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การดื่มสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุของการเสียชีวิตปละประมาณ 2.5 ลานคน จำนวนมากอยูในวัยหนุมสาว การดื่มสุรา

เปนปจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะท่ัวโลก ปญหาอันหลากหลายท่ีเกิดจากการด่ืมสุราสงผลกระทบอยางใหญ

หลวงตอตัวบุคคลและครอบครัว ตลอดจนชีวิตในชุมชนอยางรุนแรง การด่ืมสุราแบบอันตรายเปนหน่ึงในส่ีปจจัยเส่ียง 

ที่สามารถแกไขและปองกันไดที่พบบอยที่สุดสำหรับโรคไมติดตอ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวาการด่ืมสุราแบบอันตราย 

มีผลตอภาระโรคที่เกิดจากโรคติดตอ เชน วัณโรค และเอชไอวี/เอดส อีกดวย 

 
การลดการด่ืมสุราแบบอันตรายดวยมาตรการเชิงนโยบายท่ีมีประสิทธิผลและดวยการจัดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลอง
กับการนำมาตรการลงสูการปฏิบัตินั้นเปนงานท่ีครอบคลุมมากกวางานสาธารณสุข แตเปนประเด็นในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้เนื่องจากระดับความเส่ียงจากการด่ืมสุราแบบอันตรายในประเทศกำลังพัฒนาน้ันสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมี
รายไดสงูท่ีประชาชนจะไดรบัการปกปองดวยกฎหมาย มาตรการจัดการท่ีครอบคลมุ และกลไกท่ีมัน่ใจวาไดมกีารดำเนินการ
อยางแทจริง 
 
ยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายนี้ ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ีหกสิบสาม 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2010 โดยตระหนักถึงความเช่ือมโยงใกลชิดระหวางการด่ืมสุราแบบอันตรายกับพัฒนาการ 
ดานเศรษฐกิจสังคม ยุทธศาสตรนี้เปนตัวแทนขอผูกมัดโดยประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลกท่ีจะปฏิบัติการทุกระดับ
อยางยั่งยืน และอยูในยุทธศาสตรระดับโลกและระดับภูมิภาคอ่ืนๆ ขององคการอนามัยโลก ตัวอยางเชน แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรระดับโลกในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ที่รับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลกป ค.ศ.2008 
 

แทจริงแลว องคการอนามัยโลกเปนผูรวมรับรูวา ผูกำหนดนโยบายสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาและในชวง

เศรษฐกิจเปลี่ยนผานน้ี จะมีวิธีสรางยุทธศาสตรที่มีประสิทธิผลเพื่อจัดการปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบ

อันตรายไดอยางไร วิธีแกปญหาที่ไดผลที่มีอยูแลวและยุทธศาสตรระดับโลกเปนตัวอยางทางเลือกนโยบายและมาตรการ
จัดการท่ีแตละประเทศควรจะนำมาพิจารณาเพ่ือบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายระดับประเทศ รวมท้ังขยาย

กรอบการพัฒนางานใหกวางขึ้น ยุทธศาสตรระดับโลกยังไดกำหนดลำดับความสำคัญของปญหาที่ปฏิบัติการระดับโลกจะ
มุงสงเสริมสนับสนุนและชวยปฏิบัติการที่เกี่ยวของในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยยึดตามความมุงมั่น

ของปฏิญญาปารีสดานประสิทธภิาพการใหความชวยเหลอื (Paris Declaration on Aid Effectiveness) องคการอนามัยโลก

ขอเรียกรองตอภาคีเพื่อการพัฒนานานาชาติทั้งหลายในการใหความชวยเหลือตามคำรองขอจากประเทศท่ีกำลังพัฒนา

ในการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการดำเนินการและปรับปรุงทางเลือกนโยบายใหสอดคลองกับลำดับความสำคัญของ
ปญหาและบริบทของประเทศ 

 

¤Ó¹Ó 
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ขอคิดเห็นรวมในยุทธศาสตรระดับโลกและการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลกเปนผลจากความรวมมืออยางใกล

ชิดระหวางประเทศสมาชิกและเลขาธิการองคการอนามัยโลก กระบวนการที่นำไปสูการพัฒนายุทธศาสตรระดับโลกนั้น

ไดผานการประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย อาทิเชน กลุมประชาสังคมและผูประกอบธุรกิจทำนอง

เดียวกัน การดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกจะตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากประเทศสมาชิก ดวยการมี

สวนรวมจากภาคีเพือ่การพัฒนานานาชาติ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานสาธารณสุข และสถาบันวจิยั 

ในขณะท่ีขับเคล่ือนงานไปขางหนา องคการอนามัยโลกจะยังคงหาผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพื่อพยายามใหบรรลุตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรนี้ 

 

ขาพเจาเชื่อมั่นวา ดวยการทำงานรวมกันตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรระดับโลก เราจะสามารถลดผลเสียตอสุขภาพ

และสังคมจากการดื่มสุราแบบอันตราย และทำใหสังคมเรามีสุขภาพดี ปลอดภัยและนาอยูขึ้นในที่ที่เราใชชีวิต ทำงาน

และพักผอน 

 

 

Dr. Ala Alwan 
ผูชวยผูอำนวยการ 
โรคไมติดตอและสุขภาพจิต 
องคการอนามัยโลก 
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1. การด่ืมสุราแบบอันตราย (harmful use of alcohol2) สงผลกระทบรุนแรงตอสาธารณสุข และจัดเปนหนึ่งในปจจัย

เสี่ยงสำคัญที่ทำลายสุขภาพไปทั่วโลก ภายใตบริบทของรางยุทธศาสตรฉบับนี้ แนวคิดเร่ืองการด่ืมสุราแบบอันตราย3  

นั้นกวางและครอบคลุมการดื่มที่เปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและสังคมทั้งตอตัวผูดื่มเอง ตอผูที่อยู
ใกลชิด รวมถึงสังคมโดยรวม ตลอดจนเปนลักษณะการดื่มที่เพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพ การดื่มสุราแบบอันตรายนั้น
บั่นทอนท้ังพัฒนาการของบุคคลและสังคม สามารถทำลายชีวิตคน ทำความเสียหายตอครอบครัว และทำลาย
โครงสรางของชุมชน 

 
2. การด่ืมสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุสำคัญที่มีผลตอภาระโรคทั่วโลก (global burden of disease) และจัดอยูในปจจัย

เสี่ยงลำดับที่สามของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและความทุพพลภาพ4 ประมาณการวาในป ค.ศ.2004 ประชากร
โลกกวา 2.5 ลานคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวของกับสุรา ในจำนวนน้ีเปนเยาวชนอายุ 15-29 ป ถึง 320,000 คน  
การดื่มสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุรอยละ 3.8 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในป ค.ศ.2004 และมีสวนถึงรอยละ 4.5 
ของภาระโรคซึ่งประเมินจากดัชนีปสุขภาวะที่ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพแมวาจะหักลบผลปองกันเล็กนอย 
เมื่อดื่มในปริมาณต่ำสำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปแลวก็ตาม (เชน จากโรคหลอดเลือดหัวใจ) 

 
3. การด่ืมแบบอันตรายเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่หลีกเลี่ยงไดของความผิดปกติทางจิตประสาทและโรคไมติดตออื่นๆ เชน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ตับแข็งและมะเร็งชนิดตางๆ แมวาในบางโรคจะยังไมมีหลักฐานแสดงถึงจุดตัดท่ีแสดงความ

สัมพันธระหวางความเส่ียงและปริมาณการด่ืมสุรา นอกจากน้ีการด่ืมสุราแบบอันตรายยังสัมพันธกับโรคติดเช้ือ 

อีกหลายโรค เชน เอชไอวี/เอดส วัณโรค และปอดบวม การดื่มสุราแบบอันตรายยังมีสวนสำคัญที่ทำใหเกิดภาระโรค 

จากการบาดเจ็บทั้งท่ีตั้งใจและไมไดตั้งใจ รวมทั้งอุบัติเหตุจราจร ความรุนแรง และการฆาตัวตาย การบาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรานั้นมักเกิดขึ้นกับประชากรอายุคอนขางนอย 

 

1 ดูมติ WHA63.13 (หนา 29) 
2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง ของเหลวที่ประกอบดวยเอธานอล (ethyl alcohol หรือที่เรียกกันวา “แอลกอฮอล”) และใชเพื่อการดื่ม ในหลายประเทศ  

คำจำกดัความตามกฎหมายของเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลจะขึน้อยูกบัปรมิาณของแอลกอฮอลตามปรมิาตรในเครือ่งดืม่ เชน รอยละ 0.5 หรือ 1.0 กลุมเครือ่งดืม่ 
ที่ใชบอย เชน เบียร ไวน สปริต 

3 คำวา “อันตราย (harmful)” ตามยุทธศาสตรนี้ หมายถึง การดื่มสุราที่มีผลตอสาธารณสุข โดยไมเกี่ยวของกับความเช่ือทางศาสนาหรือวัฒนธรรมใดๆ 
4 ดูเอกสาร A60/14 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 สำหรับ a global assessment of public-health problems caused by harmful use of alcohol, และ Global Health 

Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organization, 2009 
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4. ระดบัของความเสีย่งจากการดืม่สรุาแบบอนัตรายนัน้ขึน้อยูกบัอาย ุ เพศ และคณุลกัษณะทางชวีภาพของผูดืม่ตลอดจน

สภาพแวดลอม และบริบทของการด่ืม กลุมหรือคนท่ีมีความเส่ียงบางกลุมบางคนจะไวตอฤทธ์ิที่ทำใหเกิดพิษ หรือ

ฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือเสพติดจากเอธานอลไดงาย ในขณะที่ลักษณะการด่ืมแบบเสี่ยงต่ำในบางคนอาจไมสัมพันธ

กับการเกิดหรือเพิ่มโอกาสเกิดผลเสียตอสุขภาพและสังคมก็ได 
 
5. มีฐานองคความรูทางวิทยาศาสตรมากมายสำหรับผูกำหนดนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตรและมาตรการจัดการที่มี

ประสิทธิผลและคุมคาในการปองกันและลดอันตรายที่เกิดจากการดื่มสุรา1 แมวาหลักฐานสวนมากมาจากประเทศที่

มีรายไดสูง แตจากผลการวิเคราะห meta-analyses และการทบทวนหลักฐานที่มีอยู2 สรุปวามีองคความรูที่เพียงพอ 

ของขอเสนอทางนโยบายที่นำมาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความคุมคาตอทางเลือกมาตรการนโยบายตางๆ 

นอกจากน้ีในการตระหนักถึงปญหาท่ีเพิ่มขึ้น จึงมีการตอบสนองทางนโยบายทั้งในระดับประทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลกเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามนโยบายเหลานี้มักจะแยกสวนและไมสอดคลองกับขนาดของผลกระทบตอสุขภาพ

และพัฒนาการทางสังคม 
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6. ขอผูกมัดท่ีจะลดการดื่มสุราแบบอันตรายนี้ ถือเปนโอกาสที่ดีที่จะทำใหสุขภาพดีขึ้น สังคมอยูดีมีสุขมากขึ้น และ 

