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1. ตามมติที่ WHA61.4 (ยุทธศาสตรเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย) สมัชชาอนามัยโลกรองขอใหผูอำนวยการองคการ

อนามัยโลกเสนอรางยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายตอที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 
หกสิบหกผานคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก สมัชชาอนามัยโลกเรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมมือกับ
เลขาธิการองคการอนามยัโลกในการยกรางยทุธศาสตรระดบัโลก และยังไดเรยีกรองใหผูอำนวยการองคการอนามัยโลก
รวมมือและปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิก ตลอดจนองคกรระหวางรัฐ องคกรวิชาชีพ NGOs และผูประกอบธุรกิจ 
ในบทบาทท่ีจะชวยลดอันตรายจากการดื่มสุรา 

 
2. เลขาธิการองคการอนามัยโลกไดจัดทำรางยุทธศาสตร โดยความรวมมืออยางกวางขวางและครอบคลุมจากประเทศ

สมาชิก ในการดำเนินการดังกลาว เลขาธิการฯ ไดพิจารณาผลลัพธจากการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสียในวิธีการท่ี
จะมีสวนชวยในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย รางยุทธศาสตรระดับโลกจัดทำจากฐานตัวอยางปฏิบัติการที่เปนเลิศ
และหลักฐานประสิทธิผลและความคุมคาสำหรับยุทธศาสตรและมาตรการจัดการเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตรายท่ีมี
อยู หลักฐานเหลานี้สรุปไวในภาคผนวกที่ 2 

 
3. กระบวนการปรึกษาหารือเริม่จากการทำประชาพิจารณผานอนิเตอรเน็ตตัง้แต 3 ตลุาคม ถงึ 15 พฤศจกิายน ค.ศ.2008 

โดยเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกและผูมีสวนไดเสียยื่นขอเสนอวิธีการลดการดื่มสุราแบบอันตราย มีการจัดอภิปราย

สองคร้ังที่เมืองเจนีวาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2008 ครั้งหน่ึงสำหรับ NGOs ผูเชี่ยวชาญสุขภาพ และอีกครั้งหน่ึง

สำหรับผูประกอบธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อรวบรวมมุมมองจากผูมีสวนไดเสียท่ีจะมีสวนชวยลดการด่ืมสุราแบบอันตราย 

หลังจากนั้นไดมีการปรึกษาหารือกับองคกรระหวางรัฐโดยคัดเลือกท่ีเมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.20092 

 
4. เลขาธิการองคการอนามัยโลกไดเริ่มงานยกรางยุทธศาสตรโดยเตรียมเอกสารการอภิปรายกอนที่จะปรึกษาหารือกับ

ประเทศสมาชิก เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับขององคการอนามัยโลกและการ

ประชุมของคณะกรรมการภูมิภาคหลายครั้ง ตลอดจนผลลัพธทำนองเดียวกันจากคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน 

โรคไมติดตอ สุขภาพจิต ความรุนแรงและการบาดเจ็บ มะเร็ง ครอบครัวและชุมชน ปจจัยทางสังคมตอสุขภาพ  
เอชไอวี/เอดส การคาและสุขภาพ เน้ือหาของรางยุทธศาสตรไดรับอิทธิพลจากผลลัพธของกิจกรรมวิชาการโดยเลขาธิการฯ

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 
ÃÒÂ§Ò¹â´ÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡1 μ‹Í·Õè»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ 
¤ÃÑé§·ÕèË¡ÊÔºÊÒÁ (¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È.2010)  
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�à¾×èÍÅ´¡ÒÃ ×́èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ:  ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�à¾×èÍÅ´¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ:  
Ã‹Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÃÐ Ñ́ºâÅ¡ Ã‹Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÃÐ Ñ́ºâÅ¡ 

1 เอกสารตนฉบับ A63/13 
2 ดขูอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการตามมติ WHA61.4 และเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของกับรายงานน้ีไดจากเว็บไซตขององคการอนามัยโลก http://www.who.int/

substance_abuse/activities/globalstrategy/en/index.html. 
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เกี่ยวกับสุราและสุขภาพ รวมทั้งการประชุมนักวิชาการที่เกี่ยวของ เอกสารอภิปรายนี้จะสงไปยังประเทศสมาชิกและ

