ิ ง้ ที่ ๒
่
สมัชชาสุขภาพแหงชาตครั

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ๑
ั
รับทราบ ถึงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑.๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดการปญหาจากเครื
่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อ ๑.๒ (๑) (ดําเนินการให้มกี ระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์...)
รับทราบ ถึงผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ ผลต่อสุขภาพในทุกมิติ ผลต่อ
เศรษฐกิจสังคม มนุ ษย์ และการพัฒนาอย่างยังยื
่ นโดยรวม โดยเฉพาะผลกระทบต่ออนาคตของชาติใน
ระยะยาว และการเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาคนและสังคม
ั ในประเทศ
ตระหนัก ถึงสถานการณ์การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และความรุนแรงของปญหา
ไทยทีน่ ่าเป็ นห่วง
เข้าใจ ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าประโยชน์
ทางเศรษฐกิจทีส่ งั คมได้รบั และส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื รวมถึงสังคมในวงกว้าง อันเป็ นสาเหตุของการ
บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของชาติ
ั
ตลอดจนปญหาความยากจน
ความด้อยโอกาสและการเลือกปฏิบตั ซิ ง่ึ นําไปสูค่ วามไม่เสมอภาค
ั
้ นและควบคุมได้ดว้ ย
ตระหนัก ว่าปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ สามารถปองกั
มาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องมีความสมดุลและครอบคลุมมาตรการต่างๆ ทัง้ การควบคุม
ั
้
การบริโภค ลดความเสีย่ งของการบริโภคและการฟื้ นฟูเยียวยาแก้ไขผูป้ ระสบปญหา
โดยมีเปาหมายที
่
ประชากรทัวไปและกลุ
่
ม่ เสีย่ งรวมถึงเยาวชน
ั
รับรู้ ว่ามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ มีประสิทธิผลและคุม้ ค่าในการควบคุมปญหาต่
างกัน
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่าสูงสุดสําหรับสังคมไทยได้แก่ มาตรการทางภาษีและราคา การ
จํากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การควบคุมหรือห้ามการโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับขี่
ขณะมึนเมาอย่างจริงจัง ส่วนมาตรการที่มปี ระสิทธิผลและความคุ้มค่าตํ่าได้แก่ การให้ส ขุ ศึกษาแก
เยาวชน การควบคุมตนเองของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมสุราทีไ่ ม่มบี ทลงโทษทางกฎหมาย และการ
จัดกิจกรรมทางเลือกทดแทนการบริโภค
ชืน่ ชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่ ่านมา
รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดให้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ั
กรุงเทพมหานครขึน้ มาเป็ นกลไกในการจัดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
๑

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๑๐
รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุฯ ๒ หน้าที่ ๑ /๒

ั
ตระหนัก ถึงความจําเป็ นในการสร้างความมุ่งมันร่
่ วมกันของสังคมไทยในการจัดการกับปญหา
จากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการใช้ป ระโยชน์ จ ากแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบาย
ั
แอลกอฮอล์ร ะดับ ชาติ เพื่อพัฒ นาความเข้ม แข็งของกระบวนการจัด การกับปญหาจากการบริ
โภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ โดยคํานึงถึงผลกระทบในทุกมิติ
จึงมีมติ ดังต่อไปนี้
๑. รับรองแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ตามเอกสารผนวกข้างท้ายมติ๒ นี้
๒. ให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พิจ ารณาและนํ า เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ งพิจ ารณาดํ า เนิ น การ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์แ ห่ ง ชาติ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ดําเนินการให้มกี ารจัดทําแผนปฏิบตั ิการทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัด
๓.๑ ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุ นการดําเนินงานและเข้า
ั
มามีสว่ นร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม ในการจัดการกับปญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และติดตาม
ผลตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
๓.๒ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ภาคประชาสังคมพิจารณา
ศึกษาความเป็ นไปได้ในจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม หรือ การจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิต
สุรา เพื่อสนับสนุ นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ สนับสนุ นกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และสนับสนุ นการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงในครอบครัว
และใช้ในมาตรการเยียวยาผูห้ ญิงและเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวอันเป็ นผลมา
จากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
๔. ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดร่วมกับหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง
โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ บังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
๕. ให้เลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๔
๒

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒.มติ ๕. ผนวก ๑
รายงานฉบับที่ สอง คณะอนุฯ ๒ หน้าที่ ๒ /๒

ิ ง้ ที่ ๒
่
สมัชชาสุขภาพแหงชาตครั

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕.ผนวก ๑
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๑. บทนํา
ั
ั
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อปญหาต่
อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญาของประชากร
ไทย ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่านัน้ ครอบครัว บุคคลรอบข้าง
ชุมชน สังคม และประเทศ ล้วนมีส่วนแบกรับภาระจากผลกระทบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิด
ั
โรคภัยกว่า ๖๐ ชนิด และคร่าชีวติ ประชากรโลกถึง ๒.๓ ล้านคนในปี ๒๐๐๔ และยังมีความสัมพันธ์กบั ปญหา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ทีส่ ง่ ผลถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การการพัฒนาของ
ั ยเสีย่ งทางสุขภาพลําดับทีส่ อง โดย
สังคมโดยรวม ในประเทศไทยนัน้ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นปจจั
ก่อภาระโรคคิดเป็ นร้อยละ ๘.๑ ของภาระโรคทัง้ หมด ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ นานาชาติอย่างชัดเจน ผลกระทบจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีมลู ค่าสูง ๑.๕๑ แสนล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ ๑.๙๗ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึง่ สูงกว่าผลประโยชน์ทส่ี งั คมได้รบั ในรูปแบบของภาษี ทัง้ นี้ผลกระทบเชิงลบ
้ นและหลีกลีย่ งได้ดว้ ยการมีนโยบายแอลกอฮอล์ทม่ี ี
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้สามารถปองกั
ประสิทธิผล และการนําไปปฏิบตั ทิ จ่ี ริงจัง
ิ
๒. สถานการณ์ การบรโภคเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบ และนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศ
ไทย
๒.๑ ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของประชากรไทยเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เฉลี่ยในประชากรผูใ้ หญ่ไทยเพิม่ จาก ๗.๒๘ ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิต์ ่อคนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ น ๗.๗๑
ลิตร๑ โดยเฉพาะการขยายตัวต่อเนื่องของตลาดเบียร์และวิสกี้ ปริมาณการบริโภคเบียร์เพิม่ ขึ้นถึง ๑๒ เท่า
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐- ๒๕๔๖ และประมาณการได้วา่ ปริมาณการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี
สูงประมาณ ๒ ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิต์ ่อคนต่อปีทงั ้ นี้ปริมาณการผลิตและนําเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระยะสองสามปีลา่ สุดมีแนวโน้มทรงตัว
๒.๒ สังคมไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประมาณปี ละ ๒.๖ แสนคน สัดส่วนนักดื่มในกลุ่ม
ประชากรที่เคยมีความชุกของผูบ้ ริโภคในระดับตํ่า อย่างเช่นประชากรเพศหญิง กลุม่ เยาวชน และ ประชาก
อายุน้อย ซึง่ เป็ นอนาคตของชาติ เพิม่ ขึน้ ชัดเจน ในขณะทีค่ วามชุกของผูบ้ ริโภคในประชากรสูงอายุมแี นวโน้ม
ลดลง
๒.๓ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็ นเรื่องปกติมากขึน้ สัดส่วนนักดื่มทีบ่ ริโภคเป็ นประจํา โดย
เฉพาะที่บริโภคทุกวันเพิม่ สูงขึ้น ในทางกลับกันสัดส่วนผู้บริโภคประเภทนานาครัง้ กลับลดลง สัดส่วนของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นประจํา๒เพิม่ จากร้อยละ ๓๗.๑๔ เป็ น ๔๐.๖๗ ระหว่างพ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๕๐
๑

คํานวณจากข้อมูลลิตรของเครื่องดืม่ ทีผ่ ลิตและนําเข้าจากกรมสรรพสามิต โดยใช้วธิ คี าํ นวณขององค์การอนามัยโลกเพือ่ แปลงเป็น ลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ โดยไม่นบั ปริมาณการผลิตสุราสามทับ
๒
หมายถึงผูท้ บ่ี ริโภคโดยเฉลีย่ อย่างน้อย ๑ ครัง้ ต่อสัปดาห์
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๒.๔ ประชากรนักดื่มไทยมีรปู แบบการบริโภคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดยเฉลีย่ แล้ว นักดื่มไทยเพศชายบริโภค
แอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ ๘๕.๗๒ กรัมต่อครัง้ ทีด่ ่มื และ ๕๑.๙๙ กรัมในเพศหญิง ในขณะทีน่ ักดื่มเยาวชน (๑๒-๑๙
ปี) ชายมีปริมาณการบริโภคสูงถึง ๑๑๘.๓๕ กรัมต่อวันทีด่ ่มื และ ๖๑.๙๕ กรัม ในเยาวชนหญิง ซึง่ ล้วนจัดเป็ น
การดื่มแบบอันตรายและการดืม่ จนมึนเมา
๒.๕ ตลาดเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ใ นประเทศไทยเติบ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในมิติของปริม าณและมูลค่า
โดยเฉพาะในประเภทเครื่องดื่มสไตล์ตะวันตก มีเครื่องดื่มประเภทใหม่ๆเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในตลาดของไทย
โดยเฉพาะเครื่องดื่มทีม่ กี ลุ่มตลาดเฉพาะ อย่างเช่นเครื่องดื่มสําหรับเยาวชน และสําหรับนักดื่มหญิง ประชากร
ไทยเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย และรับรูถ้ งึ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
ในความถีท่ ส่ี งู
ั
๒.๖ ปญหาสุ
ขภาพและสังคมที่เกิดจากหรือมีความสัมพันธ์กบั การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลาย
ประเภทในสังคมไทยมีความรุนแรงมากกว่าในต่างประเทศ และบางส่วนมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ตามปริมาณการ
บริโภคของสังคม ตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรและการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย นอกจากนัน้
ั
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวข้องกับปญหาความยากจนทั
ง้ ระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยทีม่ ี
สมาชิกดื่มสุรา มีค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนร้อยละ ๖-๘ ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด และ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าการเปลีย่ นแปลงของรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนัน้ ผูบ้ ริโภค
ทีม่ รี ายได้ต่าํ นัน้ ยังบริโภคในลักษณะทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกว่าด้วย
ั
๒.๗ การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ พฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพ และปญหา
สังคมอื่นๆ ทัง้ ในลักษณะความเป็นเหตุเป็ นผล ลักษณะการชักนํา และลักษณะทีพ่ บร่วมกัน เช่นการเสพสิง่ มึน
เมาควบคู่กนั หลายชนิ ด การบริโภคยาสูบ การทํา ร้ายร่างกาย พฤติกรรมทางเพศที่เ ป็ น อันตราย การก่อ
อาชญากรรม ภาวะเป็ นหนี้สนิ และ การว่างงาน
๒.๘ ประเทศไทยมีการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงสร้างกลไกในการ
ั
จัดการกับปญหาภายใต้
พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยรวมนัน้ ประเทศไทยมีจํานวนมาตรการมากกว่าค่าเฉลีย่ นานาชาติ
ั
หากแต่ยงั ขาดความเข้มแข็งในเชิงเนื้อหานโยบาย และแม้ว่าสังคมไทยได้มคี วามตื่นตัวต่อปญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึน้ ประชากรไทยมีความคุน้ เคยกับมาตรการต่างๆของนโยบายแอลกอฮอล์
มากขึน้ แต่การนํานโยบายไปปฏิบตั ยิ งั ขาดการเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง นโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ยังมีประสิทธิผลที่ไม่น่าพึงพอใจเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการควบคุมปริมาณการบริโภค การควบคุม
ั
พฤติกรรมเสีย่ ง และ การควบคุมและลดความรุนแรงของปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
๒.๙ ข้อจํากัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ท่สี ําคัญ ได้แก่ความอ่อนแอของเนื้อหานโยบายใน
มาตรการบางกลุ่ม ความอ่อนแอของการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิ การขาดนโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่
ั
การขาดการติดตามและประเมินผล ปญหาในการใช้
ความรู้ทางวิชาการมาขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
ั
ปญหาความโปร่
งใสของกระบวนการนโยบาย และการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะคุกคาม ใหม่ๆ เช่นผลจาก
ข้อตกลงเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ อีกทัง้ แนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการค้าเสรี ยังมีผลให้สงั คม
พิจ ารณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ ป็ น “สินค้า ธรรมดา” ไม่แ ตกต่ างจากสินค้า ทัวไปอื
่
่ นๆ โดยไม่ไ ด้คํา นึ งถึง
้ ขภาวะของสังคมเท่าทีค่ วร
ความสําคัญของนโยบายแอลกอฮอล์ในการปกปองสุ
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ิ
๓. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรโภคเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบ
ั ย ห้า กลุ่ ม ที่มี
การบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์เ ป็ น พฤติก รรมที่ม ีค วามซับ ซ้อ นเกี่ย วข้อ งกับ ปจจั
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกัน ได้แก่ ความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์และการนําไปปฏิบตั ,ิ ค่านิยมของสังคม,
ั ยส่งเสริมกรบริโภค
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเชิง เศรษฐศาสตร์ กายภาพ และ ทางสังคม๓, ปจจั
ั ยและเงือ่ นไขรายบุคคล โดยผ่านการลองและเริม่ ต้นบริโภค ดังแสดงในภาพ
โดยเฉพาะการโฆษณา, และ ปจจั
ที่ ๑
ทัง้ ปริมาณและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการเกิดผลกระทบ ผ่านสามกลไก
สําคัญ คือสมบัติความเป็ นสารพิษของแอลกอฮอล์ (Toxicity), สมบัติของแอลกอฮอล์ท่มี ตี ่อระบบประสาท
ส่วนกลาง หรือการก่ อความมึนเมา (Intoxication), และสมบัติการเป็ นสารเสพติด (Dependence) โดยก่อ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ มิตทิ างสุขภาพและสังคม ทัง้ ในระยะสัน้ และยาว และความ
ั
รุนแรงของปญหาจากการบริ
โภคที่สงั คมได้รบั ก็มผี ลต่อค่านิยมในการบริโภคและทัศนคติของสังคมที่มตี ่อ
ั
นโยบายในการควบคุมปญหา
ั
ั
ปริมาณการบริโภคเฉลีย่ ในสังคม มีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของปญหาทั
ง้ ปญหาแบบเฉี
ยบพลัน
และเรื้อรัง ทัง้ นี้เนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพหลายประเภทนัน้ แปรผันตามปริมาณ
แอลกอฮอล์ท่บี ริโภค (dose-response
relationship) ดังนัน้ นโยบายแอลกอฮอล์ท่มี ีประสิทธิผลจึงต้อง
ั ยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคทัง้ ห้ากลุ่ม ที่มุ่งเน้ นไปที่การควบคุมปริมาณการบริโภคและ
ครอบคลุมทุกปจจั
รูปแบบการบริโภค ควบคูไ่ ปกับการจัดการควบคุมผลของการบริโภคไปพร้อมกัน
๔. คําประกาศความมุ่งมัน่ หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ กลวธีิ ตัวชี้วดั ความสําเร็จและเป้ าหมาย
ของการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔.๑ คําประกาศความมุ่งมัน่
ั
การควบคุมปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็ นวาระแห่งชาติ และวาระแห่งท้องถิน่
๔.๒ หลักการพืน้ ฐาน
ั
๑) ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีภาระและความรับผิดชอบในการควบคุมปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รว่ มกัน
้
๒) การได้รบั การปกปองจากผลกระทบของเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงบริการของรัฐ และการได้รบั
้ นและควบคุมผลกระทบทีม่ หี รืออาจมีต่อของตน ครอบครัวและชุมชน ถือ
ข้อมูลทีจ่ ําเป็ นในการปองกั
เป็ น สิทธิพน้ื ฐานของประชาชนไทย
้
๓) การเติบโตและการมีพฒ
ั นาการ ในสังคมและสิง่ แวดล้อมที่มกี ลไกปกปองผลกระทบจากเครื
่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถือเป็ นสิทธิพน้ื ฐานของเด็กและเยาวชนไทย
๓

การเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ราคาและกําลังซือ้ ของประชาชนและผูบ้ ริโภค, การเข้าถึงเครือ่ งดืม่ เชิงกายภาพ
หมายถึง ความยากง่ายในการหาซือ้ เครือ่ งดืม่ ทัง้ จํานวน ตําแหน่งและความหนาแน่นของจุดขาย วันเวลาทําการของจุดขาย เงือ่ นไขในการซือ้ และ
ขาย, การเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเชิงสังคม (social availability) หมายถึง การได้ การจัดหา หรือการชักชวนให้บริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
จากเพือ่ น ญาติ คนในครอบครัว ทีอ่ าจจะไม่มลี กั ษณะการซือ้ ขาย
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้
๔) การได้รบั การปกปองจากแรงกดดั
น/อิทธิพลให้บริโภค ถือเป็ นสิทธิพน้ื ฐานของ ผูท้ ไ่ี ม่ได้บริโภคและผูท้ ่ี
ไม่ตอ้ งการบริโภคโดยเฉพาะเยาวชน
้
๕) การปกปองผลกระทบเชิ
ง ลบจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ แ ละกลยุ ท ธการตลาดของ
ั
อุตสาหกรรมสุราทีม่ ตี ่อวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาของท้
องถิน่ ถือเป็ นสิทธิพน้ื ฐานของชุมชน
ิ
ภาพที่ ๑ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรโภคเครื
อ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ิ
่
และกลไกการกอผลกระทบจากการบรโภค
นโยบายแอลกอฮอล์
และการนําไปปฏิบตั ิ
ค่านิยมของสังคม

การเข้าถึงเครือ่ งดืม่
(เศรษฐศาสตร์, กายภาพ, สังคม)

ั ย
การโฆษณา ปจจั
สนับสนุ นการดืม่

ั ย/ เงือ่ นไข รายบุคคล
ปจจั

การเริม่ ต้นดืม่

การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
รูปแบบการดืม่

ปริมาณการดืม่

ความเมา

โรคเรือ้ รัง

ความเป็ นพิษ

ฤทธิเ์ สพติด

อุบตั เิ หตุ และ โรค
เฉียบพลัน

ั
ปญหาสั
งคม
เฉียบพลัน

ั
ปญหาสั
งคมเรือ้ รัง

ดัดแปลงจาก Birckmayerและคณะ A general casual model to guide alcohol, tobacco and illicit drug prevention:
assessing the research evidence (2004), และ Babor และคณะ Alcohol No Ordinary Commodity (2003)
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๔.๓ วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
ั
เพื่อสนับสนุ นการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคมไทย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) สนับสนุ นการดําเนิ นการของหน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ สร้างความเข้มแข็งในการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิ
และ ศักยภาพในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล์
้ นและควบคุม
๒) สนับสนุ นบทบาทและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับพืน้ ทีใ่ นการปองกั
ั
ปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
้
ั
๓) เป็ นเครื่องมือในการกําหนดเปาหมายระยะยาวของสั
งคมไทยในการจัดการกับปญหาจากเครื
่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ผลพลอยได้
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและกระบวนการจัดทํา เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
ั
ร่วมกันของสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องมือใน
ั
การแก้ปญหา
๔.๔ กลวธีิ
หลักการพืน้ ฐานในมิตกิ ระบวนการของยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๑) พัฒ นาและปรับปรุ ง นโยบายแอลกอฮอล์ล กั ษณะผสมผสานระหว่า งยุท ธศาสตร์ท งั ้ ห้า โดยเน้ น ที่
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่า ในทุกระดับนโยบายตัง้ แต่ระดับชุมชน ไปจนถึงประเทศ และพัฒนา
ความเข้มแข็งของการนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒) ยุทธศาสตร์จะกําหนดความครอบคลุมและทิศทางในการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการในยุทธศาสตร์และ
มาตรการ และระดับนโยบายต่างๆ
๓) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติยอมรับความยืดหยุน่ ในการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารตามระดับ
ความพร้อมของแต่ละ ยุทธศาสตร์และมาตรการ และแต่ละระดับนโยบายและพืน้ ที่
๔) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและแผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ควรมีการกําหนด
้
เปาหมายและความคาดหวั
งเป็ นขัน้ ตอน ทัง้ ในมิตริ ะดับบุคคล มิตเิ ชิงพืน้ ที่ และระดับยุทธศาสตร์
ิ
แผนยุทธศาสตร์นี้มีเป้ าหมายเชงกลไกของนโยบายสี
่ประการ คือ
๑) ควบคุมและลดปริมาณการบริโภคของสังคม
้ นนักดื่มหน้าใหม่ และ ควบคุมความชุกของผูบ้ ริโภค
๒) ปองกั
๓) ลดความเสีย่ งของการบริโภค ทัง้ ในมิตขิ องปริมาณการบริโภค, รูปแบบของการบริโภค และพฤติกรรม
หลังการบริโภค
ั
๔) จํากัดและลดความรุนแรงของปญหาจากการบริ
โภค
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๔.๕ ตัวชี้วดั ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
จากวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการควบคุ ม ผลกระทบจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ การประเมิน
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมควรจะอาศัยตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามจําเพาะเจาะจง มีความสามารถใน
ั
การทํานายความรุนแรงของปญหา
วัดได้อย่างสมํ่าเสมอโดยมีตนทุ
้ นในการได้มาซึง่ ข้อมูลไม่สงู นัก (เช่นมีการ
้
ดําเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว) และสอดคล้องกับเปาหมายหลั
กเชิงกลไกทัง้ สีป่ ระการ ดังแสดงในตารางที่ ๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั พืน้ ฐานและตัวชีว้ ดั เพิม่ เติมซึง่ มีความซับซ้อนมากกว่า หรือต้องลงทุนเพิม่ เติม
้
โดยรวมนัน้ เปาหมายห
ลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ กําหนดไว้ท่ี ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘) และ ๑๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๓) โดยประเมินจาก ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อประชากร, ความชุกของผู้บริโภคในประชากรและใน
เยาวชน และสัดส่วนของผูบ้ ริโภคประจํา (มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครัง้ /เดือน) ดังแสดงในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ ตัวชีว้ ดั พืน้ ฐานและตัวชีว้ ดั เพิม่ เติมของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ตัวชีว้ ดั พืน้ ฐาน*
ตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม
ปริมาณการบริโภคของสังคม
้ นนักดืม่ หน้าใหม่
ปองกั
ความชุกของผูบ้ ริโภค

ปริมาณการบริโภคเฉลีย่ ต่อประชากร
ผูใ้ หญ่
ความชุกของผูบ้ ริโภคในประชากร ๑๕๑๙ และ ๒๐-๒๔ ปี
ความชุกของผูบ้ ริโภคในประชากร
ผูใ้ หญ่

ความเสีย่ งของการบริโภค
ปริมาณการบริโภค

รูปแบบของการบริโภค
พฤติกรรมหลังการบริโภค
ั
ความรุนแรงของปญหา

จํานวนและ สัดส่วนผูบ้ ริโภคประจํา
ความชุกของผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมดื่ม
แล้วขับขีย่ านพาหนะ

ความชุกของผูบ้ ริโภคในประชากร ๑๐-๑๔ ปี

• ความชุกของผูท้ บ่ี ริโภคเกิน ๕ ดืม่ มาตรฐาน
(prevalence of binge drinkers)
• ปริมาณการบริโภคเฉลีย่ ต่อครัง้ (drinking
intensity)
• สัดส่วนนักดืม่ ทีบ่ ริโภคในปริมาณสูง** ต่อครัง้
หรือวันดืม่ และ ต่อวัน
สัดส่วนของผูท้ บ่ี ริโภคจนรูส้ กึ มึนเมา

• ความชุกของผูม้ ภี าวะติดสุรา
• สัดส่วนของผูบ้ ริโภคทีม่ คี ะแนนความรุนแรง
ั
ของปญหาสู
ง***
ั
ั
• ความรุนแรงของปญหาสุ
ขภาพ-ปญหาสั
งคมทีม่ ี
ั ย
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นปจจั
สําคัญ เช่น อุบตั เิ หตุจราจร

หมายเหตุ:
* ตัวชีว้ ดั พืน้ ฐานหมายถึงตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารสํารวจระดับประเทศเป็นประจํา
** ตัวอย่างเช่น ร้อยละของผูท้ บ่ี ริโภคทีบ่ ริโภคแอลกอฮอล์เกิน ๔๐ กรัม ต่อครัง้ หรือต่อวัน
*** ตัวอย่างเช่น สัดส่วนผูท้ ม่ี คี ะแนน Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) มากกว่า ๗ ในหมูป่ ระชากร หรือ นักดืม่
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้
ตารางที่ ๒ เปาหมา
ยของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

ความชุกของ
ผูบ้ ริโภคใน
ประชากรผูใ้ หญ่
ความชุกของ
ร้อยละ
ผูบ้ ริโภคใน
ประชากร ๑๕-๑๙ ปี
สัดส่วนของผูบ้ ริโภค ร้อยละ
ประจํา** ต่อ
ผูบ้ ริโภคทัง้ หมด

๗.๗๑

๘.๒๐

๗.๗๑

คงที่

๘.๗๘

๓๐.๐%

๓๐.๖๙
%

๒๘.๕
%

-๕%

๓๐.๒๕ ๒๗.๐%
%

- ๑๐%

๑๒.๗% ๑๕.๓๗
%

๑๒.๗
%

คงที่

๑๖.๖๗
%

๑๒.๐๗
%

-๕%

๔๕.๘๘ ๔๐.๖๗
%
%

คงที่

๔๘.๘๓ ๓๘.๖๓
%
%

-๕%

๔๐.๖๗
%

๗.๓๒

การเปลี่ยนแปลง
จาก ๒๕๕๐

เป้ าหมาย

ลิตรของ
แอลกอฮอล์
บริสุทธิต่์ อ
คนต่อปี
ร้อยละ

๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)

การเปลี่ยนแปลง
จาก ๒๕๕๐
คาดการ
เบือ้ งต้น*

ปริมาณการบริโภค
ต่อประชากรผูใ้ หญ่

เป้ าหมาย

่
หนวย

คาดการณ์
เบือ้ งต้น*

เป้ าหมาย

พ.ศ. ๒๕๕๐

๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘)

-๕%

หมายเหตุ
* คํานวณจากการเปลีย่ นแปลงแบบเส้นตรงจากฐานข้อมูลระหว่างของปี ๒๕๓๙- ๒๕๕๐ จากข้อมูลของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
กรมสรรพสามิต
** หมายถึงผูท้ บ่ี ริโภคโดยเฉลีย่ อย่างน้อย ๑ ครัง้ ต่อสัปดาห์

