
แนวทางการปรับสู่ New normal  
ในการควบคุมแอลกอฮอล ์(แบบไทยๆ) 

ธีระ วชัรปราณี 
ส านกังานเครอืข่ายองคก์รงดเหลา้ 



วิกฤตสุขภาพ 

วกิฤตเศรษฐกิจ 
ท่องเทีย่ว/ชิน้ส่วน
รถยนต/์การบนิ/
การเงนิ/เกษตร 

ปัญหาสว่นบคุคล, 
ปัญหาในครอบครวั 

ฆ่าตวัตาย  

อาชญากรรม 
ความปลอดภยั มีค. – เมย. = เอาอยู ่? 

พค. มิย. ยืดเยือ้ คนป่วยยงัขยายตวัในหนา้ฝน จนสิน้ปี 63  

เศรษฐกิจ Start ไดเ้ม่ือไหร ่
ทกุคนรอการ unlock 

ตกงาน / ขายของไม่ได้ 
หนีท้่วม ทรัพยส์นิหลุดมอื 

สิน้หวัง 

คนถกู
ทอดทิง้/
เดก็ คนแก่ 

การจัดการการศกึษา 

รัฐอัดเงนิ (ให้ใคร?) 
นายทุน หรือกระจาย 

ภัยแล้ง
การเกษตร 

วกิฤต
การเมอืง 

1 
2 

3 4 



คาดการณ์ ประกาศฉุกเฉิน 1-30 เมษายน  
มีสณัญานบอกวา่ 15 เมย. คือ indicator 

ภาพที ่3 เลวร้าย : หลงั 15 เมย. 
ผูป่้วยแตล่ะวนั เพิ่มในอตัราเทา่ตวั เช่น 
จากปกติ 100 เป็น 2-300 +++  

ภาพที ่2 เร่ิมใหม่ : หลงั 15 
เมย.  ผูป่้วยรายวนั เริม่ลดลง 
พค.เริม่ท างานได ้  

ภาพที ่1 ค่อยเป็นค่อยไป : 
หลงั 15 เมย. ผูป่้วยแตล่ะวนั
เพิ่มขึน้ในอตัราคงท่ี ประมาณ
100เคส 

ภาพที ่4 เดาไม่ถูก : แมจ้ะผ่าน 15 
เมย. เป็น indicator แตก็่อาจจะ
พลิกผนัได ้ไมรู่ว้า่จะไปทางไป  



เห็นโอกาสอะไรในวกิฤตน้ี 

โอกาส 6 รูจ้กัรูปแบบการท างานผ่านสื่อออนไลนใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
• การประชมุ 

• การน าเสนอผลงาน 

• การถอดบทเรียน 

• การอบรม Training 

โอกาส 1 เตรียมพืน้ท่ีชมุชน สรา้งแกนน าชมุชนใหเ้ขม้แข็ง สรา้งชมรมคน
หวัใจเพชรใหมี้บทบาท 
โอกาส 2 สรา้งการรณรงคเ์สรมิภมูิคุม้กนัรา่งกาย งดด่ืม งดสบู ทัง้ประเทศ 
โอกาส 3 สรา้งเดก็เยาวชนใหร้บัผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ 
โอกาส 4 ท่ีจะเช่ือมงานขา้มองคก์ร สรา้งเครือข่าย เช่น เกษตร อาหาร       
ภยัพิบตัิ เดก็เยาวชน ฯลฯ   
โอกาส 5 ท่ีอาจตอ้งเตรยีมเป็นสว่นหนึ่งในการเป็นเครือข่ายภาคประชา
สงัคมเพ่ือรว่มบรหิารเงินช่วยเหลือสงัคม (แนวคิดคลา้ยๆ กองทนุ SIF) 

โอกาส 7 ใชเ้งนิกองทุนสุขภาพต าบล  เสนอการปรับ
ระเบยีบการใช้เงนิและ โครงสร้างกรรมการกองทุนต าบล 

อย่าหยุดทีจ่ะเชือ่มคนท างานระดับ
ชุมชน และนโยบาย 



การปรับตวั : มองยาว แต่คิดสั้น 
ระยะเร่งด่วน มคี. - เมย.  

• ช่วยวิกฤตดา้นสขุภาพ รณรงค์
สรา้งความเขา้ใจ รูเ้ทา่ทนั ชวน
ใหล้ด ละ เลกิเหลา้บหุรี่ เนน้พืน้ท่ี
ชมุชนสูเ้หลา้ และ เจา้ภาพงาน
ประเพณี 

• เครือข่ายเยาวชนกิจกรรมผา่นสื่อ
ออนไลน ์และการทบทวนคณุคา่
ของชีวิต 

• เฝา้ระวงัการฉวยโอกาสธุรกิจ
น า้เมาผา่นออนไลน ์และดีลิเวอรี่ 

• รายงานต่อผูว้า่ฯ นายอ าเภอ 

ระยะ 2  พค.-มยิ. 