แสดงบนเว็บไซตขององคการอนามัยโลกดวย 
 
5. การประชุมปรึกษาทางวิชาการระดับภูมิภาคในหกภูมิภาคจัดขึ้นระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ค.ศ.2009  

มีผูเขารวมที่เปนตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศสมาชิก 149 ประเทศ การประชุมสามครั้งจัดท่ีสำนักงานภูมิภาคของ

องคการอนามัยโลกในแอฟริกา ยุโรป และเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก และการประชุมอีกสามคร้ังมีรัฐบาลประเทศ

บราซิล ประเทศไทย และนิวซีแลนดเปนเจาภาพประชุมระหวางประเทศสมาชิกของภูมิภาคอเมริกา เอเชียตะวันออก 

เฉียงใต และแปซิฟกตะวันตกตามลำดับ ในการประชุมปรึกษาระดับภูมิภาคทั้งหมดน้ี ประเทศสมาชิกจะไดรับเชิญให

เสนอมุมมองในประเด็นท่ีเปนไปไดสำหรับกิจกรรมระดับโลก กรอบแนวทางความรวมมือตามเอกสารอภิปราย และ

มุมมองวายุทธศาสตรจะสามารถตอบสนองความตองการและลำดับความสำคัญของแตละประเทศไดอยางไร 

นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังไดรับการกระตุนใหเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการของประเทศและของ

ทองถ่ินดวย ซึ่งมีสวนชวยในกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร ตลอดจนตัวอยางปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ โดยเนน 

เปนพิเศษสำหรับประชากรกลุมเสี่ยง เยาวชน และผูที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มสุราแบบอันตรายของผูอื่น 
 
6. ในการเตรยีมเอกสารดำเนนิการรางยทุธศาสตรระดบัโลกเพือ่ลดการดืม่สรุาแบบอนัตรายนัน้ ทมีเลขาธกิารฯ ไดจดัทำ

จากผลลัพธการประชุมปรึกษาระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิก และพิจารณาผลลัพธจากกระบวนการปรึกษาหารือ
กอนหนานี้วาผูมีสวนไดเสียที่วาจะมีสวนชวยลดการด่ืมสุราแบบอันตรายไดอยางไร เอกสารท่ีไดจะแสดงถึงขอมูล
พื้นฐาน ขอเสนอเปาหมาย วัตถุประสงค และหลักการแนวทางสำหรับยุทธศาสตรระดับโลก ประเด็นเปาหมาย  
ชุดมาตรการทางนโยบาย และมาตรการจัดการที่เสนอโดยประเทศสมาชิก ซึ่งสามารถดำเนินการไดในระดับประเทศ 
เอกสารดำเนินการดังกลาวไดสงไปใหประเทศสมาชิกในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2009 พรอมทั้งเชิญชวนใหสงความ
คิดเห็นตอบกลับในเน้ือหาและสงขอความไปทางเว็บไซตขององคการอนามัยโลก ซึ่งเลขาธิการฯ ไดรับการตอบ 
กลับจาก 40 ประเทศสมาชิกแลว 

 
7. เพ่ือคงความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในรางยุทธศาสตร เลขาธิการฯ ไดจัดการประชุมปรึกษาแบบไมเปน

ทางการกับประเทศสมาชิกในวันท่ี 8 ตุลาคม ค.ศ.2009 ที่เมืองเจนีวา เพื่ออภิปรายผลความคิดเห็นตอบกลับของ
เอกสารดำเนินการ และเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเสนอแนะการสรุปรางสุดทายของยุทธศาสตรระดับโลก 
หลังจากพิจารณาผลการประชุมแบบไมเปนทางการแลว เลขาธิการฯ จึงไดจัดทำรางฉบับสมบูรณขึ้น 

 
8. เดือนมกราคม ค.ศ.2010 ในการประชุมคร้ังที่ 1261 คณะกรรมการบริหารไดพิจารณารายงานและรางยุทธศาสตร  

ในระหวางการประชุม ไดมีการจัดอภิปรายในคณะทำงานแบบเปดที่ไมเปนทางการ โดยมีประเทศสวีเดนและคิวบา
เปนประธานรวมจัด ที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองกันในเอกสารฉบับสุดทาย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงได
รับรองรางมติที่ EB126.R11 และไดเสนอใหที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกรับรองยุทธศาสตรระดับโลกฉบับนี้ 