ลดภาระโรคท่ีเกิดจากการดื่มสุราได อยางไรก็ตามยังคงมีความทาทายท่ีจะตองใหเกิดการริเริ่มหรือจัดทำโครงการ 
ในระดับโลกหรือระดับประทศ ดังตอไปน้ี 
 
(ก) เพิม่ปฏบิตักิารระดบัโลกและความรวมมอืระดบันานาชาต ิจากแนวโนมดานสขุภาพ วฒันธรรม และการคา

ทัว่โลกปจจุบนั ทำนายไดวาการดืม่สรุาแบบอนัตรายจะยังคงเปนประเด็นปญหาสขุภาพท่ัวโลกตอไป แนวโนมนี้
ควรไดรับการใสใจและตอบสนองอยางเหมาะสมในทุกระดับ ในกรณีนี้ จึงจำเปนตองมีการช้ีแนะแนวทาง
ระดับโลกและเพิ่มความรวมมือระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศตอไป 

 

(ข) เสริมปฏิบัติการรวมจากภาคสวนตางๆ จากความหลากหลายของปญหาจากสุราและมาตรการท่ีจำเปนใน

การลดอนัตรายจากสุรานัน้ ชีใ้หเหน็ถงึความจำเปนทีต่องมีปฏิบตักิารทีค่รอบคลมุเก่ียวของจากหลายภาคสวน 

นโยบายในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายจะตองออกนอกกรอบของสาธารณสุขไปยังภาคสวนอ่ืนๆ อาทิเชน 
การพัฒนา การคมนาคม ระบบยุติธรรม สวัสดิการสังคม นโยบายประจำป การพาณิชย การเกษตร นโยบาย
ผูบริโภค การศึกษาและการจางงาน ตลอดจนภาคประชาสังคมและผูประกอบธุรกิจ 

 

(ค) สรางความสนใจรวมกันอยางเหมาะสม การปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายมักไดรับความสนใจ
นอยจากผูกำหนดนโยบาย ทั้งๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันถึงผลรายแรงตอสุขภาพ นอกจากนี้ในประเทศ

กำลังพัฒนาที่มีรายไดต่ำถึงปานกลางหลายประเทศที่สามารถหาซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดงายและมีกำลัง
ซื้อเพิ่มขึ้น ประเทศกลับมีความสามารถและศักยภาพในการรับมือกับภาระทางสาธารณสุขที่ตามมาไดจำกัด 

1 ดูเอกสาร A60/14 อางอิงหลักฐานนโยบายและมาตรการจัดการเพ่ือลดอันตรายจากสุรา 
2 ดูตัวอยางจาก: WHO Technical Report Series, No. 944, 2007 และ Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce 

alcohol-related harm. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 2009. 
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หากปญหานี้ยังไมไดรับการสนใจอยางที่ควรจะเปนแลว พฤติกรรมและคานิยมของการดื่มสุราแบบอันตราย 

ก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

(ง) จัดสรรผลประโยชนใหสมดุล การผลิต การจำหนาย การตลาด และการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกอใหเกิด

การจางงานและรายไดใหแกผูประกอบการ และรายรับดานภาษีใหรัฐบาลจำนวนไมนอย มาตรการทางสาธารณสุข

ในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย บางครั้งจึงถูกมองวาขัดแยงกับเปาหมายอ่ืน เชน ตลาดการคาเสรีหรือ 

ทางเลือกของผูบริโภค และอาจถูกมองไดวาบั่นทอนเศรษฐกิจและลดรายรับดานภาษีของรัฐบาล ผูกำหนด

นโยบายจึงตองเผชิญกับความทาทายในการจัดลำดับความสำคัญอยางเหมาะสมในการสงเสริมและปองกัน

สุขภาพของประชาชน ในขณะท่ีตองคำนึงถึงเปาหมาย และขอบังคับอื่นๆ รวมท้ังขอบังคับตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ และผลประโยชนอื่นๆ ดวย ในมุมมองน้ีควรระวังวา ขอตกลงการคาระหวางประเทศจะให

สิทธิของประเทศในการดำเนินมาตรการคุมครองสุขภาพของประชาชน โดยมีขอแมวามาตรการดังกลาวตอง

ไมนำไปใชในลักษณะเลือกปฏิบัติ โดยไมมีเหตุผลหรือโดยพลการ หรือมีการบิดเบือนขอจำกัดทางการคา  

ในกรณีนี้การกระทำใดๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ควรคำนึงถึงผลกระทบ 

ที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตรายดวย 
 
(จ) มุงเนนความเสมอภาค ในประชากรสวนใหญ อัตราการดื่มสุราในสังคมที่ยากจนจะต่ำกวาสังคมที่ร่ำรวย

อยางชัดเจน อยางไรก็ตามในปริมาณการด่ืมที่พอๆ กัน ประชากรกลุมที่ยากจนกวาน้ันกลับไดรับอันตราย
จากสุราในสัดสวนท่ีสูงกวามาก ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองพัฒนาและดำเนินการนโยบายหรือโปรแกรมท่ีมี
ประสิทธิผลเพ่ือลดความไมเทาเทียมทางสังคมดังกลาวท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ นโยบาย 
ดังกลาวยังจำเปนตองสรางและเผยแพรความรูความเขาใจท่ีทันสมัยเก่ียวกับความสัมพันธที่ซับซอนระหวาง
การดื่มสุราแบบอันตรายกับความไมเทาเทียมกันทางสังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูชนพื้นเมือง 
ชนกลุมนอย หรือกลุมคนชายขอบ และในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย 

 
(ฉ) คำนึงถึง “บริบท” ของปฏิบัติการที่แนะนำ หลักฐานประสิทธิผลของมาตรการจัดการเชิงนโยบายเพื่อแกไข

ปญหาสุราท่ีตีพิมพเผยแพรนั้น สวนใหญมาจากประเทศท่ีมีรายไดสูง จึงมีขอกังวลวาประสิทธิผลท่ีเกิดภายใต
บริบทดังกลาวอาจไมสามารถนำไปใชไดผลในประเทศอื่นได อยางไรก็ตามมาตรการลดอันตรายจากการดื่ม
สุราหลายมาตรการมีการนำไปใชในหลากหลายวัฒนธรรมและพื้นที่ และผลการดำเนินการก็สอดคลองเปนไป

ตามทฤษฎีและหลักฐานท่ีรวบรวมไดจากประเด็นปญหาสุขภาพอื่นที่คลายคลึงกัน ดังนั้นจุดเนนของการ

พัฒนาและนำนโยบายไปดำเนินการควรจะมีการปรับแตงมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทพ้ืนท่ีและมีการติดตามประเมินผลอยางเหมาะสม เพื่อคืนขอมูลกลับไปใชในปฏิบัติการขั้นตอไป 

 
(ช) สรางความเขมแข็งใหระบบขอมูล ประเทศสมาชิก เลขาธิการองคการอนามัยโลก และผูมีสวนไดเสียตางๆ 

ไดพัฒนาระบบ รวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการด่ืมสุรา อันตรายจากการด่ืมสุรา และการ

ตอบสนองนโยบาย แตยังคงมีชองวางอีกมากในองคความรูและความชัดเจนของการเนนประเด็นองคความรู

และการเผยแพรเพื่อพัฒนาตอยอดในดานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลาง 
ระบบขอมูลแอลกอฮอลและสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO Global Information System on Alcohol 

and Health) และระบบการบูรณาการขอมูลจากภูมิภาคนั้นเปนความกาวหนาที่ดีในการติดตามเฝาระวังการ
ลดการดื่มสุราแบบอันตรายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
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7. ความพยายามในระดับประเทศและระดับทองถ่ินจะไดผลดีเมื่อไดรับการสนับสนุนจากปฏิบัติการระดับภูมิภาค 

และระดับโลกภายใตกรอบขอตกลงนโยบาย ดังนั้นเปาประสงคของยุทธศาสตรระดับโลกคือ ใหการสนับสนุน 

และสงเสริมนโยบายสาธารณสุขของประเทศสมาชิก 
 
8. วิสัยทัศนเบื้องหลังยุทธศาสตรระดับโลกคือ เพิ่มผลลัพธสุขภาพและสังคมสำหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดวย

การลดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตท่ีสำคัญที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตราย ตลอดจนลดผลกระทบทางสังคมที่

ตามมา ดังนั้นจึงคาดหมายวา ยุทธศาสตรระดับโลกจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับทองถิ่น 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตราย 
 
9. ยุทธศาสตรระดับโลกมีจุดมุงหมายเพื่อแนะนำแนวทางสำหรับปฏิบัติการทุกระดับ เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็น

ปฏิบัติการระดับโลก และเพื่อเสนอแนะชุดทางเลือกนโยบายและมาตรการตางๆ ที่ประเทศสมาชิกสามารถนำไป

พิจารณาเพื่อดำเนินการหรือปรับใชตามความเหมาะสมในระดับประเทศโดยคำนึงถึงบริบทของตน เชน บริบท 
ทางศาสนา วัฒนธรรม ลำดับความสำคัญทางสาธารณสุข รวมทั้งทรัพยากร ขีดความสามารถ และสมรรถนะของ
ประเทศ 

 
10. ยุทธศาสตรนี้มีหาวัตถุประสงค ไดแก: 

 
(ก) เพิ่มความความตระหนักในขนาดและลักษณะของปญหาสุขภาพ ปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการ 

ดื่มสุราแบบอันตราย และเพิ่มขอผูกมัดของรัฐบาลในการจัดการแกไขปญหาการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ข) เสริมฐานความรูใหเขมแข็งทั้งขนาดของปญหา ปจจัยที่กำหนดอันตรายจากการด่ืมสุรา และมาตรการท่ีมี

ประสิทธิผลในการลดและปองกันอันตรายเหลานั้น; 
 
(ค) เพิ่มการสนับสนุนวิชาการและเสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก เพื่อปองกันการด่ืมสุราแบบอันตราย

และจัดการความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของ; 

 
(ง) เสริมสรางภาคีและความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสีย และเพ่ิมการจัดสรรทรัพยากรท่ีจำเปน เหมาะสม และ

สอดคลองกับการปองกันการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 
(จ) ปรับปรุงระบบการติดตามและเฝาระวังในระดับตางๆ ตลอดจนพัฒนาวิธีการเผยแพรและประยุกตใชขอมูล

ขาวสารท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการสงเสริม พัฒนานโยบาย และการประเมินผล 
 
11. การดื่มสุราแบบอันตรายและปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของเปนผลจากระดับการดื่มแอลกอฮอลโดยรวมของ

ประชากร ลักษณะพฤติกรรมการด่ืม และบริบทของพ้ืนที่ การจะทำใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งหาประการน้ันจะตองมี

ปฏิบัติการระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยคำนึงถึงลักษณะพฤติกรรมและบริบทของการดื่มสุรา
ตลอดจนปจจัยทางสังคมตอสุขภาพ และจำเปนตองใหความใสใจเปนพิเศษในการลดอันตรายตอประชาชนอ่ืน