๕. ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ม ีป ระสิท ธิผ ลและต้น ทุ น -ประสิท ธิผ ลหรือ ความคุ้ม ค่ า ต่ า งกัน
มาตรการที่ดีท่สี ุด สิบประการของนโยบายแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วย การจํากัดอายุผู้ซ้ือ, การที่รฐั เป็ น
เจ้าของร้านขายสุราปลีก, การจํากัดเวลาในการขาย, การจํากัดความหนาแน่นของจุดขาย, ระบบภาษีสุรา, การ
สุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผูข้ บั ขี,่ การลดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูข้ บั ขี,่ การยึด
ใบอนุ ญาตขับขี่ ซึง่ หมายถึงการห้ามผูข้ บั ขีข่ ณะมึนเมาไปขับขีอ่ กี , การกําหนดระดับบัตรอนุ ญาตขับขีเ่ ป็ นขัน้ ตอน
โดยคํานึงถึงพฤติกรรมขับขีข่ ณะมึนเมา และการคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งเบือ้ งต้น (brief intervention) มาตรการการ
้ นนักดื่มหน้าใหม่และ
ห้ามหรือควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น มีประสิทธิผลในการปองกั
ควบคุมการบริโภคของเยาวชน จึงเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว กลุ่มมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความ
คุม้ ค่าสูงสุดสําหรับสังคมไทยได้แก่ มาตรการทางภาษีและราคา การจํากัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ การควบคุมหรือ
ห้ามการโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับขีข่ ณะมึนเมาอย่างจริงจัง
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มาตรการการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก จัดเป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่าตํ่า อย่างไ
ั
ก็ตามแม้ว่าทัง้ สองมาตรการจะมีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาโดยตรงจํ
ากัด อาจสามารถสร้างผลพลอยได้
ทีส่ ําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบาย ในขณะทีย่ งั ไม่มหี ลักฐานทางวิชาการใดทีส่ นับสนุ นให้เห็น
ว่า มาตรการการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมสุรา ทัง้ การขายและโฆษณามีประสิทธิผลในการควบคุม
ั อีกทัง้ การให้ความรูใ้ นบางรูปแบบกลับมีผลเสียต่อสถานการณ์ความรุนแรงของปญหา
ั
ปญหา
เช่นการชักนําให้
บริโภค หรือสร้างความคุน้ เคยต่อการบริโภคในหมู่เยาวชนและประชากรทัวไป
่ ด้วยการรณรงค์ให้ด่มื อย่าง
รับผิดชอบ
้
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติน้ีประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ย่อยซึ่งมี เปาประสงค์
้
ต่างกัน มุง่ เน้นไปทีก่ ารบรรลุเปาหมายเชิ
งกลไกทัง้ สี่ แต่มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ สนับสนุ นกันและกัน ดังแสดงในภาพ
ที่ ๒ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ทงั ้ ห้า จะประกอบด้วยมาตรการย่อยหลากหลาย ซึ่งหลายมาตรการสามารถ
ั
ตอบสนองได้มากกว่าหนึ่งหลายวัตถุประสงค์ ในสถานการณ์ขอ้ จํากัดของทรัพยากรในการจัดการกับปญหา
แผนยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดระดับความสําคัญของมาตรการตามประสิทธิผลและความคุม้ ค่าของมาตรการดัง
แสดงในตารางที่ ๓
• ยุทธศาสตร์ทห่ี นึ่ง
การควบคุม การเข้า ถึงทางเศรษฐศาสตร์แ ละทางกายภาพ (Price
and Availability)
• ยุทธศาสตร์ทส่ี อง
การปรับเปลีย่ นค่านิยมและแรงสนับสนุ นในการดื่ม (Attitude)
• ยุทธศาสตร์ทส่ี าม
การลดอันตรายจากการบริโภค
(Risk reduction)
ั
• ยุทธศาสตร์ทส่ี ่ี
การจัดการปญหาแอลกอฮอล์
ในระดับพืน้ ที่
(Alcohol policy at every Settings)
• ยุทธศาสตร์ทห่ี า้
การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุ นทีเ่ ข้มแข็ง (Support)
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ิ
ภาพที่ ๒ ยุทธศาสตร์ทงั ้ ห้า และความเชื่อโยงกับเป้ าหมายเชงกลไก
และวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ั
ควบคุมขนาดและความรุนแรงของปญหาจากการบริ
โภค

ควบคุมปริมาณ
การบริโภค

้ นนักดืม่ หน้าใหม่
ปองกั
และ ควบคุมความชุก
ของผูบ้ ริโภค

ยุทธศาสตร์ ๑
ควบคุมการเข้าถึงทาง
เศรษฐศาสตร์ และทาง
กายภาพ
• ราคา
• สถานทีแ่ ละเวลาขาย
• การเข้าถึงของเยาวชน

•
•

ลดความเสีย่ งของ
การบริโภค

ยุทธศาสตร์ ๒
่ ิ และ
ปรับเปลี่ยนคานยม
ลดแรงสนับสนุนการดื่ม
• ควบคุมการตลาดและ
โฆษณา
• ให้ขอ้ มูล และเพิม่ โอกาส
ของการไม่ด่มื

วัตถุประสงค์
จํากัดและลด
ความรุนแรงของ
ั
ปญหา

ยุทธศาสตร์ ๓
ลดอันตรายของ
ิ
การบรโภค
• ควบคุมการดืม่ ที่
เสีย่ งสูง
• เมาแล้วขับ
• คัดกรอง รักษา

ยุทธศาสตร์ ๔
การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพืน้ ที่
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน
นโยบายแอลกอฮอล์ของ หน่วยงาน สถานประกอบการ

เป้ าหมายเชงิ
กลไกทัง้ สี่

ยุทธศาสตร์
ทัง้ ๕
• Price and
Availability
• Attitude
• Risk
• Settings
• Support
=
PAARISS

ยุทธศาสตร์ ๕
การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง
(ความมุง่ มัน่ การมีสว่ นร่วม โปร่งใส การรณรงค์สาธารณะ
้
รากฐานบนความรู้ ปกปองผล
กระทบจากข้อตกลงการค้า การพัฒนาศักยภาพเชิงระบบ)
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ิ ิ
ตารางที่ ๓ มาตรการหลักและรองที่มีประสทธผลในการบรรลุ
เป้ าหมายทัง้ สี่ประการ

ควบคุมปริมาณการ
บริโภคของสังคม

้ นนักดืม่ หน้า
ปองกั
ใหม่และ ควบคุม
ความชุกของ
ผูบ้ ริโภค
ลดความเสีย่ งของ
การบริโภค

จํากัดและลดความ
ั
รุนแรงของปญหา

มาตรการหลัก
• ภาษีและราคา
• ควบคุมการเข้าถึง

• ควบคุมการโฆษณา
• ภาษีและราคา
• ควบคุมการเข้าถึง
• ควบคุมพฤติกรรมขับขี่ข ณะ
มึนเมา
• การดัดแปลงบริบทและ
เงือ่ นไขการดืม่
• ภาษีและราคา
• ควบคุมการเข้าถึง
• การคัดกรองและบําบัดรักษา
• ภาษีและราคา
• ควบคุมการเข้าถึง

มาตรการรอง
• ควบคุมการโฆษณา
• มาตรการระดับชุมชน
• การปราบปรามเครื่อ งดื่ม
นอกระบบภาษี
• การให้ความรู้
• การดั ด แปลงบริ บ ทและ
เงือ่ นไขการดืม่

มาตรการสนับสนุน
• การรณรงค์สาธารณะ

• การรู้ เ ท่ า ทัน กลยุ ท ธการ
ตลาดของอุตสาหกรรมสุรา
• การรณรงค์สาธารณะ

• มาตรการระดับชุมชน
• ความร่วมมือของ
ผูป้ ระกอบการ

• การปรับทัศนคติของสังคม
ต่อความมึนเมาและ
ผลกระทบ
• การรณรงค์สาธารณะ

• ระบบบริการสุขภาพ
• มาตรการระดับชุมชน

• การรณรงค์สาธารณะ

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ ง การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ
ความคาดหวัง: เพื่อควบคุมการบริโภคสุราของประชาชนโดยรวมและในกลุ่มเสีย่ ง ผ่านกลไกควบคุม
ทีท่ าํ ให้เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสินค้าทีร่ าคาไม่ถกู และหาซือ้ ไม่งา่ ย
๕.๑.๑ มาตรการทางภาษี และราคา
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลต่อทัง้ ปริมาณและรูปแบบการบริโภค ผูบ้ ริโภคทุกกลุ่มมีการ
บริโภคลดลงเมือ่ ราคาเพิม่ ขึน้ โดยมีระดับการเปลีย่ นแปลงทีต่ ่างกัน เยาวชน คนหนุ่ มสาวเป็ นกลุ่มทีต่ อบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาสูงสุด โดยทัวไป
่ รัฐได้ประโยชน์ จากการปรับเพิม่ อัตราภาษีสุราทัง้ ในด้านการ
ควบคุมการบริโภคและรายได้ของรัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเชิงนโยบายควรให้ความสําคัญกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทม่ี ี
ราคาตํ่าในสองมิตคิ อื เครือ่ งดื่มทีม่ รี าคาต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าํ (ราคาต่อขวด) เช่น เบียร์ เหล้าปนั ่ และเครื่องดื่มทีม่ ี
ราคาต่อปริมาณแอลกอฮอล์บริสทุ ธิต์ ่าํ เช่นเหล้าขาว
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ราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประเทศไทยจัดว่ามีร่ าคาตํ่าเมือ่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ นานาชาติ โดยเมื่
ปรับตามปรับตามค่าครองชีพในประเทศต่างๆ ราคาเบียร์ในประเทศไทยถูกกว่าราคาเฉลีย่ นานาชาติถงึ ๒.๓๖
เท่า ในขณะทีร่ าคาสุรากลันในไทยก็
่
ต่าํ กว่าค่าเฉลีย่ นานาชาติถงึ ร้อยละ ๗๕.๗ นอกจากนัน้ ในรอบหลายปี ท่ี
ผ่านมา ราคาเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง (real price) เปลีย่ นแปลงในทิศทางคงทีแ่ ละลดลง ซึง่ สวนทางกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชากรไทยมีกาํ ลังซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (affordability) เพิม่ สูงขึน้
ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทม่ี อี ทิ ธิพลสูงสุดต่อต่อราคาของเครือ่ งดืม่ ระบบภาษีสรุ าสรรพสามิตของไทย
เป็ นระบบผสมผสาน ระหว่างอัตราภาษีสองระบบคืออัตราตามตามมูลค่า และตามปริมาณแอลกอฮอล์ โดย
หลักการเป็ นการผสานหลักการในการควบคุมการบริโภคและการใช้จา่ ยทีฟ่ ุ่มเฟือย จึงมีจุดแข็งดีกว่าระบบภาษี
โดยอัตราใดอัตราหนึ่งอย่างเดียว แต่ขอ้ จํากัดทีส่ าํ คัญได้แก่ ระดับอัตราภาษีทต่ี ่ํา, ความลักลันของอั
่
ตราภาษี
สําหรับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ (tax rate anomaly) ซึง่ ทําให้เครื่องดื่มบางประเภทมีราคาตํ่ากว่าประเภทอื่
อย่างมีนัยสําคัญ, การขาดการกําหนดวาระในการปรับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ซึง่ มีสว่ นทํา
้ และ ความอ่ อ นแอในการปราบปรามสุ ร านอกระบบภาษี
ให้ร าคาสุ ร าที่แ ท้จ ริง ถู ก ลงจากภาวะเงิน เฟอ
นอกจากนัน้ ยังไม่มรี ะบบการใช้ ภาษีบํารุงท้องถิน่ ซึง่ จัดเก็บเพิม่ อีกร้อยละ ๑๐ จากภาษีสรรพสามิตสุรา ไป
ั
เพื่อสนับสนุ นการควบคุมปญหาจากการบริ
โภคสุราโดยตรง รวมถึงการใช้เป็ นแรงจูงใจสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั หลัก
๑) ราคาขายปลีกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีม่ รี าคาตํ่าทีส่ ดุ (ทัง้ ราคาต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ และ ราคาต่อปริมาณ
แอลกอฮอล์บริสทุ ธิ)์
๒) ร้อยละของมูลค่าภาษีสรรพสามิตต่อราคาขายปลีกเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทม่ี รี าคาตํ่า
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) ความสามารถในการซือ้ ๔เครือ่ งดื่มทีม่ ร่ี าคาตํ่าของผูท้ ม่ี รี ายได้ขนตํ
ั ้ ่าในแต่ละพืน้ ที่
๒) ปริมาณการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นอกระบบภาษี
แนวทาง
้ นปญหาในระบบภาษี
ั
๑) ให้ความสําคัญกับคุณค่าในการควบคุมการบริโภคและปองกั
สรรพสามิตสุรา
๒) ปรับเพิม่ อัตราภาษีโดยรวม และลดความลักลันของอั
่
ตราภาษีระหว่างเครื่องดื่มประเภทต่างๆ โดยให้
ความสําคัญกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทม่ี รี าคาตํ่า
๓) วางระบบการปรับอัตราภาษี ให้มคี วามโปร่งใส และความต่อเนื่องสมํ่าเสมอเพือ่ ให้เหมาะสมกับสภา
เศรษฐกิจ
๔) ปรับเพิม่ ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตการผลิตสุราให้สงู ขึน้ เพือ่ เป็ นกลไกทางภาษีและราคา และกลไกเพือ่
ลดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยอ้อม