 
 
»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¢Í§ÊÁÑªªÒÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ 
 
9. สมัชชาอนามัยโลกถูกเสนอใหรับมติที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารในมติที่ EB126.R11 
 

1 ดูเอกสาร EB126/2010/REC/2 สรุปบันทึกการประชุมครั้งที่ 11 
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1. ในระยะเวลาไมกี่ปมานี้มีองคความรูสะสมมากพอที่แสดงถึงความเปนไปได ประสิทธิผล และความคุมคาของทาง

เลือกนโยบายและมาตรการจัดการตางๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตราย แมวาหลักฐานจำนวนมาก

มาจากประเทศท่ีมีรายไดสูง แตหลักฐานจากประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางก็กำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาคผนวกนี้

จะไดสรุปยอขอคนพบหลักฐานจากงานวิจัยที่ใหขอมูลในการจัดทำนโยบายและโปรแกรมเพื่อปองกันและลดการดื่ม
สุราแบบอันตราย 

 
2. มีเหตุผลหลายประการท่ียังยืนยันจุดเนนในการใหการศึกษาและขอมูลขาวสาร รวมท้ังแนวคิดที่วาประชาชนควรรู

และเขาใจเกี่ยวกับการด่ืมสุราแบบอันตรายและความเส่ียงตอสุขภาพที่เกี่ยวของ ถึงแมวาจากหลักฐานเชิงประจักษ
จะบงชี้วาโปรแกรมการใหความรูเรื่องการดื่มสุรามีผลตอการลดการดื่มสุราแบบอันตรายเพียงเล็กนอย ดังนั้นเพื่อให
ไดประสิทธิผลเต็มที่ การใหการศึกษาจึงตองทำมากกวาใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการด่ืมสุราแบบอันตราย แต
จะตองสงเสริมใหมีมาตรการจัดการท่ีมีประสิทธิผล ขับเคล่ือนขอคิดเห็นสาธารณะ และสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอลท่ีมี
ประสิทธิผลอีกดวย  

 
3. หลักฐานแสดงประสิทธิผลของการคนหาและใหคำแนะนำแบบสั้นตั้งแตเนิ่นๆ ในผูดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบ

อันตรายน้ันมีกวางขวางและมีงานทบทวนวิชาการอยางเปนระบบจำนวนมากจากหลากหลายสถานบริการสุขภาพใน
หลายประเทศ ผลการศึกษาพบวาการแนะนำที่เขมขนกวาจะมีประสิทธิผลดีกวาคำแนะนำที่เขมขนนอยกวา การ
บำบัดพฤติกรรมความคิด (cognitive behavior therapy) และการรักษาดวยยาน้ันใหผลดีในการบำบัดภาวะติดสุรา
และปญหาอ่ืนที่เกี่ยวของ ควรพิจารณาใหการบำบัดรักษาแบบบูรณาการในโรครวม เชน ความดันโลหิตสูง วัณโรค

และเอชไอวี/เอดส และกลุมชวยเหลือกันเอง 

 
4. การรณรงคทางสื่อเปนองคประกอบสำคัญของโปรแกรมปฏิบัติการชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดื่มของคนหนุมสาวและลดอันตรายที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา เชน อุบัติเหตุทางจราจรและความรุนแรง อีก
แนวทางหนึ่งของปฏิบัติการชุมชนในประเทศท่ีมีรายไดต่ำคือ การกระตุนชุมชนใหขับเคลื่อนความคิดเห็นสาธารณะ

เพื่อใหเห็นปจจัยในทองถิ่นที่ทำใหอันตรายจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้น 

 
5. มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนขอสรุปวาการจำกัดระดับแอลกอฮอลขั้นต่ำในเลือด (0.02% ถึง 0.05%) เปนวิธีการลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุดื่มแลวขับที่มีประสิทธิผล ทั้งการสุมตรวจลมหายใจโดยเจาหนาที่ตำรวจสุมเรียกตรวจผู
ขับขี่อยางสม่ำเสมอ และการเลือกตรวจลมหายใจในผูขับขี่ที่สงสัยวาดื่มสุรา สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่