นอกเหนือจากผูดื่ม เชน ประชาชนกลุมเส่ียงจากการดื่มสุราแบบอันตราย โดยเฉพาะเด็ก วัยรุน สตรีวัยเจริญพันธุ  
สตรีตั้งครรภหรือใหนมบุตร ชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย หรือกลุมที่มีเศรษฐานะทางสังคมต่ำ 
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12. การปกปองสุขภาพของประชาชนโดยการปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตรายถือเปนประเด็นสาธารณสุข 

ที่สำคัญในลำดับตน หลักการตอไปนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาและดำเนินนโยบายในทุกระดับ โดยสะทอนปจจัย

หลายดานของอันตรายที่เกิดจากสุรา และปฏิบัติการรวมกันจากหลายภาคสวนที่จำเปนเพื่อดำเนินการแกปญหา 

ที่มีประสิทธิผล 

 

(ก) นโยบายสาธารณะและมาตรการจัดการเพ่ือปองกันและลดอันตรายจากสุราควรไดรับการช้ีแนะและจัดการ 

โดยอิงประโยชนตอสาธารณสุข และมีพื้นฐานบนเปาหมายสาธารณสุขที่ชัดเจนและหลักฐานเชิงประจักษที่ดี

ที่สุด 

 

(ข) นโยบายตางๆ ควรมีความเทาเทียมและคำนึงถึงบริบทของประเทศ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

(ค) ภาคีที่เกี่ยวของท้ังหมดมีความรับผิดชอบที่จะไมกระทำการใดๆ ที่ขัดตอการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะ
และมาตรการจัดการที่จะปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย 

 
(ง) งานสาธารณสุขควรไดรับการยอมรับอยางเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนตรงขามอื่นๆ และควร

สงเสริมการดำเนินการอื่นๆ ที่สนับสนุนงานสาธารณสุข 
 
(จ) การปกปองประชากรท่ีเสี่ยงสูงตออันตรายจากสุราและประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากการด่ืมแบบอันตราย

จากผูอื่นก็ควรเปนสวนหนึ่งของนโยบายจัดการการด่ืมสุราแบบอันตราย 
 
(ฉ) บุคคลและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการด่ืมสุราแบบอันตรายควรจะเขาถึงบริการปองกันและดูแล

ชวยเหลือท่ีมีประสิทธิผล 
 
(ช) เด็ก วัยรุน และผูใหญที่ไมดื่มสุรา ควรมีสิทธิไดรับการสนับสนุนพฤติกรรมไมดื่มและคุมครองจากความกดดัน

ตางๆ เพื่อใหดื่ม 

 
(ซ) นโยบายสาธารณะและวิธีการเพ่ือปองกันและลดอันตรายจากสุราควรครอบคลุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิด

และเครื่องด่ืมที่สามารถนำมาทดแทนสุราได (surrogate alcohol)1 

 
 
¹âÂºÒÂáÅÐÁÒμÃ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒμÔ 
 
13. การดื่มสุราแบบอันตรายสามารถลดลงได หากประเทศมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกปองประชาชน 

ของตน ประเทศสมาชิกมีความรับผิดชอบเบื้องตนในการพัฒนา ดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินนโยบาย

สาธารณะเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย นโยบายแอลกอฮอลดังกลาวจำเปนตองรับการสนับสนุนจากยุทธศาสตร

1 ในยุทธศาสตรนี้ “เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถนำมาทดแทนสุรา (surrogate alcohol)” หมายถึง ของเหลวท่ีมีสวนประกอบของเอธานอล แมจะไมใชเคร่ืองด่ืม  
แตใชดื่มทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อใหเกิดอาการเมาหรือฤทธิ์อื่นๆ ที่คลายกัน 
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สาธารณสุขที่กวางขวางเพื่อการปองกันและบำบัดรักษา ทุกประเทศตางไดรับประโยชนจากการมียุทธศาสตรระดับ

ประเทศและกรอบกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอันตรายจากการด่ืมสุราแบบอันตราย ไมวาจะมีทรัพยากรในประเทศ

มากนอยเพียงใดก็ตาม ลักษณะทางเลือกนโยบายและสถานการณของประเทศ ซึ่งบางนโยบายสามารถดำเนินการ 

ไดเลยภายใตกรอบท่ีไมตองใชกฎหมาย เชน การแนะนำ หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยความสมัครใจ มาตรการ

จัดการที่ประสบความสำเร็จควรไดรับการสนับสนุนโดยการกำกับติดตามผลกระทบและการปฏิบัติ และควรมีการ

กำหนดบทลงโทษและกลไกการบังคับใชสำหรับผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ 
 
14. ขอผูกมัดทางการเมืองท่ีตอเน่ือง การประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเงินงบประมาณ และการ 

มีสวนรวมอยางเหมาะสมของหนวยงานราชการ ตลอดจนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เปนสวนสำคัญในความ

สำเร็จ ผูรับผิดชอบการตัดสินใจที่เกี่ยวของท้ังหลายควรมีสวนรวมในการกำหนดและดำเนินนโยบายแอลกอฮอล เชน 

กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนขนสง หรือหนวยจัดเก็บภาษี รัฐบาลจำเปนตองสรางกลไกการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน เชน คณะกรรมการแอลกอฮอลระดับชาติ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนระดับสูงจากหลายกระทรวงและ

ภาคีตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาวิธีการดำเนินนโยบายแอลกอฮอลสอดคลองและมีความสมดุลระหวางเปาหมายนโยบาย

ที่เกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มสุราและเปาหมายนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ 
 
15. กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการนำความตองการจากกระทรวงและผูมีสวนไดเสียตางๆ มาออกแบบ

นโยบาย และมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผล และยังตองมั่นใจวาแผนและเงื่อนไขของยุทธศาสตรเพื่อการปองกัน
และรักษาและมาตรการจัดการน้ัน สอดประสานกับปญหาสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีความสำคัญในลำดับตนๆ เชน  
สารเสพติดผิดกฎหมาย โรคจิตเวช ความรุนแรงและการบาดเจ็บ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง วัณโรค และ 
เอชไอวี/เอดส 

 
16. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการท่ีมีพรอมสำหรับปฏิบัติการระดับชาติจัดกลุมได 10 เปาประเด็น ซึ่งควรมอง

วาเปนสวนสนับสนุนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไดแก 
 
(ก) ภาวะผูนำ ความตระหนัก และขอผูกมัด 
 

(ข) บทบาทของบริการสุขภาพ 

 
(ค) ปฏิบัติการชุมชน 
 

(ง) นโยบายด่ืมไมขับและมาตรการแกไข 

 
(จ) การเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 

(ฉ) การตลาดของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

 

(ช) นโยบายดานราคา 
 

(ซ) การลดผลเสียที่เกิดจากการดื่มและการเมาสุรา 
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(ฌ) การลดผลกระทบทางสาธารณสุขจากสุราผิดกฎหมายและสุราผลิตเอง1 

 

(ญ) การติดตามและการเฝาระวัง 

 
17. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการที่เสนอใหประเทศสมาชิกพิจารณาตอไปนี้ เปนขอเสนอแนะตามประเด็น 

ตางๆ 10 ประเด็นที่อยูบนฐานของความรูทางวิชาการในปจจุบัน ตามหลักฐานประสิทธิผลและความคุมคาที่มีอยู 

รวมทัง้ประสบการณและตวัอยางการปฏบิตังิานท่ีด ี ไมจำเปนวาทุกนโยบายหรอืมาตรการจัดการจะสามารถปรับมาใช

หรือสอดคลองกับทุกประเทศสมาชิกและบางอยางก็มากเกินทรัพยากรท่ีมีอยู ดังนั้นมาตรการดังกลาว จึงควรถูกนำ

ไปใชตามการตัดสินใจของแตละประเทศตามบริบทของ ประเทศ ศาสนา และวัฒนธรรม ลำดับความสำคัญทาง

สาธารณสุข ทรพัยากรท่ีมอียู เปนไปตามหลักของรัฐธรรมนญู และขอบงัคบักฎหมายนานาชาติ มาตรการเชิงนโยบาย

และมาตรการจัดการในระดับประเทศจะไดรบัการสนับสนุนและสงเสริมโดยความพยายามระดับโลกและภูมภิาค ทัง้นี ้ 

ก็เพื่อลดอันตรายจากการดื่มสุรา 
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ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนำ ความตระหนัก และขอผูกมัด 
 (Leadership, awareness and commitment) 
 
18. ปฏิบัติการที่ยั่งยืนตองอาศัยภาวะผูนำที่เขมแข็ง การตระหนักถึงปญหาอยางจริงจัง และขอผูกมัดทางการเมือง 

ตามหลักการแลวขอผูกมัดควรแสดงออกโดยการมีงบประมาณครบวงจรอยางเพียงพอและมีนโยบายระดับประเทศ
จากหลายหนวยงาน หลายองคกรที่บงบอกถึงผูดำเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบและภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ 
นโยบายตองตั้งบนหลักฐานที่มีอยูและปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และ
เปาหมายที่ชัดเจน นโยบายควรตองติดตามดวยแผนปฏิบัติการเฉพาะและสนับสนุนดวยวิธีการดำเนินการและกลไก
การประเมินผลที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน นอกจากนั้นการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจก็เปนเรื่อง 
ที่สำคัญ 

 
19. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นน้ีประกอบดวย 

 
(ก) การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและกิจกรรมในระดับประเทศ และ

ทองถิ่นที่มีอยู เพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 

(ข) จัดตั้งหรือแตงตั้งสถาบันหรือองคกรหลัก (ตามความเหมาะสม) เพื่อรับผิดชอบกำกับติดตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของประเทศ; 

 

(ค) ประสานยุทธศาสตรแอลกอฮอลกับงานในภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงความรวมมือระหวางหนวยงาน
ราชการแตละระดับ และนโยบายหรือแผนปฏิบัติการสุขภาพอื่นที่เกี่ยวของ; 

 

1 สุราผลิตเอง หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตที่บานหรือในทองถ่ิน โดยการหมักและกลั่นจากผลไม องุน ผัก หรืออื่นๆ ที่คลายกัน และมักเปนไป 
ตามวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมหรือประเพณีทองถิ่น ตัวอยางเชน เบียรขาวฟาง ไวนปาลม เหลาขาวจากออย องุน หรือผลไมอื่น 
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(ง) เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารและโปรแกรมการศึกษา และโปรแกรมสรางความตระหนักสูสาธารณะอยางมี

ประสิทธิผลในสังคมทุกระดับ เกี่ยวกับอันตรายทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มสุราของประเทศและความจำเปนที่

ตองมีมาตรการปองกันแกไขที่มีประสิทธิผล; 

 

(จ) เพิ่มความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดตอบุคคลอื่นและตอกลุมเสี่ยงอื่นจากการดื่มสุรา ไมสรางอคติหรือ 

ไมเห็นดวยกับการแบงแยกกีดกันตอกลุมหรือบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ 
 
ประเด็นที่ 2 บทบาทของบริการสุขภาพ 
 (Health services’ response) 
 
20. บริการสุขภาพเปนศูนยกลางในการจัดการอันตรายระดับบุคคลจากความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและปญหา

สุขภาพอ่ืนจากการด่ืมสุราแบบอันตราย บริการสุขภาพควรมีมาตรการท้ังเชิงปองกันและดูแลรักษาผูด่ืมและครอบครัวท่ี

เสี่ยงหรือไดรับผลกระทบจากความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและปญหาอื่นที่เกี่ยวของ บทบาทสำคัญอีกประการ

หนึ่งของบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพคือ การใหขอมูลขาวสารตอสังคมถึงผลตอสุขภาพและสังคมที่เกิดจาก
การดื่มสุราแบบอันตราย การสนับสนุนชุมชนในความพยายามลดการด่ืมสุราแบบอันตราย และเปนปากเสียง
สะทอนตอสังคมอยางมีประสิทธิผล บริการสุขภาพควรรุกออกไปเคลื่อนไหวและมีสวนรวมในวงกวางนอกเหนือ 
จากบทบาทสุขภาพเดิม บทบาทของบริการสุขภาพควรไดรับการเสริมใหเขมแข็งและไดรับเงินสนับสนุนมากพอ 
ที่จะรับมือกับขนาดของปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย 

 
21. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นน้ีประกอบดวย 

 
(ก) เสริมสรางสมรรถนะของระบบสุขภาพและสวัสดิการสังคมในการใหบริการปองกัน บำบัดรักษาและดูแล

ชวยเหลือผูดื่มสุรา ผูมีความผิดปกติพฤติกรรมด่ืมสุรา หรือผูดื่มสุราท่ีมีโรครวม รวมท้ังการชวยเหลือและ
บำบัดรักษาครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบ และสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการการชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ
กลุมชวยเหลือตนเอง; 

 

(ข) สนับสนุนการริเริ่มดำเนินการคัดกรองและบำบัดแบบส้ัน (brief intervention) ในผูดื่มแบบเส่ียง (hazardous 

drinking) หรือดื่มแบบอันตราย (harmful drinking) กิจกรรมน้ีควรรวมถึงการคัดกรองและการจัดการเบ้ืองตน 
ในหญิงตั้งครรภหรือหญิงวัยเจริญพันธที่ดื่มสุราแบบอนัตราย; 

 
(ค) เพิ่มสมรรถนะการปองกัน การคนหา และการดูแลชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ตองอยูกับเด็กที่มีความ 

ผิดปกติจากมารดาดื่มสุราขณะตั้งครรภ (fetal alcoholic syndrome) และความผิดปกติอื่นๆ; 

 

(ง) พัฒนาและรวมมืออยางมีประสิทธิผลในการบูรณาการ และ/หรือเชื่อมโยงยุทธศาสตรและบริการในการ
ปองกัน บำบัดรักษา และดูแลชวยเหลือสำหรับความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและโรครวม เชน ความผิดปกติ

พฤติกรรมเสพสารเสพติด โรคซึมเศรา ภาวะฆาตัวตาย HIV/AIDS หรือ วัณโรค; 

 
(จ) ทำใหเกิดการเขาถึงบริการบำบัดรักษาอยางท่ัวถึง โดยเพ่ิมการจัดใหบริการ เพิ่มการเขาถึงบริการ และการ 

รับบริการที่สามารถจายไดสำหรับกลุมที่มีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจต่ำ; 
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(ฉ) สรางและดูแลระบบบันทึกและติดตามเฝาระวังขอมูลการเสียชีวิตและการเจ็บปวยจากการด่ืมสุรา และมีกลไก

การรายงานขอมูลอยางสม่ำเสมอ 

 

(ช) จัดใหบริการสุขภาพและบริการสังคมโดยคำนึงถึงความละเอียดออนทางวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 
 
ประเด็นที่ 3 ปฏิบัติการชุมชน 
 (Community Action) 
 
22. ผลกระทบจากการด่ืมสุราแบบอันตรายตอชุมชนสามารถกระตุน เรงความคิดริเริ่ม และหาทางแกไขปญหา 

ในทองถ่ิน ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนและเสริมพลังโดยภาครัฐและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นและความชำนาญในการปรับหาแนวทางการปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตรายอยางมีประสิทธิผล 
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมมากกวาพฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน ความเช่ือ และคานิยม 

ตามวัฒนธรรม 

 
23. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย: 

 
(ก) สนับสนุนการประเมินอยางรวดเร็ว (rapid assessment) เพื่อหาชองวางและลำดับความสำคัญของมาตรการ

จัดการในระดับชุมชน; 
 
(ข) กระตุนความตระหนักถึงอันตรายจากการด่ืมสุราในระดับทองถ่ิน สงเสริมการจัดการตอปจจัยกำหนด 

การด่ืมสุราแบบอันตราย และปญหาที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่มีประสิทธิผลและความคุมคาที่เหมาะสม; 
 
(ค) เสริมสมรรถนะขององคกรปกครองระดับทองถ่ินใหเขมแข็งในการผลักดันและประสานความรวมมือใน

ปฏิบัติการชุมชน โดยการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานโยบายทองถ่ินในการลดการด่ืมสุราแบบอันตราย 
ตลอดจนเครือขายสถาบันชุมชนและ NGOs ทั้งหลาย; 

 

(ง) จัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผลในชุมชน และเสริมสรางสมรรถนะในระดับชุมชน

ใหสามารถดำเนินการได; 
 
(จ) ขับเคลื่อนชุมชนใหปองกันการจำหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในผูที่มีอายุต่ำกวากฎหมายกำหนด  

(ประเทศไทยกำหนดอายุต่ำกวา 20 ป) ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนสิ่งแวดลอมท่ีปลอดสุรา โดยเฉพาะ 
ในกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมเสี่ยงอื่นๆ; 

 

(ฉ) จัดบริการดูแลในชุมชนและชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ; 
 
(ช) พัฒนาและสนับสนุนโครงการและนโยบายในชุมชนสำหรับประชากรกลุมเสี่ยง ตัวอยางเชน เด็กและเยาวชน 

คนวางงาน และชนพื้นเมือง เกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ เชน การผลิตและจำหนายสุราผิดกฎหมายหรือสุรา 

ผลิตเอง และกิจกรรมในชุมชน เชน การแขงกีฬา งานเทศกาลประจำเมือง 
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ประเด็นที่ 4 นโยบายดื่มไมขับและมาตรการแกไข 
 (drink-driving policies and countermeasures) 
 
24. การขับขี่ยานพาหนะภายใตฤทธ์ิของสุราน้ันเกิดผลเสียอยางมากตอการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

กลามเนือ้ของรางกาย การขบัขีภ่ายใตฤทธิข์องสรุาน้ันเปนปญหาทางสาธารณสขุทีส่ำคัญท่ีสงผลกระทบทัง้ตอตวัผูดืม่

เองและผูบริสุทธ์ิอื่นๆ มีมาตรการจัดการท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจนวาสามารถลดการด่ืมแลวขับได ยุทธศาสตร

เพื่อลดอันตรายจากการดื่มแลวขับควรรวมอยูในมาตรการควบคุมที่มีเปาหมายเพ่ือลดโอกาสท่ีบุคคลจะขับขี่ 

ยานพาหนะหลังดื่มสุรา และมาตรการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเพื่อลดโอกาสการเกิดและลดระดับความรุนแรง

ของความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสุรา 
 
25. ในบางประเทศ การบาดเจ็บทางจราจรในผูเมาสุราท่ีเดินตามทองถนนมีจำนวนสูงมาก ซึ่งควรไดรับการจัดใหอยูใน

ความสำคัญลำดับตนๆ 
 
26. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นน้ีประกอบดวย 

 
(ก) การกำหนดและบังคับใชระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงสุดที่อนุญาตใหขับขี่ยานพาหนะ และจำกัดระดับต่ำลง

สำหรับผูขับขี่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย ผูขับขี่อายุนอย หรือผูขับขี่มือใหม; 
 
(ข) สงเสริมใหมีจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และมีการสุมตรวจระดับแอลกอฮอลทางลมหายใจ; 
 
(ค) พักใชใบอนุญาตขับขี่; 
 
(ง) การออกใบอนุญาตใหผูขับขี่หนาใหม โดยกำหนดระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่ใหเปนศูนย; 
 
(จ) ใชอุปกรณปองกันการสตารทเครื่องยนต (ในกรณีสามารถจายคาติดตั้งได) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการด่ืมแลวขับ; 
 

(ฉ) การบังคับเรียนขับรถ การใหคำปรึกษา และโปรแกรมการบำบัดรักษาที่เหมาะสม; 

 
(ช) สงเสริมใหมีวิธีการโดยสารทางเลือก เชน ระบบขนสงสาธารณะที่มีจนถึงเวลาปดสถานบันเทิง; 
 

(ซ) ดำเนินการรณรงคใหขอมูลขาวสารและสรางความตระหนักรับรูแกสาธารณชน เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ
เพื่อเพิ่มผลตอตานอื่นๆ; 

 

(ฌ) จัดการรณรงคผานสื่อมวลชนอยางรอบดานตามแผนอยางเขมขนจริงจัง และมีการจัดการที่ดี โดยมุงเปาไปที่
สถานการณพิเศษ เชน วันหยุดเทศกาล หรือกลุมผูฟงเยาวชน เปนตน 
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ประเด็นที่ 5 การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 (Availability of alcohol) 
 
27. ยุทธศาสตรทางสาธารณสุขที่พยายามควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งในดานการควบคุมการคาและ

ควบคุมสาธารณะ ผานกฎหมาย นโยบาย และโปรแกรมตางๆ เปนวิธีการสำคัญที่จะลดการดื่มสุราแบบอันตราย 

ในภาพรวม ยทุธศาสตรเหลานีม้วีธิกีารสำคญัทีจ่ะปองกนัการเขาถงึเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไดโดยงายในกลุมทีอ่อนไหว

และกลุมเส่ียงสูง การท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีจำหนายหรือหาไดในชุมชนน้ันมีผลใหสังคมน้ันมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

ที่เขาถึงไดงาย และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมวัฒนธรรมสงเสริมพฤติกรรมการด่ืมแบบอันตราย 

ระดับความเขมงวดของการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น รวมทั้ง

บริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศที่มีอยู ในประเทศกำลังพัฒนาที่มี 

รายไดต่ำและปานกลาง การคานอกระบบเปนแหลงที่มาที่สำคัญของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ดังน้ันการควบคุม 

การจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ถูกกฎหมายควรไดรับการพิจารณารวมกับการจัดการการคานอกระบบและ 

การผลติเองในชมุชน ยิง่ไปกวานัน้การควบคมุการจำหนายท่ีเขมงวดเกนิไปอาจเกดิตลาดมดืคูขนานขึน้ได นอกจากนี้

ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการจำกัดการเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่มีผูจัดหาให เชน พอแม หรือเพื่อน  
 
28. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย 

 
(ก) จัดตั้งดำเนินการและบังคับใชระบบท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการผลิต การขายสงและขายปลีกเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลบนขอจำกัดที่เหมาะสมในการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการจัดการสถานท่ีจำหนาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหสอดคลองตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรม ดวยมาตรการตอไปน้ี 
 