๔

ตัวอย่างเช่นจํานวนชั ่วโมงทีต่ อ้ งทํางานเพือ่ ให้มรี ายได้พอสําหรับซือ้ เครือ่ งดืม่ ในประชากรทีม่ รี ายได้ขนั ้ ตํ่า
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ั
๕) พัฒนากลไกในการนํ าระบบภาษีบํารุงท้องถิ่น มาใช้ในการควบคุมปญหาจากเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์
ั
รวมถึงใช้เป็ นระบบแรงจูงใจให้กบั องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดําเนินการควบคุมปญหา
๖) เพิม่ ศักยภาพในการปราบปรามเครือ่ งดืม่ ภาษีนอกระบบ ทบทวนระบบการจัดเก็บภาษีทเ่ี อือ้ ต่อการ
จําหน่ายและบริโภคเครือ่ งดื่มนอกระบบภาษี โดยเฉพาะระบบและกลไกการจัดเก็บภาษีจากผูผ้ ลิตสุรา
ชุมชน และกําหนดงบประมาณเฉพาะส่วนหนึ่งจากภาษีสรรพสามิตสุรา เพือ่ ใช้ในการปราบปรามสุรา
นอกระบบภาษีอย่างเคร่งครัด รวมถึงนําไปใช้สนับสนุนผูป้ ระกอบการรากหญ้าให้หาอาชีพทางเลือกที่
ไม่เป็ นภัยต่อสังคมเท่ากับการผลิตสุรา
๕.๑.๒ มาตรการควบคุม สถานที่ และวันเวลา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
้ นมิให้ผูบ้ ริโภคและประชาชน
การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่งึ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปองกั
ทัวไปหาซื
่
อ้ สุราได้โดยง่าย การควบคุมการเข้าถึงในเชิงกายภาพจัดเป็ นกลุม่ มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการลด
ั โดยเฉพาะการควบคุมจุดขายผ่านการออกใบอนุ ญาต และการกําหนดเวลาขาย การออกใบอนุ ญาตขาย
ปญหา
ั
ปลีกสุราของไทยนัน้ ไม่ได้เป็ นไปเพือ่ การควบคุมปญหาโดยตรง
แต่เป็ นไปบนหลักการเพือ่ อํานวยความสะดวก
ให้ผู้ป ระกอบการจุ ด จํ า หน่ า ยเครื่อ งดื่ม ประเทศไทยมีม าตรการกํ า หนดบริเ วณห้า มจํ า หน่ า ยเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่นในบริเวณ วัดและสถานทีท่ างศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย สถานที่ราชการ (ยกเว้นบริเวณร้านค้าหรือสโมสร) หอพัก สถานศึกษา สถานบริการเชื้อเพลิง
สวนสาธารณะของทางราชการ และบริเวณที่ ต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา ส่วนในประเด็นเวลาในการขายนัน้
กฎหมายไทยอนุ ญาตให้ขายปลีกสุราได้ในสองช่วงเวลา คือระหว่าง ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ และ ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐
นาฬิกา
ข้อจํากัดประการสําคัญคือการขาดมาตรการในการควบคุมจํานวนและ/หรือความหนาแน่ นของจุดขาย
และการนํ าไปปฏิบตั ิอย่า งจริง จังและการติดตามประเมินผล รวมไปถึงบทลงโทษผู้ก ระทํา ผิด การเข้าถึง
ั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึ ไม่ใช่ปญหาสํ
าหรับผูบ้ ริโภคและประชากรชาวไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีรา้ นค้าทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตจําหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถงึ ๕๘๕,๗๐๐ ร้าน หรือประมาณหนึ่งร้านต่อประชากรไทย ๑๑๐ คน
โดยผูบ้ ริโภคใช้เวลาเฉลี่ยเพียง ๗.๕ นาทีในการหาซื้อ และมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ ๓ ที่รายงานว่ามีความ
ั
ยุง่ ยากในการหาซือ้ นโยบายการอนุ ญาตขายสุรายังไม่เป็ นไปเพือ่ การควบคุมปญหา
ทัง้ จากขัน้ ตอนทีง่ า่ ยและ
ั
รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมทีถ่ ูก และยังมีใบอนุ ญาตบางประเภททีม่ คี วามเสีย่ งต่อปญหาสู
ง เช่น การขายสุราแบบ
ชัวคราว/การขายเร่
่
อนึ่งมีการประมาณว่าจุดขายทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตมีประมาณร้อยละ ๒๐ ของจุดขายทัง้ หมด
และในอนาคตอันใกล้มคี วามเป็นไปได้สงู ทีอ่ งค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีบทบาทในการออกใบอนุ ญาตขาย
สุรา แทนกลไกของกรมสรรพสามิต
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
๑) จํานวนผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตขายปลีกสุรา
๒) ความหนาแน่นของจุดขาย (จํานวนจุดขายต่อประชากร/ จํานวนจุดขายต่อเขตการปกครอง)
๓) จํานวนการดําเนินคดีการขายสุราโดยผูไ้ ม่ได้รบั การอนุ ญาต และการขายสุรานอกเวลาทีก่ าํ หนด
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ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) อัตราความสําเร็จในการซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นอกเวลาทีก่ าํ หนด
แนวทาง
๑) ทบทวนและปรับปรุงระบบการออกใบอนุ ญาตขายสุรา โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าในการควบคุมการ
้ นปญหาจากการบริ
ั
บริโภคและปองกั
โภคสุรา โดยเฉพาะการควบคุมและลดจํานวนและความหนาแน่ น
ของจุดขายสุรา ผ่านทัง้ กลไกเงื่อนไขของผูร้ บั อนุ ญาตขัน้ ตอนและค่าธรรมเนียม และประเภทของ
ใบอนุ ญาต
๒) สนับสนุ นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาระบบการออกใบอนุ ญาตขายสุราให้สอดคล้องกับ
ั
ทิศทางการควบคุมปญหาจากการบริ
โภค เช่นการจํากัดจํานวนและความหนาแน่นของจุดขายสุรา การ
กํ า หนดพื้น ที่ใ นการห้า มขาย ทัง้ นี้ โ ดยการมีส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน ในรู ป ของคณะกรรมการฯ ที่มี
องค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
้ ง ติดตาม และลงโทษ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบตรวจตรา เฝาระวั
นอกเวลา สถานทีแ่ ละเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกําหนด
๔) พิจารณาเพิม่ สถานทีใ่ นการควบคุมและห้ามจําหน่ ายสุรา โดยให้ความสําคัญกับบริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
เสี่ย งสู ง (เช่ น บริเ วณทางเท้า ทางสาธารณะ ผิว จราจร ยานพาหนะบนผิว จราจร บริเ วณใกล้
สถานศึกษาและหอพัก สวนสาธารณะ รอบบริเวณศาสนสถาน พืน้ ทีก่ ารแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี
และ งานวัฒนธรรมและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง) การมีส่วนร่วมของชุมชน และการนํ าไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
รูปธรรม รวมถึงการกําหนดโซนนิ่งสําหรับการขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในเงือ่ นไขต่างๆ
๕) พิจารณาเพิม่ เวลาในการห้ามจําหน่ายสุรา โดยให้ความสําคัญกับช่วงเวลาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่นในช่วง
เวลาเทศกาลวันหยุดยาว
๕.๑.๓ มาตรการควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
การบริโภคสุราของเยาวชนมีนัยสําคัญทัง้ มิตขิ องปญหา
โดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาวต่อสังคม
ั
และในมิตขิ องการจัดการปญหา
ในแง่การบริโภคสุรา เยาวชนไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะบริโภคอย่างอันตราย และมี
ั
ความเสี่ยงต่ อปญหาสู
ง กว่านักดื่ม วัยผู้ใ หญ่ ในแง่ข องการเข้า ถึงเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ เยาวชนเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นของราคาสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ และมักบริโภคเครื่องดื่มที่มรี าคาตํ่า สังค
ต่างๆมักมีมาตรการในการจัดการกับการดืม่ ของเด็กและเยาวชนเป็ นการเฉพาะ กฎหมายไทยกําหนดอายุขนั ้ ตํ่
ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี ๒๐ ปี และห้ามผูใ้ ดให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี
ยกเว้นการบําบัดทางการแพทย์ ห้ามเยาวชนอายุต่าํ กว่า ๑๘ ปี ซือ้ , ขาย, บริโภคและเข้าไปยังสถานทีท่ จ่ี ดั ไว้
สําหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามเยาวชนตํ่ากว่า ๒๐ ปี เข้าในสถานบันเทิง อย่างไรก็ตาม
ข้อจํากัดประการสําคัญคือการขาดการนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและการติดตามประเมินผล รวมไปถึงบทลงโทษ
ผูก้ ระทําผิด
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นอกจากนัน้ มาตรการที่ยงั ถือเป็ นส่วนขาดของประเทศไทยในการควบคุมการดื่มของเยาวชนได้แก่
การจัดการกับเครื่องดื่มทีเ่ ป็ นทีส่ นใจของเยาวชนโดยเฉพาะ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้ผส
แอลกอฮอล์ เหล้าปนั ่ เช่นกันกับการควบคุมจุดขายทีด่ งึ ดูดใจเยาวชน เช่นสถานบันเทิง ซุม้ อาหาร ร้านอาหาร
บางประเภท การจัดการดังกล่าวดําเนินการได้โดยหลายมาตรการควบคู่ไปกับการจํากัดอายุผซู้ ้อื และผูด้ ่มื สุรา
เช่นมาตรการกําหนดราคาเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ขนั ้ ตํ่า (minimum price measure) เพื่อเป็ นการกําหนดมิให้
ผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะเยาวชนหาซื้อสุราได้ในราคาทีต่ ่ําจนเกินไป, การกําหนดอัตราภาษีทส่ี ูงเป็ นพิเศษสําหรับ
เครื่องดื่มทีด่ งึ ดูดเยาวชน และ การกําหนดพืน้ ทีห่ า้ มขายสุราในพืน้ ทีแ่ ละในเงื่อนไขทีม่ เี ยาวชนหนาแน่ นและ/
หรือเข้าถึงได้งา่ ย เช่น รอบบริเวณสถานศึกษา หอพัก ค่ายเยาวชน ในการแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
๑) ความชุกของผูบ้ ริโภคในประชากร ๑๕-๑๙ ปี
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) ความชุกของผูบ้ ริโภคในประชากรวัยก่อน ๑๕ ปี
๒) อัตราการตรวจหลักฐานอายุ (เช่นบัตรประชาชน)
๓) อัตราความสําเร็จในการซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยเยาวชนทีม่ อี ายุต่าํ กว่าเกณฑ์
แนวทาง
้ ง ติดตาม และลงโทษ การขายเครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
๑) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบตรวจตรา เฝาระวั
แอลกอฮอล์ให้กบั เยาวชน โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม รวมถึงการพัฒนามาตรการ
้ ง
การสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูท้ ม่ี สี ว่ นในการควบคุมและเฝาระวั
๒) พัฒนามาตรการทางภาษีและราคาเป็ นการเฉพาะสําหรับเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมแอลกอฮอล์ ที่เป็ นที่
สนใจของเยาวชน
๓) พัฒนาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ทน่ี ิยมบริโภคในกลุม่ เยาวชน
๔) พิจารณาความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรการการกําหนดราคาขัน้ ตํ่าของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทัง้ ผ่า
และไม่ผา่ นระบบภาษีสรรพสามิต
๕) พิจารณาเพิม่ สถานที่ในการห้า มจําหน่ ายสุรา โดยให้ค วามสําคัญ กับบริเ วณพื้น ที่แ ละเงื่อนไขที่มี
เยาวชนหนาแน่ นและ/หรือเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทางสาธารณะ บริเวณใกล้สถานศึกษาและหอพัก พืน้ ที่
การแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี และร้านสะดวกซือ้
๖) สืบค้นแหล่งทีม่ าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีข่ ายหรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เยาวชนตํ่ากว่า ๒๐
และ ๑๘ ปีตามลําดับทีก่ ระทําผิดกฎหมาย ก่ออาชญากรรม และมีพฤติกรรมการขับขีย่ านพาหนะขณะ
มึนเมา และพัฒนากลไกการลงโทษและการตรวจสอบผูจ้ ําหน่ ายเครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสมแอลกอฮอล์แก่
เยาวชน
่ ิ
๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่สอง การปรับเปลี่ยนคานยมและลดแรงสนั
บสนุนในการดื่ม
ความคาดหวัง : เพื่อปรับเปลีย่ นบรรยากาศทางสังคม ไปสูท่ ศั นคติทเ่ี ห็นว่าสุราไม่ใช่สนิ ค้าธรรมดา
และ ลดความน่าสนใจในการบริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
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๕.๒.๑ มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ข้อมูลวิชาการทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรรมต่างๆของอุตสาหกรรมสุรามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเริม่ ดื่ม การอยากลอง การ
เลือกบริโภค ทัศนคติทด่ี ตี ่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังถึงผลการบริโภค และทัศนคติท่ี
เห็นว่าการบริโภคเป็ นปกติของสังคม และยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณในการโฆษณา
ั ้ อหาโฆษณา(exposure) กับระดับความรุนแรงของปญหาใน
ั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการได้รบั ชมรับฟงเนื
ั
กลุ่มเยาวชน การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็ นกลไกในการควบคุมปญหาในระยะยาวที
ม่ ี
้ นนักดื่มหน้าใหม่
ประสิทธิผล โดยเฉพาะในกลไกการปองกั
เนื้อหาของมาตรการการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องพิจารณาในหลายประเด็น
ได้แก่ การควบคุมช่องทางการโฆษณา การควบคุมเนื้อหาการโฆษณา การควบคุมการสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ
ของอุตสาหกรรมสุรา และ มาตรการการผนวกคําเตือนในโฆษณา อย่างไรก็ตามมาตรการคําเตือนจัดเป็ น
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลจํากัดอย่างยิง่
การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคใหม่ของประเทศไทยเริม่ ต้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จาก
มติของคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และนํ ามาซึ่งกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมทัง้
้
มิตชิ ่องทางการโฆษณา (เวลาที่ออกอากาศ และพื้นที่ในการตัง้ ปายโฆษณา
), เนื้อหาของการโฆษณา (เช่น
ห้ามการโฆษณาทีม่ เี นื้อหาเชิญชวนให้บริโภค เชื่อมโยงการบริโภคกับความสําเร็จด้านการงาน ด้านแรงดึงดูด
ทางเพศ ผลประโยชน์ทางสุขภาพ การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในโฆษณา การแจกและแลกของสมนาคุณ), และ
มาตรการคําเตือนทีโ่ ฆษณา ซึง่ ต่อมาได้ถูกเปลีย่ นแปลงและผนวกเข้าใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ทําการห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ หมด แต่อนุ ญาตให้เผยแพร่ความรู้เชิง
สร้างสรรค์สงั คมโดยไม่ปรากฏภาพของสินค้า ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้ขยายพื้นที่ความหมายของการโฆษณา แต่ยงั เนื้อหาของมาตรการในหลายส่วนยังต้องรอความ
ชัดเจนจากกฎกระทรวงต่อไป (ยังไม่มี ณ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเกิดช่องว่างในระเบียบ โดยเฉพาะใน
ส่วนการควบคุมเนื้อหาของโฆษณา)
ข้อจํากัดของการควบคุมการตลาดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ประกอบด้วย
ความครอบคลุมช่องทางการโฆษณา ซึ่งมีรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อกี หลายช่องทางทีย่ งั ไม่ถูก
ควบคุม รวมถึงการสนับสนุ น กีฬา ดนตรี และงานเทศกาล, การไม่ครอบคลุมรูปแบบการโฆษณาในลักษณะ
แอบแฝง, การครอบคลุมบางช่วงเวลาและบางพืน้ ที,่ การติดตามและบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษทีย่ งั ไม่
้ นการฝาฝื
่ นกฎหมาย จากข้อจํากัดต่างๆนี้ทําให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชน
อยู่ในระดับทีส่ ามารถปองกั
ยังเข้าถึงและมีความสามารถจดจําการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่สูง และพบว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่างการชื่นชอบโฆษณากับการอยากทดลองดืม่ สุราในกลุม่ เยาวชนด้วย
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
้ ง) รวมถึงการสือ่ สารการตลาด
๑) จํานวนการโฆษณาตรงและแฝงทีป่ รากฏในสือ่ มวลชน (จากการเฝาระวั
ทีป่ ระชาชนเข้าใจได้วา่ เป็นการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
่ นทีถ่ กู ดําเนินคดีกรณีฝาฝื
่ นการควบคุม
๒) จํานวนการร้องเรียนและจํานวนผูฝ้ าฝื
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) ความชุกในการพบเห็นได้ยนิ (exposure) การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประชาชนและเยาวชน
๒) อัตราการจดจําโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ในประชาชนและเยาวชน
แนวทาง
๑) ขยายการควบคุมการตลาดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมมากขึน้ รวมถึงการโฆษณา
ผ่านตัวบุคคลในลักษณะผูน้ ําเสนอ(พรีเซนเตอร์) และพนักงานขาย การโฆษณาผ่านการจัดตัง้ แสดงตัว
สินค้า การทําโปรโมชันทางตรงและทางอ้
่
อมโดยเฉพาะกับเยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา
๒) พัฒนามาตรการในการควบคุมการสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ(การเป็ นสปอนเซอร์)และการทํากิจกรรม