เกิดจากการด่ืมสุราได นอกจากน้ียังมีหลักฐานแสดงถึงประสิทธิผลระดับหนึ่งของการกำหนดขีดจำกัดระดับความ

เขมขนแอลกอฮอลขั้นต่ำในเลือด (รวมท้ังระดับศูนย) สำหรับคนหนุมสาวและผูขับข่ีมือใหม โดยมีการพักใชใบ
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อนุญาตขับข่ีหากมีระดับแอลกอฮอลในเลือดเกินขีดจำดัด การบังคับใหเขารับการปรึกษา หรือการบังคับบำบัด

ปญหาจากสุรา และการใชระบบปองกันการสตารทรถสำหรับผูที่มีการดื่มแลวขับซ้ำ การบังคับใชกฎหมายอยาง

ตอเน่ืองของเจาหนาท่ีตำรวจดวยการสุมหรือเจาะจงตรวจลมหายใจ ตามดวยวิธีลงโทษท่ีมีประสิทธิผลเปนสิ่งสำคัญ

และควรไดรับการสนับสนุนดวยการรณรงคใหเกิดความตระหนักรับรูแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

 
6. หลักฐานจากหลากหลายแหงชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของกรอบกฎหมายเพ่ือลดการเขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผาน

การควบคุมท้ังจำหนายและใหบริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การมีระบบใบอนุญาตเพ่ือจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปน

โอกาสใหสามารถควบคุมได ทั้งนี้เพราะหากละเมิดกฎหมายอาจหมายถึงการถูกยึดใบอนุญาต การดำเนินการทาง

กฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่อนุญาตใหซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงใหเห็นการลดอันตรายจากการดื่มแลวขับ

และอันตรายอ่ืนจากการด่ืมสุราลงไดอยางชัดเจน วิธีการท่ีไดผลที่สุดคือการบังคับใชกฎหมายกับผูขาย ซึ่งมีผล

ประโยชนในธุรกิจจากการมีใบอนุญาตจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การเพิ่มความหนาแนนของจุดจำหนายเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอลสมัพนัธกบัการดืม่ปรมิาณเพิม่ขึน้ในกลุมประชากรวยัหนุมสาว เพิม่ความรนุแรงของการทำรายรางกาย 

และอันตรายอื่นๆ เชน การฆาตกรรม การทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็ก การทำรายตนเอง และแมวาจะมีหลักฐาน 

ไมมากเพียงพอ แตก็พบวาเพ่ิมการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน การลดจำนวนช่ัวโมงหรือวันในการจำหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนำไปสูการลดลงของปญหาที่สัมพันธกับสุรา รวมทั้งการฆาตกรรมและการทำรายรางกาย 

 
7. มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการศึกษาระยะยาวในกลุมเยาวชนที่บงชี้วา วิธีการตลาดของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ มีผลทำใหเยาวชนเริ่มด่ืมและมีลักษณะการดื่มที่เสี่ยงมากข้ึน แมวาในบางการศึกษายัง
มีการถกเถียงในความซับซอนของระเบียบวิธีวิจัย ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ระบบควบคุมการตลาดจำเปนตองมี
วิธีจูงใจเพื่อใหสำเร็จ กรอบควบคุมการดำเนินงานจะทำงานไดดีที่สุดก็ตอเมื่ิอมีการผลักดันมากท่ีสุดจากรัฐบาล และ
สามารถทำงานไดหากมีหนวยงานกลางเปนผูทบทวนขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดกฎหมาย การลงโทษและขู 
ที่จะลงโทษเปนสิ่งจำเปนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม 

 
8. หากราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถจายได (ราคาถูกหรือมีรายไดเหลือจายเพิ่มขึ้น) การดื่มก็ยิ่งมากขึ้นและ

ระดับอันตรายก็ยิ่งสูงข้ึนทั้งในประเทศที่มีรายไดต่ำและประเทศที่มีรายไดสูง ตัวแบบทางคณิตศาสตรแสดงใหเห็น
วาการกำหนดราคาขั้นต่ำตอหนวยกรัมของแอลกอฮอลสามารถลดการดื่มและอันตรายลงได ทั้งการขึ้นราคาและการ
กำหนดราคาขั้นต่ำนั้นประมาณการไดวามีผลกระทบอยางมากตอผูที่ดื่มหนักมากกวาผูที่ดื่มนอย ตัวอยางที่เกิดขึ้น 
คือผลจากขอตกลงทางเศรษฐกิจแสดงใหเห็นวา ในขณะท่ีภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและราคาลดลงเพ่ือยับยั้งการ