เริม่โครงการปี 2563 /ปิด62 

• ชมุชนสูเ้หลา้เสรมิภมูิคุม้กนัตา้นโควิด 
+รว่มสรา้งสงัคมไมท่ิง้กนั บน
ฐานเศรษฐกิจชมุชน  

• เจา้ภาพงานประเพณี....???  
• เครือข่ายเยาวชน เดก็ปิดเทอมตอ่เน่ือง 
สง่เสรมิกิจกรรมสรา้งสรรค ์ใหเ้ยาวชนมี
บทบาทในสงัคม 

• เฝา้ระวงัการท าผิดกฎหมายผ่าน
ออนไลน ์และดีลิเวอรี่ 

• รายงานตอ่ผูว้า่ฯ นายอ าเภอ 
ประชมุออนไลน ์ครัง้ท่ี 1 

ระยะ 3 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 

ระหวา่งเขา้พรรษา ตอ่เน่ืองออก
พรรษาจนสิน้ปี 

     เราจะมาเจอกันอกีคร้ัง  

ประชมุออนไลน ์ครัง้ท่ี 2 

ประชมุออนไลน ์ครัง้ท่ี 3 



• New Normal เกิดขึน้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่โควิด แตโ่ควิดท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ เร็วขึน้ 

• New Normal ในการควบคมุแอลกอฮอล ์ 
• ปี 2544 เม่ือมี สสส. งดเหลา้เขา้พรรษา ฯลฯ 
• ปี 2551 เม่ือมี พรบ.ควบคมุแอลกอฮอล ์ 
• ก่อนโควิด มีเรือ่งทา้ทาย เช่น การเรยีกรอ้งสรุาเบียรเ์สร ีการท าการตลาดออนไลน ์ ระหวา่งโควิด 
ภาพลกัษณแ์อลกอฮอลท่ี์เป็นปัจจยัแพรร่ะบาด 

• ก่อนโควิด มีความพยายามท่ีจะเนน้ศกัยภาพในการควบคมุแอลกอฮอลจ์งัหวดั ระหวา่งโควิด ผูว้า่สั่งหา้ม
ขายเหลา้เบียร ์

• ก่อนโควิด คนติดสรุา พดูกนัในวงแคบๆ ระหวา่งโควิด ถกูยกมาเป็นประเด็นทางสื่อมวลชน และนโยบาย 
ศบค. และ สธ.  

แนวทางการปรับสู่ New normal ในการควบคุมแอลกอฮอล ์(แบบไทยๆ) 



โอกาสการปรับสู่ New normal ในการควบคุมแอลกอฮอล ์(แบบไทยๆ) 

• โอกาสท่ีจะเพิ่มสดัสว่นประชากร “คนไมด่ื่ม เทียบกบั คนดื่ม  70 : 30 

• โอกาสของคนใสใ่จสขุภาพมากขึน้ : เกิดภาวะครอบครวัท่ีไมมี่ความมั่นคงใน
เศรษฐกิจมากขึน้ เดก็เยาวชนในครอบครวัถกูทอดทิง้มากขึน้  
• โอกาสในการออกมาตรการควบคมุออนไลน ์: ธรุกิจปรบัตวัใชอ้อนไลนไ์ปแลว้ 
• โอกาสท าใหก้ารควบคมุแอลกอฮอลจ์งัหวดัเขม้แข็งขึน้ เพราะแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุ
แพรร่ะบาด และผูว้า่ฯ ประกาศหา้มขาย มีภาพขา่วการตนุสนิคา้ มีการแย่งสินคา้  
• โอกาสท่ีจะท างานปอ้งกนันกัด่ืมหนา้ใหม ่คิดกิจกรรมสรา้งสรรค ์เด็กไดร้บัผลตอ่เน่ือง 
• โอกาสท่ีจะวางระบบชว่ยเหลือคนติดเหลา้ เพราะช่วงหา้มขายเหลา้เกิดข่าวคน
เสียชีวิตจากลงแดง 



โอกาสส าคญั!! 4 ด่วน 4 ไม่ด่วน  
ส าคัญ ด่วน 
1.การเสนอมาตรการเพิ่มการหา้มโฆษณาและการขายออนไลน ์ดีลิเวอรี่ 
2.การท า CSR และการสรา้งกระแส ดื่มอยา่งรบัผิดชอบ 
3.กรณีการหา้มขายทัง้ประเทศ และจงัหวดัหา้มขายท่ีเหลือ จว.บรุรีมัย ์ควรศกึษาเป็นฐานท างานตอ่ไป 

4.การรณรงคง์ดเหล้าเข้าพรรษา เร่ิม 6 กค.63 
 

 
 

 
 

ส าคัญ แตไ่ม่ดว่น 
1.รว่มท าแผนปฏิบตัิการควบคมุแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ  ที่ ส  านกัควบคมุแอลฯ ก าลงัด าเนินการ 
2.ท าใหเ้กิดแผนปฏิบตัิการควบคมุแอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั 
3.การสง่เสรมิกิจกรรมสรา้งสรรคเ์ยาวชน ปอ้งกนันกัดื่มหนา้ใหม่ 
4.สง่เสรมิฟ้ืนฟชูมุชนในสถานการณท์ี่ยากล าบากทางเศรษฐกิจ ชมุชนสูเ้หลา้ยั่งยืน 



งดเหลา้เขา้พรรษา  
โอกาสท่ีจะสร้าง 
ความร่วมมือ  
เพราะเหลา้เป็น 
ปัจจยัเส่ียงโควดิ  
และประหยดัค่าใชจ่้าย 

ตัง้เป้า :  
1.ทกุจงัหวดัผูว้า่ฯ สนบัสนนุเชิญชวนใหง้ดเหลา้เขา้พรรษา 
2. นายอ าเภอนกัรณรงคง์ดเหลา้ 138 ท่าน รณรงคใ์นอ าเภอ มี
รายงานผลจ านวนคนลดละเลิก  
3. ทกุจงัหวดัมีชมุชนสูเ้หลา้(บหุรี)่ ตน้แบบ สามารถรายงานผลคนลดละ
เลกิ เงินท่ีประหยดัได ้รา้นคา้รว่มงดขาย มีการตดิตามชวนช่วยเชียร ์