การตลาดอื่นๆของอุตสาหกรรมสุรา รวมถึงการทําการตลาดของสินค้าอื่นที่ใช้ช่อื และตราสัญลักษณ์
ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสําคัญกับช่องทางการโฆษณาและการสนับสนุ นที่รบั รูพ้ บ
เห็นได้ยนิ และมีสว่ นร่วมโดยเยาวชน และกิจกรรมทีด่ าํ เนินการในสถานศึกษา สถานราชการ เช่นการ
พัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่างๆในการไม่รบั การสนับสนุ นจากอุตสาหกรรม
สุราหรือไม่อนุ ญาตให้อุตสาหกรรมสุราเข้ามาทํากิจกรรมการตลาดแบบแอบแฝง
้
่ นระเบียบข้อบังคับ โดยเฉพาะการมีส่ว นร่ว มของชุ ม ชน องค์กร
๓) สนับสนุ นระบบเฝาระวั
งการฝาฝื
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคราชการในส่วนภูมภิ าค และภาคประชาสังคม
๔) ให้ความรูก้ บั เยาวชน ประชาชน และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องถึงกลยุทธ์ในการทําการตลาดกับเยาวชนและ
ประชากรหนุ่ มสาวของอุตสาหกรรมสุรา
และการทําการตลาดผ่าน กิจกรรมภาพลักษณ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility/ CSR) และการสนับสนุ นกิจกรรม
(สปอนเซอร์)
๕) พัฒนาระบบพิจารณาการอนุ ญาตโฆษณา โดยให้ความสําคัญกับช่องทาง เนื้อหา และผลกระทบเชิง
ลบทีอ่ าจเป็ นไปได้ และเป็ นกระบวนการทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมของภาควิชาการและประชาสังคมทีไ่ ม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๖) ส่งเสริมให้ส่อื มวลชนปลอดจากโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ และ ไม่นําเสนอข้อมูลให้เกิดการรับรูว้ ่า
การดื่มสุราเป็ นเรื่องปกติและถูกต้อง สุราเป็ นสินค้าธรรมดา และความผิดและพฤติกรรมภายใต้ความ
มึนเมาเป็ นสิง่ ปกติท่สี งั คมไม่ควรถือสา รวมไปถึงไม่นําเสนอภาพลักษณ์ ด้านบวกของการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และภาพลักษณ์ดา้ นลบของผูท้ ไ่ี ม่ด่มื สุรา โดยเฉพาะในมิตทิ ม่ี ผี ลต่อเยาวชน และ
ประชาชน
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ิ่
่ ่มสุรา
๕.๒.๒ มาตรการการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพมโอกาสในการไมดื
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
มาตรการการให้สุขศึกษา และการโน้มน้าว จัดเป็ นมาตรการที่มปี ระสิทธิผลในการควบคุมปญหาตํ
่า
เนื่องจากมีขอ้ จํากัดของประสิทธิผลในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และยังต้องอาศัยงบประมาณสูง และต้องแย่ง
ชิงพืน้ ทีส่ อ่ื กับเนื้อหาสนับสนุ นการบริโภคอย่างการโฆษณา ดังนัน้ จึงเป็ นกลุ่มมาตรการทีม่ คี วามคุม้ ค่าตํ่า ไม่ว่
จะเป็ น การให้ความรูก้ บั เยาวชนในสถานศึกษา กลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา การให้ความรูแ้ ละทัศนคติ
ทางสื่อมวลชน (การรณรงค์สาธารณะ) และมาตรการฉลากคําเตือน อย่างไรก็ตามมาตรการกลุ่มนี้เป็ นกลไก
ั
สําคัญในการปรับเปลีย่ นบรรยากาศของสังคม (social climate) ทีม่ ตี ่อการบริโภค ปญหาจากการบริ
โภค และ
นโยบายแอลกอฮอล์
มาตรการในการให้ข้อมูลและความรู้ท่มี กี ารปฏิบตั ิใ นระดับชาติได้แก่ มาตรการคําเตือนบนฉลาก
ั บ ัน ประเทศไทยยัง ไม่ มีร ะบบและหลัก สู ต รสุ ข ศึก ษาเกี่ย วกับ เครื่อ งดื่ม
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ โดยปจจุ
แอลกอฮอล์ในระดับชาติอย่างเป็ นทางการ ผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรมสุราส่วนหนึ่งจึงได้เสนอตัวและจัด
้ น
กิจกรรมสุขศึกษาที่มุ่งเน้ นไปที่การดื่มอย่างรับผิดชอบไปยังเยาวชน ซึ่งนอกจากจะไม่มผี ลในการปองกั
ั
ปญหาแล้
ว ยังอาจมีผลเสียในการเริม่ ดื่ม และทําให้กลุม่ เยาวชนคุน้ เคยกับสุรามากขึน้
ส่วนมาตรการในการเพิม่ โอกาสของการไม่ด่มื สุราที่ประสบความสําเร็จเบื้องต้นในประเทศไทยได้แก่
การจัดกิจกรรมและเทศกาลปลอดเหล้า เช่น โครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า และ ใน
การประกาศให้วนั เข้าพรรษาเป็ นวันงดสุราแห่งชาติ นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ มากมาย
ในระดับชุ ม ชน รวมถึง การจัด เทศกาลกีฬ าและดนตรีป ลอดเหล้า การส่ง เสริมการจัด งานศพปลอดเหล้า
มหกรรมอาหารปลอดเหล้า
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
๑) ร้อยละของผูบ้ ริโภคทีง่ ดหรือลดการบริโภคในช่วงเข้าพรรษา
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) อัตราการรับรูข้ องประชาชนต่อมาตรการต่างๆ
แนวทาง
๑) พัฒนากลไกการสือ่ สาร ทัง้ ผ่านสือ่ มวลชนในระดับต่างๆ และการสือ่ สารผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ เพือ่
้ น และควบคุ ม ปญหาจากการบริ
ั
สร้า งเสริม ทัศ นคติข องสัง คมที่ส นับ สนุ น การปองกั
โ ภค และเพื่อ
สนับสนุ นประสิทธิผลของมาตรการในยุทธศาสตร์อ่นื ๆ
๒) พัฒ นาต้นแบบ(idol) ของเยาวชนและประชาชนทัวไป
่ ที่มภี าพชัด เจนถึงการไม่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทัง้ ต้นแบบที่เป็ นเยาวชนและผูใ้ หญ่ ทัง้ ที่มแี ละยังไม่มชี ่อื เสียงอยู่แล้ว รวมถึงผูท้ ่ไี ด้รบั
ผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เช่นคนเลิกเหล้าต้นแบบ
๓) พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากของสุรา รวมถึง คําเตือนที่เป็ นถ้อยคํา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาคําเตือนทีเ่ ป็ นรูปภาพ
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๔) ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาสังคมในระดับพืน้ ที่ สนับสนุ นกิจกรรมและเทศกาล
ปลอดเหล้า เช่นงานประเพณีปลอดเหล้า โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมและเทศกาลทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
หรือมีค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สงู โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกทางศาสนาและ
วัฒนธรรม
๕) พัฒนากลไกและช่องทางการสือ่ สารเพื่อเผยแพร่กจิ กรรมและพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสําเร็จ และองค์กรปกครอง
ั
ส่วนท้องถิน่ ต้นแบบ ในการจัดการกับปญหาเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความยังยื
่ นและขยายผล
ไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื
๖) พัฒนากลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อในการให้ความรูแ้ ก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพของผูถ้ ่ายทอดข้อมูลโดยควรเป็ นรูปแบบ
้ นและควบคุม
การให้ความรูท้ เ่ี ข้าใจได้ง่าย มีความคุม้ ค่า และสามารถสนับสนุ นศักยภาพในการปองกั
ั
ปญหาของตนเองและครอบครั
วและสนับสนุ นประสิทธิผลของการดําเนินงานมาตรการอืน่ ด้วย
๗) พัฒนาระบบแรงจูงใจในการไม่ด่มื และลด ละ เลิกดื่มสุราให้กบั ทัง้ ประชาชนกลุ่มต่างๆ หน่ วยงานรัฐ
และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่นในระบบกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา ระบบกองทุนกูย้ มื
อื่น ๆ ระบบประกัน สุข ภาพ กองทุน สุขภาพตําบล และระบบการจัด สรรงบประมาณแก่ ห น่ วยงาน
ราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
๘) คัดกรอง และติดตามพฤติกรรม และสนับสนุ นการเพิม่ ระยะเวลาและความเข้มข้นในการงด/ลดสุรา
สําหรับผู้ท่แี สดงเจตจํานงในการลดหรืองดสุราระหว่างเข้าพรรษา รวมถึงขยายเวลาการงดออกไป
ั
ตลอดชีวติ โดยให้ความสําคัญกับผูท้ เ่ี คยมีความเสีย่ งต่อปญหาสู
ง
๙) สร้างความตระหนักรูถ้ งึ กลยุทธ์ ความต้องการ และผลกระทบทีอ่ าจมี ในการทําการสือ่ สารการตลาดใน
รูปแบบของการให้ความรูแ้ ละการทํากิจกรรมเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ิ
๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่สาม การลดอันตรายจากการบรโภค
ั
ความคาดหวัง: เพื่อลดความเสีย่ งต่อปญหาในกลุ
่มผูบ้ ริโภค และจํากัดขนาดและความรุนแรงของ
ั
ั
ปญหาในกลุ
ม่ ผูท้ ม่ี ปี ญหาและได้
รบั ผลกระทบจากการบริโภค
ิ
่ ญหาสูง
๕.๓.๑ มาตรการควบคุมการบรโภคในเงื
่อนไขและสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงตอปั
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
รูปแบบการบริโภค โดยเฉพาะเงือ่ นไข สถานการณ์และบริบทของการบริโภคมีความสําคัญต่อการเกิด
ผลกระทบ การควบคุมการบริโภคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มักเป็ นการกําหนดพืน้ ทีห่ า้ มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เช่นใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทห่ี า้ มบริโภคในวัดและสถานทีท่ างศาสนา สถานบริการสาธารณสุข
และสถานพยาบาล สถานทีร่ าชการ) ยกเว้นทีพ่ กั ส่วนบุคคลและสโมสร สถานทีจ่ ดั เลีย้ ง (สถานศึกษา สถานี
บริการนํ้ามันเชือ้ เพลิง และสวนสาธารณะของรัฐ เมือ่ เปรียบเทียบกับเนื้อหานโยบายในประเด็นมาตรการกลุ่มนี้
ในต่างประเทศ มาตรการของประเทศไทย ยังไม่ครอบคลุมการบริโภคในยานพาหนะขนส่งสาธารณะ สถานที่
ทํางานทัวไป
่ การแข่งขันกีฬา การบริโภคบนท้องถนน และ ในเทศกาลสันทนาการ
นอกจากนี้ยงั มีมาตรการจากผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมสุราและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง เช่นการสอนเทคนิค
การเสิรฟ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพือ่ ลดความเสีย่ ง หรือ การเปลีย่ นจากภาชะทีเ่ ป็ นแก้ว เป็ นพลาสติก อย่างไรก็
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ตามยังไม่พบว่ามาตรการในการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมสุราในลักษณะดังกล่าวมีประสิทธิผลในการ
ั
ควบคุมปญหา
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
ั
๑) ความรุน แรงของปญหา
(เช่ น จํา นวนคดี จํ า นวนความรุ น แรง) และตัว ชี้ว ดั การบริโ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ (เช่นปริมาณการบริโภค ความชุกของการบริโภค ค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ในช่วงเทศกาล หรือในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
แนวทาง
๑) พิจารณาพัฒนาต่อยอดระเบียบในการห้ามบริโภคในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง เช่น การบริโภคบน
ยานพาหนะสาธารณะประเภทรถโดยสาร ในการแสดงดนตรี บริเวณทางเท้า ทางสาธารณะ ผิวจราจร
รอบศาสนสถาน บริเวณใกล้สถานศึกษาและหอพัก พืน้ ทีก่ ารแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี และ งาน
วัฒนธรรม
๒) ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดพืน้ ทีแ่ ละเงือ่ นไขในการห้ามบริโภค รวมถึงเวลาในการ
อนุ ญาตให้บริโภค เช่น พืน้ ทีส่ าธารณะ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว งานเทศกาล
้ งการฝาฝื
่ นระเบียบข้อบังคับ อย่างมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม องค์กร
๓) สนับสนุ นระบบเฝาระวั
ปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคราชการในส่วนภูมภิ าค
ิ
๕.๓.๒ มาตรการควบคุมพฤตกรรมการขั
บขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
อุบตั เิ หตุจราจรเป็ นปญหาที
เ่ กี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทไ่ี ด้รบั ความสนใจมากทีส่ ุด
ในประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นสาเหตุ ของการเสียชีวิตสูงเป็ นอันดับสอง โดยมีจํานวนผู้เสียชีวิตประมาณ
๑๓,๐๐๐ รายต่อปี หรือประมาณ ๒๒ รายต่อแสนประชากร โดยรวมพบว่าแอลกอฮอล์มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
ประมาณร้อยละ ๔๐-๖๐ ของผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรในประเทศไทย ความสัมพันธ์มคี วามชัดเจน
เพิม่ ขึน้ ในรายทีเ่ สียชีวติ และบาดเจ็บรุนแรง และ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวทัง้ เทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
สัดส่วนของผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรทีด่ ม่ื สุราก่อนเกิดเหตุในช่วงเทศกาลสูงกว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ปีประมาณร้อย
ละ ๔๐ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุ บตั ิเหตุ มี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณการบริโภคเฉลีย่ ต่อประชากร
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่าในการควบคุมผลกระทบจากพฤติกรรมการขับขีย่ านพาหนะ
ขณะมึนเมา ประกอบด้วย มาตรการทางภาษีและราคา การสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างเข้มข้น
ต่ อ เนื่ อ ง การลงโทษที่ร วดเร็ว และมีม าตรฐาน การลดระดับ เพดานแอลกอฮอล์ การควบคุ ม การเข้า ถึง
โดยเฉพาะการห้ามจําหน่ ายในช่วงเวลาที่มคี วามเสี่ยงสูง และการกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ต่ํามาก
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(zero tolerance๕) สําหรับผูข้ บั ขีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูง ส่วนมาตรการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลและไม่คุม้ ค่าได้แก่ การ
รณรงค์สาธารณะ การให้ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับปริมาณและวิธกี ารดื่ม การส่งเสริมให้ใช้ บริการรถสาธารณะ
การกําหนดตัวผูจ้ ะทําหน้าทีข่ บั ขีย่ านพาหนะก่อนเริม่ ดืม่ การบังคับให้ผมู้ พี ฤติกรรมขับขีข่ ณะมึนเมาเข้ารับการ
บําบัดรักษา และการใช้อุปกรณ์พสิ จู น์ลมหายใจก่อนติดเครือ่ งยนต์๖
ประเทศไทยกํ า หนดให้ ผู้ข บั ขี่ย านพาหนะต้อ งมีร ะดับ แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดไม่เ กิน ๕๐ มิล ลิก รัม
ั
เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่า โดยการตรวจเลือด ลมหายใจ และปสสาวะ
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติ ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดทีก่ ําหนดโดยกฎหมายของไทยมีระดับความเข้มงวดปานกลาง แต่ประเทศไทยยังขาดการ
กําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสําหรับผูข้ บั ขีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงเป็ นการเฉพาะ เช่นผูข้ บั ขีห่ น้าใหม่และผูข้ บั ขี่
อายุน้อย
การควบคุมพฤติกรรมการขับขีย่ านพาหนะภายใต้อทิ ธิพลของแอลกอฮอล์เริม่ มีสญ
ั ญาณแนวโน้มที่ดี
ขึน้ บ้าง เช่นการได้รบั การยกระดับเป็ นวาระแห่งชาติ การตระหนักรูแ้ ละยอมรับของสังคม การมีสว่ นร่วมอย่าง
ั จากการขับขีภ่ ายใต้อทิ ธิพลของแอลกอฮอล์ยงั ไม่ได้ลด
กว้างขวางจากหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตามปญหา
ระดับความรุนแรงลงอย่างทีค่ าดหวัง อัตราการบาดเจ็บและอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ และความชุกของพฤติกรรม
ั
การขับขีห่ ลังการดืม่ ยังอยูใ่ นระดับสูง ปญหาสํ
าคัญทีส่ ดุ ของมาตรการยังอยูใ่ นระดับการบังคับใช้กฎหมายซึง่ ยัง
ขาดความเข้มแข็งและสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมักให้ความสนใจเพียงเฉพาะช่วงเทศกาล ทําให
โอกาสในการถูกตรวจลมหายใจของผูข้ บั ขีย่ านพาหนะโดยรวมซึง่ เป็ นตัวชี้วดั สําคัญสําหรับความเข้มแข็งของ
มาตรการ ยังอยูใ่ นระดับตํ่า
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
๑) จํานวนการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) ร้อยละของผูข้ บั ขีท่ เ่ี คยถูกตรวจลมหายใจในรอบปี
๒) ความชุกของผูม้ พี ฤติกรรมดืม่ สุราก่อนขับขีย่ าพาหนะในกลุม่ ผูบ้ ริโภค
แนวทาง
้
๑) ยกระดับความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย การกําหนดเปาหมายในการสุ
ม่ ตรวจลมหายใจ การให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม
๒) ลดระดับเพดานแอลกอฮอล์ในเลือดสําหรับผูข้ บั ขีท่ วไป
ั ่ และ ผูข้ บั ขีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูง
๓) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทีป่ ลอดภัยและเพียงพอเพือ่ ลดโอกาสในการขับขีภ่ ายใต้ความมึนเมา
๔) ควบคุมการเข้าถึงเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาและพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อปญั หาการขับขีข่ ณะมึน
เมาสูง รวมถึงการห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาเทศกาล

๕
๖

ตัวอย่างเช่น ๒๐ มิลกิ รัมเปอร์เซ็นต์
้ นการใช้ยานพาหนะหากผูข้ บั ขีม่ รี ะดับแอลกอฮอล์สงู เกินทีก่ าํ หนด
เครื่องมือทีต่ ดิ ตัง้ ในรถยนต์ เพือ่ ปองกั
สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕.ผนวก ๑ หน้าที่ ๒๐ / ๓๒

๕.๓.๓ มาตรการการคัดกรองและบําบัดรักษา
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
การคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งและการบําบัดรักษาผูม้ ปี ญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จดั เป็ น
มาตรการทีจ่ ําเป็ นทางจริยธรรม แม้ว่าจะมีความคุม้ ค่าตํ่าในระดับมหภาค โดยการคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งอย่า
ย่อ (Brief intervention) จัดเป็ นรูปแบบการบําบัดรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่าสูงสุด และสามารถจัดให้
มีในระบบบริการปฐมภูมแิ ละกระทําโดยบุคลากรสุขภาพทีไ่ ม่ใช่แพทย์ ซึง่ ข้อมูลวิชาการพบว่ามีประสิทธิผลไม่
ต่ า งกัน ส่ว นการบํา บัด รัก ษาโดยไม่ ไ ด้ส มัค รใจ เช่ น การบัง คับ บํ า บัด รัก ษาผู้ท่ีฝ่ าฝื น กฎระเบีย บต่ า งๆมี
ประสิทธิผลตํ่า
การบํ า บัด รัก ษาผู้มีอ าการติด สุ ร าได้ดํ า เนิ น การมาต่ อ เนื่ อ งตามรับ ผิด ชอบหลัก ของกระทรวง
ั บนั ยังไม่มรี ะบบการบําบัดรักษาผูม้ ภี าวะติดสุราและระบบคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง
สาธารณสุข อย่างไรก็ตามในปจจุ
อย่างเป็ นทางการในระดับประเทศ และยังไม่ได้ถูกผนวกเข้าไปในการบริการระดับปฐมภูม ิ และระบบประกัน
สุขภาพเป็ นการเฉพาะ โดยข้อจํากัดสําคัญของระบบการบําบัดรักษา ประกอบด้วย การเข้าถึงระบบของผูม้ ี
ั
ปญหาและมี
ความเสีย่ ง มาตรการของระบบการคัดกรองและการบําบัดรักษา ทรัพยากรในระบบ และศักยภาพ
ในการติดตามประเมินผล ส่วนการบําบัดรักษาโดยบุคลากรทีม่ ใิ ช่บุคลากรสุขภาพ อย่างเช่น การบําบัดรักษา
แบบกลุ่มด้วยตนเอง (self-help group) หรือการบําบัดด้วยหลักความเชื่อทางศาสนา ยังไม่เป็ นทีน่ ิยมอย่าง
กว้างขวางในประเทศไทย
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
ั
๑) จํานวนสถานบริการทีม่ บี ริการคัดกรองและบําบัดรักษาผูม้ ปี ญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ั
๒) จํานวนผูม้ ารับบริการคลินิกคัดกรองและบําบัดรักษาผูม้ ปี ญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
ั
๑) สัดส่วนผูท้ เ่ี ข้าสู่ระบบคัดกรองและบําบัดรักษาในกลุ่มผูท้ ่มี คี วามเสีย่ งต่อปญหาการบริ
โภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (เช่นผูท้ ม่ี คี ะแนน AUDIT มากกว่า ๗ คะแนน)
แนวทาง
ั
๑) พัฒนาระบบการคัดกรองและบําบัดรักษาผูม้ ปี ญหารวมถึ
งแนวทางการบําบัดรักษา ในระบบบริการ
สุขภาพและระบบประกันสุขภาพ โดยเน้นทีร่ ะบบบริการปฐมภูมแิ ละระบบส่งต่อไปยังการบริการระดับ
อื่นๆ
๒) ขยายจํานวนจุดบริการการคัดกรองและบําบัดรักษาทีม่ มี าตรฐานและประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาระบบการคัดกรองและบําบัดรักษา
ั
๔) บรรจุ เทคนิ ค การคัด กรองและบําบัด รักษาผู้มปี ญหาจากกา
รบริโ ภคเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ เข้า ใน
หลักสูตรของบุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระบบบริการปฐมภูม ิ และจัดการ
อบรมเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องสําหรับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่
ั
๕) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูท้ เ่ี คยประสบปญหาจากการบริ
โภคทีผ่ านการ
่
้ นการกลับสูค่ วามเสีย่ งและปญหา
ั
บําบัดรักษา เพือ่ ปองกั

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕.ผนวก ๑ หน้าที่ ๒๑ / ๓๒

๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่สี่ การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพืน้ ที่
ั
ความคาดหวัง: เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการจัดการปญหาแอลกอฮอล์
ในระดับพื้นทีแ่ ละ
กลุม่ ประชากรเฉพาะ
๕.๔.๑ มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
มาตรการการจัดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน ซึง่ เป็ นทัง้ ชุมชนใน
มิติของพื้นที่ (เช่น ครัวเรือน, หมู่บ้าน, ตําบล, อําเภอ และ จังหวัด) และชุมชนในมิติอ่ืนๆ เช่น ตามกลุ่ม
ประชากร ตามหน่ วยงาน ตามวิชาชีพ (เช่นชุมชนวิชาชีพแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ) โดยมาตรการกลุ่มนี้
อาจจะเป็ นมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์โดยตรง (ตามยุทธศาสตร์ ๕.๑-๕.๓ ข้างต้น) หรือมาตรการ
ั
ทางอ้อมอื่นๆที่มผี ลต่อการบริโภคและปญหาที
่ตามมาก็ได้เช่น การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
ั
จัดทําบัญชีครัวเรือน และการส่งเสริมจริยธรรมทัวไป
่ ในขณะเดียวกันการจัดการกับปญหาแอลกอฮอล์
กจ็ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อมาตรการอื่นๆด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจากกลไกที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น
ทางผ่านไปสูพ่ ฤติกรรมเสีย่ งอื่นๆ
ในมิติของกระบวนการนโยบายสาธารณะ มาตรการระดับชุ ม ชนสามารถมีบทบาททัง้ การพัฒ นา
้ ง, และ
นโยบาย (policy formulation), การพัฒนาความเข้มแข็งของการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิ เช่นการเฝาระวั
การติดตามประเมินผลของนโยบาย องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และระบบราชการส่วนภูมภิ าค มีศกั ยภาพใน
ั
การพัฒนานโยบายระดับชุมชนเพื่อจัดการกับปญหาแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นการควบคุมด้วย
กฎระเบียบ เช่นการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมพื้นที่ในการห้ามจําหน่ ายสุร า หรือภายใต้โครงสร้างของ
คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
่
ตารางที่ ๔ ตัวอยางบทบาทของมาตรการระดั
บชุมชน
ิ
ในการจัดการปัญหาจากการบรโภคเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์
การพัฒนานโยบายระดับ
ชุมชน

การสนับสนุนการนํา
นโยบายระดับประเทศไป
ิ ติ
ปฏบั

การสนับสนุนอื่นๆ

มาตรการของนโยบาย
แอลกอฮอล์
ภาษีและราคา

ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มที่มี ติด ตามเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ การส่งเสริมอาชีพอืน่ สําหรับ
ผลต่อราคาเครือ่ งดืม่
นอกระบบภาษี
ผูท้ เ่ี คยผลิตและขาย
เครือ่ งดืม่ นอกระบบภาษี
้ งพฤติกรรม
ควบคุมการเข้าถึง
กํา หนดพื้น ที่ และช่ว งเวลา ติด ตาม จุ ด ขาย วัน เวลาการ ติดตาม เฝาระวั
ห้า มขายสุ ร า, การส่ ง เสริม ขาย การขายให้เยาวชน
ของจุดขายเครือ่ งดื่ม
พืน้ ทีป่ ลอดร้านขายสุรา
แอลกอฮอล์
บริบทและเงือ่ นไขการ กําหนดพืน้ ทีแ่ ละช่วงเวลา ติดตาม การดื่มในสถานที่หา้ ม ติดตามพฤติกรรมการ
ขาย การดืม่ ของเยาวชน
บริโภคของประชาชนและ
บริโภค
ห้ามดืม่ , การต่อยอด
เยาวชน และเงือ่ นไขการ
กิจกรรมงดเหล้าและปลอด
บริโภคของชุมชน
เหล้า
สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕.ผนวก ๑ หน้าที่ ๒๒ / ๓๒

การพัฒนานโยบายระดับ
ชุมชน
มาตรการของนโยบาย
แอลกอฮอล์
การขับขีข่ ณะมึนเมา

พัฒนาวางแผน ระบบการ
บังคับใช้กฎหมายแบบมี
ส่วนร่วม และให้เกิด
ประสิทธิผล ความรวดเร็ว
การโฆษณา
การกําหนดพืน้ ทีห่ า้ ม
โฆษณา การหลีกเลีย่ งการ
สนับสนุ นของอุตสาหกรรม
สุราต่องานประเพณีของ
ชุมชน
การให้ ค วามรู้ และ การวางแผนรณรงค์
โน้มน้าว
ประชาสัมพันธ์ภายในพืน้ ที่

การคัดกรอง
บําบัดรักษา

มาตรการอื่นๆ

การสนับสนุนการนํา
นโยบายระดับประเทศไป
ิ ติ
ปฏบั

การสนับสนุนอื่นๆ

การมีส่วนร่วมในการบังคับใช้ การพิ จ ารณาลงโทษทาง
กฎหมาย
สังคมกับผู้ท่ขี าย สุราให้กับ
ผูท้ ม่ี อี าการมึนเมาอยูแ่ ล้ว
่ นระเบียบ
การติดตามการฝาฝื
ควบคุมการโฆษณา