• กำหนดใหมีระบบการขอใบอนุญาตจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานคา หรือใหมีระบบผูกขาด 

ที่รัฐบาลเปนเจาของแตเพียงผูเดียวเพื่อประโยชนทางสาธารณสุข แลวแตเหมาะสม; 
 
• ควบคุมจำนวนและสถานท่ีจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทั้งรานคาที่มีที่นั่งด่ืมหรือไมมีที่นั่งด่ืม; 
 

• ควบคุมจำนวนวันและเวลาจำหนายปลีกของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล; 

 
• ควบคุมวิธีการจำหนายปลีกของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล; 
 

• ควบคุมการจำหนายปลีกของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ีบางแหงหรือในชวงเทศกาลพิเศษ 

 
(ข) กำหนดอายุขั้นต่ำท่ีเหมาะสมท่ีอนุญาตใหซื้อหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และนโยบายอ่ืนๆ เพื่อกีดกันการ

จำหนายและการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในเด็กวัยรุน; 
 
(ค) จัดทำนโยบายปองกันการจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหแกบุคคลท่ีเมาสุราและบุคคลท่ีมีอายุต่ำกวาที่

กฎหมายกำหนด และพิจารณาใชกลไกการรับผิดของผูขายหรือผูใหบริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามกฎหมาย

ของประเทศ; 

 
(ง) กำหนดนโยบายควบคุมการดื่มในที่สาธารณะหรือในกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหนวยงานราชการ; 
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(จ) จดัทำนโยบายลดและจำกัดการผลิต การจำหนาย และการกระจายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลทีผ่ดิกฎหมาย ตลอดจน

ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผลิตเอง 

 
ประเด็นที่ 6 การตลาดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 (Marketing1 of alcohol beverages) 
 
29. การลดผลกระทบจากกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและวัยรุน เปนประเด็น 

ที่สำคัญในการลดการด่ืมสุราแบบอันตราย เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีวิธีการทำตลาดผานการโฆษณาและการสงเสริม 

การขายท่ีสลับซับซอน รวมถึงการเชื่อมโยงตราสินคากับกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเปนผูอุปถัมภ และการ

วางผลิตภัณฑใหคุนตา ตลอดจนเทคนิคการตลาดใหมๆ เชน อีเมล SMS พอดคาสต้ิง สื่อสังคม เทคนิคการสื่อสาร

อื่นๆ การเผยแพรขาวสารการตลาดขามประเทศและเขตปกครองผานชองทางตางๆ เชน ดาวเทียม อินเตอรเน็ต 

การสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมกำลังเปนปญหาที่นาเปนหวงอยางมากในหลายประเทศ 
 
30. เปนเรื่องยากมากที่จะทำการตลาดเฉพาะกลุมเปาหมายวัยผูใหญตอนตน โดยไมใหเด็กท่ีอายุต่ำกวากฎหมาย

กำหนดรับรูรับทราบไปพรอมกันดวย การท่ีเด็กและเยาวชนถูกชักชวนดวยวิธีการตลาดเปนเรื่องท่ีนาเปนหวงอยาง
มาก เพราะเปนเปาหมายใหมทางการตลาดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายไดต่ำและปานกลางที่ยังมี
ความชุกของการด่ืมสุราต่ำหรือมีอัตราผูไมดื่มสูง ทั้งเน้ือหาและจำนวนคร้ังที่เยาวชนไดรับรูตอการทำการตลาดเปน
ประเด็นสำคัญอยางยิ่ง ควรมีแนวทางที่รอบคอบรัดกุมในการปกปองเยาวชนจากเทคนิคการตลาดดังกลาว  

 
31. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นน้ีประกอบดวย: 

 
(ก) จัดทำกรอบควบคุม หรือกรอบควบคุมรวมภายใตกฎหมาย และใหการสนับสนุนมาตรการกำกับควบคุม

ตนเองในการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามความเหมาะสมโดย: 
 
• ควบคุมเนื้อหาและปริมาณกิจกรรมการตลาด; 
 

• ควบคุมกิจกรรมการตลาดท้ังทางตรงและทางออมผานสื่อบางชนิดหรือสื่อทั้งหมด; 

 
• ควบคุมการเปนผูอุปถัมภกิจกรรมที่สงเสริมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล; 
 

• จำกัดหรือหามการสงเสริมการตลาดในกิจกรรมที่มีเปาหมายเยาวชน; 

 
• ควบคุมรูปแบบใหมๆ ของเทคนิคทางการตลาด เชน สื่อสังคม 

 

1 การตลาด หมายถึง รูปแบบการส่ือสารหรือการใหขอมูลทางการคาใดๆ ตามกฎหมายของประเทศ ที่ตั้งใจทำเพื่อเพิ่มหรือมีผลทำใหเพิ่มการรับรู การชื่นชอบ  
และ/หรือใชผลิตภัณฑดังกลาว หมายรวมถึงกิจกรรมโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑและบริการ  
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(ข) พัฒนาระบบท่ีมีประสิทธิผลในการเฝาระวังการทำตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยหนวยงาน

สาธารณะหรือตัวแทนอิสระ; 

 

(ค) จัดตั้งระบบที่มีประสิทธิผลในการจัดการและยับยั้งการกระทำผิดตามขอกำหนดทางการตลาด 
 
ประเด็นที่ 7 นโยบายดานราคา 
 (Pricing policies) 
 
32. ผูดื่มสุราท้ังนักดื่มและเยาวชนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มตามราคาที่เปลี่ยนไป ดังนั้นนโยบายดานราคาจึง

สามารถใชลดพฤติกรรมการดื่มของผูที่มีอายุต่ำกวากฎหมายกำหนด ใชหยุดยั้งการด่ืมปริมาณมาก และ/หรือการด่ืม

หนักเปนครั้งคราวได และยังมีผลตอทางเลือกชนิดของเครื่องด่ืม การขึ้นราคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนวิธีที่มี

ประสิทธิผลมากท่ีสุดวิธีหน่ึงในการลดการด่ืมสุราแบบอันตราย ปจจัยแหงความสำเร็จประการหน่ึงของนโยบายดาน

ราคาคือการมีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการจัดเก็บภาษีและการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสม 
 
33. ปจจยัอืน่ เชน ความชอบและตัวเลอืกชนดิของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล การเปล่ียนแปลงรายได ทางเลือกแหลงของเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอลในประเทศหรือประเทศเพ่ือนบาน หรือการมีหรือไมมีมาตรการนโยบายแอลกอฮอลอื่นๆ ปจจัย
เหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิผลของทางเลือกนโยบาย ความตองการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตางชนิดกันอาจไดรับ 
ผลกระทบท่ีไมเหมือนกัน การข้ึนภาษีมีผลตอยอดขายแตกตางกันข้ึนอยูกับผลกระทบตอราคาท่ีผูบริโภคตองจาย
มากนอยเพียงใด ตลาดมืดขายสุราผิดกฎหมายมีผลตอนโยบายการจัดเก็บภาษีในหลายประเทศ ดังน้ันการเปล่ียนแปลง
ภาษีจะตองควบคูไปกับการควบคุมตลาดมืดหรือตลาดนอกระบบโดยรัฐบาลอยางมีประสิทธิผล การเพ่ิมภาษีอาจได
รับแรงตานจากกลุมผูดื่มและผูประกอบธุรกิจ แตนโยบายภาษีจะไดประโยชนจากการสนับสนุนขอมูลและมาตรการ
สรางความตระหนักรับรูเพื่อตอสูกับแรงตานนี้ 

 
34. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย: 

 
(ก) กำหนดระบบภาษีสุราในประเทศเฉพาะ พรอมระบบบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิผล ที่สอดคลองกับปริมาณ

แอลกอฮอลสุทธิในเครื่องด่ืมแตละชนิด; 

 

(ข) ทบทวนการปรับราคาอยางสม่ำเสมอตามอัตราเงินเฟอและระดับรายได; 
 
(ค) หามหรือจำกัดวิธีการสงเสริมการขายทั้งทางตรงและทางออม การลดราคา การลงราคาต่ำกวาตนทุน หรือ 

การกำหนดราคาเดียวตอการดื่มแบบไมจำกัด หรือการขายเหมาอิงปริมาณแบบอื่นๆ; 
 

(ง) หากทำได ควรกำหนดราคาขั้นต่ำของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล; 

 
(จ) เพิ่มแรงจูงใจดานราคาในเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล; 

 
(ฉ) ลดหรือหยุดการชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
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ประเด็นที่ 8 การลดผลเสียที่เกิดจากการดื่มและการเมาสุรา 
 (Reducing the negative consequences of drinking and alcohol intoxication) 
 
35. เปาหมายนี้รวมถึงทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการที่มุงเนนการลดอันตรายจากการเมาสุราหรือการดื่มที่อาจ

ยังไมไดรับผลจากการดื่มสุรา หลักฐานและแนวปฏิบัติตัวอยางที่ดีในปจจุบันสนับสนุนการใชมาตรการแกไขใน

ขอบเขตท่ีกวางขึ้นของยุทธศาสตรปองกันและลดผลกระทบจากการด่ืมและเมาสุรา การดำเนินการตามแนวทางน้ี

โดยการจัดการสภาพส่ิงแวดลอมท่ีดื่มหรือการใหขอมูลแกผูดื่ม ควรหลีกเล่ียงการเรียนรูวาการด่ืมสุราเปนเร่ือง 

ที่ยอมรับได และใหหลีกเลี่ยงการสงเสริมการดื่ม 
 
36. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย: 

 

(ก) ควบคุมบริบทของการดื่มเพื่อลดความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเชน การเสิรฟเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลดวยแกวพลาสติกหรือขวดแกวตกไมแตก หรือการวางแผนปองกันปญหาจากสุราในงานเทศกาล

กิจกรรมขนาดใหญ; 
 
(ข) บังคับใชกฎหมายหามเสิรฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูมีอาการมึนเมาสุรา และผลความรับผิดทางกฎหมาย

หากเกิดอันตรายจากการเสิรฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหแกผูที่มึนเมา; 
 
(ค) ออกนโยบายจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเสิรฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในรานขายเคร่ืองด่ืม และ

อบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบวิธีปองกัน คนหา และจัดการผูที่เมาสุราหรือมีพฤติกรรมกาวราว; 
 
(ง) ลดความเขมขนของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ในเครื่องด่ืมแตละประเภท; 

 
(จ) จัดใหมีสถานบริการดูแลหรือท่ีพักพิงสำหรับผูที่เมาสุราอยางหนัก; 

 
(ฉ) จัดบริการขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคและกำหนดใหฉลากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลระบุถึงอันตรายที่เกิดจาก

แอลกอฮอล 

 
ประเด็นที่ 9 การลดผลกระทบทางสาธารณสุขจากสุราผิดกฎหมายหรือสุราผลิตเอง 
 (Reducing the public impact of illicit alcohol and informally produced alcohol) 
 
37. การด่ืมสุราท่ีผิดกฎหมายหรือสุราผลิตเอง อาจมีผลเสียตอสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากมีปริมาณเอธานอลที่สูง

กวาและมีการปนเปอนสารพิษ เชน เมธานอล นอกจากน้ียังกระทบตอรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีและควบคุมการผลิต

สุราที่ถูกกฎหมาย ปฏิบัติการเพื่อลดผลเสียดังกลาวควรพิจารณาใหสอดคลองกับความชุกของการดื่มสุราที่ผิด

กฎหมายและสุราผลิตเองรวมถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้น ศักยภาพทางวิทยาศาสตร ทางวิชาการ และสถาบัน ควรมีความ
พรอมในการวางแผนและดำเนินการตามมาตรการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ความรูดานการ

ตลาดและความเขาใจในสวนผสมหรือกระบวนการผลิตสุราที่ผิดกฎหมายหรือผลิตเองก็เปนเรื่องสำคัญ รวมไปกับ
กรอบกฎหมายและการบังคับใชอยางจริงจัง มาตรการแกไขเหลานี้ควรใชรวมกับ (มิใชทดแทน) มาตรการแกไขอื่นๆ

ในการลดการดื่มแบบอันตราย 
 



19ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÃÐ Ñ́ºâÅ¡à¾×èÍÅ´¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ 

38. การผลิตและจำหนายสุราผลิตเองเปนสิ่งที่ฝงรากลึกในหลายวัฒนธรรมและมักไดรับการควบคุมแบบไมเปนทางการ 

มาตรการควบคุมสุราท่ีผิดกฎหมายและสุราผลิตเองอาจใชแตกตางกัน ควรดำเนินการรวมกับการสรางความตระหนักรับรู

และการขับเคลื่อนชุมชน การพยายามสงเสริมแหลงรายไดอื่นทดแทนก็เปนเรื่องสำคัญเชนกัน 
 
39. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย: 

 

(ก) การควบคุมคุณภาพที่ดีในการผลิตและการจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล; 

 

(ข) การควบคุมการจำหนายสุราผลิตเอง และนำเขาสูระบบการจัดเก็บภาษี; 

 

(ค) ระบบการควบคุมและบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอากรแสตมป; 

 

(ง) การพัฒนาหรือเสริมความเขมแข็งใหระบบติดตามคนหาสุราที่ผิดกฎหมาย; 

 
(จ) การหาความรวมมือและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารในการจัดการกับสุราท่ีผิดกฎหมายโดยผูรับผิดชอบท้ัง 

ในระดับประเทศและระหวางประเทศ; 
 
(ฉ) การออกคำเตือนใหประชาชนทราบถึงสารปนเปอนและปญหาสุขภาพอื่นที่เกิดจากการด่ืมสุราผิดกฎหมาย

และสุราผลิตเอง 
 

ประเด็นที่ 10 การติดตามและการเฝาระวัง 
 (Monitoring and surveillance) 
 
40. ขอมูลจากการติดตามและเฝาระวังเปนพื้นฐานของความสำเร็จและการดำเนินการตามทางเลือกนโยบายทั้งเกาที่

เหมาะสม การติดตามและเฝาระวังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาตินั้นเปนสิ่งจำเปน เพื่อติดตาม
ขนาดของปญหาและแนวโนมของอันตรายจากการดื่มสุรา เพื่อเสริมสรางการเรียกรอง เพื่อกำหนดนโยบาย และ
เพื่อประเมินผลมาจัดการแกไข การติดตามควรดูลักษณะของประชาชนท่ีเขาถึงบริการและเหตุผลวาทำไมประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญยังไมเขาถึงบริการปองกันและบำบัดรักษา ขอมูลอาจมีอยูที่ภาคสวนอื่น ดังนั้นระบบ

ประสานงาน แลกเปลี่ยน และรวมมือดานขอมูลขาวสารที่ดีเปนสิ่งจำเปนในการรวบรวมขอมูลที่ครอบคลุม 

อยางกวางขวางเพื่อการติดตามและเฝาระวังอยางครบวงจร 
 
41. การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ียั่งยืนของประเทศโดยใชตัวชี้วัด กำหนดนิยามศัพท และกระบวนการจัดเก็บขอมูล 

ที่เขากันไดกับระบบขอมูลระดับโลกและระดับภูมิภาคขององคการอนามัยโลกจะเปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผลกับความพยายามของประเทศในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายและติดตามแนวโนม 

ในระดับพื้นที่ ระดับภูมภิาค และระดับโลก การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การสอบทานและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
เผยแพรหรือสะทอนขอมูลกลับใหผูกำหนดนโยบายและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อยางทันเวลา ควรไดรับการบูรณาการ 

เขาเปนสวนหน่ึงในการดำเนินนโยบายและมาตรการจัดการเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย การรวบรวม วิเคราะห 
และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดื่มสรุาแบบอันตรายนั้นเปนงานท่ีตองใชทรัพยากรสูง 
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42. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นน้ีประกอบดวย: 

 

(ก) จัดตั้งกรอบการทำงานท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือติดตามเฝาระวังกิจกรรมตางๆ เชน การสำรวจการด่ืมสุราและ

อันตรายจากการดื่มสุราระดับชาติเปนระยะ และวางแผนการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสาร; 

 

(ข) จัดตั้งหรือมอบหมายใหสถาบันหรือองคกรใดๆ ในการรับผิดชอบรวบรวม สอบทาน วิเคราะห และเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่ม ีรวมทั้งการจัดตีพิมพรายงานระดับชาติ; 

 

(ค) กำหนดนิยามและติดตามตัวชี้วัดพื้นฐานเก่ียวกับการด่ืมสุราแบบอันตราย การตอบสนองตอนโยบาย 

และมาตรการจัดการเพื่อปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 

(ง) สรางแหลงรวมรวมขอมูลในระดับประเทศโดยใชตัวชี้วัดสากล และรายงานขอมูลในรูปแบบที่กำหนดไปยัง

องคการอนามัยโลกและหนวยงานนานาชาติอื่นที่เกี่ยวของ; 

 
(จ) พัฒนากลไกการประเมิน ดวยการเก็บขอมูลที่จะบอกถึงผลกระทบของมาตรการเชิงนโยบาย มาตรการการ

จัดการและโปรแกรมที่ดำเนินการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย 

 
 
»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºâÅ¡: º·ºÒ·ËÅÑ¡áÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡Íº 
 
43. ดวยขนาดปญหาท่ีใหญและซับซอนจึงตองใชความพยายามรวมกันในระดับโลก เพื่อสนับสนุนใหประเทศสมาชิก

เผชิญกับความทาทายระดับชาติ ความรวมมือและประสานงานระดับนานาชาติจะเสริมกำลังรวมท่ีจำเปนและทำให
เพิ่มแรงผลักดันใหแกบรรดาประเทศสมาชิกดำเนินการตามมาตรการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ 

 
44. องคการอนามัยโลก ดวยความรวมมือกับองคการอื่นในสหประชาชาติและภาคีนานาชาติอื่นๆ จะ: 

 
(ก) เปนผูนำ; 

 

(ข) สงเสริมการเรียกรองสิทธิใหเขมแข็ง; 
 
(ค) กำหนดนโยบายทางเลือกที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ ดวยความรวมมือกับประเทศสมาชิก; 

 

(ง) สงเสริมเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางประเทศ; 
 
(จ) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีและจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม; 

 

(ฉ) ประสานการติดตามอันตรายจากการดื่มสุราและความกาวหนาของแตละประเทศในการดำเนินการตามที่ตั้งไว 

 



21ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÃÐ Ñ́ºâÅ¡à¾×èÍÅ´¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ 

45. ปฏิบัติการท่ีองคการอนามัยโลกและภาคีนานาชาติอื่นๆ ใหการสนับสนุนในการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลก

นั้นจะกระทำตามขอบเขตขององคกรน้ัน โดยทุกภาคสวนท้ัง NGOs นานาชาติ สมาคมวิชาชีพ สถาบันวิจัย และ 

ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตางมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมปฏิบัติการระดับโลกดังตอไปนี้ 

 

(ก) ภาคีหลักในสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศ เชน ILO, UNICEF, WTO, UNDP, UNFPA, UNAIDS, 

UNODC และธนาคารโลกจะไดรับการกระตุนใหเพิ่มความรวมมือและประสานงานเพื่อปองกันและลดการดื่ม

สุราแบบอันตราย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง 

 

(ข) ภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการเตือนบุคคล ครอบครัว และชุมชนถึงผลกระทบจากการด่ืมสุราแบบ

อันตราย และเสริมขอผูกมัดและเพ่ิมทรัพยากรเพ่ือลดอันตรายจากสุรา หนวยงาน NGOs จะไดรับการ

สงเสริมใหจัดตั้งเครือขายและกลุมปฏิบัติการอยางกวางขวางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร

ระดับโลก 

 

(ค) สถาบันวิจัยและสมาคมวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการหาหลักฐานเชิงประจักษเพิ่มเติมสำหรับปฏิบัติการและ
การเผยแพรขอมูลเหลาน้ีไปสูผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขหรือชุมชนในวงกวาง ศูนยประสานความรวมมือ
ขององคการอนามัยโลกมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการและประเมินผลยุทธศาสตรระดับโลก 

 
(ง) ผูประกอบการธุรกิจในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการจำหนายเปนผูมีบทบาทสำคัญในฐานะเปน 

ผูพัฒนา ผูผลิต ผูจำหนาย ผูทำการตลาด และผูขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนเปน
พิเศษใหหาวิธีที่มีประสิทธิผลในการปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตรายภายใตบทบาทของตน รวมท้ังมี
ปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่ควบคุมตัวเอง นอกจากนี้ยังมีสวนชวยโดยใหขอมูลปริมาณการขายและการบริโภค
ไดอีกดวย 

 
(จ) สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไมเพียงแตในฐานะผูสงผานขาวสารและขอมูลเทานั้น แตยังเปน 

ชองทางในการส่ือสารเชิงพาณิชย (โฆษณา) อีกดวย และจะตองไดรับการกระตุนใหสนับสนุนความต้ังใจ 
และกิจกรรมตามยุทธศาสตรระดับโลก 

 
 
¡ÒÃà»š¹»Ò¡àÊÕÂ§·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ 
 
46. การเปนปากเสียงทางสาธารณสุขและภาคีเครือขายนานาชาติเปนสิ่งจำเปนในการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

ขอผูกมัดและความสามารถของรัฐบาลและภาคีอื่นที่เกี่ยวของทุกระดับในการลดการด่ืมสุราแบบอันตรายทั่วโลก 
 
47. องคการอนามัยโลกมีขอผูกมัดที่จะเพ่ิมความตระหนักตอปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตราย และ 

ตอขั้นตอนดำเนินการเพ่ือปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตราย รักษาชีวิต และลดความทุกขทรมาน องคการ
อนามัยโลกจะชักชวนใหองคกรระหวางประเทศและตัวแทนนานาชาติใดๆ ที่เปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสียมารวม

ดำเนินการ เพื่อใหมั่นใจวาผูที่มีบทบาทเกี่ยวของมีสวนในการลดการด่ืมสุราแบบอันตราย 
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48. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย: 

 