ลักลอบการคาขามชายแดนจะยิ่งทำใหยอดขาย การดื่ม และอันตรายจากสุรากลับเพิ่มมากขึ้น 

 
9. หลักฐานบางอยางบงช้ีวา การออกแบบรานคาท่ีบริการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหปลอดภัยและมีการจางพนักงาน

รักษาความปลอดภัย นอกจากจะลดความรุนแรงไดบางสวนแลว ยังสามารถลดอันตรายจากสุราลงได ถึงแมวา
มาตรการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดวยรานคาเองจะไมคอยไดผล แตกลับไดผลเม่ือมีการ

บังคับใชกฎหมายโดยการตรวจตราของเจาหนาท่ีตำรวจหรือเจาหนาท่ีตรวจใบอนุญาตจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

แนวทางการลดอันตรายสามารถไดรับการสนับสนุนจากการสงเสริมเครื่องด่ืมที่มีความเขมขนของแอลกอฮอลต่ำกวา 
รวมกับการบังคับใหมีขอความเตือนเร่ืองสุขภาพบนภาชนะบรรจุ ถึงแมวาการเตือนดังกลาวไมไดนำไปสูการเปล่ียน

พฤติกรรมการดื่ม แตจะมีผลตอความตั้งใจที่จะเปลี่ยนลักษณะการดื่มและเตือนผูดื่มใหทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
การด่ืมสุรา 
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10. ศักยภาพทางวิทยาศาสตร ทางวิชาการ และสถาบันวิชาที่ดี ควรไดชวยในการวางแผนและดำเนินการในมาตรการ
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เหมาะสม ความรูเรื่องการตลาดที่ดี ความเขาใจในองคประกอบ และการ

ผลิตสุราผิดกฎหมายหรือผลิตเองก็มีความสำคัญควบคูไปกับกรอบบังคับทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและมีการบังคับใช

อยางจริงจัง มาตรการควบคุมควรจะทำรวมไปกับการเพิ่มความตระหนักรับรูและการขับเคลื่อนของชุมชน 

 
11. บรรณานุกรมของหลักฐานที่สำคัญสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคการอนามัยโลก1 

 

1 http://www.who.int/substance_abuse/activities/globalstrategy/en/index.html (accessed 20 November 2009). 
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การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ีหกสิบเอ็ด 

 

พิจารณารายงานยุทธศาสตรเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย1 และคำแนะนำเพ่ิมเติมเก่ียวกับยุทธศาสตรและเน้ือหาทาง
เลือกของนโยบายที่แนบมาแลวทายนี้; 
 
รับรองอีกครั้งในมติที่ WHA32.40 วาดวยการพัฒนาโปรแกรมขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับปญหาที่สัมพันธ 
กบัสรุา มตทิี ่WHA36.12 วาดวยการด่ืมสรุาและปญหาท่ีสมัพนัธกบัสรุา การพฒันานโยบายและโปรแกรมระดับชาต ิมติท่ี 
WHA42.20 วาดวยการปองกันและควบคุมการใชสารเสพติดและสุรา และมติที่ WHA57.16 วาดวยการสงเสริมสุขภาพ
และวิถีชีวิตสุขภาพ; 
 
ทบทวนมติที่ WHA58.26 วาดวยปญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากการด่ืมสุราแบบอันตรายและการตัดสินใจในมติที่  
WHA60(10); 
 
รับทราบรายงานโดยเลขาธิการฯ ที่นำเสนอตอที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเรื่องยุทธศาสตรและมาตรการจัดการตาม

หลักฐานเชิงประจักษในการลดอันตรายท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมในการประเมินปญหาสาธารณสุขโลก 
ที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตราย;2 

 

รับทราบรายงานฉบับที่สองของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลกเร่ืองปญหาจากการด่ืมสุรา3 และรับ