การทํางานภาคสนามร่วมกับ การใช้กลไกควบคุมทาง
การรณรงค์ในระดับประเทศ
สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมมาเสริมทัศนคติ
ของประชาชนต่อการ
บริโภคและผลกระทบ
้ งผูท้ ่ี การปรับเปลีย่ นทัศนคติ
การร่วมเป็นระบบเฝาระวั
ั
ั ,
ภายในชุมชนต่อผูท้ ม่ี ปี ญหา
มีความเสีย่ งและปญหา
ส่งเสริมบทบาทของครัวเรือน จากการบริโภค
ในการสนับสนุ นการลด ละ
เลิกสุรา

การสนับสนุ นบริการคัด
กรองและบําบัดรักษา เช่น
ด้านทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ, การจัดตัง้
ระบบการคัดกรองและ
บําบัดรักษาแบบกลุม่
การพั ฒ นาระบบกองทุ น การส่ ง เสริม ทฤษฎีเ ศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
หรือ การออม, การส่ ง เสริม พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
โดยทัวไป,
่ การส่งเสริม
โครงการบัญชีครัวเรือน
ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
(ตัวชีว้ ดั ตามยุทธศาสตร์ ๕.๑-๕.๓)
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) (ตัวชีว้ ดั ตามยุทธศาสตร์ ๕.๑-๕.๓)
๒) ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพ เงินทีอ่ อมได้จากการงดสุรา
แนวทาง
ั
๑) สร้างความตระหนักให้ชุ มชนทราบถึงศักยภาพของชุ มชนในการจัดการกับปญหาจากการบริ
โภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
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๒) สนับสนุ นกระบวนการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน โดยเฉพาะมาตรการเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของมาตรการระดับชาติ
๓) ถอดบทเรียน เผยแพร่ และส่ง เสริม การเรีย นรู้ภ ายในและระหว่า งชุ ม ชนถึง มาตรการ นวัต กรรม
ั
กิจ กรรม ในการจัด การกับ ปญหาเครื
่อ งดื่มแอลกอฮอล์ใ นระดับพื้น ที่
เช่ น ร้า นค้า ต้น แบบ
ผูป้ ระกอบการต้นแบบ
๔) ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูให้ผูน้ ํ าระดับชุมชนเป็ นแบบอย่างที่ดตี ่อเยาวชนในการไม่เป็ นแบบอย่างใน
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
๕) สนับสนุ นการไม่มเี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในงาน ประเพณี กิจกรรม ของชุมชน
ั
๖) สนั บ สนุ น กระบวนการจัด การความรู้ข องชุ ม ชนในการควบคุ ม ปญหาจากการบริ
โ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบภายในชุมชน
่
๕.๔.๒ มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ของหนวยงานและสถ
านประกอบการ
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์กบั ศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทีล่ ดลง ภาวการณ์
่ ผลิตภาพของการทํางานที่ลดลง และการตกงาน สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและ
ขาดงานจากการเจ็บปวย
ั
เอกชนมีศกั ยภาพในการจัดการปญหาจากการบริ
โภคเครืองดื
่ ม่ แอลกอฮอล์
ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั พื้นฐาน
่ โดยเน้นทีส่ าเหตุทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั การ
๑) อัตราการขาดงาน อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการเจ็บปวย
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ตัวชี้วดั เพิม่ เติม
๑) ปริมาณการบริโภค ความชุกของผูม้ คี วามเสีย่ ง (เช่นผูท้ ม่ี คี ะแนน AUDITมากกว่า ๗) ในกลุม่ พนักงาน
แนวทาง
๑) พัฒนาแนวทางในการห้ามข้าราชการทุกสังกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาราชการ และขณะ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และแนวทางในการส่งเสริมให้ขา้ ราชการ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
๒) สร้างความตระหนักถึงผลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทม่ี ตี ่อศักยภาพการประกอบอาชีพและ
หารายได้ ผลิตภาพของพนักงานและองค์กร ให้กบั ทัง้ ผูป้ ระกอบการ พนักงาน และสังคมโดยรวม ใน
ทัง้ การจ้างงานในและนอกระบบ
ั
๓) สนับสนุ นให้แต่ละสถานประกอบการมีนโยบายการจัดการปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ั
ของตนเอง เช่น ระบบการคัดกรองและช่วยเหลือผูม้ คี วามเสีย่ งต่อปญหา
การห้ามการบริโภคเครื่องดื่ม
สุราก่อนและขณะปฏิบตั งิ าน การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ การมอบรางวัล
ให้กบั ผูท้ ส่ี ามารถเลิกดืม่ และการสร้างบรรยากาศทีส่ นับสนุ นการลด ละ เลิกสุรา
๔) สนับสนุ นค่านิยมในการไม่ใช้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็ นรางวัลในการปฏิบตั งิ านหรือของขวัญในเทศกาล
ต่างๆ และสนับสนุ นงานฉลองสังสรรค์ทป่ี ราศจากแอลกอฮอล์
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๕) สนับ สนุ น การห้า มการใช้เ ครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์เ ป็ น ค่ า ตอบแทน หรือ ทดแทน หรือ เป็ น ส่ ว นของ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
๖) สนับสนุ นและสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการ ในการห้ามไม่ให้เยาวชนทําหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง
กับการผลิต การขนส่ง การขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ั
๗) พัฒนาระบบแรงจูงใจของหน่ วยงานและสถานประกอบการในการจัด การกับปญหาจากเครื
่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่ น การให้ร างวัล การเผยแพร่ น วัต กรรมดีดี และการให้ ร างวัล และการขยายผล
ผูป้ ระกอบการต้นแบบ
๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ห้า การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง
ั
ความคาดหวัง: สร้างกลไกสนับสนุ นกระบวนการจัดการปญหาแอลกอฮอล์
อย่างมีประสิทธิผล
่
่ ทุกระดับ
๕.๕.๑ มาตรการสร้างความมุ่งมันและการมี
่
ส่วนรวมของทุ
กภาคสวน
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
กระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์เป็ นพืน้ ทีน่ โยบายทีม่ บี ทบาท กิจกรรม และความเคลื่อนไหวของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องมากมาย หลายภาคส่วน ความมุ่งมันของผู
่
้มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้กําหนดนโยบายและ
ั ยสําคัญต่อความสําเร็จของการจัดการปญั หาแอลกอฮอล์ นโยบาย
ผูบ้ ริหารระบบการนํานโยบายไปใช้เป็ นปจจั
แอลกอฮอล์มพี น้ื ทีท่ างนโยบายกว้าง ครอบคลุมพืน้ ทีห่ ลากหลายมาตรการ ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องบางส่วนจึง
มักจํากัด บทบาทของตนอยู่ใ นพื้น ที่ท่มี คี วามสําคัญ กับ ตน และยัง มีร ะดับ การมีส่ว นร่ว มเป็ นครัง้ คราว ไม่
ต่อเนื่อง หลายส่วนมักจะแสดงบทบาทเฉพาะพืน้ ทีท่ ต่ี นเองรับรูว้ ่าสําคัญ หรือเมื่อกระบวนการนโยบายอาจจะ
สร้างผลกระทบต่อผลประโยชน์และความสนใจของตน และมักจะไม่สนใจกระบวนการในขัน้ ตอนและพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
ั บนั หน่ วยงานทางสังคมอีกหลายส่วนซึ่งน่ าจะมีศกั ยภาพต่อกระบวนการนโยบายยัง
และในสถานการณ์ปจจุ
ั ยสําคัญของข้อจํากัดในการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนเหล่านี้ประกอบไปด้วย
ไม่ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ปจจั
ั
ั
ั , การขาดการ
การขาดความเห็น พ้องต้องกัน, แนวคิด ที่เ ห็น ว่าปญหาแอลกอฮอล์
เ ป็ นปญหาระดั
บปจเจก
ตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบของการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ต่อสังคม, และการขาดการประสานงาน
นโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับมาตรการในระดับประเทศเป็ นสําคัญ โดย
มาตรการในระดับชุมชน ระดับท้องถิน่ ยังไม่ได้รบั ความสําคัญเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ควรมีกลไกในการพัฒนาความ
ร่วมมือและความเป็ นเจ้าของขององค์กรและหน่วยงานในระดับท้องถิน่ ทัง้ ทีอ่ ยู่ในส่วนราชการและทีม่ าจากการ
ั
เลือกตัง้ ต่อการจัดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องถิน่ โดยเฉพาะบทบาทในการ
พัฒนานโยบายทีม่ คี วามเหมาะสมกับท้องถิน่ นัน้ ๆ และการนํ านโยบายแอลกอฮอล์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิน่ ไปปฏิบตั ใิ นท้องทีข่ องตนเอง
แนวทาง
ั
๑) ยกระดับให้ปญหาจากการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นวาระแห่งชาติ วาระแห่งจังหวัด และวาระ
แห่งท้องถิน่
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ั
๒) สร้างความมีสว่ นร่วมและความเป็นเจ้าของ แก่ทุกภาคส่วนในการควบคุมและลดปญหาจากการบริ
โภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในระดับพืน้ ที่ รวมถึงการ
ประสานงานและสือ่ สารระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ั
๓) ให้คณ
ุ ค่า (policy value)ในการจัดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั บทบาทของ
ทุกภาคส่วน
๔) ให้ระบบราชการส่วนภูมภิ าค ทัง้ ระดับจังหวัดและอําเภอ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรระดับพืน้ ทีใ่ นการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๕) ส่งเสริมการเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อสังคม และต่อกันและกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการจัดการกับ
ั
ปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ั
๖) สร้างการมีสว่ นร่วมในการควบคุมปญหาเครื
อ่ งดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นกลไกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๗) จัดทําแนวทางการพัฒนาตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมในระดับท้องถิน่ เช่น จํานวนภาคีเครือข่าย ผลการ
ั
ดําเนินการในการควบคุมปญหาที
เ่ กิดจากเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ภายในจังหวัด
่ ิ
่
๕.๕.๒ มาตรการสงเสรมความโปรงใสในกระบวนการ
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
กระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเป็ นกระบวนการที่ได้รบั อิทธิพลจากคุณค่า (value)
ผลประโยชน์ (interest) และ แนวคิด (ideology) หลายประการทีม่ ตี ่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจที่
ั ยเหล่านี้มที งั ้ ทีม่ ี
เกีย่ วข้อง ผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดการกับผลกระทบ ซึง่ ปจจั
ความสอดคล้องและขัดแย้งต่อกันและกัน การเผชิญหน้าและภาวะแข่งขันของแนวคิดและคุณค่าทีข่ ดั แย้งกันจึง
พบได้ในเกือบทุกองค์ประกอบของกระบวนการ
ในภาพรวมของกระบวนการในประเทศไทยพบว่า ระดับอิทธิพลต่อกระบวนการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ั ย ได้แก่ ทรัพยากร, การบริหารจัดการ, ช่องทางของอิทธิพล, การมีอยูข่ องผูม้ สี ว่ น
ถูกกําหนดโดยหกกลุ่มปจจั
่
เกี่ยวข้องฝายตรงข้
าม, การรับรูข้ องผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีร่ ฐั และ จังหวะเวลาและสถานทีข่ องกิจกรรม การ
สร้างอิทธิพลต่อกระบวนการของเครือข่ายยังต้องอาศัยการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในระดับองค์กรและ
เครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภาคีภายในเครือข่ายด้วย ในประเด็นช่องทาง
การแสดงอํา นาจนัน้ การมีต วั แทน (representation) อยู่ใ นเวทีท างนโยบายเป็ น เงื่อ นไขสํา คัญ ในหลาย
เหตุการณ์ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องทีไ่ ม่เป็ นทางการต้องแสดงอิทธิพลผ่านตัวแทน (nominee) ทัง้ ทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐและภาคเอกชน ในหลายกรณีการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุต สาหกรรมสุราและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
อิทธิพลของความสัมพันธ์ต่อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ มีผลกระทบในแง่ลบต่อกระบวนการนโยบายในมุมมองทาง
สุขภาพ
ั
การจัด การกับ ปญหาจากการบริ
โ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์จึง ควรเป็ น กระบวนกา รที่โ ปร่ ง ใส ไร้
้
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน และเป็ นไปเพือ่ ปกปองและส่
งเสริมผลประโยชน์ของสาธารณะ
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แนวทาง
้ งการปกปองผลประโยชน์
้
๑) พัฒนาระบบเฝาระวั
ทางธุรกิจบนผลกระทบของสังคม ในกระบวนการจัดการ
ั
กับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในทุกระดับ โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการตัดสินใจเชิง
นโยบาย
ั
๒) สร้างความเชือ่ มันว่
่ าการพัฒนามาตรการและนโยบายใดๆทีม่ หี รืออาจจะมีผลกระทบต่อปญหาจาก
ั
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเจรจาข้อตกลงการค้า จะต้องเป็ นไปเพือ่ การควบคุมปญหา
และ/หรือ
ั
ไม่เป็ นเงือ่ นไขและ/หรืออุปสรรคต่อการควบคุมปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
่ ิ เป็ นกระบวนการที่มีรากฐานจากองค์ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๕.๓ มาตรการสงเสรมให้
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
ั
ข้อจํากัดสําคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือปญหาการนํ
า
องค์ความรูท้ างวิชาการมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการ วาทกรรมเชิงนโยบายมักอาศัยข้อมูลชุดเดิมซํ้าๆ ทัง้ จา
สิง่ พิมพ์ การสํารวจ และการวิจยั นอกจากนัน้ การนําองค์ความรูไ้ ปใช้ในกระบวนการยังมีจุดอ่อนหลายประเด็น
การถกเถียงทางนโยบาย (policy debate) ทางสื่อสารมวลชนยังอาศัยความคิดเห็นส่วนตัวและจุดยืนของผู้
ถกเถียงมากกว่าอาศัยหลักฐานทางวิชาการ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นผลจากสามองค์ประกอบสําคัญ คือ ความ
พร้อมขององค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านนโยบายแอลกอฮอล์โดยตรง, ข้อจํากัดด้านความพร้อมขององค์ความรูท้ ่ี
นํามาใช้ในกระบวนการ ทัง้ ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรูน้ ําเข้ามาจากต่างประเทศในบริบทของประเทศไทย
และข้อจํากัดด้านศักยภาพในการสังเคราะห์องค์ความรู้, และศักยภาพของระบบเชื่อมโยงงานวิชาการไปสู่
กระบวนการนโยบาย เช่นการสือ่ สารกับผูก้ ําหนดนโยบาย
นอกจากนัน้ การใช้กระบวนการเป็ นการเรียนรูร้ ่วมกันของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม ทัง้ ใน
ั
ั
ส่วนการทําความเข้าใจกับปญหา
และนโยบายแอลกอฮอล์ จะเป็ นการสร้างศักยภาพในการจัดการกับปญหา
จากแอลกอฮอล์ของสังคมอย่างยังยื
่ นในระยะยาว
แนวทาง
ั
๑) สนับสนุ นการสร้างและเผยแพร่ความรู้ ถึงสถานการณ์และกลไกของปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ และความจําเป็น ความเหมาะสม ประสิทธิผล และความคุม้ ค่าของมาตรการต่างๆ ในการ