(ก) เพิ่มความตระหนักขนาดของปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตรายและเปนปากเปนเสียงใหกับ

ปฏิบัติการที่เหมาะสมในทุกระดับเพื่อปองกันและลดปญหาดังกลาว; 

 

(ข) เปนปากเสียงใหเกิดความสนใจในการนำปญหาการดื่มสุราแบบอันตรายเขาสูวาระขององคกรระหวางประเทศ

และองคกรระหวางรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนความสอดคลองของนโยบายระหวางงานสาธารณสุขกับภาค 

สวนอื่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก; 

 

(ค) สงเสริมและชวยใหเกิดการรวมมือ ประสานงาน เปนภาคีเครือขายและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระดับ 

นานาชาติ เพื่อใหมั่นใจวามีการประสานพลังและรอยเรียงกิจกรรมของทุกภาคีที่เกี่ยวของ; 

 

(ง) ใหประเด็นสื่อสารหลักเกี่ยวกับการปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตราย ดวยขอความท่ีซ้ำๆ มีหลักการ 

และชัดเจน; 
 
(จ) สงเสริมเครือขายระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณกัน; 
 
(ฉ) ชวยใหเกิดเครือขายระหวางประเทศเพ่ือตอสูกับปญหาเฉพาะหรือปญหาท่ีคลายกัน (ตัวอยางเชน ปญหา

เฉพาะของกลุมชนพื้นเมืองด้ังเดิมหรือชนกลุมนอย หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดื่มของเยาวชน 
เปนตน); 

 
(ช) เปนปากเสียงใหมีขอพิจารณาที่เหมาะสม จากภาคีเจรจาการคาระดับนานาชาติ ภูมิภาค และทวิภาคี ถึงความ

จำเปนและขีดความสามารถของรัฐบาลระดับชาติหรือระดับทองถ่ินในการควบคุมการจำหนาย การขายและ 
การตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การจัดการความสูญเสียทางสุขภาพและสังคมท่ีเกิดจากสุรา 

 
(ซ) ใหเกิดความมั่นใจวาเลขาธิการองคการอนามัยโลกมีกระบวนการพรอมที่จะทำงานกับ NGOs และภาคประชา

สังคมอื่นๆ ในการรวมพิจารณาขอขัดแยงเชิงผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับ NGOs บางองคกร 

 

(ฌ) คงมีการเจรจากับภาคเอกชนอยางตอเนื่องในประเด็นวา ภาคเอกชนจะสามารถชวยอยางไรใหดีที่สุดในการ
ลดอันตรายจากการด่ืมสุรา โดยมีการพิจารณาอยางเหมาะสมในผลประโยชนทางธุรกิจที่เกี่ยวของและ 
ขอขัดแยงท่ีอาจเกิดกับเปาหมายทางสาธารณสุข 
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49. ประเทศสมาชิกหลายประเทศจำเปนตองเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการกำหนด บังคับใช และรักษาไว 

ซึ่งนโยบายและกรอบกฎหมายท่ีสำคัญและกลไกดำเนินการ ปฏิบัติการระดับโลกจะสนับสนุนปฏิบัติการของประเทศ
ผานการพัฒนากลไกที่ยั่งยืน ใหคำแนะนำที่เปนบรรทัดฐานที่จำเปน และใหเครื่องมือทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุน

วิชาการอยางมีประสิทธิผลและการเสริมสรางสมรรถนะ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง ปฏิบัติการ

เหลานี้จะตองสอดคลองกับบริบท ความตองการ และลำดับความสำคัญในปญหาของประเทศ การพัฒนาโครงสราง



23ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÃÐ Ñ́ºâÅ¡à¾×èÍÅ´¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ 

พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการตอบสนองนโยบายอยางมีประสิทธิผลในประเทศที่มีภาระจากแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเปนสิ่ง

สำคัญที่ตองทำกอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานสาธารณสุขและการพัฒนาที่กวางขึ้น 
 
50. องคการอนามัยโลกมีขอผูกมัดท่ีจะรวมมือกับผูปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยใหการ

แนะนำและการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันที่รับผิดชอบตอปญหาสาธารณสุขที่เกิด

จากการด่ืมสุราแบบอันตราย องคการอนามัยโลกจะมุงใหการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะเปนพิเศษใหแก

ประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำถึงปานกลาง 
 
51. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย: 

 

(ก) จัดทำเอกสารและเผยแพรตัวอยางรูปแบบท่ีดีในการจัดบริการสาธารณสุขตอปญหาที่เกิดจากสุรา; 

 

(ข) จัดทำเอกสารและเผยแพรตัวอยางการปฏิบัติและรูปแบบท่ีเปนเลิศในการตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดจากสุรา 

ในภาคสวนตางๆ; 
 
(ค) ดึงความชำนาญในดานอื่น เชน ความปลอดภัยทางจราจร การจัดเก็บภาษี และกระบวนการยุติธรรมมารวม

กับความชำนาญดานสาธารณสุขในการคิดคนรูปแบบที่มีประสิทธิผลในการปองกันและลดอันตรายจากสุรา; 
 
(ง) จัดใหมีขอแนะนำท่ีเปนบรรทัดฐานในการปองกันและบำบัดรักษาในรูปแบบตางๆ ที่มีประสิทธิผลและคุมคา; 
 
(จ) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายระดับโลก ระดับภูมิภาค และเครือขายระหวางประเทศเพื่อให

ชวยกันแลกเปลี่ยนตัวอยางการปฏิบัติที่เปนเลิศ และสงเสริมการสรางสมรรถนะ; 
 
(ฉ) ตอบสนองคำรองขอจากประเทศสมาชิกในการสนับสนุนความพยายามท่ีจะสรางขีดความสามารถในการ

เขาใจนัยยะของการคาระหวางประเทศและขอตกลงทางการคาตอสุขภาพ 
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52. ประเด็นสำคัญสำหรับปฏิบัติการระดับโลกจะไดรับการติดตามในเรื่องแนวโนมของปริมาณการดื่มสุรา อันตรายที่เกิด

จากสุรา ผลกระทบตอสังคม รวมถึงการวิเคราะหและเผยแพรในเวลาที่เหมาะสม ความรูที่มีอยูเกี่ยวกับความรุนแรง
ของการด่ืมสุราแบบอันตราย การปองกันและบำบัดรักษาท่ีมีประสิทธิผลและคุมคา ควรไดรับการรวบรวมและ

เผยแพรอยางเปนระบบในระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลระบาดวิทยาของการดื่มสุราและอันตรายที่เกิด 

จากสุรา ผลกระทบของการด่ืมสุราแบบอันตรายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการแพรเชื้อโรคติดตอ 

ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำถึงปานกลาง 
 
53. ระบบขอมูลของแอลกอฮอลและสุขภาพโลก (The Global Information Systems on Alcohol and Health) และขอมูล

ประกอบระดับภูมิภาคน้ัน ไดรับการพัฒนาโดยองคการอนามัยโลก เพื่อใหเกิดการนำเสนอขอมูลที่เปล่ียนแปลงไป

ของระดับและลักษณะพฤติกรรมการด่ืมสุรา ผลกระทบจากสุราตอสุขภาพและสังคม และการตอบสนองนโยบาย 

ในทุกระดับ การปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับสุราและสุขภาพระดับโลกและภูมิภาคน้ัน จำเปนตองพัฒนาระบบเฝาระวัง
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ของประเทศ การรายงานขอมูลอยางสม่ำเสมอไปยังจุดศูนยรวมขอมูลตามท่ีองคการอนามัยโลกกำหนด และเสริม

ความเขมแข็งใหแกกิจกรรมเฝาระวังท่ีเกี่ยวของ 
 
54. องคการอนามัยใหคำมั่นที่จะทำงานรวมกับภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการปรับวาระงานวิจัยนานาชาติดานสุรา 

และสุขภาพ สรางสมรรถนะการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนเครือขายวิจัยนานาชาติและโครงการตางๆ เพื่อผลิตและ

เผยแพรขอมูลใหแกการพัฒนานโยบายและโปรแกรม 
 
55. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย: 

 

(ก) ใหมีระบบจัดเก็บฐานขอมูลมาตรการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผลและมีความคุมคาเพื่อลดการดื่มสุราแบบ

อนัตราย รวมท้ังสงเสรมิและสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมลูขาวสารเก่ียวกบับรกิารบำบัดรกัษาทีม่ปีระสิทธผิล; 

 

(ข) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบขอมูลของแอลกอฮอลและสุขภาพโลก (The Global Information Systems 

on Alcohol and Health) และการประเมินความเส่ียงเปรียบเทียบของภาระโรคที่เกิดจากสุรา; 
 
(ค) พัฒนาหรือปรับกลไกการเก็บขอมูลใหดีขึ้น โดยอาศัยขอมูลเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด และนิยามที่ตกลงกันไว เพื่อ

ที่จะสงเสริมใหสามารถจัดเก็บ ตรวจทาน วิเคราะห และเผยแพรขอมูลในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศตอไป; 

 
(ง) สงเสริมใหเครือขายระดับภูมิภาคและระดับโลกสนับสนุนและใหความชวยเหลือความพยายามของประเทศ  

ดวยการมุงเนนการสรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร; 
 
(จ) สืบสานความรวมมือกับเครือขายนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญสาธารณสุขระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการ

วิจัยในหลายแงมุมที่เกี่ยวกับการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ฉ) สงเสริมใหมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการเชิงนโยบายตางๆท่ีไดดำเนินการในบริบททาง

วัฒนธรรมและพัฒนาการที่แตกตางกัน; 

 

(ช) สงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลมาตรการจัดการท่ีมีประสิทธิผล และการวิจัยดานความสัมพันธ
ระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายกับความไมเทาเทียมกันทางสังคมและสุขภาพ 
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56. ขนาดของปญหาจากโรคที่เกิดจากสุราและภาระทางสังคมนั้นตรงขามกับจำนวนทรัพยากรเพื่อลดการดื่มสุราแบบ

อันตรายที่มีอยูในทุกระดับ การริเริ่มการพัฒนาระดับโลกจะตองพิจารณาวา ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี

รายไดต่ำถึงปานกลางตองการการสนับสนุนทางวิชาการทั้งดานความชวยเหลือและความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัด

ทำและเสริมสรางความเขมแข็งใหนโยบายและแผนงานปองกันการด่ืมสุราแบบอันตรายระดับประเทศ พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม รวมท้ังในระบบบริการสาธารณสุข องคกรเพ่ือการพัฒนาควรใหความสำคัญประเด็น

การลดการด่ืมสุราแบบอันตรายในลำดับตนๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศท่ีมีรายไดต่ำถึงปานกลางท่ีมี

ปญหาภาระโลกจากการด่ืมสุราแบบอันตรายสูง การชวยเหลือการพัฒนาอยางเปนทางการจะชวยเปดโอกาสให

สรางสมรรถนะท่ียั่งยืนใหแกสถาบันทางดานน้ีในประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลาง  

เชนเดียวกับกลไกความรวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนา โดยนัยสำคัญนี้ ประเทศสมาชิกจะไดรับการกระตุน 

ใหสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกผานความรวมมือระดับนานาชาติและ 

ความชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการชวยเหลือพัฒนาอยางเปนทางการใหแกประเทศกำลังพัฒนา 
 
57. องคการอนามัยโลกใหคำมั่นที่จะชวยเหลือประเทศตางๆ ตามที่รองขอในการจัดสรรทรัพยากรและรวบรวม

ทรัพยากรที่มีอยูในการสนับสนุนปฏิบัติการระดับโลกและระดับชาติเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตรายในพื้นที่ที่จัดให
เปนความสำคัญลำดับตน 

 
58. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย: 

 
(ก) สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณและตัวอยางปฏิบัติการท่ีดีดานนโยบายการจัดสรรงบประมาณและ

มาตรการแกไขเพ่ือลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ข) แสวงหาทางเลือกใหมหรือนวัตกรรมตลอดจนมาตรการเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางการเงินสำหรับการดำเนิน

การตามยุทธศาสตรระดับโลก 
 

(ค) ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายนานาชาติ องคกรระหวางรัฐ และผูสนับสนุนทุน เพื่อจัดสรรทรัพยากร 
ที่จำเปนในการสนับสนุนประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลางในความพยายาม 

ที่จะลดการดื่มสุราแบบอันตราย 

 
 



á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ Ù́áÅ¼ÙŒÁÕ»̃ÞËÒ¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒ (¼ÃÊ.) 26

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
 
59. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรใหประสบความสำเร็จน้ัน จะตองอาศัยปฏิบัติการรวมกันระหวางประเทศสมาชิก 

การบริหารจัดการระดับโลกที่มีประสิทธิผล และการทำงานรวมกันของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด ปฏิบัติการ

ทั้งหมดตามที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรไดถูกเสนอเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคทั้งหาประการ 
 
60. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะรายงานอยางสม่ำเสมอถึงภาระอันตรายท่ีเกิดจากสุรา จัดทำขอเสนอตามหลักฐาน

เชิงประจักษ และเปนปากเสียงแทนปฏิบัติการทุกระดับในการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย เลขาธิการฯ 

จะประสานงานกับองคกรระหวางรัฐตามความเหมาะสม และองคกรนานาชาติอื่นๆ ที่เปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสีย 

เพื่อใหมั่นใจวาปฏิบัติการเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตรายจะไดรับการจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนอยางเหมาะสม 
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61. ยุทธศาสตรระดับโลกน้ีเกิดขึ้นโดยการริเริ่มระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน กรอบการทำงานเร่ืองนโยบายแอลกอฮอล 

ขององคการอนามัยโลกภาคพ้ืนยุโรป (มติที่ EUR/RC55/R1) ยุทธศาสตรภูมิภาคเพื่อลดอันตรายจากการดื่มสุรา 
ในภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก (มติที่ WPR/RC57.R5) นโยบายทางเลือกดานการควบคุมการด่ืมสุราในภูมิ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (มตทิี ่SEA/RC59/R8) ปญหาสาธารณสุขจากการด่ืมสรุาในภมูภิาคเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก 
(มติที่ EM/RC53/R.5) และปฏิบัติการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายในภูมิภาคแอฟริกา (เอกสารที่ AFR/RC58/3)  

 
62. การด่ืมสุราแบบอันตรายเปนหนึ่งในสี่ปจจัยเส่ียงหลักที่เนนใหความสำคัญในแผนปฏิบัติสำหรับยุทธศาสตรระดับโลก

เพื่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (มติที่ WHA61.14) ยุทธศาสตรในการลดการด่ืมสุราแบบอันตรายไดสรางและ
เชื่อมโยงกับปจจัยเสี่ยงอื่นของโรคไมติดเชื้อและโปรแกรมเฉพาะโรคผานยุทธศาสตรระดับโลกดานอาหาร การ

ออกกำลังกาย และสุขภาพ (มติที่ WHA57.17) การควบคุมบุหรี่ (มติที่ WHA56.1) การสงเสริมสุขภาพและวิถีชีวิต
สุขภาพ (มติที่ WHA57.16) และการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง (มติที่ WHA58.22) 

 
63. ยุทธศาสตรยังเชื่อมโยงและเปนทิศทางเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของในองคการอนามัยโลก โดยเฉพาะโปรแกรม

ลดชองวางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme) ที่รวมทั้งการปองกันการฆาตัวตายและการจัดการ

ความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติดอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมในโปรแกรมดานความรุนแรงและสุขภาพ (มติที่ WHA
56.24) ความปลอดภัยทางถนนและสุขภาพ (มติที่ WHA57.10) สุขภาพและพัฒนาการเด็กและวัยรุน (มติที่ WHA
56.21) และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ (มติที่ WHA57.12) 

 
64. ดวยหลักฐานท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ จึงไดรับความสนใจเพ่ิมขึ้นถึงความเช่ือมโยงระหวางการด่ืมสุราแบบอันตรายและโรค

ติดเช้ือบางชนิด และระหวางการด่ืมสุราแบบอันตรายกับพัฒนาการของทารก ยุทธศาสตรยังไดเช่ือมโยงกับโปรแกรม  
เอชไอวี/เอดสและวัณโรคขององคการอนามัยที่ดำเนินการอยูแลว และการทำงานท่ีลดความเหล่ือมล้ำทางสุขภาพ

ผานปฏิบัติการเกี่ยวกับปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ (มติที่ WHA62.14) และบรรลุเปาหมายการพัฒนาสุขภาพ  
ที่บรรจุอยูในคำประกาศสหัสวรรษของสหประชาชาติ (United Nations Millennium Declaration) (มติที่ WHA58.30) 
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65. การดำเนินยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตรายไดกำหนดกรอบงานสนับสนุนสำหรับสำนักงาน
องคการอนามัยสวนภูมิภาค ในการกำหนด ทบทวน และดำเนินนโยบายท่ีเฉพาะสำหรับภูมิภาคและรวมกับสำนักงาน

ประจำประเทศ ในการใหการสนับสนุนทางวิชาการแกประเทศสมาชิก โดยเนนถึงการประสานงานภายในเลขาธิการฯ 

สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของท้ังหมดกับการดื่มสุราแบบอันตรายที่อยูในแนวทางเดียวกับยทุธศาสตรนี้ 

 
 
¡Åä¡¡ÒÃμÔ´μÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒáÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ 

 

66. เพื่อติดตามความกาวหนา ยุทธศาสตรจึงตองอาศัยกลไกที่เหมาะสมในแตละระดับเพื่อการประเมิน รายงาน และ 

ปรับโปรแกรม กรอบการทำงานที่เนนผลกระทบเปนสิ่งจำเปนเพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตร 
 
67. การสำรวจระดับโลกถึงระบบขอมูลของแอลกอฮอลและสุขภาพโลก (The Global Information Systems on Alcohol 

and Health) ขององคการอนามัยโลกจะเปนสวนสำคัญของกลไกรายงานและติดตามผล เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ของระบบจะไดรับการปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุมการรายงานท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการและผลลัพธของการดำเนิน
ยุทธศาสตรในระดับประเทศ 
 

68. การประชุมอยางสม่ำเสมอของเครือขายระดับโลกและเครือขายภูมิภาค เปนกลไกใหมีการอภิปรายทางวิชาการ 
ในการดำเนินยุทธศาสตรในระดับตางๆ นอกจากไดพิจารณากระบวนการตางๆ แลว การประชุมยังสามารถอภิปรายราย
ละเอียดในประเด็นสำคัญลำดับตนและหัวขอที่เกี่ยวกับการดำเนินการ 

 
69. การรายงานการดำเนินยุทธศาสตรระดับโลกของประเทศสมาชิกจะรายงานเปนประจำผานคณะกรรมการภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลกและท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลก ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและความกาวหนา
ควรไดรับการนำเสนอท้ังในท่ีประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ และการประชุมองคกรระหวางรัฐตามความ

เหมาะสม 
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การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ีหกสิบสาม 

 

พิจารณารายงานยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย1 และรางยุทธศาสตรระดับโลกที่แนบมาแลว 
ทายนี้; 
 
ทบทวนมติที่ WHA58.26 วาดวยปญหาสาธารณสุขที่ เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตราย และมติที่ WHA61.4  
วาดวยยุทธศาสตรเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 
1. รับรอง ยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
2. ยืนยัน วายุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตราย มีวัตถุประสงคที่จะใหแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในทุกระดับ และกำหนดลำดับความสำคัญประเด็นปฏิบัติการระดับโลก ซึ่งจะเปนการรวบรวมทางเลือกนโยบายและ
มาตรการ ที่สามารถนำไปพิจารณาดำเนินการและปรับใชไดในระดับประเทศตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

เงื่อนไขของประเทศ เชน บริบททางศาสนาและวัฒนธรรม ลำดับความสำคัญในทางสาธารณสุขของประเทศ ตลอด
จนทรัพยากร สมรรถนะ และขีดความสามารถของประเทศ; 

 
3. กระตุน ใหประเทศสมาชิก:2 

 

(ก) รับรองและดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตรายตามแตความเหมาะสม โดย
การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขในประเทศสมาชิกเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย และขับเคล่ือน
ความตั้งใจทางการเมืองและระดมงบประมาณเพื่อใชตามวัตถุประสงคนี้; 

 

(ข) ดำเนินการอยางตอเน่ืองตามมติที่ WHA61.4 วาดวยยุทธศาสตรในการลดการด่ืมสุราแบบอันตรายและมติที่ 
WHA58.26 วาดวยปญหาสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราแบบอันตราย; 
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(ค) รับรองวาการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตรายจะเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหเกิดความพยายามของประเทศ ในการปกปองคุมครองกลุมเสี่ยง เยาวชน และผูไดรับผลกระทบจากการด่ืม

สุราแบบอันตรายของผูอื่น; 

 

(ง) รับรองวาการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายจะแสดงผลในระบบ 

ตดิตามของประเทศ และรายงานไปยงัระบบขอมลูขาวสารดานแอลกอฮอสและสขุภาพขององคการอนามยัโลก

อยางสม่ำเสมอ 
 
4. เรียกรอง ใหผูอำนวยการองคการอนามัยโลก: 

 

(ก) ใหความสำคัญประเด็นน้ีในลำดับตนขององคการอยางเหมาะสม และรับรองการสนับสนุนงบประมาณและ

บุคลากรในทุกระดับ เพื่อปองกันและลดการด่ืมสุราแบบอันตรายและดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพ่ือ

ลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ข) ประสานความรวมมือและใหการสนับสนุนแกประเทศสมาชิกตามความเหมาะสม ในการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรระดับโลกเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการแกไขปญหา
สาธารณสุขท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราแบบอันตรายของประเทศ; 

 
(ค) ติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายและรายงาน

ความกาวหนาผานคณะกรรมการบริหารไปยังที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบหก 
 
 

(การประชุมครั้งที่แปด วันที่ 21 พฤษภาคม 2010  
คณะกรรมการชุด A, รายงานฉบับที่สี่) 

 