ทราบยุทธศาสตรและมาตรการจัดการท่ีมีประสิทธิผลที่มุงเปาไปยังประชากรท่ัวไป กลุมและบุคคลท่ีเสี่ยงหรือมีปญหา
เฉพาะ และควรไดรับการใชรวมกันอยางเหมาะสมเพื่อลดอันตรายจากสุรา; 
 

ตระหนักวายุทธศาสตรและมาตรการจัดการเหลาน้ีตองดำเนินการดวยวิธีที่คำนึงถึงความแตกตางของบริบทแตละ

ประเทศ ศาสนา และวฒันธรรม รวมทั้งปญหาสาธารณสุข ความตองการและลำดับความสำคัญของประเทศ และความ

แตกตางของทรัพยากร ขีดความสามารถ และสมรรถนะของประเทศสมาชิก; 
 

มีความเปนหวงตอการเพิ่มปญหาสาธารณสุขที่สัมพันธกับการดื่มสุรา รวมทั้งการบาดเจ็บและความรุนแรง การเกี่ยวโยง
กับโรคติดตอบางชนิดทำใหเพิ่มภาระโรคทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว; 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3  
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(¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È.2008) 
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1 เอกสาร A61/13 
2 เอกสาร A60/14 และ A60/14 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
3 WHO Technical Report Series, No. 944, 2007 
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มีความตระหนักถึงความรวมมือของนานาชาติในการลดปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตรายท่ีเพิ่ม 

มากข้ึน และมีความตองการขับเคลื่อนการสนับสนุนที่จำเปนทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 

 
1. กระตุน ใหประเทศสมาชิก: 

 

(ก) ประสานความรวมมือกับเลขาธิการฯ ในการพัฒนารางยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการด่ืมสุราแบบอันตราย

บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษและตัวอยางปฏิบัติการที่เปนเลิศ เพื่อสนับสนุนและชวยเสริมนโยบาย

สาธารณสุขของประเทศสมาชิก โดยการเนนเปนพิเศษดวยวิธีบูรณาการเพ่ือปองกันประชากรกลุมเสี่ยง 

เยาวชน และผูที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มแบบอันตรายของผูอื่น; 

 

(ข) พัฒนารวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ใหเกิดระบบเฝาระวังปริมาณการด่ืมสุรา ผลกระทบตอสุขภาพ

และสังคม การตอบสนองทางนโยบายของประเทศ และรายงานตอระบบขอมูลระดับภูมิภาคและระดับโลก

ขององคการอนามัยโลกอยางสม่ำเสมอ; 

 
(ค) พิจารณาเสริมสรางความเขมแข็งใหมีการตอบสนองระดับประเทศตอปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุรา

แบบอันตรายตามความเหมาะสมและความจำเปนบนพ้ืนฐานของหลักฐานท่ีแสดงถึงยุทธศาสตรและมาตรการ
จัดการท่ีมีประสิทธิผลและคุมคา เพื่อลดอันตรายจากสุราที่เกิดข้ึนในบริบทตาง ๆ; 

 
2. เรียกรอง ใหผูอำนวยการองคการอนามัยโลก 

 
(ก) เตรียมรางยุทธศาสตรระดับโลกเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตรายบนพ้ืนฐานของหลักฐานท่ีมีทั้งหมดและ

ตัวอยางปฏิบัติการที่เปนเลิศที่ดำเนินการอยูแลว และเสนอทางเลือกนโยบายท่ีสอดคลอง โดยคำนึงถึงความ
แตกตางในบริบทของประเทศ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาสาธารณสุข ความตองการและลำดับ
ความสำคัญของปญหาในประเทศ ตลอดจนความแตกตางทางทรัพยากร ขีดความสามารถ และสมรรถนะของ

ประเทศสมาชิก; 
 
(ข) ใหความม่ันใจวารางยุทธศาสตรระดับโลกจะผนวกชุดมาตรการท่ีเสนอแนะโดยประเทศสมาชิกในการดำเนิน

การระดับชาติ ตามสภาพเงื่อนไขของแตละประเทศสมาชิก; 

 
(ค) รวมรายละเอียดกระบวนการที่ปรากฏและดำเนินการในระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคยอย และระดับประเทศ 

ในฐานะที่เปนผูมีสวนในการทำยุทธศาสตรระดับโลก; 