ั เช่นผ่านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ และพัฒนา
ควบคุมปญหา
กระบวนการสือ่ สาร และกลไกการนําความรูไ้ ปใช้ในกระบวนการนโยบาย
๒) พัฒนาช่องทางการสือ่ สารแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและสังคมโดยรวม ผ่านทัง้ โครงสร้างทีเ่ ป็ นทางการเช่น
ภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ และผ่านระบบสือ่ มวลชนและการรณรงค์
สาธารณะ
๓) พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผล การดําเนินการและผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และนโยบายแอลกอฮอล์อ่นื ในทุกระดับนโยบาย แบบมีสว่ นร่วมและ
ต่อเนื่อง ยังยื
่ น
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๕.๕.๔ มาตรการปกป้ องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของข้อตกลงการค้า
่
ระหวางประเทศ
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
แนวคิดการค้าเสรีมคี วามขัดแย้งต่อแนวคิดนโยบายแอลกอฮอล์ นโยบายการค้าเสรีมผี ลให้ผบู้ ริโภค
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึน้ ในราคาทีถ่ ูกลง จากการลดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆและการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด แนวคิดการค้าเสรียงั มีสว่ นสําคัญทําให้ประเทศต่างๆต้องลดทอน
ความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์ เช่นการยกเลิกและลดอัตราภาษีประเภทต่างๆ การยกเลิกมาตรการ
การควบคุมการเข้าถึงเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และ คลายความเข้มข้นของมาตรการการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศมักจะดําเนินการในวงแคบ ดําเนินการโดยเจ้าหน้าของ
รัฐบางภาคส่วน โดยมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นักวิชาการและภาคประชาสังคมมักไม่มโี อกาสเข้าไปมีสว่ นร่วม
หรือแม้กระทังติ
่ ด ตามความคืบหน้ าในกระบวนการ แต่ในทางกลับกัน กลับพบว่าเป็ นกระบวนการที่ได้รบั
ั บนั ยังมิได้คาํ นึงถึงผลกระทบเชิงลบของการ
อิทธิพลจากกลุ่มธุรกิจผลประโยชน์ต่างๆ แนวคิดการค้าเสรีในปจจุ
บริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์เ ท่า ที่ค วร โดยในการเจรจาข้อ ตกลงการค้า ต่ า งๆนัน้ มัก จะถือ ว่ า เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ น “สินค้าธรรมดา” ไม่ต่างจากสินค้าทัวไปอื
่ ่นๆ ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ถอื ว่าการขยายตัวของตลาด
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
้
ประเทศไทยตกเป็ นเปาหมายในการใช้
ประโยชน์ จากการเจรจาข้อตกลงการค้า องค์กรหน้าฉากของ
้
อุตสาหกรรมสุราได้กําหนดประเทศไทยให้เป็ นเปาหมายในการเปิ
ดตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรม
สุราโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการข้ามชาติ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ จากระบบการค้าเสรีท่มี ขี อ้ ตกลงการค้าเป็ น
เครื่องมือ อุตสาหกรรมสุราได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการใช้ประโยชน์ จากกลไกการค้าเสรีเพื่อผลักดันให้
รัฐบาลของประเทศต่างๆยกเลิกกฎระเบียบทีอ่ ุตสาหกรรมสุราเห็นว่าเป็ นข้อจํากัดในการขยายตัวของธุรกิจ
แนวทาง
๑) พิจารณาสนับสนุ นการถอน (bracketing) เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และบริการทีเ่ กีย่ วข้องออกจากข้อตกลง
การค้าและผลกระทบทีพ่ งึ มี และ/หรือ การละเว้นการบรรจุเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เข้าเป็ นรายชือ่ สินค้า
ภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ (list of commitment) ทัง้ ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี โดย
่ และคํานึงถึงผลกระทบใน
ให้มกี ระบวนการทีม่ สี ว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝาย
ทุกมิติ
้ นนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี รวมถึง พิจารณา
๒) สนับสนุ นการปองกั
พัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศเพือ่ ชดเชยผลกระทบหากหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยต้องเน้นที่
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่า เช่นการปรับเพิม่ อัตราภาษีสรรพสามิตเพือ่ ชดเชยภาษี
ศุลกากรทีล่ ดลง
๓) พัฒนากระบวนการเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ให้ความโปร่งใส และมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง โดยลดอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมจากอุตสาหกรรมสุรา
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๔) พัฒนาการเรียนรูร้ ่วมกันของสังคมทุกภาคส่วนถึงผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีทม่ี ตี ่อสินค้าทีม่ ี
ผลกระทบต่อสุขภาพ
๕.๕.๕ มาตรการรณรงค์สาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล์
แนวคิดพืน้ ฐานและสถานการณ์
มาตรการการรณรงค์สาธารณะ แม้ว่าจะไม่มผี ลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุรา แต่ มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุ นมาตรการอื่นๆของนโยบายแอลกอฮอล์ ทัง้ สนับสนุ นการรับรู้ของสังคม และ
สนับสนุ นความเข้มแข็งของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
แนวทาง
๑) ส่งเสริมใช้การรณรงค์สาธารณะเพือ่ สนับสนุ นมาตรการอื่นๆ ทัง้ ความเข้มแข็งของการบังคับใช้
กฎหมายและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ิ
๕.๕.๖ มาตรการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการกับปัญหาจากการบรโภคเครื
่องดื่มแอลกอฮอล์
แนวคิดพืน้ ฐาน
ั ยแห่งความสําเร็จของกระบวนการจัดการกับปญหาจากการ
ั
ศักยภาพของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็ นปจจั
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ไม่วา่ จะเป็นผูต้ ดั สินใจเชิงนโยบาย ภาคการผลิตความรู้ ผูน้ ํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ผูต้ ดิ ตามประเมินผลนโยบาย สือ่ มวลชน ภาคประชาสังคม ซึง่ นอกจากศักยภาพในระดับบุคคล แล้ว
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติยงั ควรให้ความสําคัญกับ ศักยภาพของหน่วยงาน ศักยภาพของ
เครือข่ายและการประสานงาน และ ศักยภาพ(ความพร้อม) ของบริบทและระบบโดยรวม
แนวทาง
๑) พัฒนากลไกทีม่ สี ว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง เพือ่ กําหนดศักยภาพส่วนขาดทีส่ าํ คัญของระบบทีค่ วรได้รบั
การพัฒนาโดยเร่งด่วน และการพัฒนาในลําดับรองลงไป ในแต่ละระดับนโยบาย
๒) สนับสนุ นกลไกการจัดการความรู้ และการแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจ ประสบการณ์ในการจัดการ
ั
กับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบ
การศึกษาอบรม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
๖. บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.๑ บทบาทของรัฐบาล
๑) ประกาศความมุง่ มันและแสดงความรั
่
บผิดชอบเชิงประจักษ์ในการจัดการปญั หาจากการบริโภค
้ ขภาวะ ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข และ
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสําคัญกับการปกปองสุ
ผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนไทย รวมถึงการเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อสังคม
๒) ทําความเข้าใจถึงความรุนแรง สถานการณ์ ลักษณะ ของผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดืม่
ั ยทีเกี
แอลกอฮอล์ และปจจั
่ ย่ วข้อง เพือ่ พัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ทม่ี ปี ระสิทธิผลและความคุม้ ค่า
๓) สร้างความโปร่งใสและการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนวิชาการและประชาสังคมทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ ทัง้ ขัน้ ตอนการพัฒนานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ และการ
ติดตามประเมินผล
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๔) สนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทางปฏิบตั ิ
๖.๒ บทบาทของภาคสุขภาพ
ั
ั
๑) ทําความเข้าใจถึงสภาพปญหาและกลไกในการจั
ดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ั
และร่วมสร้างความตระหนักของสังคม และสนับสนุ นทัศนคติของสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการปญหา
ั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ผา่ นกลไกการสร้างเสริมสุขภาพ
๒) มีสว่ นร่วมในการจัดการกับปญหา
ั
๓) ให้ความสําคัญกับการคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งและบําบัดรักษาผูม้ ปี ญหาในงานบริ
การสุขภาพ
ิ สํานักงานเศรษฐกจการ
ิ
๖.๓ บทบาทของภาคเศรษฐกจิ รวมถึง กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณชย์
ิ
คลัง กรมสรรพสามต
๑) ทําความเข้าใจ ตระหนักรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั ผลเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๒) พัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ มาตรการภาษีและราคา, การควบคุมการเข้าถึง และการ
ควบคุมโฆษณา เพือ่ เป็ นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
่
๖.๔ บทบาทของหนวยงานรั
ฐภาคสังคม การศึกษา ผูร้ กั ษาความสงบของสังคม
๑) ทําความเข้าใจ ตระหนักรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั ผลเสียทางสังคม
ในด้านทีห่ น่วยงานเกีย่ วข้อง
้ นการดื่มสุราใน
๒) ดําเนินงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในการสอดส่อง คัดกรอง ให้ความรู้ และปองกั
กลุ่มเยาวชน
ั
๓) มีสว่ นร่วมในกระบวนการการจัดการกับปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทงั ้ ในระดับประเทศและพืน้ ที่
๔) ผลักดันให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย โดยให้เพิม่ โทษสําหรับการประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
เพศ และอุบตั เิ หตุจราจร ทีม่ สี าเหตุจากการทีผ่ กู้ ระทําได้กระทําผิด ภายใต้อทิ ธิพลจากการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ิ่ และภาคราชการสวนภู
่ องถน
่ มิ ภาค (จังหวัด อําเภอ)
๖.๕ บทบาทขององค์การปกครองสวนท้
ั
๑) พัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ทเ่ี หมาะสมกับสภาพปญหาและทรั
พยากรของพืน้ ที่
โดยเฉพาะแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการขายสุรา แนวทางการออก
ใบอนุ ญาตขายสุราและเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดกิจกรรมปลอดเหล้า
๒) กําหนดสถานการณ์การบริโภคและความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์ทอ้ งถิน่ เป็ นตัวชีว้ ดั
ความก้าวหน้า เพือ่ พัฒนาแรงจูงใจสําหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
๓) สนับสนุ นการนํานโยบายแอลกอฮอล์ระดับประเทศไปปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่
๔) ติดตาม สถานการณ์การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และผลกระทบในพืน้ ที่
ั
๕) องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และข้าราชการส่วนภูมภิ าค เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการควบคุมปญหา
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย
ิ
๖.๖ บทบาทของอุตสาหกรรมสุรา ธุรกจการค้
าปลีกและจุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑) ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับมาตรการต่างๆของนโยบายแอลกอฮอล์ในระดับประเทศและพืน้ ทีอ่ ย่าง
เคร่งครัด
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๒) ไม่ทาํ การตลาดในช่องทางทีเ่ ยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้โดยง่าย หรือเพือ่ สร้างความประทับใจ
ทัศคติทด่ี ขี องเยาวชนต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ต่อสินค้า และต่อผูป้ ระกอบการ ทัง้ ใน
ช่องทางทีค่ วบคุมด้วยกฎหมายและช่องทางอื่นๆ ทางอ้อมหรือโดยแอบแฝง
ั
๓) ไม่ขดั ขวางกระบวนการจัดการกับปญหาแอลกอฮอล์
ทงั ้ ในระดับประเทศและพืน้ ที่ ในลักษณะการ
้
ปกปองผลประโยชน์
ทางธุรกิจของตนบนผลกระทบของสาธารณะและสังคม รวมถึงการสนับสนุ นการ
บังคับใช้กฎหมาย
๖.๗ บทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน นายจ้าง สถานประกอบการ องค์กร
แรงงาน
ั
ั
๑) ทําความเข้าใจกับสภาพปญหาและกลไกในการจั
ดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ั
๒) หลีกเลีย่ งนโยบาย หรือมาตรการใดทีอ่ าจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อสถานการณ์ปญหาจ
ากเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
้ งสถานการณ์การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และผลกระทบ ในชุมชน/ขอบเขตพืน้ ทีข่ องตน
๓) เฝาระวั
ั
๔) พัฒนามาตรการต่างๆในการจัดการกับปญหาเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิผลและคุม้ ค่า
ั
๕) สนับสนุ นการดําเนินงานของภาครัฐในการจัดการกับปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ิ
๖.๘ บทบาทของฝ่ ายวชาการ
และสื่อมวลชน
ั , กลไกและความจําเป็ นในการ
๑) มีสว่ นในการสร้างและเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ ถึงสภาพปญหา
ั
จัดการกับปญหาจากการบริ
โภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของสังคม และส่งเสริมทัศนคติของสังคมในการ
ั
จัดการกับปญหาจากเครื
อ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ั
๒) หลีกเลีย่ งการกระทําใดอาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อสถานการณ์ปญหาจากเครื
อ่ งดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
้
การตกเป็ นเครือ่ งมือในการปกปองผลประโยชน์
ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสุราบนผลกระทบของ
สาธารณะและสังคมโดยรวม
๓) ทํางานอย่างใกล้ชดิ กับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุ นกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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เครองดม
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ภาษีและ
ราคา

่
ตารางที่ ๕ บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตอแผนยุ
ทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
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้ ง ตรวจสอบติดตาม การดําเนินการ, ๔) ปฏิบตั ิ
หมายเหตุ: บทบาท ๑) พัฒนากฎระเบียบ นโยบาย มาตรการ, ๒) นํานโยบายไปปฏิบตั ิ / บังคับใช้กฎหมาย, ๓) เฝาระวั
ตาม, ๕) สนับสนุน
สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕.ผนวก ๑ หน้าที่ ๓๒ / ๓๒

