้ําเมา และเพื่อนก็ยังไม่เลิก แต่เขาใช้ความเชื่อบวกกับความกลัวของ
ตัวเองลงไปในการเลิก หลังจากทําได้ครบ 1 ปี วันทีเ่ ลิกดืม่ คือ ชวนพีช่ าย
มานั่งดื่มที่บ้าน หลังจากดื่มไปครึ่งแก้ว ก็วางแก้วลงแล้วบอกพี่ชายว่า
จะขึ้ น นอนแล้ ว ซึ่ ง พี่ ช ายก็ ง ง แต่ ต อนเช้ า เมื่ อ ตื่ น นอน ก็ ไ ปกราบแม่
แล้วบอกท่านว่า ยกศีลข้อ 5 ให้แม่ เลิกเหล้าแล้วรวมถึงของมึนเมาทุกชนิด
บนโลกด้วย หลังจากนัน้ หนุม่ กะลา ก็ไม่เคยกินเหล้าอีกเลยจนถึงปัจจุบนั
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“ผมพูดกับทุกคนเสมอว่า ถ้าใครกินเหล้าแล้วสามารถ
ควบคุมเหล้าได้ กินเลย แต่ถ้ากินแบบที่ผมเป็น แบบกิน
เพื่อจะฆ่าตัวตาย...อย่าทํา แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเลิกได้ ผมจะ
บอกว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งที่คุณไม่รู้เลยว่ามันดีมากรออยู่
อันนี้ไม่ได้พูดให้สวยหรูแต่มันคือเรื่องจริง ตกเย็นผมไม่ต้อง
รอเพือ่ น ไม่ตอ้ งเอาเงินซือ้ เหล้า ตืน่ มาร่างกายแข็งแรง หน้าตา
สดใส แค่ลองย้อนกลับไปดูรูปผมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็พอ
เทียบกับ หนุม่ กะลา ตอนนีค้ อื คนละเวอร์ชนั กันเลย ผมไม่ได้
ไปทําศัลยกรรมอะไรมานะครับ แต่มนั แค่เลิกเหล้า ตับไตมันดีขน้ึ
ผิวเราก็ดีขึ้น”
สุขภาพหลังจากเลิกดืม่ หนุม่ กะลา แชร์ประสบการณ์วา่
พอได้เลิกเหล้าก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อย ๆ จริงจัง
กับฟิตเนสมาก ดูแลรักษาสุขภาพเพิม่ ขึน้ และอยากเป็นกําลังใจ
ให้คนที่เลิกดื่มรู้ว่า หลังจากเลิกดื่มร่างกายไม่ได้ดีขึ้นภายใน
1 ปี แต่ขอให้อย่าท้อ อย่างตนเอง เลิกเหล้า 10 ปี สภาพร่างกาย
เพิ่งจะดีขึ้นในช่วง 5-6 ปีหลังที่ผ่านมาเท่านั้น ในช่วงการฟื้น
สภาพร่างกาย ก็ขอให้ทุกคนอย่าท้อและอดทนเพื่อจะเจอกับ
สิ่งที่ดีกว่า
“ผมรู้ว่าบางทีเราคนเดียวก็ผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ ฉะนั้น
ไม่ใช่วา่ คุณกระจอกทีค่ ณ
ุ ทําไม่ได้ แต่เรือ่ งพวกนีบ้ างทีมนั เป็น
ภาวะของร่างกาย อาจจะต้องมีเรื่องของสถาบันครอบครัว
มีเพือ่ น มีคนรอบข้างคอยช่วย เชือ่ ว่าถ้าคิดจะเลิกเหล้าจริงจัง
ทุก คนทํา ได้ ต้องมีเ ป้า หมายดูว่า จะทํา เพื่อใครสักคนหนึ่ง
อย่างน้อยที่สุดก็เลิกเพื่อตัวเอง ทําได้แน่นอน ” หนุ่ม กะลา
ให้กําลังใจพร้อมทิ้งท้ายว่า “วันนี้ผมเลิกได้คุณก็ทําได้ครับ”
เริ่มต้นไปพร้อมกัน
งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน คุณทําได้

สุขลับสมอง

สุขลับสมอง ประจําฉบับนี้
อยากชวนคุณผู้อ่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกําลังใจ ส่งไปถึงคนทีอ
่ ยากเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้
ให้ความรักส่งตรงไปถึงทุกคนผ่านข้อความดี ๆ

ร่วมสนุก...

ส่งคําตอบพร้อมรับของรางวัล
ได้ที่ช่องทางใหม่ Line Bot สสส. สร้างสุข
ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้โชคดีที่ร่วมสนุก 10 ท่าน
รับเสื้อยืด “สื่อรักให้พักเหล้า”

ติดตามเฉลยย้อนหลัง และรายชื่อผู้โชคดีจากเกมลับสมองได้ที่ www.thaihealth.or.th
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