 

(ง) ประสานความรวมมือและปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิก ตลอดจนหารือกับองคกรระหวางรัฐ องคกรวิชาชีพ 

NGOs และผูประกอบธุรกิจในวิธีที่ทุกฝายสามารถมีสวนรวมในการลดการด่ืมสุราแบบอันตรายได; 

 
(จ) นำเสนอรางยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายตอที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบ

สามผานคณะกรรมการบริหาร 
 

(การประชุมครั้งที่แปด, วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2008 
 คณะกรรมการชุด A, รายงานฉบับที่สอง) 
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การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ีหาสิบแปด 

 

พิจารณารายงานปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย;1 

 
ยืนยันถึงมติที่ WHA32.40 วาดวยการพัฒนาโปรแกรมขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับปญหาที่สัมพันธกับสุรา มติที่ 
WHA36.12 วาดวยการดื่มสุราและปญหาที่สัมพันธกับสุรา การพัฒนานโยบายและโปรแกรมระดับชาติ มติที่ WHA42.20 
วาดวยการปองกันและควบคุมการใชสารเสพติดและสุรา มติที่ WHA55.10 วาดวยความปลอดภัยบนทองถนนกับสุขภาพ 
มติที่ WHA57.16 วาดวยการสงเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพ และมติที่ WHA57.17 วาดวยยุทธศาสตรระดับโลกดาน
อาหาร การออกกำลังกาย และสุขภาพ; 
 
ทบทวนรายงานสุขภาวะโลกป ค.ศ.2002 (The world health report 2002) ที่บงชี้วารอยละ 4 ของภาระโรค และรอยละ 
3.2 ของการเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุมาจากสุรา และสุราเปนปจจัยเสี่ยงสูงสุดตอสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได
ต่ำและลำดับสามในประเทศที่พัฒนาแลว;2 

 

ตระหนักวารูปแบบ บริบท และภาพรวมของระดับการดื่มสุรามีอิทธิพลตอสุขภาพของประชากรโดยรวม และการดื่มแบบ
อันตรายเปนสาเหตุสำคัญประการหน่ึงของความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความรุนแรง (โดยเฉพาะอยางย่ิงความรุนแรง 
ในครอบครวัตอสตรแีละเดก็) ความทพุพลภาพ ปญหาสงัคมและการเสยีชวีติกอนวัยอนัควร สมัพนัธกบัปญหาสขุภาพจติ  

มีผลกระทบอยางมากตอสวัสดิภาพของมนุษยในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม และมีสวนตอสาเหตุ

ของความไมเทาเทียมทางสังคมและสุขภาพ; 

 
มีการเนนย้ำถึงความเส่ียงของอันตรายจากการด่ืมสุรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริบทของการขับข่ียานพาหนะ ในท่ีทำงาน
และในระหวางตั้งครรภ; 

 

ดวยการตื่นตัวในปญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นสัมพันธกับการด่ืมสุราแบบอันตรายและแนวโนมของการดื่มแบบเสี่ยง โดย

เฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน ของประเทศสมาชิกหลายประเทศ; 
 

ตระหนักถึงภาวะเมาสุราท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงสูง ทั้งการใชสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาทอ่ืนๆ และการมีเพศ
สัมพันธที่ไมปลอดภัย; 

 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 4  
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1 เอกสาร A58/18. 
2 The world health report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization, 2002. 
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ตระหนักถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอสังคมอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราแบบอันตราย ไมวาจะเปน 

คาใชจายดานสุขภาพ สวัสดิการสังคมและระบบยุติธรรม การสูญเสียความสามารถในการทำงาน และลดทอนการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

ตระหนักถึงภัยคุกคามตอสาธารณสุข โดยมีเหตุปจจัยที่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีมากข้ึน จึงเพ่ิมการเขาถึงงายขึ้น 

ในประเทศสมาชิกบางประเทศ; 

 

รับทราบหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของยุทธศาสตรและมาตรการจัดการที่มีเปาหมายในการ 

ลดอันตรายจากสุรา;  

 

ตระหนักวาบุคคลควรไดรับการเสริมพลังในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหดีขึ้นเพื่อตัวเองในประเด็นการด่ืมสุรา; 

 

คำนึงถึงความละเอียดออนในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกจำนวนไมนอยในประเด็นการด่ืมสุรา 

และเนนการใชคำวา “เปนอันตราย” ในมตินี้หมายถึง เฉพาะกรณีเกิดผลกระทบตอสุขภาพจากการด่ืมสุรา โดยไมมีอคติ 
ตอความเช่ือทางศาสนา หรือบรรทัดฐานของวัฒนธรรมในทางหน่ึงทางใด; 
 
1. เรียกรอง ใหประเทศสมาชิก: 

 
(ก) พัฒนา ดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตรและโปรแกรมท่ีใชเพื่อลดผลเสียตอสุขภาพและ

สังคมจากการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ข) สนับสนุนใหมีการขับเคลื่อน การมีสวนรวมอยางจริงจังและเหมาะสมจากทุกกลุมทางสังคมและเศรษฐกิจ 

รวมท้ังองคกรนักวิทยาศาสตร องคกรวิชาชีพ องคกรเอกชน อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม สมาคมอุตสาหกรรม
ตางๆ ในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 
(ค) ใหการสนับสนุนงานตามที่ผูอำนวยการองคการอนามัยโลกรองขอดานลางนี้ รวมท้ังการสนับสนุนดวยความ

สมัครใจจากประเทศสมาชิกที่สนใจ; 

 
2. เรียกรอง ผูอำนวยการองคการอนามัยโลกให: 

 
(ก) เสริมสรางความสามารถของเลขาธิการฯ ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเฝาระวังติดตามอันตรายจาก

สุราและเสริมหลักฐานทางวิทยาศาสตรและเชิงประจักษในแงประสิทธิผลของนโยบาย; 

 

(ข) พิจารณาเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการลดปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบอันตราย 
และขับเคลื่อนการสนับสนุนที่จำเปนในระดับโลกและระดับภูมิภาค; 

 

(ค) พิจารณาการศึกษาวิจัยตอเน่ืองในแงมมุที่แตกตางของผลกระทบตอสาธารณสุขที่อาจเกิดข้ึนจากการด่ืมสุรา; 
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(ง) รายงานตอที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกถึงยุทธศาสตรและมาตรการจัดการท่ีอิงหลักฐานเชิงประจักษในการลด

การดื่มสุราแบบอันตราย รวมทั้งการประเมินแบบครอบคลุมในปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมสุราแบบ

อันตราย; 

 

(จ) รวบรวมขอแนะนำนโยบายและมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผลในการลดอันตรายจากการดื่มสุรา รวมถึง

พัฒนาเคร่ืองมือทางวิชาการท่ีจะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการดำเนินการและประเมินยุทธศาสตรและ

โปรแกรมที่แนะนำ; 

 

(ฉ) เสริมความเขมแข็งใหแกระบบขอมูลขาวสารท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาค ผานการเก็บรวบรวม วิเคราะห

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มสุรา และผลกระทบตอสุขภาพและผลทางสังคม โดยใหการสนับสนุนทาง

วิชาการแกประเทศสมาชิกและสงเสริมการวิจัยสำหรับขอมูลที่ยังขาดหายไป; 

 

(ช) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีเปาหมายในการคนหาและบำบัดรักษาความผิด

ปกติของพฤติกรรมการด่ืมสุราในระบบบริการสาธารณสุขและเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขใน
การจัดการปญหาผูปวยที่สัมพันธกับลักษณะการดื่มสุราแบบอันตราย; 

 
(ซ) รวมมือกับประเทศสมาชิก องคกรระหวางรัฐ นักวิชาชีพ NGOs และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในการสงเสริม

การดำเนินนโยบายและโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ฌ) จัดการประชุมปรึกษาแบบเปด โดยใหผูแทนภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการพาณิชย เพื่อชวยลดผลกระทบ

ตอสุขภาพจากการดื่มสุราแบบอันตราย; 
 
(ญ) รายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมตินี้ ผานคณะกรรมการบริหารไปยังการประชุมสมัชชาอนามัย

โลกครั้งท่ีหกสิบ 

 
 

(การประชุมครั้งที่เกา, วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2005 
 คณะกรรมการชุด B, รายงานฉบับที่สี่) 

 




